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“PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KPH UNTUK KEBERLANJUTAN PRODUKSI, 

EKOLOGI DAN SOSIAL EKONOMI  

BUDAYA MASYARAKAT” 

Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh, 
Yang terhormat: 

 Rektor Universitas Lambung Mangkurat  

 Bupati Hulu Sungai Selatan  

 Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat 

 Para Narasumber Prof.Dr.Ir.Didik Suhardjito,M.S, Prof.Ir.Udiansyah,Msi,PhD, Aji 
Sukmono, S. Hut, MP (Kepala KKPH Yogyakarta) 

 Yang kami banggakan juga berhadir Guru Besar Fakultas Kehutanan Unlam 
Prof.Dr.Ir.Gt.M.Hatta (Mantan Menteri LH dan Menristek pada Kabinet Indonesia 
Bersatu II) dan Prof.Dr.Ir.M.Ruslan,MS (Mantan Rektor Unlam tahun 2010-2014) 

 Para tamu undangan dan peserta seminar Komhindo 
Hadirin yang saya hormati,  
Kami selaku Ketua Panitia Seminar, menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, 
dimana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara Seminar Nasional dan 
Pertemuan Ilmiah Ke-2 KOMHINDO. Selamat Datang di Fakultas Kehutanan Unlam  yang 
di apit oleh 3 kota yaitu Banjarbaru kota idaman, Martapura kota Intan, Kota Serambi 
Mekah dan Kota Santri. Banjarmasin kota seribu sungai,  kota Bumi Antasari. Besok di 
acara field trip kita akan bertemu dengan kota Kandangan dengan julukan Bumi 
Antaludin. 
Tema Seminar Nasional dan Pertemuan Ilmiah Ke-2  Komunitas Manajemen Hutan 
Indonesia ini adalah“Pengelolaan Hutan Berbasis KPH Untuk Keberlanjutan Produksi, 
Ekologi  Dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat” dengan Tujuan Seminar adalah : 
1. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan hutan dan 

keberlanjutan produknya dalam rangka pengelolaan hutan berbasis KPH.  
2. Membangun networking dan meningkatkan kerjasama antara para 

ilmuan/akademisi/peneliti, penyuluh, praktisi, dan birokrat untuk bersama-sama 
membumikan KPH agar konsep KPH dapat menjaga keberlanjutan produksi hutan, 
ekologi hutan, dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar hutan.  

Peserta seminar nasional KOMHINDO pada tahun ini berasal dari 16 Perguruan Tinggi  
dan 13 Balai Kehutanan/Dinas/KPH/Perusahaan sebagai pemakalah dengan 81 artikel 
ilmiah yang dibagi menjadi  4 (empat) tema seminar yaitu: Aspek Regulasi, Kebijakan, 
land tenurial  dan Manajemen Hutan; Aspek Teknis Budidaya Pengelolaan Hhutan, 
Produksi Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu; Aspek Ekologi dan Konservasi dan Aspek 
Sosial - Ekonomi Pengelolaan Hutan. 
Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan seminar ini berasal dari Universitas 
Lambung Mangkurat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kontribusi dari 
para Perserta Seminar. Oleh karena itu kami menyampaikan terimakasih kepada Bapak 
Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Bupati Hulu sungai Selatan atas persetujuan 
yang diberikan. Demikian pula kepada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan Unlam yang 
merupakan inisiator seminar dan pertemuan Ilmiah ini. 
Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia Seminar dan Pertemuan 
Ilmiah Ke-2 KOMHINDO, dan selamat menjalankan seminar mudah-mudahan Allah SWT 
memudahkan setiap langkah kita. 



 

 

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT*) 

 

Sambutan Rektor Universitas Lambung Mangkurat 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

 

Yang saya hormati Bupati Hulu Sungai Selatan Provinsi Kal-Sel 

Yang saya Hormati Dekan Fakultas Kehutanan Unlam 

Yang saya Hormati Ketua Raki dan Kepala KKPH Yogyakarta, dan tamu undangan dari 

Perguruan Tinggi dan Litbang Kehutanan dari berbagai daerah di Indonesia serta Peserta 

Seminar KOMHINDO (Komunitas Manajemen Hutan Indonesia) yang berbahagia. 

Hadirin yang saya hormati,  

Seminar Komhindo dengan Tema “Pengelolaan Hutan Berbasis KPH Untuk Keberlanjutan 

Produksi, Ekologi  Dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat” merupakan sarana untuk 

memberikan sumbangan pengetahuan dalam mendorong keberlanjutan ekosistem hutan 

dan perbaikan dalam tata kelola hutan dengan berbagai model KPH guna mewujudkan 

kedaulatan ekonomi, politik, kepribadian dan kebudayaan bangsa. Berbagai model KPH 

dilahirkan seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Model KPHL dan berbagai 

wilayah lain dengan model KPHP yang berbasis pada potensi tapak akan lebih menjamin 

keberlanjutan tata kelola hutan di Indonesia. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kerjasamanya 

dalam Pelaksaan Seminar Nasional Komhindo ke-2 yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Kehutanan Unlam Tahun 2016. Selain itu Universitas Lambung Mangkurat sering 

melakukan kerjasama dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bidang penelitian 

baik mahasiswa maupun dosen terutama dibidang lingkungan, Farmasi dimana Hutan 

Lindung Loksado menyimpan segudang tumbuhan obat tradisional maupun budaya adat 

Dayak yang masih lestari diwilayah KPHL model di Loksado Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan.   

Saya juga memberikan apresiasi terhadap Dekan Fakultas Kehutanan Unlam dan seluruh 

panitia yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan seminar Komhindo ini, yang 

telah dipersiapkan beberapa bulan yang lalu mudah-mudahan seminar ini berjalan 

dengan lancar, sesuai harapan termasuk kegiatan field trip tanggal 9 Oktober 2016 di 

KPHL Loksado Hulu Sungai Selatan. 

Demikian, dari saya. Saya akhiri, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.  

 

*) Sambutan Rektor yang disampaikan oleh Wakil Rektor I, mewakili Rektor. 

 

 

  



 

 

PRAKATA 

 

Pengelolaan hutan dengan konsep KPH diharapkan dapat menjamin kelestarian dan 

keberlanjutan  ekosistem hutan dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk  dapat 

menunjang kedaulatan energi, pangan dan kesehatan bagi masyarakat.  Oleh karena itu 

pengelolaan hutan dengan konsep KPH merupakan langkah yang signifikan menuju 

perbaikan tata kelola hutan untuk menuju Indonesia baru guna mewujudkan kedaulatan 

ekonomi, politik, kepribadian dan kebudayaan bangsa.  Berbagai hasil-hasil riset dari 

seluruh tanah air yang disampaikan melalui kegiatan Seminar Nasional dan Pertemuan 

Ilmiah Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (KOMHINDO) Ke-2 tahun 2016  dengan 

tema Pengelolaan Hutan Berbasis KPH untuk keberlanjutan produksi, ekologi, dan sosial 

ekonomi budaya masyarakat.   

Hasil-hasil riset yang telah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Pertemuan Ilmiah 

Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo) Ke-2 tahun 2016 tersebut 

diwujudkan dalam bentuk buku prosiding. Prosiding ini telah dikelompokkan berdasarkan 

masing-masing tema artikel. Tema artikel dalam prosiding ini meliputi; Aspek Regulasi, 

Kebijakan, Land Tenurial Dan Manajemen Hutan; Aspek Teknis Budidaya Pengelolaan 

Hutan, Produksi Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu; Aspek Ekologi Dan Konservasi Serta 

Aspek Sosial-Ekonomi Pengelolaan Hutan. 

Jumlah keseluruhan artikel yang telah dipublikasikan dalam prosiding ini sebanyak 81 

artikel. Banyaknya jumlah artikel yang masuk disebabkan oleh besarnya tingkat 

partisipasi para peneliti di seluruh tanah air untuk turut berkontribusi dalam pengelolaan 

hutan untuk keberlanjutan produksi, ekologi, dan sosial ekonomi budaya masyarakat. 

Berbagai sumbangan artikel dari para peneliti diseluruh tanah air maka editor mewakili tim 

menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. 

Akhirnya, kami menyadari walaupun seluruh artikel yang berhasil dimasukkan dalam 

prosiding ini telah melalui editor, namun mungkin terdapat kesalahan dan 

ketidaksempurnaan di dalamnya, oleh karena itu kami menyampaikan permohonan maaf 

yang sebesar-besarnya atas kesalahan cetak dalam prosiding ini. Kami berharap agar 

prosing ini menjadi salah satu alternative sumber referensi di bidang Kehutanan dan 

menjadi pionir bagi riset-riset baru di bidang pengelolaan hutan terutama dalam 

pengelolaan hutan berbasis KPH. 

Banjarbaru, Oktober 2016 

Editor, 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketahanan Sub-Sub DAS Lengkese dalam 
kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat di Dusun Bawakaraeng Desa Manimbahoi 
Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Katahanan DAS didekati dengan mendeteksi kondisi 
vegetasi, tanah, sungai/air dan masyarakat. Katahanan vegetasi dideteksi menggunakan 
citra 2004, 2009 dan 2014 yang dianalisis dengan GIS serta dilanjutkan dengan 
pengamatan lapangan termasuk untuk menentukan kesesuaian penggunaan lahan 
berdasarkan kelas kemampuan lahannya.  Ketahanan tanah didekati dengan menghitung 
besarnya erosi melalui metode USLE, ketahanan air dengan pengukuran debit harian 
sedangkan kearifan lokal dan  ketahanan sosial didekati dengan wawancara tokoh 
masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal di Dusun 
Bawakaraeng masih  dipertahankan secara turun temurun hingga sekarang (Transfer of 
knowledge) secara lisan/oral melalui " Appasang", yang membagi Sub-Sub DAS 
Lengkese ke dalam tiga kawasan, yaitu "Ka'bung Lompoa" (Kawasan Hutan Lindung), 
"Tinra' Balia" (Kawasan Hutan Produksi) dan "Koko" (Kawasan Budidaya). Kearifan lokal 
masyarakat di Dusun Bawakaraeng mampu mengamankan ketahanan Sub-Sub DAS 
Lengkese sampai sekarang terutama katahanan vegetasinya yang terpelihara bahkan 
bertambah luasnya hampir 50%. 
Kata kunci : Kearifan lokal, ketahanan, Sub-Sub DAS Lengkese 

 

PENDAHULUAN 

 Ketahanan  Daerah Aliran Sungai (DAS) dimaksudkan sebagai suatu keadaan 

yang memungkinkan suatu DAS mampu bertahan dari gangguan baik dari luar maupun 

dari dalam sehingga tetap lestari.  Ketahanan DAS dapat ditelusuri dari ketahanan airnya 

yang  tercermin dari kondisi air sungai yang mengalir setiap waktu (debit) dan cukup 

untuk berbagai kebutuhan manusia yang ada di dalam dan di luar DAS.  Ketika air sungai 

masih mengalir pada puncak musim kemarau dan mampu mencukupi kebutuhan 

masyarakat maka dapat dikatakan bahwa Ketahanan DAS tersebut cukup baik, begitupun 

sebaliknya. Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (2009) telah 

mengklasifikasikan kondisi DAS berdasarkan perbandingan debit maksimum dan 

minimum ke dalam tiga kategori, yaitu <50 dikategorikan baik, 50 - 120 dikategorikan 

sedang dan >120 dikategorikan jelek.  

mailto:usman.arsyad@yahoo.co.id
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 Sub-Sub DAS Lengkese  merupakan salah satu sub-sub DAS di DAS Jeneberang 

yang terletak paling hulu. Sub-sub DAS ini berhulu di sisi bagian utara kaki Gunung 

Bawakaraeng pada ketinggian 1097 - 1989 m dpl dengan panjang sungai utama 3,82 km.  

Lebar bagian hulu 157 m, bagian tengah 853 m, dan bagian hilir 387 m , dengan bentuk 

DAS memanjang. Karena letaknya paling hulu maka sub-Sub DAS Lengkese memegang 

peranan/posisi strategis terhadap tata air baik terhadap sub-sub DAS ini sendiri maupun 

terhadap DAS Jeneberang.  

 Dusun Bawakaraeng adalah satu-satunya dusun yang berada dalam Sub-Sub 

DAS Lengkese. Masyarakat di dusun ini sangat menjaga kelestarian sumberdaya 

alamnya terutama hutan karena hutan dianggap sebagai sumber kehidupan. Tanah yang 

subur, hasil kebun, madu rimba, kayu dan barbagai hasil dan manfaat lainnya dari hutan 

serta  air sungai yang mengalir sepanjang tahun hingga saat ini meskipun pada puncak 

musim kemarau, dipahami sebagai manfaat yang diperoleh karena hutan yang terjaga .  

Kondisi tersebut terpelihara dengan baik karena adanya kearifan lokal yang dilaksanakan 

masyarakat di dusun tersebut. Sainuddin (2012) menemukan kearifan lokal  dalam 

pengaturan ruang dimana wilayah (DAS) dibagi ke dalam tiga kawasan , yaitu Ka'bung 

Lompoa (kawasan lindung), Tinra' Balia (kawasan hutan produksi) dan Koko(kawasan 

budidaya). Selanjutnya dikatakan oleh Sainuddin (2012) bahwa kearifan lokal dimaksud 

mulai mendapat tekanan dari luar, bergesekan dengan program pemerintah sehingga 

dihawatirkan ke depan akan semakin terancam. Sehubungan dengan maka perlu 

dilakukan penelitian tentang kearifan lokal tersebut, apakah eksistensinya masih mampu 

menjaga ketahanan sub-sub DAS Lengkese atau tidak. Fakta lapangan menunjukan 

bahwa jika dibandingkan dengan semua sub dan Sub-Sub DAS yang ada di DAS 

Jeneberang maka sub-sub DAS lengkese adalah yang paling sehat. Kondisi seperti yang 

seperti ini sangat penting untuk diungkap melalui suatu penelitian. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016 - Sepetember 2016 bertempat di 

Sub-Sub DAS Lengkese, Sub DAS Lengkese DAS Jeneberang. Secara administrasi 

pemerintahan terletak di Dusun Bawakaraeng Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa. 

Bahan dan Alat 

 Bahan-bahan penelitian antara lain Citra Iconos 2004, Citra Alos 2009, dan Citra 

landset 2014. Dalam penelitian ini digunakan peralatan berupa seperangkat komputer 

yang dilengkapi program GIS sebagai alat untuk memindahkan informasi  citra ke dalam 

peta-peta yang dibutuhkan selama penelitian. 
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Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data penutupan lahan 2004, 

2009 dan 2014, data kemiringan lereng, data erosi, data debit dan data sosial budaya. 

Data penutupan lahan diperoleh melalui interpretasi Citra Iconos 2004, Citra Alos 2009, 

dan Citra landset 2014. Interpretasi citra yang tidak sejenis ini terjadi oleh karena kondisi 

tutupan lahan yang hanya bisa diinterpretasi dengan jelas dari berbagai citra tersebut. 

Data kemiringan lereng diperoleh melalui analisis citra DEM (Digital Elevation Model). 

Untuk memastikan apakah kearifan lokal dimaksud masih dipertahankan hingga sekarang 

maka dilakukan  wawancara langsung dengan tokoh kunci, yaitu bapak Syamsuddin 

Daeng Tawang sebagai Imam Dusun Bawakaraeng. Ketiga jenis data ini merupakan data 

primer. Selanjutnya, yang berupa data sekunder diperoleh dari studi literatur, hasil-hasil 

penelitian sebelumnya pada lokasi yang sama. Data-data dimaksud adalah   data erosi, 

data fluktuasi debit dan  data kearifan lokal.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kearifan Lokal dan Ketahanan DAS 

 Masyarakat di Dusun Bawakaraeng hingga penelitian ini dilaksanakan diketahui 

masih berpedoman pada satu bentuk kearifan lokal berupa ketentuan leluhur yang 

disebut Appasang (amanah). Kearifan lokal Appasang ini tetap dijadikan sebagai 

pedoman oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan. Hubungan yang 

kuat antara masyarakat dengan hutan telah  terjalin lama dan terpelihara hingga 

sekarang. Masyarakat di lokasi ini mempercayai bahwa keberadaan hutan sangat 

berperan penting dalam kelangsungan hidup mereka sejak dahulu. Peranan hutan yang 

sangat dirasakan oleh masyarakat adalah ketersediaan air secara terus menerus yang 

dimanfaatkan untuk bertani dan berkebun. Masyarakat lokal sangat memahami bahwa 

keberadaan dan kondisi hutan mempengaruhi ketersediaan air sepanjang tahun. 

 Adanya aturan lokal berupa, larangan, pantangan, maupun lokasi-lokasi yang 

dikeramatkan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu bentuk upaya 

pelestarian hutan serta keanekaragaman hayatinya. Bentuk interaksi masyarakat dengan 

hutan ini diatur berdasarkan konsep nilai lokal yang telah berkembang di masyarakat 

sejak dari nenek moyang mereka. Masyarakat Dusun Bawakaraeng menganggap bahwa 

hutan merupakan karunia Tuhan yang telah memberikan perlindungan dan kehidupan 

dari sejak dulu, sekarang, hingga yang akan datang. Fungsi ekonomi, ekologi dan sosial 

budaya telah dirasakan masyarakat Lengkese dengan adanya hutan. Secara ekonomi, 

hutan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari kayu bakar, sumber bahan 

bangunan, sumber pangan alami, penghasil sayur-sayuran, buah-buahan, tempat 

perlindungan satwa, dan sumber obat-obatan. Secara ekologi, hutan mempunyai fungsi 
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sebagai tempat cadangan air, mempertahankan siklus curah hujan dan menciptakan iklim 

mikro di sekitarnya. Secara sosial budaya, hutan menyediakan kebutuhan untuk upacara 

adat. Pemahaman tentang fungsi hutan seperti ini, juga dimaknai dan diyakini oleh 

masyarakat di Dusun Bawakaraeng melalui  kearifan lokal "appasang". 

 Kearifan lokal di Dusun Bawakaraeng terbukti telah mampu mempertahankan 

keserasian hubungan antara sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia. Hal ini 

tercermin dari kondisi ekosistem hutan yang masih tetap terjaga dengan baik, kondisi 

kesuburan tanah yang juga terjaga, variasi debit harian sungai yang tidak fluktuatif serta 

kondisi sosial masyarakat yang tergolong ramah. Bentuk hutan berdasarkan kearifan 

lokal, nilai kearifan lokal dan  terciptanya ketahanan DAS, disajikan pada Tabel 1. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Saputro, F.B.E, (2012) yang meneliti 

tentang Pelestarian Kearifan Lokal Masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan 

dalam Pengelolaan Hutan dan menyarankan bahwa nilai-nilai kearifan tersebut perlu 

dipertahankan karena terbukti mampu mempertahankan keberadaan hutan di tempat 

tersebut 

Tabel 1. Kearifan Lokal dan Ketahanan DAS di Sub DAS Lengkese 

No. 
Bentuk Hutan 

Menurut Kearifan 
Lokal di Lengkese 

Nilai Kearifan Lokal Ketahanan DAS 

1 Kabbung Lompoa Menurut ketentuan luhur mereka 
pada kawasan ini dilarang 
memanfaatkan kayunya namun 
diperbolehkan mengambil hasil 
hutan bukan kayu seperti rotan, 
madu dan tanaman obat-obatan 

Mempertahankan sumber 
pengairan sawah dan sumber air 
untuk berbagai kebutuhan 
masyarakat serta untuk 
mencegah terjadinya banjir 
maupun tanah longsor. 

2 Tinra Ballia Pada kawasan ini dilarang 
menebang kayu kecuali untuk 
kepentingan umum seperti 
membangun rumah ibadah akan 
tetapi untuk kegiatan penebangan 
ini harus digantikan dengan 
tanaman hutan yang baru. Khusus 
pengantin baru harus menanam 
tujuh bibit di hutan. 

Menyediakan bahan baku berupa 
kayu yang digunakan masyarakat 
untuk membangun infrastruktur 
desa, pemanfaatan HHBK, dan 
untuk kegiatan konservasi lahan 
kritis pada DAS 

3 Koko Kawasan ini dimanfaatkan untuk 
kegiatan agroforestry. Masyarakat 
boleh menebang kayu di kawasan 
mereka masing-masing terutama 
untuk kebutuhan pembuatan rumah 
ataupun untuk dijual. Pada 
kawasan ini juga dimanfaatkan 
untuk tanah pertanian seperti sayur 
dan buah-buahan 

Mendukung pemenuhan 
kebutuhan ekonomi masyarakat 
di Sub-Sub DAS Lengkese 

 
 Penelitian lainya yang dilakukan oleh Ariyanto, dkk. (2014), Irsadinur, dkk. (2012), 

dan Karmila, dkk. (2015) juga menjelaskan bahwa kearifan lokal pada masyarakat 
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disekitar hutan secara kuat memegang teguh tradisi yang diperoleh dari nenek moyang, 

terbukti mampu menahan laju kerusakan hutan sehingga perlu dipertahankan.  

Ketahanan Vegetasi 

 Ketahanan vegetasi di Sub-Sub DAS Lengkese yang bermakna sebagai 

kemampuan dari vegetasi tersebut untuk bertahan dari pengaruh luar dan dari dalam 

selama kurun waktu 5 tahun (2004 - 2009 - 2014) dinilai sangat baik. Ketahanan vegetasi 

terutama vegetasi hutan selama 10 tahun terakhir disajikan pada Tabel 1. Pertambahan 

luas hutan dari tahun 2009 - 2014 seluas 29,18 ha yang diperlihatkan Tabel 1 

mengindikasikan bahwa kearifan lokal bukan hanya mampu menahan laju kerusakan 

hutan tetapi bahkan menambah luas hutan primer (HP). Meskipun demikian,  perlu 

dicermati lebih awal karena terjadi perubahan luas hutan sekunder (HS) menjadi padang 

rumput (PR) seluas 4,13 ha dan menjadi semak belukar (SB) seluas 2,3 ha, sedangkan 

pada pada rumput terjadi pengurangan karena berubah jadi hutan sekunder. Perubahan 

luas pada setiap bentuk penggunaan lahan apakah bertambah atau berkurang, masih 

perlu dikaji lebih detail untuk memperoleh angka yang lebih meyakinkan. 

Tabel 2. Perubahan Penggunaan Lahan di Sub-Sub DAS Lengkese 

Penggunaan 
Lahan 

Tahun 2004 

Luas 
(Ha) 

Luas(Ha) Penggunaan Lahan Tahun 2009 2014 

HP HS P K PR S SB 

HP 66,49 66,49 - - - - - - 95,67 

HS 85,83 - 77,13 - - 4,13 2 2,33 58,72 

P 0,87   0,87 - - - - 0,76 

K 1 - - - 0,82 - - 0,18 1,46 

PR 70,98 - 7,66 - - 62,64 0,91 - 67,69 

S 18,21 - - - 0,11 - 16,48 1,62 19,72 

SB 1,62 - 0,86 - - - - 0,76 0,98 

Total  245 66,49 85,64 0,87 0,93 66,78 19,39 4,90 245 

Perubahan 0 
(0%) 

-0,49 
(0,56%) 

0 
(0%) 

-0,08 
(7,5%) 

-4,02 
(5,66%) 

+1,18 
(9,71%) 

+3,28 
(202%) 

 

 
 Penilaian sangat baik tersebut didasarkan kepada kondisi vegetasi khususnya 

hutan yang mengalami perubahan ke arah yang positif baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Tantangan ke depan adalah dari faktor luar berupa penebangan liar. Pohon-

pohon besar dan bernilai ekonomi telah menjadi incaran dari orang-orang tertentu yang 

hingga saat ini masih bisa dijaga dengan ketat oleh masyarakat lokal karena masih 

berpegang teguh kepada kearifan lokal. 

Ketahanan Tanah 

 Ketahanan tanah di Sub-Sub DAS Lengkese yang bermakna sebagai kemampuan 

dari tanah untuk bertahan dari pengaruh luar dan dari dalam yang dalam hal ini selama 

kurun waktu 5 tahun (2004 - 2009) dinilai sangat baik. Pemanfaatan lahan berdasarkan 

kemampuannya sebagai bagian dari ajaran kearifan lokal di Dusun Bawakaraeng 
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dipraktekkan sejak dulu hingga sekarang. Praktek  pemanfaatan lahan seperti ini sangat 

berperan mengendalikan erosi, meskipun pada kemiringan lereng yang sangat curam 

(>45%) seperti diperlihatkan pada Tabel 3. Nilai besarnya erosi pada Tabel 2 merupakan 

hasil penelitian Jauhari, I.M.,(2012).  Kondisi hutan primer yang semakin membaik saat 

ini, akan mampu menekan  besarnya erosi menjadi lebih kecil lagi.  Hal ini juga masih 

perlu kajian agar diperoleh data-data terakhir yang sesuai dengan kondisi penggunaan 

lahan saat ini. 

Tabel 3.  Ketahanan Tanah berdasarkan besarnya erosi di Sub-Sub DAS Lengkese 

Penggunaan 
Lahan 

Kelas Lereng 

Rata-rata 0 – 8 >8 – 15 >15 – 25 >25 – 40 > 40 

Erosi (Ton/ha/Tahun) 

Hutan Primer 0.008 0.11 0.11 0.27 0.21 0.14 

Hutan Sekunder 0.04 0.51 0.53 1.20 0.97 0.65 

Kebun 0.06 0.78 0.78     0.54 

Padang rumput 0.92 11.00 11.00 28.00 22.10 14.60 

Pemukiman 2.60 3.20 16.00 32.00 64.00 23.56 

Sawah 0.01 0.13 0.13 0.33 0.26 0.17 

Semak       2.80 2.20 2.50 

Rata-rata 0.61 2.62 4.76 10.77 14.96 6.74 

Sumber : Jauhari, M.I., 2012 

 Data-data erosi yang diperlihatkan pada Tabel 3 sangat sejalan dengan hasil 

penelitian ini. Pola penggunaan lahan yang ditemukan sebanyak 7(tujuh) macam pola, 

yang dikategorikan berdasarkann kelas kemampuan lahan menurut Arsyad (2010) 

semuanya termasuk ke dalam kategori baik. Kearifan lokal di Dusun Bawakaraeng juga 

dipraktekkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk budidaya. 

 Tabel 4. Kesesuaian Pola Penggunaan Lahan 

No. Sampel 
Kelas 

Kemampuan 
Lahan 

Penggunaan 
Lahan Sekarang 

Kesesuaian Pola 
Penggunaan 

Lahan 

1 Hutan Primer A IV k Hutan Sesuai 

2 Hutan Primer B VI l Hutan Sesuai 

3 Hutan Sekunder IV l Hutan Sesuai 

4 Kebun IV l Kebun  Kopi Sesuai 

5 Padang Rumput IV l Pengembalaan Sesuai 

6 Sawah Irigasi Teknis IV d Sawah Sesuai 

7 Semak Belukar IV l Pengembalaan Sesuai 

 
Seluruh penggunaan lahan di Kampung Lengkese sesuai dengan kelas 

kemampuan lahannya sehingga tidak ada arahan yang perlu diterapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam memanfaatkan lahan, masyarakat memahami kaidah 

konservasi tanah dan air berdasarkan kearifan lokal.  

Ketahanan Sungai/Air 

Ketahanan sungai/air di Sub-Sub DAS Lengkese yang bermakna sebagai 

kemampuan dari sungai untuk bertahan dari pengaruh luar dan dari dalam selama kurun 
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waktu 5 tahun (2004 - 2009) dinilai sangat baik. Kondisi ini tercermin pada pergerakan 

debit harian yang diamati oleh  Lestary T.I.,(2012)  seperti pada Gambar 1. 

  

Gambar 1.a. Pada musim kemarau Gambar 1.b. Pada musim hujan 

 
Pertambahan luas pada hutan primer tentu lebih memperbaiki kondisi ketahanan sungai 

saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya , yaitu tahun 2004 dan 2009.  Untuk hal ini 

juga mesih perlu kajian lanjutan agar diperoleh gambaran fliktuasi debit saat ini. 

Ketahanan Sosial dan Budaya 

 Ketahanan sosial budaya  bermakna sebagai kemampuan dari suatu masyarakat 

(masyarakat di Dusun Bawakaraeng) untuk bertahan dari pengaruh luar dan dari dalam. 

Hasil pengamatan terhadap aktifitas keseharian masyarakat setempat memperlihatkan 

kondisi sosial ekonomi yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan tokoh kunci, 

Syamsuddin Dg. Tawang (Imam dusun) bahwa masyarakat dilokasi tersebut semakin hari 

semakin meningkat kesejahteraannya. Indikator tentang kesejahteraan ini oleh 

Syamsuddin Dg. Tawang dapat dilihat dari kepemilikan antara lain,  kendaraan roda dua 

maupun roda empat, televisi, handphone, yang tahun-tahun sebelumnya ada tetapi saat 

ini sudah dimiliki oleh masyarakat setempay. Juga, kualitas  tempat tinggal yang lebih 

baik saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1.  Kearifan lokal masyarakat di Dusun Bawakaraeng masih tetap bertahan hingga 

sekarang meskipun ada potensi ancaman dari dalam maupun dari luar 

2.   Kearifan lokal terbukti mampu memelihara ketahanan Sub-sub DAS Lengkese dengan 

indikasi luas areal berhutan yang bertambah, erosi yang rendah, fluktuasi debit yang 

rendah dan kondisi sosial budaya yang baik. 

Saran 

         Disarankan penelitian lanjutan terkait semua parameter katahanan Sub-Sub DAS 

Lengkese dalam hubungannya dengan kearifan lokal masyarakat setempat. 
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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis skenario luas lahan berhutan yang optimal untuk 
optimalisasi fungsi ekonomi dan ekologi ekosistem DAS. Penelitian dilakukan dengan 
metode survey dan kendala kelas lereng lahan menjadi dasar untuk pengembangan 
variabel keputusan penggunaan lahan. Multi goal linier programming (MGLP) digunakan 
untuk menganalisis alokasi lahan optimal dengan tujuan ganda.  Selanjutnya analisis post 
optimal digunakan untuk mengembangkan skenario luas lahan berhutan serta 
implikasinya pada fungsi ekonomi dan ekologi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sasaran menambah luas hutan di sub DAS Noongan dapat dicapai bersamaan sasaran 
pendapatan bersih untuk KHL bagi petani dan buruh tani.  Disamping itu juga besar erosi 
yang dihasilkan dapat dicapai bahkan, berada jauh dibawah batas ambang yang 
ditetapkan. Sebaliknya sasaran tenaga kerja pertanian terlampaui pada semua skenario. 
Artinya adanya keterbatasan tenaga kerja pertanian di wilayah DAS memungkinkan untuk 
menambah aktifitas ekonomi berbasis  hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil 
hutan non kayu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan bahkan dapat dicapai walaupun pada 
skenario luas hutan lindung mencapai 30 % dari luas DAS, dengan syarat  nilai 
pendapatan hasil hutan non kayu dari kawasan hutan ditingkatkan seperti  gula aren dan 
bambu. Selanjutnya hasil analisis juga menunjukkan bahwa hutan rakyat menjadi solusi 
penggunaan lahan pada kondisi keterbatasan tenaga kerja pertanian. Kebijakan 
pengembangan hutan rakyat tersebut dapat ditingkatkan perannya dengan 
mengembangkan jenis pohon berdaur pendek yang diminati pasar seperti jabon merah 
yang ditanam dalam bentuk agroforestry atau monokultur. 
Kata kunci : ekonomi dan ekologi, gula aren, jabon merah, agroforestry. 

 

1. Latar belakang 

 Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano memiliki peran vital dan strategis 

bagi perekonomian wilayah. Fungsi ekonomi dan ekologis tersebut telah memberikan 

kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Utara, melalui manfaat langsung 

(tangible) dan tidak langsung (intangible).  Manfaat langsung ekosistem DAS Tondano 

diantarannya nilai  jasa lingkungan sumberdaya air sungai Tondano menghasilkan energi 

listrik  saat ini sebesar 51.38 MW, dan  sedang dalam tahap perencanaan pembangunan 

unit ke empat yang akan menghasilkan daya sebesar 12 MW.  (Walangitan,  2012).  

Berdasarkan morfologi, wilayah DAS Tondano dengan  luas 49 242.35 ha, terbagi atas  

daerah hulu 12 069.65 ha (24.5%), tengah 26 859.32 ha (54.5%) dan daerah hilir seluas 
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10 313.38 ha (20%). Daerah Hulu DAS Tondano  diantaranya adalah sub DAS Noongan 

seluas 10 176.84 ha dengan sungai Panasen sebagai sungai utama yang bermuara di 

Danau Tondano. 

Pengelolaan lahan optimal dan lestari merupakan tujuan utama pengelolaan DAS. 

Untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan variabel keputusan yang bersifat multidimensi  

yaitu faktor biofisik dan sosial ekonomi yang bersifat dinamis. Konsep tersebut dalam 

implementasinya disederhanakan melalui tata ruang DAS,  dengan asumsi bahwa 

ekosistem DAS terdiri dari satuan-satuan lahan yang memiliki karakteristik biofisik tertentu 

dan memiliki kemampuan optimal bagi pemanfaatan tertentu baik untuk fungsi produksi 

maupun fungsi jasa lingkungan. 

Permasalahan utama penggunaan lahan di DAS Tondano adalah belum optimalnya 

penggunaan lahan ditandai oleh pemanfaatan  yang tidak sesuai kemampuan lahan, 

produktivitas masih rendah serta tingkat erosi yang tergolong tinggi (Walangitan, 2014). 

Sedangkan dari aspek sosial ekonomi adanya kelangkaan tenaga kerja pertanian 

mengakibatkan nilai total produksi hasil pertanian di wilayah DAS berada di bawah 

potensi produksi berdasarkan luas  lahan  yang tersedia.  Menurut data hasil sensus 

pertanian Tahun 2013 bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian di Sulawesi Utara 

selang Tahun 2003 sampai Tahun  2013 menurun sebesar 21,85 %, sebaliknya terjadi 

peningkatan rumahtangga usaha budidaya kehutanan sebesar 47.39 % termasuk di 

dalamnya adalah budidaya hutan tanaman atau dikenal dengan hutan rakyat. 

Wilayah DAS selain sebagai suatu entitas ekosistem, juga sebagai unit penelitian 

yang menarik untuk mensimulasikan berbagai kebijakan kehutanan,  karena di dalamnya 

terjadi interaksi antara aspek biofisik dan sosial ekonomi yang bersifat dinamis. Tujuan 

studi kebijakan adalah menyerasikan berbagai konflik kepentingan dalam 

mempertahankan keseimbangan antara fungsi produksi dan jasa lingkungan DAS dalam 

jangka panjang. Berkaitan dengan uraian di atas dalam makala ini disajikan hasil 

penelitian yang menganalisis skenario luas lahan berhutan yang optimal serta implikasi 

kebijakan pengembangan hutan rakyat bagi kepentingan ekonomi dan ekologi 

berdasarkan kendala aktual di wilayah sub DAS Noongan. Diharapkan makala ini dapat 

menjadi model pendekatan pengelolaan KPH, terutama kebijakan peningkatan produksi 

kehutanan yang seimbang antara hasil kayu, non kayu serta jasa lingkungan sesuai 

dengan kendala aktual yang spesifik di setiap wilayah. 

2. Metode penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di wilayah hulu DAS Tondano  Kabupaten Minahasa Propinsi 

Sulawesi Utara khususnya pada wilayah sub DAS Noongan dengan luas areal sekitar 10 

76.85 ha. Studi lapangan dilaksanakan mulai bulan Maret – Agustus 2016.  Hasil yang 
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disajikan dalam makala ini merupakan bagian dari penelitian skema Hibah Bersaing 

dibiayai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.  

     Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya perangkat komputer dengan 

sistem operasi MS Windows, MS office excel untuk analisis data, ArcView GIS 3.2 

analisis unit lahan dan program Qwin32 versi 2.0 untuk analisis optimasi alokasi 

penggunaan lahan. Sedangkan bahan yang digunakan berupa data diantaranya data 

dasar (Citra landsat Tahun 2015, peta wilayah DAS, peta lereng dan peta jenis tanah).  

Selanjutnya  data  statistik tingkat kecamatan Tahun 2016 menjadi sumber data  untuk 

menghitung jumlah penduduk petani dan buruh tani, jumlah rumahtangga serta potensi 

ketersediaan kerja. Data input – output  usahatani wawancara dan survey lapangan.  Data 

fisik untuk untuk kepentingan analisis erosi meliputi data curah hujan bulanan di wilayah 

studi selama  tahun 10 tahun.  Data panjang dan persen dianalisis dari peta topografi 

skala 1 : 25.000 serta data fisik tanah (tekstur dan bahan organik) untuk menghitung nilai 

erodibilitas dengan analisis fisik tanah di wilayah studi.    

Penggunaan lahan menurut kelas lereng sebagai unit lahan yang didalamnya 

terdapat variasi aktifitas penggunaan lahan. Selanjutnya untuk penyederhanaan, maka 

tipe penggunaan lahan dan pola tanam yang dilibatkan dalam model MLGP adalah 

usahatani  jagung pewakil jenis palawija, usahatani tomat sebagai pewakil komoditas 

sayuran dan usahatani padi sawah ketiganya sebagai komoditas basis di wilayah DAS 

Tondano Walangitan (2012).  Selanjutnya hutan rakyat jenis pohon cempaka putih 

(Magnolia elegans) sebagai pewakil komoditas kehutanan serta hasil hutan non kayu gula 

aren, kayu bakar dan bambu sebagai pewakil komoditas dari areal hutan lindung. Analisis 

usahatani masing-masing komoditas menurut pola tanam ditekankan pada tiga variabel 

analisis terdiri dari penerimaan usahatani, biaya usahatani dan pendapatan yang 

dinyatahkan dalam Rp ha-1 tahun-1. Sedangkan pendapatan dari hutan rakyat 

menggunakan nilai NPV dengan umur produksi 20 tahun.  Nilai koefisien aktifitas dari 

hutan rakyat tersebut selanjutnya dihitung nilai rata-rata per tahun untuk penyesuaian 

dengan pendapatan per tahun yang dihasilkan dari aktifitas lainnya agar setara sebagai 

variabel input pemodelan.  Pendugaan besar erosi dilakukan pada setiap aktivitas 

dinyatakan dalam ton ha-1 tahun-1, kemudian dijadikan koefisien pada kendala tujuan 

model program tujuan ganda.  Besar erosi dihitung dengan memperkirakan rata-rata 

tanah hilang tahunan akibat erosi lapisan permukaan yang dihitung dengan rumus USLE. 

Jumlah kesempatan kerja yang dapat disediakan dari aktivitas penggunaan lahan 

dihitung berdasarkan analisis usahatani yang mencakup kebutuhan tenaga kerja pada 

penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hingga produk siap 

dijual. Sedangkan jumlah kesempatan kerja pada tipe hutan lindung didasarkan pada 
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aktivitas pemanfaatan hasil hutan non kayu yang berkembang di wilayah studi.   

Kebutuhan tenaga kerja pada setiap tipe penggunaan lahan dinyatakan dalam satuan 

HOK ha-1 tahun-1.  Selanjutnya nilai ketersediaan tenaga kerja di wilayah studi 

menggunakan Hari Kerja Setara Pria (HKSP) yang dihitung menggunakan pendekatan 

Soemarno (1991) dengan mengacu pada data statistik Tahun 2016. 

Tabel 1.  Notasi Aktivitas dan simbol variabel keputusan 

 

Keterangan  :  HL = hutan Lindung, HR =hutan rakyat, Jg = jagung, Tm =Tomat, Sw = sawah 

Selanjutnya analisis MGLP meliputi persamaan-persamaan kendala tujuan, 

persamaan-persamaan kendala fungsional dan persamaan fungsi tujuan mengacu pada 

prosedur dan struktur model menurut  Kaiser and Messer (2011) dan Render et al.  

(2006). Asumsi umum  model MLGP sama dengan asumsi pada Linier programming yang 

meliputi : linieritas, proporsionalitas, aditivitas, divisivitas dan deterministik serta kendala 

non-negatif. (1). Persamaan-persamaan fungsi kendala tujuan mencakup, tujuan 

pengendalian erosi tanah menghasilkan pendapatan usahatani yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mengacu pada ketentuan WHO yaitu $2.5/ hari/ 

kapita, dan kendala tujuan tenaga kerja kerja pertanian (petani dan buruh tani), (2) 

Persamaan-persamaan kendala riil meliputi kendala luas total sub DAS, luas untuk lahan 

sawah dan luas menurut kelas lereng dan kendala luas hutan lindung dan (3). Persamaan 

fungsi tujuan yang dinyatakan pada persamaan 1. 

               ∑      
    

        
    

 

 

   

             

Syarat ikatan atau fungsi kendala : 

                         ∑        

 

   

    
    

                

Untuk : I = 1, 2, . . . . m tujuan atau target 

∑       

 

   

                                                    

Untuk k = 1, 2, . . . . , p kendala fungsional 
           J = 1, 2, . . . . .n peubah keputusan 

dan : Xj,    
 ,   

     0  
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   =   0   

Dimana,  
Z  =  Fungsi tujuan 

  
       

    =  jumlah unit deviasi yang kekurangan (-) atau kelebihan (+) terhadap tujuan (b1) 

aij =  koefisien teknologi fungsi kendala tujuan yaitu yang berhubungan dengan 
variabel pengambilan keputusan (Xj) 

bi =  tujuan atau target yang ingin dicapai 
Xj =  Variabel keputusan (aktivitas) 
gjk =   koefisien teknologi fungsi kendala biasa 
pi =  Nilai prioritas terhadap sasaran 
     Selanjutnya intepretasi output yang dihasilkan dengan membandingkan berbagai 

skenario prioritas yang telah ditetapkan dalam hal ini skenario luas lahan berhutan dalam 

wilayah hulu DAS khususnya pada sub DAS Noongan.  Hasil analisis alokasi penggunaan 

lahan diasumsikan sebagai solusi optimal basis, yaitu solusi untuk menetukan tingkat 

penggunaan sumberdaya lahan berdasarkan potensi lahan dengan kendala sosial 

ekonomi yang aktual. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Penggunaan lahan dan perhitungan nilai koefisien aktifitas. 

 Berdasarkan hasil perhitung pada peta lereng didapatkan bahwa kondisi lereng 

wilayah studi didominer lereng landai hingga agak curam sekitar 88 % diikuti lereng curam 

sampai sangat curam sekitar 11 %. Selanjutnya hasil interpretasi citra landsat terlihat 

bahwa kondisi penggunaan  lahan wilayah sub DAS Noongan didominer penggunaan 

sawah sebesar 30,28 % diikuti pertanian lahan kering 17,69 % kebun campuran yang 

sebagian besar dalam pola agroforestry 16.52 % dan hutan sekunder 13.02 %.  Tipe 

penggunan lahan hutan sekunder tersebar pada kawasan hutan lindung dan juga daerah-

daerah marginal di luar kawsan hutan seperti sempadan sungai dan daerah terjal. Tipe 

kebun campuran sebagai besar didominer oleh tanaman kayu-kayuan terutama jenis 

cempaka, mahoni dan sebagian kecil adalah hutan tanaman jabon yang sudah mulai 

dikembangkan masyarakat.  Selanjutnya pada penggunaan tegalan komoditas utama 

yang diusahakan yaitu jagung, sayuran (tomat, kol, pitsai )  kacang-kacangan dan ubi 

jalar.  

 Hasil analisis usahatani untuk beberapa komoditas utama menunjukkan bahwa 

jenis tanaman tomat memberikan nilai keuntungan terbesar, dengan resiko fluktuasi harga 

dapat menyebbkan kerugian bagi petani. Walaupun demikian berdasarkan hasil 

wawancara petani sudah terbiasa menanggung resiko jika harganya jatuh bahkan sering 

terjadi tomat tidak lagi dipanen karena harganya sangat rendah. Sebaiknya tanaman 

jagung walaupun keuntungannya relatif kecil namun resiko kerugian kecil, karena jagung 

dapat disimpan atau digunakan sebagai sumber pangan atau pakan ternak. Oleh sebab 

itu tanaman jagung merupakan jenis tanaman semusim yang paling banyak diusahakan. 
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Demikian halnya untuk usahatani padi sawah harga beras yang cenderung meningkat 

menyebabkan budidaya padi sawah memberikan keuntungan pendapatan yang cukup 

besar. Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa untuk mengatasi biaya tenaga kerja 

sebagian besar usahatani padi sawah dikelola dalam bentuk sistem bagi hasil. 

Selanjutnya rincian hasil analisis beberapa komoditas pertanian utama di wilayah studi 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Hasil analisis usahatani jenis komoditas utama di wilayah studi 

No. Jenis Tanaman BCR Pendapatan(Rp/ha) jumlah HOK 

1 jagung  2.64 14 269 500 100 

2 Tomat 2.38 43 492 500 239 

3 padi sawah 2.8 25 146 000 136 

             
Hasil perhitungan berdasarkan harga input dan output tahun 2016, BCR =benefit 

cost ratio.  Selanjutnya untuk menghitung pendapatan per hektar per tahun masing 

masing pola tanam sebagaimana variabel aktifitas yang disajikan pada Tabel 1 maka nilai 

pendapatan dan jumlah HOK yang dibutuhkan masing-masing komoditas tersebut dikali 2 

untuk menunjukkan nilai pendapatan dan jumlah HOK/hektar/tahun. Selanjutnya hasil 

analisis finansial usahatani hutan rakyat jenis cempaka didapatkan nilai NPV sebesar Rp 

193 864 439 pada tingkat bunga 6 % (dengan asumsi petani menggunakan modal 

sendiri). Dengan demikian nilai rata rata pendapatan per tahun untuk aktifitas hutan rakyat 

sebesar Rp 9 693 221.  

Hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan dari kawasan hutan diantaranya 

pengolahan enau untuk produksi gula, alkohol dan sabut enau untuk pembuatan tali ijuk. 

Walangitan (2012) melaporkan bahwa beberapa desa di daerah hulu mengandalkan 

tanaman aren sebagai sumber pendapatan utama keluarga seperti desa Kawatak, 

Noongan, Temboan kecamatan Langowan.  Pendapatan petani rata-rata sebesar  Rp 1 

750.000/bulan.   Selanjutnya untuk penyederhanaan digunakan angka  sebesar Rp 2 500 

000/ha per tahun pendapatan petani dari pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan 

tenaga kerja yang dapat diserap sebesar rata-rata 18 HOK/ha/tahun. Asumsi yang 

digunakan adalah tidak semua wilayah hutan dapat diakses dengan mudah serta sebaran 

pohon aren di wilayah hutan tidak merata.   

Hasil analisis besar erosi pada setiap aktifitas menunjukkan bahwa wilayah studi 

memiliki tingkat  erosi yang rendah, hal ini disebabkan sebagian besar tanah di wilayah 

studi memiliki tekstur tanah dengan persentase pasir dominan dengan demikian laju 

infiltrasi  tergolong tinggi.  Kisaran besar erosi menurut lereng dan penggunaan lahan 

adalah 0.01 – 439.45 ton/ha/tahun. Erosi terendah diperoleh pada tipe penggunaan lahan 

sawah dan tegalan pada lereng < 8% dan tertinggi pada penggunaan lahan tegalan 

tanaman semusim dengan lereng > 40 %. 
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3.2. Perhitungan nilai sasaran  

       Sasaran erosi yang diharapkan dari kombinasi penggunaan lahan optimal adalah 

total erosi  rata-rata yang terjadi pada wilayah DAS minimal sama dengan nilai 

diperkenankan. Nilai yang diperkenankan yang digunakan berkisar antara 12 - 25 ton ha- 

tahun-1. Dengan demikian nilai sasaran erosi minimal di seluruh wilayah DAS sebesar  

109 799.8  - 228 747.25 ton/tahun. 

Selanjutnya sasaran besar pendapatan usahatani yang mampu membiayai KHL 

adalah  sebesar Rp 399,972,982,500. Nilai ersebut diperoleh berdasarkan data jumlah 

Kepala Keluarga (KK) di wilayah studi tahun 2016  sebanyak 11491 KK dengan perkiraan 

persentase petani dan buruh tani sebesar 85 % dan rata-rata jumlah anggota keluarga 

sebesar 3.5 orang dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 13000. Sedangkan nilai 

sasaran ketersediaan tenaga kerja pertanian minimal sebesar 4 597 360 HKSP (hari kerja 

setara pria) dan maksimum 5 723 285 HKSP. 

3.3.  Skenario luas lahan berhutan 

  Skenario luas lahan berhutan dikembangkan dengan memberikan prioritas utama 

bagi pencapaian sasaran luas lahan berhutan yang ditetapkan baik hutan lindung maupun 

hutan tanaman. Skenario yang dikembangkan meliputi : Skenario I (SI) prioritas sama 

untuk semua sasaran dengan memasukan hutan rakyat jenis cempaka dalam variabel 

aktivitas dan menetapkan luas hutan minimal sama dengan luas hutan lindung yang ada 

berdasarkan tataguna hutan yaitu seluas 791 ha.  Hal ini didasarkan pada fakta bahwa 

jenis pohon tersebut paling disukai masyarakat dan paling luas ditanam di wilayah studi.  

Skenario II (SII) : sama dengan skenario I dengan prioritas luas hutan dengan luas 

ditetapkan minimal 30 % dari luas wilayah studi. Skenario III (SIII):  sama dengan 

skenario II, namun jenis pohon yang dikembangkan dalam aktivitas hutan rakyat  adalah 

jenis berdaur pendek dalam hal ini jenis jabon merah dengan asumsi pendapatan yang 

diperoleh 2 kali lebih besar dari hutan rakyat jenis cempaka. Skenario IV (SIV) : sama 

dengan skenario II, dengan meningkatkan nilai pendapatan potensi hasil hutan bukan 

kayu pada areal hutan lindung seperti peningkatan intensitas pemanfaatan  pohon aren 

untuk industri rumahtangga sekitar hutan, kayu bakar dan bambu dengan asumsi 

pendapatan meningkat 2 kali lebih besar dari skenario I. 

 Hasil analisis didapatkan bahwa jika semua variabel sasaran diberi prioritas yang 

sama, maka sasaran pendapatan memenuhi KHL bagi keluarga tani dan buruh tani dapat 

dicapai dengan deviasi (-d) = 0, demikin juga untuk sasaran erosi berada jauh dari target 

yang ditetapkan dengan deviasi (+d) =14 751 ton/ha atau sebesar 13 %, artinya besar 

erosi yang terjadi 13 % dibawah nilai yang diperkenankan. Demikian juga untuk luas 

hutan minimal dapat dicapai sebesar 791 ha dengan deviasi (-d) = 0 atau sama dengan 
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luas hutan lindung yang ada. Sebaliknya untuk ketersediaan tenaga kerja pertanian 

diperoleh nilai pencapaian dengan deviasi (-d) = 2 227 258 HKSP atau sebesar 40 % dari 

sasaran jumlah tenaga kerja yang ditetapkan. Selanjutnya pada semua skenario 

memberikan hasil pencapaian sasaran yang relatif sama, namun terjadi variasi kombinasi 

luas alokasi penggunaan lahan optimal.  Secara ringkas hasil analisis ketercapaian 

sasaran masing-masing skenario disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 juga 

terlihat bahwa pada skenario  II – IV penambahan luas kawsan hutan tidak berdampak 

pada sasaran pendapatan total untuk KHL, karena adanya peluang besar bagi 

pemanfaatan hasil hutan non kayu pada kawasan hutan lindung yang signifikan 

berkontribusi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan.  Dilain pihak 

adanya keterbatasan jumlah tenaga kerja pertanian memberi peluang pengembangan 

hutan rakyat pada semua skenario tanpa mempengaruhi sasaran pendapatan total, 

bersamaan dengan itu laju erosi dapat ditekan jauh di bawah nilai erosi yang dapat 

ditoleransikan walaupun  nilai sasaran erosi rata-rata per hektar digunakan batas minimal 

(12 ton/ha/tahun). Selanjutnya kombinasi penggunaan lahan optimal termasuk luas hutan 

rakyat dan hutan lindung yang diperoleh pada masing-masing skenario  disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 3. Perbandingan pencapaian sasaran setiap skenario 

No Variabel sasaran Nilai  
sasaran 

deviasi ketercapaian sasaran (d+, d-) 

SI SII SIII SIV 

1 Pendapatan memenuhi 
KHL (Rp/tahun) (jutaan) 

3 999 73 (d+, d-) = 0 (d+, d-) = 0 (d+, d-) = 0 (d+,d-) = 0 

(0%) (0%) (0) (0%) 

2 Besar Erosi (ton/ha/tahun) 109 799.8 89763 110162 105480 95892 

(d+=81 %) (d+=100%) (d+ = 96 %) (d+ = 87%) 

3 Tenaga kerja maksimal 
(HKSP/tahun) 

5 723 285  3491022 3544972 3566387 3610 252 

(d-=61%) (d- = 62%) (d-= 62 %) (d-=63%) 

4 Luas hutan minimal sama 
dengan kawasan luas 
hutan lindung (ha) 

791 791 - - - 

(d-) = 100%) - - - 

5 Luas hutan maksimum 30 
% dari luas DAS (ha) 

3053 - (d+, d-) = 0 (d+, d-) = 0 (d+,d-) = 0 

- (0 %) (0 %) (0%) 

Sumber : ringkasan dari output program analisis 

Tabel 4. Komposisi alokasi penggunaan lahan optimal setiap skenario 

Sumber : ringkasan dari output program analisis 

 

 

No.  Skenario 

Luas penggunaan lahan optimal (ha) 

tegalan 
 jagung tegalan sayuran sawah hutan rakyat hutan lindung 

1 SI 0 2381.9 3019.4 3712.0 0 

2 SII 0 2656.4 3055.22 384.4 3053.1 

3 SIII 0 2603.2 3055.22 437.4 3053.1 

4 SIV 0 2494.8 3055.22 546.0 3053.1 
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4. Kesimpulan dan saran  

4.1. Kesimpulan 

(1) Wilayah hulu DAS Tondano merupakan daerah vulkanis yang subur dengan kondisi 

topografi didominer oleh lereng landai sampai curam. Pemanfaatan lahan saat ini belum 

optimal diakibatkan oleh tenaga kerja pertanian yang terbatas.  (2) Hasil analisis 

menunjukkan bahwa pada kondisi tenaga kerja pertanian yang terbatas, maka  

optimalisasi penggunaan lahan di daerah hulu DAS Tondano dapat dicapai melalui 

pengembangan hutan rakyat dan meningkatkan nilai manfaat hasil hutan non kayu  

kawasan hutan lindung.  Dengan solusi  tersebut fungsi ekonomi dan ekologi ekosistem 

DAS dapat dicapai bersamaan.  Skenario peningkatan luas lahan berhutan tersebut  

tentunya diarahkan pada lahan berlereng agak curam sampai  sangat curam dan memiliki 

aksesibilitas yang rendah.  

4.2. Saran 

(1). Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa usaha produksi kehutanan memiliki peran 

penting dari aspek ekologi dan sosial ekonomi, oleh sebab itu diperlukan upaya 

pembinaan masyarakat baik berupa pendampingan teknis juga perlu digalakan kembali  

skema kredit usaha hutan rakyat untuk mengatasi kendala pembiayaan.  Selain itu  jenis 

pohon daur pendek dan disukai pasar direkomendasikan untuk mengatasi kendala cash 

flow dalam usaha hutan rakyat.  (2). Model alokasi penggunaan lahan yang disajikan pada 

makala ini adalah model statis tidak memperhitungkan horison waktu dan menggunakan 

asumsi pesimistis artinya aktifitas yang dilibatkan dalam model hanya mencakup aktifitas 

pertanian yang dominan, tanpa memperhitungkan kegiatan lainnya seperti peternakan 

terutama ternak sapi yang diusahakan dengan memanfaatkan masa bera lahan pertanian 

serta usahatani komoditas pertanian lainnya yang cukup bervariasi.  Oleh sebab itu untuk 

memperbaiki pendekatan ini,  disarankan untuk memasukan aktifitas lainnya agar lebih 

mendekati kondisi aktual.  
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ABSTRAK 

Pengawasan dan pengelolaan terhadap kerusakan hutan, Illegal Logging, Pelepasan 
kawasan hutan serta Membakar hutan  sangatlah  menjadi fokus perhatian saat ini, hal 
mana hutan memiliki kekayaan melimpah bagi kehidupan alam semesta . Hutan juga 
tempat pengembangan plasma nutfah, penyimpan air, Sumber air hujan di samping laut, 
tempat Flora dan fauna beraneka ragam jenis dan ragam tumbuh-tumbuhan. Implikasi 
yang lain adalah pelaku lapangan (penebang) adalah pelaku yang bisa dipastikan akan 
banyak tertangkap dalam  upaya penegakan  hukum kehutanan.  Kebijakan yang di 
imbangi dengan pelaksanaan regulasi yang tegas dan baik merupakan poin utama dalam 
kerangka membangun iklim kehutanan Indonesia yangg kondusif dan dinamis serta 
konsisten terhadap pelestarian dan pengelolaan Hutan Indonesia saat ini. Inkonsitensi 
Regulasi sebagai dasar pelaksaanaan kehutanan cukup dirasakan mempengaruhi 
pelaksanaan penegakan hukum kehutanan yang belum maksimal saat ini dimana 
berkorelasi terhadap Tindak Pidana kehutanan secara sistemik sebagaimana dalam  
pasal 50 UU No 41/1999 Tentang Kehutanan. 
Penulisan Ini  ingin mengkaji bagaimana sesungguhnya potret konsistensi regulasi 
kehutanan yang juga dikaitkan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan . Tujuannya  
untuk mengetahui apakah regulasi bidang kehutanan sudah konsisten atau belum 
sehingga tercapai kepastian hukum bidang kehutanan juga dikaitkan dengan implikasinya 
terhadap Tindak Pidana dalam lingkup Kehutanan. 
Kesimpulan Penulisan Makalah ini adalah dengan konsistensi regulasi yang tepat 
,konsisten dan tegas, diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana kehutanan saat ini 
dan akan datang. serta pengelolaan kehutanan yang bijak dengan Asaz kepastian 
Hukum. 
Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif yang juga dipadukan dengan 
pendekatan inventarisasi perundang-undangan serta asas- asas hukum sebagai upaya 
memperkaya khasanah keilmuan khususnya dibidang kehutanan. 
Kata Kunci : Konsistensi Regulasi, Implikasi, Tindak Pidana Kehutanan 

 

LATAR BELAKANG 

Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan yang berhubungan dengan 

administrasi, ekonomi, hukum dan sosial secara keseluruhan dengan ilmiah dan teknis 

aspek dasarnya terutama silvikultur perlindungan dan regulasi hutan.  Dalam kurun waktu 

tahun 2000-2005 negara Indonesia sudah menduduki peringkat kedua, setelah brazil 

dalam hal penghancuraan hutan. Saat ini kerusakan hutan di Indonesia sangat parah. 

Dari 120,35 juta Ha lebih hutan di Indonesia saat ini kerusakan mencapai 59,8 juta Ha 

atau 2,83 juta Ha pertahun.1 

                                                             
1
 Iskandar, hukum kehutanan, prinsip hukum pelestariaan dalam kebijakan pengelolaan kawasaan hutan 

berkelanjutan, penerbit cv. Mandar maju Bandung, 2015, hlm 4. 

mailto:Daddy_fahma@yahoo.co.id
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Kerusakaan hutan sebesar ini memang parah. Kalau dibiarkan dan tidak ada aksi 

dalam mengatasinnya maka dalam 10 – 15 tahun Indonesia menjadi negara tidak 

berhutan. Dalam dimensi interaksi manusia dengan alam lingkungannya, sudah jelas 

membutuhkan aturan atau norma. Aturan atau norma yang terlihat sebagai wujud hukum, 

berfunsi sebagai landasaan intraksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Sebagai 

Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu : struktur yang 

berkaitan dengan institusi yang kompeten dalam membuat dan melaksanaakan undang 

undang (legislatif dan pengadilan). Substance, yakni substansi pengaturaan undang 

undang dan budaya hukum atau legal culture, yakni sikap masyarakat terhadap hukum.2 

Konsistensi Produk hukum dibidang pengelolaan sumber daya hutan dan 

lingkungan hidup dirancang secara tepat guna harus dapat memerankan eksistensinya 

sehingga dalam pembangunan ekonomi yang mengimplementasikan prinsip hukum 

pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya hutan, menjadi sarana 

untuk mencapai menjadi sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutaan dan 

menjadi jaminan bagi kesejahteraan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi 

masa depan. Untuk itu diharapkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan atau kebijakan 

perubahan kawasaan hutan harus mengedepankan prisip-prinsip kepastian hukum 

terutama Hukum Kehutanan. Inkonsistensi  regulasi dalam pelaksanaan serta penegakan 

Hukum jelas akan terdapat implikasi terhadap penyalahgunaan Kehutanan yang semakin 

dinamis, Penyalahgunaan kehutanan sudah pasti implikasinya antara lain adalah Tindak 

Pidana misalnya saja salah satu hal yang sangat berpolemik adalah Isu terkait Persoalan 

alih Kawasan Hutan, Perubahan kawasan hutan dapat berupa perubahan peruntukkan 

yaitu  tukar menukar kawasan dan pelepasan kawasan. Perambahan  hutan selain itu 

Perusakan hutan juga terdapat didalamnya Perbuatan Membakar hutan. 

Uraian diatas menjadi suatu fakta yang sangat penting untuk dikaji dalam 

konteks perkembangan kehutanan saat ini terutama berkaitan dengan sisi Hukumnya 

terlebih aspek pidana kehutanan yakni “Konsistensi Regulasi Dalam Bidang Kehutanan 

Implikasinya Terhadap  Tindak Pidana Kehutanan” 

METODE PENELITIAN MAKALAH 

Makalah ini Disusun atau di analisis dengan menggunakan Parameter atau Pendekatan 

Yuridis Normatif dengan jenis inventarisasi Hukum Positif atau menghubungkan Norma 

dalam peraturan Perundang-Undangan terhadap aplikasi atas suatu problem tertentu.3  

Judul makalah yaitu KONSISTENSI REGULASI DALAM BIDANG KEHUTANAN 

IMPLIKASINYA TERHADAP  TINDAK PIDANA KEHUTANAN  dengan pendekatan 

                                                             
2
 Ibid, hlm 19-20. 

 
3 Ronny Hanitimejo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, hlm,12-13. 
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Yuridis normatif tersebut dharapkan akan diperoleh  kesimpulan serta hasil yang objektif 

terhadap pembahasan dalam mengkaji persoalan yang di bahas dalam makalah ini. 

PEMBAHASAN 

A. Kerusakan, Perubahan kawasan Hutan dan Potret Inkonsistensi Regulasi  

Kerusakan hutan pada Saat ini telah mencapai Kondisi memprihatinkan Fakta terjadi 

terlihat secara gamblang oleh kita bahwa Hutan Kita sangat membutuhkan perhatian 

lebih, terutama Di Kal-sel sendiri misalnya data yang penulis temukan melalui 

Pemberitaan Kalsel pos edisi  20/7/2016 dimana Diduga PT conch yang memproduksi 

semen, ternyata sudah merambah kawasan hutan kabupaten tabalong diluar Izin pinjam 

pakai kementerian Kahutanan RI, selain PT Conch juga terdapat PT ER (Eternal 

Richway) selaku penyedia jasa bahan baku semen PT Conch, dalam operasionalnya juga 

melampaui batas izin pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5,99 hektare, tapi kenyataanya 

fakta dilapangan menunjukan hasil yang lebih dampaknya Operasional PT ER dihentikan 

Oleh dinas perkebunan  Kal-sel pertanggal surat 14 Juni 2016 karena melakukan 

kegiatan pembukaan areal kawasan hutan untuk bahan baku semen diluar batas ijin 

Pinjam Pakai kawasan Hutan. Namun faktanya saat ini mereka tetap beroperasi dan 

terdapat luas areal yang lebih dari 20 hektar. ini menunjukkan bahwa persoalan 

penyalahgunaan kehutanan masih terjadi secara factual dan sistemik, secara hukumpun 

Kepastian hukum belum dirasakan secara baik oleh masyarakat  maka jika Di lihat dalam 

kontek kasus ini maka semestinya PT conch dan PT ER, harus mendapatkan Sanksi 

Pidana yang sebagaimana di atur UU no 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Hutan serta UU 40 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai sektoral. 

Persoalan ini menjadi sangat dilematis ketika fungsi Penegakan hukum tidak terlihat 

dengan baik yang berdampak pada ketidakpastian hukum dibidang kehutanan  sementara 

ketika regulasi nya itu sudah jelas di atur maka sudah semestinya harus ditegakkan juga 

ditaati, problem mendasar adalah dari regulasi tersebut terkadang yang diterapkan hanya 

terbatas pada satu regulasi saja padahal regulasi sektoralnya juga memuat terhadap 

ketentuan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga berimplikasi terhadap 

terjadinya tindak pidana Kehutanan itu sendiri. 

Sementara dalam suatu seminar Data penegakan hukum oleh Polri yang penulis 

temukan melalui beberapa makalah di seminar tersebut  yang disampaikan pihak Polri 

dan kejaksaan dalam kegiatan Masyarakat hukum pidana dan Kriminologi dengan tema 

“corporate crime lingkungan hidup” tanggal 15/5/2016 mengenai kasus Kebakaran hutan 

dan lahan.4  

                                                             
4 (Per April 2016) jumlah LP tercatat 287,terdiri dari ;Sidik 60 kasus (42 korporasi dan 18 

perseorangan),HAP-1:20 kasus (3 korporasi&17 perseorangan),P19;0 kasus,P21;47 kasus(4 korporasi &43 
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Masyarakat yang  sengaja membakar lahan /Hutan untuk memudahkan penguasaan 

lahan karena adanya sengketa atau konflik kepemilikan antara masyarakat dan 

perusahaan, Perusahaan atau perorangan yang sengaja membakar lahan/hutan/tanaman 

yang tidak produktif dan mengganti bibit yang baru dengan cara yang mudah, cepat, 

termasuk untuk mendapatkan klaim asuransi. Disamping itu Faktor alam Musim panas 

yang berkepanjangan juga menjadi kontribusi pencetus kebakaran, namun berdasarkan 

keterangan ahli sangat kecil (1%),Penyebab kebakaran didominasi oleh ulah manusia. 

Dari pantuan WALHI, khususnya di wilayah yang setiap tahunnya dilanda bencana 

kebakaran Hutan dan Lahan, sebagian besar titik api berada diwilayah konsesi 

peusahaan perkebunan maupun hutan tanaman industri.Data yang diolah Walhi Sum-Sel 

misalnya oleh berbagai sumber menunjukkan , pada 2015 lalu ada 383 titik api di Hutan 

tanaman Industri dan 426 titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit di Sumatra 

selatan.Di Kalimantan barat ada 314 sebaran titik api berada di wilayah konsesi.5  

Selain kerusakan Hutan, Perubahan Kawasan Hutan merupakan juga Isu yang 

cukup seksi di bidang Kehutanan , sebagaimana telah di uraikan bahwa kerusakan 

kawasan hutan disebabkan oleh macam macam faktor yang muncul, dan salah satu 

faktor yang menarik adalah Perubahan(alih) kawasan hutan .Perubahan kawasan hutan 

dapat berupa perubahan peruntukan yaitu dalam bentuk tukar-menukar kawasan hutan 

dan pelepasan kawasan hutan.Perubahan fungsi kawasan Hutan yaitu mengubah fungsi 

kawasan hutan untuk kepentingan diluar Bidang Kehutanan, seperti untuk perkebunan, 

pemukiman transmigrasi  industri, perumahan,perkantoran dan fungsi lainnya.selain itu 

ada bentuk perubahan lainnya yaitu penggunaan kawasan hutan yang dikenal dengan 

istilah Izin Pinjam pakai kawasan hutan.6  

Secara yuridis perubahan peruntukan, fungsi dan  penggunaan kawasan hutan memang 

dimungkinkan, namun dalam pelaksanaannya sarat dengan penyimpangan dan 

pelanggaran, sebagaimana telah diuraikan maka penulis sepsndapat dengan pertanyaan 

yang timbul dikemudian dilihat dari aspek sosiologis, apakah perubahan peruntukan, 

fungsi dan penggunaan kawasan hutan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial 

sebgai masyarakat, terutama yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan? Dan 

                                                                                                                                                                                         
perseorangan,THP-II:125 kasus (3 korporasi&22 perseorangan),Lidik:29 kasus,SP3 6kasus dari rincian 

tersebut disimpulkan jumlah TSK :250 perorangan dan 24 korporasi. 
5
 Jampidum kejagung Disampaikan Simposium nasional Masyarakat hukum Pidana dan Kriminologi, 

Makalah Kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup berdasarkan persfektif hukum di indnesia, 

Banjarmasin,ULM 16-9 mei 2016. 
6
 Pasal 19 UU no 41/99 ttg Kehutanan  Istilah alih fungsi dikenal perubahan peruntukan kawasan hutan, 

terjadi melalui proses tukar-menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Alih fungsi kawasan 

hutan,yang terjadi melalui perubahan kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan di luar 

kehutanan.alih fungsi kawasan hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hutan namun tidak mengurangi 

luas kawasan hutan, misalnya untuk tujuan pembangunan kehutanan (konservasi kawasan hutan 

alam/tanaman,hutan pendidikan/penelitian 
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dari aspek filosofis yaitu apakah suatu kawasan hutan dapat diubah peruntukan, fungsi 

dan penggunaannya atau tidak, apakah perubahan yang dilakukan selama ini telah 

mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek lingkungan secara 

seimbang? 

Oleh karna itu, meskipun kondisi kerusakan kawasan hutan nasional secara faktual saat 

ini sangat memprihatinkan, namun proses pembangunan harus terus berjalan guna 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sangat penting untuk 

diperhatikan bagaimana mengtur kemanfaatan kawasan hutan yang tepat, terkait dengan 

manfaat secara ekonomi dan sosialnya tanpa meninggalkan fungsi ekologisnya. Dalam 

kebijakan dimaksud, harus betul-betul dipertimbangkan seberapa besar nilai manfaat 

yang dapat didapatkan dengan adanya perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan 

kawasan hutan, karena bila tidak, maka yang terjadi justru mendatangkan bencana bagi 

manusia dan ekosistem lingkungan yang lebih besar. Inkonsistensi Regulasi pun menjadi 

persoalan  manakala kasus Tindak pidana kehutanan muncul dalam kaitan dengan 

kegiatan Pertambangan di kawasan hutan lindung.implikasi Putusan MK no 45/PUU-

IX/2011 mengenai Pengujian Konstitusionalitas kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 

UU No 41 Tentang Kehutanan yang diajukan dalam perkara tersebut oleh lima orang 

Bupati dari Kalimantan tengah dan satu wiraswastawan untuka menguji 

konstituasionalitas suatu kawasan hutan Pasal 1 angka 3 UU no 41/1999, Khususnya 

frasa “ ditunjuk dan atau” yang oleh mereka pemohon dianggap merugikan hak 

konstitusional pemohon. Konsistensi regulasi dalam perkara ini masih menuai polemik 

meski dalam putusannya MK mengabulkan Pemohon namun Ketidak pastian hukum atas 

pelaksanaan UU masih belum terlihat dengan baik dimana melalui putusan ini disebutkan 

bahwa pasal 81 UU No 41/1999 didalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi 

menyebabkan terjadi multi interpretasi terhadap putusan mahkamah terhadap 

keberlakuan sifat putusan. Keberadaan Pasal 81 dalam pertimbangan hukum mahkamah 

menjadi penentu apakah putusan tersebut berlaku retroaktif atau prosfektif. Apabila 

diartikan retroaktif maka semua tanah yang telah ditunjuk untuk dijadikan sebagai 

kawasan hutan dianggap berstatus sama sebagai tanah yang telah ditetapkan sebagai 

kawasan hutan sebelum berlakunya UU no 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan 

sebagaimana disampaikan kembali kepada tata guna hutan kesepakatan(TGHK) 

Inkonsitensi akibat Putusan MK ini  terlihat dari perbedaan pendapat  terhadap 

pertama, Didalam UU no 41/1999 hanya ada dua ketentuan yang memuat frasa “ditunjuk 

dan atau”, yaitu pasal 1 angka 3 dan pasal 81. Akibatnya Jika mahkamah konstitusi 

membatalkan frasa “ditunjuk dan atau yang ada dalam pasal 1 angka 3 maka seharusnya 

frasa “ ditunjuk dan atau” dalam pasal 81 juga dibatalkan. Penulis sependapat dengan 
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penjelasan ini mengapa karena sebuah putusan hendak nya juga melihat pada apakah 

akibat dari putusan itu nantinya akan berdampak pada sebuuah konstruksi hukum lain 

dan nyatanya hal ini memicu polemik interpretasi.7 Alasan  utama konflik hukum atas 2 

pasal itu adalah yang dimohonkan pemohon hanya pembatalan frasa “ditunjuk dan atau” 

dalam pasal 1 angka 3 saja maka MK hanya mengabulkan sebatas permohonan itu. bila 

mahkamah konstitusi membatalkan juga frasa yang “ditunjuk dan atau” dalam pasal 81, 

maka mahkamah konstitusi melakukan utra petita yaitu, mengabulkan pemohon melebihi 

apa yang dimintakan pemohon,meskipun mahkamah memiliki kewenangan ultra petita  

tapi dalam perkara ini mahkamah konstitusi seolah menghindari guna mempertahankan 

kepastian hukum Pasal 81 UU nomor 41/ 1999 yang merupakan aturan peralihan. Ketidak 

konsitenan ini memicu implikasi yaitu : 1.Keputusan penunjukkan kawasan Hutan maupun 

keputusan penetapan kawasan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebelum 

keluarnya putusan MK No:45/PUU-IX/2011 tanggal 21 februari tetap berlaku. 2. Izin-izin 

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berada di ats kawasan yang baru 

ditunjuk sebagai kawasan hutan, tapi di tetapkan menjdi kawasan hutan, rentan digugat 

ke pengadilan. UU No. 41/1999 menganngap pemerintah hanya dapat mengeluarkan izin-

izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di atas kawasan yang 13 telah 

ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap. Tapi faktanya banyak izin pemanfatan dan 

pengguaan kawasan hutan di atas kawasan yang baru di tunjuk untuk di jadikan sebagai 

kawasan hutan. jadi izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di atas 

kawasan yang baru di tunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan di atas kawasan 

yang baru ditunjuk untuk di jadikan sebagai kawasan hutan dapat di gugat 

(vernietiegbaar), karna izin-izin itu tidak memenuhi syarat materil di keluarkannya izin-izin 

tersebut. 3. Penerbitan izin-izin baru atau perpanjangan izin-izin pemanfaatan dan 

penggunaan kawasan hutan pasca putusan MK (21 Februari 2012) yang di keluarkan di 

atas kawasan yang belum di tetapkan sebagai kawasan hutan yang belum di klarifikasi 

sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat di gugat. Menteri kehutanan tidak dapat 

menerbitkan izin–izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baru atau 

perpanjangan izin-izin yang ada di atas kawasan yang baru di tunjuk untuk di jadikan 

kawasan hutan. Apabila Menteri Kehutanan melakukan hal itu, maka ia dapat digugat 

telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dua alasan. Pertama melakukan 

perbuatan melawan hukum karena UU No. 41/1999, khususnya pasal 23 sampai 3, 

menyebutkan bahwa izin–izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan hanya 

dapat diberikan di atas kawasan hutan, yang berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 pasca 

                                                             
7
 Hadin Muhjad, Hukum lingkungan sebuah pengantar untuk konteks Indonesia, Genta publishing, hlm 188-

189. 
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putusan Mahkamah konsitusi adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai kawasan hutan.  

Atas persoalan dalam implikasi pasca Putusan MK no 45/PUU-IX/2011 tersebut 

maka masih terdapat suatu urgensi terhadap Legalitas suatu kawasan hutan yang 

berdampak pada ketidakpastian hukum , serta akan berimplikasi pada terampasnya hak 

masyarakat,hak kelola kawasan hutan masyarakat juga hancurnya iklim Usaha sektor 

kehutanan serta rentan akan Tindak pidana yang berpotensi terjadi akibat ketidakpastian 

Hukum tersebut. 

B. PENGATURAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM LINGKUP UU NO 40/1999 
TENTANG KEHUTANAN 

1. Perumusan Tindak Pidana Kehutanan 

a. Unsur-unsur Tindak Pidana Kehutanan 

Tindak pidana kehutanan di rumuskan berdasarkan beberapa perbuatan yang di larang 

dalam pasal 50 UU No. 41/1999, yakni sebagai berikut : 

1. Setiap dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. 

2. Setiap orang diberi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan 

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

izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan 

yang menimbulkan kerusakan hutan  

3. Setiap orang dilarang : a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau 

menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. 

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak 

sampai dengan : 1). 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau 2). 200 

(dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa; 3). 100 

(seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4). 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan 

tepi anak sungai; 5). 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6). 130 () kali 

selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan 

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan 

tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang; f. menerima, membeli atau 

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 

yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 

dipugut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau 

eksplorasi atau eksploitasi  bahan tambang dalam kawasan hutan, tanpa izin 

Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 

mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah; i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk 
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secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejbat yang berwenang; j. membawa 

alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lajim atau patut di duga akan 

digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 

pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk 

menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yng dapat menyebabkan 

kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan 

fungsi hutan kedalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, 

mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi undang-

undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.  

Uraian ketentuan tindak pidana kehutanan tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat 1  

sampai dengan Pasal 78 ayat 11 UU No.41/1999. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil pembahasan makalah diatas maka penulis 

menyimpulkan bahwa masih belum jelasnya penyelenggaraan dan penegakan 

hukum kehutanan secara yuridis dimana penerapan regulasi Kehutanan masih belum 

konsisten dilakukan meskipun regulasi sudah jelas diatur secara normative dalam UU 

umum dan sektoral sehingga penyalahgunaan kehutanan masih rentan terjadi. 

B. Saran  

Bahwa para pihak termasuk pemerintah serta pembuat Undang-Undang agar 

memperhatikan suatu urgensi atas legalitas suatu kawasan hutan yang berdampak  

pada ketidakpastian hukum, ketegasan legalitas sangat dibutuhkan agar 

penyelenggaraan kehutanan Indonesia berjalan dengan baik dan maksimal. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor eksternal penyebab 
kerusakan hutan dalam rangka menyusun rekayasa model rencana pembangunan hutan 
tanaman jati. Pengambilan sampel petani sebanyak 120 orang untuk empat desa 
berdasarkan luas kepemilikan lahan terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar 
Kawasan Lindung Mata Kidi dan  hutan produksi dengan berbagai variasi jarak 
permukiman dari kawasan hutan. Analisis data berdasarkan 3 (tiga) aspek yakni 
subsistem kehutanan, pertanian dan sosial ekonomi dengan pendekatan normal sesuai 
konsep beberapa ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan hutan jati dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal berupa pengangguran berjumlah 10 orang 
perdesa, defisit kepemilikan lahan pertanian sebesar 1,33 Ha SWE (luas sawah 
equivalen) perdesa, pendapatan petani dari sektor pertanian tergolong miskin yakni Rp 
1.789.030,94 perkapita/tahun , defisit kebutuhan pangan sebesar 195.316,8 kg/tahun, 
defisit kayu bakar sebesar 217,9875 m3/tahun, defisit konsumsi hijauan makanan ternak 
sebesar 4.347.840 kg/tahun, pencurian kayu jati, maraknya Industri Pengolahan Hasil 
Hutan Kayu (IPHHK). Adapun rekomendasi rekayasa model perencanaan pembangunan 
hutan jati yaitu penerapan Managemenent Regime (MR) V pada Kawasan Lindung Mata 
Kidi, MR II dan III pada kawasan hutan produksi.  
Kata-kata kunci : hutan jati, managemenent regime 

 
A. Latar Belakang 

 Tuhan telah menganugerahkan karunia-Nya begitu banyak kepada umat manusia 

dan mahluk hidup lainnya. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman 

manusia, interaksinya dengan hutan telah mengalami pergeseran. Hal ini dapat 

diperhatikan melalui sejarah sistem pengelolaan hutan di dunia termasuk di Indonesia. 

Diawali dari paradigma penambangan kayu (timber extraction) yang terjadi di dunia mulai 

abad 3500 SM-1000 M di Mesopotamia sampai daratan Eropa. Adapun di Jawa hampir 2 

abad (1650 M-1786 M).  

 Melihat kenyataan itulah, manusia kembali sadar dan berupaya untuk melestarikan 

hutan (sustained yield). Konsep inilah yang menjadi cikal bakal tegaknya paradigma 

manajemen kebun kayu (timber management, TM). Paradigma timber management baru 

berkembang di Indonesia pasca runtuhnya VOC yakni abad ke 18 sampai merdeka 

(Simon, 2004 dalam Mando, 2010).   Pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat, 

mengakibatkan kebutuhan akan pangan dan permukiman meningkat pula, sehingga 

desakkan tersebut meluas sampai ke daerah yang berbatasan langsung dengan hutan 
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(Rachman, 2001). Pemilikan lahan (rasio lahan per orang) yang mencapai di bawah 

normal, meningkatnya konsumsi kayu bakar dan kayu pertukangan, serta melimpahnya 

tenaga kerja merupakan konsekuensi parsial yang terjadi.  

 Pelaksanaan paradigma TM yang belum tercapai sesuai dengan konsep di satu 

sisi, sementara disisi lain proses pengelolaan hutan dihadapkan pada masalah sosial 

yang semakin kompleks. Dibutuhkan pendekatan baru dalam sistem perencanaan 

pembangunan dan rekayasa sistem pengelola hutan. Perubahan strategi pengelolaan 

hutan dari conventional strategy menuju social forestry strategy.  

B. Metode Penelitian  

Lokasi penelitian bertempat di Kawasan Hutan Negara RPH Madampi, UPTD 

Muna Tengah. Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober-November tahun 2009. 

Sampel  petani dilakukan berdasarkan jarak rumah dari kawasan hutan yaitu 1) stratum A, 

Kawasan yang berbatasan langsung dengan permukiman penduduk sampai sejauh 3 km 

(interface area); 2) Stratum B, Kawasan hutan yang berjarak antara 3 sampai 5 km dari 

permukiman penduduk; 3) Stratum C, Kawasan hutan yang paling jauh dari tempat 

permukiman penduduk. Sampel dipilih berdasarkan luas kepemilikan lahan yaitu : strata I 

dengan luas lahan lebih kecil dari 0,25 ha, strata II luas lahan 0,25-0,5 ha, sedangkan 

strata III mempunyai luas lahan 0,5 ha ke atas. Jumlah sampel ditentukan secara merata 

(equal) pada masing-masing strata tersebut, sehingga total sampel berjumlah 120 petani.   

B1. Sub Sistem Kehutanan  

B1.1. Penggembalaan liar dan Pencurian Kayu (Illegal logging) 

 Tingkat penggembalaan liar ditentukan oleh kebutuhan hijauan makanan ternak 

(HMT). Penelusuran langsung di dalam kawasan hutan untuk mendeteksi derajat 

intensitas pengembalaan liar. Informasi mengenai illegal logging dilakukan dengan 

wawancara tertutup dengan masyarakat dan petugas kehutanan. Kemudian mencari 

informasi pembanding dari lembaga lain seperti LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat). 

B2. Sub Sistem Pertanian 

Penggunaan lahan petani baik di pekarangan, tegal/ladang, dan perkebunan 

rakyat mesti diketahui. Porsi Penggunaan lahan pertanian menentukan besarnya produksi 

pertanian yang dihasilkan. Produksi hasil-hasil pertanian dapat diketahui dengan formula : 

Produksi komoditi tertentu = Potensi yang dihasilkan (kg) satu jenis dalam setahun x luas 

kepemilikan lahan (jumlah pohon). Untuk peternakan diidentifikasi melalui kepemilikan 

ternak baik berupa sapi, kambing, dan ayam.   

B3. Sub Sistem Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

1) Dinamika Sosial dan Ekonomi :  
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 Model Simulasi Angkatan Kerja : Jumlah angkatan kerja yang diserap oleh bidang 

pertanian kemudian dapat dihitung dengan luas sawah ekuivalen di daerah penelitian 

dibagi 0,5 dikalikan dengan rasio antara jumlah angkatan kerja produktif (umur 

berkisar 15-59 tahun) total dengan jumlah keluarga petani (Simon, 2000).   

 Model Simulasi Kebutuhan Pokok : 1) Kebutuhan pangan, perhitungan pangan 

didasarkan pada konsumsi pangan petani sesuai hasil wawancara. Selanjutnya 

didekati dengan menggunakan angka normatif yakni konsumsi pangan per kapita 

dalam hal ini ditetapkan  0,35 kg/hari. 2) Kebutuhan kayu pertukangan, perhitungan 

kebutuhan kayu pertukangan di daerah penelitian hanya sebatas pemakaian untuk 

pembuatan satu buah rumah masyarakat/petani. Dimana konsumsi kayu pertukangan 

secara normatif  diasumsikan sama seperti di Jawa Tengah berdasarkan hasil survei 

tahun 2000 sebesar 0,1 m3/perkapita/tahun (Husima, 2005). 3) Kebutuhan kayu bakar 

per kapita, perhitungan kebutuhan kayu bakar menggunakan pendekatan angka kayu 

bakar normatif untuk mengetahui surplus atau defisitnya berdasarkan hasil survei di 

beberapa tempat di Pulau Jawa (Simon, 1994) yaitu rata-rata sebesar 0,51 

m3/kapita/tahun. 4) Kebutuhan pakan ternak : kebutuhan Hijauan Makanan Ternak 

(HMT) normal digunakan kriteria kebutuhan HMT normal menurut Simon, (1994) 

dimana : kerbau = 45 kg/ekor/hari, sapi = 30 kg/ekor/hari dan kambing serta domba = 

10 kg/ekor/hari. 5) Kebutuhan lahan pertanian : Kebutuhan lahan minimal yang 

dibutuhkan oleh satu keluarga petani didekati dengan luas sawah ekuivalen “normal” 

yang diperlukan oleh satu keluarga petani adalah 0,5 ha.  

 Model Simulasi Pendapatan Petani : Secara matematis dirumuskan sebagai berikut 

(Hadisapoetro, 1977 dalam Sidu, 2002) : FI = P.Q – r.K – w.L – Co; dimana : FI = 

pendapatan usaha tani (Income Farming), P = harga produksi, Q = jumlah produksi, 

K= jumlah sarana produksi, r = harga sarana produksi , w = upah tenaga kerja, L = 

jumlah tenaga kerja dan Co = biaya lain-lain. Tingkat pendapatan petani (total) dicari 

dengan menghitung besarnya pendapatan reproduksi yang diperoleh dari sektor 

pertanian. Berdasarkan total pendapatan masyarakat (kedua sektor tersebut), 

kemudian dihubungkan dengan kriteria Sayogyo (1997).      

2) Peran serta petani 

Sebagai parameter adanya peranan petani dalam pembangunan kehutanan 

adalah kelembagaan dan pengetahuan petani  

C. Hasil dan Pembahasan 

C.1. Permasalahan Pembangunan Hutan Jati di RPH Madampi BKPH Muna Tengah 

Permasalahan secara teoritis tersebut apabila dikaitkan dengan fakta lapangan 

Pengelolaan hutan jati di RPH Madampi pada khususnya dan Kab. Muna pada umumnya, 
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maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal penyebab timbulnya masalah 

pengelolaan hutan jati dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Angkatan kerja yang terus 

meningkat yang tidak diikuti oleh pembukaan lapangan kerja, sehingga jumlah 

pengangguran semakin bertambah yakni berjumlah 41 orang (10 orang perdesa); 2) 

Defisit ketersediaan lahan bagi keluarga petani sebesar 1,33 ha SWE perdesa; 3) Defisit 

ketersediaan bahan pangan perorang sebesar 581,3 kg/hari atau sebesar  195.316,8 

kg/tahun; 4) Defisit ketersediaan kayu bakar sebesar 217,9875 m3/tahun; 5) Defisit 

ketersediaan pakan ternak sebanyak 12.940 kg/harinya atau sebesar 4.347.840 kg/tahun; 

6) Masyarakat tergolong miskin dengan pendapatan sebesar Rp 1.789.030,94 

perkapita/tahun; 7) Meningkatnya Penggembalaan liar; 8) Meningkatnya pencurian kayu 

(illegal logging) yang ditunjang oleh maraknya Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu 

(IPHHK) yang menuntut suplai kayu secara terus-menerus. 

C.2. Perumusan Tujuan Pengelolaan Hutan Jati  

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka penetapan tujuan 

pembangunan hutan jati di RPH Madampi adalah sebagai berikut : 1) Menjaga 

konsistensi kawasan hutan jati Mata Kidi yang berperan sebagai kawasan lindung yang 

bermanfaat bagi mahluk hidup di dalam dan sekitarnya; 2) Mengembalikan fungsi 

kawasan hutan produksi biasa menjadi lebih produktif; 3) Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar kawasan hutan jati melalui pendekatan pengelolaan hutan jati 

bersama masyarakat (cooperative forest management, CFM); 4) Meningkatkan 

produktifitas lahan hutan guna memenuhi kebutuhan pangan, kayu bakar dan 

pertukangan, serta hijauan makanan ternak. 

C.3. Rekayasa Perencanaan Pembangunan Hutan Jati 

C.3.1. Aspek Teknik Kehutanan (Forest Engineering) 

C.3.1.1. Rekayasa Model MR pada Kawasan Lindung (Lokasi I, Stratum A) 

Kawasan Lindung Mata Kidi direkomendasikan menggunakan rekayasa model 

Management Regime V (MR V). Hal ini menjadi pilihan, mengingat fungsi dominan dari 

kawasan tersebut adalah sebagai kawasan penyangga (buffer zone); penangkap air 

(catchmen area); pengatur tata air, mencegah erosi, dan banjir (hydroorologis); dan 

sumber plasma nutfah. Disamping itu, wilayah ini dapat juga dikembangkan beberapa 

jenis tanaman yang dapat menghasilkan kayu bakar dan HMT. Sementara untuk potensi 

ekowisata dapat juga dipertahankan. Adapun bentuk rekayasa model tersebut dapat 

dilhat pada gambar 1. 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Pola MR V pada Lokasi I, Kawasan Lindung  
Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

C.3.1.2. Rekayasa Model  MR pada Lokasi II Stratum B (Hutan Produksi Biasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola MR II pada Lokasi II Stratum B (Hutan Produksi Biasa) 

 

¶   ¶   ¶   ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶      

‡      ‡      ‡      ‡      ‡      ‡      ‡      ‡       ‡     ‡           

Þ     Þ     Þ     Þ    Þ   Þ   Þ      Þ    Þ     Þ      Þ     Þ        

                                                               

Þ     Þ     Þ     Þ    Þ   Þ   Þ      Þ    Þ     Þ      Þ     Þ        

¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥   ¥   ¥   ¥  ¥   ¥   ¥      

Þ     Þ     Þ     Þ    Þ   Þ   Þ      Þ    Þ     Þ      Þ     Þ        

                                                               

Þ     Þ     Þ     Þ    Þ   Þ   Þ      Þ    Þ     Þ      Þ     Þ        

            ¶       

‡      

 ¥ 

 

           

  Þ 

= Tanaman pagar (gamal, secang); lebar 1 meter 

= Tanaman tepi (beringin, mahoni); lebar 4 meter 

= Tanaman sela (kemlandingan/lamtoro), lebar 1,5 meter 

= Jalur jati ; Lebar 10 meter 

= Tanama Jati (11 x 8 m2) 
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Lokasi II merupakan kawasan hutan produksi biasa dengan luas 250 ha. berjarak 

diantara 3 sampai 5 km, dengan topografi sedikit bergelombang dan agak berbatu. Jenis 

tanah podsolik, cocok untuk tanaman jenis jati, pinus, mahoni dan jenis rimba lainnya. 

Karena lokasi ini tidak begitu jauh dari pemukiman penduduk, model MR yang bisa 

direkomendasikan adalah MR II. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

produksi kayu pertukangan, kayu bakar, pangan, dan perkebunan. 

C.3.1.3. Rekayasa Model MR pada Lokasi III Stratum C (Hutan Produksi Biasa) 

 Lokasi III merupakan kawasan hutan produksi biasa yang luasnya 250 ha, berjarak 

di atas 5 km dari permukiman penduduk. Wilayah ini merupakan lokasi pelaksanaan 

GERHAN pada tahun 2005. Berada pada ketinggian 60 m dpl, dengan topografi agak 

bergelombang dan jenis tanah podsolik yang agak berbatu. Diantara tanaman jati tingkat 

sapling dan pole, ternyata ditanam juga jenis tanaman perkebunan. Sementara itu, 

tumbuhan bawah berupa rumput (alang-alang) yang tumbuh secara alami. Oleh karena 

itu, lokasi ini sangat tepat jika pengusahaannya diarahkan pada peningkatan pendapatan 

petani dari pengusahaan tanaman jambu mete, penyediaan bahan pangan,  penyuplai 

hijauan makanan ternak, pemenuhan kebutuhan kayu bakar dengan mengurangi produksi 

kayu pertukangan. Untuk itu dipilih Management Regime III (MR III). 
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= Tanaman pagar  
= Mahoni dan Johar  
= Tanaman tumpang sari 2 tahun butuh cahaya penuh 
= Tanaman Sela 
= Jalur Pertanian 
= Tanaman Pokok 
= Tanaman Perkebunan 
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Gambar 3. Pola MR III pada Lokasi II Stratum B (Hutan Produksi Biasa) 

 

 

 

 

 

 

C.3.2. Aspek Teknik Sosial (Social Engginering) 

C.3.2.1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

 Adanya lembaga di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan, sebab 

organisasi dapat mengatur masyarakat dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. 

Selain itu, lembaga merupakan tempat transfer of knowledge (pemindahan pengetahuan) 

dan berdiskusi. Adapun beberapa lembaga yang mesti dikembangkan seperti Kelompok 

Tani Pelestari Hutan (KTPH), koperasi masyarakat desa, dan lembaga adat. Ketiga 
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organisasi ini berperan penting dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

sekaligus mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial 

dan ekonomi masyarakat.  

C.3.2.2. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) 

 Sebagai upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan hutan jati di Kecamatan 

Barangka, RPH Madampi UPTD Muna Tengah, perlu dilakukan pengembangan 

kelembagaan melalui penyuluhan, pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis. 

Pengembangan kelembagaan masyarakat lebih diarahkan pada kelembagaan Kelompok 

Tani Pelestari Hutan (KTPH) sebagai mitra lokal yang turut serta dalam pengelolaan 

hutan. 

C.3.2.3. Fasilitasi  

Kegiatan fasilitasi atau pendampingan sangat erat kaitannya dengan program 

pengembangan dan pemandirian masyarakat. Pendampingan dapat dilakukan dengan 

melibatkan lembaga independen lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Sebab pendampingan itu sendiri bukan hanya sebatas masalah teknis akan tetapi, lebih 

dari itu sebagai upaya membangun karakter masyarakat yang dapat berkontribusi positif 

bagi pembangunan hutan itu sendiri. Disamping itu, adanya LSM dapat bertindak sebagai 

mediator untuk menyatukan kepentingan masyarakat dan pemerintah. 

C.3.2.4. Menghormati dan Melestarikan Budaya Lokal 

 Budaya lahir dari hasil kebiasaan perilaku manusia sepanjang sejarah 

kehidupannya. Budaya setiap daerah ada yang berbeda tetapi tidak sedikit terdapat 

kesamaan. Pada wilayah tertentu ada yang mempunyai kebiasaan jelek untuk 

dikembangkan pada zaman sekarang ini terutama dalam bidang pertanian. Sebagai 

contoh kebiasaan ladang berpindah dan penggembalaan liar di dalam kawasan hutan. 

Namun, untuk menghentikan kebiasaan ini tidak bisa dilakukan secara instan, akan tetapi 

yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah perubahan pola pikir (mind set).  

D. Kesimpulan dan Saran 

D.1. Kesimpulan 

1) Kerusakan hutan disebabkan oleh faktor eksternal yaitu meningkatnya pengangguran  

sebesar 41 orang untuk 4 desa (10 orang perdesa); pendapatan petani dari hasil 

pertanian masih tergolong miskin yakni Rp 1.789.030,94 perkapita/tahun; defisit 

kepemilikan lahan pertanian sebesar 1,33 ha SWE perdesa; defisit kebutuhan 

pangan berupa beras dan jagung di Kecamatan Barangka sebesar 195.316,8 

kg/tahun; defisit kayu bakar di Kecamatan Barangka sebesar 217,9875 m3/tahun; 

defisit konsumsi hijauan makanan ternak sebesar 4.347.840 kg/tahun; pencurian 

kayu jati (illegal logging) yang melibatkan banyak oknum; maraknya Industri 
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Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang menuntut suplai kayu secara terus-

menerus. 

2) Pengelolaan hutan jati di RPH Madampi mesti melibatkan peran serta masyarakat 

sebagai mitra lokal melalui Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO) dengan 

instrument Managemenent Regime (MR) yaitu : Kawasan lindung  hutan jati Mata 

Kidi  menggunakan MR V, Kawasan hutan produksi biasa menggunakan MR II dan 

III. 

D.2. Saran 

1) Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Kehutanan Kab. Muna mesti 

menerapkan prinsip-prisip kehutanan sosial (social forestry) dalam perencanaan 

pembangunan hutan dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan sebagai mitra 

lokal. 

2) Perlu penelitian lebih lanjut tentang analisis finansial dari setiap MR yang 

direkomendasikan, kecuali pada Kawasan Lindung Mata Kidi. 
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ABSTRAK 

Seiring dengan kebutuhan industri akan kayu, hutan rakyat mempunyai peluang yang 
besar untuk dikembangkan.  Dalam upaya meningkatkan nilai hutan rakyat, petani di 
Kabupaten Pacitan yang tergabung dalam Forest Management Unit (FMU) didampingi 

oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait melakukan upaya 
sertifikasi baik sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) 
maupun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). FMU Koperasi Rimba Sari memperoleh 
sertifikat PHBML pada tahun 2010, FMU Catur Sari telah mendapatkan sertifikat Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada tahun 2012, sementara FMU Ganyar Wana Lestari 
mendapatkan sertifikat PHBML dengan sistem LEI pada tahun 2012.  Tulisan ini bertujuan 
untuk mengetahui kondisi pengelolaan hutan rakyat dan dampak kebijakan sertifikasi 
terhadap pengelolaan hutan rakyat.  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pacitan pada 
bulan Juli-Oktober 2014.  Metode yang digunakan adalah  wawancara mendalam dan 
Focus Group Discussion (FGD) dengan anggota FMU.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa petani di Kabupaten Pacitan sudah menerapkan pengelolaan hutan rakyat yang 
baik mulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga pemasaran, 
sehingga layak mendapatkan pengakuan hutan rakyat lestari. Sertifikasi memberikan 
dampak terhadap perubahan pengelolaan hutan rakyat, dampak sosial,dan lingkungan 
tetapi belum memberikan dampak ekonomi yaitu peningkatan nilai kayu dari hutan rakyat 
dan dampak terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani. 
Kata kunci: hutan rakyat, sertifikasi, petani, Pacitan 

 
PENDAHULUAN 

Pengembangan pengelolaan hutan rakyat semakin mendapat perhatian pemerintah 

karena potensi hutan rakyat termasuk di Kabupaten Pacitan cukup besar.  Peluang pasar 

untuk kayu dari hutan rakyat di Jawa sangat terbuka karena permintaan kayu dari tahun 

ke tahun semakin meningkat.  Namun potensi hutan rakyat yang besar tidak serta merta 

memberikan jaminan peningkatan pendapatan masyarakat  karena kayu hasil hutan 

rakyat belum mampu bersaing di pasar teruatam pasar ekspor, yang menuntut agar 

produk kayunya berasal dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Frediantoro, 2011).    

Pengelolaan hutan rakyat amsih belum mengacu pada aspek-aspek manajeman 

hutan yang berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemanenan hutan rakyat yang 

menerapkan system tebang butuh (Hindra, 2006; Sukadaryati, 2006).  Oleh karena itu 

untuk menjamin pengelolaan hutan rakyat dan meningkatkan nilai hutan rakyat dilakukan 

sertifikasi terhadap hutan rakyat.  Program sertifikasi bisa menjadi semacam attraction 

pada petani hutan rakyat untuk tetap berkomitmen dengan usaha hutan rakyat karena 

mailto:fauziyah_eva@yahoo.com
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program ini menawarkan insentif dalam bentuk premium price atau improved-market 

access kepada petani yang mengelola hutan rakyat secara lestari (Upton dan bass, 1995; 

Rametseinner dan Simula, 2003 dalam Maryudi, 2005), meskipun Susilawati (2013) dan 

Nurrochmat et al. (2013) dalam Putro et al. (2015) menyebutkan bahwa kondisi di 

lapangan menunjukkan hal sebaliknya. 

Sertifikasi hutan bertujuan untuk memberikan dukungan bagi kepentingan-

kepentingan komunitas dalam pengelolaan hutan dan membantu mempromosikan kayu 

rakyat di tingkat pasar nasional dan internasional.  Melalui sertifikasi diharapkan ada 

insentif yaitu berupa harga kayu yang cukup tinggi kepada pengelola hutan yang mampu 

menunjukkan bahwa petani telah mengelola hutan rakyat secara lestari.  Tulisan ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan hutan rakyat dan dampak sertifikasi 

terhadap pengelolaan hutan rakyat.  

METODE 

Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Punung dan Kecamatan Kebon Agung 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan 

bulan Oktober 2014. 

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi hutan 

rakyat yang tinggi dengan jenis tanaman kayu dominan jati (Tectona grandis).  Berkaitan 

dengan upaya sertifikasi sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Pacitan telah terbentuk 

3 (tiga) Forest Management Unit (FMU) yaitu FMU Koperasi Rimba Sari, FMU Catur Sari 

dan FMU Ganyar Wana Lestari.  FMU Koperasi Rimba Sari memperoleh sertifikat PHBML 

pada tahun 2010. FMU Catur Sari yang sebelumnya merupakan bagian dari Koperasi 

Rimba Sari telah mendapatkan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada 

tahun 2012, sementara FMU Ganyar Wana Lestari telah mendapatkan sertifikat PHBML  

dengan sistem LEI pada tahun 2012. 

Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan Focus 

Group Discussion (FGD).  Responden yang di wawancara dipilih secara sengaja 

(purposive sampling), yaitu kepala bidang di Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang 

mendampingi proses sertifikasi, pengurus LSM, penyuluh kehutanan, tokoh masyarakat, 

kepala desa, petani, ketua kelompok tani, pengurus kelompok tani, ketua FMU dan 

pengurus FMU. Sementara yang menjadi peserta FGD adalah petani yang tergabung 

dalam FMU Catursari di Kecamatan dan FMU Ganyar Wana Lestari di di Kecamatan 

Kebonagung sebanyak 15 orang pada masing-masing lokasi.  Data sekunder yang 

dikumpulkan diantaranya adalah laporan-laporan yang ada di Dinas Kehutanan dan 
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Perkebunan, kelompok tani, dan FMU.  Data yang diperoleh kemudian diolah dan 

dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Pacitan 

Kabupaten Pacitan mempunyai luas wilayah keseluruhan 1.389,87 km2 yang terdiri 

dari lahan sawah seluas 130,15 ha dan lahan kering seluas 1.259,72 ha.  Ciri spesifik 

Kabupaten Pacitan berupa wilayah dengan topografi berbukit / bergunung sebanyak 

85%, topografi bergelombang 10% dan sisanya (5%) topografi datar dan berada pada 

ketinggian antara 0-1.300 m dpl.  Menurut Schmidt dan Ferguson, kabupaten ini 

mempunyai tipe iklim sebagian besar C dan sebagian kecil D.  Kabupaten ini mempunyai 

lahan yang termasuk lahan kritis seluas 20.540 ha pada tahun 2013.  

Kabupaten Pacitan mempunyai luas hutan 75.790,50 ha yang terdiri dari kawasan 

hutan negara seluas 2.006,50 ha (2,65%) dan seluas 73.784,00 ha (97,35 %) merupakan 

hutan rakyat.  Kawasan hutan negara tersebut dikelola oleh Perum Perhutani yang terdiri 

dari hutan lindung seluas 278,10 ha dan hutan produksi seluas 1.728,40 ha. 

Dibidang perkebunan, Kabupaten Pacitan mempunyai potensi komoditi perkebunan 

unggulan yang masih perlu dikembangkan.  Jenis tanaman perkebunan rakyat yang ada 

di Kabupaten Pacitan antara lain: kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, kapas, tembakau, 

dan nilam.  Areal perkebunan rakyat di Kabupaten Pacitan sampai dengan akhir tahun 

2013 tercatat seluas 39.818,00 ha (Dishutbun Kabupaten Pacitan, 2013). 

Pada awalnya, kondisi lahan di Kabupaten Pacitan termasuk di Kecamatan 

Kebonagung dan Kecamatan Punung termasuk dalam kategori gersang dan 

masyarakat/petani lebih banyak menanam tanaman semusim/palawija.  Minat 

masyarakat dalam menanam kayu masih sangat rendah, bahkan untuk memenuhi 

kebutuhan untuk kontruksi masih sulit.  Kemudian muncul inisiatif untuk menanam kayu 

di lahan mereka.   Perubahan ini salah satunya karena adanya dorongan dari program 

pemerintah terkait pemberdayaan dalam rangka menanamkan arti pentingnya 

pengelolaan lahan di daerah pegunungan termasuk pemberian bibit kayu, program ini 

berhasil meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat bahwa lahan dan lingkungan perlu 

dirawat untuk menjaga sumber air dan habitat satwa yang ada.   

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pacitan pada umumnya adalah petani, 

buruh tani, sebagian pegawai, pedagang, nelayan dan pengrajin dengan pemilikan tanah 

yang relatif kecil dan sebagian besar merupakan tanah kering, sehingga penghasilan 

utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari pertanian lahan 

kering.  
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Kondisi lahan yang demikian menyebabkan petani berupaya mengelola lahannya 

secara optimal dengan menggunakan pola agroforestri.  Jenis tanaman kayu yang 

dominan ditanam adalah jati, akasia, sengon dan pinus  Sementara jenis tanaman non 

kayu yang banyak ditanam adalah jagung, singkong, kacang tanah, dan tanaman obat-

obatan.  Pada musim kemarau, jenis tanaman pangan dan tanaman bawah tegakan 

tidak banyak ditanam karena tanahnya biasanya sangat kering.  Di beberapa lahan 

petani di pinggiran lahan biasanya ditanam rumput gajah untuk pakan ternak.   

Pengelolaan hutan rakyat di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.  Dari tabel ini 

terlihat bahwa pengelolaan hutan rakyat di kedua lokasi masih dipengaruhi oleh 

kebutuhan pemiliknya (tebang butuh) meskipun juga dilakukan dengan tebang pilih.  Pola 

tebang butuh dipandang sebagai bentuk tabungan yang baik dibandingkan tabungan 

dalam konsep perbankan (Nurrochmat et al., 2013 dalam Putro et al., 2015).  Kondisi ini 

menjadi salah satu pertimbangan ketika kelompok tani sudah memperoleh sertifikat. 

Tabel 1.  Pengelolaan hutan rakyat oleh petani  

Kegiatan Uraian 

Pembibitan Kayu: 
Didapat secara swadaya dengan jenis bibit tanaman mahoni dan jati. 
Bibit berupa cabutan/tukulan dari lahan-lahan yang rapat, bantuan pemerintah 
melalui program kegiatan penghijauan dan gerhan atau membeli langsung dari 
penjual bibit. 
 
Non kayu: 
Penanaman dibawah tegakan cukup banyak.  Tanaman yang biasa ditanam 
oleh petani hutan berupa empon-empon seperti jahe, kunyit, lengkuas dan 
kencur, temulawak. 

Penanaman Dilakukan dengan sistem swadaya, dilakukan pada musim penghujan 
(november - desember). 
 
Untuk tanaman non kayu diadakan setelah pembersihan lahan bawah tegakan. 

Penyiangan Dilakukan oleh keluarga petani, waktu yang tidak menentu dianggap sebagai 
pekerjaan sambilan saat mengambil rumput untuk pakan ternak. 
 
Untuk tanaman non kayu dilakukan setelah tanaman terlihat rimbun oleh rumput 
di sekitar sekaligus rumputnya untuk pakan ternak. 

Pemupukan Pupuk yang digunakan pupuk kandang, pupuk anoragnik (kimia), pupuk organik 
(serasah daun kering/sisa pangkal batang pisang). 
 
Pemberian pupuk kandang pada lubang tanam dilakukan sebelum dilakukan 
penanaman dan setelah tanaman berumur 2 minggu. 
 
Dilakukan setelah tanaman sudah disiangi, oleh pupuk kadang atau pupuk 
kimia. 

Penjarangan Dilakukan pada tanaman yang rapat, pencabutan tanaman di lokasi yang rapat, 
dilakukan pada musim hujan. 

Pemanenan Dilakukan dengan sistem tebang butuh dan  tebang pilih, mengunakan chainsaw 
atau manual (kapak, gergaji). 
 
Sisa kayu rencek yang tidak digunakan milik penjual tergantung kesepakatan, 
jika dalam penebangan terjadi kerusakan pembeli harus mengganti rugi, 
pengurusan izin tebang ke PKL dari Dishutbun, tebang 1 tanam 3 pohon. 
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Penjualan Dijual sendiri ke bakul kayu, dijual ke pedagang di lokasi tegakan, harga jual 
kayu bervariasi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan harga 
pasar, pembayaran dilakukan baik secara tunai dan hutang. 
 
Untuk tanaman non kayu pembelian dilakukan ditegakan, tanaman dipanen oleh 
pembeli di lahan petani. 

Pegangkutan Biaya ditanggung pembeli, bila menggunakan kendaraan besar membayar 
portal, pengurusan izin ke PKL 

Sumber:  data primer (2014), PERSEPSI (2012) dan Koperasi Rimba Sari (2010) 

 Untuk mempermudah koordinasi dengan petani dan pemerintah maka dibentuk 

kelompok tani pada level dusun.  Setelah kelompok terbentuk, pemerintah kemudian 

memberikan fasilitasi kepada pengurus kelompok tani berupa pelatihan-pelatihan yang 

berkaitan dengan pengelolaan lahan.  Tabel 2 memperlihatkan perkembangan 

kelembagaan di Kecamatan Kebon Agung dan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. 

 

Tabel 2.  Perkembangan kelembagaan petani 

Periode Tahun Kejadiaan Keterangan 

Perintisan 1973 Gerakan penanaman yang dilakukan oleh 
pemerintah dengan tanaman kaliandra, 
katamana atau akasia.  Saat itu belum ada 
kelompok tani hanya berupa gerakan, lahan 
masih gundul, ketersediaan air belum banyak, 
bahan baku rakyat masih sulit, banyak rumah 
terbuat dari bambu, dan sebagainya. 

Perode Bupati Muh 
Husnan 

Pemetaan 1980 Mulai dirintis atau dibentuk kelompok tani, untuk 
mempermudah pengadaan bibit tanaman kayu 
melalui program pemerintah. 

Tanaman perkebunan : 
cengkeh, kelapa, 
melinjo, nangka. 

Penge-
mbangan 

1990-
sekarang 

Telah dibentuk kelompok tani beserta 
kepengurusannya, tanaman mulai menghasilkan, 
ada pembibitan swadaya, pembibitan daerah, 
kebun bibit kelompok. 

Kualitas hutan rakyat 
meningkat karena 
adanya dukungan 
pemerintah, daerah dan 
swadaya 

Sumber: PERSEPSI (2012) dan Koperasi Rimba Sari (2010) 

2. Dampak Sertifikasi Hutan Rakyat   

FMU Ganyar Wana Lestari mendapatkan sertifikasi PHBML dengan sistem LEI dari 

PT Mutu Agung Lestari pada tahun 2012 dan berlaku selama 15 tahun hingga 2027.  

Proses sertifikasi mendapatkan pendanaan dan pendampingan dari LSM PERSEPSI dan 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pacitan. 

FMU Catur Sari dibentuk pada tahun 2010 dan mempunyai badan hukum sejak 

bulan April 2012 meliputi kelompok tani di empat desa yaitu Desa Gondosari, Desa 

Tinatar, Desa Kebon Sari dan Desa Taman Asri.  Dasar pembentukan FMU ini adalah 

Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  FMU Catur Sari 

mendapatkan sertifikat SVLK sejak tahun 2012 dengan pendampingan dari LSM Nurali 

Briliantari, sedangkan penyuluhan dan pendampingan dilakukan oleh Dishutbun Kabuaten 
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Pacitan.  Sertifikat SVLK berlaku selama 3 (tiga) tahun, sehingga sertifikat ini berakhir 

pada tahun 2015.  Untuk memperoleh sertifikat ini, kelompok tani harus melakukan 

beberapa kegiatan yang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kegiatan 

inventarisasi hutan rakyat dan peningkatan kapasitas kelembagaan.  Biaya tersebut 

diperoleh dari pemerintah dan lembaga internasional dari luar negeri melalui LSM lokal 

yang melakukan pendampingan.   

Sejak awal kemunculan program sertifikasi hutan, beberapa asosiasi pemilik hutan 

skala kecil (family-based forests) di Eropa dan Amerika Serikat menanggapi program ini 

dengan skeptic, dan bahkan beberapa diantara mereka menantang program ini 

(Lindstorm et al,1999; Cashore et al., 2003, 2004 dalam Maryudi, 2005).  Di Indonesia, 

luasan hutan rakyat yang tersertifikasi juga masih terbatas. Hal tersebut menurut Maryudi 

(2005) disebabkan karena adanya beberapa kendala baik dari dalam maupun dari luar.  

Kendala yang berasal dari dalam seperti: minimnya pengetahuan petani (awareness) 

akan adanya program sertifikasi hutan, biaya sertifikasi yang tidak mungkin tidak viable 

untuk hutan rakyat dan manajemen kelembagaan dan pengelolaan hutan rakyat yang 

masih belum melembaga. Sementara kendala dari luar diantaranya: pasar untuk kayu 

yang telah tersertifikasi dan jenis program yang ditawarkan oleh lembaga sertifikasi. 

Sertifikasi merupakan upaya yang sangat menarik untuk meningkatkan pengelolaan 

hutan rakyat sehingga perannya secara ekonomi, sosial maupun lingkungan lebih besar 

lagi.  Seperti halnya petani di beberapa lokasi lain, motivasi petani di kedua lokasi 

mengupayakan sertifikasi adalah adanya harapan mendapatkan harga kayu yang lebih 

tinggi, menjadikan lingkungan yang lebih baik (hutan hijau, udara segar, dan sumber air 

banyak), dan adanya bantuan dari pihak luar berupa pendanaan dan pendampingan.  

Sejalan dengan Puspitaloka (2013), petani di FKPS Selopuro, FKPS Sumberejo dan 

PPHR Caturgiri Manunggal mau melakukan sertifikasi dengan beberapa alasan termasuk 

alasan lingkungan, namun yang paling mendasari petani mau melakukan sertifikasi 

adalah harapan supaya nanti bisa memperoleh harga yang lebih tinggi.  Alasan lainnya 

karena proses untuk memperoleh sertifikat ini tidak menggunakan biaya sendiri, 

melainkan ada bantuan dari donor dan juga ada pendampingan bagi peningkatan 

kapasitas lembaga dari LSM.  

Proses untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam menanam kayu dan 

mengelola hutan rakyatnya dengan baik tidak mudah, sehingga sertifikasi hutan rakyat 

menjadi penghargaan yang sangat berarti bagi petani.  Proses sertifikasi membutuhkan 

waktu dan biaya yang tinggi sehingga jika tidak ada bantuan dari luar sangat sulit 

dilakukan.  Sertifikasi hutan rakyat memiliki dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan 

berpengaruh juga pada pengelolaan hutan rakyat dan kelembagaan masyarakatnya.  
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Dampak sosial adanya sertifikasi bagi petani diantaranya berupa dampak psikologis 

terkait kebanggaan bahwa hutan rakyatnya mendapatkan pengakuan bahwa pengelolaan 

hutan rakyatnya telah dilakukan secara lestari. selain itu karena telah mendapatkan 

sertifikat, hutan rakyat dan masyarakat menjadi perhatian banyak pihak baik pemerintah 

maupun LSM, sehingga banyak tamu yang datang. 

Adanya sertifikasi berdampak pula terhadap pengelolaan hutan rakyat.  Petani lebih 

memilih menanam tanaman kayu yang dibutuhkan oleh industri yaitu jati.  Petani juga 

melakukan pengaturan jarak tanam dan pemeliharaan yang lebih baik seperti melakukan 

penjarangan, pemupukan.  Sebagian petani juga sudah mulai memperhatikan umur 

tebang meskipun masih banyak yang melakukan tebang butuh.  Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Frediantoro (2011) menyebutkan bahwa sertifikasi membawa perubahan 

dalam pengelolaan hutan rakyat seperti pemilihan jenis pohon, permudaaan, pengaturan 

jarak tanam, dan pemeliharaan tanaman; kelembagaan juga berjalan cukup baik dengan 

adanya regenerasi pengurus gabungan kelompok tani. 

Sejauh ini belum ada dampak ekonomi yang dirasakan oleh petani secara langsung 

karena harga jual kayu tidak jauh berbeda bila dijual ke bandar-bandar kayu yang biasa 

datang.  Di Kecamatan Punung Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Lestari (APHRL) Catur 

Sari pernah memberikan harga jual yang sedikit lebih tinggi karena berkeinginan menjadi 

warung kayu dan sekaligus meyakinkan kepada petani bahwa harga kayu yang dibeli 

berbeda dengan harga bandar, tetapi itu tidak berjalan lama. Hal tersebut karena 

keterbatasan modal dan belum ada perusahaan yang membeli kayu dengan harga tinggi 

walaupun kayu tersebut berasal dari hutan rakyat yang sudah memiliki sertifikat SVLK.  

Demikian pula di Kecamatan Kebon Agung, sampai saat penelitian ini dilakukan belum 

ada perusahaan yang serius mau membeli secara kontinyu kayu yang berasal dari hutan 

rakyat yang sudah di sertifikasi. Kondisi ini memperlihatkan dampak yang dirasakan 

secara ekonomi hanya adanya kepemilikan tegakan kayu yang lebih baik tetapi belum 

dirasakan adanya peningkatan harga kayu/tegakan yang dimilikinya. 

Dampak terhadap lingkungan lebih dirasakan oleh petani karena dengan 

pengelolaan hutan rakyat yang lebih baik, masyarakat merasakan lingkungan menjadi 

lebih hijau, tidak gersang walaupun jenis tanahnya berkapur.  Sumber mata air juga lebih 

terjaga bahkan debitnya dirasakan menjadi bertambah.  Adanya sertifikasi mendorong 

petani untuk lebih memelihara tegakan kayunya, mengatur panennya pada umur yang 

cukup, sehingga dampak terhadap lingkungan semakin terasa. 

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan rakyat adalah belum stabilnya  

kelembagaan hutan rakyat.  Demikian pula dengan kelembagaan di Kabupaten Pacitan, 

sebelum adanya kegiatan sertifikasi petani hutan rakyat belum membentuk kelompok tani.  
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Pembentukan kelompok tani di tiap dusun dibentuk karena adanya kebutuhan akan 

wadah formal yang memudahkan mengkoordinir petani.  Melalui bimbingan masyarakat 

dari instansi terkait kelompok tani dibentuk di tiap dusun dan tergabung dalam anggota 

kelompok tani.  Metode untuk menguatkan kelembagaan diantaranya adalah melalui 

koordinasi dengan ketua blok, penyuluh dn petani.  Selain itu juga dilakukan rapat dan 

pertemuan setiap bulan yang dilakukan oleh ketua blok, studi banding, masuk ke desa 

dan ikut rapat di desa serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan.   

Kelembagaan kelompok tani gabungan kelompok tani di Kecamatan Punung dan 

Kecamatan Kebon Agung sudah ada sebelumnya, namun tidak semua kelompok tani 

aktif.  Setelah adanya sertifikasi, Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) terbentuk dan 

lebih tertata, bahkan di Kecamatan Punung menjadi Tempat Pemasaran Kayu 

Bersertifikasi sebagai sarana untuk penjualan kayu yang bersertifikasi, tetapi 

kelembagaan belum dapat berjalan optimal karena menghadapi beberapa kendala 

kurangnya modal, berkurang bahkan tidak ada pembeli, mekanime jual beli melalu FMU 

sebagai perantara belum berjalan dan adanya biaya transaki dalam proses biaya surat 

izin penebangan. 

Dampak terhadap kelembagaan dirasakan  pada  saat proses menuju sertifikasi.  

Hal itu terlihat dari adanya peningkatan motivasi petani untuk menanam dan mengelola 

kayu, adanya koordinasi antar kelompok tani dalam desa maupun dengan luar desa serta 

pelibatan petani dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hutan rakyat.  Namun 

diakui oleh petani, bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani tidak 

dirasakan oleh semua anggota kelompok, melainkan hanya dirasakan oleh pengurusnya 

saja.  Hasil penelitian Rohman (2010) di Gunung Kidul memperlihatkan bahwa pemberian 

sertifikat PHBML memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat sebesar 1,94%, peningkatan kapasitas masyarakat sebesar 52,76% dan 

peningkatan tutupan hutan sebesar 3,38%.  

Sebagian petani mengaku terlibat dalam proses sertifikasi hanya karena memiliki 

lahan dan tegakan jati, selebihnya tidak memahami sepenuhnya sertifikasi hutan rakyat.  

Yuwono (2006) menyatakan bahwa terjadi kesenjangan pemahamaan sistem sertifikasi 

PHBML antara pengurus dan anggota, sertifikasi tidak berdampak pada kenaikan harga 

kayu dan pemasaran/tataniaga kayu dan kelestarian hutan kayu, sertifikasi berdampak 

pada psikologi masyarakat.   

Kelembagaan koperasi yang sudah dibentuk juga belum bisa berperan secara 

optimal karena keterbatasan modal dan dukungan lingkungan, dimana sampai saat ini 

belum ada perusahaan yang membeli kayu rakyat yang bersertifikat.  Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa setelah mendapatkan sertifikat, tujuan yang diharapkan belum 
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sepenuhnya tercapai terlebih tidak ada lagi pendampingan. Dampak selanjutnya 

dikhawatirkan dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan petani terhadap kebijakan 

sertifikasi. 

KESIMPULAN  

1. Pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Pacitan telah mengubah kondisi hutan dari 

semula tandus dan gersang menjadi hijau.  Jenis kayu yang banyak ditanam adalah 

jati, akasia, sengon dan pinus, sementara jenis tanaman non kayu berupa tanaman 

pangan dan tanaman obat-obatan.  Petani sudah menerapkan pengelolaan hutan 

rakyat yang baik mulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga 

pemasaran,sehingga layak mendapatkan pengakuan hutan rakyat lestari. 

2. Sertifikasi memberikan dampak terhadap perubahan pengelolaan hutan rakyat (dalam 

pemilihan jenis tanaman, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan serta pemanenan), 

dampak sosial dan dampak lingkungan tetapi belum memberikan dampak ekonomi 

yaitu peningkatan nilai kayu dari hutan rakyat dan dampak terhadap peningkatan 

kapasitas kelembagaan petani. 
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Abstrak 

Pembangunan  KPH  merupakan  solusi  tepat  strategi pengelolaan hutan  yang mampu 
mengakomodir fungsi sumberdaya hutan (SDH) sebagai penyangga kehidupan dan  
upaya reformasi tata kelola hutan Indonesia. Prospek  ekonomi institusi baru tersebut 
sebagai entitas bisnis tidak diragukan, baik untuk KPH yang berfungsi produksi, lindung, 
maupun  konservasi, Terhadap lebih dari 120 unit KPH yang sudah dideclare sebagai 
KPH model  semuanya diarahkan untuk menjadi KPH mandiri secara bisnis,dengan 
strategi kelola komprehensif melalui diversifikasi produk (tangible benefits) dan 
jasa/services (intangible benefits). Dari hasil studi lapangan memberikan  informasi bahwa 
valuasi ekonomi KPH jika menerapkan strategi diversifikasi ternyata menghasilkan nilai 
tambah yang signifikan. Untuk merealisasikannya diperlukan suatu strategi perencanaan 
kelola kawasan hutan dengan menerapkan konsep optimalisasi, yaitu metode linear goal 
programming. Metode tersebut adalah tepat, karena SDH memiliki keragaman fungsi 
yang saling alih tukar (trade off). Prospek ekonomi KPH Yogyakarta (hasil penelitian 
tahun 2016) setelah menerapkan konsep diversifikasi produk dan jasa, ternyata mampu 
memberikan nilai tambah bagi unit usaha  dimaksud sebagai upaya mempercepat status 
menjadi  KPH mandiri secara finansial. 
Kata kunci : Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),  entitas bisnis, diversifikasi, nilai 

tambah, linear goal  programming  
 

LATAR BELAKANG 

 Gangguan terhadap keberadaan sumber daya hutan (SDH) di seluruh kawasan 

hutan  Negara di Indonesia saat ini sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan.. 

Dampak fenomena seperti pernyataan tersebut di atas, antara lain berupa penurunan 

kualitas SDH baik secara teknis, social dan ekonomi yang kesemuanya itu akan 

mempengaruhi (merusak) ekosistem mikro dan makro dalam perannya (kontribusi) 

sebagai penyangga kehidupan. Oleh karena itu, kelestarian SDH harus tetap terjaga 

dengan baik. Pembangunan unit KPH sebagai paradigma baru pengelolaan hutan 

Indonesia pada tingkat tapak, diharapkan mampu meminimumkan degradasi SDH 

                                                             
8 Paper kelompok : Aspek social-ekonomi pengelolaan hutan, pada Seminar Nasional dan Pertemuan Ilmiah 
Tahunan Ke-2 Komunitas Manajemen Hutan Indonesia  (KOMHINDO) tahun  2016, hari Saptu,  tanggal 8 
Oktober  2016  di Banjarbaru, Kalimantan Selatan 

2Guru Besar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM 
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tersebut di atas. Disisi lain, secara paralel unit manajemen  dimaksud juga  harus dapat 

merealisasikan program pembangunan kehutanan nasional berbasis kelestarian dan 

kesejahteraan masyarakat yang : (1) pro environment, (2) pro growth, (3) pro job, dan (4) 

pro poor. Dengan demikian, KPH  merupakan salah satu program prioritas dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN  2015-2019) untuk 

memantapkan tata kelola hutan sebagai aset sumberdaya alam berkelanjutan. Meskipun 

sampai saat ini operasional KPH di beberapa lokasi masih terkendala beberapa aspek 

seperti :  (a) regulasi yang masih tumpang tindih, (2) pembiayaan (informasi : Badan 

Pembangunan Internasional Denmark, DANIDA memberikan kontribusi sebesar  USD $ 5 

juta melalui program FIP (Forest Investment Program/ Program Investasi Hutan sebagai 

dana hibah untuk membantu  KPH ), (3) kualitas sumberdaya manusia (SDM),  (4) 

informasi yang tidak konsisten, dan (5) aspek pemantapan status kawasan. Oleh karena 

itu, sampai saat ini pembenahan-pembenahan terkait hal tersebut  terus dilakukan oleh 

pemerintah baik di tingkat pusat, maupun daerah. Paper dengan judul ” Prospek Ekonomi 

Pembangunan KPH Sebagai Entitas Bisnis Melalui Strategi Diversifikasi Produk dan 

Jasa” adalah dalam rangka mengkaji tentang ekspektasi potensi SDH jika dikelola dengan 

skema KPH secara profesional. Makna profesional yang dimaksud adalah, dengan 

konsep strategi diversifikasi produk dan jasa lembaga KPH mampu menjadi unit bisnis 

yang setara dengan unit bisnis yang dimiliki sumberdaya alam lain selain SDH 

(Buongiorno et al, 2003;  Sobey, 2008). Konsep pembangunan KPH yang digagas 

pemerintah adalah merupakan pilihan strategi kelola SDH yang tepat dan suatu 

keniscayaan untuk segera diimplementasikan (operasional) dalam rangka menghentikan 

laju deforestasi dan degaradasi yang terus berlanjut (Munangsihe, 1993). Sebagai 

informasi adalah,  dalam Renstra Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Tahun 2010-2014, 

terdapat 8 program prioritas yang harus disiapkan untuk mendorong  agar unit KPH 

segera operasional yaitu : (1) Perencanaan makro dan pemantapan kawasan, (2) 

peningkatan usaha kehutanan, (3) konservasi dan perlindungan hutan, (4) peningkatan 

fungsi DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, (5) penelitian dan pengembangan 

prioritas, (6) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (7) pengawasan dan 

akuntabilitas berbagai aspek unsur kelola, dan (8) dukungan manajemen untuk 

operasionalnya 120 unit KPH di seluruh wilayah tanah air. Dengan mengacu Renstra 

sebagai referensi,  dapat dinyatakan bahwa potensi SDH yang dikelola melalui skema 

kelembagaan KPH secara ekonomi merupakan suatu keniscayaan untuk direspon  

parapihak terkait.  

Dapat dipahami bahwa banyak manfaat terkait potensi SDH yang dapat dijelaskan 

melalui beberapa parameter ekonomi, sehingga dinyatakan subjek dimaksud memiliki  



60 

 

 

prospek ekonomi yang baik (Klemperer, 2003), namun dengan kendala informasi paper 

ini belum mampu menyajikannya secara komprehensif.  Disisi lain, KPH yang diharapkan 

berperan sebagai entitas bisnis, sebagian besar dapat dikatakan belum beroperasi 

sebagaimana unit bisnis lain yang juga mengelola SDH dengan skema yang sama, 

misalnya Kesatuan  Pemangkuan Hutan (KPH) lingkup Perhutani di Jawa. Oleh karena itu 

tema Semnas Komhindo yaitu ” Pengelolaan Hutan Berbasis KPH untuk Keberlanjutan 

Produksi, Ekologi, dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat” yang dipilih penyelenggara 

merupakan tema yang tepat. Melalui forum ini (Semnas Komhindo) diharapkan dapat 

diperoleh banyak masukan yang berguna untuk mempercepat beroperasinya unit-unit 

KPH di seluruh Indonesia.  Sebagai kontribusi terkait aspek ekonomi, materi paper akan 

menyajikan beberapa substansi antara lain :  (1) kerangka teori strategi diversifikasi 

dengan metode kuantitatif yang sudah lazim digunakan perencana untuk mengelola SDH 

yang memiliki multifungsi yaitu program linear dan linier goal programming, dalam scope 

mikro dan makro, (2) konsep diversifikasi usaha yang bermakna pemahaman bahwa stop 

pemahaman ” hutan = kayu (saja), (3) implementasi dengan kasus KPH Yogyakarta 

sebagai kajian penulis melalui studi yang pernah dilakukan, , dan (4) usulan strategi 

kelola dengan beberapa potensi SDH yang diduga dapat dikelola secara bisnis,  meliputi 

hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).   Inti dari substansi 

paper adalah bahwa sebenarnya SDH layak dikelola dengan merujuk pada konsep hutan 

serbaguna (Rangan et al, 2001), dimana secara eksplisit hal tersebut sudah dituangkan 

dalam beberapa regulasi ( Permenhut), yaitu  tentang hutan desa, hutan tanaman rakyat,  

dan hutan kemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa  potensi hutan  bukan hanya kayu 

saja.  Dengan demikian,  strategi diversifikasi produk dan jasa pada pembangunan KPH 

sebagai entitas bisnis tanpa mengabaikan aspek ekosistem adalah merupakan sebuah 

keniscayaan (Sobey, 2008). Hal tersebut dalam rangka  untuk mempercepat menuju 

tercapainya  KPH mandiri dengan kepastian status badan hukum, sekaligus memiliki daya 

saing tinggi untuk mengantisipasi tantangan global yang mengancam kelestarian SDH.  

Prospek ekonomi KPH sebagai entitas bisnis  

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam uraian terdahulu, bahwa pembangunan 

KPH adalah upaya untuk mereformasi tata kelola hutan Indonesia, dengan harapan fungsi 

SDH sebagai penyangga kehidupan tetap terjaga kelestariannya. Sebagai entitas bisnis, 

KPH diarahkan untuk dapat segera menjadi KPH Mandiri, yang dicirikan oleh 

kemampuannya dalam mengelola SDH menjadi suatu output yang bermanfaat dan 

menguntungkan secara finansial berbasis ekosistem dan kesejahteraan masyarakat 

(Anonim, 2006, 2013). Menjadi KPH mandiri adalah suatu keniscayaan, karena darinya 

diharapkan mampu memberikan  prospek ekonomi yang secara konkrit direalisaasikan 
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dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional (PDB).  Meskipun informasi terukur 

terkait valuasi ekonomi sebagai produk KPH (meliputi hasil hutan kayu/HHK, hasil hutan 

bukan kayu/HHBK, dan jasa) belum terdokumentasi dengan baik karena berbagai 

kendala (teknis dan non teknis), tetapi dapat dipastikan memiliki ekspektasi tinggi. Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan  beberapa 

unsur kelebihan dan kekurangannya, sampai saat ini masih digunakan sebagai indikator 

ukuran kinerja keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara, termasuk 

Indonesia.  Kontribusi pendapatan hasil hutan (produk dan jasa) terhadap PDB dan 

PDRB, merupakan salah satu indikator  prospek ekonomi. Secara kuantitatif  data 

tersebut disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut :  

Tabel 1. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB 

No. Tahun Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB 

(%)
a 

(%)
b 

1 1999 1,26 1,66 

2 2000 1,18 1,18 

3 2001 1,03 1,16 

4 2002 0,97 1,14 

5 2003 0,91 1,09 

6 2004 0,88 1,05 

7 2005 0,81 0,98 

8 2006 0,90 0,90 

9 2007 0,92 0,84 

10 2008 0,82 0,79 

11 2009 0,80 0,77 

12 2010 0,75 0,74 

13 2011 0,72 0,70 

14 2012 - 0,67 

15 2013 - 0,66 

16 2014 - 0,71 

16 2015 - 0,69 

Sumber : Buletin PDB Sektor Pertanian 1999-2015. 
Keterangan : a ) atas dasar harga yang berlaku tahun 1999- 2010 
            b ) atas dasar harga konstan tahun 2000              

          PDB (tabel 1) adalah PDB konvensional (” coklat”) 

Tabel 1 tersebut di atas memberikan informasi bahwa kontribusi sektor kehutanan 

yang ditunjukkan dengan parameter PDB, terus menurun. Kontribusi tersebut  hanya 

berasal dari produk hulu (raw material) dan tidak memperhitungkan nilai ekonomi yang 

berasal dari industri primer kehutanan dengan kontribusi tahun 2011 sebesar 0,74 (Elias, 

2013).  Dengan demikian jika kontribusi sektor kehutanan yang diukur dengan parameter 

PDB juga memperhitungkan industri primernya (produk hilir berbasis SDH),  maka 

prospek ekonomi akan naik menjadi sebesar lebih dari 1,5%. Terlepas dari parameter 

pengukur kontribusi seperti dinyatakan tersebut di atas, penurunan nilai ekonomi secara 

internal disebabkan karena aspek kelola yaitu : (1) pemanfaatan lahan kelola produksi 

belum optimal, (2) produktivitas rendah, (3) industri pengolahan tidak responsif, dan (4) 
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kendala perdagangan domestik dan ekspor merupakan kebijakan yang sifatnya dis-

insentif bagi pihak terkait. 

Prospek ekonomi melalui parameter PDB dalam tulisan ini diposisikan sebagai 

faktor eksternal yang wajib direspon pengelola termasuk calon-calon KKPH. Namun 

derivasi prospek ekonomi internal yang wajib dikontrol adalah  perannya terhadap 

pembentukan pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan produk dan jasa 

SDH. Jenis PNBP sumber daya alam menurut  PP No. 12, PP No. 33, dan PP No. 44 

tahun 2014 adalah pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dengan tarip untuk 

hasil hutan kayu (HHK) adalah 10%/M3, dan 6%/ton untuk hasil hutan bukan kayu 

(HHBK).  Distribusi alokasi pungutan tersebut adalah : (a) Pemerintah pusat, 20%,  (b) 

Pemerintah Provinsi, 16%, (c) Kabupaten penghasil, 32%, dan (d) Kabupaten lainnya, 

32%. Sebagai entitas bisnis,  referensi regulasi yang dinamis perubahannya tersebut, 

merupakan keniscayaan bagi KPH untuk menyusun strategi kelola kawasan hutan yang 

menjadi tanggung jawabnya dari kondisi realisasi menjadi kondisi optimal, melaluai skema 

diversifikasi produk dan jasa. 

Strategi Diversifikasi Produk dan Jasa 

Tata kelola hutan melalui skema KPH ke depan tidak hanya berorientasi pada 

pemanfaatan kayu saja (David, 2006), namun strategi kelola diarahkan pada diversifikasi 

produk dan jasa (RPJMN 2015-2019).  Secara konkrit pernyataan tersebut dikemukakan 

dalam salah satu isu strategis dari 10 isu yang tertuang dalam rancangan RPJMN 

tersebut di atas, yaitu  ” peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa 

lingkungan (Jasling). Potensi ekonomi yang dapat dihasilkan SDH diduga sangat besar 

jika pembentukan 600 unit KPH (530 unit KPH-P/L) dan 70 unit KPH-K, secara eksplisit 

dapat direalisasikan dan sudah operasional sebagai entitas bisnis.  

Profil 120 unit KPH model yang disiapkan pemerintah sampai dengan tahun 2014, 

seluas kurang lebih 16.439.718, terdiri dari 80 unit KPHP (luas, 12.888.863 ha), dan 40 

unit KPH L (luas, 3.550.865 ha) ternyata memiliki berbagai jenis produk kayu, produk 

bukan kayu (antara lain : rotan, sagu, getah, kayu putih, kayu manis, dan berbagai jenis 

herbal, umbi2-an). Hal tersebut membuktikan bahwa potensi SDH melalui lembaga unit 

KPH  sejak awal sudah merupakan pola diversifikasi (produk & jasa), meskipun belum 

terstruktur dengan baik. Potensi SDH tersebut di proxi akan mampu memberikan resiliensi 

ekonomi maksimum ketika dilakukan perencanaan mengikuti kaidah bisnis secara  

profesional. Dalam scope keilmuan bidang pertanian, strategi diversifikasi adalah 

merupakan suatu pengelolaan sumberdaya (yaitu komoditi/produk & jasa) dari satu jenis, 

menjadi beberapa  jenis komoditi dengan alasan antara lain faktor ekonomi/non teknis 

(meningkatkan pendapatan, meminimumkan resiko, dinamika perubahan nilai 
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ekonomi/harga, efisiensi dan efektifitas, optimalisasi pemanfaatan lahan, modal usaha, 

dan peluang kerja/berusaha), dan faktor teknis (Kasryno, et al, 2004; Pakpahan 1990 ).  

Dengan demikian dinyatakan bahwa tidak ada unit KPH yang hanya mengelola satu 

produk/komoditi saja, sehingga konsep diversifikasi sebenarnya secara implisit sudah 

diimplementasikan. Keragaan ekonomi implementasi  skema diversifikasi dapat diukur 

dengan beberapa metode sebagai parameter peran/kontribusi ekonomi produk yang 

dikelola pada bisnis KPH  (analisis realisasi, proyeksi, optimal) yaitu : (1) indeks 

diversifikasi pada pola usaha misalnya agroforestri, hutan serbaguna produk dan jasa   (2) 

valuasi finansial dengan parameter NPV, BCR, IRR, AEV/EAI, payback period, ROI, BEP, 

nilai tambah (Klemperer, 2003),  dan (3) nilai Location Quotient/LQ untuk mengetahui 

potensi relatif perekonomian wilayah dengan status komoditi sebagai produk unggulan 

(basis/non basis). Untuk dapat menemukan profil finansial unit KPH menggunakan 

beberapa parameter tersebut di atas, maka unit KPH wajib memiliki dokumen 

komprehensif terkait potensi SDH yang dikelola. Secara singkat, tabel 2 berikut 

menyajikan profil singkat sebagian KPH-model yang sudah ditetapkan secara difinitif, 

meski informasi lengkap terkait dokumen kelola diduga belum lengkap.  Untuk 

memperoleh gambaran tentang profil KPH model, tabel 2 memberikan informasi sbb : 

Tabel 2. Profil Singkat (sebagian) KPH-Model 

Lokasi unit 
KPH 

Jumlah 
unit 
KPH 

Luas (ha) Fungsi hutan (ha, %) Keterangan 

  

1.Prop.DIY   Produksi Lindung  

KPH Yogya 1 15.724,50  13.41
1,70 

2.312,80 KPHP -Model (SK 
Menhut No.: SK 
.721/Menhut-II/2011,    

 

2.Prop.Jambi      

KPH Unit VII-
Hulu 
Kab.Sarolangun 
Bangko 

 

1 
121.000 60 40 KPH-P, RPHJP (2016-

2025),pada HL : HHBK 
(rotan, karet, getah, 
madu, ekowisata) 

KPH Merangin 
Unit VI 

1 76.000 53 47 KPH-P, RPHJP (2016-
2025) 

KPH Kerinci Unit 
I 

1 33.000 24% hutan, 76% 
kebun pertanian 

- KPH-P, RPHJP (2016-
2025), 76% kebun 
pertanian : HHBK, dan 
Jasa Lingkungan Skema 
REDD 

      

Lanjutan 

3.Prop.SumSel 24 - 14 Unit KPH-P 10 Unit 
KPH-L 

- 

 

4.Prop. KalSel 10 1.403.761 1.072.343  331.418 7 Unit KPH-P; 3 Unit 
KPH-L 

 

5.Prop.SulSel 6 1.814.490 611.737 1.202.753 KPH-P (HP+HPT); KPH-
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L (HL) 

 

6.Prop.SulTra 25 -  - - 15 Unit KPH-P; 10 Unit 
KPH-L  

 

7. Prop. NTB 23 889.210 - - 12 Unit KPH-P; 11 Unit 
KPH-L 

Sumber  : dokumen KPH- Model, 2011. 

 
Kerangka Teori : Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui strategi diversifikasi  
produk dan jasa dengan model Program Tujuan  Ganda/PTG  
 Sebagai entitas bisnis diharapkan KPH mampu mengelola potensi SDH secara 

profesional. Dari data penyebaran KPH di Indonesia, profil  terkait dengan aspek :  luas 

kelola, potensi produk dan jasa,  keragaan  manajemen (kelembagaan, SDM, budget), 

dan faktor teknis dan non teknis lain memiliki keragaman tinggi.  Dengan kondisi tersebut, 

rencana bisnis (business plan) profesional  merupakan keniscayaan bagi pengelola untuk 

menyusun dalam kerangka memenuhi tujuan jangka pendek, menengah dan panjang 

berbasis kelestarian ekosistem, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi menuju 

kondisi sekala usaha (economics of scale) optimal setiap kawasan kelola merupakan 

kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan manajemen. Meskipun untuk merealisasikan 

strategi tersebut memerlukan informasi (yaitu data komprehensif potensi SDH) yang 

sampai dengan saat ini diduga belum cukup tersedia secara lengkap, namun hal tersebut 

bukan hambatan bagi pengelola untuk melakukan kajian terkait kelayakan usaha sebagai 

entitas bisnis. Dengan referensi keragaman potensi SDH setiap KPH, uraian tentang 

optimalisasi pemanfaatan lahan kelola ini diasumsikan untuk memenuhi target maksimum 

manfaat finansial maksimum (tangible benefit) dengan strategi diversifikasi  produk dan 

jasa. Oleh karena SDH memiliki tujuan ganda (sebagai penyangga kehidupan) ,maka 

metode yang digunakan adalah ” Program Tujuan Ganda/PTG/Linear Goa 

Prograamming/LGP” (Buongiorno et al, 2003; Sadeghi et al, 2008). Meskipun sudah 

banyak dilakukan studi dengan metode sama untuk SDH, tetapi belum dilaksanakan di 

wilayah unit KPH (baik KPH model  maupun KPH difinitif) yang direncanakan. Dalam 

uraian terdahulu dinyatakan bahwa unit KPH dapat berfungsi produksi, lindung, dan 

konservasi, sehingga tujuan masing-masing fungsi dapat saling alih tukar (trade off). Oleh 

karena itu, KPH sebagai entitas bisnis, sebagai unit usaha, tujuan pada level mikro adalah 

peningkatan pendapatan finansial (luas optimal KPH, diversifikasi produk, dan valuasi 

ekonomi jasa), dan pada level makro adalah kelestarian ekosistem. Namun solusi optimal 

yang efisien tersebut (tercapainya keseimbangan/equilibrium antara tangible benefit dan 

intangible benefit) secara konsep masih memiliki kelemahan yaitu bahwa masih ada 

faktor subjektifitas dalam penetapan prioritas, dan pembobotan terhadap masing-masing 

tujuan dalam rangka meningkatkan keragaan ekonomi suatu unit KPH.  Aplikasi PTG/LGP 
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sudah banyak dilakukan untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri, 

namun diduga belum diterapkan untuk dicoba pada unit-unit KPH di indonesia.  

Valuasi Ekonomi KPH Yogyakarta (Realisasi, Proyeksi, dan Optimalisasi)  

 KPH Yogyakarta adalah satu dari KPH di Indonesia yang dinyatakan sudah 

”operasional” layaknya unit usaha yang berorientasi ”bisnis” berbasis ekosistem dan 

kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut tidak berlebihan dengan kontribusi 

finansial sebagai resiliensi ekonomi dari KPH dimaksud antara lain berupa : (1) Provisi 

Sumber Daya Hutan/ PSDH dari hasil hutan kayu/HHK dan hasil hutan bukan kayu/HHBK 

sebagai kontribusi pendapatan negara bukan pajak/PNBP. Tahun 2014, PSDH yang 

dapat disetor ke negara adalah, Rp.15.675.000,-, dari total pendapatan usaha sebesar, 

Rp.9.971.438.000,- dengan produksi sebesar 47.633 liter, (2) Pendapatan unit usaha 

KPH sebagai entitas bisnis dari penjualan minyak kayu putih/MKP, (3) Memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah/PAD, (4) Menyediakan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat sekitar kawasan kelola, (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 

(5) Memberikan manfaat terkait aspek teknis dan non teknis (bersifat tidak 

langsung/intangible.  Hasil studi (Fakultas Kehutanan UGM) tentang kajian bisnis KPH  

Yogyakarta,  tahun 2015-2016 memberikan informasi sbb : 

A.Realisasi (Pendapatan usaha dari penjualan minyak kayu putih (PMKP Sendang Mole 

& Gelaran).  Status KPH Mandiri dicapai setelah 22 tahun. 

B. Proyeksi (Pendapatan usaha dari : (1) PMKP Sendang Mole & Gelaran, (2) Kayu bulat 

jati JUN, dan (3) Ekowisata Mangunan.  Status KPH Mandiri dicapai setelah 12 tahun. 

C. Optimalisasi (analisis PTG/LGP, dengan prioritas dan pembobotan sesuai tujuan unit 

usaha),  memerlukan penelitian lebih lanjut dengan informasi hasil butir (A) dan (B) dan 

dokumen lain terkait. 

Kesimpulan dan Usulan Kebijakan 

 Peningkatan pendapatan KPH sebagai entitas bisnis melalui strategi diversifikasi 

produk dan jasa merupakan keniscyaan untuk segera dilaksanakan dalam rangka menuju 

kemandirian unit usaha tersebut. Hasil penelitian di wilayah kelola KPH Yogyakarta 

memberikan informasi bahwa status KPH mandiri mampu dicapai dengan proxi waktu 

lebih pendek. Hal tersebut menginformasikan bahwa prospek ekonomi KPH sebagai unit 

usaha jika dikelola dengan profesional dinyatakan cukup baik.  Oleh karena itu 

operasionalisasi seluruh KPH Model  perlu segera terealisasi agar supaya  manfaat 

ekonomi segera dipeoleh (bagi  unit usaha maupun pemerintah melalui PNBP), tanpa 

mengabaikan peran SDH sebagai penyangga kehidupan. Rencana bisnis masing-masing 

KPH sebagai  unit usaha wajib dibuat sesuai dengan klasifikasinya (KPH-P-L-K), melalui 

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP), Menengah/RPHJM, dan Panjang. 
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Metode perencanaan menggunakan analisis program tujuan ganda/PTG/LGP disarankan 

bagi pengelola KPH untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif sebagai input bagi 

penentu kebijakan dalam mengambil keputusan terkait dengan pengembangan tata kelola 

hutan melalui kelembagaan KPH.   
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ABSTRAK 
Potensi sumberdaya hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) 

Kota Balikpapan tentunya tidak akan memberikan nilai manfaat secara optimal tanpa 
adanya keberlanjutan dalam pengelolaan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah 
mengkaji dan menganalisis keberlanjutan pengelolaan mangrove di Mangrove Center 
Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik 
kuantitatif yang dilakukan secara longitudinal karena sifatnya berkelanjutan. Data 
penelitian berupa distribusi skor kuisioner dimensi keberlanjutan yang dilakukan oleh 
responden pakar (judgment expert) yang berjumlah 25 orang. Analisis data dengan 
metode Multidimensional Scaling (MDS) melalui pendekatan Rap-MangroveMCGI. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan mangrove di Mangrove 
Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan secara multidimensi memiliki status cukup 
berkelanjutan (59,23). Sementara itu kelima dimensi juga termasuk pada kategori status 
cukup berkelanjutan, yakni dimensi ekologi (51,42), dimensi ekonomi (56,97), dimensi 
sosial budaya (55,68), dimensi teknologi dan informasi (55,43), serta dimensi hukum dan 
kelembagaan (61,83). Sekalipun hutan mangrove ini memiliki status cukup berkelanjutan, 
tetapi disarankan dalam hal meningkatkan keberlanjutan agar dilakukan upaya  perbaikan 
terhadap atribut-atribut sensitif dan lebih khusus hendaknya Pemerintah Kota Balikpapan 
berperan aktif  dengan tidak hanya menerbitkan regulasi atau peraturan terkait 
pengelolaan dan konservasi mangrove di wilayah ini, namun juga  pembiayaan dan 
penguatan struktur kelembagaan. 
Kata Kunci : mangrove, keberlanjutan, Mangrove Center Graha Indah (MCGI) 

 

PENDAHULUAN 

Mangrove dapat  tumbuh pada ekosistem yang merupakan  perpaduan antara 

daratan dan lautan dan tingkat tumbuhnya  tergantung pada air laut ketika pasang dan air 

tawar. Air pasang memberi makanan bagi hutan dan air sungai yang kaya mineral 

memperkaya sedimen dan rawa tempat mangrove tumbuh. Habitat mangrove sendiri 

memiliki keanekaragaman hayati yang rendah dibandingkan ekosistem lainnya, karena 

hambatan bio-kimiawi yang ada di wilayah yang sempit di antara darat laut. Oleh karena 

itu pengelolaan mangrove selalu merupakan bagian dari pengelolaan habitat-habitat di 

sekitarnya agar mangrove dapat tumbuh dengan baik. 

Mangrove merupakan ekosistem unik yang menempati kawasan transisi di sekitar 

pantai tropis maupun sub tropis. Istilah mangrove berasal dari istilah yang digunakan 

untuk salah satu vegetasi hutan mangrove yaitu Rhizophora sp (bakau). Hutan mangrove 

adalah nama kolektif untuk vegetasi pohon yang menempati pantai berlumpur di dalam 

wilayah pasang surut, dari tingkat air pasang tertinggi sampai tingkat air surut terendah 

(MacKinnon et al, 2000). Hutan mangrove merupakan formasi hutan yang tumbuh dan 
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berkembang pada daerah landai di muara sungai dan pesisir pantai yang dipengaruhi 

oleh pasang surut air laut. Oleh karena kawasan hutan mangrove secara rutin digenangi 

oleh pasang air laut, maka lingkungan (tanah dan air) hutan mangrove bersifat salin dan 

tanahnya jenuh air dengan vegetasi yang hidup dinamakan halopita (Onrizal, 2005). 

Perpaduan antara ekosistem daratan dan perairan menjadikan ekosistem mangrove 

penuh dengan sumberdaya yang produktif (Bouillon, et al., 2008). Namun demikian 

pemanfaatan sumberdaya mangrove secara tidak bijaksana telah berimplikasi pada 

menurunnya kualitas lingkungan dan luas hutan mangrove secara keseluruhan.  

Hutan mangrove Indonesia merupakan yang terluas di dunia, yakni sebesar 49%, 

namun kondisinya semakin menurun baik dari tahun ke tahun baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Pada tahun 1982, hutan mangrove di Indonesia seluas 4,25 juta 

ha, sedangkan pada 2009 diperkirakan menjadi kurang dari 1,9 juta ha. Terdapat empat 

faktor utama penyebab kerusakan mangrove di Indonesia, yakni pertama, konversi untuk 

ekspansi industri pertambakan, seperti yang terjadi di Provinsi Lampung dan Langkat 

Sumatera Utara. Kedua, konversi hutan mangrove untuk kegiatan reklamasi kota-kota 

pantai, seperti di Teluk Jakarta, Semarang (Jateng), Surabaya (Jatim), Padang (Sumbar), 

Makassar (Sulsel), dan Manado (Sulut). Ketiga, pencemaran lingkungan; dan keempat, 

konversi hutan mangrove untuk perluasan kebun kelapa sawit (Kiara, 2013). 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan hutan mangrove 

adalah dengan rehabilitasi lahan. Sekalipun demikian, tak jarang bentuk pengelolaan 

mangrove ini kurang berhasil dan bahkan terkesan sia-sia dikarenakan masih dilakukan 

secara parsial tanpa memperhatikan prioritas serta karakteristik kondisi lingkungan yang 

dimiliki masing-masing wilayah. Oleh karena itu sudah semestinya jika pengelolaan 

mangrove memiliki pijakan konsepsi pembangunan (sustainable development) yang 

mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, 

pembangunan berkelanjutan menyiratkan muatan pemahaman bahwa dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan mangrove hendaknya dilakukan secara holistik, integratif, dan terus 

menerus. Pengelolaan hutan mangrove juga harus tetap mengedepankan pertimbangan 

bahwa hasil-hasil pengelolaan berupa pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 

kelestarian ekosistem hutan itu sendiri.  

Implementasi pembangunan berkelanjutan pada kawasan pesisir mempunyai 

tantangan tersendiri. Interaksi antara aktivitas sosial ekonomi, tata ruang, dan 

kependudukan menyebabkan permasalahan lingkungan pada kawasan pesisir menjadi 

semakin meningkat. Pembangunan berkelanjutan menginginkan keseimbangan 

pengelolaan antara aspek ekologi, ekonomi dan sosial (Iskandar, 2009). Untuk itu, 
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pembangunan pada kawasan pesisir membutuhkan perlakuan dan strategi pengelolaan 

tersendiri yang berbeda seperti pada pembangunan kawasan daratan umumnya (Dahuri 

et al., 2001). Pembangunan berkelanjutan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 

dimensi-dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi ekologi, sosial ekonomi, sosial politik, serta 

hukum dan kelembagaan (Dahuri et al. 2001). Namun demikian, jika dilihat dari 

kepentingannya, pengelompokan dimensi keberlanjutan bukan merupakan hal penting 

karena yang terpenting sebenarnya adalah keberadaan indikator atau kriteria pada 

masing-masing dimensi itu sendiri. Semakin luas cakupan indikator atau atribut yang 

dipergunakan pada masing-masing dimensi maka akan semakin menunjukkan status 

keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove (Marhayudi, 2006). Oleh karena 

itu, dimensi dan atribut yang dipergunakan dalam menilai keberlanjutan pengelolaan 

hutan mangrove dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi hutan mangrove itu 

sendiri. 

Mangrove Center Graha Indah (MCGI) merupakan salah satu hutan mangrove 

yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan 

Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Kawasan mangrove Graha Indah ini memiliki luas 

areal sekitar 278,3  hektare. Potensi yang dimiliki hutan mangrove Graha Indah tidak saja 

sebagai pelindung garis pantai wilayah Kota Balikpapan dari erosi/abrasi Teluk 

Balikpapan yang bermuara di Selat Makassar namun juga sebagai tempat feeding 

ground, spawning ground, dan nursery ground berbagai jenis ikan, udang, kerang dan 

biota laut lainnya. Hutan mangrove Graha Indah juga memiliki potensi berupa hasil hutan 

dan kegiatan produksi pangan sebagaimana lazimnya hutan mangrove di Indonesia. 

Selebihnya, hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) ini memiliki 

berbagai keistimewaan alam dibanding hutan mangrove lainnya di Indonesia. Salah satu 

keistimewaan hutan mangrove ini adalah hutan mangrove ini ditanam dan dikonservasi  

oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas 

(POKWASMAS) Sonneratia yang dipimpin oleh Bapak Agus Bei di Kelurahan Graha 

Indah. Kesadaran ini adalah murni  yang berasal dari masyarakat itu sendiri (Bottom-up 

Participation). Hal ini pula lah yang menjadi latar belakang dinamakannya kawasan ini 

menjadi kawasan  Mangrove Center Graha Indah (MCGI)   Selain itu  keberaadaan 

Sungai Somber berikut anak-anak sungai yang mengalir didalamnya sehingga dapat 

dipergunakan sebagai media transportasi dan tempat mencari ikan ,kepiting dll  bagi 

masyarakat sekitar. Keistimewaan lainnya adalah keindahan panorama dan letaknya 

yang berdekatan dengan pemukiman penduduk serta hanya berjarak 1 kilometer dari 

Kota Balikpapan tentunya menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk pengembangan 

ekowisata dan wahana edukasi masyarakat perkotaan. 
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Berbagai potensi yang dimiliki oleh hutan mangrove di Mangrove Center Graha 

Indah (MCGI) Kota Balikpapan tentunya tidak akan begitu saja memberikan nilai manfaat 

atas sumberdaya yang dimilikinya tanpa ada pengelolaan secara benar. Pengelolaan 

yang benar yang dimaksud adalah pengelolaan yang berlandaskan konsepsi 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan dilaksanakan secara 

integratif, patisipatif, dan mengakomodir seluruh gagasan perbaikan terkait kondisi 

keberlanjutan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar hutan mangrove ini mampu 

memberikan nilai fungsi dan manfaat tidak saja secara ekologis namun juga ekonomis. 

Artinya, keberadaan hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota 

Balikpapan berikut sumberdaya yang dimilikinya akan tetap memiliki daya dukung bagi 

kehidupan yang akan selalu terjaga baik di masa kini maupun masa yang akan datang.  

Atas dasar pemahaman terhadap permasalahan tersebut maka tujuan penelitian 

ini adalah mengkaji dan menganalisis keberlanjutan pengelolaan mangrove di Mangrove 

Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan. Terkait hal ini penilaian terhadap status 

keberlanjutan dilakukan dengan metode MDS (Multi Dimensional Scalling) melalui 

pendekatan Rap-MangroveMCGI (modifikasi dari RAPFISH-Rapid Appraisal for Fisheries 

sebuah pendekatan MDS yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British 

Columbia (Kavanag, 2001). Keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di Mangrove 

Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan itu sendiri mencakup berbagai dimensi, 

yakni dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi teknologi dan 

informasi, serta dimensi hukum dan kelembagaan. Atribut pada masing-masing dimensi 

dalam pengelolaan ini sedapat mungkin diupayakan mampu mengakomodir gagasan 

pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan sebagaimana yang tertuang pada konsepsi 

teoritis dan empiris sekaligus eksplorasi seluruh aspek kondisi eksiting in-situ dan ex-situ 

hutan mangrove yang terjadi saat ini di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota 

Balikpapan.   

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Mangrove Center Graha Indah (MCGI) di 

Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi 

Kalimantan Timur. penelitian dilaksanakan antara bulan April 2015 s/d bulan April 2016. 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik kuantitatif yang dilakukan 

secara longitudinal karena sifatnya berkelanjutan untuk jangka waktu yang relatif panjang 

mengikuti proses interaktif ragam variabel. Desain longitudinal dirancang untuk 

mengumpulkan data pada lebih dari satu kasus dan pada kurun waktu tertentu ketika data 
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dikumpulkan secara kuantitatif terhadap variabel yang kemudian diuji lewat 

pengembangan secara empirik di lapangan (Bryman, 2001). Penilaian terhadap 

keberlanjutan pengelolaan Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan 

dilakukan secara berkesinambungan khususnya pada faktor-faktor pengungkit yang 

berpengaruh terhadap status keberlanjutan dalam pengelolaan ini. 

Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan keterwakilan populasi yang dianggap mampu 

menggenalisir keberadaan populasi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling dengan kriteria umum berupa kepakaran responden dalam bidang kajian 

sebagaimana dimensi-dimensi keberlanjutan dalam pengelolaan Mangrove Center Graha 

Indah (MCGI) Kota Balikpapan. Selanjutnya kriteria yang lebih bersifat khusus adalah (a) 

pengalaman dan kompeten sesuai dimensi bidang kajian; (b) memiliki reputasi, 

kedudukan/jabatan yang kompeten dengan bidang kajian dan telah menunjukkan 

kredibilitasnya sebagai ahli atau pakar pada bidang kajian; (c) mempunyai komitmen 

terhadap permasalahan yang dikaji; dan (d) bersifat netral, bersedia menerima pendapat 

responden lain. Atas dasar ini maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 25 (dua puluh 

lima) dan didistribusikan masing-masing dimensi keberlanjutan sebanyak 5 orang 

responden. 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari sumbernya secara 

langsung tanpa ada proses pengolahan sebelumnya. Data ini berupa distribusi skor hasil 

skoring oleh responden pakar (judgment expert) yang memiliki kompetensi dan 

kapabilitas di bidang kajian tertentu. Bidang kajian dimaksud adalah bidang kajian baik 

yang bersifat keilmuan maupun keahlian tertentu sehingga memiliki pemahaman terhadap 

dimensi-dimensi keberlanjutan yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi 

dan informasi, serta hukum dan kelembagaan.  

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode Multidimensional Scaling (MDS) dengan 

pendekatan Rap-MangroveMCGI (RAPFISH – Pengelolaan Mangrove Center Graha 

Indah Kota Balikpapan). Rap-MangroveMCGI merupakan bentuk modifikasi dan 

pengembangan dari RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries) sebagai sebuah 

pendekatan MDS yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British 

Columbia (Kavanag, 2001). Prosedur RAPFISH secara umum diawali dengan me-review 

atribut dan mendefinisikan atribut-atribut, kemudian dilanjutkan dengan skoring yang 

didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh RAPFISH. 
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Multidimentional Scalling (MDS) dalam pelaksanaannya secara garis besar 

sebagai berikut: (1) Hasil data lapangan dari semua dimensi dilakukan skoring; (2) 

Ditentukan acuan utama baik (good) dan buruk (bad) dengan melakukan skor baik dan 

buruk pada semua atribut; (3) Membuat dua titik utama lainnya yaitu “titik tengah" yang 

merupakan titik buruk dan titik baik. Dua titik acuan utama tambahan ini menjadi acuan 

arahan vertikal (“atas" atau “up" dan “bawah” atau “down"); (4) Membuat titik acuan 

tambahan yang disebut sebagai jangkar (anchors) yang dapat digunakan untuk 

membantu hasil ordinasi (Susilo, 2003).  

Ordinasi RAPFISH dibentuk oleh dimensi yang menggambarkan keberlanjutan 

pembangunan wilayah di setiap aspek yang disajikan dalam bentuk skala 0 sampai 100%. 

Posisi titik keberlanjutan dapat digambarkan dalam bentuk garis sumbu vertikal ataupun 

sumbu horisontal, yakni indeks keberlanjutan berada pada nilai 0% (buruk) sampai 100% 

(baik). Jika nilai indeks keberlanjutan > 50 maka dinyatakan berkelanjutan (sustainable) 

dan jika nila indeks < 50 maka dimensi-dimensi ini belum berkelanjutan (unsustainable). 

Nilai stress dan koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk menentukan perlu tidaknya 

penambahan atribut, untuk mencerminkan dimensi yang dikaji secara akurat (mendekati 

kondisi sebenarnya). Nilai stress yang dapat diperbolehkan adalah apabila berada 

dibawah nilai 0,25 (menunjukkan hasil analisis sudah cukup baik). Sedangkan nilai R2 

diharapkan mendekati nilai 1 (100%) yang berarti bahwa atribut-atribut yang terpilih saat 

ini dapat menjelaskan mendekati 100 persen dari model yang ada (Kavanagh and Pitcher, 

2004). 

Tabel  1. Indeks dan status keberlanjutan dalam pengelolaan hutan mangrove di 
Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan  

Nilai Indeks Kategori 

0 – 25 Buruk (Tidak berkelanjutan) 
26 – 50 Kurang (Kurang berkelanjutan) 
51 – 75 Cukup (Cukup berkelanjutan) 

76 – 100 Baik (Sangat berkelanjutan) 

Sumber : Dimodifikasi dari Kavanagh and Pitcher (2004). 

Penentuan Faktor Pengungkit (leverage factor)  

Faktor pengungkit adalah atribut yang keberadaannya berpengaruh sensitif 

terhadap peningkatan atau penurunan status keberlanjutan. Semakin besar nilai RMS 

maka semakin besar peranan atribut tersebut terhadap sensitivitas status keberlanjutan 

(Kavanagh dan Pitcher, 2004). Analisis Rapfish memungkinkan untuk menganalisis 

leverage (senstivitas atribut terhadap nilai indeks keberlanjutan). Leverage dihitung 

berdasarkan standard error perbedaan antara skor dengan atribut dan skor yang 

diperoleh tanpa atribut. Faktor pengungkit dapat dilihat dari hasil olahan Rapfish nilai root 

means square (RMS) tertinggi (maksimum) sampai dengan nilai setengahnya dari tiap-

tiap dimensi keberlanjutan. Hasil analisis Leverage ini akan menunjukkan persentase (%) 
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perubahan root mean square masing-masing atribut jika dihilangkan dalam ordinasi. 

Atribut yang memiliki persentase tertinggi merupakan atribut yang paling 

sensitif/berpengaruh kuat terhadap keberlanjutan (Kavanagh and Pitcher, 2004). 

Analisis Monte Carlo  

Analisis Monte Carlo dilakukan pada selang kepercayaan 95%. Hasil analisis 

Monte Carlo kemudian dibandingan dengan hasil analisis MDS. Dari hasil perbandingan 

ini jika perbedaannya kecil maka menunjukkan bahwa dampak dari kesalahan pemberian 

skor relatif kecil, dampak dari variasi beberapa pemberian skor terhadap atribut relatif 

kecil, penilaian dengan MDS yang berulang-ulang menjadi stabil, kesalahan data atau 

kehilangan data menjadi relatif kecil. Membandingkan hasil analisis Monte Carlo (MC) dan 

analisis MDS pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh 

bahwa selisih nilai kedua analisis tersebut lebih besar (MC-MDS>5%) atau lebih kecil (MC 

– MDS < 5%). Jika nilai selisih kedua analisis ini >5% maka hasil analisis MDS tidak 

memadai sebagai penduga nilai indeks keberlanjutan, dan jika nilai selisih kedua analisis 

tersebut <5% maka hasil analisis MDS memadai untuk menduga nilai indeks 

keberlanjutan.  

PEMBAHASAN 

Penilaian terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di Mangrove 

Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan dilakukan dengan penetapan dimensi-

dimensi keberlanjutan itu sendiri, yakni dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial 

budaya, dimensi teknologi dan informasi, serta dimensi hukum dan kelembagaan. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Rap-MangroveMCGI sehingga akan 

menghasilkan indeks keberlanjutan untuk menetapkan status keberlanjutan. Hasil 

pengukuran Rap-MangroveMCGI juga akan memberikan gambaran keberadaan faktor-

faktor pengungkit sebagai atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi 

keberlanjutan dalam pengelolaan Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota 

Balikpapan.  

Status Keberlanjutan Multidimensi 

Penilaian terhadap status keberlanjutan multidimensi dalam pengelolaan hutan 

mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan diawali dengan 

melakukan penggabungan seluruh atribut dari kelima dimensi keberlanjutan, yakni 

dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi teknologi dan 

informasi, serta dimensi hukum dan kelembagaan. Penilaian indeks dan status 

keberlanjutan multidimensi sebagai konstruksi atribut-atribut yang berjumlah 48 (empat 

puluh delapan) buah ini selanjutnya dilakukan dengan teknik analisis MDS dengan 
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pendekatan Rap-MangroveMCGI. Hasil olahan Rap-MangroveMCGI memperlihatkan 

hasil sebagaimana Gambar 1. 

  

Gambar  6.2. Ordinasi analisis MDS dan analisis Monte Carlo multidimensi  

Indeks keberlanjutan multidimensi sebesar 59,23 termasuk dalam kategori cukup 

berkelanjutan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa analisis multidimensi 

dalam kondisi baik (R2 = 95,8% mendekati 1) dan stress (S) mencerminkan goodness of 

fit (12,7% < 25%). Indeks Monte Carlo pada tingkat kepercayaan 95% sebesar 57,14 nilai 

selisih lebih kecil dari 5% (2,09%<5%) sehingga hasil analisis MDS dengan pendekatan 

Rap-MangroveMCGI memiliki kestabilan dan memadai sebagai penduga status 

keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) 

Kota Balikpapan. Seluruh atribut keberlanjutan multidimensi dianggap cukup baik untuk 

menerangkan keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di Mangrove Center Graha 

Indah (MCGI) Kota Balikpapan.  

Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi 

Dimensi ekologi dalam keberlanjutan pengelolaan Mangrove Center Graha Indah 

(MCGI) Kota Balikpapan memberikan penekanan pada pentingnya mengelola daya 

dukung hutan mangrove secara ekologi sekaligus menjamin dan meneruskan kepada 

generasi mendatang sejumlah kuantitas modal alam yang dapat menyediakan hasil 

keberlanjutan. Atribut-atribut dimensi ekologi yang dipertimbangkan mampu memberikan 

pengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan mangrove di Mangrove Center Graha 

Indah (MCGI) Kota Balikpapan ini terdiri dari 12 (dua belas) atribut, yakni : abrasi dan 

akresi; degradasi, erosi, pencemaran air, kualitas air, kualitas tanah, restorasi/ rehabilitasi, 

konversi peruntukan lain, salinitas, keanekaragaman hayati, rantai makanan, dan 

pengelolaan sampah.  

Penilaian terhadap status keberlanjutan dan faktor pengungkit berdasarkan hasil 

olahan Rap-MangroveMCGI dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar  2.  Indeks keberlanjutan dan faktor-faktor pengungkit dimensi ekologi 

Hasil analisis leverage dimensi ekologi menunjukkan adanya beberapa faktor 

pengungkit yang berpengaruh sensitif terhadap status keberlanjutan dimensi ini. 

Keberadaan atribut sensitif sebagai faktor pengungkit ditetapkan berdasarkan besar 

kecilnya nilai RMS. Faktor-faktor pengungkit pada dimensi ekologi ini secara berurutan 

sesuai tingkat sensitifitasnya adalah restorasi/rehabilitasi (13,03); kualitas air (12,1); 

kualitas tanah (11,8); konversi peruntukan lain (10,8); degradasi (10,7); dan pencemaran 

air (10,18). 

Faktor pengungkit (1) restorasi/rehabilitasi terbagi ke dalam dua lokasi sasaran, 

yakni rehabilitasi pada areal jalur hijau mangrove dan rehabilitasi pada areal di luar jalur 

hijau mangrove. Alikondra (1999) menyatakan restorasi/rehabilitasi hutan mangrove 

diarahkan melindungi dan melestarikan spesies, menyediakan obyek wisata (ekowisata), 

dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi. (2) kualitas dan pencemaran air, pada sungai 

Somber sudah terlihat warna keruh yang menjadin indicator tingginya Total Suspended 

Solid (TSS) hal ini wajar karena adanya kegiatan atau aktivitas pembangunan pemukiman 

di hulu sungai Somber. 

Faktor (3) kualitas tanah, tanah lempung berdebu dengan pH tanah berkisar 6,1 - 

6,8 tergolong masih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan hutan mangrove. N 

berkisar 15%-19% masih tergolong rendah. Faktor pengungkit (3) konversi peruntukan 

lain berupa konversi menjadi lahan pertanian, tambak atau kolam, pemukiman penduduk, 

kawasan industri, dan lahan fasilitas umum; dan (4) degradasi, luas hutan mencapai 200 

hektar tinggal 150 hektar karena usaha pertanian, perikanan, dan industri. Penyebab 

utama adalah pembangunan pemukiman di Kelurahan Graha Indah dan Batu Ampar.  

Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi  

Dimensi ekonomi dalam keberlanjutan pengelolaan Mangrove Center Graha Indah 

(MCGI) Kota Balikpapan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

pemberantasan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan Mangrove Center Graha 

Indah (MCGI) Kota Balikpapan. Dimensi ekonomi terdiri dari 9 (sembilan) atribut, yakni 
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peranan terhadap pembangunan wilayah, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga 

kerja, bantuan permodalan dari pemerintah/swasta, kontribusi sektor jasa, kontribusi 

sektor wisata, kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor kehutanan dan investasi.  

Penilaian terhadap indeks keberlanjutan dan faktor pengungkit berdasarkan hasil 

olahan Rap-MangroveMCGI dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
 

Gambar  3.  Indeks keberlanjutan dan faktor-faktor pengungkit dimensi ekonomi 

Hasil analisis leverage dimensi ekonomi menunjukkan adanya beberapa faktor 

pengungkit yang berpengaruh sensitif terhadap status keberlanjutan dimensi ini. Faktor 

pengungkit keberlanjutan pengelolaan Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota 

Balikpapan ini secara berurutan adalah penyerapan tenaga kerja (3,87), kontribusi sektor 

pertanian (2,76), kontribusi terhadap pembangunan wilayah (1,13), peningkatan 

pendapatan masyarakat (1,08), dan kontribusi sektor kehutanan (0,96). Sekalipun 

kawasan ini sangat potensial mampu memberikan kontribusi ekonomi namun nilai 

ekonomi total dari keberadaan ekosistem mangrove. Hal ini dikarenakan dalam 

pengelolaannya masih bersifat sukarela dan hanya dilakukan oleh para relawan yang 

tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sonneratia. Para 

relawan ini dalam memberikan perhatiannya pada hutan mangrove di Mangrove Center 

Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan lebih mengutamakan penamanan, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penjagaan hutan mangrove dari segala bentuk perusakan. Oleh karena 

itu, perlunya dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat, akademisi, lembaga 

masyarakat, swasta, dan khususnya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengoptimalkan 

potensi ekonomi dari hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota 

Balikpapan. 

Keberlanjutan Dimensi Sosial Budaya  

Dimensi sosial budaya dalam pembangunan berkelanjutan berhubungan erat 

dengan kehidupan manusia dalam hal interaksi sosial kemasyarakatan berikut aspek 
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budaya yang ada didalamnya sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan 

kemasyarakatan agar tetap eksis untuk menjalani kehidupan sampai masa mendatang. 

Dimensi sosial budaya terdiri dari 9 (sembilan) atribut, yakni tingkat pendidikan formal 

masyarakat; pengetahuan terhadap lingkungan; ketersediaan tenaga kerja; 

pemberdayaan masyarakat; status kepemilikan lahan; konflik sosial; peran pemerintah; 

peran swasta; peran tokoh masyarakat/tokoh adat; dan kondisi keamanan.  

Penilaian terhadap status keberlanjutan dan faktor pengungkit berdasarkan hasil 

olahan Rap-MangroveMCGI dapat dilihat pada Gambar 4. 

  

Gambar  4.  Indeks keberlanjutan dan faktor-faktor pengungkit dimensi sosial 
budaya 

Hasil analisis leverage dimensi sosial budaya menunjukkan adanya beberapa 

faktor pengungkit yang berpengaruh sensitif terhadap status keberlanjutan dimensi ini. 

Faktor-faktor pengungkit dimensi sosial budaya ini secara berurutan adalah status 

kepemilikan lahan (2,04), peran swasta (1,54), konflik sosial (1,25), ketersediaan tenaga 

kerja (1,08), peran tokoh masyarakat/tokoh adat (0,62) dan peran pemerintah (0,62). 

Status kepemilikan lahan merupakan faktor pengungkit pertama yang harus diperhatikan. 

Hal ini disebabkan banyaknya lahan-lahan mengrove yang diakui kepemilikannya oleh 

sebagian anggota masyarakat karena lahan tersebut diperoleh secara turun temurun. 

Belum adanya peran pemerintah dalam hal penetapan zonasi pengelolaan hutan 

mangrove cukup potensial menjadi pemicu konflik di masa yang akan datang. Sementara 

itu, peran tokoh masyarakat/tokoh adat masih terbatas dalam hal pemecahan masalah 

yang berhubungan dengan  pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu keberlanjutan 

pengelolaan hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan 

membutuhkan totalitas peran pemerintah khususnya Pemkot Balikpapan sehingga tujuan 

dari pengelolaan ini akan semakin cepat tercapai. 

Status Keberlanjutan Dimensi Teknologi dan Informasi  

Dimensi teknologi dan informasi dalam keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove 

di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan berhubungan dengan 
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penerapan teknologi tepat guna dan informasi yang akurat dan aktual untuk mendukung 

aktivitas pengelolaan. Dimensi teknologi dan informasi terdiri dari 9 (sembilan) atribut, 

yakni : sarana dan prasarana jalan, sarana listrik, sarana air bersih, teknologi budidaya 

perikanan, teknologi rehabilitasi/restorasi, teknologi ecoport, teknologi penanganan 

limbah, ketersediaan wahana edukasi, dan ketersediaan teknologi informasi. 

Indeks keberlanjutan dan faktor pengungkit dimensi teknologi dan informasi hasil 

olahan Rap-MangroveMCGI dapat dilihat pada Gambar 5. 

  

Gambar  6. Indeks keberlanjutan dan faktor-faktor pengungkit dimensi teknologi 
dan informasi  

Hasil analisis leverage dimensi teknologi dan informasi menunjukkan adanya 

beberapa faktor pengungkit yang berpengaruh sensitif terhadap status keberlanjutan 

dimensi ini. Faktor-faktor pengungkit pada dimensi teknologi dan informasi ini secara 

berurutan adalah teknologi budidaya perikanan (5,19), teknologi restorasi/rehabilitasi 

(5,07), sarana air bersih (4,47), teknologi ecoport (3,20), dan ketersediaan wahana 

edukasi (2,40). 

Status Keberlanjutan Dimensi Hukum dan Kelembagaan  

Dimensi hukum dan kelembagaan merupakan ketersediaan sistem hukum yang 

kuat dalam melindungi kawasan mangrove dan keberadaan lembaga-lembaga 

pendukung bagi keberlanjutan pengelolaan Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota 

Balikpapan. Dimensi hukum dan kelembagaan terdiri dari 8 (delapan) atribut, yakni 

ketersediaan peraturan pusat/daerah; ketersediaan keaifan lokal; kebijakan dan 

perencanaan; ketersediaan organisasi kemasyarakatan; keberadaan lembaga keuangan; 

keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan; intensitas pelanggaran hukum; dan 

ketersediaan perangkat hukum.  

Indeks keberlanjutan dan faktor pengungkit dimensi hukum dan kelembagaan hasil 

olahan Rap-MangroveMCGI dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar  6. Indeks keberlanjutan dan faktor-faktor pengungkit pada dimensi hukum 
dan kelembagaan  

Hasil analisis leverage dimensi teknologi dan informasi menunjukkan adanya 

beberapa faktor pengungkit yang berpengaruh sensitif terhadap status keberlanjutan 

dimensi ini. Faktor-faktor pengungkit pada dimensi teknologi dan informasi ini secara 

berurutan adalah kebijakan dan perencanaan pengelolaan terpadu (4,53), intensitas 

pelanggaran hukum (3,48), sarana air bersih (4,47), Peraturan Pusat/Daerah (3,29), dan 

keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan (1,57). Faktor pengungkit (1) 

kebijakan dan perencanaan pengelolaan terpadu merupakan pendekatan yang 

memberikan arah bagi pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove di Mangrove Center 

Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan. Namun demikian pada kenyataannya penuangan 

konsep kebijakan dan perencanaan pengelolaan terpadu belum ada di Mangrove Center 

Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan. Konsep perencanaan dalam pengelolaan memang 

sudah ada, namun konsep ini dibuat oleh para relawan yang notabene masih banyak 

keterbatasan dan kelemahan khususnya dalam hal pengintegrasian baik sektoral, 

pemerintahan, sains dan manajemen.  

Faktor pengungkit (2) sarana air bersih, keberadaannya memang tersedia oleh 

PDAM namun ketersediaan ini hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan bagi 

masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove ini. Sementara di kawasan hutan mangrove 

sendiri belum ada atau tidak ada sarana air bersih. (3) intensitas pelanggaran hukum di 

kawasan hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan 

masih tergolong tinggi terutama penebangan pohon mangrove. (4) Peraturan 

Pusat/Daerah, menunjukkan belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus 

diterbitkan untuk kepentingan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan mangrove. (4) 

keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan belum ada padahal lembagan ini 

sangat dibutuhkan guna melakukan kajian dan analisis terkait perkembangan ekosistem 

mangrove.  
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Ihktisar keberlanjutan dan parameter statistik (goodness of fit) untuk masing-

masing dimensi keberlanjutan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel  2. Ihktisar keberlanjutan dan parameter statistik (goodness of fit) 

Dimensi  
Keberlanjutan 

Keberlanjutan 
Iterasi R

2
 

Parameter 

Indeks Status Stress Keputusan 

Dimensi  Ekologi 51,42 
Cukup 

Berkelanjutan 
2 92,7% 13,8% goodnes of fit 

Dimensi  Ekonomi 56,96 
Cukup 

Berkelanjutan 
2 95% 14,2% goodnes of fit 

Dimensi  Sosial 
Budaya 

55,67 
Cukup 

Berkelanjutan 
2 94,8% 14,8% goodnes of fit 

Dimensi  Teknologi 
dan Informasi 

54,52 
Cukup 

Berkelanjutan 
2 95% 13,8% goodnes of fit 

Dimensi  Hukum dan 
Kelembagaan 

61,83 
Cukup 

Berkelanjutan 
2 95% 13,6% goodnes of fit 

 
Kelima dimensi  memiliki nilai koefisien determinasi (R2) mendekati 1 sehingga 

tidak perlu lagi dilakukan penambahan atribut dan nilai Stress kurang dari 25% sehingga 

seluruh atribut pada masing-masing dimensi  sudah cukup baik untuk menerangkan 

keberlanjutan pengelolaan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota 

Balikpapan. Selanjutnya untuk perbandingan antara analisis MDS dan Monte Carlo pada 

selang kepercayaan 95% didapatkan hasil selisih kurang dari 5% yang menunjukkan 

bahwa hasil analisis MDS dengan pendekatan Rap-MangroveMCGI memadai untuk 

menduga status keberlanjutan pengelolaan mangrove di Mangrove Center Graha Indah 

(MCGI) Kota Balikpapan. Ikhtisar perbandingan hasil perhitungan antara analisis MDS 

dan Monte Carlo pada tingkat kepercayaan 95% untuk masing-masing dimensi  dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel  3.  Perbandingan hasil indeks keberlanjutan MDS dan Monte Carlo masing-
masing dimensi keberlanjutan  

Pendekatan Rap-

MangroveMCGI 

Dimensi  

Ekologi Ekonomi 
Sosial 

Budaya 

Teknologi 
dan 

Informasi 

Hukum dan 
Klembagaan 

MDS 51,42 56,97 55,68 54,53 61,83 
Monte Carlo  51,20 57,43 55,45 53,66 62,97 
Perbedaan  0,22 -0,47 0,23 0,87 -1,14 
Kriteria 0,22%<5% -0,47%<5% 0,23%<5% 0,87%<5% -1.14%< 5% 

Keputusan Stabil Stabil Stabil Stabil Stabil 

 
Parameter hasil uji statistik menunjukkan bahwa metode Rap-MangroveMCGI 

secara kuantitatif dan cepat (rapid appraisal) cukup baik dipergunakan sebagai alat 

evaluasi dalam menentukan status keberlanjutan pengelolaan mangrove di Mangrove 

Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan.  

Kesimpulan 
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Keberlanjutan dalam pengelolaan hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah 

(MCGI) Kota Balikpapan secara multidimensi menunjukkan status cukup berkelanjutan. 

Sementara itu kelima dimensi  keberkelanjutan yang terdiri dari dimensi  ekologi, dimensi 

ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi  teknologi dan informasi, serta dimensi hukum 

dan kelembagaan memiliki status cukup berkelanjutan. 

Saran 

Perlu dilakukan perbaikan terhadap atribut-atribut sensitif sehingga akan 

meningkatkan status keberlanjutan pengelolaan pengelolaan Mangrove Center Graha 

Indah (MCGI) Kota Balikpapan. Secara lebih khusus hendaknya Pemerintah Kota 

Balikpapan berperan aktif tidak saja dengan menerbitkan regulasi atau peraturan terkait 

pengelolaan mangrove, namun juga  pembiayaan dan struktur kelembagaan. 
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ABSTRAK 

Berdasarkan data Statistik Kalimantan Timur 2014, Kalimantan Timur dengan luas hutan 
8.563.508 Ha merupakan salah satu hutan tropis yang ada di belahan bumi ini. 
Keberadaan hutan tropis ini memiliki fungsi dan manfaat yang begitu besar selain fungsi 
produksi baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, serta fungsi lindung dan juga 
konservasi.  Universitas Mulawarman dengan pola ilmiah pokoknya hutan  tropis lembab 
dan lingkungannya, memiliki salah satu laboratorium alam berupa Hutan Pendidikan 
Fakultas Kehutanan Unmul. Areal ini menjadi menarik karena Hutan Pendidikan Fakultas 
Kehutanan Universitas Mulawarman disamping representasi hutan alam tropis yang relatif 
cukup bagus juga posisinya yang sangat strategis yaitu berjarak dari pusat Kota 
Samarinda ± 12 km, selain itu terletak pada jalur antara beberapa wialayah di Kalimantan 
Timur seperti Sangatta, Bontang, Muara Badak, Tenggarong dan juga Balikpapan. Hutan 
Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul mengalami dinamika  baik kondisi biogeofisik 
karena  faktor alam khususnya kebakaran hutan tahun 1982/1983, 1992/1993, dan 
1997/1998, maupun akibat aktivitas manusia. 
Berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat liputan 2014 dan 2015 yang luasannya 299,03 Ha,  
kondisi penutupan lahannya didominasi oleh hutan sekunder yaitu seluas 204,13 Ha 
(68,99%) dan belukar seluas 67,97 Ha (22,97%). Berdasarkan data hasil inventarisasi 
hutan tahun 2015 dijumpai sebanyak 73 jenis pohon. Potensi rata-rata pada strata belukar 
sebesar 127,81 m3/Ha dengan jumlah batang 130 batang/Ha dan pada hutan sekunder 
sebesar 135,46 m3/Ha dengan jumlah batang 111 batang/Ha. Nilai rata-rata cadangan 
karbon yang terkandung pada tutupan lahan hutan sekunder adalah sebesar 136,87 
ton/Ha, dan untuk tutupan lahan belukar dugaan cadangan karbon adalah sebesar 69,35 
ton/ha. Pendugaan cadangan karbon pada areal Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan 
Universitas Mulawarman adalah sebesar 32.937,79 ton. Sementara itu keberadaan satwa 
masih cukup banyak diantaranya Orang Utan (Pongo pigmaeus), Owa-Owa (Hylobates 
muelleri), berbagai jenis burung seperti Rajawali (Thearaetus pennatus), Elang bondol, 
Ular Phyton, Kura-kura, dan lain-lain. 
Selain dinamika perubahan biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat sekitar Hutan 
Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul, status penetapan kawasan hutan juga mengalami 
perubahan seiring berjalannya waktu yaitu mulai dari ex areal HPH CV Kayu Mahakam, 
berturut-turut menjadi Hutan Koleksi Universitas Mulawarman, Hutan Pendidikan Fakultas 
Kehutanan Unmul, Kebun Raya Unmul, Kebun Raya Unmul Samarinda, dan kini 
berdasarkan SK Menhut No.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan 
KPHP di Propinsi Kalimantan Timur, menjadi KPHP KRUS yang penamaannya akan 
diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman 
bersamaan dengan pembuatan dokumen tata hutan dan RPHJP pada tahun 2016 ini. 
Dengan ditetapkannya Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman 
sebagai KPHP, maka potensi biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan 
akan menjadi potensi harapan yang besar meskipun di sisi lain ada beberapa kendala 
dan permasalahan yang dihadapi yaitu :  struktur kelembagaan yang ada (perlu adanya 
sinkroniosasi antara Fahutan Unmul, Badan Pengelola Hutan Pendidikan Fahutan Unmul, 
dan Dishut Propinsi Kaltim tentang KPHP HPFKU ; aktivitas tambang batubara yang 
berbatasan langsung dengan kawasan KPHP HPFKU; kerawanan terhadap kebakaran 
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hutan; keterbatasan investasi dan kondisi sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak. 
Adapun  peluang dan pengembangan KPHP HPFKU adalah diupayakan sebagai KPH 
center khususnya di Kaltim dan Kalimantan umumnya, pembangunan model-model 
pengelolaan hutan serta pembangunan ekowisata modern. 
Kata Kunci : Dinamika, KPHP, Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas 

Mulawarman 
 

I. LATAR BELAKANG 

Kalimantan Timur merupakan salah satu dari wilayah Indonesia yang memiliki 

hutan tropis lembab dengan luasan 8.563.508 ha atau 61% dari total luas daratan yang 

ada berdasarkan data Statistik Kaltim tahun 2014. Keberadaan hutan di Kalimantan Timur 

memegang peranan penting dari dulu hingga sekarang, tidak saja pada hutan 

produksinya tetapi juga pada hutan lindung maupun hutan konservasi. Apalagi dengan 

adanya inisiasi dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam maka 

keberadaan hutan tropis lembab yang ada menjadikannya sebagai Heart of Borneo 

(HoB). 

Universitas Mulawarman sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang ada 

di Kalimantan Timur, sejak pendiriannya berusaha untuk menempatkan diri pada posisi 

dimana hutan sebagai lingkungan yang mewarnainya, sehingga pola ilmiah pokoknya 

adalah hutan tropis lembab dan lingkungannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

Fakultas Kehutanan sebagai salah satu Fakultas yang ada di Universitas Mulawarman 

menjadi ujung tombak dalam memberikan warna pengelolaan hutan di Kalimantan Timur 

khususnya, dan hutan  tropis lembab pada umumnya. Salah satu laboratorium alam yang 

dimiliki adalah Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (KRUS 

sebutan lainnya). Keberadaannya yang strategis di kota Samarinda sebagai keterwakilan 

hutan tropis lembab, menarik perhatian tidak saja lembaga dalam negeri tapi juga luar 

negeri untuk bekerjasama khususnya untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Dalam 

perjalanannya terjadi beberapa kali pergantian status kelembagaan dan penamaanya, 

dimana hal ini berkait erat dengan dinamika hutan serta kebijakan kehutanan yang 

berkembang.     

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan menjaga 

keseimbangan aspek produksi, ekologi serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan masyarakat, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah 

mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat propinsi, 

kabupaten/kota, dan unit pengelolaan, yang selanjutnya disebut dengan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH). 

Dengan dukungan paket peraturan yang cukup lengkap dan terus diperbaharui, 

KPH saat ini menjadi kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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yang terus didukung untuk segera operasional di Indonesia. Tanpa mengurangi porsi 

swasta dan pihak ketiga lainnya yang telah diberikan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dan 

Kawasan, keberadaan KPH diharapkan mengisi kekosongan pengelola hutan di tingkat 

tapak khususnya pada areal yang belum dibebani perijinan apapun sehingga diharapkan 

kedepan tidak ada lagi hutan yang berstatus “open access”.  Dengan minimnya “open 

access forest” maka potensi kerusakan akibat kegiatan-kegiatan ilegal diharapkan akan 

semakin menurun bahkan fungsi dan manfaatnya dapat segera ditingkatkan. 

Sebagai pengelola di tingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting 

dalam konteks pembangunan kehutanan secara nasional. Amanat dan peran strategis 

tersebut telah menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu prioritas nasional yang 

kemudian diterjemahkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementrian Kehutanan tahun 

2010-2014, dengan Indikator Kinerja utama adalah adanya Keputusan Menteri Kehutanan 

tentang penetapan Wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH atau 

20% Wilayah KPH yang telah ditetapkan (Dephut, 2010). Berdasarkan SK Menteri 

Kehutanan No.674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Propinsi 

Kalimantan Timur, salah satunya adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 

KRUS yang rencananya diusulkan perubahan penamaannya menjadi KPHP Hutan 

Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (HPFKU) bersamaan dengan 

penyusunan Dokumen Tata Hutan dan Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Panjangnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dinamika yang terjadi 

(biogeofisik, dan sosial ekonomi, budaya masyarakat) serta kelembagaan pada Hutan 

Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawraman hingga menjadi KPHP, serta 

peluang-peluang harapan yang lebih baik dan kendala yang dihadapi. 

II. METODE 

2.1.Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas 

Mulawarman, Samarinda-Kalimantan Timur. 

2.2.Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan secara langsung (survei terestris) dalam bentuk sampling yaitu 

sistematik sampling, juga secara tidak langsung (dengan teknik penginderaan jauh) untuk 

melakukan stratifikasi sebagai dasar pengukuran terestris, meliputi potensi, karakteristik, 

bentang alam dan informasi lainnya.Sedangkan data sosial budaya masyarakat dilakukan 

secara purposive sampling (secara sengaja) pada beberapa desa di sekitar KPHP Hutan 

Pendidikan Universitas Mulawarman. 

2.3.Analisis Data 
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Dinamika  tutupan lahan berdasarkan citra penginderaan jauh dianalisis secara digital. 

Selanjutnya data inventarisasi dan data sekunder lainnya dianalisis secara kuantitatif dan 

kualitatif. Untuk menggambarkan keterkaitan data satu dengan lainnya juga dilakukan 

analisis dengan sistem informasi geografi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Sejarah Pengelolaan 

Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman merupakan ex areal HPH 

CV Kayu Mahakam yang telah dieksploitasi secara tebang pilih, sehingga masih ada 

pohon-pohon besar yang tertinggal yang dapat dijumpai saat ini.  Disamping vegetasi 

tingkat tinggi, berbagai jenis belukar juga masih banyak dijumpai selain vegetasi tingkat 

rendah dan lumut serta beberapa satwa liar, burung dan juga hewan air.  Penandatangan 

piagam bersama tanggal 9 Juli 1974 antara Rektor Unmul dan HPH CV. Kayu Mahakam, 

disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Dr. Syarib Thayeb) dan 

Gubernur Kalimantan Timur A.Wahab Sjahranie. Namun setelah dilakukan pemancangan 

batas ternyata dari luas 300 ha tersebut, ada kurang lebih 50 ha termasuk lahan 

peruntukan transmigrasi.  Setelah diselesaikan secara kekeluargaan  warga transmigrasi 

menghibahkan areal tersebut kepada Universitas Mulawarman. Keberadaan Hutan 

Pendidikan berdampak pada minat lembaga-lembaga lokal dan luar negeri untuk bermitra 

seperti  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada tahun 1974-1976 Biotrop-LIPI 

dalam Program Man and Biosphere (MAB) di kawasan ini melakukan penelitian Hutan 

Tropika Humida.  Pemerintah Jepang melalui JICA dan Pemerintah Jerman melalui GTZ 

mengajak Universitas Mulawarman memperluas kerjasama dan penelitian.  Dari 

kerjasama itu Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman sebagai hutan koleksi 

meningkat menjadi Kebun Raya Universitas Mulawarman.  Tanggal 26 Juni 1997, 

walikota Samarinda mengeluarkan surat penunjukan No 25/Bangta.3/V/1997 yang 

menyatakan bahwa areal Hutan Pendidikan Lempake seluas 300 ha sebagai Hutan Kota 

Samarinda.  Nota Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Samarinda dengan 

Universitas Mulawarman No.871/OT/2001-556.6/28/2001 tanggal 17 Februari 2001  

ditanda tangani Rektor Universitas Mulawarman Prof.Ir.Rachmad Hernadi,M.Sc. dan Wali 

Kota Samarinda Drs.H.Achmad Amins,MM, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Kaltim. 

Dalam MoU tersebut pihak  Pemerintah Kota Samarinda akan melengkapi fasilitas 

Rekreasi dan Universitas Mulawarman mengembangkan Kebun Raya menjadi pusat 

pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan Alam. Setelah beberapa periode (yaitu 

tahun2014), Kebun Raya Unmul Samarinda disesuaikan kembali dengan SK Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan RI No.406/KPTS-II/1999 dengan mengembalikan fungsinya 

yaitu sebagai Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan 
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luas 299,03 ha. Dinamika Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman 

terus bergulir dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.674/Menhut-

II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Propinsi Kalimantan Timur, dimana satu 

diantaranya adalah KPHP KRUS (selanjutnya diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan 

Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman). 

3.2.Potensi dan Kendala 

3.2.1.Potensi yang dimiliki oleh KPHP Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman 

Secara geografis KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul (HPFU) sebagai satu-

satunya KPH yang ada di Kota Samarinda terletak antara 117°12'15.388"BT – 

117°13'35.786" BT dan antara 0°26'17.435"LU – 0°27'32.769" LS. Secara hidrologis 

wilayah kelola KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul terletak pada bagian hulu 

SubDAS Karang Mumus yang mengalir ke sungai Mahakam. Berdasarkan tata batas 

yang dilakukan oleh BPKH tahun 1997, KPHP HPFU memiliki panjang  7.018,30 meter 

dan luas 299,03 hektar. Sementara itu menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No. 406/Kpts-II/99 tanggal 14 Juni 1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan 

Lempake sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Pendidikan Fakultas 

Kehutanan Universitas Mulawarman luasnya 299,03 ha. 

KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul  memiliki aksesibilitas yang baik karena 

dilalui oleh jalan poros yang menghubungkan antara Kota Samarinda dan kota-kota lain di 

Kaltim yaitu Bontang, Sangatta dan Tanjung Selor. Saat ini jalan tersebut berstatus jalan 

nasional/negara karena menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Utara. Keadaan Topografi Kawasan KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul sebagian 

besar (67,8%) terdiri dari kawasan hutan dengan kelerengan landai sampai agak 

curam.Wilayah KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul sebagian besar merupakan 

Kawasan Hutan dengan tutupan vegetasi berupa hutan sekunder bekas tebangan 

(logged-over areas), dan belukar. Hasil interpretasi citra satelit dan pembagian Blok 

sebelum menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman 

tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Penutupan Lahan di Kawasan Hutan Pendidikan Fahutan Unmul (KRUS) 

 

Gambar 2. Zonasi Kebun Raya Unmul Samarinda 
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Kegiatan Inventarisasi Hutan Pada KPHP HPFU 2015 dilakukan pada 2 (dua) strata 

penutupan lahan yaitu belukar dan hutan sekunder. Dari hasil inventarisasi tersebut 

ditemukan 73 jenis seperti :  Ulin (Eusideroxylon zwageri), Meranti (Shorea spp.), Keruing 

(Dipterocarpus spp.), Gaharu (Aquilaria malacensis), Jambu-jambu (Eugenia sp), Durian 

(Durio zibhetinus), Cempedak (Arthocarpus integra), Kenanga (Cananga odorata), Kenari 

(Canarium indica), Puspa (Schima walicii) dan lain-lain. Rata-rata volume per hektar 

setiap strata adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Potensi Vegetasi pada Strata Hutan Sekunder dan Belukar di KPHP HPFU 2015 

Strata 

Diameter 

20-29 cm 30-39 cm 40-49 cm ≥ 50 cm ≥ 20 cm 

V 
(m

3
/ha) 

N 
(bt/ha) 

V 
(m

3
/ha) 

N 
(bt/ha) 

V 
(m

3
/ha) 

N 
(bt/ha) 

V 
(m

3
/ha) 

N 
(bt/ha) 

V 
(m

3
/ha) 

N 
(bt/ha) 

Hutan 
Sekunder 

14,81 42 23,30 34 12,46 13 84,89 23 135,46 111 

Belukar 17,75 54 18,48 29 22,46 22 69,11 25 127,81 130 

 
Pada strata Belukar didapatkan bahwa Kelompok Pohon kelas diameter 20–29 cm 

mendominasi strata tegakan, adapun jenis yang mendominasi adalah Terap (Artocarpus 

spp). Pada strata Hutan Sekunder didapatkan bahwa Kelompok Pohon kelas diameter 

20–29 cm mendominasi strata tegakan, adapun jenis yang mendominasi adalah jenis 

Mahang (Macaranga spp). 

Di wilayah KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul  saat ini belum dilakukan 

inventarisasi potensi secara menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetapi berdasarkan hasil 

survey biogeofisik dan sosial ekonomi di wilayah KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul 

dijumpai: buah-buahan (durian, langsat, rambutan, lai, dan lain-lain), aren, gaharu, rotan, 

bambu, serta madu. 

Sebagaimana dikemukakan bahwa jasa lingkungan hutan (forest environmental 

services) juga merupakan potensi SDH yang perlu digali dan dimanfaatkan ke depan. 

SDH sebagai gabungan produk proses biologis berupa berbagai jenis vegetasi dan 

kondisi tapak yang bervariasi, dalam kondisi tertentu-spesifik dapat menghasilkan apa 

yang disebut sebagai “estetika-panorama” yang menarik. Keberadaan kekayaan 

keanekaragaman hayati (biodiversitas) juga merupakan potensi jasa lingkungan yang 

dapat dikembangkan ke depan. Misalnya keberadaan hutan dalam wilayah kelola KPHP 

Hutan Pendidikan Fahutan Unmul juga merupakan potensi jasa lingkungan “keilmu-

pengetahuan”. Wilayah KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul  posisinya di Kota 

Samarinda serta dilalui oleh jalan nasional, apabila disinergikan dengan potensi “jasa 

lingkungan” yang lain dapat dikembangkan wisata-wisata : wisata alam (eco-tourism), 

wisata pendidikan dan penelitian (keilmu-pengetahuan) dan lain sebagainya.  
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Salah satu pertimbangan utama pengembangan KPHP Hutan Pendidikan Fahutan 

Unmul  adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh karenanya perhitungan jumlah 

karbon yang tersimpan (carbon stock) dan terserap (carbon sink) oleh keberadaan 

tegakan hutan dalam wilayah kelola KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul  menjadi 

penting untuk mendapat perhatian dalam pengelolaannya ke depan.  Mika (2016), 

menyatakan bahwa pendugaan cadangan karbon pada areal Hutan Pendidikan Fakultas 

Kehutanan Universitas Mulawarman adalah sebesar 32.937,79 ton. 

Satwa yang ada di KPHP HPFU  berupa berbagai jenis serangga/insect, Orang 

Utan (Pongo pigmaeus), Owa-owa (Hylobates muelleri), Beruk (Macaca nemestrina), ular 

biru dan Ular Phyton. Hasil pengamatan tahun 2002 dijumpai 48 jenis   burung 

diantaranya:  Bangau Putih (Egretta garjetta ), Bluwok (Ibis cinevrus),  Ibis Hitam (Black 

crane), Merak (Ravo muticus), Tiung Emas(Gracula religiosa), Cucak Kutilang 

(Pycnonotus plumosus), Delimukan Jambrut (Chalcophaps indica) dll.  

Secara umum struktur perekonomian masyarakat didominasi oleh sektor di luar 

kehutanan yang lahannya milik sendiri dan berada di luar areal KPHP sehingga 

masyarakat yang menetap di sekitar KPHP tidak menggantungkan hidupnya  dengan 

keberadaan hutan, kecuali masyarakat di Kelurahan Tanah Merah yang sebagian besar 

berjualan di dalam areal rekreasi pada KPHP HPFU. Mayoritas masyarakat mempunyai 

mata pencaharian sebagai pegawai, pedagang dan wiraswasta, selain itu masyarakat 

juga berkebun sayuran dan  buah-buah serta berternak. 

3.2.2. Kendala dan Permasalahan pengelolaan KPHP Hutan Pendidikan Fahutan 

Universitas Mulawarman                                    

a. Status kelembagaan 

Dengan berbagai fungsi kerjanya, keberadaan KPH bersifat unik.  Selama ini organisasi 

daerah yang dibentuk berdasarkan PP No.41/2007 tidak mengenal adanya organisasi 

seperti KPH yang mempunyai sifat teritorial.  Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No.61 tahun 2010, wujud organisasi KPHP dan KPHL menemukan landasan 

hukum yang memayunginya.  Secara garis besar, organisasi KPHP dan KPHL 

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Daerah Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur atau Bupati atau Walikota. Namun sejak keluarnya UU No 23. Tahun 2014 

kewenangan dialihkan sepenuhnya di tingkat Propinsi.  Bila melihat kondisi di atas 

(sejarah pengelolaannya) maka kelembagaan KPHP KRUS tentunya akan memiliki 

kendala untuk proses menuju kelembagaan yang operasional dengan dua induk yang 

dimilikinya. Upaya sedang dilakukan dengan mengkaji secara bersama antara Fakultas 

Kehutanan Universitas Mulawarman, Pengelola Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan 
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Unmul (KRUS), dan Pemprop melalui Dinas Kehutanan, serta mengkonsultasikannya 

pada lembaga terkait pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

b. Aktifitas tambang yang langsung berbatasan dengan kawasan KPHP HPFKU 

Pertambangan batubara di Samarinda menimbulkan dampak terhadap dimensi ekonomi, 

lingkungan, sosial, hukum, infrastruktur dan teknologi.  Pertambangan batubara tersebut 

telah berkembang sejak beberapa dekade, dan semakin meluas ketika kebijakan otonomi 

daerah diterapkan pada awal tahun 2000-an. Seluruh tambang batubara di kota 

Samarinda dan sekitarnya dilakukan dengan operasi tambang terbuka yang memiliki 

dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan operasi tambang bawah 

tanah. Demikian halnya dengan operasi pertambangan batubara di sekitar kawasan 

KPHP KRUS khususnya yang berbatasan langsung dengan batas luar KPHP HPFKU 

sangat dirasakan dampak yang ditimbulkannya, khususnya pada saat hujan terjadi akan 

berakibat pada aliran air yang bercampur lumpur ke dalam wilayah KPHP HPFKU 

sehingga tidak saja mengganggu infrastuktur yang ada bahkan berakibat pada 

menurunnya kualitas pertumbuhan tanaman hingga pada kematian vegetasi. 

c. Kerawanan terhadap bahaya kebakaran hutan 

Secara teoritis kebakaran hutan terjadi karena ada interaksi antara bahan bakar, oksigen, 

dan panas pada kondisi tertentu.  Bila ketiga unsur tersebut ada secara bersamaan maka 

kebakaran akan terjadi.  Oleh karena itu prinsip untuk menanggulanginya adalah dengan 

memutus salah satu unsur tersebut. Biasanya dengan menghilangkan bahan bakar 

panas.  Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan 

yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan lingkungan yang ada.  Kejadian kebakaran 

hutan dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Tidak hanya faktor alam 

yang berpengaruh misalnya  udara yang sangat panas di saat musim kemarau namun 

juga karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap yang 

ceroboh. Dengan posisi KPHP yang strategis dan akses yang mudah serta kondisi tanah 

yang mengandung batubara, tentunya pada saat-saat musim kemarau akan memiliki 

potensi untuk terjadinya kebakaran hutan. Apalagi dalam sejarahnya areal ini telah 

mengalami kebakaran hutan yaitu tahun 1982/1983, 1992/1993 dan 1997/1998. Kondisi 

yang demikian tentunya akan manjadikan bahan antisipasi untuk upaya-upaya 

pencegahan kebakaran hutan. 

d. Keterbatasan dalam investasi 

Menilik dari sejarah pengelolaan sebelum terbitnya SK Menhut No.674/Menhut-II/2011 

tentang penetapan KPHP dan KPHL di Kalimantan Timur yang salah satunya adalah 

KPHP KRUS (yang nantinya diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas 

Kehutanan Universitas Mulawarman), sebenarnya sudah terjadi investasi terkait 
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pengelolaan areal yang ada di dalamnya, baik dari pemerintah, maupun swasta. Cukup 

besar perubahan khususnya secara fisik di lapangan berupa pembangunan sarana dan 

prasarana yang ada. Seiring berjalannya waktu, timbul kesulitan untuk pendanaan terkait 

pemeliharaan dan juga pengembangan wilayah kelola berkenaan dengan pro dan kontra 

terkait status yang ada berupa Kebun Raya yang penerapannya tidak  sesuai dengan 

ketentuan yang ada.  Selain itu juga dengan minimnya pendanaan dari Universtias 

Mulawarman dan tingkat kunjungan wisata yang semakin menurun, tentunya kondisi ini 

semakin sulit untuk keberlangsungan pengelolaan areal ini. Dengan penetapan sebagai 

KPHP KRUS diharapkan akan memberikan keluwesan dan fleksibilitas dalam skema-

skema pengelolaan termasuk skema investasinya.  

e. Kondisi sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak 

Kendala dan permasalahan minimnya investasi karena beberaha hal yang melatar 

belakanginya(seperti diutarakan sebelumnya), sangat berdampak sekali kepada 

menurunnya kualitas sarana dan prasarana yang ada. Hal ini tentunya secara langsung 

berpengaruh terhadap penurunan kunjungan dan imbas dari hal tersebut adalah 

penurunan pendapatan pengelola. Penurunan kunjungan ini juga dipengaruhi oleh 

semakin bertambahnya tujuan-tujuan wisata di kota Samarinda dan sekitarnya yang 

menawarkan bentuk-bentuk wisata yang lebih inovatif, sehingga masyarakat memiliki 

banyak pilihan. Kendala dan permasalahan terkait hal ini, diharapkan dapat perlahan-

lahan terpecahkan dengan status barunya sebagai KPHP KRUS (KPHP Hutan 

Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman). 

3.3.Peluang dan Pengembangan KPHP 

3.3.1. Revitalisasi Kehutanan dan KPH Center 

Analisis BAPPENAS di tahun 2010 terkait permasalahan mendasar pada sektor 

kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak 

tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan 

hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia.  Sesuai 

dengan rencana strategis kemenhut 2010-2014 maka terdapat upaya prioritas untuk 

menyelamatkan hutan yang salah satunya adalah revitalisasi hutan dan produk 

kehutanan.  Sistem pengelolaan yang dirasa tidak efektif mendorong terjadinya tingkat 

deforestasi yang tinggi mendorong lahirnya sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat 

tapak yang diamanatkan oleh Undang-Undang nonor 41/1999 pasal 10, 12, dan 17 ayat 

(1) yang sekarang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep dasar dari KPH 

adalah menggeser peran birokrat kehutanan dari peran administratur menjadi peran 

manajerial sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola 

hutan.  
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Dengan penetapan KPHP KRUS (Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan 

Universitas Mulawarman) dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya diharapkan 

menjadi magnet tersendiri sebagai Pusat KPH khususnya di Kalimantan Timur dan hutan 

tropis lembab pada umumnya. Dengan latar belakang pengelolaan oleh akademisi dari 

Fakultas Kehutanan Unmul dan letaknya yang strategis sebagai keterwakilan hutan tropis 

lembab diharapkan mampu menjadi mitra bagi KPH khususnya KPH di Kaltim dan 

Kalimantan umumnya dalam berbagi data/informasi, serta model-model pengeloaan 

kawasan hutan sehingga akan membantu proses percepatan dalam pembangunan dan 

pengembangan KPH. 

3.3.2.Pembangunan ramah lingkungan berdasarkan Green Growth Compact 

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan wilayah bumi etam 

sebagai Green Growth Compact guna mempercepat pelaksanaan pembangunan yang 

ramah lingkungan.  Green Growth Compact (GGC) merupakan sebuah komitmen yang 

dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan, yakni pemerintah, swasta, 

masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan hijau guna menyeimbangkan 

kepentingan ekonomi dan linkungan hidup.  Pembangunan hijau sudah dicanangkan 

sejak 2010 dalam gerakan Kaltim Hijau atau Green Kaltim. Namun untuk memperkuat 

gerakan pembangunan hijau berkelanjutan tersebut, Kaltim kembali mendeklarasikan satu 

gerakan besar bertajuk Green Growth Compact.  Sejalan dengan program tersebut maka 

program KPH merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan GGC, dimana 

secara prinsip bagaimana KPH  memaksimalkan dalam proses pembangunan hutan agar 

diperoleh manfaat tidak saja secara ekonomi tetapi juga keseimbangan alam tetap 

mengikutinya. Di tengah kuatnya tekanan lingkungan dari berbagai kegiatan seperti 

pertambangan, perkebunan maupun kehutanan yang tidak terkendali, maka 

pembangunan KPHP KRUS (Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas 

Mulawarman) diharapkan dapat memainkan peranannya dalam mendukung program 

GGC. Model-model pengelolaan hutan dalam skala kecil direncanakan akan dibangun 

sebagai proyek percontohan untuk diterapkan di masyarakat. 

3.3.3.Pembangunan Ekowisata Modern 

Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan 

lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial 

budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Secara 

umum objek kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, 

namun memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek 

wisatanya. KPHP KRUS (Hutan Pendidikan Uni versitas Mulawarman) memiliki potensi 

besar untuk kegiatan ekowisata berupa khasanah flora dan faunanya. Namun untuk 
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meningkatkan daya tarik masyarakat pada berbagai lapisan tentunya dibutuhkan inovasi-

inovasi dalam bentuk wisata buatan yang pada akhirnya memadukan antara unsur-unsur 

alam dengan unsur modern, yang tentunya bermuatan pendidikan.  Hal ini menjadi 

menarik, mengingat ke depan daerah ini tidak seterusnya mengeksploitasi sumberdaya 

alam yang ada dan semakin terbatas. Diharapkan sektor pariwisata dapat memberikan 

kontribusi bagi pembangunan di bumi etam dengan membangun tempat-tempat tujuan 

wisata. Dengan potensi dan peluang pengembangan yang ada diharapkan KHPH HPFKU 

akan menjadi salah satu tujuan ekowisata modern. Peta berikut menyajikan rencana 

Pembagian Blok KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. 

 

Gambar 3. Peta Rencana Zonasi KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Kesimpulan 

1. KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul sebagai representasi hutan tropis 

lembab  di Samarinda di samping posisinya yang strategis juga memiliki potensi flora 

dan fauna yang dinamis, baik pengaruh karena kebakaran hutan yang pernah terjadi 

(1982/1983, 1992/1993, 1997/1998) juga akibat aktivitas pertambangan yang 

berbatasan dengan areal KPHP HPFKU. 

2. Terjadi beberapa kali perubahan status dari Hutan Koleksi Unmul menjadi Kebun 

Raya Unmul, Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul, Kebun Raya Unmul 
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Samarinda (KRUS) dan sekarang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 

KRUS (diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul.  

3. Hasil penafsiran citra Landsat liputan 2014 dan 2015, KPHP HPFKU luasannya 299,03 

Ha,  kondisi penutupan lahannya didominasi oleh hutan sekunder yaitu seluas 204,13 

Ha (68,99%) dan belukar seluas 67,97 Ha (22,97%). Berdasarkan data hasil 

inventarisasi hutan tahun 2015 dijumpai sebanyak 73 jenis pohon. Potensi rata-rata 

pada strata belukar sebesar 127,81 m3/ha dengan jumlah batang 130 batang/ha dan 

pada hutan sekunder sebesar 135,46 m3/Ha dengan jumlah batang 111 batang/ha. 

Pendugaan cadangan karbon pada areal Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan 

Universitas Mulawarman adalah sebesar 32.937,79 ton. Sementara itu keberaan 

satwa masih cukup banyak diantaranya Orang Utan (Pongo pigmaeus), Owa-Owa 

(Hylobates muelleri), berbagai jenis burung seperti Rajawali (Thearaetus pennatus), 

Elang bondol, Ular Phyton, Kura-kura, dan lain-lain. Hasil hutan bukan kayu berupa 

tanaman buah-buahan ( durian, langsat, rambutan,lai, dll), gaharu, aren, rotan, bambu 

dan madu. 

4. Secara umum struktur perekonomian masyarakat didominasi oleh sektor di luar 

kehutanan yang lahannya milik sendiri dan berada di luar areal KPHP HPFKU 

sehingga masyarakat yang menetap di sekitar KPHP tidak menggantungkan hidupnya  

dengan keberadaan hutan, 

5. Kendala dan permasalahan yang dihadapi berupa : Struktur kelembagaan yang ada 

(perlu adanya sinkronisasi antara Fahutan Unmul, Pengelola KRUS,dan Dishut 

Propinsi Kaltim tentang KPHP HPFKU); Aktivitas tambang yang langsung berbatasan 

dengan KPHP HPFKU; Kerawanan terhadap kebakaran hutan; keterbatasan dalam 

investasi dan Kondisi sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak. 

6. Peluang dan pengembangan KPHP HPFKU : Sebagai KPH Center (khususnya di 

Kalimantan Timur dan Kalimantan umumnya); Pembangunan contoh model-model 

pengelolaan hutan serta pembangunan ekowisata modern. 

 

B. Saran 

Terkait kelembagaan yang ada dan menyonsong status KPHP KRUS (diusulkan KPHP 

HPFKU) yang sudah ditetapkan serta penerapan UU No.23 tahun 2014, perlu didorong 

percepatan koordinasi antara pihak terkait guna operasionalisasi kelembagaan yang baru. 
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ABSTRAK 
Strategi adalah cara yang meliputi seni dan pengetahuan yang diterapkan dalam 
mencapai tujuan. Pengelolaan hutan lestari (PHL) adalah pengelolaan hutan sesuai 
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari bertujuan 
sosial, ekonomi dan lingkungan. Manajemen hutan lestari merupakan konsep 
pengelolaan hutan lestari yang menjalankan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis hutan 
dengan pelibatan masyarakat di dalamnya. Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
Telake topografinya bergelombang berat dan membentuk cekungan yang dapat 
menyebabkan sedimen dan banjir di kawasan hilir, khususnya di DAS Kandilo. 
Pengelolaan di kawasan ini harus menjaga kawasan hutan dengan memanfaatkan kondisi 
alam sebagai jasa lingkungan untuk pencegahan banjir dan sedimentasi, yaitu dengan 
mengadakan wisata alam dengan arung jeram pada aliran sungai yang deras. Wisata 
alam dapat dibentuk dengan paket-paket wisata, khususnya pada sarana-sarana wisata 
di dalam kawasan KPH ataupun dari wisata di luar kawasan. Wisatawan dapat datang 
dari masyarakat setempat ataupun dari wisatawan paket dari luar daerah dan bahkan dari 
Luar Negeri, misal digabungkan dengan wisatawan yang berkunjung ke Bali. 
Kata Kunci : strategi pengelolaan, jasa lingkungan, arung jeram, kesatuan pengelolaan 

hutan 
I. PENDAHULUAN 

Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah 

pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara 

efisien dan lestari. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, Undang-

Undang 41 tahun 1999 telah mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan 

harus dilaksanakan untuk tingkat Propinsi. Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam 

KPH adalah merupakan pelaksanaan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata 

hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, 

perlindungan hutan dan konservasi alam. KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan 

sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 

KPH dibentuk dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, 

kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat 

termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Suatu wilayah 

KPH dapat meliputi lebih dari satu pokok kawasan hutan yang penetapannya didasarkan 

atas luasan fungsi hutan yang dominan sehingga terdapat tiga jenis KPH yaitu KPH 
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Produksi (KPHP), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Konservasi (KPHK). Dalam 

implementasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan 

hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. Pembangunan KPH ini 

adalah merupakan prioritas dan target sasaran rencana startegis pembangunan 

kehutanan yang harus dicapai. Pada Rencana Strategis Departemen Kehutanan Tahun 

2009 – 2014 telah ditetapkan sasaran startegis yang harus dicapai yaitu beroperasinya 

lembaga KPH di 15 provinsi.  

Kabupaten Paser dengan luas wilayah ± 1.160.394 hektar atau kira-kira 8,71% dari 

luas Provinsi Kalimantan Timur merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten 

Paser menjadi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  8 tahun 2002. Luas Hutan di Kabupaten 

Paser  ± 676.857 ha yang terbagi ke dalam masing-masing fungsi yakni fungsi lindung, 

fungsi konservasi dan fungsi produksi. Adapun perincian berdasarkan fungsinya yakni 

kawasan konservasi yang terbagi dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam seluas ± 107.786 ha, Hutan Lindung ± 123.805 ha, dan Hutan Produksi seluas 

445.266 ha (Anonim, 2006). 

Dalam usulan penetapan KPH, Kabupaten Paser menyampaikan dua unit KPH, 

yaitu KPHP Kendilo dan KPHP Telake. Wilayah KPH Telake masih banyak dibebani ijin 

yaitu adanya tujuh IUPHHK, lima perusahaan IUPHHK-HA dan dua perusahaan IUPHHK-

HTI, sehingga untuk KPH Telake dalam rencana pengelolaannya lebih diarahkan untuk 

kemitraan dengan masyarakat serta dengan usaha kegiatan wisata alam jasa lingkungan. 

KPH Telake dengan kondisi konfigurasi dan alamnya banyak memiliki potensi untuk 

wisata alam. Salah satu potensinya adalah wisata alam arung jeram di Sungai Kesungai. 

Kabupaten Paser dengan jumlah penduduk yang tidak besar menjadi kurang ekonomis 

untuk usaha wisata alam, sedangkan Kabupaten Paser lokasinya cukup dengan kota 

besar Balikpapan sehingga untuk usaha wisata alam ini harus dapat menarik wisatawan 

dari Balikpapan atau bahkan  wisatawan asing dengan cara bekerjasama dengan agen 

travel dalam bentuk paket-paket wisata. Dengan usaha wisata ala mini dapat ikut 

menjaga kelestarian hutan di sekitar sungai serta dengan penjagaan wilayah DAS 

Kesungai. 

II. METODE 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. 

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga 

segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat 

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas 
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birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi 

harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah 

(value added) bagi stakeholder layanan. Dalam studi dilakukan pengumpulan data 

keadaan alam wilayah KPH Telake untuk penyusunan rencana pengelolaan jangka 

panjang. Pada saat ini wilayah KPH masih banyak adanya ijin usaha pemungutan hasil 

hutan kayu (IUPHHK) yang dimiliki oleh beberapa peusahaan, sehingga untuk itu perlu 

diupayakan strategi pengelolaan melalui kemitraan dengan masyarakat agar hutannya 

tetap lestari. Dengan kondisi alam yang masih cukup baik dan konfigurasi lapangan yang 

bergelombang, wilayah KPH Telake banyak mempunyai potensi untuk wisata alam. Untuk 

pemberdayaan masyarakat maka perlu ditetapkan strategi pengelolaan agar usaha wisata 

alam cukup layak dengan jumlah wisatawan yang relative kurang, yaitu dengan 

memanfaatkan potensi wisatawan dari kota besar terdekat, yaitu kota Balikpapan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Batas dan Luas Wilayah KPHP Telake  

Kawasan KPHP Telake di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur secara geografis 

terletak pada posisi antara 01° 05' 43" LS - 01° 49' 35" LS dan 115° 32' 02" BT - 116° 15' 

08" BT dengan luas 263.077,18 Ha yang terbagi dalam fungsi kawasan Hutan Lindung 

seluas 81.924,75 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 96.059,49 Ha, Hutan Produksi 

Terbatas seluas 77.396,11 Ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 

7.696,84 Ha sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.  

 

Gambar 1. Peta wilayah KPHP Telake dan fungsi hutannya. 
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Berdasarkan letak administrasi pemerintahan areal KPHP Telake berada pada Kabupaten 

Paser yang berada di Kecamatan Muara Komam, Long Ikis, Batu Sopang, Long Kali dan 

Kuaro. 

Batas Wilayah KPHP Telake adalah sebagai berikut :  

- Sebelah Utara : KPHP Bongan  

- Sebelah Selatan : Desa Muara Payang, Desa Sekuan Makmur dan Desa Batu Kajang  

- Sebelah Timur : Desa Muara Pias, Desa Long Gelang, Desa Lombok, Desa Semuntai 

dan Desa Sandeley  

- Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan  

Topografi dan Kelas Lereng  

Keadaan Topografi wilayah KPHP Telake secara umum merupakan lembah dan bukit 

terjal, sedangkan berdasarkan Peta Kelas Lereng Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006, 

areal tersebut sebagian besar termasuk dalam kelas lereng sangat curam (>40%) yaitu 

sebesar 69,82% dari total keseluruhan luas KPHP Telake. Adapun kondisi kelas lereng 

KPHP Telake secara rinci disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kelas Lereng Pada KPHP Telake Kabupaten Paser 

No.  Kelas Lereng  Luas (Ha) % 

1  Agak Curam  52.477,87 19,95 
2  Curam  2.4097,62 9,16 
3  Datar  2.813,40 1,07 
4  Sangat Curam  183.688,29 69,82 

Jumlah  263.077,18 100,00 

Hidrologi dan Batas DAS  

Berdasarkan Peta Batas DAS Nasional Tahun 2011, areal KPHP Telake berada di dalam 

DAS Mahakam, DAS Adang Kuaro, DAS Telake dan Das Kendilo. Dengan batas sebagai 

berikut :  

- Sebelah Utara : Sub DAS Kedang Pahu dan Sub DAS Bongan  

- Sebelah Selatan : Sub DAS Apar  

- Sebelah Timur : Sub DAS Toyo, Sub DAS Telake Hilir, Sub DAS Apar  

- Sebelah Barat : DAS Barito  

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2014, terdapat 53 aliran Sungai yang 

mengalir di dalam wilayah KPHP Telake antara lain yaitu Sungai Kendilo, Sungai 

Kasungai, Sungai Lombok, Sungai Kepala 

Aksesibilitas  

Untuk menuju ke Ibukota Kabupaten Paser, kota Tana Paser dari pusat Kota Samarinda 

dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi darat menuju Balikpapan 

selama ± 3 Jam dilanjutkan dengan Kapal ferry, sedangkan dari Balikpapan menuju Tana 
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Paser dapat ditempuh dengan jalan darat dengan kondisi jalan cukup baik dengan waktu 

tempuh ± 4 Jam. 

Kependudukan  

KPHP Telake berada pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan 

Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali. 

Berdasarkan data Kabupaten Paser Dalam Angka Tahun 2015, jumlah penduduk pada 5 

kecamatan tersebut berjumlah 130.757 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 

70.132 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 60.625 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut ini.  

Tabel 2. Jumlah Penduduk di dalam dan di sekitar KPHP Telake Berdasarkan Kecamatan 

No  Kecamatan  Banyaknya Penduduk  Keterangan  

1  Batu Sopang  25.139 
2  Kuaro  26.948 
3  Long Ikis  37.668 
4  Muara Komam  13.254 
5  Long Kali  27.748 

Jumlah  130.757 

 
Tipe Hutan dan Bentang Alam Spesifik  

Seperti pada sebagian besar KPH lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara, tipe hutan KPHP Telake berdasarkan formasi klimatis termasuk dalam 

Hutan Hujan Tropika Basah (0-1000 m dpl). Tipe hutan ini pada umumnya didominasi 

oleh famili Dipterocarpaceae, terutama genus Shorea, Dipterocarpus, Hopea, Vatica, 

Dryobalanops dan Cotylelobium. Jenis lain yang banyak dijumpai adalah dari famili 

Lauraceae, Myrtaceae, Myristicaceae dan Ebenaceae. Hutan tropika terdapat di wilayah 

dengan tipe iklim A atau B. Dapat juga dikatakan sebagai hutan yang terdapat di wilayah 

dengan iklim selalu basah, tanah Podsolik, Latosol, Aluvial dan Regosol dengan drainase 

baik dan terletak cukup jauh dari pantai. Hutan hujan tropik memiliki ciri-ciri ini, yaitu 

terdapat pada daerah beriklim basah, tanah kering, pedalaman dan berupa hutan 

campuran didominasi oleh pohon-pohon yang selalu hijau. Hutan hujan tropik merupakan 

bentuk hutan klimaks utama dari hutan-hutan di dataran rendah yang mempunyai tiga 

stratum (lapisan tajuk) pohon A, B, C atau lebih. Curah hujannya adalah 2.000-4.000 mm 

per tahun, suhu udara 25
o 

s.d 26
o 

dan rata-rata kelembaban relatif udara 80%. Pepohonan 

tertinggi pada hutan hujan tropik dapat mencapai 40-55 meter. 

Jenis vegetasi yang ditemui di KPHP Telake relatif sama dengan vegetasi di KPH pada 

dataran rendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu vegetasi hutan tropis basah yang 

selalu mendapatkan air dan mempunyai spesies pepohonan yang beragam. Beberapa ciri 

dari vegetasi hutan tropis basah antara lain masa pertumbuhannya lama, jenis 

tumbuhannya banyak, ketinggian pohon dapat mencapai lebih dari 30 m, berdaun lebar, 
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hutan basah dan terdapat jenis pohon sulur hingga kayu keras. Jenis yang banyak 

ditemui pada wilayah KPHP Telake antara lain kelompok meranti terdiri dari Banggeris 

(Koompassia sp), Jelutung (Dyera sp), Durian (Durio sp), Keruing (Dipterocarpus sp), 

Kapur (Dryobalanops sp), Medang (Litsea sp), Meranti (Shorea, sp), Nyatoh (Palaquium 

sp), Pulai (Alstonia sp), Resak (Vatica sp) dan lain sebagainya. Kelompok rimba 

campuran yang dapat ditemui antara lain Asam (Mangifera sp), Banitan (Polyalthia sp), 

Benuang (Octomeles sp), Gerunggang (Cratoxylon sp), Jambu (Eugenia sp), Mahang 

(Macaranga sp), dan lain sebagainnya. Selain itu juga dapat ditemui kelompok kayu indah 

seperti Kayu Arang (Diospyros sp), Sungkai (Peronema sp) dan Sindur (Sindora sp). 

Pengelolaan Wisata Alam Arung Jeram 

Bentang alam KPHP Telake secara umum didominasi oleh perbukitan terjal. Kondisi 

topografi secara umum bervariasi dari landai sampai dengan sangat curam. Pada wilayah 

KPHP Telake terdapat Hutan Lindung Gunung Lumut yang membelah sepanjang arah 

utara dan selatan dan pada wilayah KPHP Telake dialiri oleh 53 sungai dan anak sungai. 

Pada saat ini, dalam wilayah KPHP Telake masih belum terbebas dari kegiatan usaha, 

walau sebagian sudah kurang aktif tetapi ijinnya masih berlaku, yaitu ada 5 perusahaan 

pemegang IUPHHK-HA dan 2 perusahaan pemegang IUPHHK-HTI. Dalam rancangan 

pengelolaannya KPHP Telake masih mengintensifkan untuk mengkoordinasi pemegang 

IUPHHK tersebut serta dengan pengawasan wilayahnya. Khususnya bagi wilayah yang 

dinilai kurang aktif kegiatannya. Selain itu rancangan pengelolaan diarahkan kepada 

kemitraan dengan masyarakat, khususnya yang merupakan wilayah tak berijin, juga 

kepada usaha-usaha pemanfaatan wisata jasa lingkungan. Wilayah KPHP Telake ini 

dengan konfigurasi lapangan dan kondisi alamnya sangat kaya dengan potensi wisata 

alam. Salah satu potensi wisata alam dan keunikannya adalah arung jeram di Sungai 

Kesungai, dengan aliran air yang cukup deras dari hulu ke hilir yang menghubungkan tiga 

desa, dari yang paling hulu adalah Desa Rantau Layung, Rantau Buta dan yang di hilir 

adalah Desa Kesungai. Kanan kiri sungai ini berdinding batu dan tertutup vegetasi yang 

cukup rapat sehingga pemandangan alam menjadi lebih indah, sementara aliran air yang 

jernih dan deras cukup menantang sebagai sarana untuk wisata arung jeram. Sedang di 

Desa Kesungai terdapat kolam-kolam yang cukup luas banyak ditemui gua-gua sehingga 

desa dapat dijadikan  lokasi wisata. Untuk arung jeram dapat ditawarkan yang sedang, 

yaitu dari Rantau Buta menuju Desa Kesungai dan yang jauh dari Rantau Layung, 

melewati Rantau Buta kemudian menuju Desa Kesungai. Desa Rantau Buta dan Desa 

Rantau Layung adalah suatu desa yang sangat cocok sebagai tempat peristirahatan 

dengan kondisi desa sangat menyenangkan, sehingga para wisatawan dapat menikmati 

arung jeram satu hari setelah beristirahat di Rantau Layung ataupun di Rantau Buta, 
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selanjutnya pemberhentian terakhir di Desa Kesungai untuk kemudian dapat menikmati 

lokasi-lokasi wisata yang banyak ditemui di desa tersebut, missal Gua Tengkorak atau 

kolam air yang luas. 

Perlu pemasaran yang lebih luas, karena kalau hanya mengandalkan pengunjung 

setempat tidak layak secara eonomis karena penduduk Kabupaten Paser relatif sangat 

sedikit. Pemasaran dapat mengarah kepada Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

sampai kota besar Balikpapan. Perlu hubungan yang lebih dekat dengan kota Balikpapan 

yang banyak orang asing dan dapat mengarah kepada wisatawan mancanegara. Kota 

Balikpapan banyak agen-agen wisata yang menawarkan paket-paket wisata, sehingga 

paket wisata alam arung jeram Kabupaten Paser ini dapat dimasukkan dalam kemasan 

paket wisata, atau paket wisata alam yang sudah banyak peminatnya. 

Kegiatan wisata alam ini mensyaratkan adanya pemeliharaan terhadap kondisi alam agar 

tetap menarik, terutama kebersihan sungainya. Kegiatan ini juga menuntut adanya 

partisipasi masyarakat untuk berperan serta untuk menjaga kawasan hutan juga peran 

serta perekonomian untuk menambah daya tarik wisata, yang pada gilirannya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kondisi hutan yang terjaga maka kondisi 

air sungai dapat lebih terjamin. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hal-hal tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Wilayah hutan Kabupaten Paser, dengan penurunan potensi kayunya tetapi 

mempunyai konfigurasi lapangan dan keanekaragaman hayati maka pengelolaannya 

dapat diarahkan untuk wisata alam jasa lingkungan. 

2. Pengelolaan aliran sungai dengan sempadan sungai yang masih baik dapat 

dimanfaatkan untuk wisata alam arung jeram, selain untuk dapat menjaga kondisi 

sungainya agar tidak menimbulkan sedimentasi, tetapi juga dapat meningkatkan 

peran serrta masyarakat untuk mempertahankan kawasan hutan  dan juga untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Pengelolaan wisata alam dapat dilakukan secara kerja sama dengan agen-agen 

wisata yang dapat menawarkan paket-paket wisata kepada wisatawan luar daerah 

dan bahkan luar negeri, yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan perekonomian 

daerah. 

Saran 

Perlu dipertimbangkan kelembagaan untuk pengelolaan wisata alam arung jeram, karena 

harus lebih pofesional dan keterkaitannya dengan investor pembangunan fasilitas wisata 
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alam, apakah masih dalam struktur KPH atau lembaga professional tersendiri yang 

menginduk kepada KPHP Telake. 
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ABSTRAK 

Strategi adalah cara yang meliputi seni dan pengetahuan yang diterapkan dalam 
mencapai tujuan. Pengelolaan hutan lestari (PHL) adalah pengelolaan hutan sesuai 
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari bertujuan 
sosial, ekonomi dan lingkungan. Manajemen hutan lestari merupakan konsep 
pengelolaan hutan lestari yang menjalankan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis hutan 
dengan pelibatan masyarakat di dalamnya. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari 
(PHL) maka Pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu membagi habis seluruh kawasan 
hutan di Indonesia ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Penetapan 
lokasi kegiatan dilakukan secara purposive sampling, dengan pertimbangan aksesibilitas 

menuju lokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan 
kuantitatif. Dengan  perencanaan jangka panjang dan jangka pendek KPHP Bongan  
menjadi dasar alokasi hutan untuk pengelolaan tata hutan. Dengan demikian konflik 
dengan masyarakat dan pihak lain dapat dihindari. 
Kata Kunci: strategi, pengelolaan hutan lestari, kesatuan pengelolaan hutan, tata hutan 

 
1. Latar Belakang 

Strategi adalah cara yang meliputi seni dan pengetahuan yang diterapkan dalam 

mencapai tujuan. Kata strategi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mempunyai 

pengertian adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. Visi, misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk, 

dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam 

merumuskan rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan 

manajemen puncak secara  tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. 

Strategi merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi, 

penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya, penting untuk melaksanakan 

sasaran ini. Strategi merupakan sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan 

cara dari suatu kegiatan. Pengertian strategi lebih tajam ketika menegaskan bahwa 

strategi itu sesungguhnya adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang 

membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. 

Beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam rangka pengelolaan usaha di bidang 

kehutanan adalah:  

mailto:marjenah_umar@yahoo.com
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1) Mendorong dan mengimplementasikan dengan maksimal sistem pemantauan (misal 

dalam kerangka Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) dan Verifikasi 

Kayu (SVLK);  

2) Mengintensifkan pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi dalam kawasan Hutan 

Produksi untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri/Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 

dengan pemilihan jenis pohon yang tepat;  

3) Merintis segera terbentuknya KPH dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang Kehutanan agar lebih produktif dan 

tidak menjadi beban daerah;  

4) Melakukan pembinaan secara intensif serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

terhadap pelaku-pelaku kehutanan dan industri kehutanan skala kecil guna 

melengkapi struktur pengusahaan hutan di daerah secara efektif. 

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (PHL) maka Pemerintah membuat suatu 

kebijakan yaitu membagi habis seluruh kawasan hutan di Indonesia ke dalam sejumlah 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH  dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan tugas  menyelenggarakan pengelolaan 

hutan, menjabarkan kebijakan Kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk 

diimplementasikan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian, 

melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan 

di wilayahnya, dan membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan 

pengelolaan hutan (Anonim, 2012a). 

Dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri Kehutanan 

telah menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah 

KPH Provinsi. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap 

dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan 

oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa 

kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. 

Wilayah KPHP Bongan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

No. SK. 674/Menhut-II/2011 seluas 421.743 Ha (Unit XXXII), kemudian direvisi melalui 

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 seluas 335.238,99 Ha. 

Wilayah kerja KPHP Bongan meliputi 3 Kabupaten yaitu sebagian wilayah Kabupaten 

Penajam Paser Utara (PPU), sebagian wilayah Kabupaten Paser dan sebagian wilayah 

Kabupaten Kutai Barat.  
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Tata hutan adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan areal kerja KPH sesuai 

dengan karakteristik KPH dan hak-hak masyarakat sehingga perencanaan dan kegiatan 

pengelolaan KPH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tata hutan merupakan 

kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya 

memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan 

keadaan hutan. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan 

sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan 

untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari 

(Anonim, 2012b). 

Strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola 

kawasan, kelola hutan, dan penataan kelembagaan. Pengembangan pengelolaan hutan 

diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan 

lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, 

melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta 

pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan. 

Penyelenggaraan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan 

jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum 

pemanfaatan hutan dapat diselenggarakan melalui kegiatan: (1) pemanfaatan kawasan, 

(2) pemanfaatan jasa lingkungan, (3) pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; 

dan/atau (4) pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk pemanfaatan hutan di 

kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi, seluruh jenis pemanfaatan 

tersebut dapat dilakukan. 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendapatkan strategi pengembangan 

pengelolaan hutan yang termasuk dalam ruang lingkup KPHP Bongan untuk pemanfaatan 

hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, 

adil, dan lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

dan khusus untuk masyarakat yang berada di sekitar hutan.  

2. Metode Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah KPHP Bongan yang meliputi Kabupaten Penajam 

Paser Utara (PPU), sebagian wilayah Kabupaten Paser dan sebagian wilayah Kabupaten 

Kutai Barat.  

Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian survei yang dikombinasikan dengan 

pendekatan studi literatur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder 

terkait. Data primer terkait karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi 
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usaha diperoleh langsung dari KPH. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

literatur yang tersedia pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan 

dan desa maupun pihak swasta. Data sekunder meliputi: kondisi umum wilayah KPHP 

Bongan, kondisi sosial ekonomi, dan peraturan pendukung KPHP. Data sekunder 

diperoleh dari beberapa lembaga di Kementerian Kehutanan yang terkait dengan 

pembangunan KPH seperti Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat 

Pengendalian Pembangunan Kehutanan; sumber lain yang mendukung berupa laporan, 

peta, peraturan perundangan, dan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Analisis Data 

Data dianalisis secara Qualitative – Descriptive Analysis dan Quantitative – Descriptive 

Analysis. Untuk merumuskan stategi pengembangan KPH dilakukan penyederhanaan-

penyederhanaan realitas lapangan yang kompleks dengan menggunakan pendekatan 

untuk menetapkan strategi pengembangan yang akan dilakukan.  

Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai kondisi dan 

pandangan terhadap kelembagaan KPHP. Analisis ini juga digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai kondisi biofisik dan sosial ekonomi KPHP 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Letak dan Luas Wilayah KPHP Bongan 

Luas wilayah UPTD KPHP Bongan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 seluas 421.743 Ha masuk pada unit XXXII, kemudian 

terjadi perubahan terhadap luas wilayah kerja UPTD KPHP Bongan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 seluas 335.238,99 Ha. 

dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 1. Kondisi Wilayah Kerja KPHP Bongan  

No. Tipe Hutan Luas (ha) 

1. Hutan Lindung 31.952,24 

2. Hutan Produksi Tetap 165.948,20 

3. Hutan Produksi Terbatas 135.229,65 

4. Hutan Konversi 2.108,90 

Jumlah 335.238,99 

 
UPTD KPHP Bongan dibagi menjadi 3 resort, yaitu seperti ditampilkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 2. Luas Wilayah Kerja UPTD KPHP Bongan Berdasarkan Pembagian Resort 

Resort Kabupaten Luas (ha) 

1 Paser 104.013,65 

2 Penajam Paser Utara (PPU) 55.702,97 

3 Kutai Barat 175.522,37 

Jumlah 335.238,99 
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Kawasan KPHP Bongan di Provinsi Kalimantan Timur secara geografis terletak pada 

posisi antara 0° 39' 48.16" LS - 1° 9' 9.72" LS dan 115° 40' 0.74" BT - 116° 9' 9.98" BT. 

Berdasarkan letak administrasi pemerintahan areal KPHP Bongan berada pada 

Kabupaten Paser yang berada di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Penajam Paser Utara 

yang berada di Kecamatan Babulu, Waru dan Penajam, Kabupaten Kutai Barat berada di 

Kecamatan Bentian Besar, Siluq Qurai dan Bongan. 

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tahun 2015 - 2019, salah satu sasaran yang ditetapkan yaitu beroperasinya 

629 KPH yang terdiri 347 KPH Produksi dan 182 KPH Lindung dan 150 KPH Konservasi. 

Prasyarat suatu KPH dinyatakan telah beroperasi yaitu terdapat kelembagaan, terdapat 

sarana dan prasarana operasional perkantoran serta tersusunnya rencana pengelolaan 

wilayah pada KPH tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2016 BPKH Wilayah IV 

Samarinda memfasilitasi penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan, salah 

satunya adalah KPHP Bongan di Provinsi Kalimantan Timur.  

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di KPHP Bongan  

Untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk beroperasinya sebuah KPH adalah 

terdapatnya kelembagaan. KPHP Bongan  merupakan lembaga yang terbentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  SK. 674/Menhut-II/2011, 

kemudian direvisi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-

II/2014. Sampai saat ini (2016) kondisi SDM yang ada di KPHP Bongan adalah 

sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.  Kondisi SDM pada KPHP Bongan Berdasarkan Status Kepegawaian 

No Status kepegawaian Jumlah (orang) 

1 Pegawai Negeri Sipil  54 

2 Tenaga Bhakti Rimbawan 5 

3 Tenaga Kontrak 3 

Jumlah 62 

Dari jumlah SDM yang tersedia dibandingkan dengan luasan areal kelola yang 

akan dibagi menjadi 3 resort, maka seyogyanya harus ada penambahan SDM untuk 

pengelolaan KPHP Bongan. Terkait dengan keterbatasan SDM, Kementerian Kehutanan 

telah berupaya membantu KPH berupa bantuan tenaga teknis dari lulusan Sekolah 

Kehutanan Menengah Atas (SKMA) sebanyak 2-5 orang setiap KPH. Fasilitasi ini bagi 

sebagian KPH merupakan sebuah bantuan yang berarti dalam proses persiapan KPH. 

Salah satu kontribusi dari mereka dapat membantu pekerjaan penataan hutan khususnya 

di lapangan. Keberadaan mereka yang memiliki keterampilan teknis lebih berarti 

(Budiningsih, dkk., 2015).  

Selain kelembagaan, sarana dan prasarana operasional perkantoran juga 

merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Saat ini sarana dan  prasarana yang dimiliki 
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oleh UPTD Bongan adalah 2 buah bangunan berupa gedung kantor, yaitu kantor Utama 

dan Kantor Resort 1 (Kabupaten Paser). Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki KPHP 

Bongan ada 3 unit, yaitu 1 kendaraan dinas untuk Ka. UPTD KPHP dan 2 unit untuk 

operasional lapangan. Kendaraan dinas roda 2 ada 4 unit semuanya untuk keperluan 

operasional lapangan. Peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia di KPHP 

Bongan adalah komputer PC, Laptop, Printer, Air Condition/AC), Meja/kursi kera, lemari 

arsip, mesik tik manual, Infocus. 

Sarana dan prasarana yang ada dipandang masih kurang memadai untuk sebuah 

KPHP yang memiliki 3 Resort, oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan 

penambahan fasilitas (sarana dan prasarana). Misalnya, penambahan gedung kantor 

untuk Resort 2 (PPU) dan Resort 3 (Kabupaten Kutai Barat).  Dukungan listrik, air dan 

jaringan komunikasi termasuk komputer dan internet yang cukup memadai untuk 

mendukung kegiatan pengelolaan hutan sehari-hari. 

Rencana pengelolaan wilayah merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi 

untuk beroperasinya sebuah KPH. Oleh karena itu, pada tahun 2016 BPKH Wilayah IV 

Samarinda memfasilitasi penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan.  

Potensi Wilayah KPHP Bongan 

1. Penutupan Vegetasi  

Wilayah KPH Bongan sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Produksi (IUPHHK-

HA/ IUPHHK-HT) dengan tutupan berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan 

tanaman. sebagian wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi memiliki tutupan vegetasi 

berupa semak belukar bekas perladangan masyarakat, perkebunan dan pertanian lahan 

kering. 

Gambaran yang lebih detil terkait dengan tipe tutupan hutan ataupun vegetasi serta 

penggunaan lahan lainnya berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat liputan 2015 di 

lokasi KPH Bongan dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 4. Gambaran Detail Tentang Tipe Tutupan Lahan di Wilayah Kelola KPHP 
Bongan 

 
No. Tutupan Lahan (Landcover) Luas (Ha) % 

I. Hutan :   

 1. Hutan Tanaman 1.746 0,52 

 2. Hutan lahan kering sekunder 274.288 81,70 

 Jumlah hutan (I) 276.035 82,22 

II. Non Hutan :   

 1. Lahan Terbuka 8.755 2,61 

 2. Perkebunan 3.960 1,18 

 3. Permukiman 8 0,00 

 5. Pertanian Lahan Kering 3.960 1,18 

 6. Pertanian Lahan Kering Campur Semak 851 0,25 

 9. Semak Belukar 46.009 13,70 

 Jumlah Non Hutan (II) 59.701 17.78 
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No. Tutupan Lahan (Landcover) Luas (Ha) % 

 Jumlah besar 335.736 100.00 

Sumber : Peta Tutupan Lahan Tahun 2015, BPKH 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4, tutupan lahan wilayah KPHP Bongan 

sebagian besar adalah hutan lahan kering sekunder yaitu 81,7%. Sedangkan sisanya 

merupakan hutan tanaman dan areal bukan hutan yang terdiri dari semak belukar, 

permukiman, perkebunan, pertanian dan tanah terbuka. 

2. Potensi Hasil Hutan Kayu 

Sebagaimana dikemukakan bahwa 82,22% Wilayah KPHP Bongan merupakan areal 

berhutan yang terdiri dari 0,52% hutan tanaman dan 81,7% hutan sekunder. Ini 

menggambarkan potensi kayu hutan alam yang ada di wilayah KPHP Bongan masih 

tinggi. Hutan sekunder pada umumnya berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan 

produksi yang merupakan areal yang dibebani izin Pemanfataan Hasil Hutan kayu 

(IUPHHK-HA). Sehingga potensi hutan alam pada KPHP Bongan masih tinggi. 

Pada kegiatan Inventarisasi Hutan Pada KPHP Bongan dilakukan strata penutupan 

lahan hanya hutan lahan kering sekunder.  

Tabel 5. Volume per Hektar Berdasarkan Kelas diameter pada Strata Penutupan 
Lahan Kering Sekunder 

 

Strata 
20 – 29 30 - 39 40 – 49 50 Up 

Total N Total V 
N V N V N V N V 

Hs 55 31,86 41 51,47 25 54,87 28 185,28 149 323,48 

Sumber Data : Data Primer (diolah), 2015 

Berdasarkan tabel  tersebut di atas, rata-rata volume per hektar pada hutan lahan 

kering sekunder adalah sebagai berikut: 

a. Pohon yang berdiameter 20-29 cm adalah 31,86 m3/Ha (N= 55 btg/ha)  

b. Pohon yang berdiameter 30-39 cm adalah 51,47m3/ha (N= 41 btg/ha)  

c. Pohon yang berdiameter 40-49 cm adalah 54,87 m3/ha (N= 25 btg/ha)  

d. Pohon yang berdiameter ≥ 50 cm adalah 185,28 m3/ha (N= 28 btg/ha) 

e. Pohon yang berdiameter ≥20 cm adalah 323,48 m3/ha (N=149 btg/ha) 

Berdasarkan data hasil inventarisasi hutan, pada KPHP Bongan dijumpai setidaknya 

50 jenis pohon. Potensi rata-rata pada hutan lahan kering sekunder (Hs) dengan diameter 

20 cm up sebesar 323,48 m3/Ha dengan jumlah batang 149 batang/ha. 

Berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat Liputan 2015, kondisi penutupan lahan 

pada wilayah KPHP Bongan seluas 81,7% didominasi oleh hutan lahan kering sekunder 

yaitu seluas 274.288 Ha. Dengan demikian dapat diduga nilai potensi pada hutan lahan 

kering sekunder pada KPHP Bongan adalah sebesar 88.726.682,24 m3 
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3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu 

Di wilayah KPHP Bongan saat ini belum dilakukan inventarisasi potensi secara 

menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetapi berdasarkan hasil survey biogeofisik dan sosial 

ekonomi di wilayah KPHP Bongan masih dijumpai pemanfaatan yang dilakukan secara 

turun-temurun oleh masyarakat, maka dapat digambarkan keberadaan HHBK meliputi: 

beberapa jenis rotan yang tumbuh di wilayah KPHP Bongan antara lain Rotan Sega 

(Calamus Caesius) dan Rotan Semambu (Calamus sp) dan juga terdapat beberapa 

tumbuhan obat seperti Akar Kuning (Fibraurea Chloroleuca) dan Pasak Bumi (Eurycoma 

longifolia) yang digunakan sebagai obat tradisional. Pohon buah-buahan seperti Kerantungan 

(Durio, sp), dan Durian (Durio, sp). Dengan masih adanya hutan alam yang luas, maka 

potensi HHBK juga masih banyak. 

Sampai saat ini belum ada pengelolaan HHBK dalam rangka tujuan komersial yang 

dikemas dalam bentuk usaha kerajinan seperti industri rumah tangga (home industry). 

Dengan demikian masih diperlukan inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan 

usaha kerajinan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah KPHP Bongan. 

Strategi Pengembangan KPHP Bongan  

Strategi pembangunan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat dirumuskan dengan 

mengacu kepada tujuan pengelolaan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan pengelolaan hutan (Supratman, 2007). Berdasarkan kepada tujuan 

pengelolaan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengelolaan 

KPH, untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khusus untuk 

masyarakat yang berada di sekitar hutan, maka dapat dirumuskan strategi 

pengembangan dan kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHP Bongan seperti disajikan pada 

Tabel 6.em 

Tabel 6. Strategi Pengembangan dan Beberapa Kegiatan Pengelolaan  KPHP 

No. Strategi pengembangan Kegiatan Pengelolaan 

1. Penguatan Kelembagaan   Penambahan tenaga teknis untuk pekerjaan penataan di 
lapangan. 

2. Peningkatan pelayanan 
publik dan usaha 
Kehutanan  

 Membangun infrastruktur fisik dan sosial yang mendukung 
perkembangan unit usaha kehutanan dan industri 
kehutanan 

3. Penguatan Kelembagaan 
Usaha Kehutanan 
Masyarakat 

 Mengembangkan struktur, sistem kemitraan antara petani 
dan para stake holder berbasis agroforestri. 

 Membangun kelompok usaha masyarakat (kelompok tani 
hutan), koperasi, dll. 

 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha kehutanan 
mulai dari peran sebagai pekerja, kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan. 

 Membangun sistem kelembagaan keuangan mikro (seperti 
BLU)  
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4.  Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan  

 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 

 Pembangunan Kebun Energi (untuk Pembangkit Listrik 
Tenaga Biomassa) 

5.  Penguatan Status 
Pengelolaan Kawasan 
Hutan dan Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu 

 Melaksanakan kegiatan Pemanfaatan hasil hutan 

 Penataan unit usaha sesuai potensi dan fungsi setiap 
tapak kawasan hutan 

6.  Pemanfaatan  Hasil Hutan 
Bukan Kayu dan Jasa 
Lingkungan 

 Pengelolaan potensi wisata alam dan promosi jasa 
lingkungan untuk objek wisata  

 Membangun kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah 
Kabupaten dalam pengelolaan wisata 

 Pengembangan komuditas HHBK seperti lebah madu, 
gaharu, sarang burung walet, buah-buahan, getah karet, 
damar, kayu putih, jamur, bambu, tumbuhan obat, dll. 

nfaatan Kawasan Hutanirektorat Wilayah Pengelolaan 
4. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Untuk mempercepat pelaksanaan rencana kegiatan KPH, beberapa hal yang dapat 

dikemukakan:  

a) Strategi pengembangan KPHP Bongan adalah meningkatkan usaha kehutanan untuk 

memperbaiki perekonomian masyarakat.  

b) Memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang kompatibel dan 

berkesinambungan. 

c) Penguatan kelembagaan usaha kehutanan masyarakat. 

Saran 

Perlu adanya kegiatan yang terintegrasi antara KPH, instansi terkait (misalnya 

perkebunan), masyarakat, dan akademisi, untuk mempercepat pelaksanaan rencana 

KPH. 
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ABSTRAK 

Penataan batas kawasan hutan merupakan bagian dari proses pengukuhan kawasan 
hutan, dimana dalam kegiatan ini langsung bersinggungan dengan masyarakat. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: analisis deskriptif.  Kawasan 
hutan pada KPHP Model Banjar selesai ditata batas tahun 2012 dan ditetapkan tahun 
2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3680/Menhut-VII/KUH/2014 
tanggal 8 Mei 2014. Walaupun kawasan hutan di Kabupaten Banjar telah ditetapkan oleh 
Pemerintah, namun masih terdapat pemukiman penduduk didalamnya. Hal ini 
dikarenakan pada saat proses penataan batas kawasan hutan dilaksanakan, hanya hak-
hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas luar kawasan hutan saja yang 
dikeluarkan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 
tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, hak-hak pihak ketiga 
yang berada di dalam kawasan hutan diselesaikan melaui proses tersendiri. Pemahaman 
masyarakat terhadap penataan batas kawasan hutan bisa ditingkatkan dengan cara 
mengawali kegiatan penataan batas kawasan hutan dengan sosialisasi kepada 
masyarakat, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan 
dan penataan batasnya diharapkan muncul dukungan dari masyarakat terhadap kegiatan 
tersebut dan penerimaan sosial masyarakat terhadap penataan batas kawasan hutan 
menjadi lebih baik. Kemudian tahapan penataan batas kawasan hutan dilanjutkan sesuai 
mekanisme yang ada, hanya perlu adanya penyempurnaan atau modifikasi agar 
partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan meningkat dan 
hasil positif dari penataan batas kawasan hutan dapat dirasakan oleh masyarakat, 
dengan begitu diharapkan sikap masyarakat menjadi positif dan hasil penataan batas 
kawasan hutan mendapat legitimasi dari masyarakat. Terhadap lahan-lahan yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat namun masih tanah negara atau kawasan hutan, 
sebaiknya pengelola kawasan hutan memfasilitasi masyarakat dalam proses perizinan 
pemanfaatan hutannya, agar masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan 
mendapatkan kepastian hak pemanfaatan kawasan hutan tersebut. 
Kata kunci:   Tata batas, kawasan hutan, hutan. 

 

I. PENDAHULUAN 

Teritorial atau wilayah merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh negara 

yang berdaulat dimana kawasan hutan menjadi bagian di dalam teritorial atau wilayah 

tersebut. Kawasan hutan juga merupakan aset negara yang berdasarkan Undang-undang 

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa negara minimal memiliki 30% kawasan 

hutan dari total luas wilayah. Kawasan hutan juga berfungsi untuk mempertahankan 

keberadaan hutan itu sendiri dengan harapan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi 

konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi sesuai pasal 3 huruf b Undang-undang 

Nomor 41 tahun 1999 dapat tercapai. 

Kawasan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami deforestasi, 

hasil analisis Kementerian Kehutanan pada periode tahun 1985-1997 laju deforestasi di 
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Indonesia mencapai 1,8 juta ha/tahun dan meningkat menjadi rata-rata sebesar 2,8 juta 

ha/tahun pada periode tahun 1997-2000, lalu pada periode tahun 2003-2006 turun 

menjadi sebesar 1,17 juta ha/tahun, kemudian laju deforestasi turun kembali menjadi 0,45 

juta ha/tahun pada periode tahun 2009-2011 (Tugas Suprianto, 2012). Pada periode 

tahun 2011-2012 berdasarkan Buku Statistik Kawasan Hutan 2013, menyebutkan 

deforestasi di Indonesia seluas 0,61 juta ha/tahun. Besarnya angka deforestasi yang 

terjadi menunjukan adanya tekanan dan gangguan terhadap hutan yang disebabkan, 

antara lain : perambahan hutan, illegal loging, alih fungsi lahan di luar sektor kehutanan 

dan pemanfaatan hutan secara tidak lestari. Salah satu penyebab deforestasi ialah 

lemahnya lembaga kehutanan yang ada dalam menangani masalah di lapangan yang 

tercermin dari belum adanya lembaga pengelolaan di tingkat tapak. Untuk mengatasi hal 

tersebut diatas pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi solusi 

strategis dengan harapan KPH dapat menjadi pengelola kawasan hutan yang berada 

ditingkat tapak dan dapat langsung mendeteksi permasalahan yang terjadi dilapangan 

secara dini guna mencari solusi mengatasinya bersama pemegang kebijakan yang terkait. 

Pembentukan KPH sendiri merupakan amanat Undang-undang Nomor: 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan yang tertuang di pasal 17 dimana wilayah pengelolaan hutan 

dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelola. Oleh karena itu 

pembangunan KPH mutlak dilakukan guna menyelamatkan hutan, fungsi hutan dan 

mewujudkan kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap, serta menjadi 

dasar pengelolaan hutan lestari. 

Masalah yang juga turut memberi tekanan dan gangguan terhadap kawasan hutan 

bersumber pada lemahnya kepastian hukum atas kawasan hutan yang berakibat pada 

konflik pemanfaatan dan tumpang tindih klaim lahan antara negara dan masyarakat. 

Lemahnya kepastian hukum atas kawasan hutan dan konflik klaim lahan di dalam 

kawasan hutan sebenarnya dapat diselesaikan melalui proses pengukuhan kawasan 

hutan, dimana dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari: (1) Penunjukan 

kawasan hutan, (2)  Penataan batas kawasan hutan, (3) Pemetaan kawasan hutan, dan 

(4) Penetapan kawasan hutan, hak-hak masyarakat atau pihak ketiga yang berada di 

dalam kawasan hutan dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Diharapkan 

setelah melalui proses pengukuhan kawasan hutan, semua kawasan hutan yang ada 

memiliki kepastian hukum yang kuat, baik secara de jure maupun secara de facto. Proses 

pengukuhan kawasan hutan di tingkat lapangan dilakukan melalui kegiatan penataan 

batas kawasan hutan, dimana dalam kegiatan ini langsung bersinggungan dengan 

masyarakat terutama masyarakat yang memiliki hak-hak di dalam kawasan hutan yang 

berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan masih masuk dalam kawasan hutan. Pada 
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proses penataan batas kawasan hutan, hak-hak masyarakat yang berada di dalam 

kawasan hutan akan dilaporkan ke Panitia Tata Batas (PTB) oleh Tim Tata Batas 

Sementara dan Inventarisasi, Identifikasi Hak-hak Pihak Ketiga untuk dibahas di tingkat 

PTB. Jika pada pembahasan ditingkat PTB menyatakan hak-hak masyarakat sah maka 

akan dikeluarkan dari kawasan hutan pada saat penataan batas definitif. Hal ini dilakukan 

agar tidak ada masyarakat yang dirugikan dan kawasan hutan selain memiliki kekuatan 

hukum, juga mendapat legitimasi dari masyarakat. 

Idealnya penataan batas kawasan hutan dapat menyelesaikan permasalahan 

tenurial yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dan berujung pada kawasan 

hutan yang clean and clear, namun pada prakteknya dilapangan terkadang pelaksanaan 

penataan batas kawasan hutan terkendala oleh penolakan dari masyarakat. Penolakan 

oleh masyarakat antara lain berupa sikap tidak menerima Tim tata batas masuk 

kelapangan, Kepala Desa yang menolak menandatangani berita acara, atau yang paling 

ekstrim berupa ancaman terhadap keselamatan Tim tata batas dan pengrusakan tanda 

batas yang dipasang dilapangan. Karena itu dalam penataan batas kawasan hutan harus 

memperhatikan penerimaan sosial masyarakat, karena jika penerimaan sosial 

masyarakat buruk terhadap kegiatan penataan batas kawasan hutan akan menyebabkan 

meruncingnya konflik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya konflik tenurial 

dan menyulitkan kerja pengelola kawasan hutan. Beberapa masyarakat memiliki persepsi 

negatif tentang penataan batas kawasan hutan di Kabupaten Banjar, dalam hasil 

penelitiannya Ambarasti (2014) mengungkapkan, perbedaan persepsi mengenai batas di 

dalam kawasan hutan yang didukung dengan ketidakjelasan tata batasnya, seperti 

dikemukakan oleh pambakal dan masyarakat sekitar pada wilayah penelitian merupakan 

faktor penyebab timbulnya konflik penggunaan kawasan hutan. Masyarakat beranggapan 

bahwa tanah yang ada di dalam kawasan hutan merupakan tanah terlantar yang dapat 

mereka garap dan tanami hingga akhirnya dapat dikuasai. Kondisi lahan yang secara de 

jure merupakan kawasan milik negara (state property) namun berubah secara de facto 

menjadi kawasan open access dengan adanya pemukiman masyarakat desa di dukung 

dengan kecamatan dan desa definitif yang belum dilakukan enclave serta adanya 

kegiatan pembukaan lahan sebagai bentuk penguasaan lahan untuk peladangan dan 

perkebunan. Ambarasti (2014) juga menyatakan pemasangan patok batas kawasan hutan 

yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat akan menimbulkan pertanyaan bagi 

masyarakat mengenai batas yang mana yang perlu dipatuhi. Hal ini seperti diungkapkan 

oleh Pambakal Pakutik. Berdasarkan uraian diatas, maka penting adanya kegiatan 

penataan batas kawasan hutan yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan 

hasilnya mendapat legitimasi baik secara de jure maupun de facto. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Penataan Batas Kawasan Hutan di KPHP Model Banjar 

Kawasan hutan pada KPHP Model Banjar terdiri dari Hutan Lindung (HL), 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi tetap (HP). Seluruhnya telah 

ditata batas dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, melalui tahapan berikut. 

1. Pembuatan peta trayek batas 

Peta trayek batas adalah peta yang disusun berdasarkan peta proyeksi 

batas yang memuat batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata 

batas, peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan, hak-hak atas tanah 

yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan 

permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat 

yang berwenang serta telah disahkan oleh Panitia Tata Batas (Kementerian 

Kehutanan, 2013). Konsep peta trayek batas kawasan hutan dibuat oleh BPKH 

dari peta penunjukan kawasan hutan yang diproyeksikan batas kawasan hutannya 

ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar dan citra satelit resolusi tinggi 

terkoreksi. Selanjutnya ditambahkan data batas-batas kawasan hutan yang sudah 

dikukuhkan atau ditata batas, hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan dan 

lain-lain. Setelah konsep peta jadi, kemudian dibahas oleh PTB untuk 

disempurnakan dan disahkan menjadi peta trayek batas kawasan hutan. Hasil 

kesepakatan rapat pembahasan peta rencana trayek batas oleh PTB dituangkan 

dalam berita acara pembahasan dan pengesahan rencana trayek batas yang 

dilampiri dengan peta trayek batas yang ditandatangani oleh PTB. Peta trayek 

batas kawasan hutan digunakan sebagai dasar pembuatan instruksi dan peta 

kerja penataan batas sementara dan iventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga.  

2. Pemancangan batas sementara 

Pemancangan batas sementara dilapangan mengikuti trayek batas yang 

sudah disetujui oleh PTB sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan. 

Pemancangan batas sementara dilapangan dilakukan dengan membuat rintis 

batas, memasang ajir sebagai tanda batas sementara dan papan pengumuman 

kawasan hutan. Kegiatan pemancangan batas sementara dipimpin oleh unsur 

BPKH dan mengikut sertakan unsur pengelola kawasan hutan sebagai anggota 

regu dan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja harian. Setelah kegiatan 

pemancangan batas sementara selesai, kemudian diumumkan ke masyarakat, lalu 

dibuat Berita Acara Pemancangan Batas Sementara.  
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3. Pengumuman hasil pemancangan batas sementara 

Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dilaksanakan dan 

dibuat berita acara pengumuman yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan 

mengetahui Camat serta Pengelola kawasan hutan. Masyarakat atau Kepala Desa 

dapat menyampaikan hak-hak pihak ketiga yang berada didalam kawasan hutan 

yang ditata batas, kemudian akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh Tim 

dan dilaporkan ke PTB untuk dibahas penyelesaiannya.  

4. Inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga 

Tim akan menginventarisasi dan mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga 

yang berada disepanjang trayek batas atau berada didekat trayek batas. Tim akan 

mencatat dan mengumpulkan bukti legalitas hak-hak pihak ketiga yang diklaim 

oleh masyarakat, serta menelusuri batas terluar dari objek yang diidentifikasi 

menggunakan GPS navigasi agar bisa dipetakan. 

 Terhadap hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas 

kawasan hutan akan diselesaikan pada saat kegiatan pengukuran batas dan 

pemasangan tanda batas definitif, sedangkan hak-hak pihak ketiga yang tidak 

berada disepanjang trayek batas atau berada didalam kawasan hutan akan 

diselesaikan melalui kegiatan tersendiri yaitu enclave atau IP4T. Setelah kegiatan 

pemancangan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga 

selesai, Tim membuat laporan dan peta hasil pemancangan batas sementara dan 

inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga. Kemudian BPKH melaporkan 

kepada PTB hasil kegiatan tersebut untuk dibahas dan dilakukan peninjauan 

lapangan. 

5. Rapat pembahasan hasil penataan batas sementara dan peninjauan 

lapangan oleh PTB 

Pembahasan hasil penataan batas sementara dan peninjauan lapangan 

oleh PTB dituangkan dalam berita acara pembahasan dan persetujuan hasil 

pemancangan batas sementara, didalamnya termasuk saran penyelesaian 

terhadap hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di 

dalam kawasan hutan. Setelah PTB menyepakati hasil penataan batas sementara 

dan penyelesaian terhadap hak-hak pihak ketiga, maka dibuat peta kerja penataan 

batas definitif sebagai dasar pengukuran batas dan pemasangan tanda batas 

definitif.  

6. Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif 

Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif dilakukan 

dengan memasang tanda batas dilapangan berupa: pal batas, tugu batas, papan 
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pengumuman, plat seng, dan lain-lain, sesuai hasil rapat pembahasan penataan 

batas sementara. Jarak antara pal batas yang dipasang dilapangan lebih kurang 

100 m. Pal batas kawasan hutan terbuat dari kayu kelas awet I atau II dengan 

dimensi 15 cm x 15 cm x 130 cm, termasuk bagian yang ditanam dalam tanah 

sedalam lebih kurang 60 cm. Pada bagian atas selebar lebih kurang 20 cm dicat 

warna putih sebagai tempat penulisan kode kawasan hutan dan nomor pal batas. 

Tugu batas kawasan hutan terbuat dari beton bertulang dengan dimensi 40 cm x 

40 cm x 150 cm, termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam lebih 

kurang 75 cm. Pada bagian tengah sisi atas tugu batas kawasan hutan diberi baut 

dan salah satu sisi tugu batas yang menghadap ke luar kawasan hutan diberi 

tulisan nama kawasan hutannya. Setelah kegiatan pengukuran batas dan 

pemasangan tanda batas definitif selesai, maka dibuat berita acara pengukuran 

batas dan pemasangan tanda batas definitif, laporan dan peta hasil penataan 

batas atau biasa disebut dokumen tata batas. Kemudian hasil penataan batas 

definitif dan dokumen tata batas dibahas kembali oleh PTB dalam rapat 

pembahasan hasil penataan batas definitif. 

7. Rapat pembahasan hasil penataan batas definitif dan peninjauan lapangan 

oleh PTB 

Setelah hasil penataan batas definitif dibahas dan dilakukan peninjauan 

lapangan oleh PTB, maka dilakukan penandatanganan dokumen tata batas oleh 

PTB. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 

188.44/0244/KUM/2011 tanggal 5 April 2011, PTB terdiri dari: Bupati/Walikota 

sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 

(Khusus untuk kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan lindung atau hutan 

produksi) atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Khusus untuk 

kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi) sebagai Sekretaris 

merangkap anggota, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan 

sebagai anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai anggota, 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota 

sebagai anggota, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V 

sebagai anggota, Camat dan Kepala Desa/Lurah terkait sebagai anggota.  

8. Pelaporan kepada Menteri 

Setelah semua proses penataan batas kawasan hutan selesai dan 

dokumen tata batas ditandatangani oleh PTB, selanjutnya dokumen tata batas 

dikirim kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Dirjen Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 
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Lingkungan akan menelaah dokumen tata batas untuk selanjutnya diproses 

penetapan kawasan hutan. 

B. Penetapan Kawasan Hutan 

Hasil penataan batas kawasan hutan yang telah temu gelang lalu ditelaah 

oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk kemudian ditetapkan 

kawasan hutannya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan hutan 

pada KPHP Model Banjar ditetapkan tahun 2014 melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.3680/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang 

Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Banjar dan Sebagian Kelompok 

Hutan Tapin Seluas 153.445,85 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat 

Puluh Lima dan Delapan Puluh Lima Peratus) Hektar di Kabupaten Banjar dan 

Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun kawasan hutan di 

Kabupaten Banjar telah ditetapkan oleh Pemerintah, namun masih terdapat 

pemukiman penduduk yang statusnya desa definitif bahkan ibu kota kecamatan di 

dalam kawasan hutan tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat proses penataan batas 

kawasan hutan dilaksanakan, hanya hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang 

trayek batas luar kawasan hutan saja yang dikeluarkan dari kawasan hutan, 

sedangkan hak-hak pihak ketiga yang berada di tengah kawasan hutan diselesaikan 

melaui proses tersendiri. Data penataan batas kawasan hutan yang ditetapkan 

melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3680/Menhut-VII/KUH/2014 

tanggal 8 Mei 2014 dapat dilihat pada Lampiran. 

Salah satu syarat kawasan hutan bisa ditetapkan ialah batas kawasan 

hutannya sudah temu gelang atau batas kawasan hutannya sudah membentuk 

poligon tertutup. Batas kawasan hutan yang temu gelang bisa seluruhnya berupa 

batas buatan hasil tata batas kawasan hutan yang bersangkutan, bisa juga kombinasi 

dengan batas-batas lain, seperti: hasil tata batas kawasan hutan lain, batas negara, 

batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten atau provinsi, hasil tata batas 

perizinan bidang kehutanan dan lain-lain. 

C. Pendekatan Penataan Batas Kawasan Hutan 

Sebagian masyarakat memiliki persepsi yang negatif mengenai batas 

kawasan hutan, hal ini diungkapkan oleh Ambarasti (2014). Pemahaman masyarakat 

terhadap penataan batas kawasan hutan perlu ditingkatkan agar persepsi 

masyarakat menjadi lebih positif mengenai kawasan hutan dan penataan batasnya, 

artinya kegiatan penataan batas kawasan hutan sebaiknya dimulai dengan sosialisasi 

kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kawasan 

hutan dan penataan batasnya. Kemudian tahapan penataan batas kawasan hutan 
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dilanjutkan sesuai mekanisme yang ada, hanya perlu adanya penyempurnaan agar 

tidak hanya masyarakat yang berada disepanjang trayek batas yang merasakan tata 

batas kawasan hutan, tapi juga masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan 

yang jauh dari trayek batas dapat tersentuh oleh kegiatan penataan batas kawasan 

hutan. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan pendekatan penataan batas 

kawasan hutan. 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, baik yang berada disepanjang 

trayek batas maupun yang berada jauh dari trayek batas namun berada didalam 

kawasan hutan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap 

kawasan hutan dan penataan batasnya diharapkan muncul dukungan dari 

masyarakat terhadap kegiatan tersebut dan penerimaan sosial masyarakat 

terhadap penataan batas kawasan hutan menjadi lebih baik serta batas kawasan 

hutan mendapat legitimasi dari masyarakat (de facto). 

Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, dalam kegiatan 

sosialisasi juga perlu menyerap informasi dan aspirasi dari masyarakat mengenai 

hak-hak pihak ketiga (pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, kebun, dll) yang 

ada disepanjang batas dan didalam kawasan hutan, guna disampaikan dan 

dibahas pada saat rapat trayek batas ditingkat PTB. Pelaksana kegiatan 

sosialisasi bisa dari unsur pengelola kawasan hutan (KPH), bersama dengan 

pemangku hutan (Dinas Kehutanan) dan pelaksana tata batas (BPKH). 

2. Pembuatan peta trayek batas 

Peta rencana trayek batas kawasan hutan selain memuat batas kawasan 

hutan berdasarkan penunjukannya dan batas lainnya sesuai yang dijabarkan 

diatas, sebaiknya memuat juga informasi hak-hak pihak ketiga yang didapat saat 

kegiatan sosialisasi walaupun belum detil, agar pada saat rapat PTB membahas 

trayek batas kawasan hutan sudah ada arahan kepada pelaksana tata batas 

mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pada saat pelaksanaan penataan batas 

sementara, termasuk hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait 

aspirasi masyarakat yang diserap saat kegiatan sosialisasi. 

3. Pemancangan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak 

ketiga 

Pemancangan batas sementara dilaksanakan bersamaan dengan 

kegiatan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga dengan tim yang berbeda 

agar hasilnya lebih maksimal. Tim pelaksana tata batas sementara fokus pada 

trayek batas kawasan hutan yang sudah disepakati oleh PTB, sedangkan tim 
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inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga fokus pada hak-hak pihak ketiga 

yang diklaim oleh masyarakat, baik yang berada disepanjang trayek batas 

maupun yang jauh dari trayek batas. Jadi jika ada pemukiman, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan lain-lain yang berada didalam kawasan hutan, tim 

inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga bisa mengambil datanya untuk 

dilaporkan ke PTB. 

Tujuan tim inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga mengumpulkan 

data hak-hak pihak ketiga yang berada didalam kawasan hutan ialah agar hak-hak 

pihak ketiga yang berada didalam kawasan hutan bisa dikeluarkan dari kawasan 

hutan pada saat penataan batas definitif. Jadi tidak perlu lagi diproses secara 

terpisah melalui enclave atau IP4T, kecuali terhadap kawasan hutan yang telah 

selesai ditata batas maka proses penyelesaiannya bisa melalui enclave atau IP4T. 

Dalam kegiatan pemancangan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-

hak pihak ketiga, selain melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja harian, 

sebaiknya kepala lingkungan masyarakat (RT, RW atau Kepala Dusun) juga 

dilibatkan sebagai informan atau penunjuk batas hak-hak pihak ketiga yang di 

klaim oleh masyarakat. Selain itu agar informasi mengenai pemancangan batas 

sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga bisa sampai kepada 

masyarakat luas melalui kepala lingkungan tersebut. Khusus untuk tim 

inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga sebaiknya melibatkan tenaga teknis 

dari BPN, agar jika ada klaim hak-hak pihak ketiga dari masyarakat yang sudah 

memiliki bukti legal seperti sertifikat hak milik atau sejenisnya bisa langsung diuji 

keabsahannya oleh BPN, selain itu BPN bisa menginformasikan kepada tim dan 

PTB jika ada penguasaan lahan oleh masyarakat yang sudah memiliki bukti legal 

dari BPN. 

4. Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dan hasil inventarisasi, 

identifikasi hak-hak pihak ketiga 

Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dan inventarisasi, 

identifikasi hak-hak pihak ketiga dilaksanakan pada seluruh desa yang berada di 

dalam kawasan hutan yang ditata batas bersama Aparat Desa dan Tokoh 

Masyarakat. Terhadap masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan hak-

hak pihak ketiga yang belum terdata oleh tim, sebelum tim melaporkan hasil 

pemancangan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga 

ke PTB. 
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5. Rapat pembahasan hasil penataan batas sementara dan inventarisasi, 

identifikasi hak-hak pihak ketiga serta peninjauan lapangan oleh PTB 

Jika berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-

II/2012 hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas dikeluarkan 

dari kawasan hutan dan yang berada di dalam kawasan hutan dikeluarkan dari 

kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri, 

maka dalam pendekatan ini disarankan agar PTB membahas penyelesaian hak-

hak pihak ketiga dilakukan terhadap semua hak-hak pihak ketiga, baik yang 

berada disepanjang trayek batas maupun di dalam kawasan hutan. Hal ini 

dilakukan agar penyelesaian permasalahan di dalam kawasan hutan yang ditata 

batas bisa lebih maksimal dan tidak menunda penyelesaian masalah, selain itu 

agar masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan turut merasakan dampak 

positif dari penataan batas kawasan hutan. Peninjauan lapangan oleh PTB di 

utamakan pada lokasi-lokasi yang bermasalah agar PTB selaku pengambil 

kebijakan bisa menentukan penyelesaian dari masalah-masalah yang ada dengan 

lebih cermat dan akurat. 

6. Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif 

Kesepakatan PTB terhadap hasil pemancangan batas sementara dan 

inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga, permasalahannya dan 

penyelesaiannya ditindak lanjuti dengan pengukuran batas dan pemasangan 

tanda batas definitif pada trayek batas kawasan hutan dan batas hak-hak pihak 

ketiga yang dikeluarkan dari kawasan hutan (baik yang berada disepanjang trayek 

batas maupun di dalam kawasan hutan) oleh tim tata batas definitif. Luas kawasan 

hutan dari kegiatan penataan batas ini kemungkinan akan berkurang, namun 

diharapkan hasil tata batas menjadikan kawasan hutan lebih clean and clear, baik 

secara de jure maupun de facto. 

7. Rapat pembahasan hasil penataan batas definitif dan peninjauan lapangan 

oleh PTB 

Setelah selesai melaksanakan tugas, tim tata batas definitif melaporkan 

hasil kerjanya kepada PTB dan dibahas oleh PTB. PTB juga meninjau langsung ke 

lapangan hasil kerja dari tim tata batas definitif, apakah sudah sesuai dengan yang 

diarahkan oleh PTB saat rapat pembahasan hasil penataan batas sementara dan 

inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga. 

8. Pelaporan kepada Menteri 

Setelah semua proses penataan batas kawasan hutan selesai dan 

dokumen tata batas ditandatangani oleh PTB, selanjutnya dokumen tata batas 
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dikirim kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laporan 

kepada Menteri untuk diproses penetapan kawasan hutannya. 

Selain laporan hasil tata batas kawasan hutan sebaiknya pengelola 

kawasan hutan juga membuat laporan kepada Menteri terkait lahan garapan yang 

dikuasai dan dikelola oleh masyarakat namun belum memiliki legalitas serta 

mengusulkan kepada Menteri untuk mempertimbangkan memberikan hak 

pemanfaatan kawasan hutan kepada masyarakat yang bersangkutan. Skema 

pemberian hak pemanfaatan lahan kawasan hutan kepada masyarakat antara lain:  

a. Jika berada di kawasan Hutan Lindung, bisa melalui Hutan Desa dan Hutan 

Kemasyarakatan. 

b. Jika berada di kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani hak, bisa melalui 

Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. 

c. Jika berada di kawasan Hutan Produksi yang sudah dibebani hak, maka 

pengelola sebaiknya menjadi mediator dalam membentuk kemitraan antara 

masyarakat dengaan pemegang hak. 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kawasan hutan pada KPHP Model Banjar seluruhnya telah ditata batas dari tahun 

2005 sampai dengan tahun 2012, melalui tahapan: pembuatan peta trayek batas, 

pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas 

sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, 

rapat pembahasan hasil penataan batas sementara dan peninjauan lapangan 

oleh PTB, pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif, rapat 

pembahasan hasil penataan batas definitif dan peninjauan lapangan oleh PTB 

dan pelaporan kepada Menteri. 

2. Kawasan hutan pada KPHP Model Banjar ditetapkan tahun 2014 melalui 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3680/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 

Mei 2014. Walaupun kawasan hutan di Kabupaten Banjar telah ditetapkan oleh 

Pemerintah, namun masih terdapat pemukiman penduduk yang statusnya desa 

definitif bahkan ibu kota kecamatan di dalam kawasan hutan tersebut, hal ini 

karena berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 

hanya hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas yang 

dikeluarkan dari kawasan hutan dan yang berada di dalam kawasan hutan 

penyelesaiannya dilaksanakan tersendiri. 

3. Kegiatan penataan batas kawasan hutan perlu diawali dengan tahap sosialisasi 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan dan 
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penataan batas kawasan hutan, selain itu sebaiknya penyelesaian hak-hak pihak 

ketiga dilakukan terhadap semua hak-hak pihak ketiga, baik yang berada 

disepanjang trayek batas maupun di dalam kawasan hutan. 

B. Saran 

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengukuhan 

Kawasan Hutan sebaiknya memasukan kegiatan sosialisasi sebagai tahap awal 

kegiatan tata batas kawasan hutan dan penyelesaian terhadap hak-hak pihak 

ketiga tidak hanya yang berada disepanjang trayek batas tapi juga yang berada di 

dalam kawasan hutan, agar proses dan hasil tata batas kawasan hutan dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat serta mendapatkan legitimasi. 

2. Tim inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebaiknya melibatkan 

tenaga teknis dari BPN, agar jika ada klaim hak-hak pihak ketiga dari masyarakat 

yang sudah memiliki bukti legal seperti sertifikat hak milik atau sejenisnya bisa 

langsung diuji keabsahannya oleh BPN, selain itu BPN bisa menginformasikan 

kepada tim tata batas dan PTB jika ada penguasaan lahan oleh masyarakat yang 

sudah memiliki bukti legal dari BPN. 

3. Terhadap lahan-lahan yang dimanfaatkan atau dikelola oleh masyarakat namun 

secara kepemilkan masih tanah negara atau kawasan hutan, sebaiknya pengelola 

kawasan hutan memfasilitasi masyarakat dalam proses perizinan pemanfaatan 

hutannya, agar masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan 

mendapatkan kepastian hak pemanfaatan kawasan hutan tersebut. 
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RINGKASAN 

 
Hutan sebagai modal pembangunan nasional telah berperan penting dalam 

perekonomian Indonesia,sejak tahun 1970 hingga sekarang. Pengelolaan hutan 
Indonesia selama kurun waktu 32 tahun (1968 s/d 2000), telah terjadi pemborosan 
terhadap sumber daya  hutan Indonesia meski dengan dalih devisa negara namun disisi 
lain juga meninggalkan suatu permasalahan baru bagi Indonesia yakni bertambahnya 
luasan lahan kritis pada kawasan hutan produksi.  

Secara nasional penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari 
subsektor kehutanan tahun 2005-2011, sebesar Rp.19,2 trilyun, dengan kisaran 
penerimaan negara pertahun sebesar Rp. 2,7 trilyun.  Kontribusi secara nasional Produk 
Domestik Bruto (PDB) subsektor kehutanan mencapai 0,81% atau sebesar Rp.38.838,21 
milyar dari total PDB Indonesiayaitu sebesar Rp.5.002.958,28 milyar. Sedangkan 
terhadap sektor pertanian secara luas, kontribusi subsektor kehutanan pertahun sebesar 
5,68% dari rata-rata total sektor pertanian sebesar Rp.723.292,44 milyar. Kontribusi 
subsektor kehutanan secara regional untuk Propinsi Kalimantan Tengahtahun 2007-2011 
mencapai sebesar 2,12% atau sebesar Rp.766,88 milyar dari total PDRB Propvinsi 
Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp.37.909,48 milyar (Rp.37,91 trilyun).  Kontribusi 
subsektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2012 
mencapai sebesar 2,40% atau sebesar Rp.94,33 milyar dari total PDRB Kabupaten 
Kotawaringin Barat yaitu sebesar Rp.4.200.922,21 juta (Rp.4,2 trilyun), dimana kontribusi 
subsektor ini cendrung mengalami penurunan dalam setahun mencapai sebesar -0,27% 
atau sebesar Rp.1,98 milyar. 

Tujuan penelitian: Menganalisis perhitungan nilai produk sumberdaya hasil hutan 
subsektor kehutanan dalam rangka peningkatan produk domestik regional 
brutoKabupaten Kotawaringin Barat, Metodologi penelitian, penelitian dilaksanakan di 
Kabupaten Kotawaringin Barat Propvinsi Kalimantan Tengah. Dengan jumlah sampel 
perusahaan sektor perkayuan sebanyak 5 unit, Cara penelitian untuk perhitungan nilai 
produk sumber daya hasil hutan dilakukan dengan pengamatan lapangan dan wawancara 
dengan pelaku ekonomi hutan. Analisis data mengunakan pendekatan nilai tegakan/rente 
ekonomi kayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai produk hutan (NPH) untuk 1 M3 
kayu bulat (log) rimba Indonesia yang dapat diterima oleh Pemerintah sebagai agen 
tunggal dalam pengelolaan hutan sebesar Rp.520.330, sehingga total nilai NPH untuk 
luas tebangan 4.290 sebesar Rp.91,41 milyar selama setahun, pada tahun 2012. 

 

PENDAHULUAN 

Pemanfaatan hutan secara komersil di Indonesia terutama untuk hutan alam, telah 

dimulai sejak tahun 1967 dan pernah menempatkan kehutanan sebagai salah satu 

penggerak utama perekonomian nasional pada masatahun 1980-1990.  Pada masa 

tersebut Indonesia berhasil merebut pasar ekspor kayu tropis dunia melalui ekspor kayu 

gelondongan(log), kayu gergajian (sawn timber), kayu lapis (plywood) dan produk kayu 
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lainnya. Devisa yang diperoleh dari perdagangan hasil hutan pada tahun 1985 tercatat 

sebesar US.$.1,20 milyar. Jumlah ini terus meningkat dengan perubahan komposisi 

komoditas perdagangan hasil hutan dari kayu gelondongan (log) keproduk hasil hutan 

olahan seperti kayu gergajian (sawn timber), kayu lapis (plywood), papan 

bentukan(panel), kayu bentukan(moulding) dan furniture.  Pada tahun 2003 ekspor 

komoditas kehutanan Indonesia secara resmi dilaporkan sebesar US.$.6,6 milyar atau 

sebesar 13,7% dari total nilai ekspor non migas Indonesia.  Komoditi ekspor tersebut 

terdiri dari kayu lapis, kayu gergajian dan kayu olahan sebesar US.$.2,8 milyar, 

pulpandpaper sebesar US.$.2,4 milyar, furniture sebesar US.$.1,1 milyar dan kayu olahan 

lainnya sebesar US.$.0,3 milyar (BPS, 2004).  

Peran sumberdaya hutan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan ekonomi 

Indonesia.  Oleh karena itu, hutan sebagai penghasil kayu atau non kayu perlu dijaga 

kelestariannya agar keberlangsungan sumber daya tersebut dapat berperan aktif dalam 

pembangunan ekonomi Indonesia.  Hutan sebagai penghasil kayu kalau dieksploitasi 

secara terus menerus dalam rangka pencapai pertumbuhan ekonomi, tentu akan meng 

hasilkan dua pilihan yaitu sebagai sumber devisa bagi negara disisi lain merupakan 

ancaman serius bagi lingkungan.  Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu adanya 

keseimbangan antara jumlah yang diproduksi dari hutan dan pertumbuhan hutan itu 

sendiri.  

Badan Pusat statistik (2011), menyatakan nilai kontribusi  subsektor kehutanan 

terhadap total nilai produk domestik bruto Indonesia (PDB) mulai tahun 2004-2012 

disajikan  pada Tabel 1. 

 Tabel 1 menunjukan kontribusi subsektor kehutanan terhadap  PDB dari Tahun 

2004-2012  cenderung berfluktuasi, dengan rata-rata pertahun mencapai 0,81% terhadap 

PDB. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar Rp.20.290 milyar dan 

tertinggi pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.54.906,50 milyar. Artinya nilai kontribusi 

subsektor kehutanan yang dihasil sangat tergantung dari jumlah sumber daya hasil hutan 

yang digunakan. Kecenderungan berfluktuasi kontribusi tersebut, dikarenakan luas hutan 

produksi Indonesia dan jumlah sektor usaha (industri hulu dan hilir) berkurang.  Dalam 

kontek ini perlu dilakukan pengoptimalan terhadap penggunaan sumber daya hasil hutan 

agar manfaat (kayu/non kayu) yang dihasilkan dari hutan dapat meningkatkan nilai PDB/ 

PDRB dan  mensejahterakan masyarakat. 
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Tabel 1.  Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)  Atas 
Dasar Harga Berlaku, Pada Tahun 2004-2012 (Rp. milyar) 

 
 

No 
 

Tahun 
 

Total PDB 
Kontribusi terhadap total PDB Persentase 

Sektor 
Pertanian 

Subsektor 
Kehutanan 

PDB Sektor 
pertanian 

1 2004   2.295.826,20    329.124,60   20.290,00 0,88   6,20 

2 2005   2.774.281,10    364.169,30   22.561,80 0,81   6,20 

3 2006   3.339.216,80    433.223,40   30.065,70 0,90   6,94 

4 2007   3.950.893,20    541.931,50   36.154,10 0,92   6,67 

5 2008   4.948.688,40    716.656,20   40.375,10 0,82   5,63 

6 2009   6.606.203,40    857.196,80   45.119,60 0,81   5,26 

7 2010   6.446.851,90    985.470,50   48.289,80 0,75   4,90 

8 2011   7.422.781,20 1.091.447,30   51.781,30 0,70   4,74 

9 2012   8.241.864,30 1.190.412,40   54.906,50 0,67   4,61 

Jumlah 45.026.606,50 6.509.632,00 349.543,90 7,26 51,15 

Rerata   5.002.956,28    723.292,44   38.838,21 0,81   5,68 

Sumber:  Badan Pusat Statistik  Tahun 2012 

Peran subsektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu 

menyumbangkan selama 5 tahun terakhir (2008-2012) yakni masing-masing sebesar 

Rp.40.375,10 milyar (pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,1%), Rp.45.119,60 

milyar (pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,5%), Rp.48.289,80 milyar 

(pertumbuh an ekonomi tahun 2010 sebesar 6,3%), Rp.51.781,30 milyar (pertumbuhan 

ekonomi tahun 2011 sebesar 6,5%) dan Rp.54.906,50 milyar (pertumbuhan ekonomi 

tahun 2012 sebesar 6,23%).  Artinya subsektor kehutanan  sebagai salah satu 

struktur/pondasi ekonomi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan 

ekonomi Indonesia dan dapat ber -sinergi dengan subsektor lainnya untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Peran subsektor kehutanan secara nasional dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pelaku ekonomi bahwa berinvestasi pada 

sektor ini adalah hal yang sangat menjanjikan untuk masa mendatang.  Nilai kayu yang 

akan datang cukup mahal karena pengguna kayu mengikuti pertambahan jumlah 

penduduk dunia dan pada suatu saat nanti kayu yang berasal dari produk hutan alam 

menjadi langka, sehingga kayu menjadi mahal.  Oleh karena itu pengelolaan hutan secara 

lestari mutlak diperlukan agar keseimbangan produksi yang dihasilkan dari hutan yang 

dikelola berdasarkan prinsip kelestarian hutan dapat kontinyu dan pertumbuhan ekonomi  

Indonesia akan baik.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan 

Tengah selama 3 (tiga ) bulan, yaitu dibulan Maret - Mei 2012. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan hasil produksi perusahaan dan laporan biaya produksi 

perusahaan yang tertuang dalam rencana karya perusahaan (RKT). Cara penelitian 
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adalah mencatat semua data yang berhubungan dengan produksi kayu dan biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan serta nilai jual kayu sesuar harga pasar saat 

penelitianberlangsung. Alat analisis data yang digunakan adalah dilakukan dengan cara 

menghitung nilai produk hutan dengan pendekatan nilai rente ekonomi kayu.  Secara rinci 

disajikan sebagai berikut: 

Nilai produk hutan (NPH) = {(P-Bp)Rp}.0,7.          

Dalam hal ini:  

a). Nilai produk hutan (NPH) adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil  produksi 

kayu bulat yang seharusnya diterima oleh pemerintah selaku agen tunggal dalam 

sistem pengelolaan hutan alam Indonesia. 

b). P adalah harga jual produk kehutanan berupa kayu (log) dalam Rupiah per meter 

kubik kayu bulat. 

c). BP adalah jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh kayu (log) 

dalam Rupiah per meter kubik kayu bulat. 

d). 0,7 adalah konstanta, yaitu persentase yang dihitung setelah dikurangi dengan 

keuntungan wajar perusahaan (30%). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, diperoleh bahwa besar nilai produk hutan 

setelah dihitung dengan formula yang dirumuskan dalam analisis data, ditemukan hasil 

perhitungan nilai produk hutan lebih besar dibandingkan dengan nilai dana reboasasi 

(DR) di tambah provisi sumber daya hutan (PSDH). Secara rinci di sajikan pada Tabel 1.  

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat kenaikan nilai tegakan yang harus diterima 

oleh pemerintah sebesar Rp.52,8 M (136,79%). Artinya dengan diterapkan perhitungan 

nilai kayu bulat dengan cara seperti di atas, maka pendapatan yang harus diterima oleh 

pemerintah jauh lebih besar dibandingakan sebelumnya. Sebagai gambaran 1 pohon 

tanaman hutan tertentu dengan volume kayu 8 M3 perpohon, maka besar nilai NPH untuk 

pohon tersebut adalah sebesar Rp.4.162.640. 

Tabel 1. Hasil perhitungan nilai produk hutan (NPH) dibandingkan dengan nilai dana 
reboasasi (DR) ditambah nilai provisi sumber daya hutan (PSDH) terhadap hasil 
produksi kayu bulat, tahun 2012 

 
Produksi log 

(M
3
) 

NPH/M
3
 

(Rp) 
Jumlah NPH 
(x 1 M. Rp) 

DR+PSD/M
3
 

(Rp) 
Jumlah DR+PSD 

(x 1 M. Rp) 
Kenaikan 

(%) 

175.682,90 520.330 91,4  220.000 38,6 136,79 

Sumber: Data hasil pengolahan, Tahun 2012 

Artinya besar nilai NPH tersebut mampu untuk membiayai proses penghutanan 

kembali terhadap hutan yang telah ditebang untuk seluas 1 Ha (dengan jumlah tanaman 

per ha sebanyak 400 tanaman, biaya pertanaman Rp. 10.281).  Adapun berdasarkan 

perhitungan DR dan PSDH dengan ukuran tanaman hutan yang sama, nilai DR dan 
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PSDH hanya mencapai Rp.1.760.000. Artinya besar nilai DR dan PSDH tersebut hanya 

mampu membiayai penghutanan kembali terhadap hutan yang telah ditebang hanya 

seluas 0,43 Ha.  Dalam kondisi semacam ini terdapat selisih luas areal yang dapat 

dijangkau untuk kegiatan penanaman kawasan hutan seluas 0,57 Ha. Dari kedua konsep 

di atas, menurut penulis yang lebih menguntungkan adalah penerapan nilai produk hutan 

(NPH) yang dihitung dengan pendekatan rente ekonomi kayu. 

Pembentukan hutan lestari dalam kondisi saat ini sangat diperlukan dalam arti suka 

tidak suka nilai tegakan harus mutlak mendapat perhatian dari para pelaku ekinomi hutan. 

Dalam pemanfaatan hasil hutan kayu kita tidak saja berpikir keuntungan yang maksimal, 

namun yang kita pikirkan adalah keberlangsungan sumber daya hutan itu sendiri dengan 

cara memberikan penilaian terhadap hutan secara wajar dan berkeadilanagar sumber 

daya hutan tetap terlindungan dari kepunahan.  

Berdasarkan hasil analisis nilai produk hutan (NPH) dengan menggunakan formula 

di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai produk hutan (NPH) jauh lebih besar dibandingan 

dengan nilai dana reboasasi (DR) ditambah dengan nilai provisi sumber daya hutan 

(PSDH) yaitu sebesar Rp. 520.330 per meter kubik kayu bulat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi 

Kalimantan Tengah diperoleh hasil sebagai berikut: 

1). Besar nilai produk hutan (NPH) untuk 1 meter kubik kayu bulat setlah dihitung dengan 

pendekatan formula yang ada diperoleh sebesar Rp. 520.330 per meter kubik kayu 

bulat. 

2). Satu (1) pohon tanaman hutan tertentu dengan volume kayu 8 M3 perpohon, maka 

besar nilai NPH untuk pohon tersebut adalah sebesar Rp.4.162.640. Artinya besar nilai 

NPH tersebut mampu untuk membiayai proses penghutanan kembali terhadap hutan 

yang telah ditebang untuk seluas 1 Ha (dengan jumlah tanaman per ha sebanyak 400 

tanaman dan biaya pertanaman Rp. 10.2281). 

Saran 

1). Perhitungan nilai iuran kehutanan (DR dan PSDH) terhadap kayu bulat rimba 

Indonesia yang berlaku sekarang perlu dipertimbangkan kembali, karena nilai bersih 

pohon (tegakan hutan) alam Indonesia setelah dihitung dengan pendekatan nilai jual 

kayu, biaya produksi dan keuntungan wajar pelaku ekonomi hutan jauh lebih besar 

dibanding kan dengan nilai iuran DR dan PSDH yaitu sebesar Rp.520.330 per M3 kayu 

bulat. 
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2) Penghutanan kembali terhadap lahan yang terbuka perlu dilakukan oleh pemerintah 

dengan cara kelembagaan tersendiri (KPH Lestari). Hal ini bertujuan agar kerusakan 

hutan dapat ditekan dan pembentukan hutan lestari dapat diwujudkan. 
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STUDI PERBANDINGAN PENATAAN HUTAN DENGAN POLA RUANG HUTAN 
BERBASIS BOXGRID DAN BERBASIS DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM RANGKA 

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI1) 

 
COMPARATIVE STUDY BETWEEN MANAGING FORESTS USING BOXGRID BY 

MANAGING FORESTS USING WATERSHED 
IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT 

 
Ahmad Jauhari2) 

 
Abstract: A continued decline in timber supply can be caused by many things such as 
land conversion of forest land into land for other uses, increasing encroachment, and the 
installed capacity of the timber industry far exceeds the capabilities of timber supply. In 
terms of forest management, forest conversion and forest encroachment allegedly caused 
by forest arrangement (boxgrid pattern) that is no longer relevant to the current condition 
of the forest that has been damaged. Boxgrid patterns commonly used in forest 
concession areas. The area of forest that no forest concessions have not used a specific 
spatial pattern. 

The spatial pattern should now be based ecosystem that includes socio-economic-
cultural. Spatial patterns of forest ecosystem-based physically on the court is the 
Watershed (DAS). The purpose of this study is to identify the spatial patterns of forest that 
is applied on the outside and in the area of forest management in the FMU Model Land 
Sea and determine the spatial patterns of forest that is ideal for the purpose of 
preservation of timber production, environmental and socio-cultural. 

The method used is applied research. This research was conducted at the FMU 
Model Tanah Laut, Tanah Laut, South Kalimantan. Spatial data used in this study is the 
Digital Elevation Model (DEM), boundaries of FMU Model Tanah Laut in Sub-watershed 
Tabunio, LANDSAT 8, administrative boundaries, roads and rivers. Sampling method 
applied is purposive sampling. The method of data collection used, among other things: 
literature review, interviews, field observations. The process of analysis is spatial analysis 
using software Quantum GIS. Methods of analysis and interpretation of data are used, 
among other things: watershed analysis, buffer analysis, tabular analysis, and 
geoprocessing. 

Depth interviews related to the pattern of current forest area, 74% of the informants 
agree that the system is less suitable boxgrid already applied for forest conditions 
generally in the form of secondary forests. All (100%) informants agreed that watershed-
based pattern fits better with the current conditions. According to the results-based spatial 
analysis, watershed-based broad swath between 50-100 ha, while the broad swath 
boxgrid pattern is 100 ha. With DAS pattern, the number of plots that are formed as many 
as 103 pieces plots, and plots pattern formed boxgrid number as many as 161 pieces of 
plot. The number of outlets is formed with the pattern boxgrid can reach up to 4 pieces per 
boxgrid, whereas, the number of outlets formed on the pattern of the space-based DAS is 
only one fruit per plot. For the development into the information system, these plots need 
to be numbered clockwise. The entire space is given a code number that is fixed. 
Keywords: managing forest, GIS spatial analysis, KPH Information Systems, boxgrid, 
watershed (DAS) 
Penulis untuk korespodensi: zihrin646@gmail.com 

 

PENDAHULUAN 

Di Kalimantan Selatan, sejak 2004-2007 Pendapatan Domestik Regional Bruto 

(PDRB) pada sektor kehutanan berturut-turut mencapai 1.30, 1.19, 1.13, dan 1.06 persen. 

Dibandingkan dengan sektor perkebunan, sektor kehutanan sangat merosot tajam. 
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Pertumbuhan sektor perkebunan berturut-turut sebesar 5.29, 5,19, 6.41, dan 8.39 persen. 

Pada faktanya di lapangan kedua sektor ini di lapangan seperti terjadi persaingan 

penggunaan lahan, lebih tepatnya terjadi banyak perubahan konversi penggunaan lahan 

kehutanan menjadi lahan perkebunan. Sektor perkebunan seringkali memperluas 

lahannya dengan merubah fungsi hutan menjadi kebun sehingga banyak lahan hutan 

berubah menjadi kebun (BPS, 2008). Produksi kayu bulat yang menjadi bahan baku 

industri kehutanan cenderung mengalami penurunan yang semakin tajam, mulai dari 24.2 

juta m3 pada tahun 1995 berubah turun hingga 8.2 juta m3 di tahun 2002 (Siregar, 2008) 

Dilihat dari pola deforestasi di dunia khususnya pada 152 negara, terdapat tiga 

penyebab deforestasi, yaitu perluasan pertanian, eksploitasi kayu dan pembangunan 

infrastruktur. Hal ini berinteraksi dengan lima faktor: demografi, ekonomi makro, teknologi, 

kebijakan dan budaya (Jauhari, et al., 2013); (BAPPENAS, 2011). Rusaknya hutan juga 

banyak hal. Secara langsung disebabkan oleh penebangan, pembalakan liar, dan 

kebakaran hutan, namun secara tidak langsung seperti kegagalan pasar, kegagalan 

kebijakan dan isu-isu sosial-ekonomi dan politik (Republika.co.id, 2012). 

Tekanan penduduk, ekonomi dan politik telah memberi kontribusi pada eksploitasi sumber 

daya alam, khususnya pada sektor kehutanan (Basari dan Dulsalam 2012). Perencanaan 

hutan yang lemah yang ditandai dengan tidak adanya manajer pengelola di tingkat 

lapangan (Davis, 1970). Masalah utama penyebab deforestasi dan degradasi berupa 

pengelolaan hutan yang tidak efektif, pemerintahan yang lemah, isu kepemilikan (hutan 

konflik lahan) dan dasar penegakan hukum dan perangkat hukum lemah (Simon,1994).   

Batas-batas wilayah pengelolaan hutan yang tidak jelas dapat berarti 'Properties 

yang tidak jelas' . kawasan hutan, meskipun 'de jure' dimiliki oleh negara (milik negara) 

tetapi 'de facto' kawasan hutan di bawah kondisi akses terbuka (Lang, 2011). PusTanLing 

Departemen Kehutanan, 2013 berpendapat realisasi penyelesaian batas kawasan sampai 

dengan tahun 2009 hanya mencapai 77,64% (219,200km) dari 282.300 km, hingga 2014 

akan selesai 25.500 km. Ketidakpastian ini memicu konflik tenurial dengan berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan kawasan hutan. 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola ruang hutan yang diterapkan di 

luar dan di dalam areal pengusahaan hutan di KPH Model Tanah Laut dan menentukan 

pola ruang hutan yang ideal untuk tujuan kelestarian produksi kayu, lingkungan dan sosial 

budaya. 

BAHAN DAN METODE 

 Lokasi penelitian di KPHP Model Tanah Laut, DAS Tabunio, Kabupaten Tanah 

Laut, Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang ditunjukan pada gambar 1.  
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Pendekatan 

penelitian yang digunakan ada yang bersifat kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan 

untuk kondisi biofisik wilayah, tingkat aksesibilitas jalan dan observasi batas tata hutan 

yang diterapkan. Bahan atau objek yang menjadi penelitian ini adalah peta hasil 

pelaksanaan tata batas petak atau blok di dalam KPHP Tabah Laut DAS Tabunio. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Digital Elevation Model (DEM), 

batas areal KPH Model Tanah Laut pada Sub-DAS Tabunio, LANDSAT 8, batas 

administrasi, jalan dan sungai.  

Teknik contoh yang diterapkan adalah purposive sampling. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan, antara lain: studi literatur, wawancara, observasi 

lapangan. Secara umum, proses analisis data pada penelitian ini adalah berbasis spasial 

dengan software Quantum GIS. Metode analisis dan interpretasi data spasial yang 

digunakan, antara lain: watershed analysis, buffer analysis, tabular analysis, dan 

geoprocessing. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui sejauh mana keadaan kondisi perencanaan hutan yang lalu dan 

saat ini, maka dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa 

pakar kehutanan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam bahwa 74% informan setuju 

bahwa pola ruang hutan berbasis boxgrid sudah kurang relevan diterapkan bagi keadaan 

hutan kita yang saat ini sudah didominasi hutan sekunder (bukan hutan alam lagi). Dan 

100% informan sangat bersepakat pola ruang hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) 

diterapkan, karena hal ini lebih memenuhi dan memudahkan untuk aspek pemantauan 

perubahan kualitas  lingkungan terkait 1 petak/anak petak adalah 1 outlet. Disamping 



135 

 

 

aturan hukum UU 41/1999 Pasal 21 ayat 2 yang mengharuskan penggunaan batas 

ekologi dalam pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, 

fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Ekosistem di alam dalam ruang tertentu dapat 

diwakili oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit ekosistem. Dengan demikian 

penggunaan DAS menjadi relevan. 

 Sebagai fakta lapangan bahwa IUPHHK Hutan Tanaman di KPHP Model ini masih 

menggunakan sistem kotak/Boxgrid (lihat Gambar 2). Berdasarkan data sekunder yang 

diperoleh pada Dinas Kehutanan Tanah Laut terkait dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Data sekunder tersebut terkait dengan 

pola petak yang digunakan pada IUPHHK-HT tersebut. 

Gambar 2. Pola Petak Berbentuk Boxgrid/Kotak yang Digunakan Pada IUPHHK-HT di 

KPHP Model Tala 

 Gambar 2 menyajikan pola petak berbentuk kotak/boxgrid yang digunakan pada 

IUPHHK-HT di KPHP Model Tala. Pola ini masih digunakan di IUPHHK-HT ini. Hal ini 

disebabkan oleh belum diterapkannya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan 

dari UU No. 41/1999. Kelemahan pola lain selain ekosistem (pola ekosistem di lapangan 

diwakili oleh DAS) seperti yang diamanatkan oleh UU 41/1999 pasal 22 ayat 2 tersebut 

adalah sering terjadinya perubahan pola ruang dari tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan 

akibat adanya kegiatan seperti penebangan dan perubahan RTRW. Penggunaan DAS 

sebagai pola ruang adalah sangat tepat untuk pengelolaan berkelanjutan karena sangat 

jarang terjadi perubahan bentuk muka bumi. 

 



136 

 

 

 

Gambar 3. Snapshot dari Peta Pembentukan Petak Hasil Tata Hutan dengan Pola 
Boxgrid dan DAS  

Keterangan: Sistem Penomoran dengan basis Boxgrid;       Arah Aliran air pada 

Boxgrid  Sistem Penomoran dengan basis DAS; ☆ Outlet (akumulasi 

arah aliran) per DAS 
 

Gambar 3 menyajikan contoh hasil tata hutan untuk pembentukan petak dengan pola 

boxgrid dan DAS dalam satu ruang bersama sebagai bahan perbandingan. 

Penggabungan ini dimaksudkan untuk memahami perbedaan antara pola Boxgrid dan 

DAS. Jumlah petak yang terbentuk berbasis DAS adalah 11 buah dan petak berbasis 

Boxgrid adalah 12 buah. Jumlah outlet yang terbentuk dengan pola DAS adalah 11 buah 

atau dengan kata lain 1 petak hanya terdapat 1 buah outlet (lihat tanda bintang merah 

pada setiap petak pada Gambar 2), sedangkan outlet per petak dengan pola boxgrid 

paling sedikit 2 (lihat tanda panah merah pada petak A2 dan B2 pada Gambar 2). 

Secara keseluruhan dalam wilayah kajian, perbedaan kedua pola tersebut 

mempunyai perbedaan sangat signifikan. Dari hasil analisa berbasis spasial, luas petak 

berbasis DAS antara 50-100 ha, sedangkan luas petak pola boxgrid adalah 100 ha (bisa 

lebih kecil karena bentuk areal tidak beraturan). Dengan pola DAS, jumlah petak yang 

terbentuk sebanyak 103 buah petak, dan pola boxgrid jumlah petak yang terbentuk 

sebanyak 161 buah petak. Banyaknya outlet atau arah aliran air yang terbentuk dengan 

pola boxgrid dapat mencapai hingga 4 buah per boxgrid, sedangkan, jumlah outlet yang 

terbentuk pada pola ruang berbasis DAS hanya 1 buah per petak. 

Ada beberapa fakta bahwa beberapa perusahaan kayu di Kalimantan Selatan dan 
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Tengah secara tidak langsung telah menggunakan pola DAS. Secara visual berdasarkan 

citra satelit terlihat penggunaan pola DAS pada perusahaan kayu tersebut seperti yang 

disajikan pada gambar 4 berikut. 

 

Gambar 4. Penggunaa Pola DAS dalam Pelaksanaan Ekploitasi Kayu di Kal-Sel-Teng 

Gambar 4 menyajikan adanya penggunaan pola DAS dalam pelaksanaan eksploitasi 

kayu. Secara alami, perusahaan lebih menyukai punggung gunung untuk jalur jalan 

angkutan. Hal ini untuk meminimalkan pengaruh aspek air terkait pembuatan jembatan, 

gorong-gorong dan kondisi jalan yang becek dan mudah rusak. Informan dari perusahaan 

tersebut juga menyebutkan bahwa batas blok atau petak yang dibuat setelah 1-2 tahun 

tanda-tanda batasnya hilang, sehingga menurut mereka batas dengan pola boxgrid tidak 

dapat dijadikan batas permanen, sedangkan jika mereka menggunakan batas punggung 

yang sekaligus untuk jalan angkutan menjadi jaminan bahwa batas punggung dapat 

menjadi batas petak yang alami dan stabil dan dapat bertahan untuk jangka yang lama. 

Alasan lain yang sangat penting adalah pola DAS memerlukan biaya yang lebih murah 

dan lebih permanen batasnya. Sehingga, perusahaan tersebut menyarankan agar 

pemerintah melalui Kementrian LHK sebaiknya merubah pola boxgrid tersebut ke pola 

berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Sistem pola boxgrid juga tidak cocok dengan sistem informasi berbasis spasial yang 

dikembangkan saat ini. Salah satu sistem informasi tersebut adalah Sistem Informasi 

DAS, Sistem Informasi KPH dan RPPLH (sedang dalam pengembangan). Hampir semua, 

sistem informasi pada masa yang akan datang yang terkait ke rungan akan menggunakan 

atau berbasis DAS. Basis sistem informasi disini adalah sistem kode. Penggunaan sistem 

kode pada pola DAS pada wilayah kajian ini telah dibuat. Sebagai contoh kode dengan 

nomor 3207360001001116101111115 (dalam format data string/text) atau 

3.2.07.360.001.001.1.16.1.0.1.1.1.1.1.15 berarti angka 3=Pulau Kalimantan, 2=Bagian 
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Hutan, 07=KPH Tala, 360=nomor urut DAS, 001=nomor petak, 001=nomor anak petak, 

1=Hutan Lindung, 16=batas administrasi, 1= ada kampung, 0=tidak ada Jasa Lingkungan, 

1=ada fauna/flora dilindungi, 1=ada areal kolaborasi, 1=rehabilitasi prioritas1, 1=potensi 

konflik tingkat 1, 1= areal kolaborasi, 15=tahun kegiatan.  

KESIMPULAN 

1. Hampir 74% informan setuju bahwa sistem boxgrid sudah kurang cocok. Hingga 

100% informan sepakat bahwa pola berbasis DAS lebih cocok. 

2. Luas petak berbasis DAS antara 50-100 ha, sedangkan luas petak pola boxgrid 

adalah 100 ha. Dengan pola DAS, jumlah petak yang terbentuk sebanyak 103 buah 

petak, dan pola boxgrid jumlah petak yang terbentuk sebanyak 161 buah petak.  

3. Banyaknya outlet yang terbentuk dengan pola boxgrid dapat mencapai hingga 4 buah 

per boxgrid, sedangkan, jumlah outlet yang terbentuk pada pola ruang berbasis DAS 

hanya 1 buah per petak.  

4. Pemberian nomor pada petak perlu dilakukan untuk memudahkan pengembangan 

sistem informasi 

5. Pola Ruang DAS sangat relavan dengan konsep pengelolaan hutan lestari, karena 

batasnya sangat stabil dan bertahan lama, penggunaan 1 outlet untuk memudahkan 

kontrol perubahan kualitas lingkungan, dapat bersinkronisasi dengan sistem lainnya 

seperti RPPLH yang berbasis DAS 
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ABSTRAK 

Pengeloaan Hutan Lestari (PHL) yang sering dikumandangkan oleh banyak pihak, 
terkesan masih sebatas tataran konsepsi. Sejalan dengan itu, pembentukan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan ini, 
ternyata belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Di berbagai wilayah, 
termasuk di Sulawesi Selatan, perkembangan pembangunan KPH tersebut terkesan 
masih terseok-seok. KPH di Sulawesi Selatan, yang semula dicanangkan berjumlah 10 
unit, terdiri atas tujuh unit KPH Lindung dan 3 unit KPH Produksi, sampai sejauh ini, baru 
tiga unit yang beraktivitas, dan itupun belum maksimal. Ketiga KPH yang dimaksudkan 
adalah KPHP Model Jeneberang, KPHL Model Larona Malili dan KPHP Model Awota.  
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui / merisalah permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi dalam pembangunan KPH di Sulsel, dan khususnya pada pembangunan 
KPHL Larona Malili, KPHP Jeneberang dan KPHP Awota. (2) merumuskan strategi 
pembangunan KPH dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan sumberdaya 
hutan pada masa mendatang.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai 
Agustus 2016. Pengambilan data dilakukan melalui studi literatur, pengumpulan data 
lapang, wawancara mendalam / diskusi kelompok terarah (FGD), dengan para pengelola 
KPH beserta para pemangku kepentingan pembangunan KPH lainnya.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa KPHP Model Jeneberang memiliki sejumlah potensi yang dapat 
dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan pengelolaan KPH 
termaskud. Demikian pula halnya dengan KPHL Lalora Malili dan KPHP Awota, memiliki 
aneka jasa lingkungan / jasa wisata alam, serta keanekaragaman potensi hasil hutan non 
kayu, yang dapat mendukung pembangunan dan keberlanjutan pengelolaan KPH yang 
bersangkutan.  Sejumlah hambatan yang terindikasi dihadapi dalam pembangunan ketiga 
KPH tersebut  antara lain berupa : keterbatasan anggaran (dana awal), keterbatasan 
SDM, belum mantapnya batas kawasan hutan, potensi konflik pemanfaatan kawasan, 
illegal logging, konflik penggunaan lahan, ketidakjelasan sistem kelembagaan 
pengelolaan kawasan tingkat tapak dan kecenderungan masyarakat untuk merambah 
areal KPH. 
Kata kunci: Perkembangan KPH, Potensi, Hambatan  

 

A. PENDAHULUAN 

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumberdaya hutan terus 

mengalami degradasi secara nyata, meskipun upaya-upaya pelestariannya juga terus 

dikumandangkan pada berbagai kesempatan di berbagai tempat. Untuk mengatasi 

persoalan ini pemerintah telah mencanangkan pengelolaan hutan berbasis Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH), melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 jo PP 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
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Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pembangunan KPH tersebut, antara lain dilandasi 

dengan konsep pemisahan pengelolaan hutan dari pengurusan hutan, yang 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan hutan kembali. 

Khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), seminar, lokakarya dan 

diskusi-diskusi secara intensif tentang pembangunan KPH dimulai pada tahun 2008. 

Sebagai hasil adalah ditetapkannya 10 unit KPH, melalui Surat Keputusan (SK) 

Menteri Kehutanan Nomor 88/Menhut-II/2011, tanggal 9 Maret 2011. Kesepuluh unit 

KPH termaksud terdiri atas  7 unit KPH Lindung dan 3 unit KPH Produksi di Sulsel.  

Sebagai tindak lanjut dari SK No.88, maka pada tahap awal dua diantara 10 Unit KPH 

di Sulsel, ditetapkan menjadi KPH Model, yaitu masing-masing KPHL Model Larona 

Malili dan KPHP Model Jenerberang. KPHL Model Larona Malili ditetapkan 

berdasarkan SK Nomor 722/Menhut-II/2011, tanggal 20 Desember 2011. Sementara 

KPHP Model Jeneberang ditetapkaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 715/Menhut-II/2012, tanggal 29 Juni 2012.  

KPHL Model Larona Malili meliputi areal seluas 241.992 ha (HL seluas 156.593 

ha, HPT seluas 79.008 ha dan HPB seluas 6.391 ha), yang seluruhnya berada di 

dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah Kebupaten Luwu Timur. Untuk menjadi pengelola KPHL ini, 

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) melalui Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011. 

KPHP Model Jeneberang meliputi areal seluas 160.854 ha, terdiri atas Hutan 

Lindung seluas 66.119 ha dan Hutan Produksi seluas 94.735 ha. KPH ini berlokasi 

pada 7 (tujuh) wilayah kabupaten, yaitu Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, 

Bulukumba, Sinjai dan Bone, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Provinsi. Pengelola KPHP ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel, yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Gubernur Nomor 29 tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012. 

Menyusul kedua KPH Model tersebut di atas, Pemerintah menetapkaan pula 

KPHP Model Awota berdasarkan SK Nomor 979/Menhut-II/2013. KPHP, yang semula 

tidak termasuk dalam Rancang Bangun KPH berdasarkan SK Menhut No.88 ini, 

memiliki luas sebesar 19.071 ha, yang terdiri atas 70,6% diantaranya merupakan 

kawasan hutan lindung dan sisanya 29,4% merupakan kawasan hutan produksi. KPHP 

Awota mengusung Sutera Alam sebagai komoditas andalannya, yang juga memang 

merupakan komoditas andalan Kabupaten Wajo. Pengelola KPHP Awota dipercayakan 

kepada UPTD yang memang sudah dibentuk pada Dinas Kabupaten Wajo sebelum 

keluarnya SK Menhut No. 88. 
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Perkembangan unit-unit KPH tersebut di atas, sampai sejauh ini, terkesan 

kurang menggembirakan, dan sama sekali belum ada gambaran tentang kapan KPH-

KPH ini dapat mandiri. Sehubungan dengan itulah, maka berbagai hal yang menjadi 

kendala dalam KPH termaksud patut diketahui dan dicermati untuk melandasi 

perumusan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna lebih memacu pembangunan KPH 

pada masa mendatang.  

B. METODE PELAKSANAAN 

Data dan informasi yang dituangkan dalam tulisan ini merupakan hasil 

penelusuran laporan-laporan yang relevan, selain melalui wawancara dengan pihak-

pihak yang selama ini terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan KPH di 

Sulsel, khususnya dengan pembangunan ketiga KPH tersebut di atas, yaitu KPHL 

Model Larona Malili, KPHP Model Jeneberang dan KPHP Model Awota. 

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan potensi 

dan berbagai persoalan yang dijumpai atau dihadapi dalam upaya pembanguan KPH 

untuk mendasari perumusan rekomendasi tentang hal-hal yang dapat dilakukan dalam 

rangka memacu pembangunan KPH, khususnya di Sulawesi Selatan pada masa 

mendatang. Selanjutnya, diharapkan bahwa KPH-KPH termaksud dapat terbangun 

dan berkembang menjadi mandiri dalam pengelolaan hutan lestari, sesuai dengan 

tujuan awal dari pencanangan pembangunan KPH.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Potensi dan Permasalahan Pokok 

KPHL Model Larona Malili 

KPHL Larona Malili, yang 64,71% bagian wilayahnya merupakan Hutan Lindung, 

tercatat memiliki vegetasi yang relatif masih beragam, diantaranya terdapat beberapa 

jenis rotan dan beberapa jenis pohon komersil seperti Dyospiros celebica (kayu hitam), 

Manilkara fasciculata (kayu kumea) dan juga Agathis sp. (damar). Wilayah KPH Larona 

Malili ini merupakan daerah tangkapan hujan Danau Towuti dan Danau Matano, yang 

juga merupakan pemasok air bagi bagi PLTA yang dimanfaatkaan oleh PT Vale (dulu 

PT Inco), seharusnya tetap terkelola dan terpelihara dengan baik. Namun wilayah KPH 

tersebut juga tidak terhindar dari aneka kegiatan perambahan yang telah 

menyebabkan sekitar 60% dari wilayah KPH ini sudah merupakan hutan sekunder, 

sementara bagian wilayahnya yang berpenutupan hutan primer sisa sekitar 7%. 

Selain sebagai daerah tangkapan hujan dan pemasok air baku untuk pemenuhan 

kebutuhan vital di bagian hilir, wilayah KPHP Larona-Malili memiliki bentang alam dan 

pemandangan yang indah dan yang berpotensi untuk pengembangan jasa lingkungan 

berupa wisata alam. Pada wilayah ini terdapat beberapa lokasi air terjun (diantaranya 
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air terjun Mata Buntu di Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda dan air terjun Atue di 

Kecamatan Malili), serta lokasi permandian alam Mantadulu di Kecamatan Angkona 

dan Pantai Batu Minggoro di Desa Harapan, Kecamatan Malili. 

Dengan demikian pembangunan KPHL Malili harus berorientasi pada 

pengembangan jasa lingkungan (wisata dan perlindungan ekosistem danau), 

disamping untuk menghasilkan aneka hasil hutan non kayu, utamanya rotan dan 

damar. Khusus pada hutan produksi yang menempati bagian wilayah KPH seluas 

80.000 ha lebih, dapat dibangun hutan tanaman untuk menghasilkan kayu atau bahan 

bangunan yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah Luwu 

Timur, sebagai salah satu wilayah kabupaten yang tergolong masih baru dan 

mengalami perkembangan dan pembangunan pemukiman baru yang cukup pesat.  

Kondisi termaksud di atas ini pulalah yang sekaligus menjadi penyebab bagi 

rentannya wilayah KPH Larona-Malili beserta kelestarian sumberdaya hutannya 

terhadap ancaman alih fungsi kawasan hutan, aktivitas perambahan hutan, dan 

penebangan liar. Hal ini juga diindikasikan oleh kondisi penutupan lahan, dimana 3,3% 

dari areal KPH berpenutupan semak belukar, 57,5% berpenutupan hutan sekunder, 

sementara bagian yang berpenutupan hutan primer sisa 7%. 

KPHP Model Jeneberang 

KPHP Model Jeneberang, yang wilayahnya 41,1% berupa kawasan Hutan 

Lindung dan 58,9% berupa kawasan Hutan Produksi, sebagian besar berpenutupan 

hutan sekunder (39,5%) dan semak belukar (25%), sementara bagian wilayah yang 

berpenutupan hutan primer tidak lagi dijumpai. Potensi bagian wilayah KPH yang 

berpenutupan hutan sekunder berkisar antara 5,85 m3 sampai 26,85 m3 per ha, 

dimana bagian-bagian yang masih berpotensi relatif tinggi (> 20 m3 per ha) dapat 

dijumpai di Kabupaten Sinjai, Gowa dan Bone, sementara hutan sekunder di 

Kabupaten Bantaeng, Bulukumba dan Jeneponto memiliki potensi < 10 m3 per ha.      

Wilayah KPHP Jeneberang memiliki tanaman hasil proyek reboisasi yang 

berumur 20 sampai 30 tahun. Hampir semua bagian wilayah KPH ini sudah pernah 

menjadi sasaran proyek reboisasi. Namun sampai saat ini belum ada data yang akurat 

tentang potensi tanaman reboisasi termaksud. Catatan yang sempat diperoleh, 

menunjukkan bahwa wilayah RPH yang masih memiliki tegakan hutan hasil reboisasi 

tersebut adalah Bantaeng, Bulukumba, Gowa dan Sinjai, yang umumnya berada dalam 

kawasan Hutan Lindung. 

Selain potensi kayu, KPHP Jeneberang juga memiliki potensi non kayu, yang 

antara lain berupa Getah Pinus, Damar, Madu Hutan, Rotan, Biji Kemiri, Gaharu dan 

aneka jenis umbi-umbian. Potensi non kayu tersebut, selama ini, menjadi sumber 
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pendapatan tambahan bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan dalam 

wilayah KPH, meskipun belum digarap secara maksimal.    

Meskipun KPH Jeneberang berlabel KPH Produksi, namun wilayah KPH ini 

memiliki kawasan Hutan Lindung yang cukup luas, yaitu 60.000 ha lebih, yang 

berperan sebagai daerah tangkapan hujan bagi sejumlah sungai besar yang 

mengalirkan air baku ke beberapa kota penting di bagian selatan wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait 

dengan keberadaan Hutan Lindung termaksud, wilayah KPHP Jeneberang memiliki 

sejumlah potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang sebagian besar di antaranya 

belum digarap dengan baik. Pada wilayah KPH ini juga dijumpai sejumlah jenis flora 

dan fauna, termasuk beberapa diantaranya merupakan jenis endemik yang langka dan 

merupakan kekayaan sumberdaya alam hayati yang tidak ternilai, sepanjang  dikelola 

dengan baik.  

Di atas telah dikemukakan bahwa tidak ada lagi bagian wilayah KPHP 

Jeneberang yang berpenutupan hutan primer, selain itu bagian wilayah yang 

berpenutupan hutan sekunder dan semak belukar yang tergolong cukup luas. Kondisi 

ini menjadi indikator bahwa kegiatan perambahan hutan dan penebangan liar dalam 

wilayah KPHP Jeneberang, termasuk dalam kawasan Hutan Lindung, selama iini, 

berlangsung secara cukup intens. Sejalan dengan itu, luas bagian kawasan hutan yang 

berpenutupan hutan, cenderung tidak mengalami penambahan dan bahkan malahan 

meningkat dari tahun ke tahun, dalam volume kegiatan dan telebih dalam hal 

anggarannya, meskipun proyek penamanan terus berlangsung. Sehubungan dengan 

hal ini, sinkronisasi kebijakan pihak-pihak terkait nampaknya masih terus menjadi 

persoalan pokok dalam pembangunan KPH, terutama pada tataran implementasinya di 

lapangan. Dukungan pemerintah daerah masih sangat terbatas, sehingga 

pembangunan KPH ini masih sangat tergantung pada jatah / pembagian “Kue 

Nasional”, melaui APBN, DAK, dan atau yang lainnya. 

KPHP Model Awota 

KPHP Model Awota yang meliputi kawasan seluas 19.071 ha, terdiri  atas Hutan 

Produksi seluas 13.664,48 ha (71,65%) dan Hutan Lindung seluas 5.406,52 ha 

(28,35%). Tipe penutupan dari KPH ini didominasi oleh pertanian lahan kering campur 

semak, dengan luas mencapai  9.104,69 ha (47,74%), kemudian disusul oleh tambak 

seluas 3.488,52 ha (18,12%), savana seluas 2.905,98 (15,24%) dan semak belukar 

seluas 1.502,69 ha (7,88%), serta sawah dan hutan sekunder yang luasnya lebih 

tebatas.  
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Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa seluas 5.439,96 ha (28,5%) 

dari areal KPHP Awota berpotensi untuk pengembangan Sutera Alam. Areal ini 

merupakan bagian dari kawasan Hutan Produksi, dengan rincian  3.190,10 ha terdapat 

pada Blok Pemanfaatan dan 2.249,86 ha pada Blok Wilayah Tertentu, yang tersebar di 

beberapa desa dalam wilayah KPH. Pengelolaan KPH Awota ini bertujuan untuk 

mengembangkan salah satu potensi andalan Kabupaten Wajo yaitu Usaha 

Persuteraan Alam, dan mencoba mensinerjikan antara potensi Petani Sutera 

tradisional yang ada di dalam wilayah KPH (yang teridentifikasi cenderung semakin 

kekurangan lahan) dan potensi lahan yang dimiliki KPH untuk pengembangan 

pertanaman murbei.  

Dibanding dengan KPH yang lainnya, KPHP Awota memiliki persoalan yang 

relatif lebih kompleks, yang antara lain berupa ketidaksinkronan kebijakan pihak-pihak 

terkait, disamping persoalan-persoalan klasik seperti, keterbatasan jumlah dan 

kapasitas SDM, dan masalah pendanaan. Sejalan dengan itu, diindikasikan bahwa 

masalah-masalah utama persuteraan di Wajo meliputi masalah biaya/modal, 

ketersediaan dan kesesuaian lahan, sulitnya mendapatkan bahan baku, teknologi yang 

digunakan oleh petani/pengrajin sutera masih sangat tradisional, belum tertatanya 

dengan baik pemasaran produk sutera,  belum berjalannya dengan baik organisasi 

yang menghimpun pengusaha persuteraan, belum optimalnya peran dan fungsi 

lembaga-lembaga pendukung dan kebijakan tata niaga usaha persuteraan alam 

dirasakan masih belum ada penerapan standar harga produksi. Hal-hal tersebut di atas 

mengakibatkan sebagian masyarakat mulai beralih pada komoditas pertanian yang 

dapat memenuhi kebutuhan primer petani secara langsung, seperti jagung, sayur-

sayuran dan lain-lain. Kondisi ini juga dipicu oleh sempitnya lahan yang dikelola 

masyarakat untuk pertanaman murbei guna menghasilkan pakan ulat sutera. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

 KPHL Larona Malili 

Dengan difasiliasi oleh  Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BKPH) Wilayah VII 

Makassar, telah terlaksana Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

Jangka Panjang KPHL Larona Malili, pada tahun 2012.  

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013 dalam wilayah KPHL Larona Malili antara 

lain meliputi pengembangan kapasitas pelaksana melalui bimbingan teknis, sosialisasi 

peraturan perundang-undangan, disamping pengamanan hutan, pendataan potensi 

hutan, baik potensi kayu dan non kayu, maupun potensi pengembangan jasa wisata 

alam. Sementara kegiatan penanaman yang dalam rangka pengayaan dilaksanakan 

oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Saddang pada areal seluas 
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300 ha di Kecamataan Towuti, masing-masing 175 ha di Desa Tinampu (tanaman 

dilaporkan terbakar) dan 125 ha di Desa Masiku. Pada tahun yang sama PT Vale Tbk 

juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi DAS sebagai tanggung jawab atas ijin 

penggunaan kawasan hutan, dilaksanakan di Desa Harapan Kecamatan Malili seluas 

75 Ha. Terindikasi bahwa lokasi-lokasi yang ditanami mengalami konflik penggunaan 

lahan (Lampiran 1). 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014-2016, meliputi Pengembangan 

kapasitas aparat KPHL, pendataan potensi, pengamanan hutan, dan penyusunan 

rencana pengelolaan. Sementara itu, tidak ada informasi yang diperoleh menyangkut 

realisasi pembangunaan fisik, khususnya pembangunan hutan.  

KPHP Jeneberang 

Perincian jenis dan volume kegiatan fisik lapangan yang dilaksanakan dalam 

wilayah KPHP Jeneberang, selama periode 2013-2016, disajikan pada Lampiran 2. 

Kegiatan penanaman yang dilakukan pada Tahun 2013 adalah RHL pengayaan pada 

Hutan Lindung seluas 1.200 ha, masing-masing 400 ha di Kecamatan Bungaya dan 

200 ha di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, serta 600 ha di Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Gowa. Pada tahun 2014, selain dilakukan pemeliharaan 

tanaman tahun sebelumnya, dilakukan pula penanaman baru, yang antara lain berupa 

RHL pengayaan Hutan Lindung pada areal seluas 200 ha di Kecamatan Patimpeng 

Kabupaten Bone dan pembuatan tanaman seluas 248 ha, yang tersebar di enam 

lokasi, yaitu tiga lokasi di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dan tiga lokasi di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

Pada tahun 2015, kecuali melakukan kegiatan pemeliharaan (pertama dan 

kedua) terhadap tanaman tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kegiatan penanaman 

baru. Selanjutnya pada tahun 2016, dilakukan kegiatan penanaman hutan pada areal 

seluas 135 ha yang tersebar di empat lokasi, yaitu dua lokasi di Kecamatan Patimpeng 

Bone, satu lokasi di Kecamatan Bontoramba Kebupaten Jeneponto dan  satu lokasi 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Selain itu, juga  dilakukan 

kegiatan penanaman tanaman pangan seluas 5 ha di Kecamatan Polongbangkeng 

Kabupaten Takalar.   

KPHP Awota 

Kegiatan penanaman yang dilakukan dalam wilayah KPHP Awota, masih sangat 

terbatas, yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada tahun 2015, areal yang 

ditanami hanya seluas 10 ha pada kawasan Hutan Lindung dengan jenis mangrove. 

Pada tahun 2016 juga dilakukan penanaman dengan jenis mangrove pada kawasan 
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Hutan Lindung seluas 10 ha, dan penanaman bambu di sekitar Sungai Pasolloran 

dalam kawasan Hutan Lindung sepanjang 10 km. 

Selain penanaman mangrove dan bambu yang telah dikemukakan di atas, juga 

dilakukan pembangunan pertanaman dengan pola wanatani-sutera pada areal seluas 

25 ha, di Desa Passoloreng, Kecamatan Gilireng dan 25 ha di Desa Minangatellue 

Kecamatan Maniangpajo. Pada wanatani-sutera ini dikombinasikan jenis murbei, jabon 

dan jenis tanaman semusim berupa kacang-kacangan, dimana jenis jabon difungsikan 

sebagai tanaman pembatas.  

 3.  Analisis dan Pembahasan 

Kegiatan pembangunan hutan tanaman di wilayah KPHL Larona Malili  

cenderung belum diberi perhatian secara proporsional, dimana sejak pembentukannya 

areal yang ditanami baru 300 ha, dan itupun 175 ha diantaranya dilaporkan terbakar. 

Penanaman yang didanai oleh pihak BPDAS Saddang dan PT. Vale tersebut tergolong 

sangat kecil bila dibandingkan dengan luas bagian areal KPH yang berpenutupan 

semak belukar, yaitu seluas 79.857 ha atau sekitar 3,3% dari total luas KPHL Larona 

Malili  (241.992 ha). Belum lagi jika diperhitungkan kebutuhan rehabilitasi pada bagian 

kawasan yang berpenutupan hutan sekunder, yaitu sebesar 139.145 ha (57,5%).  

 Hal yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanaman di 

wilayah KPHP Jeneberang, yang dilaksanakan atas dukungan dana pemerintah 

melalui pihak BPDAS Jeneberang-Walanae, BPHP Wilayah XIII, serta APBD dan DAK 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Total luas  pembangunan Hutan 

Tanaman dari tahun 2013 sampai 2016, di wilayah KPHP Jeneberang hanya mencapai 

1.778 ha, yang terdiri atas 1400 ha berupa RHL pengayaan Hutan Lindung dan 378 ha 

penanaman pada Hutan Produksi. Luasan ini juga sangat kecil bila dibandingkan 

dengan luas bagian KPH yang berpenutupan semak belukar dan alang-alang seluas 

40,214 ha (25%), dan yang berpenutupan hutan sekunder seluas 63,537 ha (39,5%). 

Fakta-fakta di atas, menunjukkan bahwa pembangunan hutan dalam wilayah 

KPH masih lebih banyak tergantung pada pihak lain. Sementara itu, Pengelola KPH 

nampaknya cenderung lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan administratif dan 

pendataan. Terkait dengan hal ini, muncul beberapa pertanyaan mendasar seperti : 

kapan pengelola KPH dapat berperan sebagai pengelola hutan tingkat tapak yang 

benar-benar mandiri. Jika kegiatan-kegiatan masih terus bergantung kepada / diatur 

oleh pihak lain, yang entah berakhirnya sampai kapan, dapatkah diharapkan bahwa 

pembangunan hutan untuk mewujudkan hutan yang lestari dapat terlaksana. Patut 

dicatat bahwa pengelolaan hutan lestari, khususnya hutan produksi akan sulit 
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diwujudkan jika jenis yang ditanam setiap tahunnya relatif beragam dan berganti-ganti, 

dengan luasan yang juga bervariasi. 

Ke depan, pemberdayaan pengelola KPH dalam melaksanakan pembangunan 

hutan yang dikelolanya harus menjadi perhatian dari para pihak penentu kebijakan. 

Pendampingan bagi pengelola KPH dalam mengembangkan kemitraan dengan para 

pemodal untuk mengembangkan aneka usaha dalam wilayah KPH dapat menjadi 

salah satu alternatif untuk mendukung upaya pemberdayaan KPH. Terkait dengan hal 

ini, diperlukan adanya jaminan dari pihak pemerintah tentang keamanan Investasi. 

Sejalan dengan itu, pembebasan / pemberian keringan pajak bagi pihak-pihak yang 

berinvestasi dalam pembangunan hutan, sangat patut dipertimbangkan sebagai salah 

satu upaya untuk mendukung dan memacu pembangunan KPH pada masa 

mendatang.  

Terkait dengan KPHP Awota, yang merupakan sebuah KPH spesifik dengan 

Sutera Alam sebagai komoditas utamanya, diperlukan strategi dan pendekatan-

pendekatan khusus untuk mendukung optimalisasi hasil sutera alam (daun murbei),  

disamping komoditas hasil hutan dan pengembangan fungsi lindung. Tercatat bahwa 

bagian wilayah KPH yang berpotensi untuk menjadi areal pengembangan tanaman 

murbei adalah seluas 5.439,96 ha atau 28,5% (BPKH Wilayah VII Makassar, 2014). 

Jika diasumsikan bahwa sekitar 75% dari bagian areal ini dapat dimanfaatkan secara 

efektif untuk pertanaman murbei dan setiap keluarga petani dapat mengelola 

pertanaman murbei seluas 2 ha, maka jumlah keluarga petani yang dapat memperoleh 

kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan usaha pertanaman murbei / usaha 

persuteraan alam dalam wilayah KPHP Awota adalah sebanyak 2.040 KK.  

KPHP Awota yang didominasi oleh penutupan pertanian lahan kering campur 

semak, tambak dan semak belukar, menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan oleh 

masyarakat pada KPHP Awota cukup meluas sehingga Pihak Pengelola KPH perlu 

mengembangkan kemitraan yang dapat mengoptimalkan peranserta masyarakat 

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan KPH.   

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian terdahulu maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kawasan hutan dalam KPH-KPH Larona Malili, Jeneberang dan Awota, secara 

umum sudah mengalami degradasi yang cukup parah. 

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola KPH sampai sejauh ini belum 

menggambarkan upaya-upaya perwujudan tujuan KPH, yaitu pembangunan KPH 

yang dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara mandiri. 
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3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KPH-KHP perlu difasilitasi melalui 

pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan untuk mewujudkan kondisi 

hutan yang semakin baik, menuju pada kondisi yang dapat menjamin optimalisasi 

hasil dan manfaat, bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini harus tergambar 

dalam Perencanaan KPH, yang dilengkapi dengan kejelasan tentang tahapan-

tahapan pencapaian kondisi termaksud. 

4. Pemberdayaan pengelola KPH harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk 

melalui fasilitasi bagi pengembangan kemitraan dengan para pemodal yang dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan KPH. Terkait dengan hal ini, kebijakan 

pembebasan atau minimal pemberian keringan pajak bagi pihak-pihak yang 

berperanserta dalam pembangunan KPH, sangat patut dipertimbangkan untuk 

menorong pembangunan KPH ke depan. 
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Lampiran 1. 

Kegiatan penanaman yang dilaksanakan dalam wilayah KPHL Model Larona Malili, 

selama Periode 2014-2015 

No. 
Kecamatan 

Towuti 

Luas 
Tanam 

(ha) 

Pemeli-
haraan 
Thn 1  
(ha) 

Pemeli-
haraan 
Thn 2  
(ha) 

Jenis Keterangan 

1. Desa 
Tinampu 

175 Tidak 
ada 

- Bitti, 
Gmelina, 
Sengon, 
Mahoni 

Tanaman terbakar, lokasi tidak 
clean & clear (konflik lahan) 

2. Desa 
Masiku 

125 125 60 Ditanamani merica, konflik 
lahan 

Sumber : KPHL Larona Malili, Laporan Tahunan, 2015. 

 

Lampiran 3 

Kegiatan penanaman yang dilaksanakan dalam wilayah KPHL Model Awota, selama 

Periode 2015-2016 

No. Kegiatan Luas Tahun 

1. Penanaman Mangrove (HL) 10 ha 2015 

2. Penanaman Mangrove (HL) 10 ha 2016 

3. Penanaman Bambu (sekitar sungai Pasalloran) di lokasi HP 10 km 2016 

4. Pengembangan Agro sutera (murbei dan jabon) di lokasi HP :   
Minanga Tellue & Passolloreng,masing-masing 25 ha   

50 ha 2016 

Sumber : KPHP Awota, Laporan Tahunan, 2016. 

 

Lampiran 2 

Kegiatan penanaman yang dilaksanakan dalam wilayah KPHP Model Jeneberang, 

selama Periode 2013-2016 

No. 
Kegiatan yg 

dilaksanakan 
Kabupaten / 
Kecamatan 

Luas 
(ha) 

Sumber 
Dana 

Jenis Tanaman 

Tahun 2013 

1 Pembuatan Tanaman 
RHL pengkayaan Hutan 
Lindung 

Gowa / Bungaya 400 
 
 

APBN DIPA  
BPDAS JW 
(Jeneberang-
Walanae) 

Mahoni, Jati, Bayam 
jawa, Durian, Petai, 
Nangka 

 
 
 

  
  
 

Gowa / 
Biringbulu 
  

200 
 
 

APBN DIPA  
BPDAS JW 
 

Mahoni, Jati, Bayam 
jawa, Durian, Petai, 
Nangka 

  Bone / 
Patimpeng 

600 
 

APBN DIPA   
BPDAS JW 

Mahoni, Akasia, 
Kemiri, Petai, Nangka 

Tahun 2014 

1 
 

Pembuatan Tanaman 
RHL Pengkayaan HL 
 

Bone / 
Patimpeng 
  

200 
 

APBN DIPA 
BPDAS JW 

Mahoni, Akasia, Bitti, 
Kemiri, Nangka, 
Petai, Durian 
 

2 
 
 

 Pemeliharaan  Tanaman 
Thn I,  RHL Pengkayaan 
HL 
  

Gowa / Bungaya 
  
  

400 
 
 

APBN DIPA 
BPDAS JW 
 

Mahoni, Bayam jawa, 
Jati, Durian, Petai, 
Nangka 

  Gowa / 
Biringbulu 

200 APBN DIPA 
BPDAS JW 

Mahoni, Bayam jawa, 
Jati, Durian, Petai, 
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Nangka 

 
 
 

  
 

Bone / 
Patimpeng 
  

600 
 
 

APBN DIPA 
BPDAS JW 

Mahoni, Akkasi, 
Kemiri, Petai, 
Nangka 

3 Penanaman Jabon dan 
Jati di Hutan Produksi 

Bone / 
Patimpeng 

39 APBD dan 
DAK Dishut 
Sulsel 

Jabon, Jati 

4 Penanaman Jambu 
Mente 

Bone / 
Patimpeng  

50 
 

Jambu mete 

5  Penanaman Gaharu di 
HP 

Gowa / 
Biringbulu 

20 APBD Dishut 
Sulsel 

Gaharu, Jagung, 
Cabai, Nenas 

6 
 

 Penanaman Hutan 
Produksi 

Gowa / 
Biringbulu 

50 
 

APBD Dishut 
Sulsel 

Gaharu, Jabon, 
Jagung, Cabai, Nenas 

7 
 

Penanaman Hutan 
Produksi 

Gowa / 
Biringbulu 

50 APBD Dishut 
Sulsel 

Jabon, Jagung, 
Cabai, Nenas 

8 Pelatihan Teknik 
Penanaman pada Areal 
KPH 
  

Gowa, Takalar, 
Jeneponto,  
Bone, Bantaeng, 
Sinjai, Bulukumba 

- 
  
  

APBD, DAK 
 
 

  
  

  

9 Pemeliharaan Tanaman 
Tahun Berjalan 

  APBD, DAK   

10 Penanaman pada Lahan 
Kritis 

Bone / 
Patimpeng 

39 APBD, DAK Jabon Merah, Jahe, 
Nilam, Cabai 

Tahun 2015 

1 
 

Pemeliharaan Tanaman 
Thn Pertama RHL 
Pengkayaan HL  

Bone / 
Patimpeng 
  

200 
 

APBN DIPA 
BPDAS JW 
 

Mahoni, Akasia, Bitti, 
Kemiri, Petai Nangka, 
Durian, Nangka 

2 Pemeliharaan  Tanaman 
Thn Kedua RHL 
Pengayaaan  HL 

Gowa / Bungaya 400 APBN DIPA 
BPDAS JW 

 

  Gowa / 
Biringbulu 

200 APBN DIPA 
BPDAS JW 

 

  Bone / 
Patimpeng 

600 APBN DIPA 
BPDAS JW 

 

3 Peningkatan 
Pengetahuan Masyarakat 
dan atau Polhut melalui 
Bimbingan dan Sosialisasi 

Bantaeng, Bone, 
dan Sinjai 

 APBN DIPA 
BP2HP Wil. 
XV 

 

4 Operasionalisasi Kegiatan Seluruh wil. KPH  APBN DIPA 
BP2HP Wil. 
XV   

5 Pemeliharaan Tanaman 
Thn Pertama RLK pada 
Wilayah KPH 

Bone / 
Patimpeng  

39 APBD, DAK Jabon merah, Jahe, 
Nilam, Cabai 

Tahun 2016 

1 Pemeliharaan Tanaman 
Thn Kedua RHL  
Pengkayaan HL  

Bone / 
Patimpeng 

200 APBN DIVA 
BPDAS JW 

  

2 Penanaman Jati Unggul 
pola Tumpang Sari 

Bone / 
Patimpeng 

20 
 

APBN DIPA 
BPHP 
Wil.XIII 
Makassar 

Jati Unggul, Jahe, 
Cabai 

 Pembuatan Tanaman  
Jabon  

60 APBD, DAK Jabon 

3 Penanaman Tanaman 
Pangan dalam Kawasan 
Hutan 

Takalar / 
Polongbangkeng 
Utara 

5 APBD Dishut  
Sulsel 

Jagung, Cabai, Jahe, 
Talas, Kedelai 
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4 Pembuatan Tanaman 
Pola Tumpangsari  

Jeneponto / 
Bonto Ramba 

50 sda Kaliandra, Jagung 

5 Pemeliharaan Tanaman 
Tahun Pertama  

Gowa / 
Berutallasa 

30 sda  

6 Pemeliharaan Tanaman 
Tahun Kedua 

Gowa / 
Biringbulu 

120 sda  

7 Penanaman Tanaman 
Kehutanan dan Tanaman 
MPTs di KPHP Model 
Jeneberang 

Takalar / 
Polongbangkeng 
Utara 

5 sda Durian, Pala 

Sumber : KPHP Jeneberang, Laporan Tahunan, 2016. 
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ABSTRAK 

Kawasan SM Kuala Lupak dan SM Pulau Kaget termasuk salah satu perwakilan 
tipe ekosistem hutan rawa mangrove yang didominasi jenis-jenis vegetasi rambai 
(Soneratia alba), panggang (Ficus sp), rengas (Gluta renghas), nipah (Nypa fructicans) 
dan jenis fauna yang utama adalah Bekantan (Nasalis larvatus)  yang merupakan 
maskot fauna Kalimantan Selatan. Permasalahan utama adalah terjadinya penguasaan 
lahan secara ilegal disebabkan tidak jelasnya batas lahan masyarakat dengan kawasan 
hutan. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah enklap wilayah pemukiman desa (I) atau 
enklap pemukiman beserta lahan yang sudah terkelola (II). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji kebijakan yang solutif untuk kawasan hutan konservasi berbasis masyarakat 
yang hingga kini belum dibuat oleh Pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif dengan analisis konten dan deskriptif. 

Kebijakan berbasis masyarakat yang dapat mempertahankan keragaman flora 
dan fauna namun tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya adalah Model 
Hutan Desa Konservasi. Model ini menekankan kepada aspek pelestarian terhadap 
keberadaan flora dan fauna yang dilindungi, namun juga sekaligus memberikan 
kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam mengelola kawasan 
konservasi tersebut. Kegiatan yang dapat dipilih antara lain: Penguatan Kelembagaan, 
Pengayaan tanaman HHBK dan Pengembangan Jasa Lingkungan. 

 
Kata kunci: hutan konservasi, kebijakan, masyarakat 

 

Latar Belakang 

Kawasan  konservasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  ditempuh  pemerintah 

untuk   melindungi   keanekaragaman   hayati   dan   ekosistemnya   dari   kepunahan. 

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan 

kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih 

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan 

manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi-fungsi keanekaragaman hayati tersebut 

sangatlah penting. 

Keberadaan    masyarakat    sangat    menentukan keberlanjutan pengelolaan 

hutan, termasuk kawasan konservasi hutan lahan basah. Banyak pihak menyadari bahwa 

dalam pembangunan sektor kehutanan, secara teknik kehutanan (budidaya dan 

penanaman) sudah sangat maju, namun dalam hal keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat sangatlah terabaikan. Menurut Sardjono (2004), hal menonjol dan mudah 

diamati dari kegagalan pembangunan kehutanan masa lalu adalah terlepasnya aspek 

mailto:mahrus.aryadi@gmail.com
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sosio-budaya dan sosio-ekonomi dari politik kehutanan (kebijakan yang diambil).  Lebih 

tajam, Awang (2004) mengatakan bahwa rimbawan pada umumnya tidak serius 

memahami sumberdaya alam dari perspektif non-teknis.  

Komitmen Pemerintah  untuk berpihak kepada masyarakat cenderung 

masih  pada level  konsepsi-filosofis  yang  semantik  sifatnya,  yang  masih  

mengandung  unsur ketidak-jelasan dan ketidak-pastian dan bahkan dalam banya k 

hal cendrung multi interpretatif, namun dalam implementasi operasionalnya justru 

dalam bentuk single perception yang kadang kaku menurut skema Pemerintah 

sendiri (Suharjito, dkk, 2000).  Dukungan dan komitmen dari semua stakeholders 

(pemerintah, swasta, pelaku bisnis, pemerhati lingkungan/LSM dan masyarakat) terutama 

dalam hal pendanaan dan pembinaan secara partisipatif diperlukan dalam  

pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan rawa (Aryadi, 2012). 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan yang solutif untuk kawasan hutan 

konservasi berbasis masyarakat yang hingga kini belum dibuat oleh Pemerintah 

Metode 

Penelitian dilakukan di dua desa yang berbatasan langsung dengan SM Kuala Lupak 

dan Pulau Kaget. Kedua desa tersebut yaitu desa Kuala Lupak dan desa Tabunganen 

Kecil. Waktu pelaksanaan penelitian adalah mulai dari bulan Juli hingga Agustus 2016. 

.Data yang dikumpulkan adatah data primer dan sekunder. Metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan analisis konten dan deskriptif. 

Hasil dan Pembahasan 

Hutan bukan merupakan satu-satunya bentuk pengelolaan lahan. Bentuk 

pengelolaan lahan lainnya dapat berupa pertanian, peternakan, perikanan dan 

perkebunan. Secara tradisional, antara berbagai  macam bentuk pengelolaan tersebut 

sering terjadi persaingan dalam memperoleh lahan. Persaingan batas kawasan hutan 

sering menjadi  konflik  antar masyarakat  atau  dengan  pemerintah  dan  swasta.  Oleh 

karena itu adanya batas kawasan hutan yang jelas tetap sangat penting. Menurut Simon 

(2008), jikalau tidak ada batas kawasan hutan yang tetap, pekerjaan membangun hutan 

dapat sia-sia. 

Perambahan hutan merupakan penyebab konflik kehutanan yang menempati 

urutan kedua (23,86%). Perambahan di kawasan konservasi lebih mengarah pada 

penanaman tanaman subsisten dan tanaman pangan serta tanaman perkebunan (cash 

crop) dan telah sampai pada upaya penguasaan lahan untuk jual beli lahan di “bawah 

tangan”. Perambahan kawasan terjadi mengingat kawasan konservasi Kuala Lupak dan 

Pulau Kaget merupakan kawasan yang luas dengan pengawasan yang belum optimal. 
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Saat ini masyarakat petani sedang mengalami “demam” menjual lahan untuk 

pertambakan. Harga lahan yang tinggi telah mendorong masyarakat untuk menjual 

sebagian  besar  lahan,  baik  itu  kepemilikan  mereka  sendiri  ataupun  lahan  hasil 

rambahan. 

Menurut BKSDA Kalimantan Selatan (2013), perambahan hutan oleh masyarakat 

untuk pembukaan tambak yang lebih 2 tahun telah dilakukan pendekatan melalui Pre-

emtif (identifikasi masalah, dukungan kebijakan pemerintah lokal dan peningkatan 

sumberdaya manusia; Preventif (patroli rutin, penyuluhan dan interaksi aktif pengelola 

kawasan); dan Represif (pendekatan operasi lapang oleh Kepolisian daerah dan Polisi 

Hutan). 

Penguasaan lahan pada kawasan hutan pada konservasi Kuala Lupak dan Pulau 

Kaget  secara  umum  bukanlah  kesalahan  masyarakat  saja,  karena fakta  di  lapangan 

menyatakan bahwa sampai saat ini masyarakat desa mengangap bahwa kawasan hutan 

merupakan anugerah Tuhan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Perkembangan 

dunia yang lebih mengutamakan aspek ekonomi menjadi alasan terselubung oknum 

masyarakat dalam membuka lahan hingga sampai ke dalam kawasan konservasi. 

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian bersama untuk melindungi keberadaan  

kawasan  suaka  margasatwa  Kuala  Lupak  dan  Pulau  Kaget  antara  lain adalah: 

pemantapan kelembagaan dan kecukupan sumberdaya manusia, sosialisasi dan 

internalisasi, pemantapan batas kawasan, peningkatan sumberdaya manusia bagi 

masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan basah yang produktif, resolusi konflik dan 

penegakan hukum yang berkeadilan. Hal penting untuk mengurangi potensi konflik 

lahan adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk 

berpartisipasi dalam mengelola lahan yang ada disekitar mereka melalui pendekatan 

rekayasa sosial. Menurut Fauzi (2007), Rekayasa sosial yang dirancang perlu 

memperhatikan beberapa permasalahan sosial ekonomi.  Bentuk kegiatan bersifat padat 

karya dengan keterlibatan masyarakat setempat seoptimal mungkin sesuai dengan 

kemampuan dan keterampilan masing-masing. Pada umumnya dampak langsung yang 

diinginkan masyarakat setempat dari kegiatan pembangunan hutan adalah adanya 

tambahan pendapatan masyarakat. Dalam implementasinya, keberadaan tenaga 

pendamping bertujuan untuk: (1) memberikan kontribusi terhadap akses masyarakat 

dalam pelaksanaan program di daerah yang telah ditentukan; (2) meningkatkan 

kemampuan fasilitasi pengembangan struktur program di daerah; (3) memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan pendekatan strategis program multipihak menuju ke 

arah kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dan praktek-praktek pengelolaan 

hutan berbasis masyarakat dalam konteks desentralisasi; (4) memberikan dukungan 
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terhadap fasilitator dalam upaya meningkatkan layanannya kepada peserta program; dan 

(5) menjamin agar kegiatan-kegiatan menuju pada upaya pembelajaran bersama, dialog 

antar para pihak dan menjamin kelancaran dokumentasi dan arus informasi. 

Berdasarkan tinjauan aspek (review kebijakan, sosial ekonomi budaya, dan fisik 

lingkungan) dan pengembangannya dalam resolusi konflik, maka dapat dibuat skenario 

untuk mengatasi permasalahan ini dengan opsi: 

a. Skenario I :  Hanya pemukiman yang di-enklave sebagai property right, artinya   

Artinya adalah hanya lahan pemukiman saja yang dapat dilepas oleh Negara untuk 

diserahkan ke masyarakat.  Masyarakat memiliki hak sepenuhnya atas lahan 

pemukiman yang telah menjadi tempat tinggal mereka selama ini.  Sedangkan untuk 

lokasi lahan sawah dan tambak yang berada di dalam kawasan konservasi, tidak 

diserahkan ke masyarakat. 

b. Skenario II : Pemukiman, Pekarangan, Kebun, dan tambak di-enklave dari kawasan 

konservasi.  Semua areal yang diklaim (pemukiman dan sawah / tambak) yang telah 

dipetakan secara partisipatif di-enclave-kan dengan status property right sebagai 

output.  Artinya adalah lahan-lahan yang sudah diklaim masyarakat baik itu 

pemukiman, lading dan tambak dikeluarkan dari kawasan hutan konservasi dan 

diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.  Pengelolaan kawasan diintensifkan 

pada kawasan yang tidak di klaim masyarakat 

Areal selain yang di-enklave baik itu menurut skenario I maupun II tetap 

merupakan kawasan konservasi, namun dapat dikelola oleh masyarakat dengan 

alternatifnya adalah Model Hutan Desa Konservasi dengan mengembangkan HHBK 

dan Ekowisata berbasis mangrove. 

Hutan Desa Konservasi (HDK) merupakan pengembangan dari kebijakan Menteri 

Kehutanan RI nomor P.49llVlenhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Menurut Permenhut 

tersebut, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izinlhak. Pengelolaan Hutan Desa 

diserahkan kepada Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut 

Lembaga Desa. Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan 

dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara 

fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggungj awab kepada Kepala Desa. 

Kegiatan hutan desa konservasi yang dapat dilakukan di areal SM Kuala Lupak 

dan SM Pulau Kaget antara lain: pengembangan ekowisata yang menitiberatkan kepada 

penanaman dan pengayailn keanekaragaman tanaman mangrove dan keberadaan 

bekantan dan kera ekor panjang; penangkaran aneka flora fauna endemik untuk 

konservasi biodiversitas (Aryadi, dkk, 2015).  Kawasan SM Kuala Lupak dan SM Pulau 
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Kaget termasuk salah satu perwakilan tipe ekosistem hutan rawa mangrove yang 

didominasi jenis-jenis vegetasi rambai (Soneratia alba), panggang (Ficus sp), rengas 

(Gluta renghas), nipah (Nypa fructicans). Sedangkan jenis-jenis fauna yang menghuni 

kawasan ini adalah Bekantan (Nasalis larvatus)  yang merupakan maskot fauna 

Kalimantan Selatan, Monyet  ekor panjang (Macaca    fascicularis),   lutung   (Presbytis   

cristata),   Bangau   tontong (Leptotilos javanicus), dan lain-lain. 

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha lokal 

memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait, yaitu pemerintah, akademisi, 

swasta, lembaga keuangan maupun kelompok masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

tidak dapat dilakukan pada aspek ekonomis saja, tetapi juga memerlukan aspek politis 

agar mempunyai posisi tawar baik secara nasional maupun internasional (Friedmann, 

1992).  Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana 

masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong 

untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka (Surjono 

dan Nugroho, 2008).  Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif 

masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama 

pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan 

atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan 

dalam pembangunan (Widjajanti, 2011). Pemberdayaan perlu memperhatikan 3 hal yaitu: 

Pengembangan masyarakat, Memperkuat potensi atau daya masyarakat (empowering), 

dan Terciptanya kemandirian masyarakat (Kailola, 2012) 

Upaya perlindungan terhadap kawasan konservasi memerlukan pendekatan 

masyarakat. Karena sebagian besar kawasan disekitarnya merupakan permukiman, 

maka diperlukan bentuk kerjasama dari masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi 

yang berdekatan dengannya.  Dalam hal ini, perlunya membangun kepedulian 

masyarakat untuk menjaga keberadaan kawasan hutan di sekitarnya. Masyarakat sekitar 

kawasan konservasi merupakan pintu masuk baik masyarakat setempat ataupun 

pendatang yang akan menuju kawasan konservasi. Apabila pintu masuk tersebut dapat 

ditahan atau difilter sesuai kebutuhan tanpa merusak, maka kondisi hutan di dalam 

kawasan konservasi akan terjaga. 

Kawasan konservasi sebagai sumber daya alam penting yang harus dikelola 

dengan baik memerlukan peranan pemberdayaan oleh para pihak, terlebih lagi untuk 

kawasan konservasi yang sudah diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik.  

Pemberdayaan oleh para pihak merupakan suatu pengelolaan bersama atau collaborative 

management para pihak termasuk masyarakat yang berkepentingan untuk berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam.  Tingkatan dalam 
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kolaborasi ini dicirikan oleh intensitas interaksi diantara para pihak, dimulai dari 

penyampaian informasi, konsultasi, kerjasama, pertukaran informasi, pengarahan, aksi 

bersama, kemitraan, control masyarakat, dan koordinasi berbagai bidang (Pomeroy dan 

Berkes, 1997). Berbagai perubahan paradigma dan kebijakan dalam pengelolaan 

kawasan konservasi telah terjadi di Indonesia (Peraturan Menhut No. P.19/Menhut-II/2004 

tentang Pengelolaan Kolabaratif) antara lain : 

1. Pengelolaan dari satu stakeholder menjadi multi stakeholder dan dari government 

based management menjadi multi stakeholder based management/collaborative 

management. 

2. Dari kawasan yang semata-mata sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman 

hayati menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi 

sosial ekonomi jangka panjang untuk mendukung pembangunan yang 

berkesinambunagan. 

3. Beban pembiayaan pengelolaan yang semula ditanggung oleh pemerintah menjadi 

beban bersama pemerintah dan penerima manfaat. 

4. Dari close access menjadi regulated open access. 

Pengelolaan kolaborasi (co-management) atau dikenal juga dengan istilah lainnya 

seperti participatory merupakan salah satu bentuk penanganan konflik yang 

mengakomodir berbagai kepentingan dan mengklarifikasi perbedaan. Hal ini digunakan 

sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang mempunyai 

banyak dimensi, menggabungakan berbagai pihak yang memiliki peran, dengan sasaran 

akhir adalah konservasi lingkungan, pemerataan distribusi manfaat dan tanggung jawab 

(Borrini-Feyerabend, 1996).  

Hutan Desa Konservasi sebagai sebuah gagasan dalam pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan konservasi, merupakan 

pengembangan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses 

dan kontrol atas sumberdaya yang ada di sekitarnya secara lestari.  Konsep HDK ini 

bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar 

tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan-kawasan hutan, termasuk 

kawasan hutan konservasi tanpa merusak fungsi hutan konservasi itu sendiri. 

Berdasarkan Permenhut No: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, disebutkan 

bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah 

lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas 

untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Desa.   Oleh sebab itu, konsep HDK juga dapat 

menggunakan lembaga desa sebagai pengelola hutan konservasi.  Upaya meningkatkan 
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kemampuan dan kemandirian desa untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan 

secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan desa, memerlukan pemberdayaan desa.  

Pemberdayaan desa ini harus melibatan para pihak yang tertuang dalam kolaborasi.  

Nilai-nilai utama dalam pengelolaan kolaborasi (Awang et. al, 2005), antara lain: 

1. Mengakui adanya perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan kepedulian dalam 

pengelolaan sumberdaya hutan. 

2. Terbuka terhadap kemungkinan hadirnya ragam tipe-tipe pengelolaan sumberdaya 

hutan diluar sesuatu yang sudah dikenal dan ditetapkan dalam peraturan formal. 

3. Keterbukaan dan pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

4. Memungkinkan masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih penting dan 

bertanggung jawab. 

5. Menghormati suatu proses sebagai hal yang penting dibandingkan orientasi hasil-hasil  

dalam waktu singkat. 

6. Belajar dan bekerja melalui revisi-revisi kegiatan yang sedang berjalan dan 

meningkatkannya dalam pengelolaan sumberdaya hutan. 

Pengelolaan kawasan hutan konservasi melalui HDK secara kolaboratif bertujuan 

untuk mengatasi konflik dalam pemanfaatan lahan dalam kawasan konservasi, tata batas, 

perbedaan persepsi tentang pemanfaatan kawasan serta rendahnya tingkat pendapatan 

masyarakat. Penyelenggaraan HDK ini harus berdasarkan aza manfaat dan lestari secara 

ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; musyawarah-mufakat dan keadilan.  Untuk 

melaksanakan azas tersebut digunakan prinsip:  

1. tidak memindahtangankan atau mengagunkan areal kerja hak pengelolaan hutan 

desa; 

2. tidak menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain diluar rencana 

pengelolaan hutan desa  

3. pemanfaatan areal kerja hanya dapat dilakukan pada areal pemanfaatan;  

4. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;  

5. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;  

6. meningkatkan kesejahteraan desa yang berkelanjutan;  

7. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambilan keputusan;  

8. adanya kepastian hukum; dan  

9. transparansi dan akuntabilitas publik. 

Kesimpulan 

Kebijakan berbasis masyarakat yang dapat mempertahankan keragaman flora 

dan fauna namun tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya adalah Model 
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Hutan Desa Konservasi. Model ini menekankan kepada aspek pelestarian terhadap 

keberadaan flora dan fauna yang dilindungi, namun juga sekaligus memberikan 

kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam mengelola kawasan 

konservasi tersebut. Kegiatan yang dapat dipilih antara lain: Penguatan Kelembagaan, 

Pengayaan tanaman HHBK dan Pengembangan Jasa Lingkungan 
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ABSTRAK 

Tegakan campuran merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan produktivitas lahan 
maupun stabilitas lingkungan di hutan tanaman. Agar pembangunan tegakan campuran di 
masyarakat dapat berkembang maka perlu dibandingkan antara tegakan campuran dan 
tegakan murninya. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana peran tegakan 
campuran terhadap pertumbuhan tanaman mangium, sungkai dan dan mahoni sampai 
umur 17 bulan. Penelitian dilaksanakan di Hutan Penelitian Riam Kiwa, Kalimantan 
Selatan.   Tegakan campuran yang diuji adalah campuran mahoni-mangium (AM), 
sungkai-mangium  (SM) dan mahoni-sungkai (MS).Tegakan monokultur masing-masing 
jenis tersebut juga dibuat sebagai kontrol.  Pada umur 17 bulan, pertumbuhan tanaman 
akasia mangium dan sungkai baik dalam tegakan murni maupun tegakan campurannya 
belum memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut disebabkan pada 
tanaman muda mangium dan sungkai mampu tumbuh optimal baik dalam komposisi 
tegakan murni maupun campuran dengan jenis lain. Selain itu tajuk individu-individu 
pohonnya belum bersinggungan, sehingga pengaruh persaingan terhadap faktor tempat 
tumbuh belum terlihat. Sebaliknya pada jenis mahoni pertumbuhan tinggi dan diameter 
tanaman sangat signifikan antara tanaman yang dibangun dalam bentuk tegakan murni 
dan campuran. Mahoni yang dibangun dalam bentuk tegakan campuran menunjukkan 
pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dalam bentuk tegakan murni. Sedangkan 
lebar tajuk mahoni pada tegakan campuran cenderung lebih sempit. Diduga mahoni akan 
lebih bagus bila ditanam secara campuran karena akan diperoleh pertambahan tinggi dan 
diameter yang labih cepat, demikian juga daya hidupnya di lapangan. Mahoni yang 
ditanam dalam bentuk tegakan monokultur akan cenderung mempunyai riap pertumbuhan 
yang lebih rendah karena biomassa hanya terpusat pada pembentukan tajuk (foliage).  

 
Kata kunci : Acacia mangium, mahoni (Swietenia macrophylla), sungkai (Peronema 

canescens),  tegakan campuran, lahan alang-alang 
 

A. PENDAHULUAN 

Sebagian besar Hutan Tanaman Industri yang dibangun di Indonesia 

diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri bubur kayu dan kertas 

(pulp and paper),  sedangkan untuk tujuan kayu pertukangan masih sangat terbatas. 

Pembangunan HTI selalu menggunakan sistim monokultur seumur. Dari segi 

pengelolaannya, monokultur dipandang lebih sederhana, karena tahapan perlakuan 

silvikultur dapat dilakukan secara seragam pada seluruh tegakan.  Permasalahan yang 

muncul pada tegakan monokultur adalah sangat rentan terhadap perubahan permintaan 

pasar, jenis-jenis yang dikembangkan kemungkinan akan menghadapi kendala ekologis 

jika ditanam secara monokultur, seperti: ketidak sesuaian terhadap satu atau beberapa 

faktor tapak (mortalitas tinggi atau pertumbuhan tak normal), atau rentan terhadap 
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serangan hama-penyakit. Dari segi fungsi hutan terhadap lingkungan, kualitas tanaman 

monokultur dalam menjamin penyerapan  karbon, pengembangan  keanekaragaman 

hayati dan penyanggah keseimbangan gas atmosfer lebih rendah dibandingkan tegakan 

campuran.  Semua permasalahan di atas, dipandang dapat diatasi melalui pembangunan 

tegakan campuran.   

 Tanaman campuran memiliki keunggulan yang tidak dimiliki tegakan monokultur, 

seperti fleksibel terhadap perubahan pasar dan lebih diterima  secara ekologis.  Tegakan 

campuran jenis-jenis tertentu akan memiliki sifat sinergitas (saling menutupi kelemahan 

terhadap satu atau beberapa faktor site)  sehingga akan meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangannya serta menurunkan tingkat mortalitas. Selain itu, tegakan campuran 

juga memiliki berbagai kelemahan atau kesulitan, seperti: kesulitan di dalam hal 

penerapan perlakuan–perlakuan manajemennya (management regimes).  Hal ini 

diakibatkan oleh karakteristik jenis-jenis yang dikembangkan berbeda, adanya aspek 

persaingan (competition) dan saling menghambat (inhibition) di antara jenis tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, kurang berkembangnya pembangunan tegakan campuran 

lebih banyak diakibatkan oleh teknis pembangunan yang lebih rumit dibandingkan 

monokultur.   

Menurut Subiakto (2001 dalam Nair dan Sumardi, 2000) hutan tanaman campuran 

adalah penanaman dua atau lebih jenis pohon dengan pola tanam tertentu dalam suatu 

kawasan pengelolaan hutan. Pola tanam yang dipergunakan bervariasi yaitu pola tanam 

berupa jalur, empat persegi atau mosaik. Faktor  pola tanam  dalam  hutan tanaman 

campuran  juga dapat divariasikan pada jumlah komposisi jenis pada suatu larikan 

tanaman. Akan tetapi pola tersebut perlu mempertimbangkan:  1) pelaksana dapat 

dengan mudah mengaplikasikan  di lapangan,  2) ekonomis dalam pengerjaannya, 3) 

dapat efektif menahan berkembangnya populasi dan sebaran hama atau penyakit yang 

menyerang.  

Menurut Soekotjo (2000) pemilihan jenis yang digunakan dalam membangun 

hutan tanaman daur ganda sebaiknya berdasarkan: (1) potensi ekonomi  tinggi, (2) 

secara biologis berpotensi tinggi, (3) secara silvikultur mudah dibudidayakan. 

Pertimbangan dari segi silvikultur juga perlu mempertimbangkan kriteria antara lain 

pertumbuhannya cepat, nilai kayu tinggi, memiliki sebaran alami yang luas sehingga 

variasi genetik tinggi sehingga upaya breeding dapat dilaksanakan dengan baik. Bila pola 

pembungaan dan pembuahan tidak teratur  jenis tersebut mudah dikembangbiakkan 

secara vegetatif, respon terhadap manipulasi lingkungan  tinggi dan mempunyai resistensi 

yang baik terhadap hama dan penyakit.  

Beberapa kasus serangan hama dan penyakit menyerang tanaman kehutanan 

dilaporkan Subiakto (2001) yang dikutip dari Nair dan Sumardi (2000) antara lain 
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Hypsipyla robusta pada mahoni (Swietenia macrophylla) merupakan hama penggerek 

pucuk; Phillinus noxius, Rigidoporus, hypobrunneus, Ganoderma phillipi  merupakan 

penyakit busuk akar dan busuk batang pada Acacia mangium, Dioctiria rubbella, Miliona 

basalis  merupakan hama pengebor batang dan ulat pemakan daun pada Pinus merkusii; 

dan hama ulat pemakan daun dan pengebor batang pada Jati (ectona grandis) antara lain 

Hybaea puera, Pyrausta machaeralis, Neotermes tectonae. 

  Sungkai (P. canescens) dan mahoni (S. macrophylla) sudah lama dikenal sebagai 

penghasil kayu gergajian bermutu tinggi dan secara teknis sudah sangat dikuasai 

masyarakat jika ditanam secara monokultur. Mangium (A. mangium) pada awalnya 

dikembangkan sebagai kayu serat, tetapi saat ini sudah menjadi penghasil kayu gergajian 

bernilai tinggi.  Selain itu, secara teknis mangium ini sangat mudah sangat mudah 

dibudidayakan masyarakat secara monokultur.  Walaupun begitu, ketiga jenis tersebut 

mempunyai kelemahan apabila ditanam monokultur yaitu : 1)  sungkai :  tumbuh tak 

normal, seperti: percabangan berlebihan, pertumbuhan lambat dan sulit bersaing dengan 

alang-alang, 2) mahoni  :  tumbuh lambat, hampir selalu diserang oleh hama penggerek 

pucuk (Hypsiphilla robusta) pada umur muda dan 3) mangium : pandangan terhadap jenis 

ini adalah masalah sifat invasif-nya dan serasah sulit terdekompisisi serta saat ini sudah 

banyak terkena serangan penyakit heart-rot. 

Apakah ketiga jenis tersebut dapat dibuat dalam bentuk campuran?.  Jika dapat 

maka apakah tegakan campuran tersebut mampu mengatasi permasalah produksi 

(ekonomi) dan lingkungan (ekologi)? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 

maka diperlukan suatu rangkaian kegiatan penelitian yang manganalisa secara 

komprehensif dalam jangka waktu yang panjang. Tulisan ini menyajikan evaluasi awal 

bagaimana pertumbuhan dan perkembangan jenis  sungkai, mahoni dan mangium di 

dalam bentuk tegakan monokultur dan campuran pada awal pertumbuhan di lahan alang-

alang.   

B. METODE PENELITIAN 

1. Area kajian 

Penelitian dilakukan di Hutan Penelitian Riam Kiwa yang terletak di Desa Lubang 

Baru, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.  Secara 

geografis  terletak pada 3o30 LS dan 115o15 BT. Menurut Stasiun BMG Banjarbaru, 

rataan curah hujan di Kecamatan Pengaron sekitar 1.813 mm, dimana 80% curah 

hujan terjadi pada bulan Oktober–April. Suhu rata-rata tahunan 26,6oC. Berdasarkan  

peta tanah Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1973 (skala 1:500.000), tanah di 

Riam Kiwa termasuk podsolik merah kuning dan latosol, pH 4,0-5,0, kandungan 

organik sedang, kandungan unsur hara sangat rendah-rendah terutama Ca, P, N, K. 

Topografi termasuk berbukit dengan kelerengan 10-15%. Vegetasi awal adalah 
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alang–alang (Imperata cylindrica) kemudian dilakukan kegiatan ujicoba penanaman 

reboisasi  dengan lebih dari 100 jenis.  

2. Cara kerja 

a. Penelitian ini memilih tiga jenis tanaman yang akan dikembangkan sebagai 

tegakan campuran, yaitu:  mahoni, sungkai dan mangium.   Pola campuran yang 

digunakan adalah campuran 2 jenis, yaitu  mangium+mahoni (AM), 

mangium+sungkai (AS) dan mahoni+sungkai (MS).   Untuk menentukan peran 

tegakan campuran tersebut, maka dibuat tegakan-tegakan monokulturnya sebagai 

pembanding 

b. Perlakuan silvikultur yang dilakukan pada seluruh plot adalah sama baik jenis 

maupun intensitas perlakuannya. Persiapan lahan dilakukan dengan menebas 

total alang-alang. Setelah alang-alang tumbuh, dilakukan pengendalian tumbuhan 

bawah dengan herbisida sistemik (bahan aktif Glyphosat dosis 6 liter/ha). Lahan 

yang telah bersih kemudian dilakukan pengajiran (jarak 3x3 m), pembuatan lubang 

tanam dan pemupukan dasar. 

c.  Pemeliharaan dan evaluasi 

Pemeliharaan meliputi penyiangan dan pemupukan. Penyiangan dilakukan secara 

total sedikitnya 3 kali dalam setahun.  Pemupukan dilakukan pada bulan Maret 

(musim hujan) dan bulan November (awal musim hujan).  Pupuk yang diberikan 

adalah pupuk majemuk NPK (15:15:15) sebanyak 100 gr/batang. Evaluasi 

dilakukan pada setiap plot dalam periode 6 bulan.  Parameter yang diamati 

meliputi : karakteristik pertumbuhan dan perkembangan tegakan seperti 

mortalitas, diameter, tinggi total batang, lebar dan tebal tajuk, kemampuan 

adaptasi dan pertumbuhan tanaman. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Mangium 

Daya hidup mangium umur 17 bulan pada tegakan murni dan dua jenis tegakan 

campuran belum menunjukan perbedaan yang signifikan (p = 0,26). Daya hidup pada 

tegakan murni, campuran dengan mahoni (AM) dan sungkai (MS) masing-masing 

mencapai 78%, 69,25 % dan 72,5%. Perbedaan yang tidak signifikan juga ditunjukan oleh 

pertumbuhan tinggi rata-ratanya (p = 0.80).  Tinggi rata-rata mangium pada tegakan 

murni, AM dan MS masing-masing mencapai 371,3 m, 395,5 m, dan 388,1 m.   Demikian 

juga dengan pertumbuhan diameter tanaman yang menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan (p=0,61). Diameter batang rata-rata mangium pada tegakan murni, AM dan MS 

masing-masing mencapai 4,5 cm, 4,8 cm dan 5,1 cm. 

Grafik rerata tinggi dan diameter tanaman mangium pada tegakan murni, tegakan 

campuran AM dan MS disajikan pada Gambar 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa rerata 
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tinggi dan diameter mangium pada tegakan campuran dan murni pada umur 11 sampai 

17 bulan hampir sebanding. Hal inilah yang menyebabkan perlakuan perbedaan pola 

tanam antara mangium yang ditanam campuran dan murni sampai dengan umur 17 bulan 

tidak signifikan. 

  

Gambar 1.  Tinggi  dan diameter rata-rata mangium pada tegakan murni (1), tegakan 

campuran dengan mahoni (2) dan campuran dengan sungkai (3) 

2. Mahoni 

Daya hidup mahoni umur 17 bulan pada tegakan murni dan dua jenis tegakan 

campuran belum menunjukan perbedaan signifikan (p=0,12). Daya hidup pada tegakan 

murni, campuran dengan mangium (AM) dan campuran dengan sungkai (MS) masing-

masing mencapai 70,75%, 75,75% dan 87,25%. Perbedaan yang sangat signifikan justru 

ditunjukan oleh pertumbuhan tinggi rata-ratanya (p=0.00).  Tinggi rata-rata mahoni pada 

tegakan murni, AM dan MS masing-masing  mencapai 1,46 m, 2,78 m dan 2,35 m. 

Demikian juga pertumbuhan diameter batangnya menunjukkan perbedaan yang sangat 

signifikan (p=0.00).  Diameter rata-rata mahoni pada tegakan murni, AM dan MS masing-

masing  mencapai 2,51 cm, 4,08 cm dan 3,79 cm. 

Grafik rerata tinggi dan diameter tanaman mahoni pada tegakan murni, tegakan 

campuran AM dan MS disajikan pada Gambar 2. Dari Grafik tersebut terlihat bahwa 

mahoni yang ditanam dalam bentuk tegakan murni pada saat berumur 11 bulan masih 

menunjukkan pertumbuhan tinggi dan diameter yang hampir sama atau setara dengan 

bila mahoni ditanam dalam bentuk tegakan campuran. Namun setelah berumur 17 bulan 

mulai terlihat perbedaan pertumbuhan antara tegakan mahoni murni dengan tegakan 

campurannya. Mahoni yang ditanam dalam bentuk tegakan campuran terlihat jauh lebih 

rendah kecepatan pertumbuhan tinggi dan diameternya. Hal tersebut yang menyebabkan 

hasil analisis varians menunjukkan perbedaan sangat signifikan antara mahoni yang 

ditanam dalam bentuk tegakan murni dan campuran.  
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Gambar 2.  Tinggi rata-rata (m) mahoni pada tegakan murni (1), tegakan campuran 

dengan mangium (2) dan campuran dengan sungkai (3) 

3. Sungkai 

Daya hidup sungkai umur satu tahun pada tegakan murni dan dua jenis tegakan 

campuran belum menunjukan perbedaan yang signifikan  (p=0,62). Daya hidup pada 

tegakan murni, campuran dengan mangium (AS) dan campuran dengan mahoni (MS) 

masing-masing mencapai  65%, 63,75% dan 71,25%. Perbedaan yang tidak signifikan 

juga ditunjukan oleh pertumbuhan tinggi rata-ratanya (p=0.63).  Tinggi rata-rata sungkai 

pada tegakan murni, AS dan MS masing-masing mencapai 150,75 m, 126 m dan 132,15 

m.   Demikian juga pertumbuhan diameter batangnya menunjukkan perbedaan yang 

tidak signifikan (p=0.55).  Diameter rata-rata sungkai pada tegakan murni, AS dan MS 

masing-masing  mencapai 3,33 cm, 2,87 cm dan 5,79 cm. 

Grafik rerata tinggi dan diameter tanaman ungkai pada tegakan murni, tegakan 

campuran AS dan MS disajikan pada Gambar 3.  

  

Gambar 3.  Tinggi rata-rata (m) dan diameter sungkai pada tegakan murni (1), tegakan 

campuran dengan mangium (2) dan campuran dengan mahoni (3) 
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Dari kedua grafik tersebut terlihat bahwa pada umur 17 bulan, sungkai yang 

ditanam dalam bentuk tegakan murni menunjukkan pertumbuhan tinggi paling bagus 

dibandingkan tegalan campurannya, walaupun dari hasil analisis statistik perbedaan 

tersebut tidak signifikan. Sebaliknya campuran MS justru menunjukkan pertumbuhan 

diameter yang paling tinggi dibandingkan campuran AS dan tegakan mahoni murni. 

Secara umum dari hasil evaluasi pengaruh pola tanam (tegakan campuran dan 

monokultur) terhadap pertumbuhan 3 jenis tanaman pada umur 17 bulan menunjukkan 

bahwa, hanya jenis mahoni yang berbeda sangat signifikan. Sedangkan pada mangium 

dan sungkai, sampai umur tersebut tidak berbeda nyata. Pada mahoni, pola penanaman 

campuran baik dengan mangium (AM) maupun sungkai (MS) memberikan pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap pertumbuhan tinggi dan diameternya.  

Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Mindawati (2000 dalam Kosasih, 

2006) pada tegakan campuran mahoni, sengon dan sungkai yang dibangun pada hutan 

produksi, yang menunjukkan bahwa pada tegakan campuran riap sengon dan mahoni 

tidak berbeda dibandingkan di hutan tanaman monokultur, kecuali sungkai menunjukkan 

perbedaan pada riap diameternya. Perbedaan hasil antara hutan produksi dan lahan 

alang-alang tersebut  diduga berhubungan dengan kondisi tapak dimana jenis mahoni 

ditanam. Pada kondisi lahan terbuka seperti lahan alang-alang di Riam Kiwa, mahoni 

akan tumbuh lebih bagus bila ditanam dalam bentuk tegakan campuran. Hal ini 

disebabkan karena pencampuran jenis akan menciptakan kondisi iklim mikro yang lebih 

baik, karena mahoni diduga mempunyai tingkat transpirasi yang cukup tinggi sehingga 

kurang baik bila ditanam dalam bentuk monokultur pada kondisi lingkungan terbuka.  

Walaupun menurut Meijer (1974) mahoni termasuk jenis yang pertumbuhannya 

cepat, namun hasil uji jenis yang telah dilakukan di lahan alang-alang Riam Kiwa 

menunjukkan bahwa mangium menduduki peringkat pertama dalam tingkat adaptabilitas 

dan riap pertumbuhan dibandingkan sungkai dan mahoni (Hadi, 1997). Hal ini 

membuktikan bahwa mangium sangat sesuai bila ditanam lahan alang-alang Riam Kiwa. 

Pada pola tanaman campuran antara mangium dan mahoni (AM), tanaman mangium 

muda akan tumbuh lebih cepat dan tajuknya dapat memberikan perlindungan bagi 

mahoni dari panas yang berlebihan.  

Demikian juga peran tanaman sungkai dalam tegakan campuran sungkai dan 

mahoni (MS). Walaupun secara umum sungkai mempunyai tingkat kecepatan 

pertumbuhan setara mahoni, tetapi  hasil uji jenis menunjukkan bahwa sungkai 

mempunyai adaptabilitas yang bagus di Riam Kiwa (Hadi, 1997). Kehadiran sungkai 

dengan tajuknya yang bercabang banyak, diduga dapat menciptakan kondisi lingkungan 

mikro yang lebih baik dibandingkan tegakan mahoni murni karena tajuk sungkai yang 

lebar dapat mengurangi panas pada kondisi terbuka di lahan alang-alang. 
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Menurut Kosasih (2006), hutan tanaman campuran merupakan salah satu model 

hutan tanaman dengan menerapkan diversitas tegakan pohon penghasil kayu, yang 

meniru pola pertumbuhan hutan alam dengan jenis beragam. Struktur tanaman yang 

berbeda pada agroekosistem multispesies seperti pada pola hutan tanaman campuran, 

menurut Swift and Anderson (1994) juga dapat menciptakan hubungan spasial yang 

berbeda terhadap ekosistem. Hal ini tercipta karena adanya perbedaan kompetisi cahaya 

dan ruang, penciptaan iklim mikro dan penguasaan tempat tumbuh. Selain terbentuknya 

iklim mikro yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman mahoni, tegakan 

campuran juga berperan dalam mengurangi intensitas serangan hama penggerek pucuk 

Hypsipyla robusta.  

Serangan hama ini makin tinggi pada kondisi terbuka (Kosasih, 2006), juga pada 

tegakan campuran dimana jenis dari famili yang sama ditanam secara campuran, seperti 

tegakan campuran mahoni dan khaya (Khaya anthoteca). Hingga saat evaluasi terakhir 

dilakukan (tanaman umur 2 tahun), Hypsipyla robusta memang belum diketahui 

menyerang tanaman uji. Sejauh ini hanya ditemukan serangan penyakit yang diduga 

disebabkan oleh jamur dengan intensitas rendah. 

Kajian mengenai tegakan campuran tidak cukup hanya didasarkan pada 

komposisi jumlah individu di dalamnya, tetapi harus mencakup komposisi ruang yang 

ditempati oleh setiap individu, karena tegakan campuran pada dasarnya adalah 

pemanfaatan ruang tuang tumbuh oleh berbagai jenis. Ukuran pemanfaatan ruang setiap 

jenis di dalam tegakan adalah rasio  penutupan tajuk dengan ruang potensialnya.  

Respon tanaman terhadap ruang tumbuh dicerminkan oleh luas, tebal tajuk dan 

kerapatan tajuk  pohon itu sendiri (Asmann, 1970). Oleh karena itu, individu pohon akan 

memperlihatkan variasi ukuran tajuk sebagai respon terdapat variasi ruang. Percabangan 

autotrop sangat berhubungan dengan cahaya langsung, sedangkan percabangan 

plagiotropnya sangat berhubungan dengan intensitas naungan (Torquibau, 1986).   

Pada umur 17 bulan, hanya mahoni yang menunjukkan perbedaan signifikan pada 

karakteristik tajuknya. Sedangkan untuk mangium dan sungkai, semua individu pohon 

baik dalam tegakan murni maupun tegakan campuran belum memperlihatkan perbedaan 

signifikan pada karakteristik tajuknya. Data rata-rata lebar tajuk individu dalam tegakan 

murni dan campuran disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Lebar tajuk rata-rata (cm)  individu dalam tegakan murni dan campurannya 

Jenis 
Tipe tegakan 

Akasia Mahoni Sengon AM AS MS Keterangan 

Umur 11 bulan 

Akasia 1.5 - - 1.5 1.4 - ns 

Mahoni - 1.5 - 1.5 - 1.3 ns 

Sengon - - 0.8 - 1.2 0.7 ns 

Umur 17 bulan 

Akasia 47,7 ns - - 41,2 ns 49,5 ns - ns 

Mahoni - 48,7 b - 37,4 ab - 29,3 a ** 

Sengon   59,5  67,41.2 56,6 ns 

Keterangan :  ns = tidak signifikan 
 ** = sangat nyata pada taraf 1% Tukey 

Mahoni pada tegakan murni mempunyai  rerata lebar tajuk paling tinggi (48,7 cm) 

dibanding AM (37,4 cm), dan MS (29,3 cm). Pada tegakan murni, mahoni tidak 

mengalami persaingan ruang dengan jenis lainnya (mangium dan sungkai) yang 

umumnya bertajuk lebar,  sehingga akan cenderung memusatkan pertambahan 

biomassanya pada perkembangan tajuknya (foliage) dan tidak pada pertumbuhan tinggi 

dan diameter batangnya. Sebaliknya pada pola tanaman campuran AM atau MS, dimana 

tajuk keduanya lebih lebar menyebabkan tajuk mahoni menjadi kurang berkembang 

karena adanya persaingan ruangan tersebut. Tajuk mahoni semakin kurang berkembang 

ketika dicampur dengan sungkai karena sungkai mempunyai kerakter bercabang banyak. 

Akibatnya, pada tegakan campuran, mahoni akan memusatkan pertambahan 

biomassanya pada pertumbuhan meristem apical (pertumbuhan tinggi) dan meristem 

lateral (pertambahan diameter batang) sedangkan untuk membangun tajuk lebih lebar 

dan tebal menjadi berkurang. 

Tabel 2.  Rasio lebar tajuk dengan tinggi total (%) setiap jenis tanaman di dalam tegakan 

murni dan tegakan campurannya 

Jenis 
Tipe tegakan 

A M S AM AS MS Keterangan 

Umur 11 bulan 

Akasia 65 - - 65.4 63 - ns 

Mahoni - 60.9 - 71.2 - 69.5 ns 

Sengon - - 35.5 - 42.3 44.1 ns 

Umur 17 bulan 

Akasia 176,6 - - 124,5 178,8 - ns 

Mahoni - 61,8 b - 86,3 a - 70,4 b ** 

Sengon - - 112,9 - 100 100,3 ns 

Keterangan :  ns = tidak signifikan 
 ** = sangat nyata pada taraf 1% Tukey   

 Nilai rasio tebal tajuk dan tinggi total disajikan pada Tabel 2. Tanaman yang 

mempunyai proporsi seimbang antara lebar tajuk dan tingginya akan mempunyai rasio 

sekitar 100, <100 maka dianggap lebar tajuk tanaman kurang berkembang dibandingkan 
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tingginya, sedangkan bila >100 maka tajuk tanaman cenderung melebar dibandingkan 

pertambahan tingginya. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada umur 17 bulan, rasio 

lebar tajuk dengan tinggi total pada mangium dan sungkai belum menunjukkan perbedaan 

yang signifikan dibandingkan dengan tegakan campurannya.  Mangium cenderung 

mempunyai tajuk lebar sehingga nilai rasio lebar tajuk dengan tingginya adalah >100 

(124,5–178,8 cm). Sungkai cenderung mempunyai perbandingan proporsional antara 

lebar tajuk dan tinggi yaitu berkisar 100-112,9 cm. Sebaliknya mahoni mempunyai tajuk 

lebih ramping sehingga nilai rasio lebar tajuk dengan tingginya <100 (61,8-86,3 cm).  

Bila dibandingkan antara tegakan murni dan campurannya, hanya mahoni yang 

menunjukkan perbedaan sangat signifikan pada rasio lebar tajuk dan tingginya. Hal ini 

berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwa pada tegakan murninya, mahoni 

cenderung mempunyai rata-rata tajuk lebih lebar tetapi tidak pada pertambahan 

meningginya. Sebaliknya bila mahoni dicampur dengan jenis lain seperti mangium atau 

sungkai yang mempunyai tajuk lebih lebar, mahoni akan cenderung tumbuh tinggi lebih 

cepat. Mahoni yang ditanam dalam bentuk tegakan monokultur akan cenderung 

mempunyai riap pertumbuhan yang lebih rendah karena biomassa hanya terpusat pada 

pembentukan tajuk (foliage). 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada umur 17 bulan, pertumbuhan tinggi, diameter dan lebar tajuk  mangium dan 

sungkai baik dalam tegakan murni maupun tegakan campurannya belum memperlihatkan 

perbedaan yang signifikan baik dalam komposisi tegakan murni maupun campuran 

dengan jenis lain. Selain itu tajuk individu-individu pohonnya belum bersinggungan, 

sehingga pengaruh persaingan terhadap faktor tempat tumbuh belum terlihat. Sebaliknya 

pada jenis mahoni pertumbuhan tinggi, diameter dan lebar tajuk tanaman sangat 

signifikan antara tanaman yang dibangun dalam bentuk tegakan murni dan campuran. 

Mahoni yang dibangun dalam bentuk tegakan campuran menunjukkan pertumbuhan 

tinggi dan diameter yang jauh lebih baik dibandingkan dalam bentuk tegakan murni. 

Sedangkan lebar tajuk Mahoni pada tegakan campuran cenderung lebih sempit. Diduga 

Mahoni akan lebih bagus bila ditanam secara campuran karena akan diperoleh 

pertambahan tinggi dan diameter yang labih cepat, demikian juga daya hidupnya di 

lapangan. Mahoni yang ditanam dalam bentuk tegakan monokultur akan cenderung 

mempunyai riap pertumbuhan yang lebih rendah karena biomassa hanya terpusat pada 

pembentukan tajuk (foliage).  

Penelitian ini disarankan untuk terus dilanjutkan faktor persaingan di dalam 

tegakan sudah jelas terlihat. Parameter yang diamati diperluas sampai ke aspek 

pengaruh terhadap lingkungannya.   
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ABSTRAK 

 
 Tahap inisiasi AROPT dilakukan dengan membuat inventarisasi OPT pada 
tanaman F. sylvatica dari Switzerland dan di Indonesia dari berbagai referensi yang ada. 
Daftar opt/k yang terdapat pada tanaman F. sylvatica dari Switzerland berjumlah 38 dan 
daftar opt/k yang terdapat pada tanaman F. sylvatica dari Indonesia berjumlah 3.  

Berdasarkan Hasil Identifikasi pada Tahap Inisiasi, teridentifikasi OPT yang berpotensi 
terbawa tanaman benih F. sylvatica dari  Switzerland. OPT tersebut berjumlah 1 OPTK 
dengan tingkat resiko sedang dari golongan virus,yang sudah terdapat di Switzerland 
tetapi belum terdapat di Indonesia yaitu Cherry leafroll nepovirus(CLRV). Dengan 
demikian, komoditas benih F. sylvatica ini perlu dilakukan pemeriksaan secara intensif 
ditempat pemasukan. Benih yang dikirim sebaiknya dalam bentuk kemasan (Packaging) 
yang menjamin tidak terjadi kontaminasi selama perjalanan, dan dikirim dengan alat 
transportasi dengan kondisi yang dapat menjamin tidak tercemar dan menyebar selama 
dalam perjalanan.  Rekomendasi untuk pemasukan benih F. sylvatica dari Switzerland: 
memenuhi Persyaratan Karantina Tumbuhan yaitu disertai dengan Phytosanitary 
Certificate, bebas dari OPTK  A1, dimasukkan melalui Pintu pemasukan yang sudah 
ditetapkan dan setibanya ditempat pemasukan dilaporkan dan diserahkan kepada 
petugas KT UPT Karantina setempat. Kewajiban tambahan : Dilengkapi dengan hasil 
pengujian kesehatan benih, benih berasal dari area dan tempat produksi yang bebas dari 
OPTK A1, teregistrasi, bebas dari media tanam, tanah, kompos dan kotoran lain, 
keemasan harus memenuhi persyaratan agar tidak terinfestasi/kontaminasi. Tindakan 
Karantina Tumbuhan di Negara Indonesia: Setibanya ditempat pemasukan dilakukan 
pemeriksaan secara visual dan laboratoris.  Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan 
menunjukkan bahwa benih terinfeksi/terinfestasi OPTK dan upaya pembebasan tidak 
dapat dilakukan maka terhadap partai kiriman tersebut dilakukan tindakan pemusnahan. 
 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) 

merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 

pasal 5 yang menyebutkan bahwa selain persyaratan umum bagi pemasukan media 

pembawa OPTK ke dalam wilayah negara Republik Indonesia diperlukan persyaratan 

tambahan yang ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Risiko Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (AROPT).  

 Pelaksanaan AROPT juga dilaksanakan atas dasar adanya kesepakatan Sanitary 

and Phytosanitary (Agreement on the Applications of Sanitary and Phytosanitary 

Measures-SPS)  yang menyatakan bahwa suatu tindakan sanitari atau fitosanitari hanya 

dikenakan terhadap ketentuan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia, 

hewan dan tumbuhan, didasarkan pada prinsip keilmuwan dan dapat dipertahankan 

dengan bukti-bukti ilmiah yang memadai.  

mailto:fahri.q@yahoo.com
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 Sejak berlakunya perjanjian internasional tentang perdagangan bebas dan 

Kesepakatan SPS, analisis risiko OPT menjadi bagian penting dalam pengembangan 

metoda tindakan Karantina.  Atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka sebagai tindak 

lanjutnya,ditunjuk  pelaksana Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan 

terhadap pemasukan Fagus sylvatica dalam bentuk benihdari Switzerland oleh  Kepala 

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, dengan surat penunjukkan 

Nomor 2817/KR.020/L.3/4/2015 tanggal 13 April 2015 dan Surat Kepala Balai BBKP 

Makssar No. 2659/KT.300/L.10.!/12/2015.Berdasarkan Permohonan izin untuk 

Pemasukan F. sylvatica  dari Switzerland ke dalam wilayah RI : 

- Jenis tanaman yang akan diimpor : Forest Seed (F.  sylvatica) 

- Bentuk : benih (biji)  

- Jumlah : 600 gram 

- Tempat pemasukan : Bandara Soekarno-Hatta Jakarta 

- Tujuan penggunaan benih : sebagai uji profisiensi ISTA 

PENILAIAN RESIKO 

Penilaian risiko merupakan bagian proses AROPT yang terdiri atas tiga tahapan 

yang saling berkaitan yaitu: 

a. Kategorisasi OPT; 

b. Penilaian terhadap OPT dalam hal kemungkinan masuk, kemungkinan menetap dan 

kemungkinan menyebar; 

c. Penilaian terhadap potensi merugikan secara ekonomi termasuk kemungkinan dampak 

yang ditimbulkan terhadap lingkungan. 

Melalui hasil penilaian kemungkinan masuk, menetap dan menyebar serta potensi 

menimbulkan kerugian ekonomi akan diperoleh perkiraan risiko secara keseluruhan suatu 

OPT (overall risk). Selanjutnya hasil perkiraan tersebut digunakan untuk menentukan 

pengelolaan risiko, berupa persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan 

yang harus dipenuhi bagi pemasukan suatu media pembawa.  

PENGELOLAAN RESIKO 

 Berdasarkan Hasil Identifikasi pada Tahap Inisiasi, teridentifikasi OPT yang 

berpotensi terbawa tanaman benih F. sylvatica dari  Switzerlanddengan hasil penilaian 

resiko sedang. OPT tersebut berjumlah 1 OPTKdari golongan virus yaituCherry leaf roll 

virus(CLRV). Tetapi karena dalam Permentan 51 tahun 2015, CRLV termasuk dalam 

OPTK A1 golongan 1, maka komoditas ini termasuk ke dalam kategori resiko tinggi. 

Benih  yang dikirim sebaiknya dalam bentuk kemasan kemasan (Packaging) yang 

menjamin  tidak terjadi kontaminasi selama perjalanan, dan dikirim dengan alat 

transportasi dengan kondisi yang dapat menjamin tidak tercemar dan menyebar  selama 

dalam perjalanan.   
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Mengingat banyak OPT/OPTK yang mungkin dapat berasosiasi dengan  benih 

dari Switzerland, maka benih F. sylvatica sangat dipengaruhi oleh penanganan  pada saat 

packing, dan selama transportasi sebelum di kirim ke Indonesia. 

Pengelolaan risiko sesampai di Indonesia Benih harus dilaporkan dan diserahkan 

kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukkan (BBKP Soekarno-Hatta, 

Jakarta)  untuk dilakukan tindakan karantina tumbuhan. 

Sesuai dengan Pedoman tekhnis penyusunan Analisis Resiko OPT Badan 

Karantina Pertanian tahun 2014, dibawah ini merupakan  Persyaratan Karantina 

Tumbuhan dan kewajiban tambahan untuk importasi komoditas beresiko tinggi : 

a) Persyaratan Karantina Tumbuhan: 

 Disertai sertifikat kesehatan tanaman/Phytosanitary Certificate; 

 Dimasukkan di tempat pemasukan yang telah ditetapkan; 

 Diserahkan dan dilaporkan kepada petugas karantina tumbuhan untuk keperluan 

tindakan karantina. 

b) Kewajiban Tambahan yang dilakukan di negara asal antara lain: 

 Disertai hasil pengujian kesehatan dengan metode yang valid; 

 Berasal dari area bebas OPTK (PFA) atau dari PFPS; 

 Berasal dari produsen yang sudah diregistrasi; 

 Diberi perlakuan sesuai spesifikasinya; 

 Media pembawa harus bebas dari tanah, kompos dan kotoran lainnya; 

 Jumlah atau volume media pembawa dibatasi; 

 Media pembawa dikemas sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadi 

infestasi OPTK; 

c) Kewajiban Tambahan yang dilakukan di Indonesia antara lain: 

 Automatic treatment. 

KESIMPULAN 

Benih Fagus sylvatica dari  Switzerland berpotensi membawa 1 jenis OPT yaitu 

Cherry leaf roll virus(CLRV), dan dari hasil penilaian resiko mempunyai hasil akhir 

sedang, walau demikian berdasarkan Permentan 51/2015 CLRV termasuk dalam OPTK 

A1, maka benih F. sylvatica dari Switzerland ini termasuk ke dalam kategori tinggi. 

Dengan demikian, komoditas benih F. sylvatica ini perlu dilakukan pemeriksaan secara 

intensif ditempat pemasukan. 

REKOMENDASI 

Berdasarkan Hasil Analisis Resiko inisiasi benih hanya digunakan sebagai bahan uji 

profisiensi vibialitas benih sebagai persyaratan dari ISTA. Oleh sebab itu 

rekomendasi/persyaratan karantina tumbuhan yang harus dipenuhi adalah : terhadap 
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Pemasukan benihF. sylvatica dari  Switzerland teridentifikasi adanya OPT/K yang 

kemungkinan terbawa benih  tersebut. 

 Rekomendasi untuk pemasukan benih F. sylvatica dari Switzerland :  

1. Persyaratan Karantina Tumbuhan  

a. Harus disertai dengan Phytosanitary Certificate yang diterbitkan dari negara asal 

oleh NPPO di negara switzerland 

b. Komoditas benih F. sylvatica dari  Switzerland dimasukkan melalui Pintu 

pemasukan (Bandara Soekarno Hatta Jakarta) dan  

c. setibanya ditempat pemasukan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas 

Karantina BBKP Soekarno Hatta 

2. Kewajiban tambahan : 

- Dilengkapi surat ijin pemasukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan.dengan hasil pengujian kesehatan benih yang menggunakan metode 

pengujian yang valid 

- Kemasan harus memenuhi persyaratan agar komoditas tidak 

terinfestasi/kontaminasi dan menjaga keutuhan komoditas 

- Jumlah Benih hanya untuk keperluan uji profisiensi 

- Benih harus dikemas untuk mencegah kontaminasi atau lolosnya OPTK 

- Uji profisiensi hrs dilakukan ditempat khusus dan tdk boleh tercampur dgn 

benih/material tan lain 

- Seluruh material uji profisiensi harus dimusnahkan setelah pengujian selesai 

dilakukan 

- Selama pengujian uji profisiensi sampai pelaksanaan pemusnahan, dilakukan 

pengawasan oleh petugas karantina tumbuhan 

- Benih harus berasal dari produsen yang teregistrasi 

- Benih harus bebas dari media tanam, tanah, kompos dan kotoran lain 

3. Tindakan Karantina Tumbuhan di Negara Indonesia 

a. Setibanya ditempat pemasukan (Bandara Soekarno Hatta  Jakarta) terhadap 

partai kiriman dilakukan pemeriksaan secara visual dan laboratoris untuk 

menentukan bahwa benih F. sylvatica bebas OPT 

b. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih 

terinfeksi/terinfestasi OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan maka 

terhadap partai kiriman tersebut dilakukan tindakan pemusnahan 

c. Distribusi pasca masuk harus sesuai dengan tujuan pemasukannya yaitu untuk 

bahan uji profisiensi 

d. Distribusi pasca masuk harus langsung ke perusahaan yang dituju (PT.East West 

Seed Indonesia) 
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e. Dilengkapi dengan Surat Izin Pemasukan (SIP)  
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ABSTRAK 

 
Nyawai (Ficus variegata Blume) merupakan jenis alternatif kayu pertukangan  dengan 
daur pendek dan belum banyak dikenal masyarakat. Kayunya dapat digunakan untuk 
kayu pertukangan, pembuatan kayu lapis (plywood), dan pembuatan face veneer karena 

memiliki corak kayu yang cerah. Uji coba penanaman nyawai dilakukan di Mangunan, 
KPH Yogyakarta. Tahapan penanaman mulai dari pembibitan, persiapan lahan sampai 
penanaman. Penanaman dilakukan pada lahan yang cukup kering (tipe iklim C menurut 
klasifikasi Schmidt dan Ferguson), jenis tanah latosol merah kekuningan (Oxisol) dengan 

jarak tanam 5m x 5m sebanyak 595 tanaman. Evaluasi kemampuan adaptasi dan 
pertumbuhan tanaman dilakukan pada umur 1, 2 dan 3 tahun. Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi tanaman sampai umur 3 tahun mencapai 90% 
yang mengindikasikan bahwa nyawai mampu beradaptasi dengan baik pada tapak 
penelitian. Riap rata-rata tahunan pada umur 3 tahun untuk sifat tinggi adalah sebesar 
1,59 m/tahun dan diameter sebesar 2,61 cm/tahun.  
Kata kunci: Nyawai, Ficus variegata Blume,  adaptasi, riap pertumbuhan 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan nasional untuk kayu pertukangan diproyeksikan akan semakin 

meningkat pada masa yang akan datang. Pada tahun 2013 kebutuhan kayu sebesar 13,9 

juta m3 dan pada tahun 2014 kebutuhan kayu sebesar 15,4 juta m3 (Direktorat Jenderal 

Industri Agro, 2013).   Sementara itu produksi kayu dari HPH pada tahun 2015 mencapai 

5,8 juta m3 (Direktorat Rencana Kerja Usaha Hutan Alam KLHK, 2016), dan dalam 5 

tahun terakhir Indonesia telah mengimpor kayu pertukangan sebagai bahan baku industri 

pengolahan (APHI, 2016). Oleh sebab itu untuk mencukupi kebutuhan kayu pertukangan 

masih diperlukan pembangunan hutan tanaman.   

Dalam pembangunan hutan tanaman, uji coba penanaman jenis baru diperlukan 

untuk mendapatkan informasi performa suatu jenis di tempat dimana akan dilakukan 

penanaman dalam skala produksi. Nyawai (Ficus variegata Blume) merupakan salah satu 

jenis alternatif untuk kayu pertukangan dan akan menjadi tanaman masa depan dengan 

daur yang pendek, karena pada tahun ke sepuluh, kayunya sudah dapat dimanfaatkan 

(Menteri Kehutanan,  2008). Kayu nyawai dapat digunakan untuk kayu pertukangan dan 

pembuatan kayu lapis (plywood), bahkan digunakan untuk face veneer karena memiliki 

corak kayu yang baik, dimana kayunya berwarna cerah, yaitu kuning keputihan. Jenis ini 
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digolongkan dalam kelas keterawetan I yaitu mudah dilakukan pengawetan, memiliki nilai 

kalor 4.225 cal/gram (Sumarni et al., 2009).  

Uji coba penanaman nyawai ini dilakukan di KPH Yogyakarta. KPH Yogyakarta 

ditetapkan sebagai  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model berdasarkan 

SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.721/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 

dengan luas 15.724,50 ha yang terdiri dari 13.411,70 ha hutan produksi dan untuk hutan 

lindung seluas 2.312,80 ha.  Potensi hasil hutan kayu antara lain kayu jati dan kayu 

mahoni, sedangkan hasil hutan non kayu berupa getah pinus, minyak kayuputih, dan 

wisata alam. Sebagai KPHP model, diversifikasi usaha kehutanan baik hasil hutan kayu 

maupun bukan kayu perlu dilakukan. Informasi uji coba penanaman nyawai ini berguna 

untuk menyusun rencana pengelolaan hutan serta pengembangan investasi di bidang 

kehutanan dalan upaya peningkatan penerimaan negara. KPH Yogyakata telah 

bekerjasama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan 

Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) Yogyakarta untuk melakukan uji coba beberapa 

jenis alternatif antara lain nyamplung, jabon dan nyawai. Makalah ini menyajikan hasil uji 

coba penanaman nyawai di KPH Yogyakarta sampai dengan umur 3 tahun. Kegiatan uji 

coba dimulai dari pembuatan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan 

evaluasi tanaman. 

METODE PENELITIAN 

1. Area kajian 

Pembibitan dilakukan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan 

Pemuliaan Tanaman Hutan di Purwobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta dan penanaman dilakukan di RPH Mangunan, KPH Yogyakarta  

2. Cara kerja 

a. Pembibitan 

Pembibitan dilakukan dengan tahapan penanganan benih, perkecambahan, 

penyapihan dan pemeliharaan bibit di persemaian.  

b. Persiapan lahan meliputi pemilihan lokasi, pembersihan lahan, pengajiran, 

pembuatan lubang tanam dan pemupukan dasar. 

c. Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan tahapan seleksi bibit dan penanaman. 

d. Pemeliharaan dan evaluasi 

Pemeliharaan dilakukan agar tanaman dapat tumbuh optimal sedangkan evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan adaptasi dan pertumbuhan tanaman. 

Tinggi pohon diukur dari pangkal batang sampai dengan pucuk pohon dalam 

satuan meter, sedangkan diameter pohon diukur pada ketinggian 1,3 m di atas 

permukaan tanah (Dbh) dalam satuan cm. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pembibitan 

a. Penanganan benih 

Buah nyawai dikumpulkan dari pohon induk yang memiliki fenotipe bagus dan tidak 

terserang penyakit.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. (a) Buah nyawai yang masih muda, dan (b) variasi ukuran dan warna 

buah nyawai 
 

Menurut Hadiyan dan Setiawan (2015), ekstraksi dilakukan dengan membelah 

buah dengan pisau cutter (Gambar 2.a), kemudian mengerok biji yang menempel 

pada daging buahnya dengan menggunakan sendok. Biji disaring dan dicuci hingga 

bersih. Biji yang sudah bersih kemudian ditaruh di atas kertas hingga kering (Gambar 

2.b). Pengeringan cukup dengan diangin-anginkan. Untuk menjaga viabilitas benih 

agar tidak cepat menurun daya kecambahnya, maka benih yang sudah kering 

disimpan pada kantong plastik klip (Gambar 2.c) dan dimasukkan pada tempat kering 

dan suhu rendah sekitar 4C. Dengan sistem penyimpanan seperti ini, benih dapat 

dipertahankan viabilatasnya hingga maksimal 6 bulan penyimpanan. 

   

Gambar 2. (a) Buah nyawai masak yang telah dibelah, (b) Biji nyawai yang telah 
dikeluarkan dari buah, dan (c) Benih nyawai yang telah kering dan 
dikemas dalam kantong plastik. 

b. Perkecambahan 

b.1. Persiapan 

Bahan yang perlu dipersiapkan sebelum membuat bibit nyawai yaitu  arang 

sekam, top soil, kompos, bak tabur/kecambah, polybag, paranet, fungisida, 

insektisida. Sedangkan peralatan yang diperlukan yaitu pinset, selang, sprayer. 

a b 

a c b 
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b.2. Perkecambahan 

Media tabur berupa arang sekam padi yang telah disaring/diayak dan 

disemprot dengan fungisida agar terbebas dari hama dan penyakit dimasukkan 

dalam bak kecambah setebal 4-5 cm (Gambar 3.a). Biji nyawai ditabur merata di 

permukaan arang sekam dengan hati-hati karena bijinya sangat lembut. Penyiraman 

dilakukan sebelum bak tabur ditutup dengan plastik. Untuk menjaga temperatur dan 

kelembaban, maka bak tabur yang telah berisi benih tersebut dilakukan 

penyungkupan dengan intensitas 60% sebanyak 2 lapis agar kondusif untuk 

perkecambahan (Gambar 3.b).  

 

 

 

 

 

 

Gambar   3. Penaburan benih di bak tabur (a) dan penyungkupan (b) 

b.3. Penyapihan 

Penyapihan bibit dilakukan saat bibit memiliki 4 daun atau setelah berumur 6-

7 minggu setelah penaburan (Gambar 4). Penyapihan dilakukan dengan 

menggunakan pinset. Media sapih yang dipergunakan adalah campuran top soil dan 

kompos dengan perbandingan 1:1 dimasukkan pada polibag ukuran 12 cm x 12 cm. 

Polibag berisi media sapih tersebut ditempatkan dibawah naungan paranet dengan 

intensitas 60%. Penyapihan bibit hendaknya jangan terlalu lama di media tabur, 

karena mudah terserang jamur/dumping off. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penyapihan kecambah nyawai  

c. Pemeliharaan bibit 

Pemeliharaan bibit berupa penyiraman, pembersihan rumput/gulma, 

pemupukan, pemberarantasan hama/penyakit. Pada saat semai baru dipindahkan 

dari bak tabur ke polibag, kondisinya masih sangat lemah sehingga diperlukan 

penyiraman dengan menggunakan sprayer dengan frekuensi satu kali sehari sampai 

a b 
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kurang lebih 4 minggu. Setelah bibit cukup kuat (setelah berumur 1 bulan), sungkup 

plastik dapat dibuka. Bilamana ada bibit yang mati, segera dilakukan 

penyulaman/penggantian bibit. Penyiangan dilakukan sesuai kebutuhan. Pemupukan 

dilakukan dengan pemberian pupuk NPK dengan dosis 1 gram NPK dilarutkan dalam 

2 liter air yang kemudian disiramkan pada media dalam polibag. Pupuk ini diberikan 

saat bibit berumur mulai 3 bulan dimana akar sudah cukup kuat. Untuk mencegah 

terjadinya gangguan hama dan penyakit, maka penyemprotan insektisida/fungisida 

diberikan dengan dosis rendah yaitu 1 ml dilarutkan dalam 1 liter air. Untuk 

menguatkan bibit/aklimatisasi, maka bibit perlu dipindahkan pada bedeng persemaian 

yang lebih terbuka. Pemindahan bibit dilakukan setelah berumur 3 bulan (Setiawan, 

2013). Bibit siap tanam setelah bibit berumur 5 bulan di persemaian dengan tinggi 

dan diameter rata-rata masing-masing 74,4 cm dan 7,6 mm (Gambar 5) (Haryjanto 

dan Setiawan, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Bibit nyawai di persemaian berumur 5 bulan 

2. Persiapan lahan 

a. Pemilihan lokasi 

Uji coba penanaman dilakukan di Blok Kediwung, RPH Mangunan, KPH 

Yogyakarta. Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat 07°57’30’’-

07°57’54’’LS dan 110°26’07’’-110°26’29” BT dengan ketinggian tempat berkisar 75 

meter di atas permukaan laut (mdpl). Kelerengan tapak berkisar antara 5%-30% 

dengan jenis tanah latosol merah kekuningan (Oxisol). Secara  umum  iklim  di  

wilayah  Kabupaten  Bantul  dapat  dikategorikan  sebagai daerah  beriklim  tropis  

basah  (humid  tropical  climate)  karena  termasuk  tipe  Af sampai  Am  dari  

klasifikasi  iklim  Koppen (atau tipe iklim C menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson) 

dengan curah hujan rata-rata 1.502 mm/th (Anonim, 2011).  

b. Pembersihan lahan 

Pembersihan lahan dimaksudkan untuk mengurangi tumbuhan pengganggu 

baik berupa pohon maupun semak belukar dan juga untuk memperbaiki kualitas 

tanah. Pembersihan dan pengolahan lahan ini membutuhkan biaya yang besar. 
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Untuk itu perlu dilakukan dengan seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan 

kondisi lahan. 

c. Pengajiran, pembuatan lubang tanam, pemupukan dasar 

Pengajiran dilakukan untuk menandai posisi penanaman bibit sebelum 

dilakukan pembuatan lobang tanam. Pengajiran dilakukan sesuai dengan rencana 

jarak tanam yaitu 5m x 5m. Ajir pada umumnya terbuat dari bambu dengan panjang 

50-75cm. Pembuatan lobang tanam dilakukan setelah pengajiran telah selesai dibuat. 

Lobang tanam yang digunakan berukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm. Setelah dibuat 

lobang tanam, maka diberi pupuk dasar berupa kompos atau pupuk kandang 

sebanyak 1-2 kg per lobang. 

3. Penanaman 

a. Seleksi bibit 

Seleksi bibit di persemaian dilakukan dengan memilih bibit yang relatif 

seragam baik tinggi maupun diameternya, sehat/daun hijau segar. Bibit yang kurang 

baik di persemaian seringkali kinerja di lapangan juga tidak optimal. 

b. Penanaman 

Bibit dibawa ke lokasi penanaman yang teduh agar ada proses penyesuaian. 

Di tempat ini bibit disiram terlebih dahulu. Setelah itu penanaman dilakukan pada 

pagi hari maupun sore hari di musim hujan. Sebaiknya penanaman dilakukan pada 

saat musim hujan sudah stabil, karena kadang-kadang hujan yang turun di awal 

musim hujan tidak kontinyu dan bisa mengakibatkan kematian tanaman bila tiba-tiba 

hujan tidak turun kembali. Jumlah bibit yang ditanam pada uji coba penanaman ini 

adalah sebanyak 595 bibit. 

4. Pemeliharaan dan evaluasi tanaman 

1. Pemeliharaan 

a. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada tanaman yang mati, kurang sehat maupun yang 

jelek. Penyulaman dilakukan pagi hari maupun sore hari di musim penghujan. 

b. Pendangiran dan pemupukan 

Pendangiran dimaksudkan untuk memperbaiki drainase di sekitar tanaman. 

Pendangiran dilakukan dengan menggemburkan tanah di sekitar tanaman. Setelah 

pendangiran, pupuk NPK dapat diberikan sebanyak 50 gram dengan cara 

menyebarkan di sekitar pangkal batang dan kemudian menutup dengan tanah. Pada 

umur lebih dari 2 tahun, pupuk dapat ditambah 100 gram per tanaman. 

c. Penyiangan/pembersihan gulma 

Penyiangan berupa mengurangi gulma maupun tanaman pesaing agar 

tanaman nyawai tidak terganggu proses memperoleh cahaya, nutrisi dan 
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kelembaban. Penyiangan dilakukan 3-4 kali dalam setahun sampai umur 2 tahun. 

Pembersihan gulma dapat menggunakan herbisida, namun harus dilakukan dengan 

hati-hati agar tidak mengenai tanaman pokok karena dapat mengakibatkan kematian. 

Setelah lebih dari 2 tahun dapat dikurangi 1-2 kali dalam setahun disesuaikan dengan 

kondisi lapangan. 

2. Evaluasi adaptasi dan pertumbuhan tanaman sampai umur 3 tahun 

Perhitungan persen hidup digunakan untuk mengetahui kemampuan adaptasi 

serta tingkat keberhasilan suatu pertanaman (Hawtin et al., 1997).  Lekevicius dan 

Loreau (2012) menyebutkan bahwa adaptabilitas merupakan mekanisme dari individu 

untuk menghadapi perubahan lingkungan yang mempengaruhi proses fisiologis 

dalam dirinya. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah kemampuan untuk 

bertahan hidup pada lingkungan yang baru. Hasil evaluasi tanaman nyawai umur 1, 2 

dan 3 tahun berturut-turut 92,77%, 91,42% dan 90%. Hal ini menunjukkan bahwa 

nyawai mampu beradaptasi dengan baik pada tapak penelitian. Uji coba penanaman 

nyawai di tempat lain dengan kondisi biofisik yang berbeda menunjukan daya 

adaptasi yang cukup baik. Persen hidup  tanaman nyawai di Cikampek (Jawa Barat) 

sampai umur dua tahun cukup tinggi yaitu lebih dari 83 % (Effendi, 2012). Kondisi 

biofisik lokasi ini meliputi jenis tanah latosol merah berkonkresi, topografi datar, 

ketinggian tempat 50 m dpl, curah hujan 1796 mm/th (http://www.forda-

mof.org/files/Pusprohut_Cikampek.pdf). Sementara itu penanaman di KHDTK Riam 

Kiwa Kalimantan Selatan menunjukkan sampai umur 5 tahun persen hidupnya 

mencapai 87,25% (Fitriani, 2011). Kondisi biofisik meliputi jenis tanah podsolik 

merah, podsolik kuning dan alluvial dengan kondisi topografi datar, kelerengan lahan 

antara 0-20%, ketinggian areal berkisar 100-150 m dpl, tipe iklim A, suhu minimum 

22,8C, suhu maksimum 33C, dan curah hujan rata-rata tahunan 2043 mm 

(http://www.forda-mof.org/files/Banjarbaru_Riam.pdf). Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum jenis nyawai memiliki daya adaptasi yang cukup baik pada kondisi 

biofisik lingkungan yang beragam. 

Sebanyak 5 pohon nyawai di plot uji coba di KPH Yogyakarta pada umur 2 

tahun telah mulai berbuah. Sedangkan pada umur 3 tahun jumlah pohon yang 

berbuah sebanyak 33 pohon. Tanaman nyawai berbuah tidak serempak atau tidak 

ada musim buah, hal ini ditandai dengan dijumpai berbagai fase buah, dari yang baru 

muncul sampai ada yang masak pada satu pohon yang sama. 
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Gambar 6. Tanaman nyawai umur 3 tahun (a); buah nyawai (b) 

Hasil pengukuran tanaman pada umur 1, 2 dan 3 tahun menunjukkan bahwa 

untuk rerata tinggi berturut-turut adalah sebesar 1,72m; 3,33m dan 4,76m; 

sedangkan rerata diameter berturut-turut sebesar 2,68cm; 4,22cm dan 7,83cm (Tabel 

1). Riap rata-rata tahunan (Mean Annual Increament) umur 3 tahun untuk sifat tinggi 

1,59 m/tahun dan diameter 2,61 cm/tahun. Riap rata-rata tahunan diameter nyawai ini 

lebih cepat dibandingkan Tectona grandis, Swietenia macrophylla dan Acacia 

auriculiformis yang ditanam di Gunungkidul pada umur <5 tahun yaitu masing-masing 

1,75cm/tahun; 1,84 cm/tahun dan 2,07 cm/tahun (Sabastian et al., 2015). Namun 

demikian, pertumbuhan nyawai lebih lambat bila dibandingkan dengan sengon 

(Falcataria molucana) yang ditanam pada kondisi lingkungan yang bagus pada umur 

2 tahun telah mencapai rata-rata tinggi dan diameter sebesar 5,97 meter dan 6,67 cm 

(Susanto et al., 2014). Sementara itu, Bhat et al. (1998) melaporkan bahwa pohon 

sengon dapat mencapai tinggi 16 m dalam waktu 3 tahun. Kurinobu et al. (2007) juga 

melaporkan bahwa pohon sengon yang tumbuh pada tegakan berumur 3–5 tahun di 

areal Perhutani di Kediri (Jawa Timur) memiliki diameter rata-rata 11,3–18,7 cm dan 

tinggi rata-rata 11,7–20,5 m. 

Tabel 1.  Pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman nyawai di RPH Mangunan, KPH 
Yogyakarta pada umur 1, 2 dan 3 tahun 

 Umur 1 tahun Umur 2 tahun Umur 3 tahun 

Tinggi 
(m) 

Diameter 
(cm) 

Tinggi 
(m) 

Diameter 
(cm) 

Tinggi 
(m) 

Diameter 
(cm) 

Minimum 0,6 0,7 1,57 0,72 1,22 0,95 

Maksimum 3,10 6,0 5,56 8,76 7,97 14,64 

Rerata 1,72 2,68 3,33 4,22 4,76 7,83 

Simpangan baku 0,51 0,81 0,69 1,58 1,17 2,71 

Persen hidup (%) 92,77 91,42 90,00 

 
KESIMPULAN 

Tanaman nyawai mampu beradaptasi dengan baik pada tapak yang cukup kering dengan 

kemampuan hidup sampai umur 3 tahun mencapai 90%. Riap pertumbuhan diameter 

a b 
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lebih tinggi dibandingkan jenis kayu pertukangan lain seperti jati, mahoni dan akasia 

namun lebih rendah jika dibandingkan dengan tanaman sengon.  
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ABSTRAK 

Sulawesi Selatan terkenal akan industri persuteraan alamnya. Kabupaten Soppeng 
sebagai salah satu kabupaten yang memiliki banyak petani sutera, masuk dalam wilayah 
KPHP Model Awota. KPHP Model Awota dibentuk sebagai penyelenggara salah satu 
tugas model, yaitu pengembangan sutera alam. Pengembangan sutera alam tidak bisa 
lepas dari budidaya dan pembibitan murbei (Morus sp), sebagai pakan ulat sutera. Murbei 
terdiri dari beberapa varietas yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, diantaranya 
ada beberapa varietas hasil persilangan yang memiliki keunggulan dalam hal produksi 
daun dan tahan kekeringan. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertumbuhan bibit 
murbei dari beberapa varietas di persemaian. Persemaian dibangun pada 2 lokasi yang 
berbeda, yaitu )  Kab. Soppeng dan Kota Makassar (Balai Penelitian dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap yang terdiri dari 6 varietas murbei (Morus multicaulis, M. nigra, KI 34, KI 41, AsI 
dan NI) dengan 10 ulangan tiap varietas. Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan bibit 
murbei di persemaian pada umur 14 minggu baik di Makassar maupun Soppeng 
menunjukkan bahwa pertumbuhan tunas terbaik adalah jenis murbei KI 34 dan terendah 
adalah M. multicaulis. Jumlah daun terbanyak diperoleh dari murbei jenis M. nigra dan 
jumlah daun paling sedikit diperoleh dari M. multicaulis.     
Kata Kunci : murbei, varietas, pertumbuhan, Kab. Soppeng 

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu produk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) yang terkenal di Sulawesi 

Selatan adalah sutera alam. Sutera alam sudah menjadi bagian kehidupan budaya  bagi 

masyarakat di Sulawesi Selatan (Harbi, et al., 2015). Budidaya ulat sutera tidak bisa lepas 

dari budidaya tanaman murbei sebagai pakan ulat. Mutu dan produksi kokon ulat sutera 

sangat ditentukan oleh kualitas daun murbei (Hartati dan Umar, 2012). Kokon yang 

berkualitas diperoleh dari ulat sutera yang mampu tumbuh dengan optimal dan terjaga 

kesehatannya. Ulat sutera membutuhkan daun murbei yang mengandung semua zat 

yang dibutuhkan dalam pertumbuhannya untuk bisa menghasilkan kokon yang 

berkualitas.  

Murbei mempunyai beberapa jenis yang masing-masing mempunyai keunggulan 

tersendiri. Murbei lokal unggulan yang biasa digunakan untuk pakan ulat sutera antara 

lain Morus alba, M. cathayana dan M. multicaulis (Guntoro, 1994). Selain murbei lokal, 

juga sudah dihasilkan beberapa murbei hibrid hasil persilangan seperti AsI (M. australis x 
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M. indica), NI (M. nigra x M. indica) dan KI (M. khunpai x M. indica).  Varietas NI 

mempunyai kandungan air tinggi (74,05 %) sehingga sesuai digunakan sebagai pakan 

ulat kecil dengan kandungan protein, karbohidrat dan kalsium sedang, sehingga cocok 

sebagai pakan ulat. Varietas AsI mempunyai kandungan air sedang (69,91 %) (Balai 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi, 2004). KI mempunyai kelebihan 

tahan terhadap kekeringan dan daun tidak mudah  rontok pada musim kemarau, sehingga 

produksi daun tetap banyak . 

Kab. Soppeng sebagai salah satu sentra industri sutera di Sulawesi Selatan, 

dimana masyarakat masih banyak menggunakan murbei lokal sebagai pakan ulat. Oleh 

karena itu pada penelitian ini akan diuji pertumbuhan beberapa varietas murbei, termasuk 

murbei persilangan di persemaian salah satu petani sutera di Kabupaten Soppeng  serta 

di  Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar 

sebagai pembanding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan 

bibit murbei dari beberapa varietas di persemaian.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten 

Soppeng dan persemaian Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Makassar. Kabupaten Soppeng masuk dalam wilayah KPHP Model Awota. 

KPHP yang salah satu model penyelenggaraannya adalah pengembangan persuteraan 

alam. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai  September tahun 2015.   

B. Bahan dan Alat 

 Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian budidaya tanaman murbei 

adalah stek tanaman murbei hasil persilangan terkendali yaitu AsI, NI, KI 41, dan KI 34 

serta murbei lokal M. multicaulis dan M. nigra.  Alat - alat yang digunakan adalah gunting 

stek, meteran, counter, penggaris dan alat tulis menulis. 

C. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 6 varietas murbei yang diuji. Masing–masing varietas terdiri dari 10 individu. 

Parameter yang  diamati adalah  pertumbuhan stek murbei berupa panjang tunas dan 

jumlah daun.  

D.  Analisis Data 

 Metode analisis data di persemaian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), selanjutnya apabila terdapat perbedaan nyata dilakukan uji lanjutan Duncan 

(DMRT). Teknis analisis faktorial dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan model 

matematika adalah sebagai berikut (Mattjik dan Sumertajaya, 2006) : 
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Yij = μ + α + εij 

Keterangan: 
Yij =  Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. 
μ =  Nilai rata-rata harapan 
α  =  Pengaruh varietas murbei 
εij   =  Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberadaan bibit tanaman merupakan hal pokok di dalam pembangunan 

tanaman. Kuantitas dan kualitasnya menentukan keberhasilan pertanaman secara 

keseluruhan. Pengamatan pertumbuhan stek di persemaian sangat perlu dilakukan guna 

mengetahui karakter tanaman sehingga dapat mengukur kualitas dan kuantitas bibit yang 

dapat dihasilkan.  

1. Pertumbuhan Stek Murbei di Persemaian Makassar 

Hasil pengamatan panjang stek, panjang tunas, jumlah daun dan jumlah tunas 

yang tumbuh pada varietas murbei di persemaian menunjukkan bahwa panjang stek 

mempengaruhi jumlah mata tunas yang ada. Kondisi demikian disebabkan panjang 

internode pada masing masing varietas berbeda-beda. Varietas dengan internode 

panjang, pada ukuran panjang stek yang sama, memiliki jumlah mata tunas lebih sedikit. 

Jumlah mata tunas yang ada tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah 

cabang yang tumbuh serta pada poduktivitas tanaman dalam menghasilkan daun.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan dapat diketahui bahwa stek 

dengan jumlah mata tunas yang sama yaitu antara 3 - 5 mata tunas pada varietas yang 

berbeda tampak memilliki jumlah panjang stek yang berbeda pula. Sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 1. dimana tampak bahwa varietas ASI memiliki panjang stek 

tertinggi  dengan panjang rata-rata 17,6 cm. Internode pada varietas murbei ASI lebih 

panjang dibanding yang lain, sedangkan pada  varietas lain jumlah tunas relatif sama. 

Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan varietas murbei sebagai indukkan stek yang 

terbaik adalah yang memiliki produktivitas  menghasilkan materi stek tinggi dimana pada 

ukuran yang sama memiliki jumlah tunas lebih banyak.  Hasil pengamatan memberikan 

informasi bahwa indukan stek terbaik adalah KI 34, KI 41, dan M. nigra. Namun demikian, 

untuk pengamatan jumlah tunas yang tumbuh, hasil yang terbaik adalah pada varietas KI 

34 dengan nilai sebesar 3,5  sedangkan yang terendah adalah M. multicaulis.  

 
Tabel  1. Panjang stek dan tunas tumbuh rata-rata pada beberapa varietas   murbei.  

Varietas Panjang stek (cm) rata-rata  Tunas tumbuh rata- rata  

ASI 17,6 2,1 
multicaulis 16 1,8 
KI 34 15,4 3,5 
KI 41 15,1 3,2 
NI 14,7 2,2 
Nigra 13,1 3,1 
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Kualitas suatu pertanaman dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan dan kondisi 

fisiknya. Hal ini dapat diukur dari beberapa parameter yang diamati yaitu panjang tunas 

dan jumlah daun yang ada. Hasil uji sidik ragam pertumbuhan tanaman hingga 14 minggu 

pengamatan menunjukkan bahwa panjang tunas antar varietas tampak berbeda signifikan 

demikian pula jumlah daun yang dihasilkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

varietas berpengaruh pada pertumbuhan cabang dan jumlah daun. 

Tabel 2. Sidik ragam panjang tunas dan jumlah daun pada beberapa varietas murbei 

Variabel Rerata Variasi 
Derajat 
Bebas 

Rerata 
kuadarat 

F. hitung 

Panjang Tunas 

Perlakuan 5 634,678 5.559* 

Galat 47 114,169  

Total 53   

 Jumlah daun 
Perlakuan 5 2203,709 21.520* 

Galat 47 102,404  
Total 53   

Ket:  *   =   Berbeda nyata pada taraf uji 5 % 

 
Berdasarkan dari hasil uji lanjut Duncan (Duncan Multiple Range Test) pada Tabel 

3, dapat diketahui bahwa varietas terbaik untuk panjang tunas yaitu varietas KI 34 dengan 

nilai sebesar 73,10 cm sedangkan varietas yang memiliki tingkat pertumbuhan tunas 

terendah adalah M. multicaulis. Perbedaan varietas nampaknya berpengaruh terhadap 

perbedaan pertumbuhan cabang. Sesuai dengan yang disampaikan Soeseno (1985) 

bahwa pertumbuhan memanjang lebih banyak dikendalikan faktor genetik dibanding 

faktor lingkungan. Sedangkan hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa varietas yang 

memiliki produktivitas daun tertinggi adalah varietas M. nigra dengan jumlah daun 

mencapai 63,2 sedangkan varietas dengan jumlah daun terendah adalah pada M. 

multicaulis sebesar 17,25. Dengan demikian dapat diketahui bahwa varietas murbei M. 

nigra merupakan varietas murbei dengan produktivitas daun terbaik diantara varietas 

yang diujikan. M. nigra merupakan jenis yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai 

tanaman pakan ulat, namun demikian masih perlu diamati lebih lanjut terutama pada 

lahan kering.  

Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Sudomo et al. (2007) yang 

menunjukkan bahwa panjang tunas terbaik dan jumlah daun terbanyak adalah murbei 

varietas AsI. Hasil yang berbeda ini kemungkinan disebabkan karena faktor lingkungan 

yang berbeda. Penelitian Sudomo et al. dilakukan di Pulau Jawa, tepatnya di Kab. 

Sleman, Yogyakarta dimana kondisi iklim disana cenderung sejuk dan dingin. Kondisi 

iklim di Kota Makassar dan  Kab. Soppeng relatif panas, terutama pada saat musim 

kemarau. Berikut hasil analisis panjang tunas dan jumlah daun.  
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Tabel 3. Hasil uji jarak berganda panjang tunas dan jumlah daun murbei 

Varietas Panjang tunas (cm) Jumlah Daun  

Multi Caulis 48,56 a 17,25a 

Nigra 59,45   b 63,20    c 

KI 41 60,31   b 39,50    c 

ASI 64,11    bc 27,33  b 

NI 69,06   bc 36,75  bc 

KI 34 73,10      c 42,40    c 

Keterangan : Nilai pada kolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nayata pada 
taraf 5 % berdasarkan uji jarak berganda Duncan 

 
Persuteraan alam Sulawesi Selatan memiliki 13 jenis/varietas murbei yang 

dibudidayakan masyarakat, namun 70% petani sutera alam di daerah ini 

membudidayakan Morus nigra. Murbei jenis ini memiliki kelebihan dalam kemudahan 

dibudidayakan (Santoso et al., 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pertambahan panjang tunas hingga 14 minggu pengamatan 

 
 Hal penting lain yang memberikan informasi kualitas pertanaman adalah tingkat 

pertumbuhan tanaman. Berdasarkan grafik Gambar 1 diketahui bahwa pertumbuhan 

tunas terbaik adalah pada KI 34 dan NI pada tingkatan selanjutnya. Namun secara umum 

tampak bahwa pertumbuhan masing masing varietas tersebut cenderung sama hingga 

minggu ke 14. Kualitas tanaman murbei juga ditentukan oleh tingkat produktivitas 

tanaman menghasilkan daun. Ukuran yang digunakan adalah jumlah daun yang 

dihasilkan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 dimana perhitungan jumlah daun 

pada masing masing varietas menunjukkan bahwa jumlah daun terbanyak adalah pada 

M. nigra yang memiliki nilai di atas rata-rata varietas lain. Jika dicermati grafik yang 

tampak dapat diketahui bahwa trend pertambahan jumlah daun adalah sama. Gambaran 

ini memberikan informasi awal tentang tingkat perkembangan stek murbei. Masa awal 

pertumbuhan pada tanaman adalah masa yang penting. Tindakan silvikultur pada masa 

ini seringkali diperlukan guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas pertanaman. 
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Gambar 2. Grafik Jumlah daun pada masing masing varietas 

 
2. Pertumbuhan Stek Murbei di Persemaian Soppeng 

Lokasi kegiatan penelitian diputuskan di Kab. Soppeng, Kec. Donri-donri, Desa 

Sering. Demplot penelitian di lahan milik masyarakat petani murbei. Untuk lebih 

mengetahui kondisi dan kecocokan lahan terhadap tanaman murbei, dilakukan 

pengamatan lingkungan seperti yang tersaji pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data lingkungan di Desa Sering 

Data Lingkungan Nilai 

Cahaya 
Pagi   :  470 lux 
Siang :  8700 lux 
Sore  :    150 lux 

Ketinggian 68 m dpl 

Suhu 30 
0
C – 35 

0
C 

Kelembaban 58 % 

 
 Kegiatan penelitian pengamatan stek beberapa varietas juga dilakukan di 

persemaian lokasi penelitian pertanaman murbei Kab. Soppeng. Ujicoba yang dilakukan 

serupa dengan kegiatan di persemaian kantor Balai Penelitian dan Pengembangan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Jenis murbei yang diujikan M. multicaulis, 

M. nigra, KI 34, KI 41, ASI dan NI. Setiap jenis mempunyai ulangan 10 tanaman.  

Tabel 5. Analisis sidik ragam panjang tunas dan pertambahan jumlah daun  varietas 
murbei di persemaian Kab. Soppeng 

Variabel Rerata Variasi 
Derajat 
Bebas 

Rerata 
kuadarat 

F. hitung 

Panjang Tunas 

Perlakuan 5 129,152 4,155* 

Galat 48 293,408  

Total 54   

Jumlah daun 

Perlakuan 5 1604,962 19,628* 

Galat 48 8,769  

Total 54   

Ket:  *   =   Berbeda nyata pada taraf uji 5 % 
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Tabel 6. Hasil uji jarak berganda Duncan panjang tunas dan jumlah  daun varietas murbei 
di persemaian Soppeng 

Varietas Panjang tunas (cm) Jumlah Daun  

M.multicaulis       99,88    a                 15,11 a 
M.nigra       105,77      bc                 56,44       c 

NI       106,00   bc                 34,22    bc 
ASI       109,70     bc                 30,40    bc 

KI 41       122,28     c                 37,71    bc 
KI 34       130,20       c                 37,40    bc 

Keterangan : Nilai Pada kolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 
taraf 5 % berdasarkan uji jarak berganda Duncan  

 

 

Gambar 3. Pertumbuhan tanaman uji murbei 
 

Hasil sidik ragam pada Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pengukuran panjang 

tunas tampak berbeda nyata antar varietas demikian pula jumlah daun. Hasil uji lanjut 

jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa pertumbuhan tunas yang terbaik adalah 

pada varietas KI 34 sebesar 130,2 cm sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 6. sedangkan 

pertumbuhan yang terendah adalah pada varietas M. multicaulis  sebesar 99,88 cm.  

Pertumbuhan murbei di persemaian Makassar sama dengan di persemaian Soppeng. 

Pertumbuhan tunas terendah adalah M. multicaulis dan tertinggi adalah KI 34.  

Parameter penting lain yang diamati adalah jumlah daun dimana hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa beberapa varietas tampak mengalami penurunan atau 

berkurang. Kondisi ini disebabkan banyaknya daun yang gugur akibat faktor lingkungan 

seperti suhu, kelembaban dan rendahnya curah hujan. Jumlah daun tertinggi adalah pada 

varietas M. nigra sedangkan yang terendah adalah M. multicaulis. Selama pengamatan 

menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi tanaman murbei.  Kemarau yang 

cukup panjang memberikan pengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Sebagaimana 

disebutkan Samsijah (1992) bahwa faktor– faktor yang mempengaruhi  produksi daun 

murbei antara lain jenis murbei, jenis tanah, iklim, cara bercocok tanam dan tempat 

tumbuh. 
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 IV. KESIMPULAN  

Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman murbei di persemaian baik di 

Makassar maupun di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa pertumbuhan tunas 

terbaik adalah jenis murbei KI 34 dan terendah adalah M. multicaulis. Jumlah daun 

terbanyak diperoleh dari murbei jenis M. nigra dan jumlah daun paling sedikit diperoleh 

dari M. multicaulis. Jenis murbei KI 34 dan M. nigra sesuai untuk dibibitkan di Kabupaten 

Soppeng. Ranking pertumbuhan di persemaian ini kemungkinan dapat mengalami 

perubahan setelah murbei ditanam di lapangan. 
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ABSTRAK 
Bitti (Vitex cofassus) merupakan jenis unggulan Sulawesi. Kayu bitti banyak dimanfaatkan 
untuk pembuatan perahu phinisi. Eksploitasi bitti yang berlebihan dengan tidak disertai 
penanaman kembali mengakibatkan semakin menurunnya populasi jenis ini, sehingga 
pengembangannya sangat diperlukan. Pengembangan bitti memerlukan penyediaan 
benih bermutu tinggi secara genetik yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan 
tempat tumbuhnya,  agar produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tinggi. Untuk 
itu perlu adanya pembangunan sumber benih sebagai penyedia benih bermutu, salah 
satunya dengan membangun kebun benih uji keturunan. Pembangunan kebun benih uji 
keturunan bitti dilakukan di Kebun Raya Massenrempulu, Kabupaten Enrekang. 
Kabupaten Enrekang masuk dalam wilayah KPHL Saddang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi pertumbuhan tanaman kebun benih uji keturunan bitti. Rancangan 
penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Berblok dengan 4 blok sebagai 
ulangan dan 27 famili perblok dan 4 treeplot perfamili. Jarak tanam yang digunakan 
adalah 4m x 4m. Hasil pengamatan menunjukkan tanaman uji keturunan bitti umur 24 
bulan setelah tanam memberikan hasil yang tidak berbeda nyata pada pertambahan 
tinggi dan diameter. Rerata pertambahan tinggi terbesar diperoleh dari famili BN 15, yaitu 
117,27 cm dan rerata pertambahan diameter terbesar dari famili BK 9, yaitu 26,98 mm. 
Kata kunci : bitti, benih bermutu, kebun benih, uji keturunan, Kab. Enrekang 

 

I. PENDAHULUAN 

Bitti (Vitex cofassus) merupakan jenis khas dan unggulan Sulawesi Selatan. Jenis 

ini mempunyai kayu yang berkualitas tinggi, kuat dan awet sehingga sangat potensial 

untuk dikembangkan.  Kayu bitti banyak digunakan untuk membuat perabotan, mebel, 

kayu bangunan dan bahan utama untuk membuat Kapal Phinisi (kapal tradisional 

Sulawesi Selatan) (Seran et al., 1997).  

Eksploitasi kayu bitti yang berlebihan menyebabkan jenis ini semakin menurun 

populasinya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jenis kayu ini, diperlukan 

pengembangan baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan hutan 

tanaman dan hutan rakyat memerlukan penyediaan benih bermutu tinggi secara genetik 

dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya,  agar kayu atau 

produk non kayu yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tinggi.  

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan benih bermutu. 

Pada beberapa sumber benih terjadi hambatan dalam produksi benih dan tingkat 

kemasakan tidak bersamaan (Wilaida, 2011). Benih bermutu fisiologis unggul adalah 

benih yang memiliki viabilitas potensial dan vigor yang tinggi, berkadar air yang tepat 
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untuk mempertahankan daya simpan serta tidak terkontaminasi sumber hama dan 

penyakit, baik selama disimpan maupun sesudah ditanam (Balai Teknologi Perbenihan, 

1998 dalam Zanzibar, 2010). 

Benih bermutu dapat diperoleh dari tegakan hutan alam atau hutan tanaman yang 

dibangun secara khusus dengan bibit-bibit yang pilihan, sehingga diharapkan mampu 

memproduksi benih-benih bermutu/unggul. Penggunaan benih bermutu tentu akan 

menghasilkan produksi kayu yang lebih tinggi dibanding benih yang mutunya kurang baik. 

Selama ini penanaman yang dilakukan masyarakat belum menggunakan benih unggul 

hasil pemuliaan. Karena memang sumber benih yang menghasilkan benih unggul belum 

tersedia secara luas dan secara kuantitas belum memadai (Trihartono, et.al., 2011). 

Kualitas genetik benih akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dalam jangka 

panjang (Na’iem, 2008).  

 Sumber benih bitti di Sulawesi Selatan belum banyak. Sumber benih bitti yang 

diketahui saat ini adalah di Desa Maleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, 

yang berlokasi di tanah adat yang dimiliki oleh Suku Kajang (Darmojo, 2014). Daerah lain 

seperti Kabupaten Enrekang belum memiliki sumber benih jenis ini. Oleh karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan benih  masyarakat di Kab. Enrekang, pembangunan sumber benih 

bitti sangat diperlukan.   

Sumber benih yang baik akan menyediakan benih-benih bermutu tinggi, dengan 

demikian produk yang dihasilkan pun mempunyai kualitas yang tinggi dan hutan dapat 

terjaga secara lestari, berkesinambungan dalam menghasilkan produk kayu maupun non 

kayu. Selain itu juga hutan dapat menjalankan fungsinya secara ekologis, sosial maupun 

ekonomis dan kelestarian jenis dapat terjaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi pertumbuhan kebun benih semai uji keturunan bitti umur 24 bulan.  

II. METODE PENELITIAN 

2.1 Rancangan Penelitian 

Pembangunan kebun benih uji keturunan jenis bitti menggunakan rancangan 

RCBD (Randomized Complex Block Design) dengan 4 blok sebagai ulangan. Tanaman 

bitti yang ditanam mempunyai 27 famili yang berasal dari Kab. Bulukumba dan Kab. 

Bone, Sulawesi Selatan. Setiap famili (plot) mempunyai ulangan (treeplot) sebanyak 4 

tanaman pada masing-masing blok. Jarak tanam yang digunakan adalah 4m x 4m. 

Tanaman uji yang diamati berumur 24 bulan, pengamatan dilakukan pada tinggi dan 

diameter. 

2.2. Bahan dan Peralatan 

2.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman uji keturunan  bitti 

(Vitex cofassus) hasil eksplorasi dari pohon induk terpilih dari beberapa kabupaten yang 
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terdiri dari 27 famili. Bahan pembantu yang lain berupa kompos, pupuk NPK, fungisida 

dan insektisida. 

2.2.2   Alat Penelitian 

Alat penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini antara lain : mistar 

untuk mengukur tinggi tanaman, kaliper untuk mengukur diameter tanaman, sprayer untuk 

menyemprot bibit, sekop, cangkul, gunting stek, alat tulis dan blangko pengamatan. 

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi pembangunan uji keturunan bitti adalah Kebun Raya Massenrempulu, 

Kabupaten Enrekang. Kebun Raya Massenrempulu dipilih sebagai lokasi sumber benih, 

karena mempunyai lahan yang cukup luas dan pembangunan sumber benih ini juga 

mendukung program dari Dinas Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan dan 

memanfaatkan Kebun Raya Massenrempulu. Kab. Enrekang termasuk dalam wilayah 

KPHL Saddang.  Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan 

pembangunan sumber benih ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Kehutanan Enrekang, Modachumaiwa.blogspot.com 
Gambar 1. Peta Kabupaten Enrekang 

2.4.  Analisis Data  

Data yang diambil dari tanaman uji keturunan bitti berupa data 

pertumbuhan/pertambahan tinggi dan diameter tanaman uji umur 2 tahun setelah tanam. 

Hasil pengukuran pertambahan tinggi dan diameter tanaman uji keturunan bitti yang 

memenuhi syarat (yang pertumbuhannya terganggu dibuang) kemudian dilakukan analisis 

ANOVA untuk mengetahui ada tidaknya variasi yang ada antar famili dan dilakukan uji 

lanjut DUNCAN untuk mengetahui variasi pertumbuhan yang ada. Model dari analisis 

varians adalah sebagai berikut: 

Lokasi Penanaman, 

Kebun Raya Enrekang 
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Yij = μ+ Bi + Fj + Eij 

Keterangan : 

Yij =   pengamatan pada blok ke-i, famili ke-j 

μ =   rerata umum 

Bi =   efek blok ke-i 

Fj =   efek famili ke-j 

Eij =  random galat pada pengamatan ke-ij, dengan asumsi data  terdistribusi 

normal dengan rerata 0 dan varians σ2 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Monitoring terhadap pertumbuhan tanaman uji keturunan ini dilakukan sampai 

sepertiga daur hingga diketahui trend pertumbuhan tanaman uji. Tanaman uji keturunan 

bitti umur 24 bulan setelah tanam mempunyai persen hidup yang tinggi, yaitu sekitar 

91,44 %. Persen hidup yang tinggi ini menunjukkan bahwa tanaman bitti mempunyai daya 

adaptabilitas yang tinggi terhadap lokasi penanaman (Yudohartono dan Ismail, 2012). 

Data hasil analisis sidik ragam pada bitti, tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis sidik ragam pertumbuhan tanaman uji keturunan bitti umur 24 
bulan setelah tanam 

Sumber 
Keragaman 

Pertambahan Tinggi Pertambahan Diameter 

Rerata Kuadrat F hitung Rerata Kuadrat F hitung 

Famili 2101,489 0,947 
ns 

70,010 1,118 
ns 

Galat 2219,199  62,609  

Keterangan :  ns tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05  

 Hasil analisis sidik ragam pertumbuhan uji keturunan bitti umur 24 bulan di 

lapangan memberikan hasil yang tidak berbeda nyata pada pertambahan tinggi dan 

pertambahan diameter tanaman, sehingga tidak dilakukan uji lanjut Duncan. Terdapat 

perbedaan pertumbuhan, namun perbedaan yang ada tidak signifikan atau tidak nyata. 

Perbedaan yang tidak nyata ini kemungkinan disebabkan pertumbuhan tanaman pada 

umur 24 bulan ini terhambat karena musim kemarau yang panjang pada tahun 2014.  

Untuk melihat pertambahan tinggi dan diameter uji keturunan bitti antar famili tersaji pada 

Tabel 2.  

Berdasarkan Tabel 2, meskipun pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman bitti 

tidak menunjukkan hasil yang signifikan/berbeda nyata. Fenotip-fenotip yang unggul, diuji 

pada tapak yang seragam, sehingga apabila ada fenotip yang berbeda muncul, diduga 

kuat karena adanya muatan genetik berbeda (Setiadi dan Susanto, 2012). Pada uji 

keturunan bitti ini, umur 24 bulan belum memberikan hasil yang berbeda nyata antar 

famili, sehingga ada kemungkinan muatan genetik yang hampir sama atau muatan 

genetik yang berbeda belum muncul pada umur ini. Hal ini bisa dilihat dari hasil 

pengamatan dan pengambilan data di tahun berikutnya. Uji keturunan bitti baru berumur 

24 bulan atau 2 tahun, sehingga masih ada kemungkinan trend pertumbuhannya berubah 
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seiring dengan pertumbuhan tanaman dan munculnya muatan genetik dari uji keturunan 

tersebut. 

Uji keturunan bitti umur 24 bulan pertambahan tertinggi diperoleh dari famili nomor 

BN 15 dengan pertambahan tinggi rerata 117,27 cm dan pertambahan diameter terbesar 

berasal dari famili nomor BK 9 dengan rerata pertambahan diameter 26,98 mm. 

Pertambahan tinggi terkecil diperoleh dari famili nomor BK 3 dengan rerata 64,18 cm dan 

pertambahan diameter terkecil diperoleh dari famili nomor BK 21, yaitu sebesar 17,61 

mm. Sepuluh famili dengan ranking pertambahan tinggi terbanyak adalah BN 15, BN 18, 

BK 7, BK 4, BN 24, BK 24, BN 19, BK 19, BK 17 dan BK 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram rerata pertambahan tinggi dan diameter uji keturunan bitti umur 24 
bulan setelah tanam 

Famili BN 15 mempunyai pertambahan tinggi terbanyak, namun rerata tinggi pada 

umur 24 bulan diperoleh famili BK 4 dengan tinggi 166,68 cm seperti yang tersaji pada 

Gambar 2, BK 4 dan BK 24 masuk dalam 10 ranking famili dengan pertambahan tinggi 

terbaik. Urutan ranking pertambahan tinggi dan diameter ini belum konsisten, ada 

kemungkinan mengalami perubahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Grafik rerata tinggi tanaman uji keturunan bitti sampai umur 24 bulan 
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 Grafik pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman uji 

keturunan bitti pada tiap periode pengukuran mempunyai trend yang berbeda-beda. Ada 

famili-famili yang mulai umur 6 bulan mempunyai pertumbuhan tinggi yang cepat, namun 

ada juga beberapa famili yang pertumbuhan tinggi melaju setelah umur 12 bulan. Famili 

BK 3 mempunyai pertumbuhan yang lebih lambat pada bulan ke-6 sampai bulan ke-12 

dibanding famili yang lain. Famili BK 24 mempunyai pertumbuhan yang cepat dari bulan 

ke-1 sampai dengan bulan ke-18. 

Tabel 4. Hasil analisis sifat kimia tanah di lokasi penanaman 

No. Parameter Nilai Kategori 

1. C organik (%) 2,14 Sedang 

2. N organik (%) 0,19 Rendah 

3. C/N (%) 11 Sedang 

4. P2O5  Olsen (ppm) 12,2 Rendah 

5. Ca (cmol+ kg-1) 5,24 Rendah 

6. Mg (cmol + kg-1) 3,62 Tinggi 

7. K (cmol+ kg-1) 0,24 Rendah 

8. Na (cmol+ kg-1) 0,32 Rendah 

9. pH 6 Normal 

10. Klas Tekstur Liat  

 

  Hasil analisis sifat tanah di lokasi penanaman pada Tabel 4, menunjukkan tingkat 

kesuburan kimiawi tanah termasuk dalam kategori rendah sampai sedang. Kondisi lokasi 

penanaman pada awalnya merupakan padang alang-alang, yang mengindikasikan bahwa 

tanah tersebut miskin unsur hara. Kandungan unsur hara yang tinggi hanya magnesium. 

Magnesium termasuk dalam unsur hara makro yang  berperan dalam transportasi enzim 

ke seluruh bagian tanaman. Unsur ini banyak terdapat pada daun sehingga sangat 

berperan penting dalam ketersediaan klorofil dan proses fotosintesis. Kekurangan Mg 

menyebabkan daun tua menjadi lemah dan daun mudah terserang penyakit seperti 

embun tepung. Unsur-unsur hara makro lain seperti Ca, K, N organik, P dan Na masuk 

dalam kategori rendah. Kekurangan unsur hara makro menyebabkan tanaman mengalami 

pertumbuhan yang tidak optimal.  

  Tanah yang miskin unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman 

terhambat. Untuk memacu pertumbuhan tanaman bitti, maka perlu ada input unsur hara. 

Kekurangan unsur nitrogen (N) akan membuat tanaman menjadi kerdil dan reproduksi 

tanaman terhambat (Adinugraha, 2012). Reproduksi ini sangat penting untuk kebun 

benih, karena tujuan utama dari kebun benih ini adalah untuk menghasilkan benih yang 

merupakan hasil reproduksi tanaman. Oleh karena itu, perlu adanya pemupukan. Pada 

penelitian ini dilakukan pemberian pupuk kompos 1 kg / lubang dan NPK 30 gr / lubang 

pada awal penanaman. Setelah umur 24 bulan dilakukan pemupukan pupuk NPK tiap 4 

bulan sekali dengan dosis 50 gr / tanaman. Pemeliharaan yang baik akan memberikan 
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tempat tumbuh yang optimal untuk kebun benih semai uji keturunan bitti sehingga 

diharapkan nantinya dapat memproduksi benih yang bagus dan melimpah yang bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat di Kab. Enrekang. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                           

                  

 

 

 

  
 

Gambar 4. Kegiatan pengambilan data dan pemeliharaan tanaman 
Keterangan : a) pengambilan data tinggi, b) tanaman bitti yang telah dipelihara,  

c) pemberian pupuk NPK, d) Pembersihan gulma/alang-alang 

IV. KESIMPULAN 

 Tanaman kebun benih semai uji keturunan bitti pada umur 24 bulan tidak 

menunjukkan perbedaan pertumbuhan yang signifikan antar famili yang diuji. 

Pertumbuhan antar famili masih belum konsisten sehingga masih akan mengalami 

perubahan hingga trend pertumbuhan stabil. Pertambahan tinggi terbaik diperoleh pada 

familia BN 15, yaitu sebesar 117,27 cm dan pertambahan diameter terbaik diperoleh pada 

famili BK 9, yaitu sebesar 26,98 mm. Kebun benih semai uji keturunan ini nantinya 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan benih bermutu pada masyarakat di Kabupaten 

Enrekang. 
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Abstrak 

 
Kabupaten Tana Toraja secara adminstrasi kehutanan termasuk dalam KPHL 

Saddang, memiliki lahan-lahan kritis yang perlu segera direhabilitasi. Rehabilitasi 
dilakukan agar lahan tersebut dapat pulih dan menjadi lebih baik sehingga dapat 
berfungsi sebagai media produksi dan pengatur tata air yang baik. Untuk merehabilitasi 
lahan yang kurang subur dapat dilakukan dengan jenis tanaman yang sesuai dengan 
kondisi lahan, penggunaan kompos dan pemulsaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
mengetahui dosis  kompos yang terbaik dan pengaruh pemberian mulsa terhadap 
pertumbuhan tanaman mahoni. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap Berblok dengan perlakuan yaitu tanpa mulsa dan tanpa kompos (M0K0), 
penggunaan mulsa + tanpa kompos (M1K0), mulsa + kompos 250 g (M1K1), mulsa + 
kompos 500 g (M1K2), mulsa + kompos 750 g (M1K3),  kompos 250 g (M0K1), kompos 
500 g (M0K2) serta kompos 750 g (M0K3).  Variabel yang diamati adalah persentase 
hidup tanaman, pertambahan tinggi, dan diameter batang.  Hasil penelitian menunjukkan 
persentase tumbuh tanaman mahoni yaitu 97%.  Pada  umur 1 tahun di lapangan 
perlakuan M0K3 menghasilkan pertambahan tinggi dan diameter batang yang terbesar 
yaitu  pertambahan tinggi 16,68  cm dengan pertambahan diameter batang 8,72 mm. 
Pengaruh penggunaan mulsa terhadap pertumbuhan tanaman mahoni tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan tanpa mulsa pada umur 1 tahun. 
Kata kunci :  kompos, lahan kritis, mahoni (Swietenia macrophylla King), mulsa 

 
I.  Latar Belakang 

  Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan, yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi 

kehutanan termasuk dalam KPHL Saddang.   Lahan kritis di kabupaten Tana Toraja 

menyebar  hampir semua kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung  

serta di luar kawasan hutan.  Luas lahan kritis di dalam maupun di luar kawasan hutan 

sampai tahun 2010 meliputi 68.643 Ha sangat kritis, 43.235 Ha kritis, dan 16.707 Ha agak 

kritis  (Dishutbun Tator, 2012).  Beberapa penyebab lahan kritis di kawasan hutan 

misalnya kebakaran hutan, faktor alam, dan perambahan hutan secara liar. Keadaan 

tersebut diperparah dengan kondisi curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan erosi. 

sehingga  menyebabkan tanah-tanah menjadi kurang subur. 

 Lahan-lahan yang kritis perlu segera direhabilitasi agar lahan tersebut dapat pulih 

dan keadaan lahan menjadi lebih baik sehingga dapat berfungsi sebagai media produksi 

dan pengatur tata air yang baik. Untuk merehabilitasi lahan yang kurang subur dapat 

dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan dan 
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persyaratan tumbuh tanaman. Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan untuk 

merehabilitasi lahan adalah tanaman mahoni. 

Tanaman mahoni termasuk famili Meliaceae. Tanaman ini terkenal karena  

merupakan  tanaman yang multiguna. Kayu pohon mahoni cukup keras, awet dan 

memiliki motif serta warna yang menarik. Kayu tua berwarna merah kecoklatan dan 

kualitas kayu mahoni berada sedikit di bawah kayu jati sehingga mahoni dijuluki 

primadona ke dua setelah kayu jati (Tahir, 2011).  Kayu mahoni digunakan sebagai bahan 

baku industri seperti mebel, kayu lapis, vinir, produk kerajinan tangan dan bahan 

bangunan.  Selain kayunya yang bermanfaat, kulit tanaman mahoni dapat digunakan 

sebagai pewarna alami sedangkan buahnya dapat digunakan sebagai pestisida dan obat 

(Mindawati dan Megawati, 2013).  Tanaman mahoni mudah dibudidayakan karena tidak 

memiliki persyaratan tipe tanah yang spesifik, mampu hidup pada berbagai jenis tanah. 

Selain itu, tanaman ini masih mampu  tumbuh pada tanah yang kurang subur dan kering  

sehingga sangat cocok sebagai salah satu jenis tanaman untuk merehabilitasi lahan. 

Lahan-lahan yang kritis pada umumnya memiliki tanah-tanah yang kurang subur.  

Kesuburan tanahnya dapat ditingkatkan dengan penggunaan limbah terutama limbah 

yang berasal dari tanaman maupun hewan.  Limbah nerupakan bahan yang terbuang dari 

aktifitas manusia atau proses alam yang tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi.  

Limbah yang berasal dari pemanenan padi misalnya jerami dapat digunakan sebagai 

mulsa. Limbah yang berasal dari pembuangan hewan misalnya kotoran sapi dapat dibuat 

kompos.   

 Mulsa jerami padi  termasuk salah satu mulsa organik.  Mulsa organik merupakan 

mulsa yang berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai misalnya sisa-sisa 

tanaman. Keuntungan penggunaan mulsa ini yaitu mudah didapat, lebih ekonomis, dapat 

terurai sehingga menambah kandungan bahan organik pada tanah, mengurangi erosi 

tanah dan menjaga kelembaban tanah dengan cara pengurangan kehilangan sejumlah air 

melalui evaporasi. Penggunaan mulsa jerami terutama pada tanaman pertanian sudah 

banyak digunakan dan memberikan hasil yang positif.   Produktivitas tanaman kedelai 

lebih meningkat pada tanaman yang diberi mulsa jerami tanpa dicacah (Dewantari 

et.al.,2015).  Penggunaan mulsa organik pada tanaman kehutanan telah dilakukan oleh 

Pratiwi dan Narendra (2012),   hasil penelitian tersebut menunjukkan penggunaan mulsa 

organik secara vertikal berinterval enam meter mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi 

dan diameter tanaman mahoni masing-masing sebesar 25% dan 66% terhadap kontrol 

pada umur 2 tahun. 

Pupuk kompos merupakan pupuk organik yang terbuat dari proses pembusukan 

sisa-sisa buangan mahluk hidup baik tanaman maupun hewan. Kompos selain 

menambah unsur hara pada tanah,  juga menjaga dan memperbaiki  fungsi    tanah 
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sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik (Yuwono, 2005). Berdasarkan hal tersebut, 

maka dilakukan penelitian mengenai beberapa dosis kompos dan penggunaan mulsa 

jerami pada tanaman mahoni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis  kompos 

yang terbaik dan pengaruh pemberian mulsa terhadap pertumbuhan tanaman mahoni. 

II.  METODE  PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Lembang Pakala, Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja. Lokasi demplot pertanaman berada pada ketinggian kurang lebih 

881 m dari permukaan laut  dengan kemiringan 15-45%. Hasil analisa tanah sebelum 

ditanami menunjukkan tektur tanah liat lempung berpasir.  Nilai pH tanah  4,83 (masam) 

yang mengakibatkan P yang tersedia dalam tanah sangat rendah karena terikat oleh Al 

dan Fe. Kandungan N rendah dan kandungan K sangat tinggi.  Kondisi permukaan tanah 

keras dan di beberapa tempat drainase jelek jika hujan, air tergenang karena tanah 

didominasi oleh liat.  Lokasi penelitian terletak pada lahan yang terbuka dan merupakan 

tempat pengembalaan ternak sehingga tanaman yang ada didominasi oleh rumput 

dengan sedikit semak senggani (Melastoma candidum), serta ada beberapa pohon suren.   

B. Bahan dan Alat 

Bahan penelitian yang digunakan adalah bibit mahoni (Swietenia machrophylla),  

mulsa jerami  dan kompos yang berasal dari kotoran sapi. Bahan pembantu yang lain 

adalah kantong plastik, polibag.  Peralatan yang dibutuhkan yaitu klinometer untuk 

mengukur kelerengan tempat, altimeter  untuk mengukur ketinggian tempat, mistar untuk 

mengukur tinggi tanaman, kaliper untuk mengukur diameter tanaman, alat tulis menulis 

dan blangko pengamatan. 

C.  Rancangan Penelitian 

  Kegiatan penelitian mengunakan Rancangan Acak Kelompok/ Randomized 

Complete Block Design  (RCBD).  Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 blok dan setiap blok 

terdiri dari 8 perlakuan serta setiap perlakuan terdiri dari 22 tanaman.   Perlakuan yang 

digunakan adalah : 

1. M0K0 = Tanpa mulsa dan tanpa kompos (Kontrol) 

2. M1K0 = Penggunaan mulsa + tanpa kompos  

3. M1K1 = Mulsa + kompos  250 g  

4. M1K2 =  Mulsa + kompos  500 g  

5. M1K3 =  Mulsa + kompos 750 g  

6. M0K1 =  Kompos 250 g  

7. M0K2 =  Kompos 500 g 

8. M0K3 =  Kompos 750 g  
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Variabel yang diamati adalah persentase tumbuh tanaman, pertumbuhan tinggi dan 

diameter batang.  Pengukuran dilakukan setiap 3 bulan.  Denah perlakuan di lapangan 

disajikan pada Gambar 2 berikut : 

M1K0 M0K1 M1K3 M0K4 M1K1 M0K0 

M1K3 M0K0 M1K2 M0K3 M1K3 M0K2 

M1K2 M0K3 M1K1 M0K0 M1K0 M0K1 

M1K1 M0K2 M1K0 M0K2 M1K2 M0K3 

Blok III Blok   II Blok I 

Gambar 2. Denah rancangan perlakuan di lapangan 

D. Prosedur Penelitian Kegiatan 

Pembersihan areal sebelum penanaman memengaruhi perkembangan tanaman 

selanjutnya, untuk itu perlu dilakukan penyiapan lahan. Penyiapan lahan yang dilakukan 

meliputi pengukuran lokasi yang akan ditanami, pembagian blok dan plot tanaman dan 

pemberantasan gulma yang ada dalam lokasi penanaman. Untuk memberikan kondisi 

pertumbuhan tanaman hanya merupakan pengaruh dari perlakuan yang diberikan, maka 

pembuatan blok-blok berdasarkan keseragaman tapak. Pengelompokan bisa berdasarkan 

tingkat kelerengan maupun letak lokasi terhadap lereng. Setelah dilakukan pengeblokan 

kemudian dilakukan pemasangan ajir yang telah dicat ujungnya sesuai  perlakuan.  Pada 

setiap ajir yang telah ditancap, dilakukan penggalian lubang tanam dengan ukuran 

30x30x30 cm.  Jarak tanam yang digunakan yaitu 3 m x 3 m.  Jalur yang dibuat sejajar 

kontur.  Setiap lubang diberi kompos sesuai perlakuan, kemudian ditanami 1 bibit 

tanaman mahoni perlubang. Perlakuan mulsa  ditambahkan  di atas pemukaan tanah 

sekitar bibit mahoni seperti yang nampak pada Gambar 3.  Selanjutnya setiap bibit 

tanaman yang telah diberi perlakuan lalu,dipasangi label sesuai perlakuan.  Pemeliharaan 

yang dilakukan seperti penyiangan gulma yang ada di sekitar tanaman dan penyiraman 

pada waktu musim kemarau. 

 Variabel yang diamati meliputi persentase tumbuh tanaman, tinggi dan diameter 

batang  tanaman mahoni. Pengukuran tinggi dan diameter batang mahoni dilakukan tiap 3 

bulan selama 1 tahun. Untuk data awal diamati 1 bulan setelah tanam. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Penggunaan mulsa disekitar bibit mahoni 
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E. Analisa Data 

Data hasil pengamatan persentase tumbuh tanaman pada semua blok tanaman 

ditabulasi dan dihitung nilai rata-ratanya, sedangkan data pertambahan tinggi dan 

diameter  batang dianalisis menggunakan sidik ragam. Apabila terdapat perbedaan nyata 

akan dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji jarak Duncan (DMRT). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Persentase Tumbuh Tanaman 

Hasil pengamatan persentase tumbuh tanaman mahoni pada umur 1 tahun  di 

lapangan adalah 97 %.  Persentase tumbuh tanaman mahoni yang tinggi ini kemungkinan 

disebabkan pemberian kompos dan mulsa di sekitar bibit tanaman mahoni.  Adanya 

kompos dan mulsa dapat memperbaiki kondisi tanah dan menambah unsur-unsur hara 

yang ada dalam tanah sehingga tanaman dapat menyerapnya untuk pertumbuhan 

tanaman tersebut. Persentase tumbuh yang tinggi didukung pula pemilihan jenis tanaman 

yang dipilih.  Pada penelitian ini dipilih jenis tanaman mahoni. Tanaman mahoni menurut 

Mindawati dan Megawati (2013),  adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh pada 

berbagai jenis tanah. 

B. Pertambahan tinggi dan diameter  batang 

Ukuran tanaman yang paling mudah diamati adalah tinggi tanaman sehingga 

digunakan sebagai indikator pertumbuhan tanaman untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan yang digunakan. Rata-rata hasil pengukuran pertumbuhan tinggi tanaman pada 

semua perlakuan selama 1 tahun disajikan pada Gambar 4. Dari Gambar  tersebut, 

menunjukkan rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman mahoni  yaitu 47.215 cm -52.487 cm 

pada umur 1 tahun.  Pertumbuhan tinggi tanaman mahoni ini hampir sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yasir dan Omon (2007), rata-rata pertumbuhan tanaman 

mahoni (S. macrophylla) umur 1 tahun dengan perlakuan pupuk kotoran ayam 51 cm.   

 

Gambar 4.  Pertumbuhan tinggi tanaman mahoni hingga umur 1 tahun 

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1 bln 3 bln 6 bln 9 bln 12 bln

Ti
n

gg
i t

an
am

an
 (

cm
) 

Pengamatan 

Pertumbuhan tinggi tanaman mahoni  (cm) 

M1K0

M1K1

M1K2

M1K3

M0K0

M0K1

M0K2

M0K3



207 
 

 
 

Rata-rata pertumbuhan diameter batang tanaman mahoni selama 1 tahun 

disajikan pada Gambar 5.  Dari Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan diameter 

batang pada umur 1 tahun yaitu 11.298 mm – 12.87 mm, tiga kali lebih besar dari 

diameter awal (3.927 mm).  Pertumbuhan diameter batang ini lebih besar dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Narendra (2012), rata-rata pertumbuhan 

diameter batang mahoni yang diberi perlakuan mulsa vertikal pada umur yang sama yaitu 

5.8 mm. Pertumbuhan tanaman mahoni umur 1 tahun dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7. 

 

Gambar 5. Pertumbuhan diameter batang tanaman mahoni hingga umur 1 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 dan 7. Pertumbuhan tanaman mahoni umur 1 tahun pada lokasi penanaman  di 
Kecamatan Mengkendek Kab. Tator 

 
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap tinggi dan diameter batang 

tanaman mahoni, dilakukan analisis keragaman yang hasilnya disajikan pada Tabel 1. 

Pada analisis ini digunakan pertambahan tinggi dan diameter batang tanaman mahoni 

karena tinggi dan diameter batang awal bibit tidak seragam.   
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Tabel 1.   Analisis sidik ragam pertambahan tinggi dan diameter tanaman mahoni umur  
1 tahun  

Sumber 
Keragaman 

Db JK KT F.Hit. 

Tinggi Diameter Tinggi Diameter Tinggi Diameter Tinggi Diameter 

Perlakuan  
 Blok          
Galat          

7 
2 

472 

7 
2 

472 

2472.705 
8015.690 

75029.067 

180.864 
773.223 

6054.692 

353.244 
4007.845 

158.960 

25.838 
386.611 

12.828 

2.222 ** 
25.213** 

 

2.014** 
30.139** 

Total                         482 482 155515.170 33059.025     

Keterangan : ** Berbeda sangat nyata 
 

Dari analisis sidik ragam menunjukkan  perlakuan berpengaruh sangat nyata 

terhadap pertambahan tinggi dan diameter  batang tanaman mahoni pada umur 1 tahun 

di lapangan. Selanjutnya  data pertambahan tinggi dan diameter batang diuji 

menggunakan  Uji Duncan untuk mengetahui  perlakuan  terbaik.  Hasil Uji Duncan  

pertambahan tinggi dan diameter batang tanaman mahoni umur 1 tahun disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Duncan pertambahan tinggi  dan  diameter batang tanaman mahoni   
pada  berbagai dosis kompos dan pemulsaan  umur 1 tahun di lapangan 

Perlakuan 
pertambahan tinggi 

tanaman (cm) 
pertambahan diameter 

batang (mm) 

M0K0 
M1K0 
M1K1 
M1K2 
M1K3 
M0K1 
M0K2 
M0K3 

11.482 a 
11.268 a 

          12.925 ab 
          10.187 a 
            9.317 a            
          12.097 ab 
          12.328 ab 
          16.683 b 

6.723 a 
7.079 a 

  7.692 ab 
7.349 a 
7.094 a 
7.141 a 
6.944 a 
8.722 b 

Keterangan : 
 Huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
Dari hasil uji Duncan pada Tabel 2, memperlihatkan perlakuan yang terbaik  yaitu 

dosis kompos 750 g/lubang tanpa mulsa (M0K3), rata-rata pertambahan tinggi tanaman 

sebesar 16.683 cm dengan pertambahan diameter batang yaitu 8.722 mm. Semakin 

banyak kompos yang diberikan maka pertumbuhan tanaman mahoni semakin  besar.  Hal 

ini disebabkan kompos dapat memperbaiki sifat-sifat  fisik tanah dan menambah unsur-

unsur hara ke tanah sehingga akar dapat tumbuh lebih baik untuk menyerap unsur-unsur 

hara yang terdapat dalam tanah.  

 Pada penelitian ini digunakan kompos yang dibuat dari kotoran sapi. Kotoran 

sapi sebaiknya dibuat kompos terlebih dahulu sebelum digunakan karena kotoran sapi 

mempunyai kadar serat  yang tinggi seperti selulosa. Kadar serat yang tinggi diketahui 

dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi >40. Tingginya kadar C 

dalam kotoran  sapi akan menekan pertumbuhan tanaman pokok.  Hal ini terjadi karena 

mikroba dekomposer akan menggunakan N yang tersedia untuk mendekomposisi bahan 

organik  menyebabkan tanaman pokok akan kekurangan N.  Dengan pengomposan, 
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kandungan hara yang terdapat dalam kotoran sapi dapat meningkat. Kandungan unsur 

hara yang terdapat pada kotoran sapi menurut  Tan (1993), adalah N (0.65 ppm), P (0.15 

ppm), K (0.30 ppm), Ca (0.12 ppm), Mg (0.10 ppm), S (0.09 ppm) dan Fe (0.04 ppm).  

Adanya unsur hara tersebut akan mendukung pertumbuhan tinggi dan diameter batang 

tanaman mahoni.   

Pertumbuhan diameter batang akan berlangsung jika keperluan hasil fotosintesis 

untuk respirasi, pergantian daun, pertumbuhan akar dan tinggi telah dipenuhi. Pada 

pertumbuhan diameter batang tanaman diperlukan unsur hara  Fosfor (P).  Unsur hara P 

berperan pada pembelahan sel dan memperkuat batang agar tidak mudah roboh 

(Hardjowigeno, 2010).  Hasil analisa tanah sebelum penanaman  menunjukkan lahan 

tersebut mempunyai pH yang masam sehingga  mempunyai kandungan unsur  hara N 

dan P yang rendah  karena terikat oleh Al atau Fe.  Adanya kompos membantu 

memperbaiki pH, struktur tanah dan menambah unsur hara yang terdapat dalam tanah 

sehingga tanaman mahoni dapat menggunakan unsur-unsur hara tersebut untuk 

mendukung pertumbuhannya. 

Pada Tabel 2 juga memperlihatkan pengaruh perlakuan penggunaan mulsa  

secara umum tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa mulsa kecuali perlakuan dosis 

kompos sebanyak 750 gr/lubang (M0K3).  Hal ini menunjukkan peranan mulsa belum 

maksimal berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman mahoni pada umur 1 tahun.  

Pengaruh pemulsaan yang masih rendah ini, diduga ketebalan mulsa yang digunakan 

hanya 2 cm dan diberikan hanya satu kali  pada awal penanaman. Selain itu mulsa yang 

diberikan belum hancur menjadi pupuk sehingga tanaman belum dapat 

memanfaatkannya.  Hal yang sama juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi dan Narendra (2012), penggunaan mulsa organik secara vertikal belum 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman mahoni umur 1 tahun, tetapi efeknya 

baru nampak pada umur 2 dan 3 tahun.   

IV. KESIMPULAN 

Persentase tumbuh tanaman mahoni pada umur 1 tahun di lapangan yaitu 97%.  

Penggunaan  kompos dengan dosis 750 g/bibit tanaman (M0K3) dapat meningkatkan 

pertumbuhan tinggi tanaman mahoni sebesar 16,68 cm  dengan pertambahan diameter 

batang yaitu 8,72 mm. Pengaruh penggunaan mulsa terhadap pertumbuhan tanaman 

mahoni tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa mulsa pada umur 1 tahun. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk NPK terhadap 
pertumbuhan bibit trembesi (Samanea saman) di persemaian. Penelitian dilakukan di 
persemaian BPK Banjarbaru. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Racangan 
Acak kelompok dengan 3 (tiga)  kali ulangan dengan perlakuan yang diuji meliputi 5 (lima) 
taraf dosis pupuk NPK yaitu : 0; 2,5; 5,0; 7,5 dan 10,0 gram/m2. Parameter yang diamati 
adalah persen hidup, pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dosis pupuk majemuk NPK berpengaruh tidak nyata terhadap 
persen hidup, berpengaruh nyata pada taraf 5 % (p<0,005)terhadap pertumbuhan tinggi 
dan berpengaruh nyata pada taraf 1 %  (p <0,001) terhadap pertumbuhan diameter bibit 
trembesi. Perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan bibit 
adalah dosis 5,0 gram/m2. Perlakuan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi 
dan diameter bibit trembesi masing-masing 33,25 % dan 19,64 %.   
Kata kunci : Respon, trembesi, pemberian pupuk, persemaian 

 

I. PENDAHULUAN 

Trembesi (Samanea saman Jacq.) Merr.) merupakan salah satu jenis tanaman 

yang banyak digunakan sebagai tanaman penghijauan. Pohon trembesi memiliki daya 

serap gas CO2 yang sangat tinggi. Satu batang pohon trembesi mampu menyerap 28,5 

ton gas CO2 setiap tahunnya (diameter tajuk 15 m). Selain itu pohon trembesi juga 

memiliki kemampuan menyerap air tanah yang kuat (Dahlan, 2010). Untuk membantu 

memenuhi kebutuhan bibit trembesi dan menyiapkan bibit yang lebih berkualitas, 

diperlukan beberapa kegiatan pendukung diantaranya pemupukan.  

Pemupukan adalah salah satu cara untuk meningkatkan jumlah hara yang 

tersedia di dalam tanah. Beberapa jenis unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah 

besar (unsur makro) diantaranya adalah nitrogen (N), phospor (P) dan  Kalsium (K). 

Peranan unsur N bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara 

keseluruhan, khususnya batang, cabang dan daun. Nitrgogen juga berperan dalam 

pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis; bahan 

pembentukan protein, lemak dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Pada tanaman 

muda, fosfor berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, sebagai bahan mentah 

pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan. Sedangkan 

Kalium berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tubuh 

mailto:sudin@foreibanjarbaru.or.id
mailto:Junaidah_btr@yahoo.co.id
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tanaman agar daun, bunga dan buah tidak gugur serta sumber kekuatan bagi tanaman 

dalam menghadapi kekeringan dan penyakit (Lingga dan Marsono, 2008). Respon 

tanaman terhadap aplikasi pemupukan diantaranya peningkatan pertumbuhan.  Tujuan 

kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk NPK terhadap 

pertumbuhan bibit trembesi (Samanea saman) di persemaian.  

II.   SIFAT BOTANIS POHON TREMBESI 

A. Ciri Khas Pohon Trembesi 

Pohon trembesi dapat dikenali dari penampilan fisiknya yang khas, diantaranya yaitu: 

                          

  Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_hujan               Sumber: www.treeworld.info 
  Diakses 14 September 2015                                               Diakses 14 September 2015 

1. Memiliki batang yang tinggi, besar dan kuat. Ketinggian pohon trembesi bisa mencapai 

10 hingga 20 meter. Permukaan batang berwarna coklat hingga hitam, beralur dan 

kasar. 

2. Memiliki daun majemuk. Setiap daun berbentuk bulat memanjang dengan tepi daun 

rata. Permukaan daun licin, berwarna hijau dan memiliki tulang daun yang menyirip. 

3. Memiliki bunga berwarna merah kekuningan. 

4. Buah berwarna hitam dan berbentuk polong dengan panjang antara 30 hingga 40 cm.    

Setiap polong terdiri dari beberapa biji yang berbentuk lonjong, keras dan berwarna 

coklat kehitaman. 

Pohon ini bernama trembesi (Albizia saman sinonim Samanea saman) disebut 

juga pohon Hujan atau Ki Hujan,  merupakan tumbuhan pohon besar dengan ketinggian 

bisa mencapai  hingga 20 meter dan tajuknya sangat lebar. Sumber lain mengatakan 

bahwa Albizia saman dapat mencapai ketinggian antara 30 - 40 m, memiliki lingkar pohon 

sekitar 4,5 m dan mahkota pohon mencapai 40 - 60 m. Bentuk batang tidak beraturan, 

kadang-kadang bengkok, menggelembung besar. Daun majemuk dengan panjang 

tangkai sekitar 7-15 cm dan pada pohon umur tua berwarna kecokelatan dan permukaan 

kulit sangat kasar dan terkelupas (http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_hujan. Diakses 14 

September 2015). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_hujan
http://www.treeworld.info/
http://informasitips.com/mengapa-mawar-identik-dengan-bunga-cinta
http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_hujan
http://informasitips.com/mengenal-pohon-trembesi-yuk
http://baltyra.com/wp-content/uploads/2013/07/trembesi02.jpg
http://informasitips.com/mengenal-pohon-trembesi-yuk
http://baltyra.com/wp-content/uploads/2013/07/trembesi02.jpg
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Pohon trembesi  mempunyai jaringan akar yang luas, sehingga kurang cocok ditanam di 

pekarangan karena bisa merusak bangunan dan jalan. Paling cocok ditanam di taman 

atau halaman yang luas.  

Kelebihan lain dari trembesi (selain menaungi kursi taman dan orang pacaran), diyakini, 

dari satu batang trembesi dewasa mampu menyerap 28 ton karbondioksida (CO2) 

pertahun. Hal ini dibuktikan hasil penelitian oleh Dr. Ir. Endes N. Dahlan, Dosen Fakultas 

Kehutanan Institut Pertanian Bogor: satu batang Pohon trembesi mampu menyerap 

28.442 kg karbondioksida (CO2) setiap tahun. Maka tak heran jika akhir-akhir ini 

pemerintah, dalam rangka gerakan one man one tree menggalakkan penanaman pohon 

Trembesi (Ki Hujan) di seluruh wilayah Indonesia. Ki hujan, pohon hujan, atau trembesi 

(Albizia saman (Jacq.) Merr. sinonim Samanea saman (Jacq.) Merr.) merupakan sebuah 

tumbuhan pohon besar, tinggi, dengan tajuk yang sangat melebar. Tumbuhan ini pernah 

populer sebagai tumbuhan peneduh. Pohon ini mempunyai beberapa julukan nama 

seperti Saman, Pohon Hujan dan Monkey Pod, dan ditempatkan dalam genus Albizia. 

Perakarannya yang sangat meluas membuatnya kurang populer karena dapat merusak 

jalan dan bangunan di sekitarnya. Namanya berasal dari air yang sering menetes dari 

tajuknya karena kemampuannya menyerap air tanah yang kuat serta kotoran dari 

tonggeret yang tinggal di pohon. Albizia saman adalah spesies pohon berbunga dalam 

keluarga kacang polong. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik namun sekarang 

tersebar di seluruh daerah tropika. Di beberapa tempat bahkan dianggap mengganggu 

karena tajuknya menghambat tumbuhan lain untuk berkembang. Pohon trembesi yang 

disebut juga pohon hujan atau dikenal Ki hujan dimana merupakan tumbuhan pohon 

besar dengan ketinggian bisa mencapai hingga 20 meter dan memiliki tajuk yang sangat 

lebar. Pohon trembesi ini memiliki jaringan akar yang luas, sehingga tidak cocok ditanam 

di pekarangan sebab dapat merusak bangunan dan jalan 

(http://baltyra.com/2013/07/10/mengenal-pohon-trembesi-ki-hujan/, diakses 14 September 

2015). 

Pohon trembesi ini memiliki tajuk yang lebar dan daunnya yang lebat disamping itu 

mempunyai jaringan akarnya yang luas, akibatnya dapat menyerap air dengan maksimal 

dan mampu memberikan kontribusi dalam upaya menanggulangi pencemaran udara serta 

terhadap ancaman pemanasan global. 

B.  Nama Trembesi di Beberapa Daerah 

Di beberapa daerah khususnya di Indonesia tanaman pohon ini sering disebut sebagai 

Kayu Ambon (Melayu), Trembesi, Munggur, Punggur, Meh (Jawa), Ki Hujan (Sunda). 

Dalam bahasa Inggris pohon ini mempunyai beberapa nama seperti, East Indian 

Walnut, Rain Tree, Saman Tree, Acacia Preta, dan False Powder Puff. Di beberapa 

negara Pohon Trembesi ini disebut Pukul Lima  (Malaysia),  Jamjuree (Thailand), Cay 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Tonggeret
http://baltyra.com/2013/07/10/mengenal-pohon-trembesi-ki-hujan/
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Mura (Vietnam), Vilaiti Siris (India),  Bhagaya Mara (Kanada), Algarrobo (Kuba),  

Campano (Kolombia), Regenbaum (Jerman), Chorona  (Portugis). Tumbuhan ini 

diperkirakan berasal dari Meksiko, Peru dan Brazil namun sekarang telah tersebar ke 

seluruh daerah beriklim tropis termasuk ke Indonesia. 

C.  Klasifikasi Ilmiah Pohon Trembesi  

Pohon trembesi memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut : 

 Kingdom/kerajaan :  Plantae 

 Divisi : Magnoliophyta 

 Kelas : Magnoliopsida 

 Ordo : Fabales 

 Famili : Fabaceae 

 Upafmaili : Mimosoideae 

 Genus: Albizia 

 Spesies: Albizia saman 

 Nama binomial : Albizia saman (Jacq.) Merr.sinonim Samanea saman (Jacq.) Merr. 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_hujan. Diakses 14 September 2015 dan : 

wikipedia,zipcodezoo,www.setneg.go.id. diakses, 14 September 2015. 

D.  Manfaat Pohon Trembesi 

Pohon trembesi tidak sepopuler tanaman hutan industri seperti sengon dan jabon, namun 

tanaman ini memili banyak manfaat, baik bagi manusia maupun alam secara 

keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat pohon trembesi, sehingga tanaman hutan 

ini layak untuk ditanam dan dilestarikan keberadaannya, yaitu: 

1. Pohon trembesi merupakan tanaman pelindung yang baik. Pohonnya yang tinggi, 

tajuknya yang lebar dan daunnya yang lebat membuat tanaman ini cocok di tanam di 

pinggir jalan atau pekarangan rumah yang luas sebagai pohon pelindung. Di 

Madagaskar, pohon trembesi ditanam tumpang sari dengan tanaman perkebunan yang 

membutuhkan pohon pelindung seperti kakao, kopi, patchouly dan vanila. 

2. Mengurangi pencemaran udara dan melindungi alam dari ancaman pemanasan gobal. 

Pohon trembesi dengan daunnya yang lebat merupakan penyerap karbondioksida 

yang sangat baik. Menurut penelitian Dr. Ir. Endes N. Dahlan, Dosen Fakultas 

kehutanan Institut Pertanian Bogor, satu batang pohon Trembesi dewasa berpotensi 

menyerap 28 ton karbondioksida per tahun. Sehingga, keberadaan tanaman ini di 

pinggir-pinggir jalan dan taman-taman di pusat kota sangat diperlukan. Pohon 

Trembesi tidak hanya menyerap karbondioksia, akan tetapi juga menyuplai oksigen 

melalui stomata daunnya dan memberikan kesejukan serta perlindungan dari sengatan 

matahari. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_hujan.%20Diakses%2014%20September%202015%20dan%20:%20wikipedia,zipcodezoo,www.setneg.go.id.%20diakses
http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_hujan.%20Diakses%2014%20September%202015%20dan%20:%20wikipedia,zipcodezoo,www.setneg.go.id.%20diakses
http://www.ipb.ac.id/
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3. Batang pohon trembesi yang panjang dan kokoh juga sangat bagus digunakan sebagai 

bahan bangunan. Namun, kurang cocok digunakan sebagai bahan kerajinan. 

4. Bijinya yang sering disebut “Mindhik” (Siter atau Godril) selain dibuat sebagai snack 

atau makanan ringan seperti kwaci, dapat pula bijinya jika  diseduh dengan air panas, 

kemudian diminum berkhasiat sebagai obat pencuci perut. 

5. Daun dan akarnya pun ternyata berkhasiat sebagai obat. Daun pohon trembesi 

berkhasiat mengobati penyakit kulit. Sementara akarnya berkhasiat sebagai obat 

tambahan untuk mencegah kanker. 

III.   BAHAN DAN METODE 

Lokasi Penelitian 

Penelitian pemupukan dilaksanakan di persemaian Balai Penelitian Kehutanan 

Banjarbaru. Secara klimatologis, suhu minimum berkisar antara 18 – 21 0 C dan suhu 

maksimum berkisar antara 30 – 33 0C.  

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan berupa bibit trembesi umur bulan,  pupuk NPK (15 : 15 : 

15). Dan topsoil (media tanam bibit). Peralatan yang digunakan adalah : label 

plastik,caliper, mistar ukur dan tallysheet. 

Prosedur Kerja 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) 

dengan perlakuan dosis pupuk NPK yang terdiri dari 5 taraf yaitu kontrol (tanpa dipupuk = 

0) ; 2,5 gram/m2; 5,0 gram/m2; 7,5 gram/m2 dan 10,0 gram/m2 dengan 3 kali ulangan. 

Jumlah satuan pengamatan pada masing-masing ulangan adalah 10 bibit. Sehingga 

jumlah total tanaman yang  digunakan adalah 150 bibit. Pemupukan diberikan sebanyak 1 

kali pada tanaman umur 4 bulan. Pupuk yang telah ditimbang sesuai dosis dilarutkan 

dalam 1 liter air dan diaduk sampai rata. Pupuk disiramkan pada bibit secara pada luasan 

1 m2. Setiap bibit diperkirakan mendapatkan 15 ml larutan pupuk NPK sesuai dengan 

dosis pupuk masing-masing. Pengamatan dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 3 

bulan. Parameter pengukuran yang diamati adalah persentase hidup, tinggi dan diameter 

bibit.  

Analisa data 

Untuk mengetahui respon pertumbuhan bibit trembesi terhadap perlakuan yang 

diuji, dilakukan analisa keragaman terhadap parameter perlakuan yang diamati. 

Sedangkan untuk mengtahui pengaruh perlakuan-perlakuan yang saling berpengaruh 

satu dengan yang lainnya pada suatu parameter tertentu dilakukan Uji Lanjut berganda 

Duncan.  
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk NPK 

berpengaruh tidak nyata terhadap persen hidup bibit trembesi, berpengaruh nyata 

terhadap parameter tinggi dan berpengaruh sangat nyata terhadap parameter diameter. 

Hasil analisis sidik ragam disajikan pada Tabel 1 dan hasil uji lanjut tersaji pada Tabel 2.  

Tabel 1. Analisa Sidik Ragam  Persen Hidup, Tinggi dan Diameter Bibit Trembesi 

Sumber 
Keragaman 

Persen Hidup Tinggi Diameter 

Mean Square F Mean Square F Mean Square F 

Dosis 39,623 0,356 
ns

 109,845 5,476 * 0,007 14,346 ** 
Blok 36,286 0,326 1,372 0,068 0,002 3,626 
Error 111,303  20,061  0,001  

Keterangan : 
ns  = berpengaruh tidak nyata 
**   = berpengaruh nyata pada taraf  1 % (p < 0,01) 
*             = berpengaruh nyata pada taraf 5 % (p < 0,05) 
 
Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Dosis Pupuk NPK terhadap Persen Hidup, Tinggi dan 

Diameter Bibit Trembesi 

No Perlakuan Dosis Pupuk NPK  
Persen Hidup 

(%) 
Tinggi (cm) Diameter (mm) 

1 Kontrol  (Tanpa dipupuk = 0) 93,33 a 42,43 a 0,54 a 
2 Dosis 2,5 gram/m

2
 97,77 a 45,95 a 0,56 a 

3 Dosis 5,0 gram/m
2
 96,66 a 57,71 b 0,65 b 

4 Dosis 7,5 gram/m
2
 90 a 43,88 a 0,54 a 

5 Dosis 10,0 gram/m
2
 90 a 46,41 a 0,54 a 

Keterangan : 
Nilai pada kolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5 % 
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan 
 

Perlakuan dosis pupuk NPK yang diujian berpengaruh tidak nyata terhadap 

persen hidup bibit trembesi di persemaian. Persentase hidup bibit trembesi cenderung 

menurun setelah melebihi dosis 5,0 g/m2
, bahkan lebih rendah daripada kontrol.Hal ini 

bisa disebabkan oleh sifat perakaran bibit trembesi yang sensitif terhadap kandungan 

unsur N dalam pupuk NPK. Dosis pupuk yang terlalu tinggi akan mampu menimbulkan 

efek negatif terhadap akar, dimana kemudiaan akan berdampak menghambat 

pertumbuhan bahkan bisa menyebabkan kematian seperti yang pernah terjadi pada bibit 

Shorea ovalis. Hasil penelitian Herdiana et al. (2008) menyebutkan jumlah bibit Shorea 

ovalis yang mati cenderung meningkat seiring seiring dengan peningkatan dosis dan 

frekuensi pemupukan. 

Pemberian pupuk NPK pada berbagai dosis memberikan pengaruh nyata pada 

taraf 5 % terhadap pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tinggi paling baik pada perlakuan P2 

yaitu 57,71 cm dengan selisih 15,28 cm dari kontrol atau peningkatan sebesar 33,25 %. 

Hasil uji lanjut menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan pertumbuhan tinggi 

sampai 5,0 g/m2. Peningkatan pertumbuhan tinggi disebabkan oleh peningkatan dosis 

pupuk NPK. Pupuk NPK yang diaplikasikan mengandung unsur N, P dan K masing-
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masing 15 %. Semakin tinggi dosis yang diberikan, maka unsur N, P dan K yang 

disediakan semakin besar. Unsur N merupakan komponen penyusun dari banyak 

senyawa esensial bagi tumbuh-tubuhan, misalnya asam amino; penyusun enzim, protein 

dan hormon. Unsur N  yang diserap tanaman dalam bentuk NO3
- dan NH4

+ juga berperan 

dalam pembentukan klorofil yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis, sedangkan unsur 

P yang diserap dalam bentuk H2PO4
-, HPO4

- mampu meningkatkan fotosintesis dengan 

mengikat mineral penting (Ca2+ dan Fe) dan protein juga komponen utama pembentukan 

klorofil (Widowati, 2008). Unsur P dalam proses fotosintesis juga berperan penting karena 

mampu mengubah karbohidrat menjadi energi, menyimpan dan mengedarkan ke seluruh 

bagian tanaman dalam bentuk ADP dan ATP (Salisbury & Ross, 1995). Lambers et al. 

(2006) juga mengatakan meningkatnya kadar P akan berpengaruh terhadap 

perkembangan akar danmeningkatnya interaksi akar dengan fungi mikoriza. Peningkatan 

unsur P  pada akhirnya akan berpengaruh terhadap fotosintat yang dihasilkan dan 

peningkatan pertumbuhan.  

Pemberian dosis pupuk NPK yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan 

pertumbuhan lebih rendah daripada perlakuan dosis sebelumnya. Respon pertumbuhan 

tinggi yang cenderung menurun setelah melebihi dosis 5,0 g/m2 bisa disebabkan oleh sifat 

perakaran bibit trembesi yang sensitif terhadap kandungan unsur N dalam pupuk NPK. 

Koesrirung dan Setyati (1979) dalam Rosman et al. (2004) menyatakan nitrogen dalam 

konsentrasi tinggi akan menghambat pertumbuhan perakaran. Terhambatnya 

pertumbuhan perakaran akan berimplikasi terhadap berkurangnya kemampuan 

penyerapan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan pada akhirnya berpengaruh 

pada lambatnya pertumbuhan tanaman. 

 Perlakuan dosis pupuk NPK berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan diameter 

bibit trembesi. Kecederungan respon pertumbuhan diameter akibat perlakuan yang 

diujikan hampir sama dengan parameter tinggi. Respon pertumbuhan diameter bibit 

trembesi terbaik diperoleh pada perlakuan dosis pupuk 5,0 gr/m2dengan nilai diameter 

rata-rata 0,65 mm dengan selisih 0,11 cm dari kontrol atau peningkatan sebesar 19,64 %. 

Peningkatan pertumbuhan diameter didukung oleh peningkatan dosis pupuk NPK, 

khususnya peningkatan unsur P dan K. Pupuk NPK yang digunakan mengandung unsur 

P dan K masing-masing sebanyak 15 %.Unsur P memegang peranan penting dalam 

perkembangan horizontal tanaman. Fungsi unsur P merangsang pertumbuhan akar 

terutama pada pada tanaman muda, mempercepat tanaman muda menjadi tanaman 

dewasa dan sebagai pembentuk protein. Sedangkan unsur K yang diserap dalam bentuk 

K+berperan penting dalam aktivitas pembelahan sel dan perkembangan  jaringan 

mersitematik tanaman yang berdampak terhadap pembesaran batang (Novizan, 2002).  
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Peningkatan unsur P dan K yang diperoleh dari peningkatan dosis pupuk NPK akan 

membantu proses perkembangan diameter tanaman. 

 Pada aplikasi dosis pupuk NPK lebih dari 5,0 gram/m2, peningkatan pertumbuhan 

diameter lebih rendah daripada perlakuan dosis sebelumnya. Respon pertumbuhan 

diameter yang cenderung menurun setelah melebihi dosis 5,0 gram/m2 bisa disebabkan 

oleh kandungan unsur N, P dan K yang diberikan terlalu besar.  

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pemupukan NPK  mampu meningkatkan pertumbuhan bibit trembesi di persemaian 

2. Aplikasi perlakuan  pupuk NPK  dosis 5 g/m2 memberikan pengaruh terbaik terhadap 

pertumbuhan tinggi dan diameter bibit tanaman trembesi di persemaian. 

3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bibit trembesi di persemaian disarankan 

menggunakan pupuk NPK dengan dosis 5 g/m2 dalam bentuk cairan. 
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ABSTRAK 
Kegiatan penambangan batubara dapat memberikan dampak negatif terhadap 

makhluk hidup yang berada di sekitarnya baik itu yang terjadi pada lahan bekas galian 
maupun lahan bekas penumpukan sementara (stockpile). Kegiatan reklamasi bertujuan 
untuk memulihkan kondisi kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha 
pertambangan. Sedangkan evaluasi pertumbuhan dilakukan untuk mengevaluasi dan 
menilai kegiatan penanaman yang telah dilakukan.Tujuan penelitian ini adalah 
mengevaluasi pertumbuhan tanaman mahoni (Swietenia macrophylla King) dengan 
pemberian pupuk organik.  

Penelitian ini dilaksanakan di lahan bekas stockpile batubara PT.JBG, kecamatan 
Jorong. Perlakuan yang diberikan adalah penambahn pupuk organik cair LoBo (10% v/v), 
Polyfert (2% v/v), dan Bionature (2% v/v) setiap minggu selama 3 bulan. Sedangkan 
parameter yang diamati adalah pertambahan tinggi, pertambahan jumlah daun dan 
pertambahan diameter, yang diukur 2 minggu sekali. Jumlah tanaman uji tiap perlakuan 
ada 40 batang sehingga total seluruhnya ada 160 batang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik  cair 
berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan jumlah daun dan diameter batang 
tanaman mahoni, sedangkan untuk pertambahan tinggi tanaman perlakuan tidak 
memberikan berpengaruh. Pemberian Polyfert merupakan perlakuan terbaik karena 
memberikan pertambahan jumlah daun terbanyak dengan rata-rata 3,86 helai dan 
pertambahan diameter terbesar dengan rata-rata 0,522 mm selama 3 bulan penelitian. 
Kata kunci: Mahoni, stockpile, Polyfert, Bionature, Lo-Bo. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai kekayaan sumber daya 

mineral yang melimpah, sehingga tidak heran jika di Indonesia terdapat banyak kegiatan 

penambangan. Masalah lingkungan timbul karena adanya perubahan kondisi lingkungan 

yang memberikan dampak negatif terhadap makhluk hidup yang berada di sekitarnya 

sehingga dalam kegiatan pertambangan, tidak dapat dipungkiri bahwa prosesnya dapat 

menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang tidak dapat dikembalikan seperti semula 

(irreversible damages). Apabila penambangan tidak dikelola dengan baik, maka 

penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (Alaudin, 2013 ). 

Stockpile berfungsi sebagai penyangga antara pengiriman dan proses juga 

berfungsi sebagai sediaan strategis terhadap gangguan yang bersifat jangka pendek atau 

jangka panjang. Stockpile juga berfungsi sebagai proses homogenisasi dan atau 

pencampuran batubara untuk menyiapkan kualitas yang dipersyaratkan. Dalam proses 
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homogenisasi ada dua tipe yaitu bleding dan mixing. Bleding bertujuan untuk memperoleh 

produk akhir dari dua atau lebih tipe batubara yang lebih dikenal dengan komposisi kimia 

dimana batubara akan terdistribusi secara merata dan tanpa ada lagi jumlah yang cukup 

besar untuk mengenali salah satu dari tipe batu bara tersebut ketika  proses pengambilan 

contoh dilakukan. Dalam proses blending batubara dan mixing akan menyisakan material 

kecil-kecil dari batubara yang dapat mencemari tanah di sekitarnya. 

Areal bekas stockpile batubara merupakan salah satu bagian yang harus 

direklamasi selain areal bekas penambangan (Suprapto, 2011). Gangguan pada tanah di 

areal stockpile tidak sama dengan pada areal penambangan. Pada areal penambangan, 

gangguan yang terjadi adalah karena adanya perpindahan dan pembalikan tanah, 

sedangkan pada areal bekas stockpile gangguan yang terjadi adalah pemadatan tanah 

dan pencemaran oleh partikel batubara berukuran kecil. Yang jelas areal bekas stockpile 

sangat menurun kesuburannya dan berubah strukturnya, sehingga menyebabkan 

tanaman sulit tumbuh. 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/1999 mengenai pedoman 

reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan menyebutkan bahwa setiap perusahaan 

pertambangan dan energi memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas 

tambang atas kawasan hutan yang dipinjam pakai. Hal itu bertujuan untuk memulihkan 

kondisi kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan 

energi sehingga kawasan hutan yang dimaksud dapat berfungsi kembali sesuai dengan 

peruntukannya (Dephutbun, 1999).  

Indikator keberhasilan reklamasi adalah adanya pertumbuhan pohon, sebagai 

kegiatan yang berwawasan lingkungan maka indikator keberlanjutan ini sangat penting. 

Agar kegiatan reklamasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, 

maka diperlukan kegiatan evaluasi pertumbuhan. Evaluasi pertumbuhan dilakukan 

sebagai kegiatan monitoring dan penilaian terhadap perkembangan dan pertambahan 

dari kegiatan penanaman yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Penilaian terhadap tanaman secara langsung dapat dilakukan dengan cara 

pengukuran tinggi, diameter batang, jumlah daun dan keragaman tanaman hayati 

sehingga sifat-sifat pohon tersebut secara morfologi dapat diidentifikasi. Evaluasi 

pertumbuhan ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk pengelolaan hutan 

tanaman di masa datang. 

Untuk memelihara tanaman agar pertumbuhannya baik perlu adanya 

pemeliharaan yang intensif antara lain dengan pemberian pupuk terutama bila tanaman 

itu tumbuh di lahan-lahan yang bermasalah dan kurang subur. Pemupukan dilakukan 

sebagai upaya pemenuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman (Lingga dan Marsono, 

2007). Pupuk organik merupakan pupuk dengan bahan dasar yang diambil dari alam 
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dengan jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung secara alami serta mampu 

memperbaiki struktur tanah. Dapat dikatakan bahwa pupuk organik merupakan salah satu 

bahan yang sangat penting dalam upaya memperbaiki tanah tidak hanya kesuburannya 

secara kimiawi, namun memperbaiki kondisi biologis tanah itu sendiri.. Bahkan 

penggunaan pupuk organik tidak akan meninggalkan residu pada hasil tanaman sehingga 

aman bagi kesehatan (Musnamar, 2007). 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis mencoba 

melakukan penelitian tentang evaluasi pertumbuhan tanaman mahoni (Swietenia 

macrophylla King) pada areal bekas stockpile di area lahan pasca tambang. 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan    tanaman 

mahoni dalam hal pertambahan tinggi, pertambahan diameter dan jumlah daun 

2. Mengetahui pupuk organik cair terbaik terhadap pertumbuhan. Tanaman mahoni pada 

areal bekas stockpile. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan informasi 

tentang pupuk organik cair yang terbaik digunakan untuk pertumbuhan tanaman Mahoni 

di areal bekas stockpile PT. Jorong Barutama Greston. 

II.  METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Jorong Barutama Greston, Kecamatan 

Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Waktu yang diperlukan untuk 

penelitian ini 3 bulan yang akan dimulai pada bulan April – Juli 2016 meliputi kegiatan 

persiapan, pengumpulan data serta penyusunan laporan. 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: meteran, gelas ukur, ember, 

cangkul, label plastik, jangka sorong, kamera, alat tulis menulis dan Laptop. Sedangkan 

bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Tanaman mahoni di area bekas 

Stockpile umur 3 bulan dan pupuk organik cair (Polyfert, Bionature dan LoBo) 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pemilihan tanaman Mahoni (Swietenia macrophylla King) yang tumbuh di area bekas 

stockpile yang ditanam dengan dengan jarak 4 m x 4 m dengan perlakuan awal 

pemberian pupuk Bokashi 4 kg per lubang.  

2. Pemupukan dilakukan dengan pemberian pupuk cair (LoBo, Polyfert, dan Bionature) 

setiap satu minggu sekali. 

3. Pengamatan dilaksanakan 2 minggu sekali selama 12 minggu, dengan parameter: 
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a. Pertambahan tinggi tanaman. 

b. Pertambahan jumlah daun. 

c. Pertambahan diameter batang. 

D. Rancangan Percobaan  

Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 

ulangan sebanyak 40 kali, sehingga jumlah tanaman yang diamati sebanyak 160 

tanaman. Perlakuan pada penelitian ini adalah pemberian pupuk organik cair dengan 

simbol: 

 K  =  Kontrol (tanpa pemberian pupuk)  

 P  =  Pemberian pupuk cair Polyfert 2 %v/v 

 B  =  Pemberian Bionature 2 %v/v 

 L  =  Pemberian pupuk cair LoBo 10 %v/v 

Model umum rancangan acak lengkap (RAL) pola menurut Hanafiah (2000) 

sebagai berikut : 

                                             

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengamatan terlebih dahulu dilakukan pengujian 

Kolmogorov/Smirnov untuk mengetahui kenormalannya dan untuk uji homogenitas ragam 

dilakukan dengan uji Barlett. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter 

yang diamati digunakan analisis keragaman. Bila ada pengaruh perlakuan maka untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan uji beda nyata dengan terlebih 

dahulu menentukan koefisien keragaman untuk menentukan uji lanjutan yang sesuai. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengamatan 

 Hasil pengamatan parameter pertumbuhan yang diukur selama penelitian 

disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Rekapitulasi rata-rata pertambahan tinggi batang, diameter batang dan jumlah 
daun tanaman Mahoni 

Rata-rata Pertambahan 

Perlakuan 

Polyfert (P) Bionature (B) LoBo (L) Kontrol (K) 

Tinggi (cm) 32,20
tn 

29,75
 tn

 28,35
 tn

 24,13
 tn

 

Diameter (mm) 5,22
 tn

 2,55* 4,82
 tn

 3,58* 

Jumlah Daun (helai) 15,0
 tn

 12,0
 tn

 14,2
 tn

 7,7** 

    Keterangan : tn  =  berbeda tidak nyata 
                          *   =  berbeda nyata 
                          **  = berbeda sangat nyata 

 
Tabel 1 diatas menunjukkan rata-rata pertambahan tinggi batang, pertambahan diameter 

batang dan pertambahan jumlah daun tanaman mahoni yang diberi perlakuan pupuk 

Polyfert, Bionature dan LoBo. Sedangkan hasil analisis kandungan beberapa unsur hara 

pada pupuk cair yang diberikan disajikan pada Tabel 2 berikut.  
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Tabel 2. Hasil analisis beberapa unsur hara yang terkandung dalam pupuk Polyfert, 

Bionature dan LoBo 

No. Kode Sampel 
N P K Ca Mg S 

---- % ---- 

1 Polyfert (P) 1,68 0,68 0,60 0,08 0,05 - 

2 Bionature (B) 0.9624 0.1094 14.4300 0.1122 0.0029 0.2602 

3 LoBo (L) 0.3200 0.1094 0.9005 0.0497 0.0034 0.2493 

   Sumber : Data Primer (2016) 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis kandungan unsur hara makronya Tabel 2, Polyfert 

mempunyai kandungan unsur N dan Mg paling tinggi dibandingkan dengan Bionature dan 

LoBo. Untuk kandungan unsur K, Ca dan S nya yang tertinggi adalah pada Bionature; 

sedangkan kandungan P yang tinggi pada Bionature dan LoBo. Polyfert dan Bionature 

adalah pupuk organic cair pabrikan, sedangkan pupuk cair LoBo adalah pupuk organic 

cair hasil olahan PT Jorong Barutama Greston yang berbahan baku pupuk kandang sapi, 

urea dan rock phosphate yang difermentasi dengan penambahan Bionature. 

Perlakuan pemberian pupuk organik cair Polyfert, Bionature dan LoBo ternyata 

memberikan hasil yang berbeda-beda terhadap parameter pertumbuhan yang diamati. 

Hasil analisis varian pemberian berbagai pupuk cair terhadap pertambahan tinggi batang 

tanaman mahoni berpengaruh tidak nyata, namun rata-rata pertambahan tinggi tanaman 

mahoni tertinggi terjadi pada pemberian pupuk Polyfert sebesar 32,2 cm, diikuti Bionature, 

LoBo dan terendah pada kontrol sebesar 24,13 cm. Untuk pertambahan tinggi tanaman, 

unsur hara yang berperan besar adalah N, P dan K yang diperlukan untuk pembentangan 

dan pembelahan sel pada meristem apical ujung batang (Dwidjoseputro, 2000). Unsur 

Nitrogen sangat penting untuk membentuk senyawa DNA dan senyawa lain yang selalu 

diperlukan untuk membentuk material sel baru. Hasil pembelahan sel pada ujung batang 

akan menambah panjang sumbu atau tinggi batang. 

Hasil analisis varian untuk parameter pertambahan diameter batang tanaman 

mahoni, perlakuan pemberian tiga jenis pupuk organik memberikan pengaruh yang 

sangat nyata. Pemberian pupuk organic Polyfert memberikan pertambahan diameter 

terbesar yaitu sebesar 5,22 mm.diikuti LoBo, Kontrol dan terkecil pada Bionature sebesar 

2,55 mm. Perlakuan pemberian Polyfert dan Lobo tidak berbeda nyata, namun berbeda 

nyata dengan perlakuan Kontrol dan Bionature; sementara perlakuan Kontrol dan 

Bionature tidak berbeda nyata. Setiap penambahan diameter batang selalu terjadi karena 

pembelahan sel-sel cambium membentuk xylem dan floem sekunder, karena batang 

mahoni yang diteliti sudah berkayu karena mengalami pertumbuhan sekunder (Hidayat, 

1995). Untuk pembelahan sel selalu memerlukan unsur N, P, K dan Ca yang diserap dari 

dalam tanah selain C, H dan O yang diperoleh dari proses fotosintesis. Polyfert 

menyediakan unsur hara terbanyak dibandingkan dengan pupuk cair lain yang diberikan, 
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dengan demikian Polyfertlah yang terbaik. Sementara Bionature hasilnya paling rendah, 

kemungkinan besar karena sebagian besar tanaman yang diperlakukan dengan pupuk 

Bionature tumbuh pada tanah yang kurang mendukung karena banyak mengandung 

serpihan batubara seperti pada Gambar 1 berikut ini. 

 

Gambar 1. Lokasi penanaman Mahoni di areal bekas stockpile batubara. 

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa lokasi penanaman terlihat tidak seragam 

meskipun pada awalnya perlakuannya sama yaitu penimbunan dengan tanah pucuk. 

Namun karena factor alam yaitu hujan dan angina akhirnya tanah berubah dan sebagian 

kembali kepada kondisi awalnya. Inilah salah satu penyebab pemberian pupuk menjadi 

kurang efektif dan memberikan hasil yang lebih rendah dari kontrol. 

Hasil analisis varian untuk parameter pertambahan jumlah daun, perlakuan 

pemberian Polyfert memberikan hasil terbesar yaitu 15 helai, diikuti perlakuan LoBo dan 

Bionature, dan terkecil pada perlakuan control sebesar 7,7 helai. Antara perlakuan 

Polyfert, LoBo dan Bionature tidak berbeda nyata, namun ketiga perlakuan tersebut 

berbeda sangat nyata dengan perlakuan control. Hal ini dapat dipahami bahwa 

pertambahan daun adalah karena aktivitas meristem apical batang (Hidayat, 1995), 

karena itulah pertambahan jumlah daun selalu seiring dengan pertambahan tinggi batang. 

Untuk pertumbuhan daun unsur yang sangat berperan adalah N, P dan Mg yang pada 

perlakuan pemberian Polyfert, Bionature dan LoBo jelas menambah kandungan yang ada 

di dalam tanah. Sementara pada perlakuan control, unsur-unsur yang sangat diperlukan 

untuk pembentukan daun hanya disediakan oleh tanah yang terbatas, karena itulah pada 

control terjadi penambahan jumlah daun yang paling kecil. 

Pada penelitian ini secara umum diperoleh hasil bahwa pemberian pupuk cair 

Polyfert merupakan perlakuan yang terbaik untuk pertumbuhan tanaman mahoni diikuti 

dengan pupuk LoBo dan Bionature. Menurut PT Akar Langit Bumi, Bionature selama ini 

lebih banyak digunakan sebagai pengaktif mikroorganisme tanah yang bekerja 

mendekomposisi seresah pada permukaan tanah, karena Bionature mampu 
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meningkatkan populasi mikroorganisme tanah (Soil Conditioner) dan kurang efektif 

sebagai pupuk. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan pemberian pupuk organic cair terhadap tanaman 

mahoni yang ditanam pada areal bekas stockpile batubara PT Jorong Barutama Greston 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemberian pupuk organic cair Polyfert, Bionature dan LoBo mampu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman mahoni diukur dari pertambahan tinggi batang, pertambahan 

diameter batang dan pertambahan jumlah daun. 

2. Pupuk organic cair Polyfert memberikan pertumbuhan terbaik terhadap tanaman 

mahoni dibandingkan pupuk Bionatur dan LoBo. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh ukuran rumpang (gap) sebagai 
metode pengaturan ruang tumbuh tanaman meranti merah (Shorea pauciflora King.) pada  

areal bekas tebangan.  Penelitian dilakukan dengan metode rumpang buatan di KHDTK 
Kintap. Jarak antara rumpang satu dengan lainnya sekitar 25 - 50 m. Pembuatan plot 
dilakukan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan ulangan 6 kali. Setiap ulangan 
terdiri dari 5 tanaman yang diukur. Ukuran rumpang sebagai perlakuan terdiri dari 
kontrol/tanpa rumpang (A0), ukuran rumpang garis tengah 6 m, 9 m dan 12 m. Hasil 
pengukuran tinggi tanaman pada umur 36 bulan menunjukkan bahwa ukuran rumpang 9 
m dan 12 m dengan rata-rata tinggi tanaman berturut-turut adalah 290,6 cm dan 300,5 
cm. Sementara pada ukuran rumpang 6 m dan kontrol/tanpa rumpang, tinggi tanamannya 
237,3 cm dan 111,3 cm. Pertumbuhan tinggi tanaman meranti merah tersebut pada umur 
36 bulan pada perlakuan ukuran rumpang 9 m dan 12 menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata dibanding pada ukuran rumpang 6 m dan kontrol/tanpa rumpang (P=0,000 < 
0,01). Demikian juga respon pertumbuhan diameter batang tanaman lebih cepat pada 
ukuran rumpang 9 m (26,4 mm) dan 12 m (26,7 mm) dibanding ukuran rumpang 6 m 
(18,7 mm) dan kontrol/tanpa rumpang (8,5 mm).  
Kata Kunci :  Shorea paucifloraaa King., pertumbuhan meranti, rumpang. 

 

I. LATAR BELAKANG 

A. Pendahuluan 

Upaya untuk meningkatkan produktivitas hutan alam merupakan salah satu tugas 

pemerintah yang sangat mendesak dan penting untuk diprioritaskan pelaksanaannya 

(Hendromono, 2006). Upaya peningkatkan produktifitas hutan dimaksud salah satu 

diantaranya adalah membangun hutan tanaman industri dengan mengandalkan jenis-

jenis prioritas andalan setempat (“indigenous tree species”)  yang sesuai dengan tempat 

tumbuhnya (Pusat Litbang produktivitas Hutan, 2012). Melalui kegiatan pembangunan 

hutan tanaman industri pada kawasan yang tidak produktif, maka upaya ini akan dapat 

meningkatkan produktifitas lahan secara nyata, sehingga diharapkan mampu untuk 

memenuhi bahan baku industri perkayuan baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri 

(walaupun perlu waktu lama). 

Jenis-jenis prioritas andalan setempat untuk kayu pertukangan yang perlu 

dikembangkan saat ini khususnya dari golongan jenis meranti (Shorea spp.) antara lain 

Shorea pauciflora King. Saat ini di beberapa daerah (khusus Kalsel) jenis meranti sudah 

mailto:rusmana_forest12@yahoo.co.id
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langka karena banyak ditebang dan diperdagangkan kayunya karena  tidak diimbangi 

dengan upaya-upaya penanaman yang optimal dan berimbang agar lestarai. 

 Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian syarat tumbuh meranti perlu 

dilakukan (Hendromono, 2006) terutama jenis meranti yang belum dikuasai persyaratan 

tumbuhnya.  Penelitian pengaturan ruang tumbuh metode rumpang (gap) telah 

memberikan hasil positif pada penanaman pengkayaan di areal bekas tebangan atau 

belukar tua. Namun masih perlu didalami lagi ukuran rumpang berapa yang memberikan 

respon pertumbuhan optimal terhadap meranti di areal bekas tebangan berulang-ulang ?  

B. Tujuan 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 4 macam ukuran rumpang 

(gap) sebagai metode pengaturan ruang tumbuh tanaman meranti merah (Shorea 

pauciflora King.) pada  areal bekas tebangan. 

II. METODE 

A. Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian telah dilakukan tahun 2007 sampai sekarang dan dilakukan 

pemeliharaan di KHDTK Kintap. Secara administratif masuk wilayah Kabupaten Tanah 

Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, secara pengelolaan masuk wilayah KPH Tanah Laut.  

B. Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan adalah bibit meranti merah (Shorea pauciflora King.). 

Peralatan lainnya antara lain parang, kalifer, light meter, kamera dan alat tulis menulis. 

C. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 

perlakuan 4 macam ukuran ruang tumbuh terbuka buatan (rumpang/gap) yaitu 

kontrol/tanpa rumpang (Yitnosumarto. 1993), garis tengah rumpang 6 m, 9 m dan 12 m 

dengan 4 blok (16 plot). Setiap plot ditanam 5 tanaman dengan jarak tanam 2 m. 

Pembuatan plot didesain dalam areal bekas tebangan (hutan sekunder) ex. PT.Hutan 

Kintap. (Rusmana et,al., 2006).  Rumpang dibuat berbentuk membulat yang tembus 

kelangit sehingga sinar dapat masuk ke ruang rumpang. Jarak rumpang satu dengan 

lainnya antara 30 – 50 m. 

D. Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan secara periodik 12 bulan sekali terhadap parameter 

tinggi, diameter batang, lebar tajuk dan daya hidup tanaman. 

E. Analisa Data 

Data hasil pengukuran tinggi, dimater batang dan lebar tajuk dianalisis dengan 

menggunakan analisis keragaman (ANOVA) dengan bantuan program kompuer (SPSS). 

Jika ada perbedaan antara perlakuan, analisis data dilanjutkan dengan analisis prosedurl 

Duncan. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tinggi tanaman  

 Tren pertumbuhan tanaman meranti merah disampaikan dalam Grafik 1. 

 

   A      B 

Grafik 1.  Pertumbuhan tinggi tanaman Meranti Merah pada umur 0, 24 dan 36 bulan (A) 
dan rata-rata riap tinggi per tahun sampai umur 36 bulan  pada 4 perlakuan 
ukuran gap (B) di HP Kintap.  

 
 Pertumbuhan rata-rata tinggi tanaman pada kontrol, ukuran gap 6 m, 9m dan 12m   

berturut-turut adalah 111,3 cm; 237,3 cm; 290,6 cm dan 300,5 cm. Pada Tabel 1 dan 2 

menunjukkan bahwa ukuran gap yang memberikan respon yang baik terhadap 

pertumbuhan tinggi tanaman adalah ukuran gap 9 m dan 12 m dengan rata-rata tinggi 

tanaman berturut-turut adalah 290,6 cm dan 300,5 cm. Sementara pada ukuran gap 6 m 

dan kontrol tingginya 237,3 cm dan 111,3 cm. Pertumbuhan tinggi tanaman meranti 

merah pada umur 36 bulan (3 tahun) pada perlakuan ukuran gap 6 m dan 9 m 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata dibanding ukuran gap 6 m dan kontrol/tanpa 

gap (P=0,000 < 0,01). Dengan demikian ukuran gap pada luasan 9 m dan 12 m  untuk 

pengembangan penanaman meranti merah pada lahan belukar tua atau bekas tebangan 

dapat dilakukan karena pertumbuhan tanamannya lebih baik dibanding pada ukuran yang 

lebih sempit.  

Tabel 1. Analisis sidik ragam tinggi tanaman Meranti merah pada umur 36 bulan 

Sumber keragaman Jumlah kuadrat Db Kuadrat tengah F hit Sig./P 

Ukuran gap 228948.578 3 76316.193 11.353 .000 ** 
Blok 251058.972 5 50211.794 7.470 .000      
Error 470554.885 70 6722.213     
Total 6439414.000 79       

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (P = 0,000 < 0,01) 

 

Tabel 2. Uji lanjut Duncan tinggi tanaman Meranti Merah pada umur 36 bulan 

  Ukuran gap 
  

N 
  

Subset 

1 2 3 

 Kontrol ( Ao ) 12 113.7500     

6 m ( A1 ) 14   242.7857   

9 m ( A2 ) 25   290.6000 290.6000 

12 m ( A3 ) 28     306.2500 
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B. Diameter batang 

Tren pertumbuhan diameter batang (10 cm dari permukaan tanah) mulai umur 0, 

24 dan 36 bulan (A) dari masing-masing perlakuan menunjukkan  pertumbuhan yang 

berpariasi. Diameter batang pada umur 36 bulan (3 tahun) pada masing-masing 

perlakuan kontrol dan luas gap 6 m, 9 m dan 12 m burut-turut adalah 8,5 mm, 18,7 mm, 

26,4 mm dan 26,7 mm. Sedangkan riap diameter per tahun dari masing-masing perlakuan 

tersebut adalah 7,6 mm, 19,1 mm, 25,3 mm dan 25,3 mm. Diameter batang paling besar 

ditunjukkan oleh ukuran gap 9 m dan 12 m (Gambar 2). Hasil analisa data diameter 

batang disampaikan dalam Tabel 3 dan 4. 

    

   A      B 

Grafik 2.  Pertumbuhan diameter batang tanaman Meranti Merah  pada umur 0, 24 dan 36 
bulan (A) dan rata-rata riap diameter  per tahun sampai umur 36 bulan  pada 4 
perlakuan ukuran gap (B) di HP Kintap.  

 

Tabel 3. Analisis sidik ragam diameter batang tanaman Meranti Merah  pada umur 36 
bulan 

Sumber keragaman Jumlah kuadrat Db Kuadrat tengah F hit Sig./P 

Ukuran gap 2256.109 3 752.036 18.398 .000 ** 
Blok 1059.670 5 211.934 5.185 .000       
Error 2861.345 70 40.876     
Total 47102.360 79       

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (P = 0,000 < 0,01) 

Tabel 4. Uji lanjut Duncan diameter batang tanaman Meranti Merah  pada umur 36 bulan 

Perlakuan 
  

N 
  

Subset 

1 2 3 

 Kontrol ( Ao ) 12 8.6667     

6 m ( A1 ) 14   18.7000   

9 m ( A2 ) 25     26.4440 

12 m ( A3 ) 28     26.6607 

 
  Berdasarkan uji lanjut Duncan (Tabel 4) luas gap 9 m dan 12 m  dibanding dengan 

kontrol dan luas gap 6 m menunjukkan diameter batang yang berbeda sangat nyata (P = 

0,000 < 0,01). Dengan demikian ukuran gap 9 m dan 12 m merupakan ukuran gap yang 

paling sesuai untuk kegiatan penanaman meranti merah di lahan belukar atau di areal 

bekas tebangan dibanding ukuran gap lainnya dan kontrol.  
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 Sagala (1993) menyatakan bahwa pertumbuhan permudaan alam meranti pada 

umumnya tumbuh bagus dalam rumpang (gap). Oleh karena itu penanaman meranti di 

areal bekas tebangan  atau log over area (LOA) dan di belukar tua gunakanlah metode 

“rumpang” yang nembus ke langit agar sinar matahari masuk. Dengan metode rumpang, 

kondisi iklim mikro dalam gap cocok untuk pertumbuhan awal meranti. Hal sama pula 

dinyatakan oleh Soekotjo (2008) bahwa ruang tumbuh tanaman sangat diperlukan untuk 

perkembangan tanaman meranti sehingga diperlukan metode silvikultur intensif (Silin). 

C. Daya hidup 

 Daya hidup tanaman terbaik terdapat pada ukuran gap 6 m (70%) dibanding 

ukuran gap lainnya. Kematian tanaman terjadi bukan karena dari perlakuan ukuran gap, 

tetapi disesabkan oleh gangguan penyaradan kayu oleh kerbau yang dilakukan 

masyarakat penebang kayu. Selain itu banyak plot penelitian dalam gap rusak dan mati 

tertimbun tajuk pohon yang ditebang.   

      

Grafik 3. Penurunan Daya hidup tanaman Meranti Merah umur 36 bulan  pada 4 
perlakuan ukuran gap 

 
D. Lebar dan tinggi tajuk 

 

Grafik 4. Lebar dan tinggi/tebal tajuk tanaman Meranti Merah pada umur 36 bulan  pada 4 
perlakuan ukuran gap  

 

 Pertumbuhan tajuk mulai umur 0, 24 dan 36 bulan menunjukkan ada 

perkembangan yang berpariasi (Grafik 4). Lebar dan tinggi tajuk cenderung lebih besar 

(baik) sesuai luas ukuran gap. Artinya, lebih luas gap tajuk tanaman lebih lebar dan lebih 
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tinggi (lebat). Dengan tajuk yang lebat akan terjadi  proses fotosintesa lebih besar. 

Analisa sidik ragam terhadap lebar tajuk tanaman disampaikan dalam Tabel 5 dan 6. 

Sedangkan tinggi tajuk disampaikan dalam Tabel 7 dan 8. 

Tabel 5. Analisis sidik ragam lebar tajuk tanaman Meranti Merah  pada umur 36 bulan 

Sumber keragaman Jumlah kuadrat Db Kuadrat tengah F hit Sig./P 

Ukuran gap 74164.504 3 24721.501 12.598 .000** 
Blok 37854.605 5 7570.921 3.858 .004 
Error 137358.061 70 1962.258     
Total 1754071.750 79       

 

Tabel 6. Uji lanjut Duncan lebar tajuk tanaman Meranti Merah  pada umur 36 bulan 

Perlakuan 
  

N 
  

Subset 

1 2 3 

 Kontrol ( Ao ) 12 58.8333     

6 m ( A1 ) 14   117.0357   

9 m ( A2 ) 25     153.5600 

12 m ( A3 ) 28     164.3214 

 

 Hasil analisis  lebar tajuk menunjukkan bahwa ukuran gap 9 m dan 12 m memiliki 

rata-rata lebar tajuk yang besar yaitu berturut-turut 153,6 cm dan 164,3 cm serta berbeda 

sangat nyata dengan ukuran gap 6 m dan kontrol dengan lebar tajuk tanaman masing-

masing 117,0 cm dan 58,8 cm (P=0,000 < 0,01). 

 Sedangkan hasil analisis terhadap tinggi tajuk menunjukkan bahwa perlakuan 

kontrol, gap 6 m, 9 m dan 12 m merespon tanaman dengan tinggi tajuk masing-masing 

62,1 cm; 164,5 cm; 202,2 cm dan 229,0 cm. Berdasarkan uji lanjutan Duncan ukuran gap 

9 m dan 12 m menunjukkan pertumbuhan tinggi tajuk tanaman terbaik dan berbeda 

sangat nyata dibanding pertumbuhan tinggi tajuk pada ukuran gap 6 m dan kontrol 

(P=0,000 < 0,01).  

Tabel 7.  Analisis sidik ragam Tinggi tajuk tanaman Meranti Merah  pada umur 36 bulan 

Sumber keragaman Jumlah kuadrat Db Kuadrat tengah F hit Sig./P 

Ukuran gap 163261.343 3 54420.448 8.390 .000** 
Blok 191594.111 5 38318.822 5.907 .000 
Error 454067.830 70 6486.683     
Total 3562089.000 79       

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (P = 0,000 < 0,01) 

 Ruang tumbuh berupa gap pada lahan belukar yang tua atau areal bekas 

tebangan cocok untuk pertumbuhan tajuk tanaman Meranti. Hal tersebut disebabkan jenis 

Meranti pada umumnya jenis yang tidak menghendaki sinar penuh sepanjang hari tetapi 

menghendaki sinar yang periodik  dan perlu pohon pendamping sebagai naungan untuk 

menjaga temperatur dan kelembaban tanah dan lingkungan ruang tumbuhnya (Winarni et. 

al. 2004; Hendromono, 2006; McNaughton et. al., 1990) 
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Tabel 8. Uji lanjut Duncan tinggi tajuk tanaman Meranti Merah  pada umur 36 bulan 

 Perlakuan 
  

N 
  

Subset 

1 2 3 

 Kontrol ( Ao ) 12 62.0833     

6 m ( A1 ) 14   164.5000   

9 m ( A2 ) 25   202.2400 202.2400 

12 m ( A3 ) 28     229.0357 

 
 Berdasarkan pengamatan kondisi iklim mikro gap siang hari (pukul 11.00 – 16.00) 

pada ukuran gap 12 M  dan 9 M memiliki intensitas cahaya  berturut-turut adalah  4.200 – 

21.500 lux dan 1.500 – 13.000 lux. Pada  ukuran gap 6 M intensitas cahayanya sebesar 

820 – 13.000 lux dan pada kontrol sebesar 100 – 570 lux.  

 Kelembaban udara pada ukuran gap 452 m2, 254 m2, 113 m2 dan kontrol 

berturut-turut adalah 82% - 84%, 82% - 84%, 83% - 84% dan 83% - 85%. Sedangkan 

temperatur udara terukur siang hari pada masing-masing ukuran gap tersebut rata-rata  

antara 300C– 340C kecuali pada perlakuan kontrol yaitu 300C - 320C. 

 Kondisi iklim mikro tersebut memang berbeda dengan kondisi iklim mikro pada 

lahan bervegetasi alang-alang. untuk intensitas cahaya pada vegetasi alang-alang cukup 

besar (> 40.000 lux) yang akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

temperatur dan kelembapan udara pada permukaan tanah. 

 Dari data iklim mikro tersebut, nampaknya yang terpenting adalah intensitas 

cahaya yang masuk dalam gap (Panjaitan et, al., 2006; McNaughton, 1990; Omon, 2007). 

Dengan intensitas cahaya 4.500 – 21.500 lux, pertumbuhan Meranti cukup baik. 

Penampilan Meranti Merah pada salah satu ukuran gap disampikan dalam Gambar 6. 

     

Gambar 5.    Penampilan tanaman Meranti Merah umur 36 bulan yang ditanam dengan 
metode gap (rumpang) 

 
IV.   KESIMPUALAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ukuran rumpang bergaris tengah 9 m (290,6 cm) dan 12 m (300,5 cm) memberikan 

respon pertumbuhan meranti merah (Shorea pauciflora King) lebih baik dibanding 

rumpang berukuran 6 m (237,3 cm) dan kontrol (111,3 cm). 
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2. Ukuran rumpang 9 m dan 12 m dapat diaplikasikan pembangunan hutan tanaman 

meranti merah (Shorea pauciflora King) di areal bekas tebangan dan belukar tua.   

B. Saran 

Untuk peningkatan produktivitas hutan di areal bekas tebangan dengan jenis 

tanaman meranti disarankan  menggunakan metode rumpang dengan ukuran rumpang 

antara 9 – 12 m dan jarak antara rumpang satu dengan lainnya 30 – 50 m. Desain 

rumpang mengikuti jalan sarad dinilai efektif. 
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ABSTRAK 

 
 Perusahaan pertambangan batubara diwajibkan untuk memberikan jaminan 
reklamasi dan membayar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada pemerintah. 
Jaminan reklamasi tidak dapat dikembalikan sepenuhnya dan pembayaran PNBP dari 
IPPKH akan terus bertambah seiring dengan belum diterimanya hasil evaluasi penilaian 
keberhasilan reklamasi hutan. PT. Jorong Barutama Greston (PT. JBG) merupakan 
sebuah perusahaan pertambangan yang berada di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah 
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan tersebut mengalami permasalahan pada 
kegiatan revegetasi. Permasalahan yang terjadi pada lahan yang memiliki kandungan pH 
sangat asam (2.73) yang dikategorikan sebagai bad land. Pada lahan yang mengandung 
pH 4.99 yang dikategorikan sebagai good land, diperlukan percepatan pertumbuhan. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji terhadap daya hidup, kualitas hidup, 
pertumbuhan tanaman (diameter, tinggi, jumlah daun), produksi biomassa dan kadar 
karbon. Selain itu, tujuan selanjutnya adalah penetapan sebuah “Model Revegetasi Lahan 
Bekas Tambang Batubara”. Kategori lahan berdasarkan kandungan pH dengan metode 
interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW) dalam ilmu Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dan pengujian pengaruh perlakuan dilaksanakan dengan rancangan percobaan petak 
berjalur dan diikuti uji beda rata-rata BNT (Beda Nyata Terkecil) dan Uji Beda Nyata Jarak 
Duncan (BNJD). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kategori bad land perlu 
ditambahkan amelioran berupa kapur dan bahan organik disertai dengan kegiatan 
pemupukan. Pada lahan yang dikategorikan good land, cukup memerlukan amelioran 
berupa bokashi sebagai bahan organik. Dari hasil yang pertama tersebut maka disusun 
sebuah “Model Revegetasi Lahan Bekas Tambang Batubara”. Model ini bermanfaat untuk 
mendukung penilaian keberhasilan revegetasi sebagai peningkatan penilaian reklamasi. 
Selain itu, model ini bermanfaat  sebagai acuan pelaksanaan revegetasi pada lahan 
bekas tambang batubara maupun lahan lainya seperti hutan, pertanian, perkebunan, 
perkotaan dan taman perumahan.  
Kata Kunci : Model, Reklamasi, & Lahan. 

 

LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam non hayati. 

Sumber daya alam non hayati tersebut meliputi tanah, air, udara, sinar matahari, minyak 

bumi, batubara, emas, perak dan besi.  Sumber daya alam non hayati tersebut 

merupakan bagian dari sumber daya alam yang berguna bagi kemakmuran rakyat yang  

dikuasai oleh negara (Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945). 

 Produksi pertambangan batubara merupakan salah satu sumber devisa bagi 

negara bagi  kemakmuran rakyat.  Menurut Tim Kajian Batubara Nasional (2006) bahwa 

selama 13 tahun (1992-2005) terjadi peningkatan produksi pertambangan batubara 

mencapai 15,68% pertahun. Pencapaian produksi batubara pada tahun 1992 sebesar 

22.951 juta ton dan pada tahun  2005 mencapai 151,594 juta ton. Perbandingan jumlah 

mailto:awan4525@gmail.com
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produksi pada tahun 2005 dari 1992 meningkat 6 kali lipat. Produksi tersebut dipasarkan 

baik di dalam negeri maupun di luar negeri kepada PLTU, industri semen, industri tekstil, 

industri metalurgi dan industri lainnya. Untuk bidang ekspor, Indonesia dapat menyaingi 

Australia dan Afrika Selatan. Perusahaan Pemegang izin PKP2B merupakan eksportir 

terbesar (95,36 %), diikuti BUMN (2,52%) dan KP sebesar (2.12%). 

 PT Jorong Barutama Greston (PT. JBG) merupakan salah satu pemegang izin 

Perjanjian Karya Penguasahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang berkomitmen 

melaksanakan penutupan tambang batubara (Mine Closure) yang baik dan bertanggung 

jawab. Departemen reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang batubara PT. JBG 

berkomitmen menyelesaikan masalah pada lahan bekas tambang batubara untuk 

kegiatan revegetasi. Setiadi (2015) menyatakan bahwa status area revegetasi pada salah 

satu area PT. JBG  belum berhasil karena rata-rata persentase tumbuh dan kesehatan 

tanaman masih dibawah 80% yaitu sebesar 59,38% dan 50.01%. 

 Kendala status keberhasilan revegetasi akan berdampak pada kendala 

keberhasilan reklamasi. Revegetasi merupakan bagian dari penilaian revegetasi. Jika 

penilaian revegetasi belum mencapai 80% akan berdampak terhadap belum dapat 

diterimanya areal untuk pengembalian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hujan (IPPKH).  

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014, pembayaran IPPKH dalam 

bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembayaran PNBP untuk tambang 

batubara horizontal sebesar Rp.3.500.000/ha. Sedangkan untuk area 

pengembangan/penyangga sebesar Rp. 1.750.000,-. Pembayaran PNBP pertahun sesuai 

kategori lahan yang meliputi L1, L2 dan L3. Lahan yang termasuk kategori L1 seperti area 

penyangga pengamanan kegiatan, bukaan tambang aktif dan sarana dan prasarana 

(jalan, perumahan dna sarana pengolahan). Lahan kategori L2 seperti areal reklamasi 

dan area terganggu yang masih direklamasi meliputi timbunan dan tutupan kolam 

tambang. Lahan kategori L3 adalah lahan sama sekali tidak dapat direklamasi seperti 

kolam bekas tambang. Pembayaran L1 sebesar 1 x Rp.3.500.000/ha. Pembayaran untuk 

L2 sebesar 4 x Rp. 3.500.000/ha. Sedangkan untuk pembayaran L3 sebesar 7 x 

Rp.3.500.000/Ha.  

 Bayangkan jika lahan yang belum direvegetasi seluas 100 Ha, maka pembayaran 

PNBP sebesar 100 ha x 4 x Rp. 3.500.000/tahun, sehingga jumlah pembayaran sebesar 

Rp. 1.4 miliyar/tahun. Jika lahan yang tidak dapat direklamasi seperti kolam tambang 

sebesar 20 Ha maka pembayaran PNBP dikalikan 7 dengan biaya perhektar Rp. 

3.500.000, sehingga menjadi Rp. 490 juta/tahun. Belum lagi total lainnya dan luasan 

semakin membesar, pembayaran juga semakin membesar pertahun jika reklamasi tidak 

berhasil. 



236 
 

 
 

 Perusahaan pertambangan batubara juga diwajibkan membayar jaminan 

reklamasi (jamrek). Jaminan ini ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan 

Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu 5 tahun. Biaya jaminan 

reklamasi ini dapat dicairkan setelah berhasil melaksanakan reklamasi sesuai dengan 

aturan penilaian Pemerintah. Jaminan reklamasi dapat dilepaskan pertahun. Penilaian 

pelepasan jaminan reklamasi perlu memperhatikan penilaian revegetasi dan 

pelaksanaannya guna mendukung keberhasilan reklamasi (Peraturan Menteri ESDM No. 

18 Tahun 2008). 

 Permasalahan pada lahan bekas tambang batubara adalah sifat fisik dan kimia 

tanah.  Tanah pada lahan bekas tambang batubara berasal dari tanah bukaan tambang 

yang berasal dari batuan penutup (overburden). Pada lahan bekas tambang batubara, 

batuan penutup ini berwarna abu-abu sampai hitam. Batuan ini merupakan batuan yang 

bukan tanah topsoil (lapisan atas) yang berwarna coklat – kemerahan namun berwarna 

abu-abu. Tanah ini di dominasi oleh tekstur liat. Menurut Hanafiah (2012), tanah yang 

bertekstur liat merupakan tanah yang tidak poreus (pori-pori mikro) yang menyebabkan 

akar sulit berpenetrasi (menelusup) ke dalam tanah, pertukaran udara dan air (sirkulasi 

drainase dan aerase) dianggap buruk dikarenakan mempunyai ukuran separat 

pembentuknya memiliki jumlah dan luas permukaan yang besar. Hal ini menyebabkan 

volume tanah semakin besar pula, tanah menujukan semakin padat. Akan tetapi, tanah ini 

tidak mudah meloloskan air, energi dan bahan lainnya. Ketiga bahan tersebut dapat 

tersimpan di dalamnya. 

 Sifat kimia batuan penutup dapat berpotensi asam (Potental Acid Forming/PAF) 

dan tidak berpotensi asam (Non potential Acid Forming/NAF). Menurut Alimano (2011), 

jika batuan penutup mengandung pH > 4,5, maka batuan tersebut bukan pembentuk 

asam (NAF), namun jika kandungan pH < 4,5 batuan tersebut tersebut pembentuk asam 

(PAF). Tingkat keasaman tersebut mengandung mineral sulfida yang dapat membentuk 

air asam tambang jika terpapar air dan udara atau dibantu oleh bakteri Acidithiobaciluss. 

 Megawati dkk (2014) telah melaporkan, bahwa di PT. JBG memiliki karakter tanah 

yang berbeda-beda. Kondisi tanah pH tanah yang rendah dan kelarutan Al yang tinggi 

merupakan penyebab utama kondisi pertumbuhan A. mangium menjadi tidak normal. 

Selanjutnya laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa pemberian kapur dapat 

meningkatkan pertumbuhan A. mangium. Setiadi (2015) merekomendasikan kepada PT. 

JBG agar  melakukan pembenahan tanah (ameliorasi) dan pemeliharaan tanaman untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman.  

 Tulisan ini memaparkan hasil uji tingkat daya hidup tanaman, kesehatan tanaman, 

produksi biomassa dan kadar karbon pada pada bekas tambang batubara pada perlakuan 

tertentu. Perlakuan tersebut merupakan perlakuan yang terbaik sebagai pilihan perlakuan 
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untuk penetapan model revegetasi. Model revegetetasi ditetapkan sebagai acuan bagi 

perusahaan pertambangan batubara untuk melaksanakan revegetasi lahan bekas 

tambang batubara guna meningkatkan kuantitas dan kualitas hidup tanaman. Model ini 

dapat mendukung penilaian revegetasi terhadap keberhasilan reklamasi demi memenuhi 

aturan pemerintah terkait pengurangan areal IPPKH terhadap PNBP dan pengurangan 

pencairan jaminan reklamasi pertahun.  

METODE 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 2 lokasi selama 4 bulan pengamatan. Masing-

masing lokasi tersebut dibuat plot ukuran seluas 252 m2 untuk jarak tanaman per 2 m. 

Jumlah tanaman pada plot tersebut sebanyak 80 tanaman. Setiap plot diberikan 8 

perlakuan dengan ulangan sebanyak 10 ulangan. 

 Penentuan plot ukur dengan metode IDW (Interpolasi Distance Weighted) dalam 

ilmu Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode IDW ini merupakan metode yang 

digunakan untuk menduga sebaran nilai titik yang tidak terambil sebagai sampel. 

Penilaian ini berdasarkan beberapa titik yang berdekatan terhadap jarak dan nilai titik 

yang diambil kemudian dikalkulasikan dengan rumus IDW. Dalam penelitian ini, nilai yang 

diambil adalah sampel pH dengan jarak secara acak 5 – 10 meter. Penentuan plot ukur 

pada penelitian ini berdasarkan nilai pH tanah. Sebaran titik lokasi menggunakan menu 

IDW pada software Quantum GIS.  Sebaran pH yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian 

sebanyak 2 lokasi. Pada kedua lokasi tersebut dilakukan pengujian sampel tanah secara 

komposit sebanyak 5 titik sampel dalam 1 plot untuk merincikan lebih lanjut kandungan 

pH, unsur hara dan toksisitas tanah. 

 Penanaman dilaksanakan dengan menggunakan bibit A. mangium ukuran 30 – 50 

cm. Bibit yang dipilih dengan kondisi akar kompak/padat di dalam polybag, batang lurus, 

bertunas dan daun tampak hijau normal (menandakan tanaman dalam keadaan kondisi 

sehat). A. mangium dipilih sebagai tanaman indikator, dimana A. mangium dianggap 

tahan di lahan marjinal. Penelitian ini juga sekaligus menguji ketahanan A. mangium di 

pada sebaran lahan yang mengandung pH sangat masam (< 4,5). 

Tabel 1. Pemberian amelioran dan pemupukan. 

No Amelioran  
(Faktor A) 

Pemupukan (Faktor B) 

Tanpa POC (B1) POC (B2) 

1 Tanpa perlakuan/ kontrol (A1) A1B1 A1B2 
2 Kapur (250 gram/lubang) (A2) A2B1 A2B2 
3 Bokashi  (3.2 kg/lubang) (A3) A3B1 A3B2 
4 Kapur (250 gram/lubang ) + Bokashi (3.2 kg) lubang (A4) A4B1 A4B2 

Keterangan: POC = Pupuk Organik Cair 

 Perlakuan yang diberikan sebanyak 2 faktor meliputi faktor (A) Amelioran dan 

faktor B (pemupukan). Amelioran diberikan 1 kali pada awal penanaman, sedangkan 

pemupukan 2 minggu sekali sejak minggu kedua setelah penanaman. Faktor A 
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merupakan uji terhadap pengaruh amelioran dengan berbagai kombinasi. Sedangkan 

faktor B merupakan uji terhadap ada tidaknya pengaruh dari pelaksanaan pemupukan 

atau tanpa pemupukan. Selain itu, juga menguji interaksi antara Faktor A dan B dalam 

satu rancangan percobaan.  

 Data penelitian yang telah diambil dilakukan uji secara statistik. Uji normalitas data 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji homogenitas data dilakukan dengan uji 

Homogenitas Bartlet. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Faktorial 

Petak Berjalur (RFPB). Gomez & Gomez (1984) menyatakan bahwa rancangan ini cocok 

untuk mengukur pengaruh interaksi 2 faktor. Rancangan ini menghemat waktu, tenaga 

dan biaya, sebab uji dengan 2 faktor penguji  dilaksanakan secara bersamaan. Jika 

penelitian terhadap 2 faktor ini dilaksanakan secara terpisah maka akan merugikan bagi 

peneliti, baik terhadap waktu, biaya dan tenaga yang digunakan. Uji lanjutan 

menggunakan uji Beda Nyata Jarak Duncan (BNJD) dan Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Pemilihan uji lanjutan tersebut sesuai dengan nilai Koefisien Keragaman (KK) pada 

kondisi heterogen yang disarankan oleh Hanafiah (2014). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tingkat daya hidup dan kesehatan tanaman pada penelitian ini menunjukan hasil 

yang berbeda sesuai dengan kondisi lahan terhadap perlakuan yang digunakan. Lahan 

yang memiliki kandungan pH sangat masam (pH 2.73) telah menunjukan kematian yang 

tinggi (90% tanpa perlakuan) selama 4 bulan. Hal ini membuktikan bahwa A. mangium 

tidak dapat hidup pada lahan yang memiliki kandungan pH sangat rendah. 

 Kematian A. mangium disebabkan oleh tingginya kandungan Aldd pada tanah. 

Kandungan tersebut sebesar 5.93 me/100 gram tanah. Setiadi (2012) menyatakan bahwa 

Al > 3 me/100 gram tanah menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, 

kekeringan sampai mengalami kematian pada tanaman. Lahan tersebut juga memiliki 

kandungan tekstur tanah liat berpasir. Tanah yang memiliki kandungan partikel liat 

merupakan tekstur tanah yang memiliki pori-pori mikro yang tergolong tidak poreus dan 

menyebabkan sirkulasi udara dan air berlangsung buruk. Hal ini menyebabkan akar 

tanaman sulit berpenetrasi (menelusup) ke dalam tanah. Sirkulasi udara yang buruk juga 

menyebabkan terganggunya respirasi tanaman yang menyebabkan terhambatnya 

mekanisme penyerapan hara secara aktif oleh tanaman. 

 Pada berbagai uji statistik dalam metode penelitian ini, pengaruh pemberian 

kapur, bahan organik dan pemupukan (A4B2) merupakan perlakuan terbaik pada lahan 

dengan kondisi pH sangat rendah dan tidak poreus. Lahan ini disebut juga dengan lahan 

pertumbuhan yang buruk bagi tanaman (bad land). Hasil dari pemberian perlakuan terbaik 

ini tanaman tumbuh sehat dan berbatang lurus. Kapur merupakan amelioran yang dapat 

meningkatkan pH tanah, sehingga dapat mengendapkan Al yang bersifat racun bagi 
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tanaman. Akan tetapi pertumbuhannya masih belum optimal seperti pada plot II, 

disebabkan sifat fisik tanah yang tidak poreus.  

 Berbeda dengan lahan pada plot II, lahan tersebut merupakan lahan yang memiliki 

kandungan hara yang lebih rendah daripada plot I, namun tidak memiliki kandungan Al 

sampai bersifat toksik. Pada lahan plot II, kandungan Al sebesar 2.44 me/100 gram tanah 

disertai dengan tekstur lempung liat berpasir yang  membuat tanah lebih poreus daripada 

plot I. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan tanaman baik dan sehat, 

meskipun berada pada kisaran pH rendah (4,5-5,5).  Perlakuan terbaik pada plot II 

ditunjukan pada pengaruh bokashi (A3B1). 

 Dari hasil pengaruh perlakuan terbaik pada plot I dan plot II menunjukan 

perbandingan dari uji pertumbuhan dan produksi biomassa serta kadar karbon. Rata-rata 

pertumbuhan diameter, plot II lebih besar 4 kali lipat daripada plot I. Rata-rata 

pertumbuhan tinggi pada plot II lebih besar 3 kali lipat. Sedangkan rata-rata pertumbuhan 

jumlah daun pada plot II lebih besar 5.6 kali lipat daripada plot I. Dari hasil produksi 

biomassa plot II (3.93 ton/ha/tahun) lebih besar 17 kali lipat dari plot I (0.23 ton/ha/tahun). 

Kadar karbon juga lebih besar plot II daripada plot I.  

 Model revegetasi pada Gambar 1 dibawah ini, ditetapkan berdasarkan 2 hal yang 

meliputi sebaran pH tanah dan pemberian perlakuan yang terbaik. Sebaran pH tanah 

dapat mengindikasikan tidak poreusnya tanah. Jika pH tanah berada pada kisaran di 

bawah 4.5 maka tanah tidak poreus (bad land). Jika pH tanah diatas 4,5 maka tanah 

poreus (good land). Bukti analisa sampel tanah pada penelitian ini membuktikan bawah 

pH 4,5 (good land) lebih poreus daripada pH 2,73 (bad land). 

 Pemetaan sebaran pH menggunakan metode IDW. Sebelumnya metode ini telah 

digunakan oleh beberapa ahli seperti Wu, et al. (2013) memetakan pH tanah pertanian, 

Yao, et al. (2013) memetakan nilai kelembaban tanah, Chen, et al. (2012) memetakan 

distribusi curah hujan dan Sarmadian, et al. (2010) memetakan distibusi tanah lapisan 

atas yang mengandung kalsium karbonat. Sebaran pH tanah dibuat untuk dasar 

pemberian perlakuan pada tanaman berdasarkan perlakuan terbaik hasil penelitian ini. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Model revegetasi lahan bekas tambang batubara 

Lubang tanam dimensi 40 
(panjang, lebar dan kedalaman= 40 cm) 

 

Penanaman dilaksanakan pada musim hujan  Model Revegetasi 
Lahan Bekas Tambang Batubara 

Pemetaan sebaran pH 
dengan Metode IDW 

Good land 
(pH ≥ 4,5 – 7.5 & poreus) 

Bad Land 
(pH < 4,5 & tidak poreus) 

 

Bahan Organik 

Kapur 
Bahan Organik 
Pupuk Organik Cair 
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 Pemetaan sebaran tanah ini menghasilkan sebaran pH berdasarkan rentang nilai 

pH tertntu sesuai dengan kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah (Pusat Penelitian 

Tanah/PPT, 1983). Rentang pH yang dijadikan keterangan di dalam peta adalah sangat 

masam (<4.5), masam (4,5-5,5), agak masam (5,5-6,5), dan netral (6,5-7,5), kemudian 

lahan dikategorikan. 

 Hasil dari pemetaan sebaran pH telah menghasilkan 2 kategori lahan meliputi 

lahan yang baik (good land) dan lahan yang buruk (bad land). Kategori good land memiliki 

kandungan pH ≥ 4,5 – 7,5 dan tanah memiliki porositas yang poreus, sedangkan kategori 

bad land memiliki kandungan pH < 4,5 dan tanah memiliki porositas yang tidak poreus. 

Setelah dikategorikan maka diberi perlakuan sesuai dengan pembagian lahan. Lahan 

dengan kategori bad land diberi perlakuan kapur, bokashi dan pemupukan Sedangkan 

lahan dengan kategori good land diberi perlakuan bokashi. Perlakuan pada kategori good 

land juga cocok diterapkan pada lahan hutan, pertanian, perkebunan, perkotaan dan 

taman perumahan. Peta sebaran pH dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.    Proses pembuatan peta sebaran pH, meliputi 1) Titik sampel lapangan, 2) 
sebaran pH berdasarkan kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah (PPT, 
1983), 3) Kategori lahan untuk model revegetasi lahan bekas tambang 
batubara. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dari tulisan ini adalah: 

1. Perlakuan terbaik pada lahan yang memiliki kandungan pH 2.73 atau termasuk 

kategori bad land menggunakan kapur, bokashi dan pemupukan. Sedangkan kategori 

good land, cukup dengan pemberian bokashi saja. Bokashi dapat digantikan oleh 

bahan organik lainnya.  

2. Model revegetasi lahan bekas tambang batubara diawali dengan pemetaan sebaran 

pH terlebih dahulu. Kemudian menentukan perlakuan yang cocok berdasarkan hasil 

uji dari penelitian ini. Pemetaan sebaran pH dikategorikan bad land (pH< 4.5 dan tidak 

poreus) dan good land (pH ≥ 4.5 dan poreus). 

1) 2) 3) 
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  Saran bagi pelaksana revegetasi adalah sebelum melaksanakan revegetasi 

penataan lahan sebaiknya membentuk lahan menjadi good land. Manajemen tanah pucuk 

(top soil) yang mengandung unsur hara yang baik bagi pertumbuhan tanaman perlu 

diperhitungkan kedalaman dan luas lahan sehingga volume untuk kebutuhan membentuk 

good land terpenuhi. Saran bagi peneliti adalah membuat model penataan lahan, agar 

lahan bekas tambang batubara memiliki kandungan top soil yang merata dengan 

kedalaman tertentu yang efektif bagi pertumbuhan tanaman (50-100 cm) berdasarkan 

volume topsoil yang tersedia, luas yang ingin ditata. 
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ABSTRAK 
 

Kawasan hutan produksi semakin menurun produktivitasnya, hal ini akibat adanya 
perambahan lahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan. Hutan alam yang rusak 
(semak bulakar dan hutan rawang) perlu direhabilitasi dengan menerapkan sistem 
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan. Sungkai (Peronema canescen Jeck.) 

merupakan jenis alternatif pengganti jati yang potensial untuk dikembangkan di hutan 
tanaman dan hutan alam tidak produktif.  Tujuan penelitian adalah mengevaluasi tingkat 
pertumbuhan dan hasil tegakan serta mengevaluasi teknik silvikultur yang diperlukan 
dalam pembangunan hutan tanaman sungkai. Plot penelitian dibuat sebanyak 81 plot 
dengan bentuk plot berupa jalur sepanjang 60 m. Parameter yang diamati adalah 
diameter setinggi dada, tinggi bebas cabang, volume tegakan, rata-rata riap tahunan 
(MAI) dan kerapatan tegakan.  Hasilnya menunjukkan bahwa tegakan sungkai pada umur 
17 tahun diperoleh: (a) rata-rata diameter tegakan 18,1 cm dengan riap rata-rata tahunan 
(MAI) 1,06 cm/tahun; (b) volume tegakan 118,52 m3/ha dengan MAI 6,97 m3/ha/tahun; 
dan (c) kerapatan tegakan 791 pohon/ha.  Akibat terlambat penjarangan, potensi tegakan 
berdiameter 20 cm ke atas hanya mencapai 55%. Mestinya umur 5 tahun tegakan 
sungkai harus dijarangi agar pertumbuhan diameter pohon lebih merata dan mutu kayu 
meningkat.  
Kata kunci:  Sungkai, pertumbuhan, penjarangan, rehabilitasi dan hutan tanaman. 

 

I.  PENDAHULUAN 

Produksi kayu dari hutan alam tidak lagi menjadi andalan karena luas dan potensi 

tegakan hutan alam produksi dari tahun ke tahun cenderung semakin menurun. Tahun 

1992, produksi kayu dari hutan alam 26,05 juta m3/tahun dan tahun 2014 turun menjadi 

5,4 juta m3/tahun (Kemenhut, 2015). Untuk meningkatkan produksi kayu, maka 

pembangunan hutan tanaman merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan kayu dan 

sekaligus upaya penyelamatan hutan alam. Pembangunan hutan tanaman dapat 

dilakukan di areal Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 

Hutan Rakyat (HR).  Bahkan di areal semak belukar, tanah kosong dan bekas TPn pada 

kawasan hutan alam produksi bisa dijadikan sasaran untuk direhabilitasi. Tantangan 

utama dalam meproduksi kayu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai 

ekonomi hutan penghasil kayu pertukangan (Darwo, 2016).   

mailto:darwop3h@gmail.com
mailto:sudin@foreibanjarbaru.or.id
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Salah satu jenis prospektif yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dikembangkan di 

areal tersebut adalah sungkai (Peronema canescen Jeck.) dari famili Verbenaceae.  

Sungkai memiliki berbagai keuntungan komparatif yaitu sudah dikenal masyarakat, teknik 

pembibitan dan budidaya mudah dilakukan, bisa ditanam monokultur atau campuran, dan 

bernilai ekonomi tinggi (Sabiham & Mulyanto, 2003; Sahwalita & Ulfa, 2010).  

Penyebarannya meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sungkai dapat tumbuh baik 

sampai dengan 600 m dari permukaan laut (dpl). Tinggi pohon dapat mencapai 20 m 

dengan batang bebas cabang bisa mencapai 10 m dan diameter setinggi dada mencapai 

40 cm (Martawijaya et al., 2005).  Kayu sungkai mempunyai corak yang mirip dengan 

kayu jati (Tectona grandis L.) sehingga masyarakat ada yang menyebutnya jati seberang 

(Darwo, 1997).  Kayunya digunakan untuk kayu lapis, furniture, konstruksi bangunan, dan 

vinir  muka (face veneer) dengan kelas awet III dan kelas kuat II-III serta mudah 

dikerjakan atau diproses (Martawijaya et al., 2005).   

Atas pertimbangan di atas, sungkai merupakan jenis alternatif pengganti kayu jati. 

Daur tebangnya lebih pendek daripada jati dan mudah dibidudayakan.  Oleh karena itu, 

informasi tindakan silvikultur yang tepat, tingkat pertumbuhan dan hasil tegakan menjadi 

penting untuk diketahui.  Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat pertumbuhan 

dan hasil tegakan serta mengevaluasi teknik silvikultur yang diperlukan dalam 

pembangunan hutan tanaman sungkai.  Diharapkan hasil penelitian ini bisa menggerakan 

pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk mengembangkan sungkai di areal hutan 

tanaman dan hutan alam tidak produktif. 

II.  METODOLOGI 

A.  Bahan dan Tempat Penelitian 

Bahan yang digunakan yaitu tegakan sungkai berumur 17 tahun di areal PT 

Austral Byna yang berada di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Hutan tanaman 

Sungkai ditanam dengan jarak tanam 3 x 3 m, lubang tanam 30 x 30 x 30 cm dan bibit 

sungkai berupa stek batang yang diperoleh dari Desa Malawaken, Kecamatan Teweh 

Baru, Kabupaten Barito Utara.  Lokasi penelitian berada pada ketinggian 50 m dpl dengan 

kondisi topografi mulai datar sampai bergelombang (kemirngan lahan kurang dari 15%). 

Areal penelitian termasuk tipe iklim A dengan curah hujan 2.195 mm/tahun, jumlah hari 

hujan 203 hari/tahun dan kelembaban 84,3%. Jenis tanah termasuk Podsolik yang 

tersusun dari batuan sedimen (Austral Byna, 2009).  

B.  Metode 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sampling. Tahapan kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Pembuatan plot contoh 
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Plot contoh dibuat sebanyak 81 plot dengan bentuk plot berupa jalur sepanjang 60 m.  

Parameter yang diamati adalah diameter setinggi dada, tinggi pohon sampai bebas 

cabang, kerapatan tegakan dan persen hidup.   

2. Penentuan nilai rata-rata dan simpangan baku dari parameter di atas dengan cara 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 
d = diameter pohon (cm) 
di = diameter pohon setinggi dada ke-i (cm) 
đj = rata-rata diameter pohon setinggi dada pada plot ke-j (cm)  
h = tinggi pohon sampai batas bebas cabang (m) 
hi = tinggi bebas cabang pada pohon ke-i (m) 
ħj = rata-rata tinggi batas bebas cabang tegakan pada plot ke-j (m) 



245 
 

 
 

kj = kerapatan tegakan pada plot ke-j 
sj = persen hidup pada plot ke-j 
vi = volume pohon sampai tinggi bebas cabang pada pohon ke-i (m3) 
Vj = volume tegakan per hektar pada plot ke-j (m3/ha) 
f  = faktor bentuk pohon = 0,7 

  = 3,14 
Yi = nilai rata-rata pada plot ke-i 
Ῡ = nilai rata-rata untuk seluruh plot 
n  =  jumlah plot  
s  =  simpangan baku 
t(½ά,n-1) =  nilai t-tabel pada tingkat nyata ά = 5% dan derajat bebas (n-1) 
 

3. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis distribusi sebaran diameter pohon 

menggunakan diagram sebaran normal. Dari sebaran diameter tersebut dikelompokan 

menjadi 6 kelas diameter yaitu kelas diameter 10-15 cm, 15-20 cm, 20-25 cm, 25-30 

cm, 30-35 cm dan 35-40 cm. 

4. Untuk menyusun model pertumbuhan dan hasil tegakan menggunakan data hasil 

penelitian ini ditambah dengan data Darwo (1997) dan data Muslimin et al. (2010).  

Model pertumbuhan diameter dan volume tegakan guna mengetahui riap rata-rata 

tahunan (Mean Annual Increment-MAI) dan riap tahun berjalan (Current Annual 

Increment-CAI). Cara menganalsis model pertumbuhannya mengikuti prosedur 

penelitian Darwo et al. (2012).            

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil analisis yang disajikan pada Tabel 1, diperoleh rata-rata potensi tegakan 

sungkai pada umur 17 tahun sebagai berikut: 

1. Diameter tegakan (18,1 ± 1,7) cm dengan riap rata-rata tahunan (MAI) sebesar 1,06 

cm/tahun. 

2. Tinggi bebas cabang (10,4 ± 2,6) m. 

3. Volume tegakan (118,52 ± 52,33) m3/ha dengan MAI volume tegakan sebesar 6,97 

m3/ha/tahun. 

4. Kerapatan tegakan (791 ± 108) pohon/ha. 

5. Persen hidup (71,22 ± 9,76) %. 

 
Tabel 1.  Rata-rata potensi tegakan sungkai pada umur 17 tahun di PT Austral Byna, 

Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Selatan 
 

No. Parameter 

Rata-rata Potensi tegakan 

Diameter 
setinggi 

dada (cm) 

Tinggi bebas 
cabang (m) 

Persen 
hidup (%) 

Kerapatan 
tegakan 

(Pohon/Ha) 

Volume 
tegakan 
(m

3
/Ha) 

1. Rata-rata 18,1 10,4 71,22 791 118,52 

2. Standar deviasi 1,7 2,6 9,76 108 52,33 

3. Minimum 17,7 9,8 69,08 768 107,06 

4. Maksimum 18,5 11,0 73,36 815 129,99 
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Grafik 1. Grafik sebaran diameter tegakan sungkai pada umur 17 tahun 

Grafik 1 menunjukkan bahwa sebaran diameter tegakan sungkai mengikuti sebaran 

normal.  Hal ini sesuai dengan tipe hutan tanaman bahwa sebaran diameter akan 

menyebar secara normal. Kerapatan tegakan sungkai berdiameter pohon 20-40 cm 

mencapai 251 pohon/ha (31,7%) dengan potensi tegakan pada kelas diameter 20-40 cm 

sebesar 64,55 m3/ha.  Pada kelas diameter kurang dari 20 cm menunjukkan kerapatan 

yang lebih tinggi yaitu 540 pohon/ha (68,3%) dengan potensi tegakan 53,97 m3/ha (Tabel 

2).  Kondisi kerapatan tegakan sungkai 791 pohon/ha pada umur 17 tahun termasuk 

rapat, dimana sebaran diameter 20 cm ke atas lebih rendah daripada sebaran diameter 

kurang dari 20 cm sehingga potensi tegakan berdiameter di atas 20 cm hanya mencapai 

55%. Hal ini terjadi karena sejak penanaman sampai umur 17 tahun tidak dilakukan 

penjarangan. Dampak dari kerapatan pohon terlalu rapat, maka akan timbul persaingan 

antar pohon untuk mendapatkan cahaya, air dan nutrisi menjadi tinggi dan berakibat 

tanaman tumbuh lambat, dan bentuk batangnya tidak serasi (tinggi kurus).  

Gambar 3 menunjukkan bahwa riap diameter sungkai pada umur 2-4 tahun cukup 

tinggi dengan riap tahun berjalan (CAI) maksimum sebesar 2,9 cm/tahun terjadi pada 

umur 3 tahun dan riap rata-rata tahunan (MAI) maksimum sebesar 2,0 cm/tahun terjadi 

pada umur 5 tahun.  Dari grafik pertumbuhan diameter menunjukkan bahwa pada umur 5 

tahun telah terjadi perpotongan antara kurva MAI dengan CAI. Kondisi tegakan Sungkai 

ini mestinya pada umur 5 tahun sudah mulai dijarangi agar pertumbuhan diameter 

meningkat lagi. Jika tidak dilakukan penjarangan, maka diameter tegakan sungkai pada 

umur 17 tahun hanya mencapai 20,3 cm dengan MAI sebesar 1,2 cm/tahun dan volume 

tegakan sebesar 96,3 m3/ha dengan MAI 5,66 m3/ha/tahun. 

 
Gambar 2. Hutan tanaman sungkai di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah 
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Tabel 2.  Potensi tegakan hutan tanaman sungkai untuk beberapa kelas diameter pada 
umur 17 tahun 

Potensi tegakan 
Kelas diameter 

5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm Total 

Kerapatan tegakan (pohon/ha) 17,9 521,9 236,7 14,5 791,0 

Volume tegakan (m
3
/ha) 0,49 53,48 57,29 7,26 118,52 

 

Dari hasil analisis potensi tegakan menunjukkan bahwa pertumbuhan tegakan 

sungkai di Kabupaten Barito Utara-Kalimatan Tengah dengan di Sumatera Bagian 

Selatan secara statistik tidak berbeda nyata.  Hal ini terjadi karena di kedua lokasi 

tersebut tidak dilakukan penjarangan. Akibatnya riap volume optimum akan tercapai pada 

umur 13,5 tahun yaitu MAI 5,84 m3/ha/tahun dengan potensi tegakan 78,8 m3/ha. Setelah 

umur 14 tahun riap volume tegakan akan turun terus dan secara ekonomi tidak 

menguntungkan untuk diusahakan.  

 

Pertumbuhan diameter tegakan 

 

Pertumbuhan volume tegakan 

Gambar 3. Kurva pertumbuhan diameter dan volume tegakan sungkai di Sumatera 
Bagian Selatan 

 

Penjarangan merupakan bagian dari kegiatan teknik silvikultur yaitu penebangan 

untuk memperlebar jarak tanam atau mengurangi jumlah pohon agar pertumbuhan dalam 

suatu area lebih merata sehingga mutu kayu yang dihasilkan meningkat. Pohon-pohon 

yang dijarangi adalah (a) pohon yang tertekan dan tidak sehat (tumbuh lambat dan bentuk 

batangnya tidak serasi/tinggi-kurus) untuk memberi kesempatan kepada pohon yang 

memiliki kualitas baik (tumbuhnya cepat, sehat dan batangnya bagus) sehingga dapat 

tumbuh maksimal. Kegiatan penjarangan ditujukan untuk: (a) memberikan ruang tumbuh 

bagi pohon yang ditinggalkan, (b) mencegah pohon yang sakit tidak menularkan 

penyakitnya ke pohon yang lain, dan (c) membuat penyebaran (distribusi) tanaman 

menjadi lebih merata.  Kebun jati yang tidak dijarangi akan mengalami peningkatan 

keliling (lilit) batang sebesar 9%. Kebun jati yang dijarangi dengan intensitas 40% akan 

mengalami peningkatan keliling (lilit) batang sebesar 11% (Pramono et al., 2010). 

D
ia

m
et

er
 (

cm
),

 M
A

I &
 C

A
I 

Umur (Tahun) 

Diamet
er (cm)

V
o

lu
m

e
 t

eg
ak

an
, M

A
I 

&
 C

A
I 

Umur (Tahun) 

Volume
tegaka…



248 
 

 
 

Pedoman umum yang dapat dipakai dalam kegiatan penjarangan (Pramono et al., 

2010) sebagai berikut: 

a. Perhatikan pohon-pohon sekitarnya, apabila suatu pohon ditebang, diharapkan pohon-

pohon yang disisakan dapat tumbuh maksimal.  

b. Jika tajuk saling tumpang tindih, pertanda tegakan harus dijarangi seperti pada Gambar 2 

menunjukkan kondisi tajuk tegakan sungkai sudah saling tumpang tindih. 

c.  Tebang pohon-pohon yang berada di bawah tajuk pohon lain, berpenyakit dan kualitas 

batang jelek.  

d.  Pohon tidak perlu ditebang/dijarangi apabila hanya tajuk bagian bawah yang ternaungi. 

Hasil penjarangan dapat digunakan untuk menambah pendapatan. Hasil 

penjarangan yang berdiameter di atas 10 cm dapat digunakan untuk kayu pertukangan 

dan yang berukuran diameter kurang dari 10 cm untuk kayu bakar.  Menurut Martawijaya 

et. al. (2005), hasil penjarangan dapat digunakan untuk bahan mebuler dan kayu bakar. 

Kayu sungkai hasil penjarangan dapat menambah pendapatan perusahaan karena kayu 

sungkai diketegorikan sebagai kayu indah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sudah 

saatnya mengubah pola pikir dalam pemanfaatan kayu hasil penebangan yaitu 

memanfaatkan kayu hasil penebangan semaksimal mungkin sampai batas diameter ujung 

batang, cabang dan ranting kurang dari 20 cm. Seperti halnya pada tanaman jati, hasil 

penjarangan yang berdiameter di atas 10 cm digunakan untuk kayu pertukangan dan 

yang berukuran diameter kurang dari 10 cm untuk kayu bakar.  Berdasarkan Permen-LHK 

nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 bahwa kayu bulat yang memiliki diameter 10 cm atau 

lebih yang ditebang oleh pemegang IUPHHK-HA dari hasil kegiatan pembukaan wilayah 

hutan dan/atau hasil penyiapan lahan pada jalur tanam pada silvikultur intensif, dicatat 

sebagai produksi.  

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Sungkai berpotensi untuk dikembangkan sebagai hutan tanaman dan rehabilitasi 

lahan marjinal bekas TPn di kawasan hutan alam dengan tujuan kayu pertukangan. Pada 

umur 17 tahun rata-rata: (a) diameter tegakan (18,1 ± 1,7) cm dengan MAI 1,06 cm/tahun; 

(b) volume tegakan 118,52 ± 52,33 m3/ha dengan MAI 6,97 m3/ha/tahun; dan (c) 

kerapatan tegakan (791 ± 108) pohon/ha.  Kerapatan tegakan sungkai berdiameter pohon 

20-40 cm mencapai 251 pohon/ha (31,7%) dengan potensi tegakan pada kelas diameter 

20-40 cm sebesar 64,55 m3/ha (55%).  Pada kelas diameter kurang dari 20 cm 

menunjukkan kerapatan yang lebih tinggi yaitu 540 pohon/ha (68,3%) dengan potensi 

tegakan 53,97 m3/ha (45%).  Rendahnya potensi tegakan berdiameter 20 cm ke atas 

akibat terlambatnya kegiatan penjarangan.  Mestinya umur 5 tahun tegakan sungkai 

harus dijarangi agar pertumbuhan diameter pohon lebih merata dan mutu kayu yang 

dihasilkan meningkat. 
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ABSTRAK 
 

 Produk dari hasil hutan berupa kayu solid semakin hari menjadi semakin sulit dan 
langka untuk dimanfaatkan sementara kebutuhan masyarakat akan produk berbahan 
kayu masih tinggi. Berdasarkan data BPS yang diolah Kemenprin tahun 2014, 
pertumbuhan industri barang kayu dan hasil hutan lainnya mencapai 7,27%, naik bila 
dibandingkan tahun sebelumnya hanya 6,18% dengan menjamin pasokan bahan baku 
untuk industri mebel dan industri berbasis kayu lainnya (Saputra,2015).  

Limbah kayu yang dihasilkan dari industri penggergajian kayu atau mebel 
umumnya tidak dimanfaatkan sehingga dibuang atau dibakar saja. Penggunaan sabut 
kelapa (coconut fibre) menurut Onuegbu et all (2013) relatif baru dalam penggunaan 
material komposit khususnya dalam industri. Serat kelapa diperoleh dari kupasan buah 
kelapa. Limbah dari kupasan buah kelapa pemanfaatnya masih sangat sedikit seperti 
dijadikan sapu atau keset. Sabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 
pemanfaatan serat dari tanaman non kehutanan yaitu dari tanaman pertanian serta 
mudah didapatkan. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental untuk 
memperoleh data tentang sifat fisika dan mekanika papan partikel. Hasil penelitian yang 
diperoleh papan partikel yang memenuhi standar JIS A 5908:2003 untuk sifat fisika papan 
partikel adalah kerapatan, daya serap air serta pengembangan tebal sedangkan kadar air 
tidak memenuhi standar. Untuk pengujian sifat mekanika kekuatan rekat internal (IB) 
memenuhi standar pengujian dan untuk kekuatan lentur (MoE) serta kekuatan patah 
(MoR) tidak memenuhi standar, sehingga kualitas papan partikel yang dihasilkan adalah 
papan partikel yang tidak kuat menahan beban dan hanya digunakan untuk konstruksi 
ringan. 
Kata kunci: Sifat fisika dan mekanika papan partikel 
 

Latar Belakang 

 Produk dari hasil hutan berupa kayu solid semakin hari menjadi semakin sulit dan 

langka untuk dimanfaatkan sementara kebutuhan masyarakat akan produk berbahan 

kayu masih tinggi. Berdasarkan data BPS yang diolah Kemenprin tahun 2014, 

pertumbuhan industri barang kayu dan hasil hutan lainnya mencapai 7,27%, naik bila 

dibandingkan tahun sebelumnya hanya 6,18% dengan menjamin pasokan bahan baku 

untuk industri mebel dan industri berbasis kayu lainnya (Saputra,2015). Menurut Erniwati, 

dkk (2006) mengatakan bahwa penggunaan produk-produk komposit umumnya balok dan 

papan sangat pesat.  

  Pengunaan produk papan komposit (papan partikel) menggantikan penggunaan 

kayu solid atau pengurangan penggunaan kayu solid dalam banyak hal misalnya untuk 

kontruksi ringan dan bahan baku mebel. Pengunaan papan komposit ini dapat memenuhi 

kualitas papan partikel sesuai standard yang diharapkan. Limbah yang dihasilkan dari 

industri penggergajian kayu atau mebel umumnya tidak dimanfaatkan sepenuhnya hanya 
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dibuang atau dibakar. Pemanfaatan yang rendah akan limbah pengolahan kayu ini  

mendorong untuk  dilakukannya usaha pemanfaatan limbah yang ada dalam usaha 

memaksimalkan sebagai alternatif bahan baku pembuatan papan komposit atau papan 

partikel. 

Penggunaan sabut kelapa (coconut fibre) menurut Onuegbu et all (2013) relatif 

baru dalam penggunaan material komposit khususnya dalam industri. Serat kelapa 

merupakan salah satu serat alami yang tersedia melimpah di daerah tropis. Serat kelapa 

diperoleh dari kupasan buah kelapa. Mengacu pada Deptan (2002) dalam Setyawati,dkk 

(2008) serat sabut kelapa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagian dari sabut 

kelapa yang telah dipisahkan dari gabusnya.  Limbah dari kupasan buah kelapa 

pemanfaatnya masih sangat sedikit seperti dijadikan sapu atau keset. Sabut kelapa dapat 

dimanfaatkan sebagai alternatif pemanfaatan serat dari tanaman non kehutanan yaitu dari 

tanaman pertanian serta mudah didapatkan. 

 Pemilihan untuk memanfaatkan limbah pengolahan kayu dan limbah tanaman 

pertanian (sabut kelapa) sebagai bahan baku pembuatan papan partikel, dapat 

berdampak positif bagi industri pengolahan kayu dan pengolahan buah kelapa karena 

dapat meningkatkan nilai tambah dari limbah. 

Metode 

 Bahan baku penelitian adalah limbah penggergajian kayu berupa partikel kayu 

Alau, limbah tanaman pertanian berupa sabut kelapa serta lem UF. Alat yang digunakan 

adalah pencetak papan partikel, mesin pres panas, serta alat uji papan partikel. 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut 
 

Bahan Baku 

 

Pencampuran bahan baku dan perekat UF 

 

Pencetakan Papan 

 

Pengkondisian selama 2 minggu 

 

pemotongan contoh uji 

Hasil dan Pembahasan 

1. Sifat Fisika Papan Partikel 

1.1. Kadar Air 

 Nilai rata-rata kadar air papan partikel  berkisar antara 16,97 % - 18,38 %, Nilai 

rata-rata kadar air yang diperoleh dari penelitian ini tidak termasuk dalam standard yang 
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dimiliki JAS A 5908:2003 dimana kadar air 5 - 13%. Masih tingginya nilai kadar air papan 

yang dihasilkan kemungkinan akibat bahan baku sabut kelapa dan partikel kayu yang 

digunakan pada kadar air kering udara 12%. Sebab lainnya adalah penggunaan air dalam 

melarutkan perekat UF yang digunakan karena bahan perekat yang digunakan berupa 

bubuk kering. 

1.2. Kerapatan Kering Udara 

 Nilai rata-rata kerapatan kering udara papan partikel  berkisar antara 0,43 - 0,62 

g/cm3, Nilai rata-rata kerapatan kering udara ini termasuk dalam standar JAS A 5908:2003 

dimana kerapatan 0,40 – 0,90 g/cm3 . Bahan baku yang digunakan yaitu partikel kayu 

alau mempunyai kerapatan 0,54 (kerapatan sedang) dan sabut kelapa 0,2 g/cm3 

(kerapatan rendah) sehingga memberikanpapan partikel dengan  nilai kerapatan sedang. 

Pengaruh komposisi yang dipergunakan dalam bahan baku akan memberikan nilai 

kerapatan yang bervariasi. 

1.3. Daya Serap Air 

 Nilai rata-rata daya serap air berkisar antara 63,29 – 95,24 % . Standard JIS tidak 

ada untuk mensyaratkan  daya serap air. 

1.4. Pengembangan Tebal 

Nilai rata-rata untuk pengembangan tebal diperoleh yaitu 1,12 % - 3,60 %, dimana 

menurut standar JIS mensyaratkan pengembangan tebal maksimum 12%, sehingga nilai 

hasil penelitian sudah masuk standar.  Diperolehnya pengembangan tebal yang kecil 

karena pencampuran bahan baku menggunakan perekat UF dan  pengepresan 

panas,pada saat pencetakan papan, sehingga terjadi pembentukan ikatan antara partikel 

dan sabut kelapa yang kuat karena pori-pori partikel kayu dan sabut kelapa terisi perekat 

UF.  

2. SIFAT MEKANIKA PAPAN PARTIKEL 

2.1. Modulus Elastisitas ( MoE) 

 Nilai rata-rata MoE adalah 2676 – 7802 kgf/cm2  dimana nilai ini tidak termasuk 

dalam standar pengujian JIS, dimana minimum pengujian MoE adalah 20400  kgf/cm2  

(Tipe 8). 

2.2.Modulus Patah(MoR) 

 Nilai rata-rata untuk MoR berkisar antara 34,81 – 82,48 kgf/cm2  dimana nilai MoR 

ini tidak termasuk dalam standar pengujian JIS yang mensyaratkan minimum 82 kgf/cm2  

(Tipe 8). Untuk semua pengujian sifat mekanika  (MoE dan MoR)papan partikel yang 

dihasilkan tidak memenuhi standar disebabkan ukuran bahan baku yang digunakan 

memiliki kerapatan yang sedang (klasifikasi kerapatan 0,40 – 0,80 g/cm3) . Untuk 

menghasilkan papan partikel dengan nilai-nilai pengujian sifat mekanika yang sesuai 

standar , dapat menggunakan bahan baku dengan kerapatan rendah (0,24 – 0,40 g/cm3 ). 
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2.3. Keteguhan Rekat ( Internal Bonding) 

 Nilai rata-rata untuk keteguhan rekat berkisar 4 – 9 kgf/cm2  dimana semua nilai 

rata-rata ini termasuk dalam standard JIS yang mensyaratkan minimum 3,1 kgf/cm2  (Tipe 

18), minimum 2,0 kgf/cm2  ( Tipe 13) dan 1,5 kgf/cm2  (Tipe 8). Untuk nilai keteguhan rekat 

internal yang telah memenuhi standar pengujian, hal ini dapat dicapai karena adanya 

perlakuan pendahuluan untuk sabut kelapa sehingga antara sabut kelapa dan partikel 

kayu membentuk ikatan perekatan yang kuat. 

Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Hasil pengujian dari nilai rata-rata sifat fisika dan mekanika yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa papan partikel yang dihasilkan memiliki kualitas sedang dan 

penggunaan papan partikel ini tidak kuat untuk menahan beban atau sebagai kontruksi.  

2. Saran 

Penggunaan bahan baku dengan kerapatan rendah diharapkan akan memberikan nilai 

kualitas yang lebih baik. 
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ABSTRAK 
  

 Mengelola hutan tanaman industri merupakan suatu pilihan dalam pengelolaan 
kawasan pengusahaan hutan (KPHP). Pemanfaatan secara optimal dalam pengelolaan 
hutan secara terpadu mendorong pada pengelolaan limbahnya. Limbah kayu merupakan 
limbah yang berasal dari penebangan maupun sisa proses produksi industri pengolahan 
kayu. Limbah kayu adalah sisa atau bagian kayu yang dianggap tidak memiliki nilai 
ekonomis tetapi masih dapat dimanfaatkan pada proses yang berbeda. Briket arang dapat 
dikembangkan untuk memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan bakar. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui sifat kimia briket arang yang dihasilkan dari bahan baku serbuk 
arang kayu  limbah HTI (bagian tajuk).dan limbah industri kayu lapis (sisa pengupasan 
finir) Sifat kimia briket arang hasil penelitian ini sudah memenuhi persyaratan  umum 
standar briket arang Indonesia (SNI 01-6235-2000) dan Jepang.   
Kata Kunci : limbah kayu, sifat kimia, briket arang. 

 

PENDAHULUAN 

Penduduk dunia dari tahun ke tahun semakin bertambah menyebabkan semakin 

terbatasnya sumber energi yang bersifat tidak dapat diperbaharui seperti minyak dari fosil 

yaitu minyak bumi. Kondisi ini menyebabkan banyak negara kini mulai mencari sumber 

energi alternatif lain dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui.  arang kayu, briket 

kayu atau briket arang menjadi sumber energi yang sangat penting artinya. Sumber 

energi terbarukan diantaranya dari biomassa kayu dapat dikembangkan sebagai bahan 

arang dan briket arang. Arang kayu, briket kayu atau briket arang menjadi sumber energi 

terbarukan yang sangat penting. Sumber bahan baku pembuatan briket arang sangat 

melimpah terutama dari sektor kehutanan dan pertanian berupa kayu, limbah kayu dan 

limbah pertanian.  

Salah satu tujuan kebijaksanaan pemerintah terhadap industri perkayuan adalah 

meningkatkan nilai tambah dan efisiensi penggunaan kayu dalam kaitannya dengan 

konservasi energi (Notodisuryo, 1991). Limbah kayu merupakan limbah biomassa yang 

berasal dari penebangan maupun sisa proses produksi industri pengolahan kayu 

(Haygreen dan Bowyer, 1993). Upaya dalam peningkatkan efisiensi produksi adalah 

dengan menekan jumlah limbah yang terjadi, tetapi akibat adanya keterbatasan antara 

lain dalam hal teknologi, kualitas bahan baku, ketersediaan alat dan ketrampilan pekerja, 

terjadinya limbah dalam jumlah tertentu seringkali tidak dapat dielakkan (Suhendang, 

1989). Limbah dapat dipandang sebagai suatu bentuk keluaran sampingan dari suatu 

proses produksi yang sering kali tidak memiliki nilai ekonomis. 
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Menurut Hartoyo (1983) bahan baku briket arang dapat menggunakan limbah 

kayu dengan berbagai jenis, ukuran dan bentuk. Limbah tersebut sangat potensial dari 

tahun ke tahun disebabkan oleh makin berkembangnya industri perkayuan, selain itu 

akan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam upaya konservasi dan maksimalisasi 

pemanfaatan sumberdaya alam. Sudradjat (1982) produksi arang dan briket arang di 

Indonesia mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena cukup tersedianya 

bahan baku berupa limbah logging dan limbah industri kayu.  

Haygreen dan Bowyer (1993) rendemen dari pabrik kayu lapis adalah  46% dan 

limbah yang dihasilkan adalah 45 %. Di sisi lain, potensi limbah berupa sisa-sisa 

pemangkasan, penjarangan, pohon kualitas jelek, dan tajuk (cabang dan ranting) yang 

tidak dimanfaatkan, banyak terdapat di areal pengelolaan  Hutan Tanaman Industri (HTI). 

Informasi yang diperoleh dari kepala unit HTI PT Sumalindo Lestari Jaya di Camp 

Menamang potensi kayu HTI per hektar berkisar antara 50 – 100 m3 dengan luas areal 

32.000 ha, sedangkan limbah yang dihasilkan sebesar 25% dari kegiatan pemangkasan, 

penjarangan dan pemanenan kayu HTI berupa cabang, ranting, pohon kualitas jelek dan 

tunggak. 

Bahan baku untuk yang dipergunakan untuk pembuatan briket arang sangat 

mempengaruhi kualitas briket arang tersebut. Berdasarkan hal tersebut penelitian tentang 

pemanfaatan jenis  kayu limbah industri kayu lapis (sisa pengupasan finir) dan limbah HTI 

(bagian tajuk) sebagai bahan baku pembuatan briket arang terhadap kualitas sifat kimia 

briket arang yang dihasilkan perlu dianalisis dan diteliti. 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui sifat kimia briket arang yang dihasilkan dari 

bahan baku serbuk arang kayu limbah industri kayu lapis (sisa pengupasan finir) dan 

limbah HTI (bagian tajuk) dengan perekat tepung tapioka.   

METODE PENELITIAN 

Bahan baku yang berasal PT. Sumalindo Lestari Jaya terdiri dari 3 jenis kayu 

(Meranti Merah, Keruing dan Kapur) yang diambil dari limbah industri kayu lapis (sisa 

pengupasan finir). Limbah kayu HTI yang berasal PT. Sumalindo Lestari Jaya terdiri dari 2 

jenis kayu (Mangium dan Gmelina) yang diambil bagian tajuk berdiameter 5-10cm.  

Limbah kayu tersebut dipotong menggunakan gergaji dengan panjang  20 cm dan dibelah 

dengan kapak berukuran  ± 3 x 3 cm; dikeringkan selama 3 minggu sampai kadar air 

mencapai kadar air kering udara  20%. Proses pengarangan dilakukan secara terpisah 

masing-masing jenis ke dalam klin pengarangan selama 5 jam dan didinginkan selama 12 

jam. Arang tersebut kemudian dilakukan penggilingan dengan mesin penggiling sehingga 

diperoleh serbuk arang kayu, selanjutnya dilakukan penyaringan dengan ukuran 

penyaringan lolos 30 mesh dan tertahan 40 mesh. Serbuk arang yang tersaring 

dikeringkan selama 6 jam dengan suhu 60oC kemudian serbuk arang tersebut dimasukan 
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kedalam botol tertutup 1500ml yang kedap udara dengan tujuan mengurangi peresapan 

air dari udara. Serbuk arang kayu yang digunakan untuk pembuatan briket arang adalah 

berukuran > 40 mesh. 

 Perekat dari tepung tapioka disaring dengan alat penyaringan berukuran 60 mesh 

dan dikeringkan selama 6 jam dengan suhu 60oC  selanjutnya dimasukan ke dalam botol 

tertutup 1500 ml yang kedap udara dengan tujuan mengurangi peresapan air dari udara. 

Tepung tapioka yang digunakan dengan berat 10% dari berat serbuk arang kayu dan 

dibuat konsentarsi perekat 10% dengan perbandingan tepung tapioka dengan air 1 : 10 

(1g : 10 ml), kemudian dipanaskan suhu 70oC selama 5 menit sampai perekat terbentuk 

menjadi gel. 

 Perbandingan campuran briket arang ada 5 komposisi serbuk arang dengan 

perbandingan persentase berdasarkan berat serbuk arang kayu (Tabel 1) dan dicampur 

dengan perekat dalam bentuk gel, diaduk agar perekat dan serbuk arang kayu tercampur  

merata. 

Tabel  1. Perhitungan Berat Serbuk Arang Kayu Berdasarkan Komposisi  Serbuk  Arang  

Komposisi Serbuk Arang (%) Berat Serbuk Arang (g) 

100  :  0 20,620  :  0 

75  :  25 15,465  :  5,155 

50  :  50 10,310  :  10,310 

25  :  75 5,155  :  15,465 

0  :  100 0  :  20,620 

 

Pembuatan briket arang dalam proses pembuatan briket arang berbentuk silinder 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Diameter cetakan briket  = 3,8 cm 

 Tinggi briket  = 2 cm 

 Kerapatan yang diharapkan = 1 g/cm3 

 Volume briket  = 1/4  (3,8)2(2) 

  = 22,682 cm3 

 Pencetakan briket arang menggunakan mesin pengempa hidrolik dengan besar 

tekanan 10 ton selama 30 menit dan didiamkan selama 1 jam dengan maksud agar terjadi 

ikatan yang kompak antara perekat dengan serbuk arang. Pencetakan briket arang dalam 

1 kali cetak masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 3 contoh uji. Pengujian sifat 

kimia briket arang terdiri dari kadar zat mudah menguap, kadar abu, kadar karbon terikat 

dan nilai kalor. 

 Prosedur pengujian sifat kimia briket arang berupa : kadar zat mudah menguap 

(ASTM D-3175),  kadar abu arang (ASTM D-3174), kadar karbon terikat (ASTM D-

3172).Pengujian nilai kalor arang  menggunakan alat bom kalorimeter (ASTM D-2015). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian sifat kimia briket arang berupa analisis variasi tersaji pada Tabel 2.  

Tabel 2.  Ringkasan Analisis Variasi Sifat Kimia Briket Arang 

Sumber 
Variasi 

Kadar zat mudah 
menguap (%) 

Kadar karbon 
terikat (%) 

Kadar abu (%) Nilai kalor (kal/g) 

KT F-Hit KT F-Hit KT F-Hit KT F-Hit 

ABC 0,37 0,2ns 0,42 0,2ns 0,05 0,9ns 2768,40 0,3ns 

Galat 2,14  2,00  0,05  8443,80  

Keterangan : 
* =  Signifikan pada taraf signifikans(i) 5% (F-tabel untuk ABC = 2,10) 
** = Signifikan pada taraf signifikans(i) 1% (F-tabel untuk ABC = 2,82) 
ns = non signifikan; KT = kuadrat tengah; A =  Faktor kayu limbah industri ; B   =  Faktor kayu 

limbah HTI;  C  =  Faktor komposisi serbuk arang 

 
 Analisis variasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa interaksi faktor kayu limbah 

industri kayu lapis, kayu limbah HTI dan komposisi serbuk berpengaruh tidak signifikan 

terhadap sifat kimia briket arang karena itu tidak dilakukan uji lanjutan (Tabel 2). Nilai 

rata-rata disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai Rata-rata Sifat Kimia Briket Arang Berdasarkan Interaksi Kayu Limbah 
Industri Kayu Lapis, Kayu Limbah HTI dan Komposisi Serbuk Arang  

Faktor 
A 

Faktor 
B 

Faktor 
C 

Kadar zat mudah 
menguap (%) 

Kadar karbon 
terikat (%) 

Kadar abu 
(%) 

Nilai kalor 
(kal/g) 

a1 

b1 

c1 33,62 63,12**) 3,26 6323,24 

c2 33,57 63,39 3,05 6341,34 

c3 31,53 65,66 2,81 6377,68 

c4 31,39 65,82 2,79 6398,52 

c5 31,30 66,27 2,43 6418,11 

b2 

c1 33,64*) 63,13 3,23 6336,02 

c2 31,23 65,45 3,32 6287,04 

c3 29,20 67,38 3,42 6267,41 

c4 28,25 67,90 3,86 6166,50 

c5 27,00 68,57 4,43 6127,58**) 

a2 

b1 

c1 25,74 70,49 3,77 6442,22*) 

c2 26,64 69,69 3,67 6371,04 

c3 28,58 68,06 3,36 6305,19 

c4 29,04 68,14 2,82 6345,71 

c5 31,35 66,24 2,41 6411,80 

b2 

c1 25,70**) 70,56*) 3,74 6436,64 

c2 25,87 70,07 4,07 6410,99 

c3 26,64 69,11 4,25 6316,43 

c4 27,10 68,60 4,31 6308,92 

c5 28,27 67,29 4,44*) 6163,77 

a3 

b1 

c1 28,30 69,20 2,49 6294,63 

c2 29,19 68,37 2,44 6339,17 

c3 29,77 67,80 2,42 6373,57 

c4 31,01 66,57 2,41 6403,96 

c5 31,33 66,28 2,39**) 6416,45 

b2 

c1 28,38 69,10 2,52 6298,05 

c2 28,11 69,20 2,69 6287,49 

c3 27,72 68,53 3,75 6271,47 

c4 27,34 68,69 3,97 6267,34 

c5 27,06 68,54 4,40 6142,92 

Koefisien variasi (%) 8,13 3,00 21,75 1,36 
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Keterangan : 
a1 =  Meranti Merah;  a2  = Kapur;   a3 = Keruing;  b1 = Mangium; b2  = Gmelina 
c1 =  komposisi serbuk arang 100% : 0%; c2 = komposisi serbuk arang 75% : 25%; 
c3 =  komposisi  serbuk arang 50% : 50%;  c4 = komposisi serbuk arang  25% : 75%;        
c5  =  komposisi  serbuk arang   0% : 100% ;     *)  = nilai tertinggi;      **) = nilai terendah;          

 

Untuk mengetahui kualitas briket arang maka perlu suatu standar acuan sebagai 

bahan pertimbangan seperti tercantum pada Tabel 4  berikut. 

Tabel  4. Sifat dan Kualitas Briket Arang 

Sifat Briket Arang 
Standar 

SNI 01-6235-2000 Jepang* Inggris* USA* 

Zat Mudah Menguap (%) Mak. 15 15 – 30 16 19 

Kadar abu (%) Mak. 8 3 – 6 8 – 10 18 

Karbon terikat (%) - 60 – 80 75 58 

Nilai kalori (kal/gr) Min. 5000 6000-7000 7300 6500 

* = Sumber Sudradjat (1983) 

Sudradjat (1982) menyatakan persyaratan umum standar kualitas briket arang 

dalam negeri meliputi karbon terikat tinggi (60%), zat terbang kecil (<30%), abu kecil 

(<8%) dan nilai kalor tinggi (>6000 kal/gr) dan Anonim (1976), bahwa briket arang 

memiliki syarat meliputi  kadar abu 3 – 6 %, kadar zat mudah terbang 15 – 30 %, kadar 

karbon terikat 60 – 80 % dan nilai kalor   6000 – 7000 kal/g.  

Kadar Zat Mudah Menguap 

Berdasarkan analisis variasi pada Tabel 2 kadar zat mudah menguap 

berpengaruh tidak signifikan dengan interaksi faktor kayu limbah industri kayu lapis, 

limbah HTI dan komposisi serbuk arang. Nilai rata-rata kadar zat mudah menguap briket 

arang adalah 29,13% yang berkisar antara 25,70 – 33,64%. Adapun kadar zat mudah 

menguap tertinggi didapat pada briket dengan interaksi a1b2c1 (Meranti Merah-Gmelina-

100%:0%) yaitu sebesar 33,64 % dan nilai terendah pada interaksi perlakuan a2b2c1 

(Kapur-Gmelina-100%:0%) yaitu sebesar 25,70% (Tabel 3). Berdasarkan nilai rata-rata 

pada Tabel 3 sebagian besar kadar zat mudah menguap memenuhi standar kualitas 

briket arang berdasarkan standar Jepang (Tabel 4) dan standar briket arang berdasarkan 

Sudradjat (1982) dengan nilai <30% dan Anonim (1976) dengan nilai 15-30%. 

 Kadar Abu 

Interaksi faktor kayu limbah industri kayu lapis, limbah HTI dan komposisi serbuk 

arang berpengaruh tidak signifikan terhadap kadar abu briket arang (Tabel 2). Nilai rata-

rata kadar abu briket arang adalah 3,30% yang berkisar antara 2,39–4,44%. Nilai tertinggi 

kadar abu briket dijumpai pada interaksi perlakuan a2b2c5 (Kapur-Gmelina-0%:100%) 

yaitu sebesar 4,44% dan nilai terendah pada a3b1c5 (Keruing-Mangium-0%:100%) yaitu 

sebesar 2,39% (Tabel 33). Berdasarkan nilai rata-rata kadar karbon terikat hasil penelitian 

pada Tabel 3 memenuhi standar kualitas briket arang berdasarkan SNI 01-6235-2000, 
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Jepang, Inggris serta USA (Tabel 4) dan standar briket arang berdasarkan Sudradjat 

(1982) dengan nilai < 8 % dan Anonim (1976) dengan nilai 3-6 %. 

Kadar Karbon Terikat 

Berdasarkan analisis variasi menunjukkan bahwa interaksi faktor kayu limbah 

industri kayu lapis, limbah HTI dan komposisi serbuk arang berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai kadar karbon terikat (Tabel 2). Nilai rata-rata kadar karbon terikat briket 

arang sebesar 67,57% yang berkisar antara 63,12–70,56%. Nilai rata-rata kadar karbon 

terikat briket arang didapat pada interaksi perlakuan a2b2c1 (Kapur-Gmelina-100%:0%) 

yaitu sebesar 70,56%, sementara nilai terendah pada interaksi perlakuan a1b1c1 (Meranti 

Merah-Mangium-100%:0%) yaitu sebesar 63,12% (Tabel 32). Berdasarkan nilai rata-rata 

kadar karbon terikat hasil penelitian pada Tabel 3 memenuhi standar kualitas briket arang 

berdasarkan SNI 01-6235-2000, Jepang serta USA (Tabel 4) dan standar briket arang 

berdasarkan Sudradjat (1982) dengan nilai 60% dan Anonim (1976) dengan nilai 60-80%. 

Nilai kalor 

Berdasarkan analisis variasi interaksi faktor kayu limbah industri kayu lapis, limbah 

HTI dan komposisi serbuk arang berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai kalor briket 

arang (Tabel 2). Nilai rata-rata kalor briket arang adalah 6321,71 kal/g yang berkisar 

antara 6127,58 kal/g - 6442,22 kal/g. Nilai tertinggi ditemukan pada interaksi perlakuan 

a2b1c1 (Kapur-Mangium-100%:0%) yaitu sebesar 6442,22 kal/g dan terendah pada 

a1b2c5 (Meranti Merah-Gmelina-0%:100%) yaitu sebesar 6127,58 kal/g  (Tabel 3). 

Berdasarkan nilai rata-rata kadar karbon terikat hasil penelitian pada Tabel 3 memenuhi 

standar kualitas briket arang berdasarkan SNI 01-6235-2000 dan Jepang (Tabel 4) dan 

standar briket arang berdasarkan Sudradjat (1982) dengan nilai > 6000 kal/g dan Anonim 

(1976) dengan nilai 6000-7000 kal/g. 

KESIMPULAN 

1. Nilai rata-rata sifat kimia briket arang, yaitu kadar zat mudah menguap 29,13%, kadar 

abu 3,30%, kadar karbon terikat 67,57% dan nilai kalor 6321,71% g/cm3. 

2. Analisis variasi sifat kimia briket arang berpengaruh tidak signifikan terhadap interaksi 

faktor kayu limbah industri kayu lapis, limbah HTI dan komposisi serbuk arang.  

3. Sifat kimia briket arang hasil penelitian ini sudah memenuhi persyaratan  umum 

kualitas briket arang Indonesia [SNI 01-6235-2000, Sudradjat (1982), Anonim (1976)] 

dan standar Jepang.   
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ABSTRAK 

 
KPH Yogyakarta sebagai salah satu KPH di Indonesia memiliki potensi tegakan 

yang tinggi yaitu Tegakan Jati (6.161 ha), Tegakan kayu putih (4.508,75 ha) dan tegakan 
rimba seluas 1.494,20 ha (RPHJP 2014-2023 KPH Yogyakarta). Tegakan kayu putih  
merupakan penyuplai paling banyak pada APBD. Beberapa penelitian sebelumnya 
menunjukan bahwa potensi kayu putih yang tinggi selama ini belum menghasilkan produk 
yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) mengetahui prestasi kerja dalam 
pemanenan hasil hutan, 2) mengetahui Sumberdaya manusia yang dibutuhkan selama 
kegiatan pemanenan daun kayu putih. Penelitian dilaksanakan di Hutan produksi kayu 
putih di Kabupaten Gunung Kidul yang masuk dalam kawasan pengelolaan KPH 
Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan melalui pengamatan langsung proses pemanenan 
dan pengukuran waktu kerja yang dibutuhkan beserta tata organisasi dalam kegiatan 
pemanenannya. Hasil yang diperoleh adalah prestasi kerja pemanenan daun kayu putih 
pada yaitu  sebesar 64,27 kg/jam. Prestasi kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh 
pengalaman dan karakter sosio demografi masing-masing pekerja. Organisasi pelaksana 
kegiatan pemanenan daun kayu putih meliputi kelompok tani mitra dan staf KPH 
Yogyakarta.   
Kata Kunci : Prestasi kerja, Pemanenan, Kayu putih, organisasi  

 

1. Latar Belakang  

Pada saat ini terjadi perubahan yang luar biasa dalam konstelasi perdagangan 

dunia yang ditandai dengan semakin meningkatnya arus ditribusi barang dan jasa yang 

luar biasa. Indonesia bersama negara-negara di Asia Tenggara juga akan membentuk 

kawasan yang terintegrasi dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Institusi 

ekonomi dihadapkan pada situasi kompetisi global yang lebih terbuka, dan mau tidak mau 

harus beradaptasi pada perubahan tersebut. Tuntutan untuk melakukan rasionalisasi 

ekonomi juga berlaku pada institusi ekonomi di sektor kehutanan. Kegiatan pengelolaan 

hutan juga harus dilakukan secara rasional dan efisien, sehingga kualitas produk yang 

dipanen tidak mengalami penurunan. 

Pengelolaan SDH yang tidak tepat akan berdampak pada terganggunya  

ekosistem, dan seluruh aspek lain, yaitu : sosial-ekonomi dan budaya secara otomatis 

akan ikut terganggu juga. Oleh karena itu, upaya untuk meminimumkan kendala yang 

melingkupinya harus dapat dilakukan oleh pemerintah (sebagai pemangku dan regulator) 

sehingga tujuan pembentukan KPH sebagai model pengelolaan hutan yang dipilih, 

diharapkan mampu mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya.  

KPH Yogyakarta sebagai salah satu KPH di Indonesia memiliki potensi tegakan 

yang tinggi yaitu tegakan jati (6.161 ha), tegakan kayu putih (4.508,75 ha) dan tegakan 
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rimba seluas 1.494,20 ha (RPHJP 2014-2023 KPH Yogyakarta). Dari semua tegakan,  

tegakan kayu putih  yang menyuplai paling banyak pada APBD. Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukan bahwa potensi kayu putih yang tinggi selama ini belum 

menghasilkan produk yang optimal. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar, apa 

penyebab tegakan kayu putih belum diproduksi secara optimal, apakah permasalahan 

ada pada sistem pemanenan, atau tidak efektifnya pengorganisasian sumber daya 

manusia yang terlibat. Dalam rangka untuk mengetahui kondisi riil pemanenan daun kayu 

putih, maka dipilihlah judul “Prestasi Kerja, dan Pengorganisasian dalam Pemanenan 

Daun Kayu Putih di KPH Yogyakarta”. 

2. Metode  

2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada kegiatan pemanenan daun kayu putih di kawasan 

gutan negara dalam pengelolaan  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta dan 

secara  administrasif,  berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Lokasi penelitian 

merupakan hutan negara yang memiliki fungsi produksi dengan jenis tanaman kayu 

putih. Pemilihan lokasi karena KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH model di 

Indonesia yang memiliki produksi Minyak kayu putih sebagai salah satu penyumbang 

terbesar dari sektor kehutanan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) mengetahui prestasi kerja dalam pemanenan 

hasil hutan, 2) mengetahui Sumberdaya manusia yang dibutuhkan selama kegiatan 

pemanenan daun kayu putih. Penelitian dilaksanakan di Hutan produksi kayu putih di 

Kabupaten Gunung Kidul yang masuk dalam kawasan pengelolaan KPH Yogyakarta. 

2.2. Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data meliputi beberapa tahap, sebagai berikut: 

1. Identifikasi elemen kerja dalam kegiatan pemanenan daun kayu putih 

Pembagian satu siklus kerja dalam beberapa elemen kerja sangat penting karena ada 

beberapa pekerja melaksanakan beberapa pekerjaan dalam satu siklus. Selain itu, 

beberapa pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. 

2. Pengamatan dan pengukuran waktu kerja pemanenan daun kayu putih 

Bjorheden dan Thompson (2000) menyatakan bahwa informasi prestasi kerja menjadi 

tidak relevan untuk mengevaluasi proses, jika lingkungan/kondisi kerja yang 

dipersyaratkan tidak diketahui. Supaya informasi  menajdi lebih berharga, data input 

sumberdaya dan output produksi harus dikomplementasikan dengan deskripsi dari 

obyek studi (pekerja dan peralatan), definisi yang jelas mengenai pekerjaan, kondisi 

awal dan akhir dari kerja dan kondisi yang melingkupi pekerjaan. Hal-hal yang harus 

diamati : 

a. Pekerja/personil yang melaksanakan pekerjaan yang akan diukur waktu kerjanya 
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b. Peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan 

c. Lingkungan kerja : aspek biofisik tempat kerja 

Pengukuran dan pencatatan waktu kerja meliputi mengamati proses kerja, 

menggunakan stopwatch dan mencatat waktu kerja di lembar pengamatan. Metode 

yang digunakan  adalah pengukuran tak terputus yaitu continuous timing. Metod ini 

merupakan pencatatan waktu kerja dimana alat ukur waktu tidak dikembalikan ke titik 

nol di akhir sebuah elemen kerja. Pengukuran dilakukan dengan beberapa kali 

perulangan. 

3. Pengamatan dan pengukuran hasil kerja pemanenan daun kayu putih. 

Pengukuran hasil kerja. Hasil kerja yang diukur berupa berapa banyak daun kayu putih 

yang dihasilkan selama siklus kerja. 

2.3. Metode Analisis 

 Metode analisis yang digunakan dengan cara menghitung prestasi kerja para 

pekerja di kegiatan pemanenan daun kayu putih. Langkah-langkah dalam menentukan 

prestasi kerja sebagai berikut : 

a. Menghitung waktu rata-rata (WR)  

Waktu rata-rata adalah rata-rata waktu yang digunakan dalam setiap elemen kerja. 

WR = Xi / N 

Keterangan :  WR : waktu rata-rata tiap elemen kerja 

  Xi : Total waktu tiap elemen kerja 

  N : Jumlah sampel 

b. Mencari rating factor  

Rating factor adalah suatu angka yang diberikan kepada seorang pekerja yang diamati 

berdasarkan keahlian, usaha, kondisi dan konsistensinya (Haryanto, 1997). Barnes 

(1958) telah meringkas beberapa penentuan tingkat keahlian pekrja, salah satunya 

adalah dengan sistem westinghouse. Sistem ini didasarkan pada empat hal, yaitu 

keahlian, usaha dan tenaga, kondisi kerjadan konsistensi pekerja dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

c. Menghitung waktu normal (WN) 

Waktu normal merupakan rata-rata waktu yang dikonsumsi oleh orang normal (bukan 

ahli maupun bukan tidak ahli) untuk melakukan pekerjaan yang sama. WN dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

WN = WR x rating factor 

d. Menghitung allowance 

Allowance adalah waktu yang disediakan bagi pekerja guna melakukan pekerjaan 

pribadi sampai pada batas waktu yang ditolerir. Besarnya waktu allowance yang 

diperbolehkan berkisar 10% - 20% dari waktu total yang digunakan. Waktu allowance 
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dapat dihitung dengan rumus : 

    Allowance = waktu umum x 100% 
              waktu murni 

e. Menghitung waktu standar (WS) 

Waktu standar adalah waktu kerja yang dibutuhkan seorang pekerja untuk 

menyelesaikan satu unit kegiatan dengan kecepatan dan kondisi normal serta istirahat 

yang cukup. Waktu standar dapat dihitung dengan rumus : 

    WS = WN + Allowance 

f. Menghitung volume rata-rata 

Volume rata-rata diperoleh setelah volume masing-masing daun kayu putih yang 

dipanen sudah diketahui.  

g. Menghitung prestasi kerja  

Prestasi kerja dapat dihitung dengan membagi volume rata-rata daun kayu putih yang 

dihasilkan dengan waktu standar. 

   PK (per jam) = 60 x V 
     WS 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Kegiatan Pemanenan kayu putih, pada dasarnya merupakan salah satu bagian 

dari pengelolaan hutan yang berupa aktivitas teknis kehutanan. Dalam pelaksanaannya, 

kegiatan ini harus mampu mengintegrasikan antara aspek biofisik dan aspek sumberdaya 

manusia. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang harus 

dipertimbangkan, agar kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan mampu 

mengakomodir kepentingan ekologi, kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial 

budaya. Sumberdaya manusia yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pemanenan 

daun kayu putih adalah para pekerja. 

Pertumbuhan ekonomi di desa sekitar hutan yang lambat menyebabkan banyak 

generasi muda lebih memilih mencari pekerjaan di kota besar. Hal ini berdampak pada 

ketersediaan tenaga kerja di sektor kehutanan. Sedangkan bagi masyarakat sekitar hutan 

yang tidak memiliki pendidikan formal dan tidak memiliki ketrampilan yang cukup, lebih 

memilih tetap tinggal di desa dan mencari mata pencaharian berbasis sumberdaya alam 

yang ada, seperti hutan. Apabila kondisi ini akan terus berlanjut maka standard pekerja 

yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi, karena ketersediaan tenaga kerja yang terbatas, 

termasuk skill yang dimiliki.  

3.1. Prestasi Kerja 

3.1.1. Identifikasi elemen kerja pemanenan daun kayu putih 

Kegiatan pemungutan daun kayu putih ini terdiri atas enam elemen kerja yang 

dilakukan secara berurutan dalam satu siklus pekerjaan, kegiatan tersebut yaitu :  
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a. Menuju lokasi 

Pesanggem atau pemungut daun kayu putih berangkat dari rumah menuju lokasi 

pemungutan daun kayu putih. Pesanggem berangkat dari rumah jam 6 pagi. Lama 

perjalanan ini dipengaruhi oleh jarak lokasi pemungutan atau petak kerja dengan rumah 

pesanggem. Semakin jauh lokasi petak kerja maka waktu yang diperlukan untuk menuju 

lokasi semakin lama. Pesanggem yang rumahnya dekat dengan petak kerja berangkat 

dengan jalan kaki, sedangkan pesanggem yang rumahnya jauh memilih untuk naik motor. 

b. Pembuatan tali 

Pembuatan tali menggunakan bambu. Tali ini dibuat karena hasil pungutan akan 

dikumpulkan dan diikat sebelum dilangsir menuju pinggir jalan untuk diangkut menuju 

pabrik. Pembuatan tali ini dilakukan secara mandiri oleh pesanggem dengan bahan baku 

bambu yang dibawa dari rumah. Bambu disirat menjadi lembaran tipis untuk dijadikan tali. 

Pembuatan tali ini dilakukan dengan menggunakan sabit. Pembuatan tali ini dilakukan 

saat pesanggem tiba di petak lokasi pemungutan daun kayu putih. Jumlah tali yang dibuat 

untuk setiap pesanggem beda-beda. Ada pesanggem yang membuat tali dalam jumlah 

banyak sekaligus sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Ada pula pesanggem yang 

membuat tali sedikit-sedikit tetapi sering.  

c. Pemungutan 

Pemungutan yang dilakukan pada ranting yang kecil menggunakan gunting dan 

pemungutan pada ranting yang besar menggunakan sabit.  Pemungutan dilakukan 

meninggalkan  kayu putih setinggi 110 cm dan  cabang 3-4. Pemungutan daun kayu putih 

pada tegakan muda atau tegakan yang pertama kali di panen sedikit berbeda. Tegakan 

muda pertama kali dipanen berumur 4 tahunyang memiliki tinggi rata-rata 4 meter. Karena 

batang yang masih tinggi maka dalam pemungutan daun harus menebang pohon kayu 

putih terlebih dahulu. Penebangan dilakukan dengan gergaji. Penebangan yang dilakukan 

menyisakan tonggak setinggi 110 cm diatas permukaan tanah. Setelah ditebang baru 

daun kayu putih dipunggut menggunakan sabit.  

d. Pengikatan 

Hasil pungutan dimasukkan dikumpulkan dan kemudian diikat menggunakan tali yang 

telah dibuat menggunakan bambu. Pembuatan tali biasanya dilakukan setelah pemungut 

daun kayu putih sampai di lokasi pemungutan daun kayu putih. Semakin besar atau 

banyak daun kayu putih yang dipungut maka waktu mengikat juga lebih lama.  

e. Langsir  

Daun kayu putih yang telah diikat kemudian diangkut menuju pinggir jalan untuk diangkut 

ke pabrik. Langsir yang dilakukan ini memiliki keragaman yang bervariasi. Variasi terjadi 

karena jarak langsir yang berbeda dan topografi petak. Semakin jauh jarak langsir yang 

ditempuh maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama.  
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f. Istirahat  

Istirahat ini dilakukan dari jam 11.00 sampai jam 13.00. selain itu istirahat juga dilakukan 

disela-sela pemungutan daun kayu putih. Istirahat ini untuk pesanggem yang rumahnya 

jauh dari petak maka akan istirahat di gubuk yang telah di bangun di petak tersebut. 

Sedangkan pesanggem yang rumahnya dekat maka akan pulang kerumah untuk istirahat. 

3.1.2. Menghitung Prestasi kerja kegiatan pemanenan daun kayu putih 

Karakteriktik sosiodemografi pekerja pada kegiatan pemanenan daun kayu putih 

sangat penting karena menurut Shoaf et al, (1998) ada hubungan/interaksi yang erat 

antara pekerja dengan beban kerja (human task interaction). Beberapa peneliti (Blumberg 

dan Pringle, 1982); Kumashiro, 2000) menyebutkan interaksi antara pekerja dan beban 

kerja akan sangat menentukan tingkat prestasi kerja seorang pekerja. 

Blumberg dan Pringle (1982) menyatakan bahwa kemampuan melaksanakan 

kerja mengacu pada kemampuan kognitif seorang pekerja sehingga terkait dengan tingkat 

pengetahun pekerja, keahlian, intelegensia, serta kondisi fisik seperti umur, kondisi 

keeshatan, ketahanan, stamina dan kemampuan motoris. Perhitungan prestasi kerja yang 

dilakukan dalam kegiatan pemanenan daun kayu putih ini diawali dengan perhitungan 

jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Sampel yang telah memenuhi standar kemudian 

dihitung waktu rata-rata, waktu normal, dan waktu standar agar dapat dihitung nilai 

prestasi kerja standar.  

Responden yang diamati dalam penelitian ini ada 3. Semua responden berjenis 

kelamin laki-laki. Responden 1 dan 3 melakukan pemanenan daun kayu putih pada 

tegakan lama, atau tegakan yang setiap tahunnya sudah dipanen. Sedangkan responden 

2 melakukan penamenan daun kayu putih pada tegakan yang pertama kali dipanen. 

Berdasarkan data yang diperoleh, responden pertama ini melakukan pungutan daun di 

tegakan tua, dimana tegakan tersebut setiap tahunnya telah dipanen. Tegakan ini 

terdapat di petak 30 dengan kelerengan 16% yang masuk dalam kriteria agak curam 

berdasarkan Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, 

1986. Jarak langsir paling jauh yang ditempuh adalah 32 meter. Suhu pada petak tersebut 

adalah 36ºC. 

Responden kedua melakukan pungutan daun di tegakan muda, tegakan muda 

adalah tegakan yang pertama kali dipanen. Tegakan ini memiliki umur 4 tahun, pada 

umur ini tegakan sudah bisa dipanen. Tegakan muda ini merupakan tegakan pada 

kegiatan optimalisasi yang dilakukan karena tegakan yang lama telah mati. Tegakan 

muda ini memiliki tinggi 4 meter. Tegakan yang masih tinggi ini membuat pungutan daun 

tidak bisa langsung dilakukan. Pohon kayu putih harus ditebang terlebih dahulu 

menggunakan gergaji. Pemanenan dilakukan dengan meninggalkan tonggak setinggi 

110cm diatas tanah. Hal ini dilakukan agar pemanenan tahun depan dapat dilakukan 
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dengan lebih mudah.  Tegakan ini terdapat di petak 30 dengan kelerengan -1% yang 

masuk dalam kriteria datar berdasarkan Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan 

dan Konservasi Tanah, 1986. Jarak langsir paling jauh yang ditempuh adalah 32 meter. 

Suhu pada petak tersebut adalah 38ºC. 

Responden ketiga melakukan pungutan daun di tegakan tua, dimana tegakan 

tersebut setiap tahunnya telah dipanen. Tegakan ini terdapat di petak 41 dengan 

kelerengan 14% yang masuk dalam kriteria landai berdasarkan Pedoman Penyusunan 

Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, 1986. Jarak langsir paling jauh yang 

ditempuh adalah 54 meter. Suhu pada petak tersebut dapat mencapai 45ºC. 

Tabel 1. Waktu Rata-rata (WR) yang dibutuhkan oleh responden 

No Elemen Kegitan 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 

Waktu 
Total 

(menit) 

WR 
(menit) 

Waktu 
Total 

(menit) 

WR 
(menit) 

Waktu 
Total 

(menit) 

WR 
(menit) 

1 Menuju lokasi 33,10 0,36 10,42 0,20 123,42 0,74 
2 Pembuatan tali 45,94 0,50 32,76 0,64 109,94 0,66 
3 Pemetikan 563,48 6,12 476,84 9,35 900,13 5,33 
4 Pengikatan 40,31 0,44 26,38 0,52 75,36 0,45 
5 Langsir  90,43 0,98 83,22 0,98 137,78 0,82 

Total 773,25 8,40 629,61 12,35 783,64 8,52 

Sumber data : Data primer, 2016 

Waktu rata-rata yang diperoleh responden 1 sebesar 8,4 menit, waktu rata-rata 

responden 2 sebesar 12,35 menit dan waktu rata-rata yang diperoleh responden 3 

sebesar 8,52 menit. Responden kedua memiliki waktu rata-rata yang lebih besar karena 

responden dua melakukan pemanenan daun kayu putih pada tegakan muda, dimana 

pada pemanenan ini diperlukan waktu yang lebih lama karena perlu menggergaji batang 

kayu putih yang masih tinggi agar dapat diambil daunnya. Elemen kerja menuju lokasi 

paling lama adalah responden 3 karena jarak rumah menuju lokasi yang sangatlah jauh. 

Setelah mengetahui nilai waktu rata-rata maka dapat menghitung nilai waktu 

normal yang dibutuhkan. Dalam perhitungan  nilai waktu normal ini diperlukan nilai rating 

factor dari setiap responden. Nilai rating factor ini berfungsi menormalkan nilai dari setiap 

responden yang ada, responden yang memiliki nilai positif maka akan ditambah 1. Berikut 

nilai rating factor pada setiap responden : 

Tabel 2. Nilai Rating Factor pada Responden 

Aspek 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 

Kode sistem 
Westinghouse 

Nilai 
Kode sistem 

Westinghouse 
Nilai 

Kode sistem 
Westinghouse 

Nilai 

Keahlian B1 0,11 B2 0,08 B1 0,11 
Usaha B1 0,1 B1 0,1 B1 0,1 
Kondisi D 0 C 0,02 D 0 

Konsistensi E -0,02 C 0,01 E -0,02 

Total 0,19 0,21 0,19 

Sumber data : Data primer, 2016 
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Nilai rating factor ini terdiri atas keahlian, usaha, kondisi dan konsistensi. 

Responden 1 dan 3 memiliki keahlian yang lebih baik dari responden 2 karena responden 

1 dan 3 lebih lama dalam pengalaman pemanenan daun kayu putih. Kondisi petak kerja 

hanya pada responden 2 yang bagus, dimana topografi datar, suhu tidak terlalu tinggi dan 

jarak dari rumah menuju lokasi dekat. Konsistensi dalam pemanenan daun kayu putih 

paling bagus adalah responden 2, hal ini karena waktu pemanenan atau pungutan daun 

yang tidak terlalu berbeda jauh. Waktu pungutan daun berbeda antara sampel satu 

dengan yang lainnya. Konsistensi yang dinilai tidak hanya pada responden tetapi juga 

tegakan yang mempengaruhi. Tegakan yang ada memiliki keragaman yang tinggi, bahkan 

pada petak yang sama dan umur yang sama. Tegakan kayu putih ada yang tumbuh lebat 

dengan ranting kecil, ada yang tumbuh lebat dengan ranting yang besar dan ada yang 

tumbuh dengan daun sedikit. Pada tegakan yang tumbuh lebat dengan ranting kecil maka 

pemungutan daun lebih cepat dan mudah. Pada tegakan yang tumbuh lebat dengan 

ranting besar maka responden harus memangkas rating yang besar terlebih dahulu, hal 

ini mebuat waktu pemungutan daun kayu putih menjadi lebih lama tetapi responden 

mendapatkan hasil sampingan kayu bakar. Pada tegakan yang tumbuh dengan daun 

sedikit, maka hasil yang diperoleh juga sedikit, sehingga 1 bongkok atau 1 ikat daun kayu 

putih dapat memerlukan hingga 9 tegakan kayu putih. Hal inilah yang menyebabkan 

konsistensi yang diperoleh dari pemungutan daun kayu putih jelek. Setelah mendapatkan 

nilai rating factor dari setiap responden maka dilakukan perhitungan nilai waktu normal, 

berikut hasilnya. 

Tabel 3. Waktu Normal yang Dibutuhkan Responden dalam Kegiatan Pemanenan 

Nilai Responden 1 Responden 2 Responden 3 

Waktu Rata-rata 8,40 12,35 8,52 
RF 1,19 1,21 1,19 

Waktu normal 10,00 14,94 10,14 

Sumber data : Data primer, 2016 

Nilai waktu normal yang diperoleh untuk reponden 1 sebesar 10 menit, responden 

2 sebesar 14,94 menit, dan responden 3 sebesar 10,14 menit. Responden 2 memiliki nilai 

waktu normal paling tinggi karena nilai waktu rata-rata yang tingg.  

Tabel 4. Waktu Standard yang Dibutuhkan Responden dalam Kegiatan Pemanenan 

Nilai Responden 1 Responden 2 Responden 3 

Waktu Normal 10,00 14,94 10,14 

Allowance 40,00 40,00 40,00 

Waktu Standar 14,00 20,91 14,19 

Sumber data : Data primer, 2016 

Untuk menghitung waktu standar yang ada memerlukan nilai allowance. Pada 

kondisi lingkungan kerja yang dipandang ekstrem, FAO menyarankan untuk memberikan 

tambahan waktu (allowance) yang lebih besar, disarankan untuk memberikan allowance 

20 – 40% dari konsumsi waktu normal. Penggunaan nilai allowance sesuai dengan FAO 
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karena nilai allowance yang ada secara aktual terlalu tinggi, sehingga terlalu membebani 

nilai waktu standar. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang berat sehingga responden 

sering beristirahat atau istirahat dalam waktu yang lama. Berdasarkan hasil perhitungan 

nilai waktu standar responden 1 adalah 14 menit, responden 2 adalah 20,91 menit dan 

responden 3 adalah 14,19 menit.  

Tabel 5. Prestasi Kerja Responden dalam Kegiatan Pemanenan Daun Kayu Putih 

Nilai Responden 1 Responden 2 Responden 3 

Waktu standar 14,00 20,91 14,19 

Volume pekerjaan 15,00 15,00 15,00 

PK standar (jam) 64,27 43,04 63,42 

Sumber data : Data primer, 2016 

Nilai prestasi kerja standar diperoleh dari waktu standar dan volume pekerjaan. 

Volume pekerjaan ini setiap responden adalah 15 kg. Volume pekerjaan ini merupakan 

berat rata-rata yang dihasilkan oleh responden. Hasil yang diperoleh adalah responden 1 

sebesar 65,27 kg/jam, responden 2 sebesar 43,04 kg/jam dan responden 3 sebesar 63,42 

kg/jam. Nilai prestasi kerja standar yang terbesar pada responden 1 dan rerendah pada 

responden 2.  

3.2. Pengorganisasian  

Untuk menyelenggarakan kegiatan pemanenan daun kayu putih diperlukan 

organisasi dan tata kerja. Pengorganisasian kegiatan berdasarkan sifat kegiatan atau 

fungsional dan pembagian wilayah dengan memperhatikan keseimbangan antar phase  

agar tercapai efesiensi. Rentang kendali diusahakan pendek sehingga kecepatan kerja 

dapat efektif tanpa birokasi yang panjang.  

Organisasi pemanenan daun kayu putih di petak terdiri dari seorang mantri, 3 

orang mandor  dan satu orang petugas pembantu. Seorang mandor membawahi  dua 

hingga 3 petak. Masing-masing pekerja dalam petak dikoordinir oleh satu kelompok tani. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi pelaksana kegiatan pemanenan daun kayu 

putih adalah kelompok Tani. Pengorganisasian pemanenan daun kayu putih di petak 30 

dengan luas 80,50 ha selama ini dilakukan oleh kelompok tani hutan (KTH) Mandiri. 

Pemanenan dapat dilakukan setelah mandor memberikan instruksi kapan akan mulai 

dilakukan kepada ketua KTH. Ketua KTH kemudian  merencanakan personil yang akan 

terlibat dan berapa banyak jumlahnya  

 Hasil dari pungutan daun yang diperoleh dari KPH Yogyakarta akan diberikan 

kepada ketua KTH berdasarkan hasil daun yang diperoleh dan telah ditimbang di pabrik.  

4. Kesimpulan Dan Saran  

a. Prestasi Kerja seorang pekerja dalam kegiatan pemanenan daun kayu putih adalah 

56, 91 kg/ jam 
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b. Prestasi kerja seseorang sangat dipeerngaruhi oleh keahlian, usaha, kondisi pekerja 

dan konsistensi pekerja dalam melakukan pekerjaan. 

c. Pengorganisasian kegiatan pemanenan daun kayu putih dilakukan oleh kelompok tani 

hutan atas instruksi mandor.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya serap arang aktif dari arang aktif kayu 
Galam (Melaleuca leucadendron Linn) terhadap zat yang berwarna dan zat yang berbau 
gas sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai penggunaan sesuai dengan kebutuhan, 
misalnya pengurangan kadar warna dan bau terhadap bahan pengawet cuka kayu.  
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, semakin tinggi konsentrasi 
Na2CO3 maka daya serap arang aktif kayu Galam yang berdiameter besar maupun kecil 
terhadap Iodium cenderung semakin besar, sedangkan daya serap arang aktif kayu 
Galam terhadap Benzena (baik berdiameter besar maupun kecil) cenderung semakin 
kecil.  Seiring dengan semakin halus ukuran mesh maka daya serap arang aktif kayu 
Galam terhadap Iodium, baik untuk arang aktif yang berdiameter besar maupun kecil 
cenderung semakin besar pula.  Seiring dengan semakin halus ukuran mesh maka daya 
serap arang aktif kayu Galam berdiameter besar terhadap Benzena cenderung semakin 
besar, tetapi semakin halus ukuran mesh maka daya serap arang aktif kayu Galam 
berdiameter kecil terhadap Benzena bersifat relatif (dapat kembali mengalami 
penurunan).  Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa penggunaan arang 
aktif kayu Galam (Melaleuca leucadendron Linn) belum dapat diaplikasikan terhadap zat 
berwarna dan zat yang berbau karena secara umum masih tidak sesuai dengan standar. 
Kata kunci : Arang Aktif, Kayu Galam, Benzena, Iodium. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hutan rawa yang berada di Kalimantan Selatan masih sangat banyak dan 

didominasi oleh jenis kayu Galam (Melaleuca leucadendron linn).  Hutan Galam 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya, karena hasil 

hutannya berupa kayu Galam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 

konstruksi bangunan, kayu bakar dan sebagai bahan baku pembuatan arang (Hamidah, 

S., dkk., 2008).  

Pemanfaatan kayu Galam secara ekonomis dapat ditingkatkan secara lestari, 

salah satunya dengan pembuatan arang saat ini terus dikembangkan nilai mutunya.  

Pembuatan arang ini biasanya dilakukan oleh industry kecil dan dijual hanya untuk 

keperluan lokal saja. 

Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, arang kayu Galam sudah lama dikenal dan 

diproduksi oleh para pengusaha arang seperti Kabupaten Tanah Laut.  Daerah ini 

merupakan salah satu sentra penghasil arang kayu di Kalimantan Selatan.  Tidak kurang 
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dari 400 dapur arang terdapat di Kabupaten ini, terletaak pada 3 kecamatan yaitu 

Kecamatan Takisung, Jorong dan Bati-Bati (Hamidah, S., dkk., 2008). 

Arang kayu dapat diproses lebih lanjut menjadi arang aktif dengan cara diaktifkan 

dengan bahan pengaktif arang (aktivator), baik yang berbentuk bongkahan maupun 

serbuk, yaitu dengan merendamkan bongkahan atau serbuk arang kedalam larutan 

aktivator dalam waktu tertentu setelah itu dikeringkan sampai kadar airnya jenuh udara 

dan dimasukkan ke dalam oven dengan tujuan memperluas pori-pori arang tersebut.  

Dalam dunia industri, arang aktif sangat diperlukan karena dapat mengabsorbsi 

bau, warna, gas dan logam.  Pada umumnya arang aktif digunakan sebagai bahan 

penyerap dan penjernih.   Disamping itu kebutuhan Indonesia akan arang aktif untuk 

bidang industri masih relatif tinggi disebabkan semakin meluasnya pemakaian arang aktif 

pada sector industri.  Pada tahun 2000, impor arang aktif tercatat sebesar 2.770.573 kg 

berasal dai Negara Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, Cina, Singapura, Philipina, Sri 

Langka, Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Denmark dan 

Italia (Prawira, HM., 2008). 

Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap impor arang aktif dan meningkatkan produksi arang aktif di Indonesia adalah 

dengan memproses kayu Galam menjadi arang aktif.  Selanjutnya arang aktif 

diaplikasikan untuk uji pendahuluan sebagai penjernih/penyaring salah satu produk hasil 

hutan non kayu yaitu cuka kayu yang masih berwarna dan berbau dengan menggunakan 

indikator senyawa Iodium dan Benzena. Senyawa Benzena dan Iodium ini dianggap 

mewakili untuk uji warna dan bau berdasarkan penelitian-penelitan sebelumnya tentang 

daya serap arang aktif. 

B. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya serap arang aktif dari 

arang aktif kayu Galam (Melaleuca leucadendron linn) terhadap warna yang dihasilkan 

oleh Iodium dan zat bau yang dihasilkan oleh Benzena sehingga dapat diaplikasikan ke 

berbagai pengguna sesuai dengan kebutuhan, misalnya pengurangan kadar warna dan 

bau terhadap bahan pengawet cuka kayu.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi baru tentang daya serap arang aktif terhadap Iodium dan Benzena 

sebagai zat yang berwarna dan zat yang berbau gas sebagai masukan untuk penggunaan 

bahan pengawet alami kayu yang berupa larutan. 

II. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni dari bulan Desember 2009 

sampai Februari 2010, mulai dari tahapan persiapan alat dan bahan, pengamatan sampai 

dengan pengolahan data.  Tempat pelaksanaan penelitian di Baristand Banjarbaru dan di 
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Laboratorium Dasar Fakultas MIPA dan Laboratorium Teknologi Hasil Hutan Fakultas 

Kehutanan Unlam Banjarbaru.  Prosedur penelitian mulai dari sebagai berikut : 

1. Proses pembuatan arang aktif menurut Pujiarti, R dan Sutapa (2005),  

2. Analisa arang aktif yang dihasilkan, yakni : 

a. pengujian kadar air dan kadar abu menurut Rayisa, (2009) 

b. pengujian serap terhadap larutan Iodium dan Benzena menurut Sudarmadji dan 

Bambang, (1997), serta Yudhi, (2008), 

c. Bagian yang hilang saat pemanasan 950o menurut Rayisa, (2005); dan  

d. standarisasi larutan 0,1 N Na2S2O3 menurut Sudarmadji dan Bambang, 1997 

3. Analisa data yang digunakan menurut Hanafiah (2004) adalah pola Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) secara faktorial 3x3 (perlakuan konsentrasi bahan pengaktif Natrium 

Karbonat dan ukuran mesh. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Daya Serap Arang Aktif Kayu Galam terhadap Iodium 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya serap arang aktif terhadap Iodium 

diperoleh berkisar antara 12,479% - 24,747% (untuk diameter besar) dan antara 13,114% 

- 21,152% (untuk diameter kecil).  Daya serap tertinggi untuk arang aktif kayu Galam 

berdiameter besar diperoleh dari kombinasi perlakuan Na2CO3 4% dan ukuran arang aktif 

80 mesh (A3B2), sedangkan terendah diperoleh dari kombinasi perlakuan Na2CO3 0% dan 

ukuran arang aktif 60 mesh (A1B1).  Untuk daya serap tertinggi pada arang aktif kayu 

Galam berdiameter kecil diperoleh dari kombinasi perlakuan Na2CO3 0% dan ukuran 

arang aktif 100 mesh (A1B3), sedangkan terendah juga diperoleh dari kombinasi perlakuan 

Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 60 mesh (A1B1). 

 Daya serap arang aktif kayu Galam terhadap Iodium yang dihasilkan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa hanya beberapa perlakuan saja yang dapat memenuhi 

standar kualitas arang aktif berdasarkan SII No.0258-79, yaitu minimum  20%.  Untuk 

arang aktif kayu Galam berdiameter besar, hanya pada perlakuan A3B2 (kombinasi 

Na2CO3 4% dan ukuran arang aktif 80 mesh) saja yang dapat memenuhi standar yang 

ditentukan yakni 24,74%%.  Sedangkan untuk arang aktif kayu Galam berdiameter kecil, 

hanya pada perlakuan A2B2 (kombinasi Na2CO3 4% dan ukuran arang aktif 80 mesh) 

sebesar 20,094%, perlakuan A1B3 (kombinasi Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 100 

mesh) sebesar 21,152% dan perlakuan A3B3 (kombinasi Na2CO3 4% dan ukuran arang 

aktif 100 mesh) sebesar 20,094% yang dapat memenuhi standar SII No.0258-79. 

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi Na2CO3 

maka daya serap arang aktif kayu Galam terhadap IOdium, baik untuk arang aktif yang 

berdiameter besar maupun kecil cenderung semakin besar pula.  Hal ini dikarenakan 

dengan semakin meningkat konsentrasi Na2CO3 maka semakin banyak kandungan bahan 
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kimia pengaktif Na2CO3 sehingga zat-zat yang menutupi pori dapat dihilangkan dengan 

menggunakan aktivator Na2CO3.  Menurut Pari, G. (1996) pada saat perendaman dengan 

larutan aktivator, maka akan teradsorbsi oleh arang yang melarutkan tar dan mineral 

anorganik.  Hilangnya zat tersebut dari permukaan arang aktif akan menyebabkan 

semakin besar pori dari arang aktif. Besarnya pori arang aktif berakibat meningkatnya 

luas permukaan arang aktif, dimana hal ini akan meningkatkan kemampuan adsorbsi dari 

arang aktif. 

Sedangkan untuk diameter kecil daya serap yang tertinggi ada pada perlakuan 

A1B3 yang merupakan perlakuan konsentrasi Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 100 

mesh, hal ini mungkin disebabkan oleh kesalahan/kurang telitinya pada saat proses 

aktivasi yaitu pada saat perendaman dan pengeringan serbuk arang.  Seperti yang 

dikemukakan oleh Budiono, dkk., (2008) bahwa proses aktivasi merupakan hal penting 

dalam pembuatan arang aktif.  Melalui proses aktivasi yang teliti arang akan memiliki daya 

absorbsi yang semakin meningkat, karena arang hasil karbonasi biasanya masih 

mengandung zat yang masih menutupi pori-pori permukaan arang.      

B. Daya Serap Arang Aktif Kayu Galam terhadap Benzena 

Dari hasil penelitian diperoleh daya serap arang aktif terhadap Benzena berkisar 

antara 2,961% - 18,191% (untuk diameter besar) dan antara 0,212% - 21,152% (untuk 

diameter kecil).  Daya serap tertinggi untuk arang aktif kayu Galam berdiameter besar 

diperoleh dari kombinasi perlakuan Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 100 mseh (A1B3); 

sedangkan terendah diperoleh dari kombinasi perlakuan Na2CO3 4% dan ukuran arang 

aktif 60 mseh (A3B1).  Untuk daya serap tertinggi pada arang aktif kayu Galam 

berdiameter kecil diperoleh dari kombinasi perlakuan Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 

100 mseh (A1B3); sedangkan terendah diperoleh dari kombinasi perlakuan Na2CO3 2% 

dan ukuran arang aktif 80 mseh (A2B2).         

Daya serap arang aktif terhadap Benzena untuk arang aktif yang diaktivasi dengan 

bahan kimia memberikan hasil yang beragam.  Arang aktif tanpa aktivator (kontrol) 

maupun arang aktif dengan aktivator pada penelitian ini tidak ada yang memenuhi standar 

kualitas arang aktif berdasarkan SNI 06-3730-95, yaitu minimal 25%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa arang aktif hasil penelitian ini tidak efektif bila digunakan sebagai 

bahan penyerap zat yang mudah menguap dan berbau.  Dengan kata lain semakin tinggi 

konsentrasi Na2CO3 maka daya serap arang aktif kayu Galam terhadap Benzena, baik 

untuk arang aktif yang berdiameter besar maupun kecil cenderung menurun.    

Proses aktivasi pada penelitian ini sangat berpengaruh terhadap daya serap arang 

aktif,  terutama pada saat waktu perendaman serbuk arang kedalam larutan aktivator, 

dimana pada penelitian ini hanya menggunakan waktu lama perendaman kurang dari 24 

jam sehingga proses reaksi serbuk arang dengan larutan activator masih belum 
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sempurna.  Selain lama perendaman, proses pengeringan serbuk arang setelah 

perendaman dengan larutan aktivator (kering udara) juga sangat mempengaruhi daya 

serap arang aktif terhadap zat yang mudah menguap seperti Benzena, serbuk arang yang 

belum benar-benar kering udara dan masih terdapat penggumpalan-penggumpalan 

serbuk arang yang belum kering maka daya serap arang aktif akan berkurang (tidak 

stabil).  Pada penelitian ini waktu yang digunakan untuk kering udara hanya 24 jam, 

merupakan waktu yang minimum karena terbukti masih terdapat penggumpalan-

penggumpalan serbuk arang yang belum kering udara sehingga kadar air pada arang aktif 

penelitian ini bias dikatakan cukup tinggi. 

Rendahnya daya serap arang aktif terhadap Benzena menurut Pari (1996) 

kemungkinan disebabkan juga oleh pori-pori yang terbentuk pada permukaan arang aktif 

masih banyak megandung senyawa non karbon sehingga zat yang mudah menguap dan 

berbau menyengat seperti Benzena hanya dapat diserap menjadi lebih sedikit.  

Rendahnya daya serap ini juga menunjukkan bahwa permukaan arang aktif masih ditutupi 

oleh senyawa-senyawa yang bersifat polar seperti fenol, aldehid dan karboksilat dari hasil 

karbonisasi yang tidak sempurna.   

C. Kadar Air dan Kadar Abu Arang Aktif Kayu Galam 

1. Kadar Air 

Kadar air yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 4,0% - 9,6% (untuk 

diameter besar) dan antara 4,2% - 14,6% (untuk diameter kecil).  Semua kadar air arang 

aktif yang dihasilkan dari penelitian ini sudah memenuhi standar kualitas arang aktif 

berdasarkan SNI 06-3730-95 (maksimal 15%), sedangkan jika berdasarkan pada SII 

No.0258-79 hanya ada dua perlakuan saja yang masih dibawah standar SII yakni pada 

arang aktif kayu Galam berdiameter besar untuk kombinasi perlakuan dengan 

penambahan Na2CO3 2% dan ukuran arang aktif 60 mesh (A2B1) dan kombinasi 

perlakuan dengan penambahan Na2CO3 4% dan ukuran arang aktif 10 mesh (A3B1). 

Semakin tinggi konsentrasi Na2CO3 maka kadar air arang aktif kayu Galam 

cenderung semakin besar pula, baik untuk arang aktif berdiameter besar maupun kecil.  

Hal ini dikarenakan jenis bahan pengaktif yang dipilih adalah natrium karbona.  Bahan 

pengaktif ini merupakan golongan logam alkali garam-garam karbonat.  Seperti yang 

dikatakan oleh Suherman, dkk., (2009) bahwa pemilihan jenis aktivator akan berpengaruh 

terhadap kualitas karbon aktif.  Beberapa jenis senyawa kimia yang sering digunakan 

dalam industri pembuatan karbon aktif adalah ZnCl2, KOH dan H2SO4.  Masing-masing 

jenis aktivator akan memberikan efek/pengaruh yang berbeda-beda terhadap luas 

permukaan maupun volume pori-pori karbon aktif yang dihasilkan. 

Seiring dengan semakin luas ukuran mesh maka kadar air arang aktif kayu Galam 

cenderung semakin kecil, baik untuk arang aktif berdiameter besar maupun kecil.  
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Penurunan kadar air sangat erat hubungannya dengan sifat higroskopis dari activator 

Na2CO3.  Terikatnya molekul air yang ada pada arang aktif oleh aktivator menyebabkan 

pori-pori pada arang aktif semakin besar sehingga dapat meningkatkan daya serap arang 

aktif.  Budiono, dkk., (2008) juga menambahkan bahwa dengan semakin besar pori-pori 

maka luas permukaan arang aktif semakin bertambah.  Bertambahnya luas permukaan ini 

mengakibatkan semakin meningkatnya kemampuan adsorpsi dari arang aktif.  

Meningkatnya kemampuan adsorpsi dari arang aktif maka semakin baik kualitas dari 

arang aktif tersebut.        

2. Kadar Abu 

Kadar abu yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 1,6% - 8,2% (untuk 

diameter besar) dan antara 1,2% - 11,2% (untuk diameter kecil).  Pada arang aktif kayu 

Galam berdiameter besar, hanya kombinasi perlakuan dengan penambahan Na2CO3 0% 

dan ukuran arang aktif 100 mesh (A1B3) yang memenuhi standar SII No.0258-79 (karena 

dibawah 2,5%), sedangkan pada arang aktif kayu Galam berdiameter kecil yang 

memenuhi standar hanya pada kombinasi perlakuan dengan penambahan Na2CO3 0% 

dan ukuran arang aktif 100 mesh (A1B3), kombinasi perlakuan dengan penambahan 

Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 60 mesh (A1B1) dan kombinasi perlakuan dengan 

penambahan Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 80 mesh (A1B2).  Jika berdasarkanpada 

standar SNI 06-3730-95, maka hanya kombinasi perlakuan dengan penambahan Na2CO3 

4% dan ukuran arang aktif 10 mesh (A3B3) yang tidak memenuhi standar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan semakin tinggi 

konsentrasi bahan pengaktif dan semakin kecil/halus ukuran arang aktif maka kadar abu 

yang dihasilkan semakin besar.  Hal ini kemungkinan disebabkan pada waktu aktifasi 

terjadi kontak dengan udara sehingga terjadi proses pembakaran lebih lanjut dimana 

arang aktif yang terbentuk berubah menjadi abu.  Selain itu, juga dikarenakan faktor 

aktivator natrium karbonat yang kurang dapat melarutkan logam dan oksidasi logam, 

akibatnya abu yang berupa oksida-oksida logam yang terdiri dari mineral tidak dapat 

menguap pada proses pengabuan.    

D. Bagian Yang Hilang Pada Saat Pemanasan 950o Arang Aktif Kayu Galam  

Pada penelitian ini bagian yang hilang pada saat pemanasan 950o arang aktif kayu 

Galam berkisar antara 3,2% - 21,2% (untuk yang berdiemater besar) dan antara 2,4% - 

23,2% (untuk yang berdiemater kecil).  Perlakuan yang memenuhi standar kualitas arang 

aktif menurut SII No.0258-79 adalah hanya pada kombinasi perlakuan dengan 

penambahan Na2CO3 0% dan ukuran arang aktif 80 mesh (A1B2) dan kombinasi 

perlakuan dengan penambahan Na2CO3 4% dan ukuran arang aktif 100 mesh (A3B3).  

Namun demikian, jika didasarkan pada standar SNI 06-3730-95 maka semua perlakuan 

pada penelitian ini sudah memenuhi standar karena masih berada dibawah 25%.  
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Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terlihat adanya kecenderungan 

dengan semakin tinggi konsentrasi bahan pengaktif dan semakin kecil/halus ukuran arang 

aktif maka bagian yang hilang pada pemanasan 950oC arang aktif kayu Galam semakin 

besar.  Seperti yang dikemukakan oleh Pari, dkk., (2000) kemungkinan disebabkan 

karena tidak sempurnanya penguraian senyawa non karbon seperti CO2, CO CH4 dan H2.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Penggunaan arang aktif kayu Galam (Melaleuca leucadendron linn) belum dapat 

diaplikasikan terhadap zat yang berwarna dan zat yang berbau gas karena secara 

umum masih tidak sesuai dengan standar 

2. Semakin tinggi konsentrasi Na2CO3 maka daya serap arang aktif kayu Galam yang 

berdiameter besar maupun kecil terhadap Iodium cenderung semakin besar, 

sedangkan daya serap arang aktif kayu Galam terhadap Benzena (baik yang 

berdiameter besar maupun kecil) cenderung semakin kecil 

3. Seiring dengan semakin halus ukuran mesh maka daya serap arang aktif kayu Galam 

terhadap Iodium, baik arang aktif yang berdiameter besar maupun kecil cenderung 

semakin besar pula 

4. Seiring dengan semakin halus ukuran mesh maka daya serap arang aktif kayu Galam 

berdiameter besar terhadap Benzena cenderung semakin besar, tetapi semakin halus 

ukuran mesh maka daya serap arang aktif kayu Galam berdiameter kecil terhadap 

Benzena bersifat relative (dapat kembali mengalami penurunan) 

5. Perlakuan konsntrasi Na2CO3 dan ukuran mesh memberikan pengaruh yang sangat 

nyata untuk daya serap arang aktif kayu Galam berdiameter besar terhadap Benzena, 

sedangkan untuk perlakuan Na2CO3 dan ukuran mesh memberikan pengaruh sangat 

nyata pada daya serap arang aktif kayu Galam berdiameter kecil terhadap Benzena.    

B. Saran 

Saran dari hasil pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Pemanfaatan arang aktif kayu Galam untuk berbagai keperluan sebaiknya selalu 

memperhatikan sifat kadar air, kadar abu dan bagian yang hilang pada saat 

pemanasan arang aktif kayu Galam 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kandungan senyawa-senyawa kimia yang 

terdapat pada arang aktif kayu Galam sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai 

penggunaan sesuai dengan kebutuhan, serta penelitian lanjutan mengenai proses 

aktivasi terutama pada saat lama perendaman serbuk arang kedalam larutan aktivator 
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dan pada saat lama pengeringan (kering udara) setelah perendaman dengan larutan 

aktivator. 

3. Perlu juga adanya penelitian lanjutan mengenai penggunaan bahan pengaktif selain 

Na2CO3, misalnya (NH4)HCO3, ZNCl2, asam sulfat (H2SO4) atau asam fosfat (H3PO4) 

serta penggunaan ukuran arang aktif yang lebih halus lagi (misalnya ukuran arang 

aktif 200 mesh atau 325 mesh) sehingga didapatkan arang aktif kayu Galam dengan 

kualitas yang lebih baik. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengetahui hubungan luas pengambilan 
sampel Eceng Gondok (Eichornia crassipes) dengan hasil Eceng Gondok sebagai bahan 
baku danbesarnya rendemen kerajinan tangan tas dari Eceng Gondok (Eichornia 
crassipes).  Penelitian tentang rendemen kerajinan tangan berupa tas dari eceng gondok 
dilakukan dengan mengambil 5 sampel luas eceng gondok dengan ukuran 0,25 m2, 0,5 
m2, 0,75 m2, 1,00 m2 dan 1,25 m2, dimana dari 5 sampel tersebut didapatkan nilai 
rendemen yang berbeda-beda. Rendemen terbesar terdapat pada luasan 1,00 m2 dengan 
nilai 85,71% dan rendemen terkecil yaitu pada luasan 0,75 m2 dengan nilai 60,00%, rata-
rata rendemen 72,48%. Pada proses pembuatan kerajinan tangan (tas) dari eceng 
gondok limbah terbesar dihasilkan pada proses penganyaman dan menulang walut, hal 
disebabkan pada proses penganyaman banyak bahan baku yang tidak terpakai akibat 
mutu dari bahan baku yang kurang baik, sedangkan pada proses menulang walut banyak 
bagian yang dipotong karena menulang walut termasuk pada bagian finishing. 
Dari 5 sampel luas eceng gondok yang diambil diketahui semakin luas pengambilan 
sampel maka semakin banyak eceng gondok yang dihasilkan. Bentuk hubungan luas 
pengambilan eceng gondok dan bahan baku membentuk persamaan Y = 0,13 + 0,54 X 
dengan koefisien korelasi r = 0,995 dan koefisien determinasi R2 = 0,990.  Pertambahan 
luas 0,25 m2 dari setiap sampel berpengaruh signifikan terhadap berat basah dan berat 
kering, namun tidak berpengaruh besar terhadap jumlah tas yang dihasilkan. 
Kata kunci: Eceng Gondok, Rendemen, Luas 

 

PENDAHULUAN 

Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan tumbuhan air dan lebih sering 

dianggap sebagai tumbuhan pengganggu perairan. eceng gondok memiliki tingkat 

pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam tempo 3–4 bulan saja, eceng gondok mampu 

menutupi lebih dari 70% permukaan danau. Cepatnya pertumbuhan Eceng Gondok dan 

tingginya daya tahan hidup menjadikan tumbuhan ini sangat sulit diberantas. Pada 

beberapa negara, pemberantasan eceng gondok secara mekanik, kimia dan biologi tidak 

pernah memberikan hasil yang optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eceng 

gondok berpotensi menghilangkan air permukaan sampai 4 kali lipat jika dibandingkan 

dengan permukaan terbuka. Pertumbuhan populasi eceng gondok yang tidak terkendali 

menyebabkan pendangkalan ekosistem perairan dan tertutupnya sungai serta danau. 

Selain sisi gelapnya, tumbuhan yang aslinya berasal dari Brazil ini juga ternyata 

memiliki sisi terangnya. Di beberapa daerah, eceng gondok bermanfaat sebagai bahan 

baku kerajinan tangan. Karena kandungan seratnya yang tinggi, eceng gondok bahkan 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Di Thailand negara eceng gondok juga 

telah menjadi bahan baku industri kerajinan rakyat (Suprapti, 2008). 
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Ditangan orang-orang kreatif, eceng gondok dapat disulap menjadi benda-benda 

yang sangat menarik dan berdayaguna, seperti sandal jepit, tas cantik, kursi, dan lain-lain. 

eceng gondok di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin 

tersedia dalam jumlah yang sangat besar, namun belum banyak pengrajin atau 

pengusaha kerajinan yang memanfaatkannya secara maksimal dan dianggap sebagai 

sampah dan hama diperairan. berdaya jual tinggi. Atas pemikiran tersebut dipandang 

perlu adanya penelitian Hubungan Luas Sampel eceng gondok dan Rendemen Pada 

Pengolahan Tas  di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengetahui hubungan luas 

pengambilan sampel eceng Gondok dengan hasil eceng gondok sebagai bahan baku dan  

besarnya rendemen kerajinan tangan tas dari eceng gondok. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan ± selama 3 bulan dimulai dari bulan Juni sampai bulan 

Agustus 2015, yang meliputi tahap persiapan, pengambilan data dilapangan dan 

pembuatan laporan akhir (skripsi). Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Rutas, 

Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin. 

Objek dan Peralatan Penelitian  

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengrajin kerajinan tas dari eceng 

gondok (Eichornia crassipes), di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, 

Kabupaten Tapin. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Meteran untuk mengukur luas pengambilan sampel di rawa 

 Parang atau pisau untuk mengambil eceng gondok   

 Timbangan untuk mengetahui berat bahan baku sebelum diolah (input) dan setelah 

diolah menjadi produk akhir (output) 

 Peralatan untuk pembuatan tas antara lain : gunting, mal tas, jarum besar. 

 Tally sheet untuk mencatat data hasil pengukuran nilai rendemen  

 Alat tulis menulis dan kamera 

Prosedur Penelitian  

1. Mengukur luas pengambilan sampel eceng gondok (Eichornia crassipes) yang masih 

berada di rawa dengan 5 luasan sampel, pengambilan masing-masing sampel 

dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan, sehingga jumlah sampel seluruhnya 15. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

2. Memisahkan bagian batang dari daun dan akar 



281 
 

 
 

3. Pencucian  

4. Penimbangan berat basah  

5. Pengeringan ± 4 hari 

6. Penimbangan berat kering 

7. Proses pengolahan tas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. Sketsa Plot Pengambilan Sampel 

 

Keterangan: 
A1, A2, A3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 0,25 m2   
B1, B2, B3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 0,5 m2 
C1, C2, C3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 0,75 m2 
D1, D2, D3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 1,00 m2 
E1, E2, E3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 1,25 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mal (Pola Pembuatan Tas) 
Keterangan:  
PA : Panjang atas      (18,5 cm)       PB : Panjang Bawah  (23 cm) 
LA : Lebar atas         (4,5 cm)          LB : Labar bawah       (9 cm) 
T  : Tinggi               (18,3 cm)     

 

Pengambilan Data  

Pengumpulan data terdiri dari : pengukuran luas eceng gondok diperairan, 

penimbangan eceng gondok basah dan eceng gondok kering untuk melihat hubungan  
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luas eceng gondok dan sebagai bahan baku tas. Untuk pembuatan tas eceng gondok 

dilakukan pengukuran dan pengamatan langsung serta wawancara langsung dengan 

pengrajin eceng gondok yang menjadi responden penelitian, selanjutnya dilakukan 

perhitungan rendemen.  

Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi 

linier sederhana untuk melihat hubungan luas eceng gondok yang ada di perairan dan 

sebagai bahan baku, dan rumus rendemen dalam pembuatan tas. 

Rumus  Regresi Linear Sederhana adalah sebagai berikut:    Y = a + bX 

Keterangan : 
Y = Variabel Response atau Variabel Akibat                (Berat/bahan baku      kg) 
X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Luas eceng gondok   m²) 
a = konstanta 
b = koefisien regresi  
 

Untuk menghitung rendemen kerajinan tangan dari eceng gondok (Eichornia 

crassipes) menggunakan rumus : 

       Output      
              R = ------------ x 100% 
                       Input 

Keterangan: 
R  : Rendemen 
Output  : Jumlah bahan atau produksi yang dihasilkan  
Input  : Jumlah bahan yang digunakan untuk suatu produksi  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Luas Pengambilan Sampel dan Berat Kering (Input) 

Dari 5 (lima) ukuran luas pengambilan sampel eceng gondok dengan masing-

masing ulangan sebanyak 3 (tiga) kali diperoleh hasil berat basah eceng gondok yang 

berbeda-beda. Hasil pengukuran Berat Basah (BB) untuk ukuran luas 0,25 m2 berat 

basah diperoleh berkisar dari 3,0 kg s/d 3,5 kg dengan rata-rata 3,1 kg. Ukuran luas 0,5 

m2 berat basah diperoleh berkisar dari 3,5 kg s/d 5,0 kg dengan rata-rata 4,1 kg. Ukuran 

luas 0,75 m2 berat basah diperoleh berkisar dari 5,0 kg s/d 6,0 kg dengan rata-rata 5,5 kg. 

Ukuran luas 1,0 m2 berat basah diperoleh berkisar dari 7,5 kg s/d 8,5 kg dengan rata-rata 

8,1 kg. Ukuran luas 1,25 m2 berat basah diperoleh berkisar dari 9,5 kg s/d 11,0 kg dengan 

rata-rata 10,1 kg. 

Perbedaan berat basah yang dihasilkan dari tiap-tiap ulangan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah kerapatan tanaman, panjang, dan besar batang 

Eceng Gondok (Eichornia crassipes) tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Berat Basah Eceng Gondok (Eichornia crassipes) 

No. Luas m
2
 

Pengulangan Rata-rata 
(kg) BB 1(kg) BB 2(kg) BB 3(kg) 

1. 0,25 3,0 3,0 3,5 3,1 
2. 0,5 4,0 5,0 3,5 4,1 
3. 0,75 5,5 5,0 6,0 5,5 
4. 1 8,5 8,5 7,5 8,1 
5. 1,25 10 11 9,5 10,1 

Jumlah 3,75 31 32.5 30 30,9 
Rata-rata     8,24 

 
Setelah didapatkan berat basah dari tiap-tiap pengulangan maka dilakukan 

penjemuran untuk menghilangkan kadar air yang ada pada eceng gondok (Eichornia 

crassipes), penjemuran dilakukan ± selama 4 hari. Eceng gondok yang sudah dijemur 

(kering) dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan tas. 

Dari hasil pengukuran diperoleh hasil bahwa untuk ukuran luas 0,25 m2 Berat Kering (BK) 

berkisar dari 0,3 kg s/d 0,4 kg dengan rata-rata berat kering 0,3 kg. Untuk ukuran luas 

0,50 m2 Berat Kering (BK) berkisar dari 0,4 kg s/d 0,5 kg dengan rata-rata berat kering 0,4 

kg. Untuk luasan 0,75 m2 Berat Kering (BK) berkisar dari 0,5 kg s/d 0,6 kg dengan rata-

rata berat kering 0,5 kg. Untuk ukuran luas 1,0 m2 Berat Kering (BK) berkisar dari 0,6 kg 

s/d 0,8 kg dengan rata-rata berat kering 0,7 kg. Untuk ukuran luas 1,25 m2 Berat Kering 

(BK) berkisar dari 0,7 kg s/d 0,9 kg dengan rata-rata berat kering 0,8 kg. Untuk lebih jelas 

hasil pengukuran terhadap berat kering (BK) eceng gondok yang dihasilkan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 Tabel 2. Berat Kering Eceng Gondok (Eichornia crassipes)   

No. Luas m
2
 

Pengulangan Rata-rata  
(kg) BK 1(kg) BK 2(kg) BK 3(kg) 

1. 0,25 0,3 0,3 0,4 0,3 
2. 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 
3. 0,75 0,5 0,5 0,6 0,5 
4. 1 0,7 0,8 0,6 0,7 
5.  1,25 0,8 0,9 0,7 0,8 

Jumlah  3,75 2,7 3 2,7 2,7 
Rata-rata     0,72 

 
Sama halnya dengan hasil pengukuran berat basah eceng gondok, maka untuk 

pengukuran berat kering eceng gondok dengan variasi ukuran luasan yang ada juga 

menunjukkan hasil yang bervariasi. Ada kecenderungan semakin luas ukuran 

pengambilan sampel eceng gondok (dengan pertambahan luas masing-masing 0,25 m2) 

menghasilkan berat kering yang semakin besar pula. 

Hubungan luas pengambilan sampel dan  berat kering berbentuk garis linier dimana 

variabel X sangat berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilihat pada Gambar 3.  



284 
 

 
 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan Luas Pengambilan Sampel (Variabel X) dan Berat  Kering    
Eceng Gondok (Variabel Y) 

 
Dari Gambar 3 terlihat bahwa semakin luas pengambilan sampel maka semakin banyak 

eceng gondok yang dihasilkan. Bentuk hubungan ini terlihat jelas dengan persamaan     Y 

= 0,13 + 0,54 X dengan koefisien korelasi r = 0,995 dan koefisien determinasi R2 = 0,990.  

Rendemen Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (Eichornia crassipes)  

Pengolahan kerajinan tangan (tas) dari eceng gondok ditempat penelitian dengan 

tahapan sebagai berikut : 

1) Pemipihan Batang Eceng Gondok   

2) Membuat Pola 

3) Penganyaman Eceng Gondok 

Berdasarkan hasil penelitian pembuatan kerajinan tangan (tas) didapatkan hasil 

perhitungan rendemen yang berbeda-beda dari setiap luasan, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Perhitungan Rendemen Pembuatan Tas 

No. 
Luas  
(m

2
) 

Input 
(kg) 

Output 
(kg) 

Rendemen 
(%) 

Jumlah 
Tas 

1. 0,25 0,3 0,2 66,67 1 
2. 0,5 0,4 0,3 75,00 1 
3. 0,75 0,5 0,3 60,00 1 
4. 1 0,7 0,6 85,71 2 
5. 1,25 0,8 0,6 75,00 2 

Jumlah  2,7 2 362,38 7 

Rata-rata    72,48  

Perhitungan rendemen pada Tabel 3  jumlah rendemen yang didapat dari setiap 

bahan baku (input) yang diolah menjadi kerajinan tangan (output) berupa tas berbeda-

beda meskipun pada jumlah tas yang dihasilkan sama. Jumlah bahan baku 0,3 kg dapat 

dibuat tas sebanyak 1 buah, tetapi ukuran tas yang dihasilkan  tidak sempurna dengan 

ukuran pola pembentuk tas (Mal), hal ini diakibatkan karena jumlah bahan baku yang 

disediakan tidak mencukupi untuk mengolah kerajinan tas yang sesuai dengan ukuran 

pola, sehingga tinggi tas yang dihasilkan hanya 16 cm sedangkan tinggi pola (Mal) 18,3 

cm. Jumlah berat awal bahan baku (input) 0,3 kg yang diolah menjadi tas (output) menjadi 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.25 0.5 0.75 1 1.25

Y 

Y = 0,13+ 0,54X 

Variabel Y

X 

r     = 
0,995 
R2    = 
0,990 
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0,2 kg, dengan berkurangnya jumlah berat  0,1 kg, maka rendemen yang dihasilkan 

sebesar 66,67 %. 

Berat bahan baku (input) 0,4 kg jumlah tas yang dihasilkan juga sama 1 buah, 

namun dengan jumlah berat bahan baku tersebut mampu menghasilkan tas yang 

berdasarkan ukuran pola pembentuk tas (Mal), berat bahan baku 0,4 kg menjadi 0,3 kg 

diperoleh rendemen sebesar 75,00 %.  Perbedaan berat 0,1 kg dari kedua berat bahan 

baku tersebut ternyata berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, baik dari bentuk tas 

ataupun jumlah rendemen kedua tas tersebut. 

Pada Tabel 3 perhitungan rendemen yang menunjukkan bahwa dengan berat 

bahan baku (input) yang berbeda menghasilkan kerajinan (output) yang sama, dan jumlah 

tas yang dihasilkan juga sama. Jumlah berat awal yang berbeda yaitu 0,7 kg setelah 

diolah kerajinan beratnya menjadi 0,6 kg sehingga hanya menghasilkan rendemen 85,71 

%, sedangkan berat awal 0.8 kg setelah diolah kerajinan beratnya sama dengan berat 

kerajinan sebelumnya yaitu 0,6 kg, namun jumlah rendemennya berbeda yaitu 75,00 %. 

Perbedaan rendemen diduga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya besar 

batang, dan panjang eceng gondok (Eichornia crassipes). Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Walley (1987), secara alamiah barang hasil alam maupun hasil proses 

produksi selalu mengandung keragaman. 

Pada proses pembuatan kerajinan tangan (tas) dari eceng gondok limbah terbesar 

dihasilkan pada proses penganyaman dan menulang walut, dimana pada proses 

penganyaman banyak bahan baku yang tidak terpakai akibat mutu dari bahan baku yang 

kurang baik, sedangkan pada proses menulang walut banyak bagian yang dipotong 

karena menulang walut termasuk pada bagian finishing. Untuk meningkatkan nilai 

rendemen diperlukan keterampilan dan ketelitian pada proses pengolahan selain itu juga 

diperlukan bahan baku yang bermutu baik.  

Perbedaan jumlah rendemen diduga karena adanya pebedaan mutu dari bahan 

baku dan ketelitian pada saat penganyaman sehingga berpengaruh terhadap jumlah 

rendemen. Hal ini sejalan dengan Ruhendi (1979), bahwa rendemen dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya ukuran bahan baku, peralatan, dan cara pengolahan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hubungan antara luas dan berat kering eceng gondok diperoleh persamaan Y= 0.13 + 

0.54X  dengan koefisien korelasi r = 0.995 dan koefisien determinasi R = 0.990  

2. Berdasarkan luasan pengambilan sampel Eceng Gondok (Eichornia crassipes), maka 

dihasilkan rendemen dalam pembuatan tas yang berbeda-beda dimana rendemen 

terbesar yaitu pada luasan 1.00 m2 dengan nilai rendemen 85.71%, sedangkan jumlah 
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rendemen terkecil diperoleh pada luasan 0.75 m2 dengan nilai rendemen 60.00%. 

Secara keseluruhan rata-rata rendemen 72,48%. 

3. Pertambahan luas 0.25 m2 dari setiap sampel berpengaruh signifikan terhadap berat 

basah dan berat kering, namun tidak berpengaruh besar terhadap jumlah tas yang 

dihasilkan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembuatan tas dengan rendemen yang tinggi 

merupakan kelipatan 0,5 m2 maka besaran tersebut sebaiknya dapat jadi pertimbangan 

untuk mengambil luasan eceng gondok.  Perlu adanya pembinaan yang intensif dari 

instansi terkait dalam proses pengembangan kerajinan tangan, baik dari proses 

pengolahan hingga proses pemasaran hasil kerajinan. 
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Abstrak 
 

 Mengolah  gula cair berarti meringkas penggunaan gula sekaligus mengeliminasi 
kebutuhan energi dalam proses pemadatan, dilakukan dengan tujuan peningkatan 
efisiensi  dan  langkah strategis dalam rangka memproduksi gula yang lebih berkualitas 
dan praktis.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi senyawa kimia 
yang dikandung oleh gula cair dengan 2 tempat tumbuh yang berbeda, Manfaat yang 
diharapkan masyarakat luas dapat memanfaatkan gula cair dari nira aren sebagai  
sumber pemanis yang praktis. Pengujian kandungan senyawa kimia gula cair dilakukan di 
Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Kalimantan Selatan.  Parameter 
senyawa kimia gula cair yang diuji adalah : Kadar air, Sukrosa,  Gula Pereduksi, Lemak, 
Protein, Kalsium, dan Posfor. Hasil analisa di Laboratorium menunjukkan bahwa gula cair 
dari nira desa Astambul (A1)  memiliki kandungan kadar air 5,55 %, protein 0,0,68 %, 
lemak 0,21 gula pereduksi 9,05%, karbohidrat 56,40 %, sukrosa 44,85 %, Fosfor 0,567 
mg/100gr dan kalium 277,55 mg/100gr .dan Gula cair dari  Desa Takisung gula cair (A2)  
memiliki kandungan kadar air 18,84 %, protein 0,84 %, lemak 0,27 gula pereduksi 7,58%, 
karbohidrat 47,67 %, sukrosa 35,17 %, Fosfor 1,288 mg/100gr dan kalium 156,50 
mg/100gr.  Trend produk Gula Cair ini di Kalimantan Selatan diharapkan  mengalami 
perkembangan dan perubahan masyarakat akan mulai memiliki selera/inovasi baru 
terhadap kepraktisan pemakaian gula sebagai sumber pemanis. 
Kata kunci : Senyawa kimia, Gula cair,  kualitas, inovasi produk. 

 

I. PENDAHULUAN 

Substitusi gula kristal baik gula putih maupun gula merah oleh gula cair (liquid 

sugar) dapat dijadikan langkah penghematan biaya operasi produksi  gula. Pada 

umumnya, gula digunakan oleh masyarakat dengan cara diencerkan terlebih dahulu. 

Memproduksi gula cair berarti meringkas penggunaan gula sekaligus mengeliminasi 

kebutuhan energi untuk kristalisasi atau pemadatan. Kemudian, berbagai modifikasi 

terhadap proses pengolahan gula yang dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi 

adalah langkah strategis dalam rangka memproduksi gula yang lebih berkualitas namun 

hemat. Dengan memproduksi gula cair dengan bahan baku aren yang diperoleh langsung 

dari petani  aren Indonesia, diharapkan pasar gula aren kembali menggeliat, 

kelangsungan usaha petani tebu lebih terjamin, dan rendemen gula dalam aren hasil 

produksi dapat ditingkatkan. 

Selain itu, pemasaran gula aren dalam bentuk cair ini akan mempermudah 

produksi pangan berikutnya. Tidak ada ikhtiar untuk melarutkan gula kemudian 

menggunakannya untuk pemanis berbagai produk minuman dan makanan. Dengan 

demikian, selain ongkos produksi terpangkas karena tidak adanya biaya kristalisasi, 

pencetakan, atau pemadatan, ongkos produksi juga tereduksi karena tidak ada biaya 
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pengenceran. Dapat dikatakan produksi gula cair ini akan membuat produksi pangan 

yang menggunakan gula aren sebagai bahan bakunya menjadi lebih efektif dan efisien. 

Bagi para pembuat gula aren dari segi ekonomi kebutuhan mereka cukup terbantu 

dengan hasil penjualan gula aren tersebut. Hasil olahan gula aren biasanya langsung 

mereka jual sendiri ke pasar tradisional, warung-warung penjual bahan sembako atau jika 

ada pemesanan dari pihak-pihak tertentu, disamping itu sebagian dari mereka 

mendistribusikan/menjual  gula arennya kepada pengumpul  atau pedagang lokal yang 

mana selanjutnya pengumpul atau pedagang lokal menjualnya di pasar-pasar tradisional 

dll, dengan begitu pendapatan dari pembuat gula aren yang menjual langsung hasil 

produksinya dan pembuat gula aren yang menjual hasil produksinya ke pengumpul atau 

pedagang lokal tentu saja berbeda. Pada umumnya masyarakat di Desa takisung 

Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat Desa Astambul Kabupaten Banjar 

bermatapencaharian sebagai pembuat gula aren,  penyadap getah karet, peternak , 

petani dan sebagian menjadi PNS di lingkungan Pemerintah, dari hasil survei terdapat  

beberapa warga sebagai pembuat gula Aren. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari - 

hari hasil penjualan pengolahan gula Aren cukup membantu. 

Pengolahan gula  cair di provinsi Kalimantan Selatan merupakan terobosan 

baru/inovasi  baru yang akan dilakukan peneliti mengingat selama ini masyarakat dalam 

mengolah nira palm hanya berbentuk gula merah  cetak saja, gula cair menurut  peneliti 

banyak disukai masyarakat selain lebih praktis bentuk dalam penggunaannya juga 

mempunyai aromanya yang khas. Dengan memproduksi gula cair dengan bahan baku 

nira  aren diharapkan pasar gula aren kembali menggeliat dan rendemen gula  aren hasil 

produksi dapat ditingkatkan. .Produksi gula cair ini akan membuat produksi gula yang 

menggunakan nira aren sebagai bahan bakunya menjadi lebih efektif dan efisien dan 

merupakan inovasi produk gula cair  di Kalimantan Selatan 

 Mengingat pengkajian terhadap senyawa kimia yang dikandung gula cair  palm 

sebagai bahan pemanis alternatif belum ada, khususnya  di Kalimantan selatan yang 

berkaitan dengan kandungan gula pereduksi, maka penelitian ini akan memberikan 

kontribusi berupa data ilmiah mengenai kandungan  senyawa-senyawa kimia terutama 

kadar glukosa, data tersebut sangat bermanfaat bagi yang bermasalah dengan kelebihan 

kadar gula dalam tubuh ,data ini  akan menjadi acuan dasar dalam upaya pengembangan 

pemanfaatan tumbuhan palm aren sebagai bahan pemanis alternatif yang dapat 

dimanfaatkan masyarakat khususnya di provinsi Kalimantan Selatan. 

II.  METODE PENELITIAN 

2.1. Tempat dan Waktu 

Penyadapan nira sebagai bahan baku pengolahan gula cair  dilakukan pada 

Desa Astambul dan desa Takisung.  Nira yang disadap  kemudian  diolah menjadi gula 
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cair dan selanjutnya diuji komponen senyawa kimianya. Pengujian kandungan senyawa 

kimia gula cair dilakukan di Laboratorium Balai Risert Standardisasi  Industri  Banjarbaru  

Kalimantan Selatan. 

2.2. Bahan, Objek dan Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Alat untuk menyadap nira,  Parang/Pisau, baskom,  tali rapia, saringan dan botol.  

2. Alat yang dipergunakan untuk memasak nira menjadi gula  cair.(kompor, wajan, 

pengaduk biasa dan pengaduk yang berbentuk garpu) 

3. Alat–alat yang dipergunakan untuk pengujian senyawa kimia gula semut, seperti oven, 

labu erlenmeyer, neraca timbang, kapas, soxlet, oven, labu Kjeldahl 100 ml, buret, 

corong bucer, kertas saring, cawan porselin, eksikator,  labu ukur dan alat-alat  lainnya 

yang diperlukan dalam pengujian.  

4. Alat tulis menulis, kamera dan peralatan lainnya yang dianggap perlu. 

2.3. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel nira  aren yang digunakan dalam pembuatan gula cair dalam penelitian 

ini diambil pada 2 (dua) tempat tumbuh yang berbeda yaitu Desa Astambul dan Desa 

Takisung.  Nira hasil sadapan dimasak untuk memperoleh gula cair 

2.4. Prosedur Penelitian 

2.4.1.Penyadapan Nira Palm dan Pengolahan Gula Cair 

Proses pengambilan nira diawali dengan pengetokan atau pemukulan tongkai 

tandan bunga (menggual) dari pangkal pohon kearah tandan bunga. Selama satu bulan 

atau sampai bunga berguguran. Diawali dengan rentan waktu pada minggu pertama yakni 

2 x dalam seminggu. Setelah itu dilanjutkan satu minggu sekali sampai ada tandan bunga 

dari tandan berguguran. Proses pemukulan ini dilanjutkan untuk melemaskan pori – pori 

atau jalur air nira yang akan keluar. Agar keluarnya lancar dan lebih deras. Setiap 

melakukan pengetokan diakhiri dengan mengayunkan tandan yang bertujuan untuk 

meratakan hasil dari pemukulan atau meratakan pelemasan jalur dari air nira. Proses 

pemukulan dilakukan  ± 30 menit. 

          

   Gambar  1  : Penyadapan nira falm 
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Proses pembuatan gula cair dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Nira 

 

 

 

 

 

     

  Gula Cair Palm (Liquid Sugar) 

         

Gambar  2. Proses Pembuatan Gula Cair 

2.4.2. Pengujian Senyawa kimia Gula Semut 

Pengujian Senyawa Kimia Gula cair dilakukan di Laboratorium Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Banjarbaru Banjarmasin Kalimantan Selatan. Parameter senyawa 

kimia gula cair yang diuji adalah : Kadar air, Sukrosa,  karbohidrat, Gula Pereduksi, 

Lemak, Protein,  Kalsium, dan Posfor. 

3. Analisis Data 

Data hasil pengujian senyawa kimia gula cair dari nira aren dengan 2 (dua) 

tempat tumbuh ditabulasi dan disimpulkan secara deskriptif.            

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Hasil pengujian Kandungan Senyawa Kimia Gula Cair  dari nira aren yang 

disadap pada 2 Tempat tumbuh yang berbeda, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut  

Tabel 1. Data Hasil pengujian Kandungan  Senyawa Kimia Gula Cair dari nira palm yang  
Disadap pada 2 Tempat   tumbuh yang berbeda 

No Parameter Uji Satuan 
Hasil Uji 

A1 A2 Metode uji 

1 Kadar Air % 15,55 18,84 Gravimetri 

2 Protein % 0,68 0,84 Kjeldahl 

3 Lemak % 0,21 0,27 Gravimetri 

4 Karbohidrat % 56,40 47,67 Titrimetri 

4 Gula  pereduksi % 9,05 7,58 Titrimetri 

5 Sukrosa % 44,85 35,17 Titrimetri 

6 Fospor Mg/100 g 0,657 1,288 AAS 

7 Kalium Mg/100 g 277,55 156,60 AAS 

Sumber : Hasil Pengujian Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru 2016. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa   gula cair dari nira desa Astambul (A1)  memiliki 

kandungan kadar air 15,55 %, protein 0,0,68 %, lemak 0,21 gula pereduksi 9,05%, 

Penyaringan 

Perebusan 

1/5 dari volume 

semula 

Didinginkan 

Perebusan 

sampai 

1/6volume  

Pembotolan 
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karbohidrat 56,40 %, sukrosa 44,85 %, Fosfor 0,567 mg/100gr dan kalium 277,55 

mg/100gr .dan Gula cair dari  Desa Takisung gula cair (A2)  memiliki kandungan kadar air 

18,84 %, protein 0,84 %, lemak 0,27 gula pereduksi 7,58%, karbohidrat 47,67 %, sukrosa 

35,17 %, Fosfor 1,288 mg/100gr dan kalium 156,60 mg/100gr. 

Kadar air 

Hasil pengujian  Kadar air gula cair pada  perlakuan 15,55 % dan A2 18,84 %, hal 

ini menunjukan bahawa kadar air gula cair dari desa Takisung sangat tinggi dibandingkan 

dengan kadar air gula cair dari desa Astambul. Syarat mutu gula cair pada standar    mutu 

belum ada, namun jika dibandingkan dengan mutu madu alam kadar air < 20 %, maka 

gula cair pada penelitian ini lebih kecil yaitu antara 15,55 % dan 18,84 %. Banyaknya air 

dalam gula cair akan  menentukan keawetannya.  Gula cair yang mempunyai kadar air 

yang tinggi akan mudah berfermentasi. Fermentasi terjadi karena jamur yang terdapat 

dalam gula cair. Jamur ini tumbuh aktif jika kadar air dalam gula cair tinggi. 

Kadar Protein 

Hasil pengujian  Kadar protein gula cair pada  perlakuan 0,68 % dan A2 0,84 %, 

hal ini menunjukan bahawa kadar protein gula cair dari desa Takisung lebih tinggi 

dibandingkan dengan kadar air gula cair dari desa Astambul.  Standar -SNI 01-3743-1995 

gula palma   tidak mensyaratkan protein sebagai salah satu standar mutu gula palma.  

Kadar Lemak 

Hasil pengujian  Kadar lemak gula cair pada  perlakuan 0,21 % dan A2 0,27 %, 

hal ini menunjukan bahawa kadar lemak gula cair dari desa Takisung sangat tinggi 

dibandingkan dengan kadar lemak gula cair dari desa Astambul. Standar -SNI 01-3743-

1995 gula palma   tidak mensyaratkan kadar lemak sebagai salah satu standar mutu gula 

palma. Lemak dalam gula semut akan menyebabkan gula cair akan terasa lebih gurih.  

Kadar Karbohidrat 

Hasil pengujian  Kadar  karbohidrat gula cair pada  perlakuan 56,40 % dan A2 

47,67 %, hal ini menunjukan bahwa kadar karbohidrat gula cair dari desa Takisung lebih 

rendah dibandingkan dengan kadar karbohidrat gula cair dari desa Astambul.  

Kadar Gula Pereduksi 

Hasil pengujian  Kadar gula pereduksi gula cair pada  perlakuan 9,05 % dan A2 

7,58 %, hal ini menunjukan bahwa kadar gula pereduksi gula cair dari desa Takisung 

lebih rendah dibandingkan dengan kadar gula pereduksi gula cair dari desa Astambul. 

Menurut Aloysius Boris Ronycahya (2013), bahwa berdasarkan  kadar gula pereduksi 

bahwa gula yang baik adalah gula yang mengandung kadar gula pereduksi yang rendah. 

Gula peerduksi terdiri dari Glukosa (gula darah) dan fruktosa, gula pereduksi   yang tinggi 

akan memperlambat proses kristalisasi dan bila dikonsumsi terlalu banyak  akan 

menyebabkan kelebihan kadar gula darah dalam tubuh. Oleh sebab itu gula cair aren 
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hasil penelitian ini aman dikonsumsi karena kadar gula pereduksinya lebih rendah dari 

gula tebu. Gula pereduksi adalah gula yang memiliki gugus aldehid bebas pada struktur 

kimianya, Kandungan  gula pereduksi berperan pada proses pencoklatan gula cair aren 

yang dihasilkan. Gula pereduksi juga akan mempengaruhi tingkat kemanisan glukosa dan 

fruktosa mempunyai tingkat kemanisan yang relative lebih kecil dibandingkan dengan 

sukrosa.   

Kadar Sukrosa 

Hasil pengujian  Kadar sukrosa gula cair adalah perlakuan A1 44,85%; A2 35,17 

%. Kadar sukrosa gula cair desa Astambul  pada perlakuan A1  lebih tinggi dari gula cair 

desa Takisung. Menurut pendapat Aloysius Boris Ronycahya (2013), bahwa berdasarkan  

kadar sukrosa bahwa gula yang baik adalah gula yang mengandung kadar sukrosa yang 

tinggi, karena semakin tinggi kadar sukrosa maka kemampuan gula untuk mengkristal 

semakin tinggi.  Selain glukosa dan fruktosa, Sukrosa akan memberikan rasa manis pada 

gula cair, jadi semakin tinggi kadar sukrosa maka tingkat kemanisan gula akan semakin 

tinggi. Sukrosa merupakan disakarida yang dibentuk dari monumer-monumernya yang 

berupa unit Glukosa dan fruktosa, senyawa ini dikenal sebagai sumber nutrisi yang 

dibentuk oleh tumbuhan,  sukrosa sebagai penyusun utama gula  merupakan molekul 

gula yang sifatnya tidak stabil. Pemanasan yang dilakukan selama pengolahan gula cair 

mengakibatkan terjadinya inversi sukrosa dan menghasilkan molekul glukosa (dextrosa) 

dan fruktosa (levulosa) sebagai gula-gula reduksi. Kadar Sukrosa merupakan factor mutu  

gula  yang menentukan, karena berpengaruh terhadap kadar air dan kandungan gula 

pereduksi. 

Kadar Kalium 

Hasil pengujian  Kadar kalium gula cair adalah pada perlakuan A1 0,657 Mg/100 g 

dan A2 1,288 Mg/100 g.  Standar -SNI 01-3743-1995 gula palma  (Butiran) tidak 

mensyaratkan kalium sebagai salah satu standar mutu gula palma. Kalium merupakan 

mineral zat mikro yang penting dalam  gula cair yang dapat membantu dalam proses 

keseimbangan larutan elektrolit.  

Kadar Phosfor 

Hasil pengujian  kadar phosfor gula cair adalah pada perlakuan A1 277,55 

mg/100 gr dan  A2 156,60Mg/100 gr.  Standar -SNI 01-3743-1995 gula palma  (Butiran) 

tidak mensyaratkan phosfor sebagai salah satu standar mutu gula palma.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Simpulan 

1. Senyawa kimia gula cair dari nira desa Astambul (A1)  memiliki kandungan kadar air 

5,55 %, protein 0,0,68 %, lemak 0,21 gula pereduksi 9,05%, karbohidrat 56,40 %, 

sukrosa 44,85 %, Fosfor 0,567 mg/100gr dan kalium 277,55 mg/100gr .dan Gula cair 
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dari  Desa Takisung gula cair (A2)  memiliki kandungan kadar air 18,84 %, protein 0,84 

%, lemak 0,27 gula pereduksi 7,58%, karbohidrat 47,67 %, sukrosa 35,17 %, Fosfor 

1,288 mg/100gr dan kalium 156,50 mg/100gr. 

2. Parameter uji kadar air, kadar protein, kadar lemak gula cair desa Takisung lebih tinggi 

dari gula cair desa Astambul. Sedangkan parameter uji kadar karbohidrat, kadar gula 

pereduksi, kadar sukrosa dan kadar kalium dula cair desa Astambul lebih tinggi dari 

gula cair desa Takisung. 

3. Berdasarkan kadar gula preduksi yang dikandung gula cair hasil penelitian ini , maka 

gula cair yang baik adalah gula cair dari Desa takisung karena kadar gula 

pereduksinya lebih rendah.  

4. Trend produk Gula Cair ini di Kalimantan Selatan diharapkan  mengalami 

perkembangan dan perubahan masyarakat akan mulai memiliki selera/inovasi baru 

terhadap kepraktisan pemakaian gula sebagai sumber pemanis. 

4.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai  pengaruh pemberian bahan  pengawet  

alami terhadap nira aren dalam rangka peningkatan mutu  dan keawetan/masa 

penggunaan gula cair untuk berbagai keperluan. 
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ABSTRAK 

Peningkatan produktifitas hutan tanaman, salah satunya dapat dilakukan dengan 
pengaturan ruang tumbuh melalui jarak tanam. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui pertumbuhan tanaman nyawai sebagai alternatif penghasil kayu pertukangan 
pada tiga macam jarak tanam. Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK). Perlakuan terdiri dari tiga perlakuan jarak tanam yaitu 2 x 2 m, 3 x 3 m 
dan 4 x 4 m dengan 6 ulangan dan sembilan tanaman sebagai sampel pengukuran untuk 
setiap perlakuan. Pengukuran tanaman dilakukan terhadap tinggi, tinggi bebas cabang, 
diameter batang, lebar tajuk dan daya hidup tanaman. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa jarak tanam 4 x 4 m memiliki respon pertumbuhan rata-rata diameter batang yang 
lebih besar (12,81 cm) dan nyata dibanding jarak tanam 2 x 2 m dan 3 x 3 m dengan 
diameter batang berturut-turut yaitu 9,49 cm dan 9,98 cm pada umur 4   tahun. Tinggi 
total tanaman pada jarak tanam 3 x 3 m menunjukkan paling tinggi yaitu rata-rata 7,02 m 
namun tidak berbeda nyata dibanding jarak tanam 2 x 2 m dan 4 x 4 m dengan tinggi total 
berturut-turut yaitu 6,40 m dan 5,46 m. Daya hidup tanaman dari semua perlakuan jarak 
tanam masih tergolong baik yaitu, lebih dari 80%.  
Kata Kunci :  Produktivitas, Jarak Tanam, Hutan Tanaman, Ficus variegata Blum. 

 

I. LATAR BELAKANG 

A. Pendahuluan 

 Nyawai (Ficus variegeta Blume) masuk dalam famili Moraceae. Jenis tersebut  

salah satu jenis alternatif penghasil kayu pertukangan (Badan Litbang Kehutanan 2010). 

Nyawai, belum banyak dikenal untuk diusahakan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) 

seperti halnya jenis Acacia mangium, Eucalyptus spp., Acacia crassicarpa, 

Paraserianthes moluccana/Paraserianthes falcataria), Pinus merkusii, Shorea spp., dan 

lain-lain sejak tahun 1980-an sampai saat ini. Namun, jenis nyawai telah dilakukan kajian 

oleh suatu perusahaan, ternyata dapat digunakan sebagai kayu pertukangan dan kayu 

lapis (plywood) serta laku di pasaran ekspor karena memiliki corak kayu yang baik, 

berwarna cerah putih kekuningan dengan dekoratif serat yang has.   

Berat jenis kayu nyawai 0,27 (0,20-0,43), kelas kuat V, kelas awet V-III. Jenis ini 

digolongkan dalam kelas keterawetan I yaitu mudah dilakukan pengawetan dan memiliki 

nilai kalor 4,225 cal/gram (Sumarni 2009 ; PT. ITCIKU 2008 dalam Effendi, 2012). Jenis 

nyawai termasuk tanaman berdaur pendek (daur < 10 tahun) dan mempunyai riap rata-

rata volume mencapai lebih dari 20 m3/ha/tahun pada umur 8 tahun jika tanahnya subur. 

mailto:rusmana_forest12@yahoo.co.id
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Berdasarkan kajian dan hasil-hasil penelitian, jenis ini termasuk salah satu jenis 

tanaman potensial yang direkomendasikan untuk pembangunan hutan tanaman 

(Hendromono dan Komsatun, 2008; Efffendi, 2009; Badan Litbang Kehutanan, 2010).  

Saat ini, hutan tanaman nyawai masih dalam kajian lebih mendalam oleh Balai Penelitian 

dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Banjarbaru dalam hal 

pemanfaatam buah sebagai obat dan pangan (Junaidah et.al. 2015).  

Salah satu masalah dalam aplikasi penanaman nyawai antara lain jarak tanam 

optimal belum diketahui. Jarak tanam akan terkait pertumbuhan tanaman dan populasi 

tanaman dalam luasan areal serta faktor-faktor persaingan pada ruang tumbuhnya. 

Ruang tumbuh yang optimal akan berpengaruh terhadap  pertumbuhan tanaman yang 

dibudidayakan dan akhirnya berpengaruh juga terhadap produk atau komoditi yang 

dihasilkan (Mawazim & Suhaendi, 2008). 

Pengembangan penanaman nyawai di setiap KPH (Kesatua Pengelolaan Hutan) 

dapat dilakukan untuk mendukung kelestarian produksi, ekologi sosial ekonomi dan 

budaya. Dari segi ekologi nyawai merupakan disukai oleh lebah madu alam untuk 

bersarang dan tempat bersarangnya beberapa jenis burung. Burung yang dijumpai 

bersarang di tegakan nyawai di plot KHDTK Riam Kiwa antara lain  burung keruang, 

kutilang, cuit  dan derkuku. 

 Nyawai tersebar di seluruh Asia Tenggara, India, Jepang, Cina, Taiwan, Australia 

dan kepulauan Pasifik (Zhekun dan Gilbert, 2003). Di Indonesia, jenis  ini  tersebar di 

wilayah  Kalimantan, Sulawesi dan Jawa, khususnya Jawa Barat. Khusus di Kalimantan 

Selatan berada di daerah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan dan Tengah, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Kotabaru.  

B. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan tanaman nyawai 

pada tiga macam jarak tanam. Manfaat hasil penelitian diharapkan diperoleh jarak tanam 

yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman nyawai sebagai alternatif 

penghasil kayu pertukangan yang sekaligus untuk meningkatkan produktifitas tanaman 

nyawai dalam berbagai program di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.                                                                                                                                                                                                                                 

II. METODE 

A. Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan adalah benih nyawai dari wilayah  perusahaan PT. 

ITCIKU di Kalimantan Timur, kemudian dibibitkan di persemaian kantor BP2LHK 

Banjarbaru.  Sedangkan peralatan utama yang digunakan antara lain:  traktor untuk 

persiapan lahan, ajir untuk tanda titik tanam dan desain plot, meteran untuk pengaturan 

jarak tanam, GPS untuk kelengkapan pembuatan plot, galah ukur untuk mengukur tinggi 
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tanaman juga lebar tajuk dan kalifer/phiband untuk mengukur diameter batang, alat tulis 

menulis untuk mencatat data-data yang diperlukan dan kamera untuk dokumentasi data 

berupa foto-foto. 

B. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dimulai tahun 2010 sampai tahun 2015. Tahun 2010 merupakan proses 

pembibitan dan tahun 2011 mulai dilakukan penanaman nyawai dengan uji jarak tanam. 

Tempat penelitian dilakukan di KHDTK Riam Kiwa.  Secara administratif KHDTK Riam 

Kiwa masuk dalam wilayah Desa Lubang Baru, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, 

Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi geografis hutan penelitian ini berada pada koordinat  

3°21’ 40” - 3°23’ 30” 3 Lintang Selatan dan 115° 03’ 40” -  115° 06’ 20”  Bujur Timur. 

Lokasi plot penelitian uji jarak tanam nyawai berada pada petak Blok I Petak 09 KHDTK 

Riam Kiwa dengan topografi datar sampai landai ( kelerengan 0 – 10 %). Ketinggian 

tempat berada pada 100 – 150 m dpl. 

Mayoritas tanah KHDTK Riam Kiwa adalah Podsolik Merah. Tanah Podsolik 

Kuning tersebar secara mosaik  di areal  dengan luas yang relatif kecil. Tanah Podsolik 

merah bercampur batu terdapat pada beberapa puncak bukit. Tanah aluvial terdapat pada 

daerah yang relatif datar sepanjang alur dan sungai (Tjuk, 2007 & Lazuardi, 2007).     

Iklim di KHDTK Riam Kiwa termasuk tipe B menurut pembagian Schmidt dan 

Ferguson (1951) rata-rata bulanan tahun 1975-1992 suhu udara maksimum siang hari 

33,0°C dan suhu minimum malam hari 22,8°C., Curah hujan tahunan adalah 2.043 mm 

(1.573-2.366 mm) dengan rata-rata hari hujan adalah 133 hari (104 - 152 hari). Musim 

kemarau biasa terjadi pada bulan Juni – September. Namun, saat ini sering terjadi variasi 

musim kemarau dari tahun ke tahun yang tidak jelas. Kelembaban relatif  cukup tinggi 

antara 70 – 90 %, bergantung pada waktu dan iklim. 

C. Persiapan lahan  

Persiapan lahan dilakukan dengan perebahan vegetasi semak belukar dengan 

traktor (metode blit). Setelah itu sekitar satu bulan kemudian dilakukan penyemprotan 

gulma menggunakan heerbisida secara total di areal tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu 

pemasangan ajir tanam yang sekaligus membuat desain plot untuk perlakuan jarak 

tanam.  

D. Rancangan Penelitian 

Plot uji jarak tanam nyawai di KHDTK Riam Kiwa dibangun menggunakan 

Rancanagan Acak Kelompok (RCBD atau Randomized Complete Block Design). 

Perlakuan yang diterapkan 3 (tiga) ukuran jarak tanam yaitu 2 x 2 m (J1), 3 x 3 m (J2) dan 

4 x 4 m (J3) dengan ulangan 6 (enam) blok (Nazir,  1988:  Rusmana & Alamsyah, 2011). 

Bentuk plot setiap perlakuan adalah bujur sangkar dengan ukuran panjang dan 

lebar 24 x 24 m. Dengan demikian pada perlakuan jarak tanam 2 x 2 m populasi tanaman 
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terdapat 144 tanaman, 3 x 3 m populasinya 64 tanaman dan pada jarak tanam 4 x 4 m 

populasinya 36 tanaman.  Layout plot disajikan dalam Gambar 1. 

 

 

 

  

VI. J3 

VI. J1 

 V. J2 V. J1 V. J3 VI. 2 

 III. J2 III. J1 III. J3 IV. J1 IV. J3 IV. J2 

I. J1 I. J2 I. J3 II. J3 II. J2  

II. J1 

 

       Jalan 

 

                                                                            

Gambar 1. Layout plot uji jarak tanam (Sumber : Rusmana & Alamsyah, 2011) 

E. Pengumpulan Data 

Pendataan dilakukan terhadap beberapa variabel yaitu tinggi, dimeter batang, lebar 

tajuk dan kondisi gulma, daya hidup tanaman dan serangan hama terhadap sampel 

tanaman yang diukur sebanyak 9 batang/perlakuan sebanyak 6 blok.  

Tinggi tanaman diukur mulai permukaan tanah sampai titik pucuk tumbuh batang 

utama.  Diameter batang tanaman diukur setinggi dada (130 cm dari permukaan tanah. 

Lebar tajuk diukur dari ujung tajuk luar terpanjang arah utara – selatan  dan timur – barat, 

kemudian dirata-ratakan. Daya hidup tanaman dihitung berdasarkan tanaman hidup (n2)  

dibagi dengan jumlah tanaman awal (n1) dikali 100 %. 

F. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis sidik ragam untuk melihat 

variasi pertumbuhan tanaman pada masing-masing perlakuan jarak tanam. Analisa data 

dilakukan berdasarkan analisa keragaman terhadap parameter yang diukur yaitu, tinggi 

tanaman, diameter batang, dan lebar tajuk. Jika hasil analisis keragaman menunjukkan 

perbedaan, maka dialkukan analisis data lanjutan dengan metode Duncan. Penghitungan 

persentase hidup tanaman dihitung berdasarkan rata-ratanya setiap perlakuan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Daya Hidup tanaman 

Hasil pengamatan pertumbuhan tanaman nyawai sampai umur 4 tahun di KHDTK 

Riam Kiwa, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan variasi antara perlakuan jarak 

tanam dengan rata-rata daya hidup mulai 88,9 – 98,2% (Gambar 2). Daya hidup  tanaman 

Keterangan : 
 
J1 = jarak tanam 2 x 2 m 
J2 = Jarak tanam 3 x 3 m 
J3 = Jarak tanam 4 x 4m 
 
I...VI  = Blok/ulangan  
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cukup baik karena dari masing-masing jarak tanam yang diteliti daya hidupnya lebih dari 

80%.  

Adanya penurunan persentase hidup tanaman disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya oleh serangan hama yang menyerang tanaman nyawai sejak usia 1 tahun. 

Serangan tersebut seperti ulat penggerek batang dan penggerek pucuk/kulit pucuk 

tanaman yang mengakibatkan cabang ranting meranggas dan batang rusak berlobang 

dan mengakibatkan kematian jika serangannya hebat. Dalam penelitian ini jarak tanam 2 

x 2 m dan 3 x 3 m menunjukkan persentase hidup tanaman nyawai relatif lebih tinggi 

masing-masing 98,15% dibanding jarak tanam 4 x 4 m.  

Serangan hama berupa ulat penggerek batang dari famili Cerambycidae asal 

kumbang Apriona sp. mencapai 18,52 – 41,90% pada tanam nyawai di KHDTK Riam 

Kiwa (Rakhmanto & Lestari et.al. 2014). Akibat serangan tersebut jika tanaman sudah 

mencapai umur 3 tahun tidak mati. Namun, jika serangan pada tanaman berumur < 2 

tahun ada yang mati < 10% dan sekitar 1%. 

 
Gambar 2. Persentase hidup tanaman nyawai pada masing-masing jarak tanam pada 

umur 3,5 tahun di KHDTK Riam Kiwa 
 

Kematiannya disebabkan faktor – faktor yang belum diketahui tapi diduga karena 

faktor lingkungan. Gambaran penggerek batang tanaman nyawai pada umur 2 – 3 tahun 

disampaikan dalam Gambar 3.  

  

Gambar 3. Tanaman nyawai yang diserang ulat : A. Hama ulat penggerek batang 
tanaman nyawai, B. Tanaman nyawai mati berumur sekitar 1 tahun 
karena serangan hama ulat penggerek batang (Rusmana et.al. 2013). 
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 Selanjutnya Rakhmanto & Lestari (2014) melaporkan bahwa hama yang 

menyerang tanaman nyawai adalah ulat belang pemakan daun. Serangan ulat daun 

belang tersebut hanya sebagian kecil secara sporadis dan tidak mematikan tanaman 

nyawai.  

Untuk mengurangi adanya serangan hama ulat penggerek batang dan hama 

lainnya, kemungkinan harus dilakukan pola tanam campuran. Misalnya tanaman nyawai 

dicampur dengan tanaman mindi (Meliaazedarah sp.) atau jenis lainnya dalam 

penanamannya atau dilakukan pola agroforestry.  

B. Tinggi dan Diameter Batang 

Hasil analisis keragaman, tinggi total tanaman pada jarak tanam 3 x 3 m 

menunjukkan paling tinggi yaitu rata-rata 7,02 m namun tidak berbeda nyata dibanding 

jarak tanam 2 x 2 m dan 4 x 4 m dengan tinggi total berturut-turut yaitu 6,40 m dan 5,46 

m. Sedangkan untuk diameter batang setinggi dada (130 cm dari permukaan tanah) pada 

perlakuan jarak tanam 4 x 4 m menunjukan paling besar yaitu 12,81 cm dan berbeda 

nyata dibanding jarak tanam 2 x 2 m dan 3 x 3 m dengan diameter batang berturut-turut 

yaitu 9,49 cm dan 9,98 cm pada umur 4 tahun (Gambar 4). 

  

   Keterangan : Histogram yang diikuti huruf yang sama tidak menunjukkan perbedaan  
nyata pada tingkat 0,5%  

Gamabr 4. Tinggi dan diameter batang rata-rata tanaman nyawai umur 4 tahun di KHDTK 
Riam Kiwa.  

 
Adanya pertumbuhan dimater batang tanaman nyawai yang lambat sangat 

dimungkinkan karena kurangnya cahaya  yang diperoleh tanaman nyawai pada perlakuan 

jarak tanam 2 x 2 m dan 3 x 3 m, akibat adanya naungan dari tajuk yang cukup rapat 

dibanding jarak tanam 4 x 4 m. Cahaya berfungsi untuk energi proses fotosintesis pada 

tanaman sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan tinggi, diameter dan 

struktur tubuh tanaman serta dapat meningkatkan aktifitas enzim-enzim tertentu pada 

tanaman (Dwijoseputro, 1986; Daniel et.al., 1995; Fitter & Hay, 1998 dalam Adinugraha 
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et.al., 2014).  dan hal tersebut terjadi pada tajuk tanaman yang bebas terbuka diperoleh 

oleh jarak tanam 4 x 4 m dibanding 2 x 2 m dan 3 x 3 m.   

Variasi pertumbuhan dimeter batang tanaman terjadi juga terhadap jenis-jenis 

tanaman lainnya. Mawazim & Suhendi (2008) menyatakan juga bahwa pertumbuhan 

diameter batang pada jarak tanam 3 x 3 m lebih besar dibanding jarak tanam 1 x 1 m dan 

2 x 2 m pada jenis Shorea leprosula dan Shorea parvifolia pada umur 5 (lima) tahun. 

C. Lebar Tajuk dan Kondisi Gulma 

Tanaman nyawai berumur 3,5 tahun menunjukkan bahwa lebar tajuk pada jarak 

tanam 2 x 2 m (2,57 m) lebih pendek dibanding lebar tajuk pada jarak tanam 3 x 3 m (3,17 

m), dan 4 x 4 m (4,42 m), namun kondisi gulma pada jarak tanam 2 x 2 m lebih sedikit 

dibanding jarak tanam 3 x 3 m dan 4 x 4 m karena pada umur 2 tahun tajuk tanaman 

pada jarak tanam 2 x 2 m telah bertaut, sementara pada jarak tanam 3 x 3 m dan 4 x 4 m 

belum bertaut. Hasil pengamatan lebar tajuk disampaikan dalam Gambar 5. 

 

Gambar 5. Lebar tajuk tanaman nyawai pada umur 4 tahun 

Berdasarkan persentase penutupan gulma lantai tegakan pada  masing-masing 

perlakuan jarak tanam, dengan aplikasi  pengendalian gulma 4 bulan sekali (standar) 

disampaikan dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Persentase penutupan lantai tegakan oleh gulma pada masing-masing perlakuan 
jarak tanam nyawai saat umur 3 tahun di KHDTK Riam Kiwa 

Jarak tanam Persentase penutupan lantai 
tegakan nyawai oleh gulma 

Keterangan 

2 x 2 m 0 - 5% Gulma golongan graminie non alang-alang 
3 x 3 m 80 - 90% Gulma golongan graminie non alang-lang 
4 x 4 m 80 – 90% Gulma golongan graminie non alang-alang 

Sumber : Rusmana et.al (2014) 

Lebar tajuk memberi peran terhadap iklim mikro lingkungan tanaman terutama di 

lantai tegakannya. Dengan lebih rindang tajuknya dimungkinkan akan lebih teduh dan 

temperatur udara di lantai tegakan lebih rendah. Demikian pula jarak tanam 2 x 2 m tajuk 

akan lebih cepat menutup sehingga gulma lantai tegakan tidak tumbuh gulma berlebihan 

yang akan menjadi bahan bakar di musim kemarau (Sagala, 1994). 
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Kondisi tanaman dan gulma dari masing-masing uji jarak tanam nyawai saat umur 3 

tahun di KHDTK Riam Kiwa disampaikan dalam Gambar 5. 

      

   Jarak tanam 2 x 2 m               Jarak tanam 3 x 3 m             Jarak tanam 4 x 4 m 

Gambar 5. Kondisi gulma di lantai tegakan nyawai saat umur 3 tahun pada masing-
masing jarak tanam di KHDTK Riam Kiwa (sumber : Rusmana et. al. 2013). 

 
Jarak tanam nyawai bisa diaplikasikan sesuai peruntukannya jika memperhatikan 

kondisi pertumbuhan gulma. Jarak tanam 2 x 2 m menunjukkan penutupan gulma 0 - 5% 

yang dinilai cukup sedikit bila dibandingkan dengan jarak tanam 3 x 3 m dan 4 x 4 m 

(Tabel 1). Oleh karena itu jarak tanam dapat digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis atau 

membangun sekat bakar jalur hijau sebagai pengendalian kebakaran pada musim 

kemarau. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Jarak tanam nyawai 4 x 4 m memberikan respon rata-rata diameter batang terbesar 

yaitu 12,81 cm dan nyata, dibanding jarak tanam 2 x 2 m dan 3 x 3 m dengan 

diameter batang masing-masing  9,49 cm dan 9,98 cm pada umur 4 tahun. Sehingga 

dapat diaplikasikan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dalam program 

Hutan Tanaman Industri (HTI) dan program Perhutanan Sosial dan Kemitraan, serta 

Hutan Rakyat atau Hutan Kemasyarakatan. 

2. Nyawai merupakan jenis alternatif penghasil kayu pertukangan yang memiliki sifat 

tumbuh cepat (fast growing) dengan riap sekitar 20m3/ha/tahun sampai umur 8 tahun 

pada tanah cukup subur.  

B. saran 

Selain untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan berupa kayu, Jenis nyawai 

dimungkinkan untuk dikembangkan penanamannya untuk rehabilitasi lahan kritis dan 

tanaman sekat bakar jalur huijau sebagai pengendalian kebakaran hutan dimusim 

kemarau, karena nyawai termasuk tahan api dalam artian jika terbakar mudah kembali 

tumbuh trubusannya. Jarak tanam yang disarankan adalah 2 x 2 m agar gulma di bawah 

tegakannya tidak cepat tumbuh. Tanaman pengayaan nyawai dapat dikembangkan 

penanamannya pada kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau suaka margasatwa 



302 
 

 
 

karena buahnya disukai binatang seperti kancil, manjangan dan kijang serta tempat 

bersarangnya beberapa jenis burung (keruang, cuit, kutilang dan derkuku). 
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ABSTRAK 
Aren (Arenga pinnata Merr.) adalah salah satu tanaman yang mempunyai banyak 

manfaat seperti buahnya yang diambil untuk bahan makanan maupun minuman, juga 
dapat menghasilkan nira, dan proses lanjutan dari pengambilan air nira dapat diolah 
menjadi bahan pemanis (gula). Pertumbuhan tanaman Aren sangat menentukan 
keberhasilan pembangunan plot percontohan tanaman tersebut. Manipulasi pertumbuhan 
tanaman sangat diperlukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian pupuk dan pemulsaan yang diberikan terhadap pertumbuhan tanaman  

Penelitian ini dlakukan terhadap contoh anakan yang diberi perlakuan dengan 
pemberian Dosis pupuk bioorganik cair sebanyak 4 taraf (0, 100, 150 dan 200 ml/ liter air) 
dan pemberian mulsa tanman air sebanyak 4 taraf (0, ganggang air 40 gram, eceng 
gondok 40 gram kombinasi 40 gram), perlakuan diulang masing-masing 10 kali  unit 
percobaan. Analisis yang digunakan adalah RAL dengan faktoral serta uji lanjutan jika 
perlakuan berpengaruh terhadap unit percobaan.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan sanga berpengaruh nyata pada 
setiap unit percobaan dalam hal pertambahan daun dan perubahan warna pada 
pengamatan bagan warna daun, hal ini ditunjukkan oleh pengujian annova.  Kemampuan 
tumbuh tanaman Aren sampai akhir penelitian sangat bagus yaitu 100%. Pertambahan 
pelepah daun berkisar 2 – 3 pelepah, sedangkan ukuran perubahan warna daun 
berdasarkan kadar hara tertentu yang ditunjukkan oleh bagan warna daun mendekati 
angka 5.  Uji lanjutan menunjukkan bahwa semua perlakuan memberikan pengaruh yang 
sangat nyata, sedangkan interaksi kedua perlakuan memberikan pengaruh nyata. 
Kata Kunci : Aren, Pupuk, Mulsa, Eceng gondok, Ganggang air,Budidaya 

 

PENDAHULUAN 

Aren (Arenga pinnata Merr) adalah tanaman yang besar dan tinggi hingga 

mencapai 25 m, merupakan tanaman yang multiguna karena buahnya, nira serta hasil 

olahan nira yang disebut gula merah. Tanaman Aren berasal dari daerah  tropika, 

mempunyai habitat luas  di  Indonesia,  Filipina,  Malaysia,  Assam  (India),  Laos,  

Kamboja,  Vietnam, Srilangka  dan  Thailand. Pemanfaatan  tanaman  Aren  di  Indonesia  

sudah  berlangsung  lama, sayangnya tidak diringi oleh tindak pembudidayaan dan 

pengelolaan yang memadai sehingga jumlah jenis ini semakin lama akan semakin 

berkurang. Khususnya di Kalimantan Selatan pemanfaatan tanaman Aren masih 

bersumber kepada tanaman yang tumbuh secara alami disekitar masyarakat. Salah satu 

upaya keberlangsungan tanaman ini adalah dengan cara memperbaiki pertumbuhan 

anakan agar dapat bertahan tumbuh di lapangan.  

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aplikasi pupuk biorganik cair dan 

mulsa tanaman air. Pemupukan dilakukan sebagai upaya pemenuhan unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk bioorganik cair adalah pupuk organik dalam sediaan cair 

mailto:dina_naemah@yahoo.com


304 
 

 
 

dimana mempunyai kelebihan antara lain pada untuk meningkatkan pertumbuhan melalui 

perangsangan perkembangan akar, meningkatkan jumlah klorofil, meningkatkan aktifitas 

fotosintesa, sedangkan pemulsaan dilakukan dengan menggunakan bahan organic untuk 

mengunrang penguapan berlebihan serta menekan pertumbuhan gulma sehingga 

tanaman utama dapat tumbuh dengan baik.   

BAHAN DAN METODE 

Alat yang digunakan adalah hand sprayer, polybag, gembor, jangka sorong, 

tibangan digital, oven, label unit percobaan, peralatan pembuatan pupuk bioorganik cair 

(drum, pengaduk, gelas ukur), kamera dan alat tulis menulis. Bahan yang diperlukan 

adalah bibit tanaman aren, pupuk bio organik cair, air, kompos, sekam, NPK, Urea, 

Rockphosphate, pupuk kandang dan bionature, ganggang air (Pistia stratiotes L)  dan 

tanaman eceng gondok (Eichhornia crassipes) 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menyiapkan bibit tanaman aren sesuai jumlah unit yang diperlukan penelitian, 

membuat pupuk biorganik cair dan mengumpulkan bahan mulsa (eceng gondok dan 

ganggang air)  

2. Bibit, setelah bibit dapat beradaptasi pada polybag besar dengan menggunakan tanah 

mandiangin, pemupukan dan pemulsaan, dilakukan setelah tanaman berada pada 

ploybag lebih kurang dua minggu : Mulsa kering (0 gram (tanpa pemberian mulsa), 40 

gram mulsa ganggang air, 40 gram campuran ganggang air dan eceng gondok serta 

40 gram mulsa eceng gondok) dan pemberian bioorganik cair (0 ml (tanpa perlakuan 

pupuk), 100 ml/l air, 150 ml/l air dan 200 ml/l air) 

3. Pengambilan Data, setiap 2 minggu selama 10 kali pengamatan 

a. Kemampuan hidup atau persentase hidup (%)  

b. Pertambahan jumlah pelepah daun 

c. Pengukuran warna daun yang diamati berdasarkan diagram warna daun  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan percobaan faktorial 

4 x 4, model rancangan percobaan menurut Hanafiah (1993) adalah : 

Yij      =          µ   +   αi   +   βj    +   (αβ)ij   +   εijk 

Keterangan :   
Yij   =   Nilai pengamatan pada taraf ke-i dari faktor A, taraf ke-j dari faktor B 
µ   =  Nilai rata-rata harapan 
αi = Pengaruh taraf ke-i dari faktor A 
βj =  Pengaruh taraf ke-j dari faktor B 
(αβ)ij  = Pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B 
εijk = Besarnya galat percobaan pada taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari 

faktor B serta ulangan ke-k 
Sebelum data dianalisis dengan uji keragaman, terlebih dahulu dilakukan Uji Uji 

Homogenitas Ragam dari Barlett dan juga Uji Kenormalan Kolmogorov – Smirnov.   
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Tabel 1. Analisis Keragaman (Analisis of Variance) 

Sumber 
Keragaman 

Db JK KT Fhitung 
Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 
Faktor : 
A 
B 
AB 
Galat 

ab – 1 
 
a – 1 
b – 1 
(a – 1) (b – 1) 
ab (n – 1) 

JKP 
 
JKA 
JKB 
JKAB 
JKG 

JKP/Dbp 
 
JKA/DbA 
JKB/DbB 
JKAB/DbAB 
JKG/DbG 

KTP/KTG 
 
KTA/KTG 
KTB/KTG 
KTAB/KTG 

 
 
 
 

 

Total Nab – 1 JKT     

Hasil Uji F ini merupakan derajat pengaruh terhadap data penelitian yaitu Jika F 

hitung > F tabel, terima H0 dan tolak H1, atau Jika F hitung < F tabel, terima H1 dan tolak 

H0. Jika dari analisis keragaman menunjukkan pengaruh perlakuan berbeda nyata atau 

sangat nyata terhadap objek yang diamati, maka pengujian statistik dilanjutkan dengan 

menghitung nilai Koefesien Keragaman (KK) terlebih dahulu. Setelah nilai koefesien 

keragaman diketahui maka dapat ditentukan uji lanjutan yang akan digunakan berikut :  

1. Jika KK besar (minimal 10% pada kondisi homogen), uji lanjutan yang sebaiknya 

dilakukan adalah Uji Duncan (Uji Beda Jarak Nyata Duncan) 

2. Jika KK sedang (minimal 5 – 10% pada kondisi homogen) uji lanjutan yang sebaiknya 

digunakan adalah Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

3. Jika KK kecil (maksimal 5% pada kondisi homogen), uji lanjutan yang sebaiknya 

digunakan adalah uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Persentase hidup bibit Aren (Arenga pinnata Merr) 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama 10 kali  diketahui bahwa 

persentase hidup dari bibit Aren (A. pinnata Merr) untuk setiap perlakuan adalah 100%. 

Persentase hidup merupakan suatu kunci keberhasilan dalam menilai kemampuan 

tanaman untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tanaman dikatakan mati apabila 

menunjukkan tanda-tanda berubahnya warna daun dan batang menjadi pucat, batang 

tidak bisa tegak ingga lama kelamaan tanaman akan layu dan mati (Dwijoseputro, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

         (a) Awal Penelitian           (b) Akhir Penelitian 

Gambar 1. Kondisi Anakan Aren (A. pinnata Merr) 
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Keberhasilan tumbuh dalam sebuah penelitian dapat mengindikasikan bahwa 

perlakuan yang diberikan untuk anakan memberikan efek yang baik dalam hal ini adalah 

pemberian pupuk bioorganik cair dan mulsa tanaman air. Komposisi media awal ikut 

berperan dalam pertumbuhan selanjutnya yaitu kombinasi top soil, sekam padi dan pupuk 

kandang. Ketiga kombinasi tersebut sudah menyiapkan hara yang baik bagi pertumbuhan 

selanjutnya. Sekam padi berfungsi sebagai pengikat logam berat, selain itu sekam padi 

juga berfungsi untuk menggemburkan tanah sehingga bisa mempermudah akar tanaman 

menyerap unsur hara didalamnya. Menurut Setyorini dkk. (2003), selain berfungsi 

mengikat logam, sekam juga dapat membuat tanah menjadi gembur dan mudah ditembus 

akar tanaman. Sementara pupuk kandang pada umunya  memiliki kandungan hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman  seperti nitrogen (N), posfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), 

magnesium (Mg) dan belerang (S). 

2. Pertambahan Jumlah daun bibit Aren (A. pinnata Merr) 

Keberadaan daun pada tanaman selain untuk fotosintesis juga untuk merangsang 

perakaran dan memperkuat pengaruh pemberian pupuk. Daun merupakan bagian 

tanaman yang sangat penting karenanya menjadi salah satu indikator pertumbuhan, hal 

ini disebabkan pada organ inilah tanaman atau tumbuhan dapat melangsungkan hidupnya 

melalui perubahan energy yang diperolehnya berupaa cahaya menjadi energy kimia. 

Semakin banyak organ daun ini terbentuk berarti member kesempatan kepada tanaman 

untuk memperoleh energy yang sangat besar demi kelangsungan hidupnya. Berikut 

rekapitulasi rata-rata pertambahan jumlah daun bibit Aren.. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. Grafik Rata-Rata Pertambahan Jumlah Daun A. pinnata Merr. 
Keterangan  :  
A0 : tanpa perlakuan Pupuk Bioorganik cair (PBC); A1 : 100 ml PBC; A2 : 150 ml PBC;  
A3 : 200 ml PBC ; B0 : Tanpa perlankuan Mulsa; B1 : Ganggang Air; B2 : Ganggang Air + 
Eceng gondok; B3 : Eceng Gondok 

 
Analisis keragaman dilakukan setelah data normal dan homogen, menunjukkan 

bahwa perlakuan sangat berpengaruh terutama untuk faktor pupuk bioorganic cair, 

sedangkan interaksi kedua perlakuan ditunjukkan uji hanya pada taraf 5%. Uji lanjut 

Duncan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata pada unit percobaan penggunaan 
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mulsa kayu apu (ganggang air) dengan kombinasi terhadap pupuk bioorganic cair 100 

ml/l air.  

 Hasil pengujian laboratorium terhadap bahan mulsa campuran yang mengandung 

nilai N (%) dan C organic relative lebih tinggi dibandingkan kedua perlakuan mulsa yang 

lain. Demikian juga nilai N dan C yang dikandung oleh jaringan tanaman secara 

kesuluruhan. Unsur hara berperan cukup besar dalam hal pertumbuhan tanaman. 

Tabel 2. Analisis keragaman terhadap pertambahan jumlah daun bibit Aren (A. pinnata 
Merr.) 

Sumber 
Keragaman 

derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

Fhitung Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 15 7.4000 0.4933 2.45** 1.74 2.17 
Faktor A 3 0.9500 0.3167 1.57 2.67 3.92 
Faktor B 3 2.6500 0.8833 4.39** 2.67 3.92 
Interaksi AB 9 3.8000 0.4222 2.10* 1.95 2.53 
Galat 144 29.0000 0.2014     

Total 159 36.4000      

Keterangan : KK = 23.62  % 
  ** = Berpengaruh sangat nyata         * = Berpengaruh Nyata 

 A = Pupuk Bioorganik Cair       B = Mulsa 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Faridah, E. dkk (2012), menyebutkan bahwa 

pemberian unsure hara akan berbeda pengaruh terhadap jenis media yang digunakan. 

Unsur hara nN,P dan K secara  umum akan mempercepat pertumbuhan tanaman, 

memacu pembentukan bunga untuk mejadi buah, menambah daya tahan serngan hama 

dan penyakit dan membantu penyerapan air, unsure hara itu sendiri serta berbagai enzim 

(Rina, D., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

      (a) 1 Pelepah daun                       (b) 2 Pelepah Daun 

Gambar 3. Pertambahan jumlah pelepah daun A. pinnata Merr. 

 
Unsur N merupakan unsur yang penting untuk pertumbuhan dimana kekurangan 

unsur ini bisa mengurangi keaktifan fotosintesis sampai pada 60% pada kondisi semula. 

Hal ini disebabkan nitrogen merupakan komponen utama dari berbagai substansi penting 

dalam tanaman sekitar 40-50% kandungan protoplasma yang merupakan substansi hidup 

dari sel tumbuhan terdiri dari senyawa nitrogen yang digunakan tanaman untuk 

membentuk senyawa penting seperti asam amino yang akan diubah menjadi protein. 
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Nitrogen juga dibutuhkan untuk membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam 

nukleat dan enzim.karena itulah nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar pada 

tahap pertumbuhan tanama, khususnya pada tahap pertumbuhan vegetatif seperti tunas 

baru atau perkembangan batang dan daun. 

3. Warna Daun A. pinnata Merr  

 Daun umumnya berwarna hijau, warna daun berasal dari kandungan klorofil yang 

berperan dalam proses fotosintesis. Warna pada daun biasanya dipengaruhi oleh pigmen 

daun yang dapat berubah sesuai kandungan yang diperoleh oleh tanaman tersebut. 

Menurut Rina (2015) apabila tanaman kekurangan unsure N maka warna daun akan 

terlihat pucat kekuningan sementara itu jika unsur N trpenuhi maka warna daun akan 

tampak hjau sempurna. 

 Demikian pula halnya dengan kekurangan unsure hara lainnya seperti P 

menyebabkan daun akan berubah warna menjadi keunguan, sedangkan kekurangan 

unsure K menyebabkan daun menguning dibagian tepi keatas (Rina, 2015). Untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan salah satu unsur hara N maka digunakan Diagram 

Warna Daun (BWD) dengan skala 2 – 5. 

 Hasil analisa keragaman nilai bagan warna daun menunjukkan bahwa perlakuan 

yang diberikan berpengaruh sangat nyata terutama dalam hal pupuk bioorganic cair, 

sedangkan mulsa dan interaksi faktor perlakuan memberikan pengaruh pada taraf 5%.   

Tabel 3. Analisis keragaman warna daun bibit Aren (A. pinnata Merr.) 

Sumber 
Keragaman 

derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

Fhitung 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 15 0.2542 0.0169 3.60** 1.74 2.17 
Faktor A 3 0.1131 0.0377 8.01** 2.67 3.92 
Faktor B 3 0.0542 0.0181 3.84* 2.67 3.92 
Interaksi AB 9 0.0870 0.0097 2.05* 1.95 2.53 
Galat 144 0.6776 0.0047         

Total 159 0.9318           

Keterangan : KK = 12 % 

  ** = Berpengaruh sangat nyata           * = Berpengaruh Nyata 

Uji lanjut tampak berpengaruh pada perlakuan mulsa campuran jika dibandingkan 

terhadap nilai tengah mulsa dengan menggunakan eceng gondok sebagai bahan dasar 

sedang perlakuan yang juga menunjukkan pengaruh adalah penggunaan pupuk 

bioorganic cair 100 ml/l air dengan campuran mulsa kayu apu (ganggang air). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumenda, L dkk (2011) mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan klorofil antara lain gen, cahaya, 

dan unsur N, Mg, Fe sebagai pembentuk dan katalis dalam sintesis klorofil, berikut 

analisis kimia jaringan tanaman dengan penggunaan pupuk bioorganik cair  
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Gambar 4. Skala Warna Daun berdasarkan BWD pada tanaman A. pinnta Merr. 
Keterangan  : A0 : tanpa perlakuan Pupuk Bioorganik cair (PBC); A1 : 100 ml PBC; A2 :  
150 ml PBC; A3 : 200 ml PBC ; B0 : Tanpa perlankuan Mulsa; B1 : Ganggang Air; B2 : 
Ganggang Air + Eceng gondok; B3 : Eceng Gondok 

 
Menurut Winarni (2000) apabila nitrogen (N) terbatas maka daun bagian atas 

tanaman berwarna hijau kekuningan, sebaliknya bila nitrogen (N) meningkat maka warna 

daun bagian atas tanaman berwarna lebih hijau. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil 

rata-rata dari pembacaan skala BWD berkisar antara 3- 4 pelepah. 

Menurut Salisbury dan Ross, 1991. Warna hijau berasal dari klorofil yang terdapat 

dalam kloroplas pada jaringan parenkim palisade dan parenkim spons daun, pada  

tumbuhan tingkat tinggi, klorofil a dan klorofil b merupakan pigmen utama fotosintetik, 

yang berperan menyerap cahaya violet,biru, merah dan memantulkan cahaya hijau 

(Salaki 2000). Ketika primordial daun baru terbentuk, primordial daun sebelumnya (yang 

lebih tua) telah melebar secara progresif, sebagai akibat aktifitas meristem di dalam daun 

itu sendiri. Primordial daun akan terus berkembang ukurannya secara berangsur-angsur, 

bertambahnya ukuran daun terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah sel yang diikuti 

dengan penambahan ukuran sel. Pembelahan sel berbeda-beda pada daerah tertentu 

dari meristem daun, sehingga terjadi aktifitas diferensial dari meristem daun yang 

menyebabkan terbentuknya bentuk-bentuk daun yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Pengamatan Bagan Warna Daun (BWD) 
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2. Perlakuan berpengaruh sangat nyata pada pertambahan jumlah pelepah daun 

meskipun interaksi antara mulsa dan pupuk biorganik cair hanya berpengaruh nyata 

3. Rata-rata pertambahan jumlah pelepah daun paada setiap perlakuan berkisar antara 

2-3 pelepah dan rata-rata tertinggi terdapat pada unit percobaan mulsa (campuran 

antara ganggan air dan eceng gondok)  

4. Bagan warna menunjukkan kecukupan unsure hara N hamper pada semua 

perlakuan, rata-rata pengamatan warna daun tertinggi terdapat pada unit pupuk 

bioorganic cair 150 ml/l air dan mulsa eceng gondok 

Saran yang bisa disampaikan adalah sebaiknya anakan yang sudah dipersiapkan 

dapat segera ditanam agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu kedepan. 

Pemeliharaan sangat penting diperhatikan sampai tanaman dapat beradaptasi di 

lapangan terutama kebutuhan air.  
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa biokimia 
aktif (flavonoid, saponin, quinon, steroid, triterpenoid dan alkaloid) dari empat jenis 
tumbuhan rawa. Metode penelitian meliputi pengambilan dan pengumpulan sampel 
(tumbuhan Dadangkak, Jalukap, Hambin Buah dan Simpur) di Marabahan dan analisis 
laboratorium yang meliputi identifikasi senyawa aktif (flavonoid, saponin, quinon, steroid, 
triterpenoid dan alkaloid) secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 
tumbuhan Dadangkak mengandung senyawa aktif alkaloid, steroid, triterpenoid, flavonoid 
tetapi tidak mengandung senyawa aktif saponin dan quinon. Tumbuhan Jalukap 
mengandung senyawa alkaloid, steroid, triterpenoid, flavonoid, saponin tetapi tidak 
mengandung senyawa aktif quinon. Tumbuhan Hambin buah mengandung senyawa aktif 
alkaloid, steroid, triterpenoid tetapi tidak mengandung senyawa aktif flavonoid, saponin 
dan quinon. Tumbuhan Simpur mengandung senyawa aktif alkaloid, steroid, triterpenoid, 
saponin tetapi tidak mengandung senyawa aktif flavonoid dan quinon. 
Kata kunci: Tumbuhan rawa, fitokimia, senyawa aktif 

 

LATAR BELAKANG 

Hutan tropika Indonesia memiliki potensi tumbuhan obat yang tak ternilai harganya. 

Tidak kurang dari 1260 jenis tumbuhan obat ada di hutan tropika Indonesia (Zuhud dan 

Haryanto, 1994). Potensi tersebut telah dimanfaatkan selama ratusan tahun oleh etnis-

etnis yang tinggal di sekitar hutan dan di pedesaan. Etnis tersebut memanfaatkan 

tumbuhan obat sebagai pencegah dan penyembuh berbagai macam penyakit. 

Pengetahuan tentang tumbuhan obat mulai dari jenis tumbuhannya, bagian yang 

digunakan, cara pengolahan sampai dengan penyakit yang disembuhkan merupakan 

kekayaan pengetahuan masing-masing etnis yang diwariskan secara turun temurun. 

Selain etnis tersebut, kelompok lain yang juga memanfaatkan kekayaan potensi 

tumbuhan obat hutan tropika Indonesia adalah para peneliti, mahasiswa, industri jamu 

dan praktisi pengobatan alternatif yang menggali pengetahuan berbagai etnis melalui 

eksplorasi, penelitian atau hanya hobi dalam rangka mendokumentasikan 

keanekaragaman pengetahuan tiap etnis dan kemudian turun mempraktekkannya.  

Tumbuhan obat didefinisikan sebagai tumbuhan atau bagian tumbuhan yang 

digunakan sebagai bahan obat tradisional (jamu) atau bahan pemula bahan baku obat, 

tumbuhan yang diekstraksi dan ekstrak tumbuhan tersebut digunakan sebagai obat 

sedangkan obat tradisional merupakan obat jadi atau ramuan bahan alam yang secara 

tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (Karto dan 

Promono, 2009 dalam Fitri Ramadhani, 2011). Obat tradisional meliputi jamu dan 

fitofarmaka. Penggunaan obat tradisional dinilai lebih aman digunakan daripada 
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penggunaan obat modern. Hal ini dikarenakan obat tradisional memiliki efek samping 

yang relatif sedikit daripada obat modern. Hal inilah yang menjadikan obat tradisional 

menjadi pilihan alternatif yang populer saat ini sebagai salah satu cara pengobatan. 

Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai 

obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Pengertian berkhasiat obat 

adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit tertentu. Tanaman obat 

sebagai obat asli Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang kita (Nusantara) yaitu 

digunakan dalam upaya memelihara kesehatan dan mengobati penyakit, kemudian 

pengetahuan ini diwariskan secara turun temurun dari generasi tetapi belum ada uji ilmiah 

untuk mengetahui kandungan kimianya.  

Tumbuhan hutan digunakan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai obat tradisional 

sejak dahulu. Beberapa diantaranya telah terbukti dapat dijadikan obat untuk berbagai 

macam penyakit. Pengetahuan yang mereka miliki tersebut diperoleh informasi yang 

dapat dimanfaatkan untuk suatu kegiatan ilmiah terhadap peranan obat tradisional, 

khususnya untuk tanaman berkhasiat obat, agar dapat diketahui senyawa biokimia aktif 

yang berperan dalam suatu pengobatan penyakit. Beberapa senyawa biokimia aktif 

ternyata memiliki efek farmakologis terhadap tubuh manusia antara lain flavonoid, 

saponin, quinon, steroid, triterpenoid dan alkaloid. Flavonoid memiliki efek farmakologis 

memperbaiki fungsi hati dan anti kanker. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis 

mencoba untuk meneliti empat jenis tumbuhan rawa apakah didalamnya mengandung 

atau tidak mengandung senyawa fitokimia (flavonoid, saponin, quinon, steroid, 

triterpenoid dan alkaloid) secara kualitatif. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Dasar Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru dan pengambilan 

simplisia dilakukan di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.  

                                     
Dadangkak (Hydrolea quadrivalvis)          Hambin Buah (Phyllanthus urinaria) 

                             
Jalukap (Centella asiatica)                 Simpur (Dillenia sp) 

Gambar 1. Empat jenis tumbuuhan rawa (Dadangkak, Hambin Buah, Jalukap dan 
Simpur) 
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Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi tabung reaksi, lumpang porselin, 

hot plate, water bath, penjepit tabung reaksi, gelas ukur, labu erlenmeyer, gelas beker, 

pipet tetes, kertas saring, corong, cawan petri, botol kaca, neraca dan parang. Bahan 

yang digunakan meliputi tumbuhan rawa yaitu Dadangkak (Hydrolea quadrivalvis), 

Jalukap (Centella asiatica), Hambin Buah (Phyllanthus urinaria) dan Simpur (Dillenia sp) 

sedangkan bahan kimia yang digunakan antara lain Amoniak (NH3), Asam Sulfat 

(H2SO4)2N, Asam Sulfat (H2SO4) pekat, Asam Klorida (HCl) 1%, Asam Klorida (HCl) 

pekat, Asam Acetat Glacial, Aquades, Etanol (C2H5OH), Khloroform (CHCl3), Natrium 

Hidroksida (NaOH) 1 N, serbuk Magnesium (Mg), pereaksi Dragendorf, pereaksi Meyer 

dan pereaksi Wagner.  

Pengambilan dan pengumpulan sampel (simplisia tumbuhan) diambil pada bagian 

daun, batang dan akar. Bagian-bagian tersebut dibersihi dengan air, dikeringkan dan 

dimasukkan kedalam kantong plastik agar sampel tetap terjaga kesegarannya kemudian 

dipotong kecil-kecil dan digerus untuk mendapatkan sampel yang halus. Sampel dianalisa 

di laboratorium dengan uji komponen kimia aktif yang meliputi flavonoid, steroid, saponin, 

triterpenoid, quinon dan alkaloid dengan menggunakan pereaksi yang sesuai.  Untuk 

identifikasi senyawa aktif (alkaloid, terpenoid/steroid dan triterpenoid, flavonoid, saponin 

dan quinon) dilakukan menurut Harbore (1987). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Tabel 1. Hasil yang diperoleh dari penelitian  

No 
Nama 

Simplisia 

A St&Tr F S Q 

Ulangan 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Dadangkak + + + + + + - - - - 

2 Jalukap + + + + + + + + - - 

3 Hambin buah + + + + - - - - - - 

4 Simpur + + + + - - + + - - 

Keterangan:  
A = Alkaloid 
St = Steroid 
Tr = Triterpenoid 
F = Flavonoid 
S = Saponin 
Q = Quinon 
+ = terdapat senyawa aktif 
- = tidak terdapat senyawa aktif 

Berdasarkan pengujian komponen senyawa kimia aktif terhadap 4 jenis tumbuhan 

rawa, maka teridentifikasi sebanyak 24 nilai positif (+) yang terdiri dari 8 nilai (+) uji 

Alkaloid, 8 nilai (+) untuk uji Steroid dan Triterpenoid, 4 nilai (+) untuk uji Flavonoid, 4 nilai 

(+) untuk uji Saponin serta 16 nilai negatif (-) pada keempat uji komponen senyawa kimia 

aktif. 
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B. Pembahasan  

Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa simplisia yang telah diteliti 

mengandung beberapa senyawa aktif dimana senyawa tersebut dapat ditentukan dari 

perubahan warna dan kelarutannya. Pengamatan dilakukan sebanyak 2 kali ulangan 

terhadap setiap simplisia, adanya kandungan senyawa aktif pada simplisia dinyatakan 

dengan tanda (+) dan ulangan kedua juga menunjukkan tanda (+) jadi tidak perlu 

dilakukan ulangan ketiga kalinya. Hasil pengamatan secara kualitatif simplisia yang diuji 

adalah 

1. Dadangkak 

Tumbuhan Dadangkak dari hasil pengujian yang telah dilakukan mengandung: 

a. Alkaloid ditandai dengan terdapatnya endapan pada tabung reaksi meyer 

berwarna putih, pada tabung wagner berwarna coklat dan tabung reaksi 

dragendorf berwarna jingga 

b. Steroid/Triterpenoid ditandai dengan terjadi perubahan warna dari kuning tua 

menjadi hijau kebiruan 

c. Flavonoid ditandai dengan terjadinya perubahan warna larutan uji dari warna 

putih kemerahan menjadi warna orange muda. 

Kandungan kimia aktif yang tidak terdapat pada tumbuhan Dadangkak yaitu 

a. Saponin, ditandai dengan tidak terbentuk busa pada larutan uji 

b. Quinon, ditandai dengan tidak terjadi perubahan warna pada larutan uji. 

Hasil pengujian tumbuhan Dadangkak menunjukkan bahwa tumbuhan ini memiliki 

khasiat obat dimana pada tumbuhan ini terdapat senyawa Alkaloid, Steroid dan 

Flavonoid. Alkaloid memiliki efek farmakologis sebagai analgesic (pereda nyeri dan 

panas), insektisida (pembasmi serangga), stimulan (perangsang) dan anti kanker. Steroid 

memiliki efek farmakologis sebagai penenang. Triterpenoid memiliki efek farmakologis 

untuk penyakit diabetes. Flavonoid memiliki efek farmakologis untuk mengatasi gangguan 

fungsi hati dan anti kanker. Tumbuhan ini oleh masyarakat Marabahan, Kabupaten Barito 

Kuala digunakan untuk mengobati penyakit kencing manis. 

2. Jalukap  

Tumbuhan Jalukap mengandung: 

a. Alkaloid ditandai dengan terdapatnya endapan pada tabung reaksi meyer 

berwarna putih, pada tabung wagner berwarna coklat dan tabung reaksi 

dragendorf berwarna jingga 

b. Steroid/Triterpenoid ditandai dengan terjadi perubahan warna dari kuning tua 

menjadi hijau kebiruan 

c. Flavonoid ditandai dengan terjadinya perubahan warna larutan uji dari warna 

putih kemerahan menjadi warna orange muda. 
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d. Saponin ditandai dengan terbentuknya busa pada tabung reaksi 

Kandungan yang tidak terdapat pada tumbuhan Jalukap adalah Quinon yang ditandai 

dengan tidak adanya perubahan warna pada larutan uji. Tumbuhan ini memiliki khasiat 

obat, Alkaloid memiliki efek farmakologis sebagai analgesic (pereda nyeri dan panas), 

insektisida (pembasmi serangga), stimulan (perangsang) dan anti kanker. Steroid memiliki 

efek farmakologis sebagai penenang. Triterpenoid memiliki efek farmakologis untuk 

penyakit diabetes. Flavonoid memiliki efek farmakologis untuk mengatasi gangguan 

fungsi hati dan anti kanker. Saponin memiliki efek farmakologis sebagai anti mikroba. 

Tumbuhan ini oleh masyarakat Marabahan, Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk 

mengatasi sakit demam dan sakit perut. 

3. Hambin buah 

Tumbuhan ini mengandung: 

a. Alkaloid ditandai dengan terdapatnya endapan pada tabung reaksi meyer 

berwarna putih, pada tabung wagner berwarna coklat dan tabung reaksi 

dragendorf berwarna jingga 

b. Steroid/Triterpenoid ditandai dengan terjadi perubahan warna dari kuning tua 

menjadi hijau kebiruan. 

Kandungan kimia aktif yang tidak terkandung di tumbuhan Hambin buah: 

a. Flavonoid, ditandai dengan tidak adanya perubahan warna pada larutan uji 

b. Saponin, ditandai dengan tidak terbentuk busa pada larutan uji 

c. Quinon, ditandai dengan tidak terjadi perubahan warna pada larutan uji. 

Tumbuhan ini memiliki khasiat obat, Alkaloid memiliki efek farmakologis sebagai 

analgesic (pereda nyeri dan panas), insektisida (pembasmi serangga), stimulan 

(perangsang) dan anti kanker. Steroid memiliki efek farmakologis sebagai penenang. 

Triterpenoid memiliki efek farmakologis untuk penyakit diabetes. Tumbuhan ini oleh 

masyarakat Marabahan, Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk mengatasi sakit 

demam dan maag.  

4. Simpur  

Tumbuhan ini mengandung: 

a. Alkaloid ditandai dengan terdapatnya endapan pada tabung reaksi meyer 

berwarna putih, pada tabung wagner berwarna coklat dan tabung reaksi 

dragendorf berwarna jingga 

b. Steroid/Triterpenoid ditandai dengan terjadi perubahan warna dari kuning tua 

menjadi hijau kebiruan 

c. Saponin ditandai dengan terbentuknya busa pada tabung reaksi 

Kandungan kimia aktif yang tidak terdapat pada tumbuhan ini adalah 

a. Flavonoid, ditandai dengan tidak adanya perubahan warna pada larutan uji 
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b. Quinon, ditandai dengan tidak terjadi perubahan warna pada larutan uji. 

Tumbuhan ini memiliki khasiat obat, Alkaloid memiliki efek farmakologis sebagai 

analgesic (pereda nyeri dan panas), insektisida (pembasmi serangga), stimulan 

(perangsang) dan anti kanker. Steroid memiliki efek farmakologis sebagai penenang. 

Triterpenoid memiliki efek farmakologis untuk penyakit diabetes. Tumbuhan ini oleh 

masyarakat Marabahan, Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk obat sakit mata.  

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tumbuhan yang berpotensi 

mengandung senyawa-senyawa kimia aktif sangat berkaitan dengan bisa tidaknya 

tumbuhan digunakan sebagai obat-obatan tradisional dan modern. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Senyawa aktif yang terkadnung pada tumbuhan Dadangkak adalah Alkaloid, Steroid, 

Triterpenoid dan Flavonoid. Tumbuhan Jalukap mengandung Alkaloid, Steroid, 

Triterpenoid, Flavonoid dan Saponin. Tumbuhan Hambin buah mengandung Alkaloid, 

Steroid dan Triterpenoid. Tumbuhan Simpur mengandung Alkaloid, Steroid, Triterpenoid 

dan Saponin. Keempat tumbuhan tersebut memang potensial dimanfaatkan sebagai obat 

karena setelah dilakukan pengujian secara kimia tumbuhan tersebut banyak mengandung 

senyawa aktif. Penelitian ini perlu adanya uji lanjutan tentang presentase senyawa aktif, 

fungsi dan pemanfaatan dari masing-masing tumbuhan bagi dunia kesehatan.  
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ABSTRAK 
Kelulut (Apis trigona) adalah jenis lebah yang tidak menyengat, memiliki tubuh 

berwarna hitam dengan ukuran kecil.Lebah ini banyak dijumpai di daerah tropis dan 
subtropis, di mana madu yang dihasilkan memiliki khasiat untuk kesehatan dan nilai 
ekonomi yang tinggi.Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis mengenai budidaya 
kelulut sangat menarik untuk dilakukan. 

Kegiatan bimbingan teknis yang telah dilakukan meliputi cara pemindahan sarang 
lebah kelulut dari batang pohon, perbanyakan koloni lebah kelulut, dan khasiat madu bagi 
kesehatan serta penyampaian motivasi wirausaha madu. Berdasarkan hasil kegiatan 
dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman peserta kegiatan 
mengenai cara pemindahan sarang lebah kelulut dari batang pohon ke dalam kotak 
pemeliharaan (stup) dari 20% menjadi 100%, cara perbanyakan koloni lebah kelulut dari  
0% menjadi 50%, dan  khasiat madu bagi kesehatan, dari 60% menjadi 100%. Selain itu, 
juga diketahui bahwa semua peserta (100%) menjadi tertarik untuk melajutkan kegiatan 
budidaya madu kelulut ini ke jenjang usaha/bisnis dari semula hanya 66%.Cara 
pemindahan sarang kelulut dapat dilakukan dengan stup (kotak sarang buatan) dan 
perbanyakan dilakukan dengan cara penumpukan 3-4 buah stup.  
Kata kunci:budidaya, lebah kelulut, madu 

 

PENDAHULUAN 

Kelulut (Apis trigona) adalah jenis lebah yang tidak menyengat, memiliki tubuh 

berwarna hitam dengan ukuran lebih kecil daripada lebah madu biasa (Apis cerana dan 

Apis mellifera), dan banyak dijumpai di daerah tropis dan subtropis seperti di Amerika 

Selatan, Australia dan Asia Tenggara (Klakasikorn et al., 2005). Lebah kelulut hidup di 

daerah terbuka dengan ketinggian tempat 90–210 m dpl, suhu ligkungan 28-36 ºC, 

kelembaban udara 77-96 %, dan intensitas cahaya 20-660 watt m-2 (Safrizal et al., 2014). 

Kelulut menghasilkan madu tidak lebih dari 1 gelas untuk setiap sarang (koloni) 

dengan rasa sedikit masam.Namun demikian, madu kelulut memiliki khasiat yang sangat 

baik untuk kesehatan karena banyak mengandung berbagai macam vitamin, mineral dan 

enzim-enzim seperti diatase, invertase, glukosa oksidase, fruktosa, peroksidase, dan 

lipase (Suranto, 2014).Selain madu, kelulut juga menghasilkan propolis yang banyak 

mengandung antioksidan, sehingga dapat bermanfaaat untuk mengatasi berbagai 

penyakit (Radiati et al., 2007; Sforcin, 2007; Sforcin dan Bankova, 2011). 

mailto:budi_mamiek@yahoo.co.id
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Gambar 1. lebah kelulut (Apis trigona) 

 
Akhir-akhir ini madu lebah kelulut semakin diminati karena banyak orang yang 

telah merasakan manfaatnya.Madu lebah kelulut dijual di pasaran dengan harga Rp. 500-

600 ribu/liter, sementara harga madu biasa Rp. 200-300 ribu/liter (Yahya dan Dharma, 

2014).Oleh karena tingginya minat dari para konsumen madu lebah kelulut dan harga 

jualnya yang tinggi, maka perburuan sarang kelulut marak dilakukan oleh 

masyarakat.Perburuan sarang dilakukan dengan penebangan pohon di hutan (Gambar 

2), di mana kelulut biasa membuat sarangnya. 

  

Gambar 2. Penebangan pohon untuk  
                  mendapatkan sarang kelulut  

Gambar 3. Batang pohon dipotong dengan 
                  ukuran panjang 50-60 cm  

Penebangan dilakukan dengan gergaji mesin (chain-shaw), sehingga perolehan 

sarang untuk mendapatkan madu dapat dilakukan dengan cepat.Pohon yang telah 

ditebang kemudian dipotong sepanjang 50-60 cm pada bagian di mana terdapat sarang 

(Gambar 3).Potongan batang selanjutnya dibelah untuk dapat mengambil sarang, yang 

kemudian diperas untuk mengambil madunya. 

Saat ini masyarakat di desa Karang Taruna tidak bisa lagi mendapatkan madu 

karena sarang kelulut sudah habis diburu.Masyarakat tidak lagi bisa mendapatkan 

penghasilan tambahan melalui penjualan madu.Keadaan ini menggugah masyarakat 

untuk dapat melakukan budidaya.Namun demikian, sampai saat ini kegiatan budidaya 

belum juga dilakukan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Melalui 

kegiatan IbM budidaya lebah kelulut ini diharapkan masalah yang dihadapi masyarakat 

dapat segera teratasi. Adapun yang menjadi tujuan kegiatan kegiatan ini adalah:  
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1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Karang Taruna mengenai cara 

budidaya lebah kelulut serta manfaat madu bagi kesehatan. 

2. Memberikan motivasi kepada masyarakat desa Karang Taruna untuk dapat 

melakukan usaha/bisnis melalui kegiatan budidaya lebah kelulut.  

METODE KEGIATAN 

Permintaan konsumen madu yang tinggi dan terbatasnya pengetahuan 

masyarakat mengenai budidaya lebah kelulut merupakan permasalahan yang di atasi 

melalui kegiatan IbM ini. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka solusi yang 

diberikan berupa kegiatan bimbingan teknis budidaya lebah yang meliputi:  

a. Cara pemindahan sarang lebah kelulut dari batang pohon ke dalam kotak 

pemeliharaan (stup).  

b. Cara perbanyakan koloni lebah kelulut, sehingga masyarakat (perserta kegiatan) 

dapat melakukan perbanyakan stup tanpa harus mendatangkan (membeli) bibit koloni 

baru.  

c. Cara pemanenan dan penyimpanan madu kelulut 

d. Khasiat madu bagi kesehatan 

e. Materi kewirausahaan agar masyarakat termotivasi untuk melajutkan kegiatan 

budidaya madu kelulut ini ke jenjang usaha/bisnis.  

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan bimbingan teknis meliputi cara pemindahan bibit koloni dari batang pohon ke 

dalam kotak, perbanyakan koloni, materi tentang khasiat madu bagi kesehatan dan 

kewirausahaan. Selain disampaikan secara teori, kegiatan bimtek juga dilakukan dengan 

praktek secara lansung.Kegiatan diikuti oleh 12 orang peserta (2 ketua dan 10 anggota 

kelompok) dan mahasiswa 4 orang. 

HASIL KEGIATAN 

Pelatihan budidaya kelulut ini sangat menarik bagi peserta kegiatan. Hal ini dapat 

diketahui dari keseriusan para perserta dalam mengikuti penjelasan para nara sumber 

dari pagi hingga petang. Selain itu dari kuisioner yang telah dibagikan kepada peserta 

kegiatan dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman dari peserta 

kegiatan mengenai: 

1. cara pemindahan sarang lebah kelulut dari batang pohon ke dalam kotak 

pemeliharaan (stup), dari 20% menjadi 100%. 

2. cara perbanyakan koloni lebah kelulut, sehingga masyarakat (perserta kegiatan) 

dapat melakukan perbanyakan stup tanpa harus mendatangkan (membeli) bibit 

koloni baru, dari 0% menjadi 50%.  

3. khasiat madu bagi kesehatan, dari 60% menjadi 100%. 
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Selain itu, berdasarkan hasil kuisioner juga dapat diketahui bahwa semua peserta 

(100%) menjadi tertarik untuk melajutkan kegiatan budidaya madu kelulut ini ke jenjang 

usaha/bisnis, dimana semula hanya 65% peserta yang berminat.  

Adapun cara pemindahan sarang kelulut yang disampaikan pada kegiatan 

pengabdian ini adalah dengan metode stup. Kelulut berpidah ke dalam kotak buatan yang 

posisinya diletakkan di atas batang sarang kelulut (Gambar 4).Pada bagian dasar stup 

dibuat lubang berukuran sekitar 7 cm x 7 cm, sehingga antara batang dan dasar stup 

terdapat jalan penghubung.Dengan demikian, kelulut dengan mudah berpindah dari 

sarang semula (batang pohon) menuju sarang yang baru (dalam stup) seperti ditunjukkan 

pada Gambar 5. 

  

Gambar 4. Stup (rumah kelulut) Gambar 5. Sarang kelulut dalam stup 

Keuntungan yang diperoleh dengan metode ini adalah kemudahan dalam pemanenan 

madu, karena hanya dengan membuka tutup stup (terbuat dari plastik) sarang sudah 

terlihat dengan jelas dan madu dapat dipanen dengan penyedotan. 

Sementara itu untuk melakukan perbanyakan koloni dilakukan dengan cara 

menumpuk kotak stup beberapa buah (3-4), di mana antara stup yang satu dengan yang 

lain dibuatkan lubang penghubung. Pada setiap stup, juga dibuatkan lubang kecil sebagai 

pintu keluar masuk kelulut. Dengan cara ini, setiap kotak akan diisi oleh sekelompok 

kelulut.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa:  

1. terjadi peningkatan pemahaman peserta kegiatan mengenai cara pemindahan sarang 

lebah kelulut dari batang pohon ke dalam kotak pemeliharaan (stup) dari 20% menjadi 

100%. 

2. terjadi peningkatan pemahaman pada cara perbanyakan koloni lebah kelulut dari  0% 

menjadi 50%, dan  khasiat madu bagi kesehatan, dari 60% menjadi 100%.  

3. terjadi peningkatan ketertarikan untuk mengusahakan kegiatan budidaya madu kelulut 

dari 65% menjadi 100%. 

4. pemindahan sarang kelulut dapat dilakukan dengan stup (kotak sarang buatan) dan 

perbanyakan dilakukan dengan cara penumpukan 3-4 buah stup.  
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ABSTRAK 

 
Variasi pertumbuan tanaman jati pada hutan rakyat di daerah tropika basah salah 

satunya diduga dipengaruhi oleh keberagaman kualitas lahan sebagai faktor lingkungan 
tumbuh salah satunya ialah kandungan kalsium tanah (Ca), karena jati merupakan jenis 
calcareus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kalsium terhadap terhadap 
pertumbuhan tanaman jati (tinggi, diameter dan volume). Penelitian ini dilakukan pada 
hutan rakyat tanaman jati daerah tropika basah yang berada di Kabupaten Tapin dan 
Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan umur tanaman jati 11 tahun (KU II). Metode 
penelitian meliputi 1) uji kadar kalsium tanah tiap unit lahan 2) Pengukuran pertumbuhan 
meliputi tinggi, diameter dan volume kayu, hubungan masing-masing parameter dengan 
menggunakan regresi linear.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar kalsium tanah  
pada masing-masing unit lahan. Unit lahan 1 dan 2 memiliki kadar kalsium dengan harkat 
rendah, unit lahan 3 dan 4 dengan harkat kalsium sedang dan unit lahan 5 dan 6 dengan 
kadar kalsium dengan harkat tinggi. kadar kalsium tanah menjalin hubungan linear nyata 
positif (P<0,05) terhadap tinggi batang bebas cabang (T.Bc), tinggi total tanaman (T.total), 
diameter dan volume kayu bebas cabang (V.Bc). Semakin besar kadar kalsium tanah 
maka akan dikuti oleh peningkatan tinggi tanaman baik tinggi bebas cabang  maupun 
tinaggi total, diameter dan volume kayu. pertumbuhan tanaman tanaman jati akan 
terhambat pada daerah-daerah yang memiliki  kadar kalsium tanah rendah, hal ini 
menunjukkan bahwa rendahnya kadar kalsium tanah menjadi salah satu faktor 
penghambat terhadap pertumbuhan tanaman jati di tropika basah 
Kata Kunci : Kalsium, Pertumbuhan, tropika basah 

 

PENDAHULUAN 

Daerah tropika basah (humid tropic) seperti di Kalimantan Selatan, tanaman jati 

merupakan jenis introduksi yang banyak dikembangkan dalam bentuk hutan rakyat yang 

mulai berkembang pada tahun 2002. Walupun demikian Tanaman Jati di kenal di 

Indonesia sejak  400 - 600 tahun yang lalu (Ombina, 2008; Verhaegen et al., 2010; 

Widjajani et al., 2011) dan mulai digalakkan dalam skala industry pada abat ke-19 

(Na’iem, 2005). Jati cukup luas ditanam maysrakat dan tersebar hampir di seluruh wilayah 

Kalimantan Selatan. Kualitas dan nilai ekonomi kayu jati memberikan daya tarik 

masyarakat untuk pengembangan tanaman jati (Bermejo et al., 2003). Nilai ekonomi kayu 

jati yang tinggi disebabkan karena kayu jati termasuk kayu mewah dan awet (Sumarna, 

2001; Bermejo et al., 2003; Ombina, 2008). 

Kondisi tempat tumbuh tanaman jati dari asalnya di Jawa yang memiliki periode 

musim kemarau yang tegas akan berbeda dengan kondisi tempat tumbuh pada daerah 

tropika basah seperti di Kalimantan Selatan yang mempunyai periode hujan merata 

sepanjang tahun. Di samping itu jati pada daerah Jawa banyak tumbuh pada daerah-
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derah dengan tanah dengan kadar kalsium yang cenderung tinggi. Jati merupakan jenis 

calcareus (memerlukan kalsium dalam jumlah yang tinggi), sementara di tropika basah 

daerah yang mengandung batuan kapur atau terdapat intrusi kapur memiliki penyebaran 

yang tidak merata. Perbedaan tempat tumbuh daerah tropika basah sebagai daerah 

pengembangan tanaman jati dari habitat aslinya di diduga menjadi salah satu penyebab 

varasi pertumbuhan tanaman jati hutan rakyat.  

Salah satu faktor pertumbuhan tanaman ialah faktor lingkungan tumbuh 

(Hardjowigeno, 1993; Zobel dan Talbert, 1984). Perbedaan kualitas tumbuh tapak dapat 

menyebabkan variasi pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman jati (Sumarna, 2001). 

Jati untuk tumbuh optimal memerlukan persyaratan seperti, tanah yang netral atau sedikit 

basa (Zhou et al., 2011; Bermejo et al., 2003; White, 1998; Kaosa-ard 1998; 

Purwowidodo, 1991). Unsur kimia pokok yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jati 

ialah kalsium (Ca), untuk pertumbuhan dan perkembangan jati membutuhkan jumlah 

kalsium yang relatif besar dalam tanah (Zhou et al., 2011). Faktor lain yang penting untuk 

pertumbuhan jati ialah draenase, kelerengan, salinitas, dan kedalaman tanah (Rugmini, 

2007; CSR/FAO Staff, 1983). Tanaman jati juga memerlukan kejenuhan basa tinggi (60-

80 %) sampai sangat tinggi (<80 %) (Chongsuksatikum dan Tantiraphan, 1991). 

Persebaran tanaman jati rakyat di Kalimantan Selatan tersebar secara sporadik 

pada berbagai variasi tapak, tanah tropika basah yang kecenderungannya memiliki pH 

relatif asam dan daerah yang terdapat intrusi kapur tidak merata menyebabkan variasi 

pertumbuhan di areal pertanaman hutan jati rakyat, oleh karena itu diperlukan penelitian 

pengaruh terhadap kadar kalsium tanah terhadap pertumbuhan tanaman jati di daerah 

pengembangan baru di tropika basah.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh kadar kalsium tanah terhadap pertumbuhan tanaman jati di tropika basah.   

Bahan dan Metode Penelitian 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada hutan rakyat tanaman tanaman Jati (Tectona grandis 

Linn. F) pada umur 11 tahun (kelas umur II) di Kabupaten Kabupaten Tapin dan 

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan  dengan kareakteristik daerah tropika 

basah. 

Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur pengambilan data dilakukan dengan metode survei lapangan dan 

observasi, adapaun tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Membuat Unit Pengamatan 

Membuat unit pengamatan blok hutan rakyat tanaman jati di daerah tropika basah 

yang meliputi 6 unit lahan berdasarkan karakteristik geologi pada system lahan. Pada 

masing-masing sistem lahan dibuat pengulangan pengamatan blok hutan rakyat 
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sebanyak 3 lokasi hutan rakyat, sehingga pada keenam sistem lahan jumlah pengamatan 

menjadi 18 blok hutan rakyat. 

2. Pengukuran kadar kalsium tanah  

Pengamatan kalsium  (ca) tanah dengan mengambil tanah pada kedalaman 10 cm, 

20 cm dan 30 cm kemudian dicampur secara merata (dikompositkan) dan diukur kadar ca 

tanah di laboratorium ilmu tanah.  

3. Mengukur Pertumbuhan  

Mengukur pertumbuhan (tinggi, diameter tanaman dan volume) secara systematic 

sampling menggunakan plot ukur berbentuk lingkaran dengan jari-jari (r) sebesar 7,94 

meter) dan jarak antar plot ukur 50 m. Setiap blok pengamatan diambil sebanyak 4 plot 

ukur, sehingga dengan 18 blok pengamatan yang meliputi 6 sistem lahan dan 3 ulangan 

memerlukan 72 plot ukur.  Tinggi tanaman diukur pada permukaan tanah hingga batang 

bebas cabang (T.Bc) dan tinggi total (T. Tot) dihitung dari permukaan tanah hingga pucuk 

batang. Diameter tanaman diukur pada diameter setinggi dada (Dbh) atau ± 130 cm dari 

permukaan tanah.  

Analisis Data 

Volume dihitung dengan menggunakan rumus volume batang menurut Simon 

(1993). V = 0.25 x π x d2 x t x f dengan π : 3,14; t : tinggi tanaman; d : diameter batang 

dan f : faktor koreksi pohon sebesar 0,7. Analisis Regresi Linear (Gomez dan Gomez, 

1995) dengan menggunakan SPSS versi 17. 

Hasil dan Pembahasan  

Hubungan Kadar Kalisum Tanah Terhadap Pertumbuhan (Tinggi, Diameter, Volume) 

Pengukuran kadar kalsium tanah yaitu kadar kalsium yang tersedia bagi tanaman 

(dapat ditukar) Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar kalsium pada 

masing-masing unit lahan. Unit lahan 1 dan 2 memiliki kadar kalsium dengan harkat 

rendah, unit lahan 3 dan 4 dengan harkat kalsium sedang dan unit lahan 5 dan 6 dengan 

kadar kalsium dengan harkat tinggi berdasarkan pada klasifikasi harkat hara menurut 

CSR/FAO (1983). Pertumbuhan tanaman selain dipengaruhi oleh faktor internal berupa 

genetik yang dibawa dari induknya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dari lingkungan 

berupa letak lahan, kondisi ekologis, iklim dan kesuburan tanah (Siregar 2005).  

Jati merupakan jenis calcareus (Purwowidodo, 1991; Widodo,1989) yang 

memerlukan kalsium dalam jumlah banyak dapat dibuktikan pada tabel 1 bahwa terdapat 

hubungan yang linear antara kadar kalsium dan pertumbuhan tanaman. Ukuran 

pertumbuhan yang dimaksud meliputi Pengukuran tinggi tanaman bebas cabang (T.Bc) 

dan tinggi total (T.Total), diameter tanaman dan volume kayu komersial yaitu volume kayu 

bebas cabang (Jumani, 2009). 
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Rekapitulasi hasil pengukuran tinggi bebas cabang (T.Bc) dan tinggi total tanaman 

(T.Tot), diameter setinggi dada (DBH) dan penghitungan volume kayu  (Tabel 1), 

menunjukkan bahwa  bahwa kadar kalsium tanah menjalin hubungan linear nyata positif 

(P<0,05) terhadap tinggi batang bebas cabang (T.Bc), tinggi total tanaman (T.total), 

diameter dan volume kayu bebas cabang (V.Bc). Semakin besar kadar kalsium tanah 

maka akan dikuti oleh peningkatan tinggi tanaman baik tinggi bebas cabang  maupun 

tinaggi total, diameter dan volume kayu.  

Tabel 1. Hasil Pengukuran Kadar Kalsium tanah dan Pertumbuhan Tinggi Tanaman pada 
Masing-masing Unit Lahan   

Unit 
lahan 

Kadar kalsium 
tanah  (me/100 g) 

Tinggi (T.Bc)  
(m) 

Tinggi Total  
(T.Total) 
 (m) 

Diameter 
(cm) 

Volume kayu 
(m

3
.ha

-1
) 

1 3.37 5.23 10.91 16.40 63.83 

2 4.22 7.07 13.91 18.18 108.56 

3 6.62 7.81 14.24 19.26 135.19 

4 7.20 7.64 14.25 18.55 114.42 

5 10.57 8.34 15.39 20.61 162.37 

6 10.91 8.38 15.85 22.27 169.94 

Hubungan kadar kalsium 
dengan Tinggi, Diameter 

dan Volume Jati 

Ŷ = 5,097+0,32X 
R

2
 = 0.75 

Ŷ = 
10,66+0,48X 
R

2
 = 0.76 

Ŷ 
=14,85+0,61X 

R
2
 = 0.88 

Ŷ = 
42,49+11,64X 

R
2
 = 0.87 

 
Unit lahan yang memiliki Kadar kalsium tanah dengan harkat tinggi merupakan 

daerah dengan lahan yang terdapat pada geologi batuan kapur sehingga pH tanah lebih 

tinggi dan kadar kalsium tanah tinggi, menghasilkan rata-rata pertumbuhan tinggi bebas 

cabang  8,34-8,38 m, tinggi total 15,39-15,85 m, diameter 20,61-22,27 cm dan volume 

kayu 162,37-69,94 m3.ha-1. Lahan dengan kadar kalsium tanah dengan harkat sedang 

merupakan lahan dengan geologi terdapat intrusi batuan kapur  menghasilkan 

pertumbuhan tanaman jati dengan rata-rata tinggi bebas cabang sebesar 7,64-7,81 m, 

tinggi total 14,24-14,25 m, diameter 18,55-19,26 cm dan volume kayu 135,19-114,42 

m3.ha-1, sedangkan unit lahan dengan kadar kalsium tanah dengan harkat rendah 

menghasilkan tanaman jati dengan tinggi bebas cabang terendah 5,23-7,07 m, tinggi total 

10,91-13,91 m, diameter 16,40-18,18 cm dan volume kayu 63,83-108,56 m3.ha-1. Hal ini 

membuktikan bahwa kadar kalsium di dalam tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman jati, semakin tinggi kadar kalsium tanah menunjukkan semakin tinggi 

pertumbuhan tanaman jati. 

Riap tumbuh tanaman jati tertinggi daerah tropika basah  pada daerah yang 

mengandung kadar kalsium tanah tinggi menunjukkan riap tinggi sebesar 1,44 m.th -1, riap 

diameter 2,03 cm.th-1 dan riap volume 15,45 m3.ha-1.th-1. Riap tanamn jati di daerah lain 

seperti di Jawa Barat dengan curah hujan yang tinggi di Kecamatan congeang pada umur 

12 tahun memiliki riap tinggi terhadap tinggi total 1,02 m.th-1 dan riap volume  14,08 

m3.ha-1.th-1 (Supriatna dan Widjayanto, 2011) dan di daerah ciamis dapat mencapai 2,25 
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m.th-1 pada usia 5 tahun (Hadiyan, 2009). Pertumbuhan Jati di Kalimantan Timur pada 

Hutan Rakyat pada iklim tropika basah pada umur 8 tahun mencapai riap terhadap tinggi 

total sebesar 1,13 m.th-1 (Jumani, 2009). Berdasarkan pada perbandingan dengan 

daerah-daerah lain maka pertumbuhan jati di tropika basah di Kalimantan Selatan yang 

tumbuh pada lahan dengan kandungan kadara kalsium tanah tinggi mampu bersaing 

terhadap riap tinggi pada daerah lain pada curah hujan yang sama-sama tinggi bahkan di 

Jawa yang merupakan daerah indegeneus tanaman jati. 

Kesimpulan 

Jati di tropika basah seperti di Kalimantan Selatan memiliki pertumbuhan yang baik pada 

lahan-lahan yang memiliki kandungan kalsium tanah minimal dengan harkat kalsium 

tanah sedang.  pertumbuhan tanaman tanaman jati akan terhambat pada daerah-daerah 

yang memiliki  kadar kalsium tanah rendah, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kadar 

kalsium tanah menjadi salah satu factor penghambat terhadap pertumbuhan tanaman jati 

di tropika basah. 
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ABSTRAK 

 
Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap masuk musim kemarau. Kebakaran 

hutan dan lahan frekuensinya semakin meningkat. Deteksi kebakaran hutan dan lahan 
merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam rangka pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan. Kegiatan tersebut seperti deteksi keberadaan titik panas (hotspot) di 

lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk ―Pemetaan Sebaran Hotspot di Kabupaten 
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan‖ 

Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap survei lapangan, tahap 
pengolahan data dan analisis data. Tahap survei lapangan dilakukan wawancara 
terhadap penduduk mengenai keberadaan hotspot yang ada. Tahap pengolahan data 
mencakup  pengolahan data primer dan sekunder. Peta sebaran hotspot diperoleh dari 
hasil overlay mengunakan software Arc View dan Arc GIS.  
 Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar daerah penelitian terdapat sebaran 
hotspot. Semakin banyak sebaran hotspot pada setiap daerah menyebabkan semakin 
tinggi potensi terjadinya kebakaran.  
Kata kunci: pemetaan, hotspot, kebakaran 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti 

kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selalu terjadi pada 

musim kemarau, yaitu pada bulan Agustus, September, dan Oktober, atau pada masa 

peralihan (transisi). Wilayah hutan dan lahan di Indonesia yang berpotensi terbakar antara 

lain di Pulau Sumatera (Riau, Jambi, Sumut, dan Sumsel) dan di Pulau Kalimantan 

(Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan) (Lihat Gambar 1) (BMKG, 

2015).  

Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar termasuk daerah yang 

mempunyai potensi tinggi terkena kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Banjar terletak 

di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan (lihat Gambar 2). Luas wilayahnya 

4.668,50 Km2 atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan 

merupakan wilayah terluas ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten 

Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. 
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Gambar 1. Peta Sebaran Titik Panas (BMKG, 2015) 

 

 Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Banjar 

 Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang dekat dengan bandara 

dan mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Kabupaten Banjar 

mempunyai jumlah penduduk 545.397 jiwa, mempunyai jumlah penduduk terbesar kedua 

setelah Kota Banjarmasin (BPS, 2015) (lihat Tabel 1).  

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kalimantan Selatan Tahun 2014 

Kabupaten Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Tanah Laut 319098 

Kotabaru 314492 

Banjar 545397 

Barito Kuala 294109 

Tapin 179166 

Hulu Sungai Selatan 224474 

Hulu Sungai Tengah 257107 

Hulu Sungai Utara 222314 

Tabalong 235777 

Tanah Bumbu 315815 

Balangan 121318 

Kota Banjarmasin 666223 

Kota Banjarbaru 227500 

JUMLAH 3922790 



331 

 

Sumber : BPS, 2015 

Kabupaten Banjar merupakan kawasan dengan kondisi eksisting yang sebagian 

besar berupa kawasan hutan dan lahan gambut yang mudah terbakar. Kewaspadaan 

dengan mengenali kerentanan dalam menghadapi bencana kebakaran sangat diperlukan 

supaya dampak dan kerugian dapat diminimalkan. Berdasarkan latar belakang di atas 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul ―Pemetaan Sebaran Hotspot di Kabupaten 

Banjar Kalimantan Selatan‖. 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian adalah metode survei (1965, dalam Suharsimi, 1966). 

Pemilihan daerah penelitian menggunakan metode purposive, berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. daerah yang dekat dengan bandara, 

b. mempunyai jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Banjarmasin (BPS, 2015), 

c. merupakan kawasan dengan kondisi eksisting yang sebagian besar berupa kawasan 

hutan dan lahan gambut yang mudah terbakar. 

Sumber-sumber data hotspot diperoleh dari LAPAN (Lembaga Antariksa dan 

Penerbangan Nasional), Departemen Kehutanan Republik Indonesia, FFPMP (Forest Fire 

Prevention Management Project), BMKG dan sumber lain dari luar negeri. Data hotspot 

tersebut kemudian dioverlay dengan Peta Administrasi yang ada sehingga dapat 

diketahui penyebaran hotspot di Kabupaten Banjar akibat kebakaran hutan dan lahan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah curah hujan bulanan mempengaruhi jumlah titik panas (hotspot) di setiap 

daerah termasuk di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sebaran hotspot di Kabupaten 

Banjar Provinsi Kalimantan Selatan merata di sebagian besar kecamatan. Hanya 

sebagian kecil kecamatan yang tidak terdapat hotspot dari bulan Juli, agustus, 

September, Oktober dan November yaitu di Kecamatan Martapura Timur dan Sambung 

Makmur (lihat Tabel 2 dan Gambar 3).  

 Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa jumlah Hotspot paling 

banyak adalah di Kecamatan Cintapuri Darussalam yaitu sebanyak 315. Jumlah Hotspot 

di Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dari bulan Juli, Agustus, 

September, Oktober dan November terus mengalami peningkatan. Kecamatan lainnya 

yang juga menagalami peningkatan jumlah hotspot dan jumlah hotspotnya cukup banyak 

adalah Kecamatan Aranio sebanyak 77, Kecamatan Karang Intan sebanyak 71, dan 

Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 65. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan 

November jumlah hotspot di Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan karena 

pada bulan tersebut masih masuk musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang 
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yang terjadi tersebut karena efek dari penyimpangan iklim seperti El Nino maupun osilasi 

atmosfer di atas Samudera Hindia yang menyebabkan kondisi cuaca yang ekstrem di 

beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. 

Frekuensi hotspot terus mengalami peningkatan pada setiap bulannya dan di dukung oleh 

musim kemarau panjang sehingga sangat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan 

terjadinya kebakaran hutan dan lahan.  

Tabel 2. Tabel Kecamatan dan Hotspot Bulanan di Kabupaten Banjar Tahun 2015 

No. Nama Kecamatan 
Hotspot 

Juli 
Hotspot 
Agustus 

Hotspot 
September 

Hotspot 
Oktober 

Hotspot 
November 

Jumlah 

1 Aluh-aluh 0 0 5 0 0 5 

2 Aranio 3 12 40 21 1 77 

3 Astambul 2 5 16 2 0 25 

4 Beruntung Baru 0 2 13 2 0 17 

5 
Cintapuri 
Darussalam 

4 
26 262 22 1 315 

6 Gambut 0 0 30 19 5 54 

7 Karang Intan 1 15 27 27 1 71 

8 Kertak Hanyar 0 0 6 0 0 6 

9 Martapura Barat 2 13 14 14 0 43 

10 Martapura Timur 0 0 0 0 0 0 

11 Martapura 0 0 0 1 0 1 

12 Mataraman 0 6 12 7 0 25 

13 Paramasan 0 0 20 28 1 49 

14 Pengaron 1 9 5 5 0 20 

15 Sambung Makmur 0 0 0 0 0 0 

16 Simpang Empat 0 3 3 2 0 8 

17 Sungai Pinang 1 6 38 19 1 65 

18 Sungai Tabuk 0 1 27 23 0 51 

19 Tatah Makmur 0 0 4 0 0 4 

20 Telaga Bauntung 0 0 0 2 0 2 

  Jumlah 14 98 522 194 10 838 

Sumber : Data Hotspot BMKG Juni-November, 2015 

 

Gambar 3. Kecamatan dan Hotspot Bulanan di Kabupaten Banjar Tahun 2015 
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KESIMPULAN 

1. Sebagian besar daerah penelitian terdapat sebaran hotspot, 

2. Semakin banyak sebaran hotspot pada setiap daerah menyebabkan semakin 

tinggi potensi terjadinya kebakaran.  
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ABSTRAK 

 
PT Gunung Madu Plantations (GMP) merupakan perkebunanan yang memiliki banyak 
keanekaragaman hayati salah satunya yaitu burung air yang dijaga atau dilindungi oleh 
perusahaan. Divisi Itebu merupakan salah satu areal yang di dalamnya terdapat berbagai 
jenis burung air. PT GMP belum memiliki data base tentang keanekaragaman burung air 
pada areal tersebut, sehingga penelitian ini penting dilaksanakan untuk menganalisis 
keanekaragaman jenis burung air pada  areal Divisi I PT. GMP. Penelitian ini dilakukan 
pada bulan Oktober-November 2015 menggunakan metode kombinasititikhitung (Point 
Count). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 9 spesies burung air dengan total-individu 
2138 individu yang berasal dari 4 famili yaitu Ardeidae, Alcedinidae,Anatidae danRallidae. 
Indekskeanekaragaman (Diversity Index) sebesar (H’)2,052, maka dari hasil tersebut 
tergolong dalam keanekaragaman yang sedang (1<H’<3) serta dalam kondisi yang stabil 
dengan indekskesamarataan (Evenness Index) sebesar(J) 0,934 berarti (0,75>J<1). 
Kata kunci: burung air, keanekaragaman, titik hitung. 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Burung adalah salah satu jenis satwa yang sangat terpengaruh keberadaannya akibat alih 

guna lahan hutan, terutama pada lahan-lahan monokultur seperti perkebunan kelapa 

sawit dan karet. Hilangnya pohon hutan dan tumbuhan semak, menyebabkan hilangnya 

tempat bersarang, berlindung dan mencari makan berbagai jenis burung. Burung memiliki 

peran penting dalam ekosistem antara lain sebagai penyerbuk, pemencar biji, pengendali 

hama. Burung juga seringkali digemari oleh sebagian orang dari suara dan keindahan 

bulunya.Secara teori, keanekaragaman jenis burung dapat mencerminkantingginya 

keanekaragaman hayati hidupan liar lainnya, artinya burung dapat dijadikan sebagai 

indikator kualitas hutan. Berbagai jenis burung dapat kita jumpai di berbagai tipe 

habitatyaitu hutan (hutanprimer/hutansekunder), agroforest, perkebunan (sawit/karet/kopi) 

dan tempat terbuka (pekarangan, sawah, lahan terlantar) (Alikodra, 2010;Ayat, 2011). 

Burung air merupakan jenis burung yang seluruh aktifitas hidupnya berkaitan dengan 

daerah perairan atau lahan basah (Elfidasari, 2007). Menurut Konvensi Ramsar (1971), 

mailto:apri.hidayat58@gmail.com
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Howes, Bakewell dan Noor (2003), McKinnon, Philipps dan van Balen (1998) yang 

dimaksud dengan burung air (water fowl), yaitu jenis burung yang secara ekologis 

keberadaannya bergantung pada lahan basah (wetland), dengan ciri-ciri memiliki paruh 

yang termodifikasi dan disesuaikan dengan lokasi habitat yaitu paruh panjang dan tebal 

untuk memakan ikan dan invertebrata air yang terdapat di permukaan air dan bentuk 

paruh yang panjang dan tipis dapat melengkung ke bawah atau lurus yang digunakan 

untuk mengambil makanan yang letaknya di dalam  substrat.  

Selama ini konservasi burung di Indonesia masih terpusat pada kawasan-kawasan 

konservasi yang ditetapkan pemerintah, seperti di dalam cagar alam, suaka margasatwa 

dan taman nasional. Burung-burung juga hidup di luar kawasan konservasi seperti hutan 

tanaman, perkebunan, pemukiman, areal persawahan dan lainnya (Dewi, 2005). 

PT Gunung Madu Plantations merupakan salah satu perkebunan yang didalamnya 

terdapat berbagai jenis burung air. Berkaitan dengan itu dibutuhkan data dan informasi 

mengenai keanekaragaman jenis burung air yang ada di PT Gunung Madu Plantations 

yang dapat bermanfaat bagi stakeholder terkait untuk upaya konservasi di masa yang 

akan datang, sehinggapenelitianinipentinguntukdilaksanakan. 

 

II. METODEPENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2015 di PT. Gunung Madu 

Plantations, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Metode yang digunakan 

yaitu metode titik hitung (Point Count) (Bibby, Jones dan Marsden, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1. Lokasi point count 3 dan 4 di Divisi I pada penelitian analisis keanekaragaman 

jenis burung air di Divisi I dan Divisi II PT Gunung Madu Plantation Lampung 
Tengah, Oktober-November 2015. 
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Pelaksanaan dilakukan dengan diam pada titik yang telah ditentukan kemudian mencatat 

perjumpaan terhadap burung. Parameter yang diukur yaitu jenis dan jumlah. Pengamatan 

menggunakan dua titik hitung/stasiun pengamatan (titik 1 lebung dekat perkantoran dan 

titik 2 lebung dekat perkebunan tebu). Pada setiap titik hitung waktu yang digunakan 

dalam melakukan pengamatan adalah  45 menit dan 15 menit untuk pindah ketitik 

lainnya. Pada setiap titik dalam titik pengamatan dicatat setiap jenis burung yang dijumpai 

dan jumlahnya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Divisi I PT Gunung Madu Plantation 

Lampung Tengah, ditemukan 9 spesies burung air dengan total-individu 2138 individu 

yang berasal dari 4 famili. Indeks Keanekaragaman (diversity index) H, (2,052), maka dari 

hasil tersebut tergolong dalam keanekaragaman yang sedang (1<H’<3) serta dalam 

kondisi yang stabil dengan indeks Kesamarataan (eveness index) j’= (0,934) berarti 

(0,75>J<1) disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Spesies-spesies burung yang terdapat di Divisi I PT Gunung Madu Plantation 
Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Oktober-November 2015 

 

Indeks keanekaragaman dan indeks kesamarataan burung air disetiap lokasi pengamatan 

dengan dua titik hitung (Point Count)/stasiun pengamatan di Divisi I PT Gunung Madu 

Plantation Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Oktober-November 2015 (Tabel 2). 

Tabel 2. Indeks keanekaragaman dan Indeks Kesamarataan burung pada setiap lokasi 
pengamatan dengan dua titik hitung (Point Count)/stasiun pengamatan di Divisi 
I  PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah 

 

Titik  
(Point Count) 

Jumlah 
Spesies 

Indeks 
Keanekaragaman 

Indeks Kesamarataan 

Point Count 1 8 1,889 0,908 
Point Count 2 8 1,997 0,960 

 

No Nama Spesies Nama Ilmiah Famili Jumlah  

1 Cangak merah Ardea purpurea Ardeidae 200 

2 Cekakak sungai Todirhamphus chloris Alcedinidae 69 

3 Belibis kembang Dendrocygna arcuata Anatidae 302 

4 Raja Udang Biru Alcedo coerulescens Alcedinidae 90 

5 Blekok sawah Ardeola speciosa Ardeidae 325 

6 Mandar Besar Porphyrio porphyria Rallidae 354 

7 Kareo padi Amaurornis phoenicurus Rallidae 86 

8 Kuntul besar Egrettaalba Ardeidae 364 

9 Kuntul kecil Egretta garzetta Ardeidae 348 

Total Individu 3440 

Indeks Keanekaragaman (H')  2,052 (Sedang) 

Indeks Kesamarataan (J) 0,934 (Stabil) 
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Tabulasi hasil perhitungan indeks kesamaan (Similarity index) di tiap point count/stasiun 

pengamatan di Divisi I PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah dilihat pada Tabel 3 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Nilai indeks kesamaan spesies antarpoint count/stasiun pengamatan di Divisi I 

PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah 
 

Titik 
(Point Count) 

Point Count 1 Point Count 2 

Point Count 1 -  0,875 
Point Count 2 - - 

 

B.Pembahasan 

1. Kelimpahan Spesies 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama 14 hari efektif di area 

Divisi I PT Gunung Madu Plantations Lampung Tengah ditemukan 9 spesies burung air 

yang berasal dari 4 famili dapat dilihat pada (Tabel 1) antara lain adalah famili Ardeidae 

yang terdiri dari spesies Belekok Sawah (Ardeola speciosa), Cangak Merah (Ardea 

purpurea), Kuntul Besar (Egretta alba) dan Kuntul Kecil (Egretta garzetta), dari famili 

Anatidae yang terdiri dari spesies Belibis Kembang (Dendrocygna arcuata), famili 

Alcedinidae terdiri dari spesies Cekakak Sungai (Todirhompus chloris) dan Raja Udang 

Biru (Alcedo coerulescens), dari famili Rallidae yang terdiri dari spesies Mandar Besar 

(Porphyrio porphyrio), dan Kareopadi (Amaurornis phoenicurus). 

Cekakak sungai (Todirham phuschloris) selama penelitian ditemukan terbang 

rendah dan bertengger di ranting pohon dan tunggak-tunggak pohon mati, berwarna 

dominan biru  dan putih. Burung ini dijumpai di setiap stasiun lokasi penelitian dengan 

jumlah 69 ekor selama penelitian. Menurut Mac Kinnon dkk (2010), cekakak sungai 

berukuran tubuh sedang (24 cm) dengan mahkota, sayap, punggung, dan ekor biru 

kehijauan berkilau terang. 

Belekok Sawah (Ardeola speciosa) pada saat pengamatan burung ini ditemukan 

sedang berdiam diri dipinggiran lebung yang berlumpur.Pada saat pengamatan 

ditemukan sebanyak 325 ekor.  MenurutMacKinnon dkk (2010)burung yang berukuran 

kecil (45 cm) bersayap putih, kepala dan dada kuning tua, punggung nyaris hitam, tubuh 

bagian atas lainnya berwarna coklat bercoret-coret, tubuh bagian bawah putih.  burung ini 

hidup di daerah berair, sendirian atau dalam kelompok yang tersebar, berdiri diam-diam 

dengan tubuh pada posisi rendah dan kepala ditarik kembali sambil menunggu mangsa. 

Cangak Merah (Ardea purpurea) ditemukan sebanyak 200 ekor.Pada saat 

pengamatan burung ini selalu ditemukan sedang terbang diatas sambil mengeluarkan 

suara yang khas ―uak‖ dengan berualang-ulang kali.Menurut MacKinnon, Phillips, dan 
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Balen (2010) burung berukuran besar (80 cm) memiliki warna abu-abu, coklat berangan. 

Topi hitam jambul menjuntai, jika sudah dewasa terdapat garis hitam menurun sepanjang 

leher yang merah karat.   Punggung dan penutup sayap abu-abu jika terbang bulunya 

terlihat hitam.  Memiliki kebiasaan mengedap-endap sendirian disepanjang aliran air 

dangkal yang penuh dengan rerumputan untuk mencari makan ikan-ikan kecil. 

Belibis kembang (Dendrocygn aarcuata) saat penelitian ditemukan sedang 

berdiam diri diembung, berukuran tubuh sedang dan berwarna coklat gelap dan merah.  

Burung ini  hanya dijumpai di stasiun (point count) 1 penelitian tepatnya di divisi  1 dengan 

jumlah 302 ekor selama penelitian.  Menurut Mac Kinnon dkk (2010), belibis kembang 

berukuran sedang (45 cm) dengan kepala atas dan leher belakang coklat gelap 

sedangkan bagian lainnya lebih pucat, punggung dan ekor coklat, bulu putih dengan 

bagian hitam pada sisi menonjol dari bawah sayap, paruh hitam, kaki berwarna coklat 

abu-abu. Sewaktu terbang burung ini mengeluarkan suara siulan mencicit bernada tinggi. 

Burung ini biasanya ditemukan dalam kelompok di danau dan air tawar, beristirahat ditepi 

air yang terbuka atau berumput. 

Kuntul kecil (Egretta garzetta) merupakan jenis burung yang ditemukan dengan 

jumlah 348 ekor. Memiliki ciri ukuran sedang (60 cm), berbulu putih. Perbedaannya 

dengan kuntul kerbau adalah ukuran lebih besar,badan lebih ramping, paruh hitam, dan 

kaki hitam. Sering mengunjungi sawah, tepi sungai,sungai kecil di pesisir dan area 

perairan. Mencari makan dalam kelompok yang tersebar, sering berbaur dengan jenis lain 

seperti kuntul kerbau (MacKinnon dkk., 2010). Sering terlihat berjalan mencari ikan di 

pantai ketika laut surut pada sorehari.  

Raja Udang Biru (Alcedocoerulescens) pada saat pengamatan terlihat bertengger 

ditunggak-tunggak pohon mati disekitar lebung. Burung ini ditemukan sebanyak 90 ekor. 

Menurut MacKinnon, Phillips, dan Balen (2010) burung berukuran sangat kecil (14 cm) 

berwarna biru mencolok dan putih ini memiliki nada cukup tinggi, cicitan dua nada ‖tiiw-

tiiw‖ yang dikeluarkan sewaktu terbang, bertengger pada pohon di pinggir aliran air kecil, 

tambak, dan hutan mangrove, burung ini memiliki kebiasaan bertengger pada pohon di 

pinggir aliran air kecil, tambak, dan hutan mangrove. 

Kareo Padi (Amaurornis phoenicurus) pada saat pengamatan ditemukan dibawah 

sawit dan semak-semak di sekitar lebung dengan jumlah 86individu di stasiun 

pengamatan burung ini sering terlihat di tepi jalan mengedap-endap ke semak-

semakdekat air.  Menurut MacKinnon, Phillips, dan Balen (2010) dan Ayat (2011)  burung 

yang berukuran besar (30 cm) berwarna abu-abu dan putih mencolok ini umumnya hidup 

sendirian di pinggir danau,tepi sungai, hutan mangrove dansawah. 
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Mandar Besar (Porphyrio porphyrio) pada saat pengamatan ditemukan sebanyak 

354 individu pada stasiun pengamatan 1 dan 2 di areal tebu, dengan jalan terbang rendah 

secara berpasangan untuk mencari makan di sekitar aliran air dan kembali bersembunyi 

di semak-semak serta mengeluarkan suara ―wak-wak-wak‖. Menurut MacKinnon, Phillips, 

dan Balen (2010) dan Ayat (2011)  burung yang berukuran besar (42 cm) tubuh pendek 

gemuk berwarna biru keungunan dengan paruh besar berwarna merah ini adalah burung 

penghuni rawa-rawa dan danau. 

Kuntul Besar  (Egretta alba) pada saat pengamatan ditemukan di setiap stasiun 

penenlitian sebanyak 364 individu, berada disekitaran lebung untuk mencari makan. 

Menurut MacKinnon, Phillips, dan Balen (2010) dan Ayat (2011) burung yang berukuran 

besar, memiliki leher bersimpul, pada saat berbiak paruhnya berwarna hitam dengan kaki 

merah serta kulit muka abu-abu sedangkan pada waktu tidak berbiak paruh dan kulit 

muka berwarna kuning dengan kaki berwarna hitam.. 

 
Gambar 2.Grafik spesies burung yang di temukan pada penelitian analisis 

keanekaragaman jenis burung air di Divisi I II PT Gunung Madu Plantation 
Lampung Tengah, Provinsi Lampung,  Oktober-November 2015. 

 

Berdasarkan Gambar 1 di atas tampak bahwa Famili Ardeidae merupakan famili 

terbesar yang dijumpai di Divisi I PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah, dari 

famili Ardeidae  dijumpai 4 spesies burung.  Lebung-lebung nyang ada di areal penelitian 

menjadi tempat mencari makan karena menyediakan pakan ikan bagi famili (Ardeidae). 

Famili Ardeidae merupakan spesies-spesies burung air, burung air sangat 

bergantung pada lahan basah untuk melangsungkan hidupnya, oleh karena itu diduga 

burung-burung dalam famili Ardeidae ini  sangat menyukai areal tersebut sebagai tempat 

mencari makanan dan tempat bersarang. Menurut penelitian yang dilakukan Watalee, 

Ningsih dan Ramlah (2013) dominannya famili ardeidae dipengaruhi oleh tipe habitat 

yang berawa yang terdapat banyak genangan air sehingga juga terdapat banyak jenis 

ikan yang hidup yamg menjadi pakannya. 

Tinggi rendahnya keanekaragaman jenis burung yang ditemukan memasuki dan 

beraktivitas pada masing-masing stasiun (Point count) di lokasi penelitian tidak terlepas 

dari keadaan susunan vegetasi.  Menurut Utama dan Dewi (2011) dan Firdaus, Setiawan 
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dan Rustiati (2014), daya dukung variasi vegetasi merupakan salah satu faktor yang 

menghubungkan antara keanekaragaman spesies burung dan keseimbangan komunitas, 

yaitu jika keanekaragaman tinggi, maka keseimbangan komunitasnya juga tinggi. 

Data pada hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat empat jenis burung yang 

selaluditemukan pada tiap titik pengamatan yaitu Kuntul Besar  (Egretta Alba), Raja 

Udang Biru (Alcedo Coerulescens), Kuntul Kecil (Egretta Garzetta) dan Cekakak Sungai 

(Todirhamphus Chloris). Menurut Sayogo (2009) bahwa jenis-jenis burung yang 

ditemukan pada semua habitat mungkin jenis-jenis burung tersebut memiliki rentang 

habitat yang luas dan kemudahan untuk beradaptasi pada setiap tipe habitat yang 

berbeda.Pendapat itu diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2011) 

yang mengatakan bahwa jenis burung yang selalu dijumpai pada berbagai tipe habitat 

karena jenis ini memiliki jumlah individu yang cukup banyak, sebaliknya jenis-jenis yang 

hanya dijumpai pada satu lokasi tertentu mungkin karena jenis tersebut memiliki tingkat 

adaptasi tertentu terhadap suatu habitat. 

Jenis burung dengan jumlah individu tertinggi pada pengamatan sore hari adalah 

jenis burung dari famili Ardeidae yaitu kuntul besar, kuntul kecil, blekok sawah dan 

cangak merah sedangkan jenis burung dengan jumlah individu terendah adalah famili 

Alcedinidae cekakak belukar dan cekakak sungai. Bila didasarkan pada pemanfaatan 

habitat maka hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu penggunaan habitat sebagai 

tempat mencari makan dan tempat beristirahat. Darmawan (2006) dan Dewi, Harianto, 

Firdaus, Saipurozi, Nababan,  Novayanti, Aminah,  Pratiwi,  dan Rahmandani (2016) 

mengatakan bahwa burung yang hanya ditemukan pada satu atau beberapa habitat saja 

dimungkinkan karena jenis tersebut hanya mampu menempati tipe habitat tertentu atau 

dikarenakan jenis tersebut memiliki populasi yang cukup rendah.  

2. Keanakaragaman Spesies 

a. Indeks Keanekaragaman 

Berdasarkan parameter indeks kenekaragaman Shanon-Wiener (H’) secara keseluruhan 

keananekaragaman jenis burung di Divisi I PT Gunung Madu Plantation Lampung 

Tengah, tergolong sedang yaitu H’= 2,052 (1< H < 3). Pengamatan dilakukan pada dua 

titik hitung stasiun pengamatan/Point count (Gambar 2). 
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Gambar  3.Grafik indeks keanekaragaman (H’) burung air di dua ttitik hitung (Point Count) 

pada penelitian analisis keanekaragaman jenis burung air di Divisi I PT 
Gunung Madu Plantation Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Oktober-
November 2015. 

Perhitungan Indeks keanakaragaman jenis burung di setiap stasiun 

pengamatan/point count didapat: point count 1 dengan nilai 1,889, sedangkan point count  

2 dengan nilai 1,997, hal ini menunjukan bahwa pada antara : point count 1 dan point 

count 2 memiliki tingkat keanekaragaman yang hampir sama, hal ini diduga karena pada  

point count (Lebung dekat perkantoran) dan: point count 2 berada di area yang 

lingkungan sekelilingnya sama yaitu di kelilingin perkebunan tebu. 

Total jenis individu burung dari hasil pengamatan pada dua titik hitung tersebut 

adalah sebagai berikut: pada point count 1 terdapat 8 spesies dengan total individu 1317 

dan point count 2 terdapat 8 spesies dengan total individu 821 (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jenis dan individu burung air di DUA titik hitung (Point Count) pada penelitian 
analisis keanekaragaman jenis burung air di Divisi I PT Gunung Madu 
Plantation Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Oktober-November 2015. 

 
b. Indeks Kesamarataan (Eveness Indexs) 

Penggunaan indeks kesamarataan spesies (J’) menunjukkan spesies yang 

dominan atas spesies lain. Kesemarataan spesies dipengaruhi oleh jumlah individu dan 

jumlah spesies burung secara keseluruhan yang teramati di lokasi penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kesamarataan spesies di Divisi I PT Gunung 

Madu Plantation Lampung Tengah adalah point count 1 (0,908), point count 2 (0,960). 

Komunitas di Divisi I PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah dapat dikatakan 
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berada dalam kondisi yang stabil (0,75<J<1) sebab nilai indeks yang diperoleh di atas 

0,75 dan di bawah 1 (Gambar 4). 

 
Gambar 5. Grafik indeks kesamarataan (J’) burung air di dua titik hitung (Point Count) 

pada penelitian analisis keanekaragaman jenis burung air di Divisi I PT 
Gunung Madu Plantation Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Oktober-
November 2015. 

 

Kesamarataan spesies burung yang stabil menunjukkan bahwa spesies burung 

yang ada di Divisi I PT Gunung Madu Plantation tersebar secara merata. Tingkat 

kesamarataan dan keanekaragaman spesies burung yang tinggi berhubungan erat 

dengan habitat burung untuk berlindung, bermain, bertengger, dan beristirahat, selain itu 

juga sebagai tempat ketersediaan pakan. Menurut Hadinoto, Mulyadi dan Siregar (2012) 

bahwa indeks kesamarataan jenis burung yang memiliki nilai kurang dari satu 

menunjukan bahwa terdapat dominasi satu atau beberapa spesies, artinya satu atau 

beberapa spesies memiliki jumlah individu yang lebih banyak dibandingkan dengan 

spesies yang lain. 

c.   Nilai Kesamaan (Index of Similarity) 

Nilai kesamaan atau Index of Similarity diperlukan untuk mengetahui tingkat 

kesamaan antar point count 1 dan 2 pada komunitas Divisi I PT Gunung Madu Plantation 

Lampung Tengah dan dibandingkan komposisi dan struktur komunitasnya. Nilai 

Kesamaan (Index of Similarity) di Divisi I PT Gunung Madu Plantation Lampung 

Tengah.disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai indeks kesamaan spesies antarpoint count/stasiun pengamatan di Divisi I 
PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Oktober-
November 2015 

Titik (Point Count) Point Count 1 Point Count 2 

Point Count 1 -  0,875 
Point Count 2 - - 

 
Nilai indeks kesamaan pada secara keseluruhan point count/stasiun pengamatan 

memiliki nilai mendekati angka 1, indeks kesamaan dari point count 1 dengan point count 

2 yaitu 0,875, yang artinya dalam point count/stasiun pengamatan ini banyak terdapat 

spesies yang sama. Indeks kesamaan ini akan memiliki nilai sama dengan 1 apabila 

terdapat kesamaan secara penuh atau jika serangkaian spesies dari kedua komunitas 
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yang dibandingkan identic (Rohadi, Harianto dan Dewi 2011; Rohiyan, Setiawan dan 

Rustiati, 2014; Pratiwi, Harianto dan Dewi 2015). Nilai indeks kesamaan yang tinggi 

dikarenakan daya jelajah burung yang cukup luas. Selain itu kemungkinan dikarenakan 

jarak dari seluruh point count/stasiun pengamatan yang tidak terlalu jauh. 

3. Habitat Bagi Burung 

Divisi I PT Gunung Madu Plantation memiliki keanekaragaman jenis vegetasi yang 

tergolong rendah dan didominasi oleh tanaman tebu.  Struktur vegetasi ini sangat 

mempengaruhi keberadaan jenis burung jika habitat tidak lagi mendukung kehidupannya, 

maka burung tersebut akan berpindah. Burung memanfaatkan jenis pakan yang berbeda-

beda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Burung terdiri dari 5 kelompok berdasarkan 

jenis pakannya yaitu burung pemakan serangga (Insectivora), pemakan biji (Granivora), 

pemakan daging (Carnivora), pemakan buah (Frugivora), pemakan nektar (Nectarivora) 

dan pemakan ikan (Piscivora) (Tabel 4). 

Tabel 4. Jenis Burung dan Jenis Pakan Burung pada penelitian analisis keanekaragaman 
jenis burung air di Divisi I PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah, 
Provinsi Lampung, Oktober-November 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   C = Carnivora, F = Frugivora, G = Granivora, I = Insectivora, N = 
Nectarivora dan P = Piscivora. 

 
Menurut Nugroho, Ningsih dan Ihsan (2013) perbedaan tipe habitat berpengaruh 

terhadap keanekaragaman jenis burung. Habitat yang beragam akan menyediakan 

sumberdaya yang cukup, baik sebagai tempat mencari makan, berlindung dan 

berkembang biak. Selain itu Menurut Purnom0, Harri, Heri Rully, Teguh dan Dera (2009), 

bahwa struktur vegetasi mempengaruhi pemilihan habitat oleh burung. Apabila habitat 

tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka burung tersebut akan berpindah. 

Kondisi habitat dengan berbagai spesies hidupan (tumbuhan, hewan, maupun jasad 

renik) atau interaksi antar hidupan dan interaksi hidupan dengan komponen fisik di 

sekitarnya (tanah, air, dan udara) menciptakan lingkungan atau habitat burung air aman 

dan nyaman. Ketidaksamaan habitat disebabkan oleh faktor ketersediaan sumber daya 

Jenis Pakan 
 

Jenis Burung Jumlah 

Piscivora Cangak Merah 3 

 Belibis Kembang  
 Belekok Sawah  
I dan P Raja Udang Biru 3 
 Kuntul Kerbau  
 Kuntul Kecil  
I, C, dan P Cekakak Sungai 1 
I, G, dan P Kareo Padi 2 

 Mandar Besar  
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pakan yang berbeda (kuantitas dan kualitas), serta persaingan yang terjadi antara fauna 

dalam pemanfaatan sumber daya (ruang da nwaktu) (Riefani dan Soendjoto, 2014). 

Berdasarkan hal tersebut maka kondisi habitat dapat mempengaruhi perbedaan 

keanekaragaman spesies burung. Kondisi habitat yang berbeda menyebabkan perbedaan 

pemanfaatan habitat oleh beberapa burung sehingga ada beberapa burung hanya dapat 

ditemui di satu lokasi.  

4.Status Lindung 

Burung-burung yang ada di Divisi I PT Gunung Madu Plantation terdapat sembilan 

spesies dari empat famili dan ada beberapa dari burung-burung tersebut yang dilindungi 

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 tahun 1999 (Dephut, 1999) burung-burung di Divisi I PT Gunung Madu 

Plantation Lampung Tengah yang termasuk dilindungi terdiri dari 3 spesies yaitu Kuntul 

Kecil (Egretta garzetta), Cekakak sungai (Todirhompus chloris) dan Raja udang biru 

(Alcedo coerulescens). 

Selain itu penetapan satwa yang dilindungi dilakukan melalui mekanisme 

Apendiks I CITES (CITES, 2012), yaitu peraturan yang mengatur tentang spesies yang 

diperbolehkan dan dilarang diperdagangkan secara komersial.  Apendiks II adalah 

spesies tumbuhan dan satwa yang pada saat ini tidak termasuk kedalam kategori 

terancam punah, tetapi memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika 

perdagangannya tidak diatur, hingga diperlukan mekanisme perijinan melalui Otoritas 

Pengelola (Management Authority. Berdasarkan hasil penelitian ini tidak ditemukan 

burung yang dilindungi melalui Apendiks I maupun Apendiks II CITES. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian Konservasi Biodiversitas Burung Air yang telah dilakukan 

di Divisi I PT Gunung Madu Plantation Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Oktober-

November 2015 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat 9 spesies burung dengan total 2138 individu yang berasal dari 4 famili 

dengan nilai keanekaragaman jenis 2,052 yang berarti sedang.  

2. Pada areal point count 1memiliki tingkat keanekaragaman sedang yaitu sebesar 

1,889 dalam kondisi yang stabil dengan indeks kesamarataan sebesar 0,908 dan 

point count 2 sebesar 1,997. dalam kondisi yang stabil dengan indeks kesamarataan 

sebesar 0.960. 
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ABSTRAK 

 
Burung Elang Sulawesi adalah salah satu burung elang endemik sulawesi dan berstatus 
dilindungi, sehingga perlu upaya pelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menegetahui sebaran dan karakteristik sarang burung Elang Sulawesi di Hutan 
Pendidikan Unhas. Metode penelitian adalah observasi langsung dilapangan dengan cara 
ekploirasi dan pengumpulan sampel sarang yang telah ditinggalkan sebanyak satu unit. 
Variabel yang dikumpulkan meliputi jumlah dan posisi geografik sarang, ukuran sarang, 
habitat bersarang (jenis pohon tempat bersarang, tinggi sarang dari permukaan tanah dan 
letak sarang pada pohon sarang), panjang dan diameter ranting yang digunakan dalam 
menyusun sarang, cara  menyusun ranting, serta jenis tumbuhan dari ranting yang 
digunakan (jika masih bisa diidentifikasi).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 
sarang yang ditemukan, baik yang aktif maupun yang ditinggalkan, serta yang jatuh atau 
telah ditebang pohon sarangnya sebanyak adalah  12 unit. Dari seluruh sarang yang ada, 
83,5% diantaranya ditemukan pada pohon daun lebar  yang hanya menutupi 20% dari 
areal Hutan Pendidikan Hutan Unhas. Selebihnya ditemukan pada pohon daun jarum 
(Pinus merkusii) yang sebarannya mencapai 70%. Diameter sarang 98 cm, sedang tebal 
sarang 75 cm dengan berat kurang lebih 8 kg. Rata-rata panjang ranting yang digunakan 
dalam menyusun sarang sebesar 44,93 cm,  sedangkan diameter ranting rata-rata 0,63 
cm. Karakteristik ranting yang paling banyak menyusun sarang burung Elang Sulawesi 
adalah ranting yang panjangnya lebih kecil dari 50 cm dan diameternya lebih kecil dari 1 
cm, yakni sebesar 66,8 %. Penelitian ini untuk mendukung penelitian pembangunan 
sarang buatan burung elang. Signifikansinya penelitian tersebut, karena dengan sarang 
buatan diharapkan bisa membantu burung elang  untuk meningkatkan populasinya dan ini 
adalah dasar yang penting untuk melakukan rencana konservasi yang efektif.  
Kata kunci: Sebaran, Karekteristik sarang, Elang Sulawesi 

 

PENDAHULUAN 

Brown & Amadon, (1968) serta Holmes dan Phillipps (1999) menjelaskan bahwa 

burung Elang Sulawesi termasuk burung elang yang mempunyai ukuran sedang, 56-64 

cm, tanpa bulu jambul yang mencuat. Lebih jauh dijelaskan oleh bahwa pada burung 

elang yang telah dewasa, sayap dan bagian belakang/punggung coklat gelap, sisi atas 

bulu ekor coklat gelap dengan empat palang hitam, sisi bawah abu-abu coklat dengan 

tiga palang hitam dan abu-abu coklat di ujung bulu ekor; kepala dan tengkuk coklat gelap; 

garis moustachial dan mesial coklat gelap sampai kehitaman pada tenggorokan abu-abu 

kecoklatan. Dada merah karat sampai coklat berangan dengan bintik-bintik hitam yang 

sangat kecil, perut dan bagian bawahnya coklat karat dengan berpalang putih; cakar 

cukup panjang dengan garis-garis halus coklat kotor dengan bulu penutup bawah kaki 

yang kuning terang.  
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White & Bruce (1968) serta Nurwatha dkk. (2000) menyatakan bahwa sebaran 

elang sulawesi mulai dari hutan dataran rendah pada ketinggian 250 m dpl sampai ke 

pegunungan yang mencapai ketinggian lebih dari 1500 m dpl.,  menghuni hutan primer 

dan hutan pamah sekunder yang tinggi, hutan perbukitan dan hutan pegunungan, kadang 

hingga pedesaan yang terbuka. Elang Sulawesi tersebar hampir di seluruh pulau 

Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya yaitu pulau Muna, Buton, Banggai, Sula (Hoyo 

dkk,. 1994; Coates dkk., 2000). Sedikit terpencar tapi tersebar luas mulai dari permukaan 

laut sampai 2300 m dpl (Coates dkk., 2000). Meyburg dan Van Balen (1994) 

menginformasikan bahwa Elang Sulawesi merupakan burung yang cukup sering 

ditemukan, sementara Burton (1989) menjelaskan bahwa kebiasaan Elang Sulawesi 

cenderung untuk berburu dari tajuk hutan di daerah terbuka dalam areal berhutan.  

  Status burung ini mendekati terancam punah, sehingga termasuk yang dilindungi 

menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 

Satwa, serta PP No. 8 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar karena 

merupakan jenis yang penting dalam rantai makanan di alam dan jumlahnya sudah 

sangat terbatas (Prawiradilaga dan Tatsuyoshi 2003).  

Populasi burung elang Sulawesi ditemukan pada semua tipe hutan yang ada di 

Wilayah Hutan Pendidikan Unhas (Achmad dkk., 2015). Namun hasil analisis 

menunjukkan sarang yang digunakan untuk reproduksi keturunan 67% ditemukan pada 

hutan daun lebar yang penutupannya hanya mencakup kurang lebih 25% dari seluruh 

tutupan hutan yang ada di Hutan Pendidikan Unhas. Sisahnya 33% ditemukan pada 

hutan daun jarum (pohon pinus) yang menutupi 75% dari keseluruhan areal hutan 

pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, masalah reproduksi dari burung elang 

sulawesi yang ada di wilayah penelitian adalah masalah krusial karena terbatasnya hutan 

daun lebar yang selama ini dimanfaatkan oleh burung elang tersebut untuk meletakkan 

sarangnya. Dengan demikian, perlu langkah pelestarian untuk membuat sarang buatan 

pada tegakan hutan pinus, sehingga populasi burung elang, terutama burung elang 

endemik Sulawesi (Elang Sulawesi), dapat terjaga kelestariannya dan sekaligus dapat 

dimanfaatkan sebagai objek ekowisata. Membangun sarang buatan untuk menggantikan 

sarang yang tumbang, adalah praktek manajemen pengelolaan raptor untuk 

meningkatkan potensi pembiakan atau mendorong aktivitas relokasi bersarang di 

habitatnya (Grubb, 1995). 

Untuk membuat sarang buatan, salah satu hal yang pernting dipelajari adalah 

bagaimana sebaran sarang yang ada saat ini, sehingga bisa dijadikan dasar dalam 

peletakan sarang buatan di lapangan. Selain itu, juga harus diketahui bagaimana 

karakteristik sarang, untuk kemudian dapat ditiru dalam membuat sarang buatan. Dengan 
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demikian pelestarian burung tersebut dapat ditingkatkan, dan peranan hutan pedidikan 

sebagai tempat belajar mahasiswa dan stackholder lainnya akan semakin besar pula. 

Untuk mencapai hal ini, maka pada penelitian ini akan mempelajari sebaran dan 

karakteristik sarang burung Elang Sulawesi untuk mendukung pembangunan sarang 

buatan di Hutan Pendidikan Unhas. 

Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui sebaran dan  habitat bersarang serta karakteristik sarang 

burung Elang Sulawesi di Hutan Pendidikan Unhas 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

  Kegiatan penelitian sebaran dan karakteristik sarang burung Elang Sulawesi 

berlokasi di Hutan Pendidikan Unhas. Kawasan Hutan Pendidikan Unhas terletak di 

Kabupaten Maros,  pada jalan poros Kota Makassar dengan Kabupaten Bone. Dari pusat 

ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, kawasan hutan ini berjarak sekitar 65 km, sedangkan 

dari pusat ibukota Kabupaten Maros berjarak sekitar 34 km.  Kawasan ini dapat dicapai 

dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dengan waktu 

tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit dari Kota Makassar. 

  Luas kawasan Hutan Pendidikan Unhas sekitar 1300 Ha. Secara administratif 

pemerintahan, sebagian besar kawasan Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unhas 

berada di wilayah Desa Limapocoe, Kecamatan Cenrana (sebelumnya Kecamatan 

Camba), Kabupaten Maros. Dari segi geografis, kawasan Hutan Pendidikan Fakultas 

Kehutanan Unhas terletak pada 119 44’34‖-119 46’17‖ Bujur Timur dan 04 58’7‖-

05 00’30‖ Lintang Selatan (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian di Propinsi Sulawesi Selatan. 

Bahan dan Alat Penelitian 

1) Binokuler, digunakan untuk mengamati sarang pada tegakan pohon di dalam hutan.  
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2) Lasser distance meter digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan ketinggian 

sarang. 

3) GPS untuk mengukur posisi geografik sarang 

4) Pita diameter digunakan untuk mengukur diameter ranting yang digunakan dalam 

membuat sarang. 

5) Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan kegiatani\ penelitian. 

Cara Pengumpulan Data 

Jumlah dan posisi geografik sarang burung elang Sulawesi dikumpulkan dengan 

menggunakan GPS. Selain itu, juga dikumpulkan informasi tempat-tempat yang dulu ada 

sarang tetapi pohonnya telah ditebang oleh masyarakat. Untuk mengetahui karakteristik 

sarang burung Elang Sulawesi, dilakukan penurunan sarang yang tidak digunakan lagi 

setelah melalui pemantauan sejak penelitian tahun pertama. Satu unit sarang pada lokasi 

Palanro diambil sampelnya kurang lebih 80%. Sarang ini telah ditinggalkan satu tahun 

lalu, dimana burung elang  bergeser membuat sarang yang lain sekitar 40 meter kearah 

Utara (Achmad dkk., 2015). Sisa sarang (sekitar 20%) sengaja ditinggalkan di tempatnya, 

dengan tujuan untuk mempelajari apakah burung elang masih tertarik untuk membangun 

sarang ini kembali walaupun sebagian sudah diturunkan.  

Ranting-rangting pohon yang digunakan dalam menyusun sarang, diukur panjang 

dan diameternya. Model susunan ranting juga diamati, untuk mengetahui apakah ada 

susunan tertentu dari ranting yang digunakan dalam membangun sarang. Selain itu, juga 

dilakukan identifikasi jenis tumbuhan dari ranting yang digunakan (jika masih bisa 

dikenali). Jenis tumbuhan dari ranting yang digunakan, diidentifikasi berdasarkan 

karakteristik arsitektur pohon, terutama berdasarkan karakteristik percabangan ranting.  

Untuk mengetahui bentuk/morfologi sarang alami, dilakukan pengukuran  lebar dan 

ketebalan sarang pada sarang yang aktif dengan menggunakan lasser distance meter. 

Variabel habitat bersarang (tinggi sarang dari permukaan tanah dan posisi sarang pada 

percabangan pohon, diukur pada sarang aktif maupun yang tidak aktif.  

Cara Analisis Data 

Hasil pengukuran diameter dan panjang ranting digunakan untuk analisis deskriftif 

dan cross tabulation guna mengetahui karakteristik ranting yang mendominasi dalam 

penyusunan sarang.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sebaran Sarang Burung Elang Sulawesi 

Selama penelitian ini berlangsung, telah ditemukan 12 sarang burung, dimana 11 

diantaranya diyakini sebagai sarang burung elang Sulawesi, sedangkan sisahnya adalah 

sarang burung elang ular Sulawesi. Dari 12 sarang yang tercatat tersebut, dua berada 
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pada pohon pinus, sedangkan 10 lainnya berada pada pohon daun lebar. Seperti 

dijelaskan sebelumnya, bahwa 67% sarang ditemukan pada hutan daun lebar yang 

penutupannya hanya mencakup kurang lebih 20% dari seluruh tutupan hutan yang ada di 

Hutan Pendidikan Unhas, sedangkan sisahnya 33% ditemukan pada hutan daun jarum 

(pohon pinus) yang menutupi 75% dari keseluruhan areal hutan pendidikan tersebut 

(Achmad dkk., 2015). Namun dengan adanya penemuan sarang ditahun kedua, ternyata 

sarang yang ditemukan pada pohon pinus hanya mencapai 16,5%. Sebaran sarang 

burung Elang Sulawesi di Hutan Pendidikan Unhas, diperlihatkan pada Gambar 2. 

Gambar 2 memperlihatkan bahwa sebaran sarang cenderung berada dibagian 

Timur lokasi penelitian dimana banyak ditemukan pohon-pohon daun lebar, terutama 

pohon kemiri yang tumbuh pada lahan masyarakat. Dari 10 sarang yang teridentifikasi 

pada pohon daun lebar, lima diantaranya berada pada pohon kemiri. Diduga bahwa 

burung elang menyukai pohon kemiri, karena pohon ini mempunyai cabang dan dahan 

yang besar, sehingga muda bagi elang untuk meletakkan sarangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sebaran sarang burung Elang Sulawesi di Hutan Pendidikan Unhas 

Dari keseluruhan sarang yang ada, tiga diantaranya masih aktif sampai saat ini. 

Dua sarang yang tercatat aktif tahun lalu, satu sudah jatuh karena mengalami patah 

dahan, sedangkan yang lainnya, pohon sarang ditebang oleh pemilik lahan yang 

membuka ladang.  

2. Habitat Bersarang Burung Elang Sulawesi 

Burung Elang Sulawesi berbeda cara meletakkan sarangnya jika menggunakan 

pohon daun jarum dan pohon daun lebar. Jika menggunakan pohon jarum, burung ini 

meletakkan sarangnya pada pangkal cabang yang berbentuk radial, dan hal ini hanya 

bisa dilakukan bila ada cabang pohon pinus yang keluar berdekatan atau mengalami 
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cacat sehingga terbentuk cabang seperti pada pohon daun lebar (Achmad dkk., 2015). 

Diduga bahwa hal inilah yang menjadi faktor pembatas burung elang jarang 

memanfaatkan pohon pinus sebagai pohon sarang.   

Jika menggunakan pohon daun lebar, maka ada dua cara yang terlihat di 

lapangan. Pertama memanfaatkan tumbuhan paku (Drynaria sp.), sebagai tempat 

meletakkan sarang (Achmad dkk., 2015), dan kedua meletakkan sarang pada 

percabangan di bagian tengah cabang atau lebih kearah luar.  

Pohon sarang yang dipilih adalah pohon sarang yang posisi geografiknya dapat 

membantu burung elang untuk melihat areal yang luas untuk memantau mangsanya. 

Elang akan memilih pohon yang tinggi, atau pohon yang berada diatas perbukitan atau 

puncak gunung dimana burung ini bisa melihat kearah yang terbuka.  Pohon-pohon 

sarang selalu berdekatan dengan areal terbuka, seperti persawahan, padang rumput dan 

pemukiman. Achmad dkk., (2015) menginformasikan bahwa semua jenis burung elang 

yang ada di hutan Pendidikan Unhas prekuensi temuannya lebih tinggi pada daerah 

terbuka.  

Rata-rata tinggi sarang adalah 24 m dari permukaan tanah, dimana ketinggian 

paling rendah sebesar 18 m pada pohon mangga, dan ukuran tertinggi pada pohon pinus, 

yakni 30 m. Pohon yang digunakan untuk meletakkan sarang adalah Pinus merkusii 2 

batang, Alleurites moluccana 5 batang, Spathodea campanulata 1 batang, Mangifera sp., 

2 batang, Albizzia sp., 1 batang dan pohon batang merah 1 batang. 

3. Karakteristik Sarang Burung Elang Sulawesi 

Sarang burung Elang Sulawesi mempunyai diameter 98 cm dengan ketebalan 

sarang 75 cm. Sebagai pembanding, Bald Eagle mempunyai diameter sarang rata-rata 

120 cm – 150 cm, dengan ketebalan 60 cm – 120 cm. Setiap tahun pasangan burung ini 

akan menambah material sarangnya setinggi 30 cm – 60 cm (National Eagle Center, 

2015).  

Sarang burung elang terdiri dari ranting kayu yang panjangnya dapat mencapai 

lebih dari satu meter, dengan panjang maksimum 1,87 m. Diameter ranting bervariasi dari 

0,03 cm sampai diameter terbesar yang terukur sama dengan 3,4 cm. Hasil pengukuran 

berat menunjukkan bahwa sampel sarang sebanyak kurang lebih 80%, beratnya 

mencapai 6,8 kg. Dengan demikian, diperkirakan sarang burung elang dapat mencapai 

berat kurang lebih 8 kg. Ukuran ranting penyusun sarang Burung Elang Sulawesi lebih 

kecil dibanding dengan ukuran ranting penyusun sarang Bald Eagle. Grubb (1995) 

menginformasikan bahwa sarang burung Bald Eagle di hutan Rocky Mountain, 

mempunyai rata-rata panjang ranting sebesar 86,4 cm dengan kisarang antara 22,9-243,8 

cm, dimana diameter ranting rata-rata sebesar 1,7 cm dengan kisaran antara 0,3-6,0 cm. 
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Ukuran tubuh burung elang akan mempengaruhi besarnya ukuran ranting bahan sarang 

dan ukuran sarang itu sendiri. Burung Elang Sulawesi termasuk ukuran sedang, yakni 52 

cm (Brown & Amadon, 1968; Holmes dan Phillipps, 1999), sedangkan Bald Eagle adalah 

termasuk raptor terbesar di dunia, rentang sayap mencapai 1,8 m – 2,28 m dengan 

ukuran keseluruhan tubuh 0,85 m - 1,10 m (MacDaugall, 1999).  

Pengamatan pada sampel sarang menunjukkan bahwa burung elang sulawesi 

tidak membuat  pola tertentu dalam menyusun sarangnya. Susunan sarang yang tidak 

beraturan, juga terlihat dari hasil rekaman pada sarang aktif.  Contoh susunan sarang dari 

burung Elang Sulawesi pada sarang aktif, yang dibandingkan dengan susunan sarang 

Bald Eagle,  diperlihatkan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3.  Perbandingan susunan sarang burung Elang Sulawesi (kiri), dan  gambar 
susunan sarang Bald Eagle yang diambil dari National Eagle Center (kanan). 

 
Hasil analisis deskriptif panjang ranting dan  diameter rataan ranting kayu yang 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun sarang, diperlihatkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis dekriptif bahan sarang burung Elang Sulawesi  

 Panjang Ranting  Standar Error Diameter Ranting  Standar Error 

Jumlah sampel 276  276  

Mean 44,930 cm 1,6273 0,631 cm 0,354 

Median 38,00 cm  0,427 cm  

Variance 730,89  0,346  

Standar Daviation 27,0351  0,5885  

Minimum 10,0 cm  0,03 cm  

Maksimum 187,0 cm  3,4 cm  

Range 177,0 cm  3,37 cm  

Total 12400,8 cm    

Skewness 1,581 0.147 1,545 0,147 

Kurtosis 3.583 0,292 2,489 0,292 

 
Untuk mengetahui lebih jauh dari karakteristik ranting kayu yang digunakan dalam 

menyusun sarang, bahan sarang kemudian dikelompokkan berdasarkan kelas panjang 

ranting dan kelas diameter ranting. Kelas panjang ranting dan diameter ranting masing-

masing dikelompokkan kedalam empat kelas seperti diperlihatkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kelas panjang dan diameter ranting bahan sarang burung elang Sulawesi 

No. Panjang Ranting Diameter Ranting 

1.  50 cm  1 cm 

2. 50 cm – 100 cm 1 cm – 2 cm 

3. 101 cm – 150 cm 2,1 cm – 3 cm 

4.  150 cm  3 cm 

 
Berdasarkan kelompok data pada Table 3, kemudian dilakukan uji frekuensi dan 

crosstabs untuk mengetahui sebaran panjang dan diameter ranting, serta jumlah individu 

ranting berdasarkan panjang dan diameter ranting yang menyusun sarang.  

a. Karakteristik ranting penyusun sarang berdasarkan panjang ranting 

Berdasarkan hasil uji frekuensi panjang ranting, diketahui bahwa kelas panjang 

ranting yang paling banyak menyun sarang adalah kelas panjang  50 cm, sedangkan 

yang terkecil adalah panjang ranting kelas  150 cm. Hasil uji frekuensi panjang ranting 

diperlihatkan pada Table 4.  

Tabel 4. Hasil uji statistik sebaran kelas panjang ranting pada sarang burung Elang 
Sulawesi 

No. Panjang ranting (cm) Prekuensi Persen Total Persen 

1.  50  185 67,0 67,0 

2. 50 – 100  76 27,5 94,6 

3. 101 – 150 13 4,7 99,3 

4.  150  2 7 100,0 

Total 276 100  

Statistik 

N 276 

Skewness 1,513 Standar error = 1,47 

Kurtosis 2,046 Standar error = 0,292 

 
Table 4 memperlihatkan bahwa pada sarang burung elang, terdapat sebanyak 185 

ranting pohon yang panjangnya  50 cm, atau mencapai 67 % dari jumlah ranting yang 

disampel yakni 276 individu. Ranting yang panjangnya antara 50 cm sampai 100 cm 

sebanyak  76 individu atau 27,5 %, ranting yang panjangnya antara 100 cm dan 150 cm 

hanya 13 individu atau 4,7 %, dan ranting yang panjangnya  150 cm hanya 2 individu 

atau sebesar 7% dari total sampel. Hasil analisis pada Table 4 juga memperlihatkan 

bahwa nilai skewness dan kurtosis menjelaskan bahwa sebaran kelas panjang ranting 

dalam sampel tidak terdistribusi normal. Hasil plot sebaran kelas panjang ranting dalam 

sarang, diperlihatkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Sebaran bahan penyusun sarang berdasarkan kelas panjang ranting. 

b. Karakteristik ranting penyusun sarang berdasarkan diameter ranting 

Berdasarkan hasil uji frekuensi diameter ranting, diketahui bahwa kelas diameter 

ranting yang paling banyak menyun sarang adalah kelas diameter  1 cm, sedangkan 

yang terkecil adalah diameter ranting kelas  3 cm Hasil uji frekuensi diameter ranting 

diperlihatkan pada Table 5.  

Tabel 5. Hasil uji statistik sebaran kelas diameter ranting pada sarang burung Elang 
Sulawesi 

 

No. Diameter ranting (cm) Prekuensi Persen Total Persen 

1.  1 221 80,1 80,1 

2. 1– 2 45 16,3 96,4 

3. 2,1 – 3 9 3,3 99,6 

4.  3 1 4,0 100,0 

Total 276 100  

Statistik 

N 276 

Skewness 2,272 Standar error = 0,147 

Kurtosis 5,153 Standar error = 0,292 

 
Table 5 memperlihatkan bahwa pada sarang burung elang, terdapat sebanyak 221 

ranting pohon yang diamternya  1 cm, atau mencapai 80,1 % dari jumlah ranting yang 

disampel. Ranting yang diameternya antara 1cm sampai 2 cm sebanyak  45 individu atau 

16,3 %, ranting yang diameternya antara 2,1 cm dan 3 cm hanya 9 individu atau 3,3 %, 

sementara ranting yang diameternya  3 cm hanya 1 individu atau sebesar 4,0 %. Hasil 

analisis pada Table 5 juga memperlihatkan bahwa nilai skewness dan kurtosis 

menjelaskan bahwa sebaran kelas diameter ranting dalam sampel tidak terdistribusi 

normal. Hasil plot sebaran kelas diameter ranting dalam sarang, diperlihatkan pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Sebaran bahan penyusun sarang berdasarkan kelas diameter ranting. 

c. Uji Crosstabulations antara panjang dan diameter ranting penyusun sarang 

Untuk mengetahui jumlah individu ranting yang mempunyai panjang dan diameter 

tertentu dalam menyusun sarang, dilakukan uji crosstabulasi antara panjang ranting  dan 

diameter ranting. Hasil uji crosstabulasi kedua variable, diperlihatkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil uji statistik crosstabulasi antara panjang dan diameter ranting yang 
menyusun sarang burung Elang Sulawesi.  

 Rataan Diameter Ranting (cm)  
Total  1 1– 2 2,1 – 3  3 

Panjang  
Ranting 
(cm) 

 50  154 24 6 1 185 

50 – 100  58 16 2 0 76 

101 – 150 9 3 1 0 13 

 150  0 2 0 0 2 

Total 221 45 9 1 276 

 
Tabel 6 memperlihatkan bahwa karakteristik ranting yang paling banyak 

menyusun sarang burung Elang Sulawesi adalah ranting yang panjangnya lebih kecil dari 

50 cm dan diameternya lebih kecil dari 1 cm, yakni sebanyak 154 batang atau sebesar 

66,8 %. Panjang ranting antara 50 cm sampai 100 cm dengan diameter lebih kecl dari 1 

cm sebanyak 58 batang atau sebesar 21 %. Kelas diameter ranting terbesar yakni 3,4 cm 

dan panjangnya lebih kecil dari 50 cm hanya ditemukan 1 batang. Tabel diatas juga 

memperlihatkan bahwa sarang burung Elang Sulawesi lebih banyak disusun oleh 

diameter ranting antara 0,033 cm dan 2 cm, dibanding diameter  yang lebih besar. 

Diperkirakan bahwa ranting diameter besar menjadi penyangga utama sarang untuk 

menopang ranting-ranting yang diameternya lebih kecil. Pada sarang alami, nampak 

bahwa ranting-ranting diameter besar merupakan bahan dinding sarang, dimana pada 

bagian tengah sarang berupa cekungan.  
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d. Jenis tumbuhan penyusun sarang burung Elang Sulawesi 

Sebanyak enam jenis tumbuhan penyusun sarang yang bisa teridentifikasi 

berdasarkan bentuk percabangan ranting. Keenam jenis tersebut adalah Pinus merkusii 

dan Laloto masing-masing 21 batang, Kaleleng 15 batang, Palaqium sp., 10 batang, 

Litsea sp., 5 batang dan Ficus sp., 1 batang, 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Burung Elang Sulawesi meletakkan sarangnya pada pangkal cabang jika 

bersarang pada pohon daun jarum (Pinus merkusii), tetapi jika bersarang pada pohon 

daun lebar burung ini meletakkan sarangnya pada tumbuhan paku (Drynaria sp.), atau 

pada percabangan yang mendatar di bagian tengah cabang atau lebih kearah luar. 

Sarang burung elang mempunyai karakteristik diameter 98 cm dan ketebalan 75 cm 

dengan berat kurang lebih 8 kg. Sarang ini tersusun dari berbagai jenis ranting kayu yang 

panjangnya maksimum 197 cm dengan diameter minimum 0,03 cm dan maksimum 3,34 

cm. Sarang terdiri atas 66,8 % ranting kayu yang panjangnya lebih kecil dari 50 cm dan 

diameternya lebih kecil dari 1 cm, serta 21 % disusun oleh ranting kayu yang mempunyai 

panjang antara 50 cm sampai 100 cm dengan diameter lebih kecl dari 1 cm. 

B. Saran 

Dalam membangun sarang burung elang buatan, disarankan untuk meniru 

morphologi dan karakteristik sarang burung elang alami seperti yang ditemukan dalam 

penelitian ini. Jika meniru sarang alaminya, diperkirakan burung elang akan lebih tertarik 

untuk menggunakannya.  
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ABSTRAK 
 
Pusat Primata Schmutzer adalah salah satu pusat primata yang mempunyai peranan 
dalam konservasi primata Indonesia dan sebagai pusat informasi primata. Penelitian 
dilakukan di Pusat Primata Schmutzer Ragunan Jakarta Selatan Desember 2015. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perilaku yang diekspresikan oleh  Siamang (Hylobates 
syndactylus), Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan Simpai (Presbytis 
melalophos). Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan langsung (Direct 
Observation). Hasil penelitian dari ketiga satwa menunjukkan bahwa perilaku istirahat 

lebih mendominasi daripada perilaku makan dan  perilaku berpindah. Persentase perilaku 
makan pada siamang 21,65 %, perilaku istirahat 48,36 dan perilaku berpindah 29.99 %. 
Persentase perilaku makan pada kera ekor panjang 17,33 %, perilaku istirahat 51,34% 
dan perilaku berpindah 31,33 %. Persentase perilaku makan pada simpai 23 %, perilaku 
istirahat 64% dan perilaku berpindah 12 %. 
Kata kunci: Perilaku harian, Primata, Pusat Primata Schmutzer Ragunan. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, 

yang mengandung berbagai jenis flora dan fauna yang unik salah satunya adalah primata 

(Siamang, Monyet Ekor Panjang, Simpai). Primata merupakan satwa dilindungi menurut 

Undang-Undang, suka hidup berkelompok, dapat berkomunikasi dengan suara ataupun 

pergerakan mata dan tangan, memiliki habitat berupa hutan tropis (Supriatna dan 

Wahyono, 2000; Saputra, Watiniasih dan Ginantra, 2014).  Keberadaan satwa primata di 

alam semakin terancam akibat perburuan liar serta terganggunya ekosistem hutan. Faktor 

utama penyebab kelangkaan primata adalah rusaknya habitat sebagai tempat melakukan 

berbagai perilaku hariannya seperti mencari makan, istirahat, berpindah (travelling) dan 

bersuara (calling). Melimpahnya jumlah pakan juga akan berpengaruh terhadap tingkat 

kesuksesan proses reproduksi (Lang, 2006; Febrianti dan Dewi, 2010; Violita, Setiawan 

dan Rustianti, 2015). Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi satwa primata adalah 

dengan upaya konservasi ex-situ berupa kandang penangkaran atau habitat buatan.  

mailto:wawanshafisena20@gmail.com
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Pusat Primata Schmutzer mempunyai peranan dalam konservasi primata 

Indonesia dan sekaligus sebagai jendela informasi primata dunia. Habitat buatan bagi 

satwa akan memberikan dampak pada satwa itu sendiri seperti pakan dan kondisi dalam 

kandang yang akan berpengaruh pada perilaku harian primata dalam kandang pusat 

primata Schmutzer (Supriatna dan Wahyono 2000; Wirdateti dan Dahruddin, 2011). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku harian primata (Hylobates 

syndactylus, Macaca fascicularis, Presbytis melalophos.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai Perilaku Harian Primata (Hylobates syndactylus Macaca 

fascicularis, Presbytis melalophos dilaksanakan pada tanggal Desember 2015 di Pusat 

Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan.  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Perilaku Harian Primata (Hylobates syndactylus, 
Macaca fascicularis, Presbytis melalophos) di Pusat Primata Schmutzer 
Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan pada Desember 2015 (Qanun, 
2016) 

 
Objek penelitian yang diamati adalah Primata (Hylobates syndactylus, Macaca 

fascicularis, Presbytis melalophos). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Pengamatan Langsung (Direct Observation)  (Zaitev, Seryodkin, Maksimova dan 

Soutyrina, 2015) serta wawancara terbuka (In-Depth Interview) (Sugiono, 2013; Zazuli 

dan Dewi, 2015) kepada pihak pengelola taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan. 

Data primer yaitu berupa data perilaku harian satwa primata (Siamang, Monyet Ekor 

Panjang dan Simpai). Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dari beberapa perilaku harian primata di Pusat Primata Schmutzer Taman 

Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan menunjukkan bahwa antara perilaku primata satu 

dengan lainnya menunjukkan perbedaan. Secara umum perilaku primata dalam kandang 

didominasi oleh perilaku istirahat. Hasil pengamatan langsung dilapangan disajikan pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Perilaku Harian Primata (Hylobates syndactylus, Macaca fascicularis, Presbytis 
melalophos) pada Penelitian Perilaku Harian Primata (Hylobates syndactylus, 
Macaca fascicularis, Presbytis melalophos) di Pusat Primata Schmutzer Taman 
Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan Desember 2015 

No Nama Primata Nama Ilmiah M (%) I (%) P (%) ∑ (%) 

1 Siamang Hylobates syndactylus 21,65 48,36 29,99 100 

2 
Monyet Ekor 
Panjang 

Macaca fascicularis 17,33 51,34 31,33 100 

3 Simpai Presbytis melalophos 23 65 12 100 

  
Perilaku harian yang diekspresikan oleh Siamang (Hylobates syndactylus), Monyet 

Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan Simpai (Presbytis melalophos). Perilaku yang 

diamati berupa perilaku makan, istirahat, dan pindah dengan persentase perilaku istirahat 

lebih mendominasi daripada perilaku makan dan berpindah.  

1. Siamang (Hylobates syndactylus) 

Siamang merupakan hewan yang aktif di siang hari (diurnal). Perilaku makan 

dilakukan selepas bangun tidur yaitu pukul 06.00 dan 07.00. Pada saat hujan atau 

mendung, perilaku makan cenderung menurun dan lebih banyak melakukan istirahat dan 

sosial (bermain, menelisik dan kawin). Perilaku makan akan kembali meningkat saat 

cuaca cerah (Rosyid, 2007). Hasil penelitian dengan pengamatan langsung pada 

Siamang disajikan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Perilaku harian Siamang (Hylobates syndactilus) pada Penelitian Perilaku 

Harian Primata (Hylobates syndactylus,  Macaca fascicularis, Presbytis 
melalophos) di Pusat Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan 
Jakarta Selatan Desember 2015. 

 
Hasil penelitian menunjukkan perilaku istirahat lebih mendominasi daripada 

perilaku makan dan berpindah. Hal ini berbeda dengan pernyataan Markhamah (2007) 

bahwa siamang secara umum lebih sering melakukan perpindahan dari satu pohon ke 

pohon lain pada jarak kurang dari satu meter, selain itu meskipun dalam perilaku 

hariannya siamang banyak berada pada strata atas, ternyata untuk berpindah siamang 

lebih banyak menggunakan strata tengah. Perbedaan perilaku ini disebabkan beberapa 

faktor salah satunya ukuran kandang yang sempit dan tidak ada pohon dalam kandang 

sehingga siamang tidak leluasa dalam melakukan pergerakan atau berpindah. Siamang 

sangat selektif dalam memilih pakan. Pakan  utama yang dipilih berupa buah-buahan 
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yang masak dan daun muda. Cara makan dimulai dengan memilih makanan, memetik, 

meraih tangkai buah atau daun untuk didekatkan ke mulut, yang selanjutnya dimasukkan 

ke dalam mulut. Pengambilan makanan berupa buah dan bunga berukuran besar 

dilakukan dengan cara memetik satu persatu dari tangkainya (Rosyid, 2007; Dedi, 2015).  

2. Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 

Perilaku istirahat, makan dan grooming merupakan perilaku yang umum dilakukan 

oleh monyet ekor panjang diberbagai tempat baik kandang penangkaran maupun habitat 

aslinya (Tarigan, 2009; Saputra dkk, 2014). Hasil penelitian mengenai perilaku harian 

monyet ekor panjang dalam kandang disajikan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Perilaku harian monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) pada Penelitian 

Perilaku Harian Primata (Hylobates syndactylus, Pongopygmaeus, Macaca 
fascicularis, Presbytis melalophos) Di Pusat Primata Schmutzer Taman 

Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan Desember 2015. 
 
Hasil penelitian menunjukkan perilaku istirahat lebih mendominasi daripada 

perilaku makan dan berpindah. Hal ini berbeda dengan pernyataan Putra (1996) dan 

Saputra dkk (2014) bahwa kera ekor panjang lebih banyak berkumpul dan aktif bergerak 

dan makan di tempat yang sering dikunjungi oleh pengunjung karena mendapatkan 

pakan. Perilaku makan banyak dilakukan di pagi hari karena pembagian jatah pakan kera 

hanya diberikan pada pagi dan siang hari. Dengan demikian perilaku agresif juga terlihat 

banyak dilakukan di pagi hari yaitu pada saat kera berebut makan.  

Pembagian pakan tidak dilakukan pada sore sehingga menyebabkan monyet ekor 

panjang lebih aktif mencari pakan sendiri dan waktunya juga lebih banyak digunakan 

untuk beristirahat dan grooming. Perilaku mendekap di dada, objek manipulasi dan 

cuddling terlihat terjadi pada setiap waktu baik pagi hari maupun sore hari. Perilaku kawin 

banyak dilakukan pada pagi hari saat pemberian pakan pada saat monyet ekor panjang 

tersebut berkumpul, dengan berkumpulnya kera tersebut memungkinkan monyet ekor 

panjang akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk melakukan pendekatan (courtship) 

dan kawin (mating) (Saputra dkk, 2014). 

3. Simpai (Presbytis melalophos) 

Simpai (Presbitys melalophos) adalah salah satu spesies dari genus Presbitys, 

tersebar di Pulau Sumatera dan mendiami hutan-hutan primer di pedalaman mulai dari 
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dataran rendah sampai ketinggian 2500 m di atas permukaan laut. Pakan utama dari 

simpai adalah buah-buahan dan daun muda (pucuk), disamping itu juga mengonsumsi 

bunga, biji, dan beberapa jenis serangga. Simpai hidup berkelompok terdiri dari satu atau 

beberapa jantan dan beberapa betina. Di alam simpai menghabiskan waktunya lebih dari 

setengah hari untuk kegiatan lokomosi dan grooming (Wirdateti dan Dahrudin, 2011).  

Simpai atau Presbytis melalophos dari genus Presbytis ditemukan di hutan hujan 

Semenanjung Malaysia, kepulauan Sumatra mulai dari bagian selatan sampai utara serta 

Kalimantan bagian barat (Oates, Davies dan Delson, 1994). Betina dalam kelompok 

menentukan arah pergerakan dan bertangung jawab terhadap pertemuan dengan 

kelompok lain. Apabila ada konflik di antara kelompok, betina tidak terlibat, disini betina 

tidak mempunyai hirarki dominan (Van Schaik, Assink, Salafsky, 1992). Simpai 

mempunyai adaptasi tinggi terhadap perubahan habitat seperti lokasi penebangan dan 

perkebunan. Pada lokasi tersebut simpai melakukan pergerakan di dasar hutan untuk 

mencari pakan, karena tidak adanya pohon-pohon besar (Fleagle, 1979; Johns, 1986). 

Perilaku harian simpai di Pusat Primata Schmutzer dideskripsikan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Perilaku harian simpai (Presbytis melalophos) pada Penelitian Perilaku Harian 
Primata (Hylobates syndactylus, Macaca fascicularis, Presbytis melalophos) di 
Pusat Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan 
Desember 2015 

 
Hasil penelitian menunjukkan perilaku istirahat (65%) lebih mendominasi daripada 

perilaku makan (23%) dan berpindah (12%). Hal ini sesuai dengan pernyataan  Duma 

(2007) bahwa terbatasnya ruang gerak dalam penangkaran mengakibatkan perilaku 

berpindah tidak leluasa sehingga lebih banyak melakukan perilaku istirahat.  

KESIMPULAN 

Hasil penelitian dari ketiga satwa menunjukkan bahwa perilaku istirahat lebih 

mendominasi daripada perilaku makan dan  perilaku berpindah. Persentase perilaku 

makan pada siamang 21,65 %, perilaku istirahat 48,36 dan perilaku berpindah 29.99 %. 

Persentase perilaku makan pada kera ekor panjang 17,33 %, perilaku istirahat 51,34% 
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dan perilaku berpindah 31,33 %. Persentase perilaku makan pada simpai 23 %, perilaku 

istirahat 65% dan perilaku berpindah 12 %. 
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ABSTRAK 

 
Kesejahteraan rusa di dalam penangkaran ex-situ dapat ditaksir menggunakan beberapa 
faktor salah satunya faktor pemenuhan kebutuhan jumlah pakan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis pakan, dan tingkat kecukupan pakan drop in 

di penangkaran rusa PT Gunung Madu Plantations (GMP) Lampung Tengah Provinsi 
Lampung pada bulan Oktober-November 2015.  Metode yang digunakan yaitu Direct 
Observation yaitu pengukuran langsung dilakukan berdasarkan rata-rata pakan per hari 
dengan intensitas pengambilan sampel melalui 3 kali pengulangan. Hasil penelitian 
diperoleh rata-rata konsumsi pakan drop in 19 ekor rusa perhari sebesar 88,05 kg per hari 
dengan rata-rata per ekor sebesar 4,63 kg per hari per ekor. Jumlah kisaran kebutuhan 
pakan rusa seharusnya sebesar 6-10 kg hijauan per ekor per hari ditambah 1 kg 
konsentrat per ekor per hari (Perum Perhutani, 1997). Berdasarkan analisis deskriptif 
yang telah dilakukan diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan paka rusa di PT GMP masih 
sangat kurang dari standar minimal pedoman pelaksanaan usaha penangkaran rusa.  
Kata Kunci : Gizi Pakan Drop in, Pakan Rusa, Penangkaran Rusa PT. GMP  

 

I. PENDAHULUAN 

Rusa merupakan satwa liar yang dilindungi menurut UU, suka hidup  berkelompok,  

mudah  beradaptasi dalam segala lingkungan dan cepat berkembang biak serta efisien 

dalam penggunaan pakan (Semiadi, 1998).  Populasi Rusa di alam saat ini cenderung 

menurun karena penurunan kualitas habitat, fragmentasi, perubahan habitat, perburuan 

dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Penurunan populasi rusa ini mengakibatkan 

perlu dilakukan suatu penyelamatan melalui konservasi ex-situ berupa penangkaran 

(Dewi dan Wulandari, 2011) Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui 

pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap 

mempertahankan kemurnian jenisnya. Rusa menghabiskan sebagian waktunya 

(aktivitasnya) untuk makan, rusa juga melakukan kegiatan mengumpulkan 

makanan,kawin serta merawat anak didalam habitatnya (Pairah, Santosa, Prasetyo dan 

Mustari, 2015). Perilaku rusa dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kelompok sosial, suhu 

dan ketersediaan makanan (Pairah, Santosa, Prasetyo dan Mustari, 2014).   

mailto:hombingjumayanti@gmail.com


368 

 

Pakan merupakan komponen habitat yang paling penting, ketersediaan pakan 

berhubungan erat dengan perubahan musim, pada musim hujan pakan berlimpah 

sedangkan pada musim kemarau pakan berkurang. Kualitas pakan akan mempengaruhi 

konsumsi oleh rusa Simamora (2009), pakan yang berkualitas baik lebih tinggi tingkat 

konsumsinya daripada pakan yang berkualitas rendah.  

Pakan yang cukup, baik jumlah maupun mutu diperlukan  oleh  rusa,  sehingga  

perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan gizi pada pakan rusa itu sendiri dalam 

upaya perbaikan manajemen pakan rusa agar dihasilkan pertambahan bobot tubuh dan 

peningkatan konsumsi pakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pakan  

drop in Rusa dalam penangkaran PT. GMP, mengetahui nilai kandungan gizi  pakan drop 

in Rusa dalam penangkaran PT. GMP dan menganalisis tingkat kecukupan pakan Drop In 

Rusa dalam penangkaran PT.GMP. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai dasar 

dalam membantu upaya pengelolaan penangkaran yang sesuai dengan kebutuhan rusa 

serta pengelolaan yang lebih tepat 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai pemenuhan Pakan Drop In di PT. Gunung Madu Plantations 

ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November dipenangkaran rusa PT. Gunung 

Madu Plantations. Objek penelitian yang diamati yaitu pakan Drop In rusa dipenangkaran 

rusa PT. Gunung Madu Plantations.  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Studi Kandungan Gizi Pada Pakan Drop In Rusa di PT. 
Gunung Madu Plantations dengan skala 1:25000 (Setiawan, 2015) 

 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pengamatan langsung    

dilapangan (Direct Observation) (Zaistev, Seryodkin, Maksimova, Soutyrina, 2015), serta 

wawancara terbuka dengan pihak pengelola penagkaran PT GMP (In-Depth Interview) 

(Sugiono, 2013; Zazuli, 2015).  
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Data yang dihimpun pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer yaitu mengenai jenis pakan drop in yang diberikan pengelola dengan 

melakukan wawancara kepada pihak pengelola penangkaran rusa, data mengenai berat 

pakan drop in diperoleh dengan melakukan penimbangan pakan hijauan maupun 

konsentrat yang diberikan pengelola sebanyak tiga kali penimbangan dengan tiga kali 

pengulangan (12 kali penimbangan). Data sekunder yang dibutuhkan adalah kondisi 

umum penangkaran meliputi fasilitas dalam penangkaran dan pola pemberian pakan. 

Data ini diperoleh melalui wawancara terbuka dengan pihak pengelola. Data yang telah 

dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pakan Drop in  

Pakan drop in merupakan pakan tambahan yang diperoleh dari luar areal 

penangkaran. Pakan drop in yang diberikan untuk rusa dapat berupa pakan hijauan, 

pakan konsentrat dan pakan kering (Semiadi , Wirdateti, Jamal dan  Brahmantiyo, 2008).  

Jenis pakan drop in yang diberikan pengelola penangkaran PT. Gunung Madu Plantations 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis pakan yang di drop in pengelola penangkaran pada penelitian Studi 
Kandungan Gizi pada Pakan Drop In Rusa di PT. Gunung Madu Plantations 
Oktober-November 2015 

No Nama Daerah Nama Ilmiah 

1.  Rumput Gajah* Pennisetum purpureum 
2.  Rumput Sauhen* Penicum colonum 
3.  Alang-alang Imperata cylindrical 
4.  Daun Lamtoro* Leucaena leucocephala 
5.  Rayutan* Hypoestes polythyrsa 
6.  Wortel  Daucus carota 
7.  Ubi Jalar Ipomoea batataas 
8.  Dedak Padi* - 

Keterangan : Jenis pakan drop in yang diberikan selama penelitian (*) 

Pakan drop in yang diberikan pengelola penangkaran rusa di PT. Gunung Madu 

Plantations pakan hijauan dan pakan konsentrat (dedak padi). Pakan berupa umbi juga 

diberikan setiap 1-2 kali dalam sebulan dengan beberapa jenis umbi berupa ubi jalar dan 

wortel. Pemberian pakan rusa dalam sehari diberikan sebanyak satu kali yaitu siang hari 

yang dilaksanakan pada setiap harinya.  Hasil penelitian pada Tabel 1,  jenis pakan drop 

in yang banyak diberikan pengelola setiap hari adalah dedak padi dan hijauan. Jenis 

hijauan berupa rumput didapat dari semak belukar serta pinggiran rawa sekitar 

perkebunan yang tumbuh dengan baik.  Rumput tersebut dimanfaatkan pengelola 

sebagai pakan drop in satwa yang berada di penangkaran, salah satu satwa tersebut 

adalah rusa.  Selain itu, jenis hijauan lain yang diberikan adalah dedaunan. 
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B. Konsumsi Pakan Drop In 

Rusa menyukai hamper semua jenis hijauan dan pakan tambahan serta mampu 

beradaptasi dengan perubahan pakan (Semiadi dan Nugraha, 2004). Tingkat konsumsi 

pakan merupakan selisih antara bobot hijauan yang diberikan dengan bobot hijauan yang 

tersisa (Kwatrina, 2011). Penimbangan bobot pakan drop in yang diberikan pengelola dan 

penimbangan pakan sisa dilakukan untuk mengetahui konsumsi pakan drop in per hari. 

Jenis pakan yang banyak diberikan pengelola penangkaran PT. GMP setiap hari adalah 

hijauan dan konsentrat, hijaun berupa rumput dan daun serta makanan penguat/ 

konsentrat berupa dedak padi. Pengelola penangkaran juga memberikan pakan jenis 

umbi-umbian setiap satu bulan sekali yaitu berupa wortel dan ubi jalar. Rata-rata 

Konsumsi Pakan Rusa Perjenis pada penelitian Studi Kandungan Gizi pada Pakan Drop 

In Rusa di PT. Gunung Madu Plantations disajikan pada Tabel 2 

Tabel 2. Rata-rata Konsumsi Pakan Rusa Perjenis pada penelitian Studi Kandungan Gizi 
pada Pakan Drop In Rusa di PT. Gunung Madu Plantations Oktober-November 

2015 

No Jenis pakan Rata-rata konsumsi pakan perjenis 

(kg) (%) 
1 Rumput gajah 20,5 24 
2 Rumput sauhen 18,3 21 
3 Rayutan 17,4 20 
4 Lamtoro 15,8 18 
5 Dedak padi 14,3 17 
Jumlah 86,3 kg 100% 

 
Tabel 2 menunjukan jumlah pakan drop in yang diberikan kuantitasnya tidak sama 

pada setiap harinya, hal ini disebabkan pihak pengelola tidak menimbang pakan drop in 

sebelum diberikan ke rusa. Pengelola penangkaran hanya memberikan berdasarkan 

banyaknya ikatan , yaitu ± 2 ikat per harinya. Sedangkan bobot dan jenis hijauan tiap 

ikatnya berbeda. Rata-rata konsumsi pakan rusa per jenis pada penelitian Studi 

Kandungan Gizi pada Pakan Drop In Rusa di PT. Gunung Madu Plantations disajikan 

pada Gambar 5.  

 
Gambar 2. Diagram rata-rata konsumsi pakan rusa per jenis pada penelitian Studi 

Kandungan Gizi pada Pakan Drop In Rusa di PT. Gunung Madu Plantations 
Oktober-November 2015 
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C. Kebutuhan Pakan Rusa   

Pemenuhan kebutuhan pakan rusa dalam penangkaran berasal dari dua sumber 

yaitu  pakan drop in yang diberikan pengelola dan vegetasi yang ada didalam 

penangkaran. Pakan drop in yang diberikan dibedakan menjadi dua yaitu pakan hijauan 

berupa beberapa jenis rumput serta daun dari beberapa jenis pohon serta pakan 

konsentrat berupa dedak padi halus pabrik. Pengelola penangkaran juga menambahkan 

pakan berupa umbi-umbian pada rusa setiap 1 bulan sekali yaitu berupa ubi jalar 

(Ipomoea batataas) dan wortel (Daucus carota) selain pakan hiajuan dan pakan 

konsentrat,). Pakan yang tersedia didalam penangkaran berasal dari rumput liar yang 

tumbuh didalam penangkaran yang dapat dikonsumsi oleh rusa. Konsumsi pakan drop in 

per hari pada penelitian Studi Kandungan Gizi pada Pakan Drop In Rusa di PT. Gunung 

Madu Plantations disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3 . Konsumsi pakan drop in per hari pada penelitian Studi Kandungan Gizi pada 
Pakan Drop In Rusa di PT. Gunung Madu Plantations Oktober-November 2015 

  Jenis Pakan Sisa Hijauan Sisa konsentrat 

Hijauan  (Kg) Konsentrat (Kg) Sisa Sore (Kg) Sisa Sore (Kg) 
1 55,58 14,30 3,2 9,8 
2 70 14,30 3,9 7,5 
3 70 14,30 0,57 7,4 
4 70 14,30 2,3 7,3 
5 77 14,30 4,5 8 
6 72 14,30 2,2 5,5 
7 85 14,30 0,2 7,3 
8 82,5 14,30 3,6 9,3 
9 70,5 14,30 0,9 9,3 
10 74 14,30 2,5 6,9 
11 84 14,30 0,3 6,4 
12 69 14,30 0,4 7,3 

 
Pakan rusa pada sore hari selalu tidak habis tetapi pada pagi hari pakan selalu 

habis atau tidak tersisa, hal ini disebabkan karena rusa lebih aktif pada malam hari.  Rusa 

merupakan satwa yang menyukai segala jenis hijauan kecuali jenis hijauan tertentu 

seperti talas dan rusa tidak memiliki batas maksimum untuk makan sehingga 

seberapapun jumlah pakan yang diberikan oleh pengelola akan selalu habis (Perum 

Perhutani, 1997).  

Pakan untuk rusa selain rerumputan atau hijauan lainnya, sebagai tambahannya 

dapat berupa konsentrat, sayur mayor, umbi-umbian atau limbah pertanian.  Rusa tropis 

merupakan jenis rusa yang menyukai segala bentuk hijauan, sehingga mudah memenuhi 

kebutuhan pakan. Keperluan di penangkaran, rata-rata jumlah pakan yang akan diberikan 

diperhitungkan 6-10 kg hijauan/ekor/hari ditambah konsentrat 1 kg/ekor/hari (Perum 

Perhutani,1997).  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan rata-rata konsumsi pakan 

drop in  seluruh populasi rusa per hari sebesar 88,05 kg/hari dengan rata-rata per ekor 
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sebesar 4,63 kg/hari/ekor, yang terdiri atas kuantitas pakan dedak padi sebesar 14,30 

kg/hari dengan rata-rata kuantitas pakan dedak padi per ekor sebesar 0,75 kg/hari/ekor 

dan kuantitas pakan hijauan sebesar 73,75 kg/hari dengan rata-rata kuantitas pakan 

hijauan per ekor sebesar 3,88 kg/hari/ekor. Konsumsi pakan hijauan dan pakan 

konsentrat selama penelitian pada penelitian Studi Kandungan Gizi pada Pakan Drop In 

Rusa di PT. Gunung Madu Plantations disajikan pada Gambar 6.  

 

Gambar 3. Grafik Konsumsi pakan hijauan dan pakan konsentrat selama penelitian pada 
penelitian Studi Kandungan Gizi pada Pakan Drop In Rusa di PT. Gunung 
Madu Plantations Oktober-November 2015 

 
Rusa merupakan hewan yang memiliki sifat selektif  terhadap pakan yang 

disajikan. Hanya pakan dengan protein tinggi dan serat kasar yang rendah yang lebih 

disukai, sehingga rusa digolongkan sebagai jenis hewan Consentrat Selector (Susmaleni, 

2004). Jenis pakan yang diberikan pengelola sudah memenuhi kebutuhan gizi populasi 

rusa dipenangkaran, hal ini dilihat dari perkembangbiakan rusa dipenangkaran yang 

setiap tahunnya melahirkan 1 ekor rusa atau lebih. Perkembangbiakan rusa yang baik ini 

merupakan salah satu indikator dari rusa yang kebutuhan gizinya tercukupi 

D. Komposisi Pakan  

Keanekaragaman jenis pakan tambahan rusa sangat baik diberikan karena 

pertumbuhan rusa membutuhkan karbohidrat, protein, lemak. Pakan hijauan yang 

diberikan oleh pihak pengelola penangkaran rusa di PT. GMP cukup beragam yaitu terdiri 

lebih dari 7 Jenis hijauan dan 1 jenis pakan konsentrat. Kualitas pakan hijauan yang 

diberikan pengelola menunjukan nilai nutrisi yang baik, hal ini dilihat dari kadar air yang 

tinggi, kadar protein kasar yang tidak berbeda jauh dengan kadar serat kasar dan dengan 

nilai BETN yang tinggi sehingga sangat mendukung bagi pertumbuhan rusa. Komposisi 

gizi yang ada pada pakan konsentat juga memiliki kualitas yang baik karna pada pakan 

konsentrat ini memiliki mineral-mineral penting terutama kalsium dan fosfor yang tidak 

semuanya dapat diperoleh dari hijauan (rumput), sehingga konsentrat yang beragam 
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sangat baik diberikan karena mempunyai kandungan gizi yang lengkap, sehingga dapat 

menutupi kekurangan gizi yang diperoleh dari hijauan (rumput) (Feriyanto, 2002; 

Maharani, 2011).  

Pemberian pakan pada rusa bunting harus lebih intensif baik kualitas maupun 

kuantitas karena peranan makanan sangat penting untuk pertumbuhan janin didalam 

Rahim dan juga berguna untuk mempertahankan kondisi induk.  Pemberian pakan pada 

anak rusa dimulai pada umur dua minggu dengan cara memberikan hijauan muda (pucuk) 

yang dipotong kecil-kecil, dilakukan pula pemberian vitamin organik, obat-obatan dan 

pupuk organik untuk memacu pertumbuhan dan reproduksi rusa, serta mengurangi bau 

kotoran (Takandjandji, 2012). Pemberian pakan untuk rusa hamil yang dilakukan oleh 

pengelola penangkaran PT. Gunung Madu Plantations dilakukan secara  bersamaan 

dengan rusa lainnya, yaitu dedak padi diberikan setiap hari antara pukul 08.00-09.00 WIB 

sedangkan hijauan diberikan antara pukul 12.00-13.00 WIB.  Pakan berupa umbi juga 

diberikan setiap 1-2 kali dalam sebulan dengan beberapa jenis umbi berupa ubi jalar dan 

wortel. Pemberian pakan rusa dalam sehari diberikan sebanyak satu kali yaitu siang hari 

yang dilaksanakan pada setiap harinya. Pihak pengelola belum memberikan perlakuan 

khusus pada rusa hamil maupun anakkan rusa. 

Teknik penangkaran rusa yang baik, pemberian pakan selalu disertai dengan 

pemberian garam sebagai perangsang nafsu makan dan untuk memenuhi kebutuhan 

mineral. Pemberian pakan pada rusa bunting harus lebih intensif baik kualitas maupun 

kuantitas karena peranan makanan sangat penting untuk pertumbuhan janin dalam rahim 

dan juga berguna untuk mempertahankan kondisi tubuh induk.  Pemberian pakan pada 

rusa muda (anak rusa) mulai pada umur 2 minggu dengan cara memberikan hijauan 

muda (pucuk) yang dipotong kecil-kecil. Pemberian pakan yang dilakukan oleh pihak 

pengelola penangkaran di PT. Gunung Madu Plantations, pakan diberika secara langsung 

tanpa dipotong terlebih dahulu, pihak pengelola penangkaran PT. Gunung Madu 

Plantations tidak membedakan antara pakan untuk rusa jantan, rusa bunting ataupun 

anakan rusa.  

IV. KESIMPULAN 

Jenis pakan drop in yang diberikan pengelola terdiri atas pakan utama berupa 

hijauan yang terdiri dari rumput dan dedaunan, pakan konsentrat berupa dedak padi, 

serta pakan Umbi-umbian setiap 1 bulan. Kuantitas pakan  drop in  rusa rata-rata sebesar 

87,59 kg/hari, terdiri atas 73,29 kg hijauan dan 14,30 kg dedak padi. Konsumsi pakan 

seluruh rusa dipenangkaran sebesar 87,59 kg/hari sehingga jumlah pakan tersebut masih 

dibawah standar kebutuhan pakan rusa  menurut Perum Perhutani (1997) yaitu 6-10 kg 

hijauan serta 1 kg konsentrat per ekor per hari. 
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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan di Pusat Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta 
Selatan pada Desember 2015. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perilaku harian Great Apes (Gorilla gorilla, Pantroglodytes blumenbach, Pongo abelii) di 
Pusat Primata Schmutzer, dan mengetahui jenis pakan Great Apes. Taman Margasatwa 
Ragunan Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah scan sampling (SS) yaitu 
pengamatan langsung dengan cara mencatat perilaku lebih dari satu individu persatuan 
waktu dan Focal Animal Sampling (SS) yaitu pengamatan langsung per satu individu per 
perilaku. Hasil penelitian dengan metode FAS menunjukkan Gorila gorila memperoleh 
persentase makan 16,02%, istirahat 58,76 %, pindah 22,94 %. Metode SS menunjukkan  
persentase makan 18,34%, istirahat 48,36% dan pindah 33,33%. Pakan dari Gorila yaitu 
pisang, tomat, wortel, ketimun dan selada. Hasil penelitian dengan metode FAS 
menunjukkan Simpanse (Pantroglodytes Blumenbach) memperoleh persentase makan 
13,33%, istirahat 16,67 %, pindah 76,67 %. Metode SS menunjukkan Simpanse 
(Pantroglodytes Blumenbach)  memperoleh  persentase makan 28,57%, istirahat 24,99% 
dan pindah 46,43%. Pakan dari simpanse adalah buah-buahan, sayur, dedaunan dan 
rumput semak 1,25 kilogram per ekor per hari. Hasil penelitian dengan metode FAS 
menunjukkan Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus) memperoleh persentase makan 
12,28%, istirahat 58,01 %, pindah 31,09 %. Metode SS menunjukkan Orangutan (Pongo 
pygmaeus pygmaeus) memperoleh  persentase makan 24,06%, istirahat 22,92% dan 
pindah 36,96%. Pakan dari Orangutan adalah buaha-buahan, sayur, susu dan telur rebus. 
Kata kunci: Great Apes, Perilaku Harian, Pusat Primata Schmutzer Ragunan 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang memiliki kekayaan alam 

yang beraneka ragam.  Kekayaan berupa sumber daya alam hayati meliputi ± 400.000 

jenis fauna yang terdapat di daratan. Kehidupan satwa liar di dunia ini semakin terdesak 

oleh kehidupan manusia yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain 

itu banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan dan 

memanfaatkan secara sewenang-wenang satwa. Menurut Bennett dan Davies (1994) 

satwa dengan ketegori terancam punah mempunyai resiko kepunahan yang tinggi. 

mailto:wawanshafisena20@gmail.com
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Kelestarian satwa dapat tetap berkesinambungan dengan upaya konservasi satwa 

dengan langkah-langkah yang benar. Upaya pelaksanaan konservasi satwa meliputi 

unsur lingkungan atau ekosistem satwa.  Konservasi in-situ (dalam kawasan) adalah 

perlindungan populasi dan komunitas alami. Konservasi ex-situ adalah kegiatan 

konservasi di luar habitat aslinya, dimana satwa tersebut diambil, dipelihara pada suatu 

tempat tertentu yang dijaga keamanannya maupun kesesuaian ekologinya. Konservasi 

ex-situ tersebut dilakukan dalam upaya pengelolaan jenis satwa yang memerlukan 

perlindungan dan pelestarian (Johnson, Thorstrom dan Mindell, 2007). Tujuan dari 

perlindungan dan pelestarian alam tidak hanya untuk menyelamatkan jenis tumbuhan dan 

binatang dari ancaman kepunahan, akan tetapi mengusahakan terjaminnya 

keanekaragaman hayati dan keseimbangan unsur-unsur ekosistem yang telah mengalami 

gangguan akibat meningkatnya aktivitas manusia yang merambah kawasan hutan alam. 

Kawasan ex-situ punya peran yang penting dalam pelestarian satwa liar (Kuncoro, 2004).  

Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan memiliki Pusat Primata Schmutzer 

sebagai bagian dari konservasi ex-situ. Peran Pusat Primata Schmutzer sangan penting 

terhadap tiga satwa yaitu: (1) Gorila (Gorilla gorilla), Simpanse (Pantroglodytes 

Blumenbach) dan Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus). Perilaku ketiga tersebut 

penting untuk diketahui karena menjadi dasar pertimbangan utama dalam aspek 

manajemen populasi satwa dan reprodusi satwa. Pentingnya perilaku harian satwa 

tersebut menyebabkan penelitian ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persentase perilaku harian great apes (Gorila gorila, Pantroglodytes 

blumenbach, Pongo abeli) dan mengetahui apa saja yang dikonsumsi oleh great apes 

(Gorila gorila, Pantroglodytes blumenbach, Pongo pygmaeus).  

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada Desember  2015 di Pusat Primata Schmutzer 

Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jam tangan, alat tulis, tallysheet, kalkulator, kamera, board,  dan perangkat 

komputer. Bahan yang digunakan adalah Gorila, simpanse dan orang utan Kalimantan.  

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Perilaku Harian Great Apes (Gorilla Gorilla, 

Pantroglodytes Blumenbach, Pongo Pygmaeus) Di Pusat Primata 
Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan pada Desember 
2015 (Qanun, 2016) 

 



377 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini  adalah Focal Animal Sampling dan 

Scan Sampling (Bibby, Jones dan Marsden, 2000) serta wawancara terbuka (In-Depth 

Interview) (Sugiono, 2013; Zazuli dan Dewi, 2015) kepada pihak pengelola Pusat Primata 

Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta. Data primer yaitu berupa data aktivitas 

harian satwa Great Apes (Gorila, Simpanse dan Orangutan) dan pakan satwa. Data yang 

telah dihimpun kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.  

Pengamatan ini menggunakan dua metode dengan rumus sebagai berikut (Bibby 

dkk, 2000). 

1. Rumus Focal Animal Sampling 

Analisis Kegiatan : Jumlah kegiatan x 100 % 
         Jumlah seluruh kegiatan 

2. Rumus Scan Sampling  

Analisis Kegiatan : Jumlah kegiatan x 100 % 
        Jumlah seluruh kegiatan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Aktivitas Harian Great Apes  

Great apes merupakan primata berukuran besar yang terbagi menjadi tiga jenis 

satwa yaitu gorila, simpanse dan orangutan. Gorila adalah jenis primata yang memiliki 

ukuran tubuh paling besar. Gorila jantan memiliki tinggi 1,65-1,75 meter dengan berat 

140-200 kg. Berat jenis betina lebih kecil daripada gorila jantan yaitu 100 kg dengan tinggi 

mencapai 1,4 meter. Simpanse merupakan hewan yang senang hidup berkelompok  yang 

terdiri atas15-20 individu simpanse, suka bersosialisasi antar sesamanya. Simpanse 

menghabiskan waktu untuk makan dan tidurnya di atas pohon. Orangutan merupakan 

salah satu jenis kera besar selain  simpanse dan gorila, satwa ini memiliki berat jantan 

berkisar 50-90 kg dan betina 30-50 kg. Orangutan memiliki tinggi berkisar 1,25-1,5 meter. 

Data mengenai perilaku harian Great Apes dengan dua metode Focal Animal Sampling 

dan Scan Sampling dapat dilihat pada Tabel  1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Hasil  Pengamatan Great Apes Menggunakan Metode Focas Animal Sampling 
pada bulan Desembere 2015 di Pusat Primata Schmutzer Taman Margasatwa 
Ragunan Jakarta Selatan. 

Jenis satwa Nama ilmiah 
Perilaku 

Makan Istirahat Pindah 

1 Gorila (Kumbo) Gorila gorilla 4,76 85,71 9,52 

2 Gorila (Komu) Gorila gorilla 27,27 31,81 36,36 

3 Simpanse (Monika) Pantroglodytes Blumenbach 0 13,33 86,67 

4 Simpanse (Petchi) Pantroglodytes Blumenbach 13,33 20 66,67 

5 Orang Utan (Obami) Pongo pygmaeus pygmaeus 0 58,33 50 

6 Orang Utan (Deo) Pongo pygmaeus pygmaeus 0 66,67 33,33 

7 Orang Utan (Mada) Pongo pygmaeus pygmaeus 16,66 50 33,33 

8 Orang Utan (Olive) Pongo pygmaeus pygmaeus 8,33 50 41,67 

9 Orang Utan (Pinky) Pongo pygmaeus pygmaeus 15,38 61,53 23,09 

10 Orang Utan(Billi) Pongo pygmaeus pygmaeus 33,33 61,53 5,14 
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Tabel 2. Hasil  pengamatan great apes menggunakan Scan Sampling pada bulan 
Desember 2015 di Pusat Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan 
Jakarta Selatan 

 
Jenis satwa 

Nama ilmiah 
Perilaku 

Makan Istirahat pindah 

1 Gorila (Kumbo) Gorila gorilla 20 46,67 33,33 

2 Gorila (Komu) Gorila gorilla 16,67 50 33,33 

3 Simpanse (Monika) Pantroglodytes Blumenbach 28,57 14,28 57,14 

4 Simpanse (Petchi) Pantroglodytes Blumenbach 28,57 35,71 35,71 

5 Orangutan (Obami) Pongo pygmaeus pygmaeus 22,23 44,45 33,33 

6 Orang Utan (Deo) Pongo pygmaeus pygmaeus 20 40 40 

7 Orangutan (Mada) Pongo pygmaeus pygmaeus 30,76 23,07 46,17 

8 Orangutan (Olive) Pongo pygmaeus pygmaeus 8,33 50 41,67 

9 Orangutan (Pinky) Pongo pygmaeus pygmaeus 36,36 36,36 27,28 

10 Orangutan (Billi) Pongo pygmaeus pygmaeus 26,66 40 33,33 

 

a. Perilaku Harian Gorila (Gorilla gorilla) 

Gorilla yang ada di Pusat Primata Schmutzer ini sebenarnya terdapat 3 gorila 

jantan, dan masing-masing dari gorilla ini memiliki nama. Gorila jantan yang paling besar 

atau paling tua bernama Kumbo, dimana berat badan Kumbo adalah 195,2 kg dan 

memiliki tinggi sekitar 160. Dari data yang diperoleh, berat badan Kumbo mengalami 

kenaikan seberat 0,1 kg. hal ini dipengaruhi oleh pakannya. Berat badan dari Kumbo ini 

termasuk stabil, karena kenaikan dan penurunan berat badan tidak drastis. Kemudian 

gorilla yang kedua bernama Komu dengan umur lebih muda sedikit dibandingkan Kumbo, 

ukuran badannya pun lebih kecil, yaitu 187,3 kg. Dari data yang diperoleh, berat badan 

Komu mengalami penaikan seberat 1,3 kg. hal ini dipengaruhi oleh pakan. Kemudian 

gorilla yang ketiga bernama Kihi, dengan berat badan Kihi adalah 196,2 kg dan memiliki 

tinggi sekitar 165. Dari data yang diperoleh, berat badan Kumbo mengalami penurunan 

seberat 0,3 kg. hal ini dipengaruhi oleh pakan, Kihi menurun nafsu makannya karena 

stress akibat pengunjung. Berikut data perilaku harian Gorila dengan metode Focal 

Animal Sampling dan Scan Sampling disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.  
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Gambar 2. Grafik perilaku harian gorilla menggunakan metode Focal Animal sampling 
dalam kandang penangkaran pada bulan Desember 2015 di Pusat Primata 
Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan 

 
Gambar 3. Grafik perilaku harian gorilla menggunakan metode Scan Sampling dalam 

kandang penangkaran pada bulan Desember 2015 di Pusat Primata 
Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan. 

 
Hasil penelitian dengan metode Focal Animal Sampling menunjukkan bahwa 

perilaku istirahat lebih mendominasi daripada perilaku makan dan berpindah. Hasil 

penelitian dengan metode Scan Sampling menunjukkan bahwa perilaku berpindah justru 

lebih mendominasi dari perilaku makan dan istirahat. Menurut Groves, Wilson dan Reeder 

(2005) Gorila tidur sekitar 13 jam setiap malam dan beristirahat selama beberapa jam 

pada siang hari. Gorila membangun sarang tidur baru setiap malam dengan menekuk 

tanaman ke dalam sarangnya, biasanya di tanah atau di pohon-pohon rendah. Bila tidak 

beristirahat mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari pakan 

dan memakannya.  

Gorila memakan sebagian besar makanan nabati seperti daun, buah-buahan, 

umbi, kulit kayu, tanaman merambat dan jelatang. Gorila juga memakan semut, rayap, 

belatung, cacing dan larva serangga. Menurut Arifin (2008) persentase terbesar dari gorila 

adalah istirahat, kemudian persentase terbesar kedua adalah perilaku berpindah. 

Pernyataan ini berbeda dengan hasil yang telah diperoleh melalui pengamatan 

menggunakan dua metode Focal Animal Sampling dan Scan Sampling.  

b. Perilaku Harian Simpanse (Pantroglodytes Blumenbach) 

Simpanse yang diteliti dirawat oleh dua orang keeper. Kegiatan sehari-hari dari 

keeper tersebut adalah menyiapkan pakan, meracik pakan, menyebar pakan ke berbagai 

titik di kandang peraga. Hal ini bertujuan agar simpanse yang ada tetap aktif untuk 

mencari makan, menghindari munculnya sifat malas dan untuk menghindari hilangnya 

sifat liar. Pakan simpanse diberikan sebanyak tiga kali sehari yaitu pada pagi hari pukul 

09.00 WIB, siang hari pada pukul 13.00 WIB dan sore hari pada pukul16.30 WIB. Setelah 

itu keeper mengarahkan simpanse untuk menuju kandang peraga.  
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Simpanse yang berada di kandang peraga hanya terdapat dua ekor yang bernama 

Monika dan Petchy. Monika adalah simpanse betina yang berumur 20 tahun, dengan 

berat badan mencapai 80 kilogram. Sedangkan Petchy adalah simpanse yang berumur 

40 tahun dengan berat badan 68 kilogram. Kasa adalah simpanse yang berumur 38 tahun 

dengan berat badan 75 kilogram. Kasa adalah simpanse yang tidak dikeluarkan ke 

kandang peraga karena Kasa merupakan simpanse yang sangat sensitif terhadap 

kebisingan. Kasa akan melempar batu, buah atau ranting kepada pengunjung, menepuk 

air, menggedor-gedor papan sebagai tempatnya bersantai apabila merasa terganggu. 

Berikut data perilaku harian simpanse dengan metode Focal Animal Sampling dan Scan 

Sampling disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik perilaku harian Simpanse menggunakan metode Focal Animal 

Sampling dalam kandang penangkaran pada bulan Desember 2015 di Pusat 
Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan 

 
Gambar 5. Grafik perilaku harian Simpanse menggunakan metode Scan Sampling dalam 

kandang penangkaran pada bulan Desember 2015 di Pusat Primata 
Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan. 

 
Hasil penelitian dengan metode Focal Animal Sampling menunjukkan Simpanse 

(Pantroglodytes Blumenbach) memperoleh persentase makan 13,33%, istirahat 16,67 %, 

pindah 76,67 %. Metode Scan Sampling menunjukkan Simpanse (Pantroglodytes 

Blumenbach)  memperoleh  persentase makan 28,57%, istirahat 24,99% dan pindah 

46,43%. Hasil pengamatan menggunakan dua metode Focal Animal Sampling dan Scan 

Sampling menunjukkan perilaku berpindah lebih mendominasi dari aktivitas akan dan 

istirahat.  
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c. Perilaku Harian Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus) 

Perilaku makan orangutan meliputi pergerakan orangutan saat makan, minum dan 

lama waktu yang diperlukan orangutan untuk menghabiskan makanannya. Perilaku 

istirahat meliputi kondisi dimana orangutan tidak melakukan aktivitas apapun, antara lain 

tiduran, duduk dan mengantung lebih dari satu menit. Perilaku pindah meliputi perilaku 

perpindahan lokasi dan bergerak aktif seperti berjalan dan bergelantungan (Suhandi, Defri 

dan Tuti, 2015; Aldi, 1989).  

Hasil penelitian dengan metode Focal Animal Sampling dan Scan Sampling 

menunjukan bahwa perilaku istirahat lebih mendominasi daripada perilaku makan dan 

berpindah. hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nikmaturrayan 

(2012) dan Mawarda (2010) menyatakan bahwa perilaku orangutan dalam konservasi ex 

situ lebih banyak melakukan aktivitas istirahat. Menurut Russon (2002), menyatakan 

bahwa aktivitas utama orangutan adalah didominasi oleh kegiatan makan, aktivitas 

istirahat, bermain, berjalan-jalan diantara pepohonan, dan membuat sarang (Mawarda, 

2010). Hasil penelitian dengan metode Focal Animal Sampling menunjukkan Orangutan 

(Pongo pygmaeus pygmaeus) memperoleh persentase makan 12,28%, istirahat 58,01 %, 

pindah 31,09 %. Metode Scan Sampling menunjukkan Orangutan (Pongo pygmaeus 

pygmaeus) memperoleh  persentase makan 24,06%, istirahat 22,92% dan pindah 

36,96%. 

 
Gambar 6. Grafik perilaku harian Orangutan menggunakan metode Focal Animal 

Sampling dalam kandang penangkaran pada bulan Desember 2015 di Pusat 
Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan 

 
Gambar 7. Grafik perilaku harian Orangutan menggunakan metode Scan Sampling dalam 

kandang penangkaran pada bulan Desember 2015 di Pusat Primata 
Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan 
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2. Pakan Great Apes dalam Penangkaran Pusat Primata Schmutzer 

a. Gorila (Gorilla gorilla) 

Pakan dari gorila yaitu daun kumek, pisang, jagung, tomat, dan wortel. Minum 

gorila sering diberi susu formula, teh rasa buah dan madu. Agar tidak terlalu gemuk gorila 

mengkonsumsi pisang hanya 2 buah per hari. Sedangkan untuk pakan gorila pada 

kandang terbuka yaitu daun muda ketapang, jambu, loba-lobi, dan kelapa.  Pemberian 

pakan dilakukan pada pagi siang da sore pukul 09.00 WIB,  12.00 WIB, 15.00 WIB. Berat 

badan dari gorila termasuk stabil, karena kenaikan dan penurunan berat badan tidak 

drastis. Untuk pemberian pakan gorila Kumbo dan Komu itu dilakukan ketika keluar dari 

kandang. Gorila akan dimasukkan kandang tertutup pada pukul 16.00 WIB yaitu 

menyesuaikan dengan jam kerja pegawai. Pemeriksaan kesehatan pada gorilla dilakukan 

dengan memberi obat cacing tiga sampai enam bulan sekali, penyakit yang biasanya 

menyerang gorilla yaitu batuk, pilek, diare, dan nafsu makan menurun. Penyakit tersebut 

berasal dari cuaca dan tularan dari manusia. Pembersihan kandang dilakukan pada 

setiap satu minggu sekali yaitu hari Senin pembersihan kandang tertutup dan hari Selasa 

pembersihan kandang terbuka. 

b. Simpanse (Pantroglodytes Blumenbach) 

Kesehatan simpanse menurut keeper yang merawatnya selalu diberikan obat 

cacing tiga bulan sekali dan diberikan suntik vaksin guna menghindari dari berbagai 

macam penyakit atau virus-virus yang berasal dari luarmenurut Dedi (2015) pakan 

simpanse adalah buah-buahan yang meliputi pisang ambon, pisang raja, pisang kepok, 

tomat, nanas, belimbing, kelengkeng, jambu batu, jeruk, apel merah, apel malang, 

manggis, papaya, melon, semangka, mangga, ketimun, pir, salak, bengkuang, ubi jalar, 

buah bit, bawang bombai. Sayuran pakan simpanse yaitu selada, tumbuhan pakcoy, sawi, 

brokoli, tumbuhan siomak, tumbuhan leletus, bunga kol, daun lamtoro. Selain 

mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, simpanse juga mengkonsumsi biskuit, minum 

susu sebanyak satu liter dan empat sendok makan madu yang dilarutkan dalam satu liter 

air hangat. Apabila sudah diberikan susu maka tidak diberikan madu, susu dan madu 

diberikan pada hari yang berlainan sesuai kondisi simpanse. 

Takaran pakan yang diberikan keeper kepada simpanse adalah sebagai berikut. 

1. Makan Kasa yaitu 

Daun pakcoy 25 gram, semangka 30 gram, ketimun 20 gram, apel merah 15 gram, tomat 

15 gram, ubi jalar 13 gram, jambu batu merah 15 gram, pisang ambon 20 gram, anggur 

merah 25 gram, salak 10 gram, jeruk 15 gram, apel malang 14 gram dan melon 17 gram. 

2. Makan Petchy  
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Daun pakcoy 30 gram, semangka 50 gram, ketimun 26 gram, apel merah 20 gram, tomat 

20 gram, ubi jalar 16 gram, jambu batu merah 20 gram pisang ambon 30 gram, anggur 

merah 30 gram, salak 20 gram, jeruk 20 gram, apel malang 20 gram dan melon 17 gram. 

3. Makan Monika  

Daun pakcoy 20 gram, semangka 30 gram, ketimun 15 gram, apel merah 15 gram, tomat 

10 gram, ubi jalar 13 gram, jambu batu merah 15 gram pisang ambon 20 gram, anggur 

merah 25 gram, salak 10 gram, jeruk 15 gram, apel malang 14 gram dan melon 17 gram.  

c. Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus) 

Pakan yang diberikan pada orangutan adalah jeruk, pisang, apel, jagung, nanas, 

sawi, ubi, kacang panjang, terong, mangga, pepaya, brokoli, buncis, tomat, timun, 

manggis, jambu batu, belimbing, melon, kelengkeng dan salak dengan total pakan 5 

kilogram per dua hari. Sedangkan minuman yang diberikan adalah air mineral dan susu. 

Cara pemberian pakan orangutan dilakukan dengan menaruhnya di tempat makan yang 

telah biasa menjadi tempat menaruh pakan. 

Keberagaman pakan merupakan cara yang dilakukan oleh pengelola agar 

mengurangi jenuh terhadap pakan dan juga sebagai pelengkap nutrisi. Selain itu untuk 

menambah nutrisi pihak pegelola menambahkan minuman susu fermentasi, susu formula, 

telur rebus dan kentang rebus per dua minggu sekali. Berat masing-masing orangutan 

adalah orangutan (Obami) 22 kg, orangutan (Deo) 23 kg, orangutan (Mada) 56 kg, 

orangutan (Oliv) 34kg, orangutan ( Pingki) 56 kg, orangutan (Bili) 53 kg.  Pola pemberian 

pakan yaitu sehari dua kali yaitu pakan pokok dan satu kali makan tambahan yaitu pada 

pukul 08: 00 dan 15:30, pakan tambahan diberikan pada pukul 13:00. Perbedaan 

pakanan pokok dan pakan tambahan adalah pada jumlah pemberian yaitu jika pakan 

pokok lebih banyak porsinya dibandingkan dengan pakan tambahan, terkadang juga 

pakan tambahan yang diberikan hanya kacang empat kg untuk enam orangutan.  

KESIMPULAN 

Perilaku harian Great Apes dalam kandang Pusat Primata Schmutzer Taman 

Margasatwa Ragunan dengan dua metode menunjukkan hasil yang berbeda dari setiap 

satwa yang diteliti. Hasil penelitian dengan metode Focal Animal Sampling menunjukkan 

Gorila gorila memperoleh persentase makan 16,02%, istirahat 58,76 %, pindah 22,94 %. 

Metode Scan Sampling menunjukkan  persentase makan 18,34%, istirahat 48,36% dan 

pindah 33,33%. Pakan dari Gorila yaitu pisang, tomat, wortel, ketimun dan selada. Hasil 

penelitian dengan metode Focal Animal Sampling menunjukkan Simpanse 

(Pantroglodytes Blumenbach) memperoleh persentase makan 13,33%, istirahat 16,67 %, 

pindah 76,67 %. Metode Scan Sampling menunjukkan Simpanse (Pantroglodytes 

Blumenbach)  memperoleh  persentase makan 28,57%, istirahat 24,99% dan pindah 
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46,43%. Pakan dari simpanse adalah buah-buahan, sayur, dedaunan dan rumput semak 

1,25 kilogram per ekor per hari. Hasil penelitian dengan metode Focal Animal Sampling 

menunjukkan Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus) memperoleh persentase makan 

12,28%, istirahat 58,01 %, pindah 31,09 %. Metode Scan Sampling menunjukkan 

Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus) memperoleh  persentase makan 24,06%, 

istirahat 44,92% dan pindah 36,96%. Pakan dari Orangutan adalah buah-buahan, sayur, 

susu dan telur rebus . 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan di DAS Olonjonge wilayah KPH Dolago Tanggunung dari bulan 
Maret hinggá Juli 2016..  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci 
potensi laju erosi dari masing-masing Satuan lahan di DAS Olonjonge menggunakan 
sistem informasi geografi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan satuan lahan sebagai 
unit analisis. Pembuatan peta satuan lahan dilakukan dengan cara tumpang susun 
(overlay) peta-peta tematik komponen lahan utama  yaitu peta lereng, peta tanah, dan 
peta penggunaan lahan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) sebagai alat 
bantu pemrosesan data dan penampilan, sehingga diperoleh peta satuan lahan. 
Selanjutnya, dari setiap satuan lahan di ambil contoh (sampel) tanah yang selanjutnya 
dianalisis di laboratorium. Analisis potensi erosi dari setiap satuan lahan dilakukan 
dengan menggunakan persamaan USLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi 
erosi yang terjadi di DAS olonjonge berkisar antara 0,12 - 693,38 ton/ha/thn. Laju erosi di 
DAS Olonjonge didominasi oleh laju erosi sedang (34,22% dari total luas DAS) yang 
diikuti kelas tingkat  erosi sangat ringan (31,22%),. tingkat erosi ringan (17,18%), berat 
(13,09%),  dan sangat berat (6,62%). 
Kata Kunci: potensi erosi, sistim informasi geografi, DAS 

 

I. PENDAHULUAN 

DAS Olonjonge merupakan salah satu DAS prioritas (kritis) di Satuan Wilayah 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP-DAS) Dolago Torue. Wilayah DAS Olonjonge 

dengan luas 3.391,43 ha merupakan DAS yang berada dalam wilayah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Dolago Tanggunung yang  sering dilanda banjir pada musim 

penghujan hingga puncaknya pada tanggal 25 Agustus 2012 wilayah ini dilanda banjir 

bandang (Harijanto, 2014). Menurut Sinukaban (2013), terjadinya banjir menunjukkan 

kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang sangat parah. Hal ini antara lain disebabkan 

karena kerusakan lahan akibat erosi serta konversi lahan yang tak sesuai dengan prinsip 

konservasi tanah dan air. Hasil penelitian Harijanto (2014) menyimpulkan bahwa 

penggunaan lahan di wilayah DAS Olonjonge sebagian besar (56,7%) berupa coklat 

monokultur dan kebun campuran, tegalan/ladang (17,71%). Sedangkan luas penutupan 

hutan hanya seluas 841,46 ha (24,82%). 

Menurut Poerwanto dan Soerjono (1999), DAS untuk dapat berfungsi dengan baik, 

luas kawasan berhutan minimal yang harus dipertahankan idealnya adalah 30% dari total 

luas kawasan. Dengan mengacu kondisi ideal penutupan lahan tersebut, maka 

kemungkinan besar proses erosi dengan intensitas tinggi berlangsung terus menerus di 

mailto:hermanharijanto@yahoo.co.id
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wilayah DAS Olonjonge. Kondisi demikian merupakan masalah yang membutuhkan 

perhatian. 

Mengingat besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proses dan kejadian 

erosi, baik dalam jangka pendek berupa penurunan produktivitas lahan akibat kehilangan 

bahan organik dan unsur hara maupun dalam jangka panjang berupa pendangkalan 

sungai, saluran irigasi serta kemungkinan terjadinya pencemaran air oleh bahan organik 

dan unsur hara maka diperlukan berbagai upaya untuk menekan dan mengendalikan 

dampak negativ tersebut. 

Dalam upaya pengendaian erosi,langkah pertama yang dapat ditempuh adalah 

mengetahui potensi laju erosi yang terjadi di daerah bersangkutan, yaitu besarnya massa 

tanah yang terangkut untuk setiap perioda waktu tertentu dari setiap-satuan lahan dalam 

DAS. Menurut Herawati (2013), Untuk mengetahui potensi laju erosi dalam hamparan 

lahan seluas DAS akan sangat efektif jika memanfaatkan teknologi Sistem Informasi 

Geografi (SIG). Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui secara rinci potensi laju erosi 

dari masing-masing Satuan lahan di DAS Olonjonge menggunakan sistem informasi 

geografi. 

II. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di DAS olonjonge wilayah KPH Dolago Tanggunung pada 

bulan Maret hinggá Agustus 2016. (Gambar-1). Analisis sifat fisik tanah  dilaksanakan di 

Laboratorium Analisis Sumberdaya Alam dan Lingkungan Fakultas Pertanian UNTAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar-1. Peta lokasi penelitian 

3.2.  Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat komputer, program 

ArcGIS versi 10 untuk pemrosesan data spasial, peralatan survey lapangan terdiri dari 

GPS, bor tanah, ring sampel, meteran,clinometer dan kompas, kamera digital, dan alat 
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tulis menulis.  Bahan yang digunakan meliputi peta-peta yakni peta penggunaan lahan, 

kelerengan, dan peta tanah masing-masing dengan skala 1:50.000. 

3.3. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Peta Satuan Lahan 

Satuan lahan disusun sebagai dasar satuan analisis. Pembuatan peta satuan 

lahan dilakukan dengan cara tumpang susun (overlay) peta-peta tematik komponen lahan 

utama  yaitu peta lereng, peta tanah, dan peta penggunaan lahan Dari ketiga peta 

tersebut kemudian dilakukan overlay menggunakan sistem informasi geografis (SIG) 

sebagai alat bantu pemrosesan data dan penampilan, sehingga diperoleh peta satuan 

lahan.  

2. Pengumpulan Data Erosi 

Pengumpulan data untuk tujuan prediksi erosi tanah permukaan dilakukan melalui 

survai tanah (kedalaman efektif, struktur tanah) dan analisis sampel tanah di laboratorium 

(tekstur tanah, permeabilitas, bulk density dan bahan organik). Data iklim untuk tujuan 

prediksi erosi tanah dikumpulkan dari stasiun pengamat yang terdekat dengan lokasi 

penelitian atau pada isntansi terkait yaitu kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(BPDAS Palu- Poso) dan Dinas Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tengah. 

3.4. Pengolahan dan Analisis Data 

Potensi erosi tanah yang terjadi pada setiap satuan lahan dihitung dengan 

menggunakan model persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) yang 

dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1978). Bentuk persamaan USLE 

diformulasikan sebagai berikut:  

      

 
Keterangan: 

A  = laju erosi tanah (ton/ha/thn);  
R = faktor erosivitas hujan;  
K = faktor erodibilitas tanah;  
LS  = faktor panjang dan kemiringan lereng ;  
C = faktor tanaman; dan  
P  = faktor pengolahan/konservasi tanah 

 
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Satuan Lahan 

Satuan lahan (land unit) merupakan bagian terkecil suatu kawasan yang 

mempunyai karakteristik tertentu dan dapat dibedakan  dengan unit lahan lainnya. Peta 

satuan  lahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta hasil tumpang susun  tiga 

peta tematik, yaitu peta kelerengan, peta penggunaan lahan dan peta jenis tanah. Peta k 

diperoleh  dari BPDAS Palu-Poso. Berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) peta 

A  =  R K LS C P 
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elerengan, penggunaan lahan dan peta jenis tanah diperoleh 37 unit lahan seperti yang  

disajikan dalam Gambar-2 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar-2. Peta satuan lahan DAS Olomjonge 

4.2. Potensi Erosi Tanah 

Erosi adalah peristiwa perpindahan tanah atau bagian-bagian dari tanah ke suatu 

tempat lain akibat aliran air dipermukaan tanah. Penentuan besarnya laju erosi tanah 

aktual dari setiap satuan lahan dilakukan dengan menggunakan persamaan USLE. Nilai 

erosi diperoleh dari hasil perkalian antara nilai erosivitas hujan (R) dengan nilai 

erodibilitas tanah (K), faktor indeks panjang dan kemiringan lereng (LS), faktor indeks 

pengelolaan tanaman (C) ,dan faktor indeks pengelolaan lahan (P) .  Hasil prediksi 

potensi erosi tanah dari setiap satuan lahan DAS Olonjongedisajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Potensi Erosi Tanah pada Seiap Satuan Lahan di DAS Olonjonge 

No 
Satuan 
Lahan 

Luas 
(ha) 

R K LS C P A (ton/ha/th) 

1 KC-I al 158,03 1358,71 0,40 0,4 0,100 0,5 10,87 

2 KC-II al 212,73 1358,71 0,58 1,4 0,100 0,5 55,59 

3 SW-I al 26,7 1358,71 0,54 0,4 0,010 0,04 0,12 

4 CM-I al 246,43 1358,71 0,35 0,4 0,200 0,5 19,02 

5 CM-II al 90,93 1358,71 0,46 1,4 0,200 0,5 86,89 

6 TG-II al 23,33 1358,71 0,10 1,4 0,363 0,4 26,35 

7 TG-IV al 38,6 1358,71 0,28 6,8 0,400 0,2 207,23 

8 TG-I al 3,22 1358,71 0,22 0,4 0,600 0,5 36,06 

9 TG-I la 49,49 1358,71 0,37 0,4 0,363 0,5 36,50 

10 TG-IV la 152,05 1358,71 0,63 6,8 0,200 0,4 466,13 

11 TG-II re 17,75 1358,71 0,22 1,4 0,200 0,5 41,84 

12 CM-II la 29,3 1358,71 0,42 1,4 0,200 0,5 80,07 

13 CM-II re 28,71 1358,71 0,43 1,4 0,200 0,5 81,79 

14 TG-II la 20,86 1358,71 0,34 1,4 0,363 0,4 94,72 

15 KC-I la 32,37 1358,71 0,45 0,4 0,100 0,4 9,78 

16 TG-I re 46,76 1358,71 0,66 0,4 0,363 0,4 52,03 

17 KC-II la 32,4 1358,71 0,28 1,4 0,100 0,5 26,86 

18 KC-II re 25,75 1358,71 0,92 1,4 0,100 0,5 87,95 

19 KC-V al 239,29 1358,71 0,45 9,5 0,100 0,5 141,95 

20 CM-III al 22,41 1358,71 0,33 3,1 0,200 0,5 139,00 

21 KC-III al 34,03 1358,71 0,45 3,1 0,100 0,5 95,76 
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22 KC-III re 150,61 1358,71 0,37 3,1 0,100 0,5 77,92 

23 CM-III re 196,91 1358,71 0,04 3,1 0,2 0,5 18,27 

24 CM-IV la 42,17 1358,71 0,34 6,8 0,2 0,5 314,13 

25 KC-III la 3,11 1358,71 0,38 3,1 0,100 0,5 80,03 

26 CM-IV re 41,28 1358,71 0,20 6,8 0,2 0,5 187,55 

27 KC-IV al 29,53 1358,71 0,40 6,8 0,100 0,5 186,82 

28 CM-V la 28,61 1358,71 0,18 9,5 0,2 0,5 228,11 

29 H-V la 841,86 1358,71 0,15 9,5 0,001 1,0 1,90 

30 TG-V la 57,69 1358,71 0,38 9,5 0,350 0,4 693,38 

31 TG-III re 32,94 1358,71 0,39 3,1 0,600 0,4 394,24 

32 TG-III la 72,53 1358,71 0,27 3,1 0,350 0,4 160,31 

33 CM-V la 80,85 1358,71 0,28 9,5 0,200 0,4 289,45 

34 CM-III la 131,23 1358,71 0,36 3,1 0,2 0,5 151,63 

35 CM-II la 65,49 1358,71 0,46 1,4 0,2 0,5 88,44 

36 TG-V la 14,89 1358,71 0,28 9,5 0,363 0,4 525,36 

37 TG-IV la 70,59 1358,71 0,29 6,8 0,350 0,4 376,71 

  Jumlah 3391,43 
  

  
  

5570,76 

 
Rata-rata 

      
150,56 

Sumber : Analisis data Primer  
Keterangan :  H: Hutan; KC: Kebun Campur, CM : Coklat Monokultur;  Sw:  Sawah irigasi;  

           TG: Tegalanal : Aluvial; la : latosol ; Re : regosol 
 
Berdasarkan Tabel-1, dapat diketahui bahwa potensi laju erosi aktual yang terjadi 

di kawasan DAS Olonjonge berkisar antara 0,12 -  693,38 ton/ha/thn dengan erosi rata-

rata sebesar 150,56 ton/ha/tahun. Nilai Erosi aktual terbesar yaitu sebesar 693,38 ton/ha/ 

tahun terjadi pada satuan lahan nomor 30 (TG-V-la) dengan bentuk penggunaan lahan 

tegalan pada kelerengan V (sangat curam), sedang erosi aktual terkecil sebesar 0,12 

ton/ha/ tahun terjadi pada satuan lahan nomor 3 (SW-I-al) dengan bentuk penggunaan 

lahan sawah pada kelas lereng I (datar).  

Tingginya nilai potensi erosi pada satuan lahan TG-V-la disebabkan lahan pada 

lokasi tersebut berupa lahan tegalan dengan nilai faktor C 0,350 dan nilai erodibilitas 0,39 

yang dikategorikan agak tinggi serta berada pada kelerengan yang sangat curam. 

Berlawanan halnya pada satuan lahan SW-I-al yang merupakan lahan sawah dengan nilai 

faktor C 0,010 dan nilai erodibilitas 0,54. Serta berada pada kelerengan yang datar.  

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, laju erosi tanah pada wilayah studi dapat 

dikelompokkan ke dalam 5 kelas erosi seperti yang disajikan pada Tabel-2 

Table 2. Klasifikasi Laju Erosi Tanah di DAS Olonjonge 

Laju Erosi 
(ton/ha/thn) No. Satuan lahan 

LUAS 

(ha) (%) 

SR < 15 1,3,15,29 1058,96 31,22 

R 15 – 60 2,6,8,9,11,16,17,23 582,59 17,18 

S 60 – 180 4,5,12,13,14,18,19,20,21,22,25,32,34,35 1160,68 34,22 

B 180 – 480 7,24,26,27,28,31,33,37 364,57 10,75 

SB > 480 10,30,36 224,63 6,62 

Jumlah 3391,43 100 

Sumber: Hasil Analisis Data 
Keterangan:SR=Sangat ringan, R=Ringan, S=Sedang; B=berat;SB=Sangat berat 
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Selanjutnya, berdasarkan Tabel 2, grafik laju erosi tanah di daerah aliran sungai 

Olonjonge dapat dilihat pada Gambar 3, sedangkan sebaran kelas laju  erosi di daerah 

aliran sungai Olonjonge disajikan pada Gambar -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar .3. Kelas Laju Erosi Tanah di DAS Olonjonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Peta Kelas Laju Erosi DAS Olonjonge 

Lahan hutan juga mempunyai laju erosi yang tergolong sangat rendah (1,90 

ton/ha/thn), meskipun hutan berada pada kelerengan yang curam (kelas V), namun erosi 

yang terjadi sangat ringan. Hal ini menurut Arsyad (2010), dengan adanya vegetasi 

penutup tanah yang baik, seperti hutan dan rumput yang tebal dapat memperkecil  

pengaruh lereng terhadap erosi. Hutan pada lokasi studi relatif tidak terganggu demikian 

pula seresah, tumbuhan bawah seperti rumput-rumputan serta herba juga tidak 

mengalami gangguan. Dengan adanya tumbuhan bawah serta tumpukan seresah pada 

lantai hutan,sangat efektif dalam meredam energi kinetik air hujan sehingga butir air hujan 

yang jatuh tidak langsung menerpa permukaan tanah. Dengan demikian tidak tersedia 

butiran tanah yang akan tererosi ketika terjadi aliran permukaan. 



392 

 

Lahan kebun campuran mempunyai rata-rata laju erosi yang lebih besar daripada 

lahan sawah dan hutan, yakni sebesar 92,14 ton/ha/thn (kisaran 10,87 – 289,84 

ton/ha/th), tetapi lebih rendah dari pada lahan coklat monokultur  dan tegalan. Pada lahan 

ini ditandai oleh adanya beraneka ragam jenis pohon sehingga terbentuk susunan strata 

tajuk . Adanya struktur tajuk yang lengkap berperan dalam membantu meredam air hujan 

yang jatuh ke tajuk sehingga pada saat air hujan sampai pada strata tajuk paling bawah, 

ukuran butir hujan menjadi jauh lebih kecil dan energi kinetik hujan menjadi lebih rendah. 

Selain itu, lahan kebun campur umumnya berada pada kelas kelerengan datar sampai 

sedang. Seresah yang ada,juga berperan dalam melindungi permukaan tanah dari 

tumbukan air hujan secara langsung. Oleh karena itu, erosi pada lahan kebun campur 

relatif lebih rendah.  

Laju erosi pada lahan coklat monokultur rata-rata sebesar 140,36 ton/ha/thn 

(kisaran 19,02 – 289,45 ton/ha/th). tergolong lebih tinggi daripada lahan kebun campuran. 

Hal ini disebabkan pada lahan coklat monokultur memiliki tinggi pohon yang relatif 

seragam sehingga tidak terbentuk strata tajuk seperti pada lahan kebun campuran dan 

hutan serta umumnya berada pada kelas lereng sedang – sangat curam. Selain itu 

tanaman coklat sering dilakukan pemangkasan tajuk (penyiangan) sehingga terbentuk 

celah yang memungkinkan air hujan dapat langsung menumbuk permukaan tanah. Pada 

lahan coklat monokultur pembersihan serasah juga sering dilakukan sehingga 

mengurangi perlindungan permukaan tanah terhadap tumbuhkan air hujan. 

Laju erosi pada lahan tegalan rata-rata sebesar 239,30 ton/ha/thn (kisaran 36,06 –  

693,38 ton/ha/th), merupakan laju erosi yang paling tinggi dibandingkan  penggunaan 

lahan lainnya. Besarnya tingkat laju erosi pada lahan ini disebabkan oleh faktor tanaman 

penutup tanah yang kerapatan vegetasinya rendah sehingga banyak tanah yang terbuka. 

Lahan tegalan selain ditanami tanaman semusim dan tanaman pangan yang kerapatan 

vegetasinya rendah, juga dilakukan pengolahan tanah. Menurut Kusumandari (2012), 

kegiatan pengolahan tanah berakibat pada rusaknya struktur tanah. Meskipun 

pengolahan tanah berdampak positif pada meningkatnya infiltrasi tanah, tetapi 

pengusikan (disturbance) terhadap tanah menyebabkan tanah menjadi lebih mudah 

terdispersi dan terangkut ke tempat lain yang lebih rendah pada saat terjadi 

hujan.Penanaman tanaman pangan dan tanaman semusim pada lahan tegalan 

menyebabkan persentase penutupan lahan menjadi lebih rendah. Akibatnya, hujan yang 

jatuh dapat langsung mengenai permukaan tanah. Terlebih lagi dengan adanya 

pengolahan tanah maka lapisan seresah relatif sedikit. 

Berdasarkan rataan nilai erosi tanah seperti yang diuraikan di atas, diketahui 

bahwa penggunaan lahan hutan memiliki erosi tanah relatif paling kecil dibandingkan 
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penggunaan lahan lainnya kecuali sawah. Dengan demikian lahan hutan terbukti dapat 

mengendalikan erosi tanah lebih baik dibandingkan bentuk penggunaan lahan lainnya. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, beberapa kesimpulan terpenting dari penelitian ini : 

1. Potensi erosi di DAS olonjonge berkisar antara 0,12 -  693,38 ton/ha/thn.  

2. DAS Olonjonge didominasi oleh Laju erosi sedang yakni seluas 1.160 ha (34,22% dari 

total luas DAS). diikuti kelas tingkat  erosi sangat ringan (31,22%),. laju erosi ringan 

(17,18%), berat (10,75%),  dan sangat berat (6,62%). 

Saran 

Dengan melihat tingkat laju erosi yang terjadi, maka di wilayah studi sangat 

diperlukan penanganan erosi agar kecepatan degradasi lahan dapat dihambat. 
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ABSTRAK  

 
Kepariwisataan alam berbasiskan kelestarian ekologi dan sosial saat ini semakin luas 
dikenal sebagai salah satu daya tarik ekonomi yang menguntungkan dan terus 
dipromosikan secara gencar dalam upaya konservasi alam. Ekowisata Jumpun 
Pembelom (EJP) merupakan salah satu destinasi wisata baru berupa kawasan ekosistem 
gambut yang masih alami. EJP berupa kawasan konservasi yang dikelola secara privat 
dan menjadi salah satu percontohan pengelolaan lahan gambut di Palangka Raya. 
Potensi EJP diukur untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan. Sigi tentang 
karakteristik pengujung dilakukan untuk mengukur demografi pengunjung. Sedangkan, 
penilaian obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) diterapkan untuk mengukur potensi 
pengembangan ekowisata. Pengunjung EJP umumnya adalah pengunjung dengan tujuan 
khusus dengan misi pendidikan dan konservasi sebagai motivasi utamanya. Meskipun, 
memiliki potensi daya tarik wisata yang rendah. EJP sebagai ekowisata berbasis 
kelestarian ekosistem gambut layak dikembangkan lebih lanjut. Promosi dan 
penambahan sarana dan prasarana wisata alam dapat ditambahkan untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan.  
Kata kunci: ekowisata, ekosistem gambut, Jumpun Pembelom, ODTWA 

 

LATAR BELAKANG 

Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan membentuk kekayaan tumbuhan dan 

hewan yang terbesar di dunia. Lingkungan yang memiliki iklim tropis dengan posisi 

geografi yang melingkari di antara Asia dan australia telah menghasilkan kawasan fauna 

dan flora yang tidak dapat dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Di samping 

itu, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman budaya, agama, dan etnik yang tersebar 

di pantai, savana, pengunungan, dan desa-desa tradisional. Keanekaragaman jenis serta 

kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia mempunyai 

kedudukan yang terhormat di dunia (Supriatna, 2008).  

Indonesia memiliki keragaman lanskap yang tinggi sebagai akibat proses geomorfik. 

Lansakap tersebut memiliki ciri dan corak yang unik sebagai akibat perbedaan bahan 

pembentuk, proses, dan waktu pembentukan (Afra et al., 2008).  Keragaman inilah yang 

menjadi daya tarik wisata sehingga pengunjung atau wisatawan melakuan perjalanan 

wisata ke daerah-daerah yang unik dan indah tersebut.  
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Lebih lanjut, Pariwisata berbasiskan kelestarian ekologi dan sosial (ekowisata) saat 

ini semakin luas dikenal sebagai salah satu daya tarik ekonomi yang menguntungkan dan 

terus dipromosikan secara gencar dalam upaya konservasi ekosistem tropika. Namun, 

banyak daerah yang memiliki kondisi alam yang asli dan budaya lokal yang sangat 

potensial untuk kegiatan wisata telah rusak karena ketidaktahuan dalam pemanfaatan, 

perencanaan dan pengelolaannya (Purwanto, 2014). Di sisi lain, peningkatan permintaan 

wisata ke daerah-daerah yang alami akan berdampak pada penurunan daya dukung 

kawasan yang alami baik secara kualitas maupun kuantitasnya. 

Ekowisata secara konseptual dapat didefinisikan sebagai suatu konsep 

pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya 

pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sementara itu, 

ekowisata ditinjau dari segi pengelolaanya dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan 

kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami yang dibuat berdasarkan 

kaidah alam dan berkelanjutan secara ekonomi dalam upaya mendukung pelestarian 

lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Supriatna, 2008). 

Ekowisata tidak hanya diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara 

lokal maupun regional untuk peningkatan kesejahteran masyarakat tetapi juga kelestarian 

sumber daya alam dan keanekaragaman hayati sebagai obyek dan daya tarik wisata. 

Ekowisata mengutamakan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan  

ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara baik, benar, bertanggung 

jawab serta berkelanjutan. Pengembangan ekowisata harus menggunakan kaidah-kaidah 

berkelanjutan yang terdiri dari: 1) pembangkitan peluang peningkatan ekonomi bagi 

masyarakat lokal; 2) pemberian perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung; 

dan 3) pembukaan ruang untuk memberikan penghormatan hak atas sumber daya alam, 

baik bersifat perorangan maupun kelompok. Orientasi jangka panjang dari 

pengembangan ekowisata adalah terciptanya keuntungan dan kesetaraan kepentingan 

sosial, ekonomi, dan lingkungan (Purwanto, 2014). 

Kota Palangka Raya, dataran rendah yang dibelah oleh Sungai Kahayan dan 

dikelilingi lahan gambut, membentuk lanskap dan pemandangan alam yang unik. Kondisi 

geografis ini menjadikan Palangka Raya memiliki potensi wisata alam yang beragam 

(Ningsih, 2014). Kondisi ekosistem gambut yang masih alami menjadi destinasi baru 

kepariwisataan alam di Palangka Raya. Salah satunya adalah Jumpun Pembelom (JP) 

yang merupakan kawasan privat yang dikelola untuk pengembangan ekowisata. Namun 

demikian, potensi ekowisata yang ada di JP belum dikaji secara rinci. Oleh karena itu 
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perlu dilakukan analisis yang berusaha untuk mendeskripsikan karakteristik pengunjung 

EJP dan mengukur potensi ekowisata JP. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Studi. Ekowisata Jumpun Pembelom (EJP) dipilih sebagai lokasi sigi 

penelitian dengan pertimbangan subtantif sebagai berikut: 1) EJP merupakan ekosistem 

hutan gambut sekunder yang dikelola dengan baik secara privat; dan 2) kawasan ini 

dikembangkan sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup, pelestarian keanekaragaman 

tanaman langka, dan demplot pengelolaan lahan gambut swadaya; dan 3) EJP berada 

dekat dengan pusat Kota Palangka Raya. EJP terletak di Jalan Trans Kalimantan 

kilometer 30,5; Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau  

dengan koordinat 02° 21,098’ LS & 114° 05,623’ BT (Gambar 1). 

 Sampel Studi. Populasi pengunjung EJP adalah seluruh pengunjung EJP dalam 

kurun waktu dua bulan terakhir (Februari – Maret 2016). Teknik sampling insidental 

digunakan untuk memilih pengunjung yang akan dijadikan sebagai responden. Jumlah 

sampel studi dihitung dengan persamaan Slovin yang dikutip oleh Sarjono & Julianita 

(2011), sebagai berikut: 

  

Keterangan:   
n   =  jumlah sampel 
N  =  jumlah pengunjung EJP dari bulan Februari sampai Maret 2016 (71 pengunjung) 
d   =  batas maksimum kesalahan yang masih bisa diterima dengan asumsi 5% (0,05)  

 

 

 Pengumpulan Data. Data primer diperoleh dari penyebaran angket yang 

kembangkan oleh Hastari (2005) dengan beberapa modifikasi digunakan untuk 

mengungkap karakteristik pengunjung EJP. Kemudian penilaian potensi ekowisata EJP 

diperoleh dari lembar pengamatan untuk menilai potensi obyek daya tarik wisata alam 

(ODTWA) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 

Alam (Ditjen PHKA) (2003) yang dikutip oleh Purwanto (2014). Data primer yang dikoleksi 

kemudian didukung dengan pendokumentasian yang terkait dengan EJP. Adapun data 

sekunder diperoleh dari pengelola EJP, instansi teknis terkait seperti Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, ataupun sumber 

pendukung penting lainnya. 

Analisis Data. Karakteristik pengunjung, persepsi dan motivasi pengunjung EJP 

diukur menggunakan statistika deskriptif. Adapaun potensi ekowisata dihitung dengan 
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metode penskoran dan pembobotan terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk 

mendapatkan penilaian kemudian direkapitulasi. Hasil rekapitulasi penilaian selanjutnya 

dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur dan sub-subunsur yang ada telah 

mencapai skor maksimal atau perlu ditingkatkan kembali. Hasil ini dapat digunakan 

sebagai bahan rekomendasi dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata (Purwanto, 

2014). 

HASIL 

Karakteristik pengunjung ditunjukan pada Tabel 1. Pengunjung EJP didominasi oleh 

kaum perempuan (>50%) dan lebih dari tigaperempat pengunjung EJP memiliki status  

belum menikah. Mayoritas pengunjung EJP adalah dewasa muda dengan usia 21-30 

tahun (>50%). Pengunjung EJP pada umumnya merupakan mahasiswa yang baru selesai 

dari pendidikan lanjutan tingkat atas (>70%). Pengunjung dengan tingkat pendidikan 

sarjana menempati porsi sebanyak 30% dari total pengunjung EJP. Umumnya mereka 

adalah mahasiswa (>70%) yang lebih dari separohnya belum memiliki pendapatan tetap 

sendiri dan berpendapatan kurang dari satu juta rupiah. Selama kurun waktu tersebut, 

EJP hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik. 

Pengunjung EJP dilakukan secara berombongan (>90%) dengan lama kunjungan 

berkisar dua sampai empat jam. Umumnya mereka berkunjung ke EJP untuk kali 

pertama. Bentuk kunjungan secara rombongan menyebabkan mereka tidak melakukan 

pengeluaran (>50%) selama di EJP. Kurang dari seperempat pengunjung yang 

melakukan belanja di EJP < Rp. 200.000 (>25%). Informasi tentang EJP didominasi dari 

informasi yang bersumber dari teman/kolega (>50%). Posisi kedua, informasi tentang EJP 

diperoleh dari sekolah atau universitas (>10%). Hal ini dimungkinkan karena kunjungan ke 

EJP biasanya terkait dengan kegiatan praktikum ataupun hal-hal yang berhubungan 

dengan pendidikan lingkungan hidup.  

Secara umum EJP termasuk dalam kriteria sedang dan memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai destinasi baru ekowisata di Palangka Raya (Tabel 3). Meskipun 

memiliki nilai yang rendah untuk daya tarik obyek wisata. Namun, aksesibilitas, 

akomodasi, ketersediaan air, hubungan dengan obyek wisata di sekitarnya, daya dukung 

kawasan, dan pangsa pasar menjadi komponen-komponen keunggulan EJP untuk 

dikembangkan menjadi destinasi baru ekowisata di Palangka Raya. Komponen-

komponen yang harus dikembangkan lebih lanjut di EJP, selain daya tarik obyek wisata 

adalah elemen institusi, potensi pasar, dan keamanan.  

PEMBAHASAN 

EJP saat penelitian ini dilakukan didominasi oleh pengunjung berjenis kelamin 

perempuan. Meskipun hasil ini berbeda dibandingkan dengan penelitian sejenis (Hastari, 
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2005; Deni, 2010; Purnomo, 2013; Utari, 2014). Namun, secara umum laki-laki dan 

perempuan memiliki kebutuhan berwisata yang sama (Pramono & Kunarso, 2008). Lebih 

lanjut, Pengunjung EJP didominasi oleh wisatawan yang berusia muda (21-30 tahun). Hal 

ini sesuai pendapat Purnomo (2013) yang menyatakan bahwa pengunjung wisata alam 

umumnya didominasi oleh remaja dewasa. Kunjungan wisatawan muda ke destinasi 

wisata alam dalam rangka berpetualang, mencari tantangan, motivasi fisik, serta alasan 

pendidikan dan penelitian. Di samping itu, keberadaan destinasi wisata baru menjadi 

alasan wisatawan muda berkunjung. Keberadaan yang dekat dengan Kota Palangka 

Raya menjadi pertimbangan lain dalam memilih EJP sebagai destinasi.  Wisatawan 

cenderung melakukan perjalan wisata pada destinasi-destinasi wisata terdekat dengan 

aksesibilitas mudah.  

Adapun pengunjung EJP umumnya adalah pelajar/mahasiswa. Hasil sigi ini sejalan 

dengan sigi yang dilakukan di Arboretum Nyaru Menteng (Hastari, 2005), dan Pulau 

Sempu (Purnomo, 2013), Kebun Raya Cibodas (Utari, 2014). yang menyatakan bahwa 

pengunjung di kedua destinasi didominasi oleh pelajar/mahasiswa. Mereka melakukan 

kunjungan secara berombongan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hastari (2005) dan 

Purnomo (2013) yang menyatakan bahwa bentuk kunjungan yang umum pada destinasi 

wisata alam adalah kedatangan berombongan. Kunjungan berombongan yang dilakukan 

oleh wisatawan muda berstatus pelajar/mahasiswa dilakukan dalam rangka 

mengekplorasi diri dengan melakukan perjalanan di destinasi wisata alam (Sari et al., 

2015).  

Pendidikan yang tinggi meningkatkan pemahaman mereka tentang konservasi 

sehingga mereka berminat untuk menikmati kepariwisataan alam (Purnomo, 2013). Hal ini 

didukung dengan fakta di lapangan bahwa mereka melakukan kunjungan untuk kali 

pertama dalam rangka perkuliahan dan kegiatan konservasi. Kegiatan ekowisata 

utamanya diperuntukan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, konservasi, serta 

penjelajahan dan petualangan (Kurniawati, 2012). 

Wisatawan muda umumnya merupakan wisatawan yang tidak loyal dan memiliki 

rasa penasaran kepada sesuatu yang baru. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan mereka 

ke EJP didominasi oleh pengunjung dengan status kunjungan pertama kali. Informasi 

yang diperoleh hanya dari teman/kolega semakin memperkuat dugaan ini.  

Ekowisata Jumpun Pembelom (EJP) memiliki ekosistem gambut yang masih alami. 

Di samping itu, eksesibilitas yang tinggi, keberadaan akomodasi pendukung kegiatan 

wisata yang lengkap, hubungan dengan obyek wisata di sekitarnya yang erat dan 

beragam, daya dukung kawasan yang masih baik, dan ketersediaan air bersih yang 

memadai menjadi daya faktor-faktor pendukung EJP untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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Meskipun daya tarik obyek wisatanya rendah tetapi kealamian ekosistemnya dapat 

menjadi daya tarik EJP. (Kurniawati, 2012) mengungkap bahwa tingkat kealamian 

ekosistem gambut merupakan salah satu daya tarik pengunjung untuk berwisata di 

Ekowisata Gambut Baning di Sintang.  

Secara umum, suatu destinasi wisata menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan 

antara lain: 1) letaknya dekat; 2) mudah dijangkau dan nyaman; 3) memiliki atraksi yang 

menarik baik berupa satwa liar ataupun kekhasan kawasan tersebut; 4) kemudahan untuk 

melihat atraksi tersebut; 5) memiliki beberapa kesitimewaan yang berbeda; 6) memiliki 

budaya yang menarik; 7) penyajian atraksi yang unik; 8) memiliki obyek daya tarik wisata 

yang beragam; 9) cukup dekat dengan destinasi wisata lain yang menarik bagi wisatawan 

sehingga menjamin kegiatan peket wisata; 10) memiliki pemandangan yang sangat indah; 

dan 11) ketersedian makan dan akomodasi lain (Hastari, 2005). Lebih lanjut, 

pengembangan kepariwisataan alam harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya 

tarik obyek wisata, transportasi, akomodasi, fasilitas penampung, dan infrastuktur (Effendi 

& Sujali, 1989). 

Komponen daya tarik wisata yang rendah dari EJP dapat ditingkatkan dengan 

penambahan fasilitas wisata alam di sana. Fasiltas-fasiltas tersebut antara lain: 1) titian 

(boardwalk) yang dilengkapi dengan fasilitas interpretasi, seperti papan intepretasi, papan 

penunjuk arah, dan naungan/gazebo (Kurniawati, 2012; Sari et al., 2015); 2) Pembuatan 

menara pengamatan burung (Sari et al., 2015); 3) fasilitas lain seperti: bangunan pusat 

informasi, persemaian tanaman hutan gambut, kios cinderamata, dan kios makanan 

(Kurniawati, 2012); 4) kegiatan outbond (Deni, 2010); 5) fotografi (Purnomo, 2013); 6) 

pemandu wisata (Kurniawati, 2012; Sari et al., 2015); 7) paket pembelajaran lingkungan 

hidup yang menarik (Afra et al., 2008; Purnomo, 2013), khususnya pengetahuan tentang 

ekosistem gambut; 8) fasilitas toilet dan tempat ibadah (Afra et al., 2008; Deni, 2010).  

Elemen institusi EJP yang rendah dapat dilakukan dengan pembangunan jejaring 

kerjasama yang melibatkan semau pemangku kepentingan EJP. Pelaku kepentingan 

yang dapat dilibatkan dalam pengembangan EJP antara lain: seperti ekowisatawan, 

masyarakat setempat, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah 

(Purnomo, 2013). Sedangkan potensi pasar yang rendah dapat dioptimalkan dengan 

peningkatan promosi tentang EJP dan kerjasama para pemangku kepenitingan. 

Perlindungan dan penjagaan kawasan dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan 

kawasan dari bahaya kebakaran lahan. Potensi keamanan terbesar dari EJP adalah 

resiko kebakaran lahan yang seringkali terjadi. Penerapan teknologi kanal sekat dan 

sumur bor selain untuk perlindungan kawasan juga dapat dijadikan sebagai wahana 

edukasi kepada ekowisatawan yang berkunjung ke EJP.  
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SIMPULAN  

 Pengunjung EJP umumnya adalah pengunjung khusus dengan tujuan pendidikan 

lingkungan hidup seperti pelajar atau mahasiswa. Mereka melakukan kunjungan secara 

berombongan dengan durasi kurang dari empat jam. Informasi tentang EJP diperoleh dari 

teman/kolega dan sekolah/kampus. EJP memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

destinasi baru ekowisata di Palangka Raya. Peningkatan daya tarik wisata dapat 

dilakukan dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana obyek wisata alam. Di 

samping itu, pengelola EJP melakukan promosi yang lebih intensif tentang daya tarik 

EJP. 
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TABEL-TABEL 

Tabel 1.  Karakteristik pengunjung EJP. 

Variabel Frekunsi (%) 

1. Jenis Kelamin 
  - Laki-laki 23 38,3 

- Perempuan 37 61,7 
2. Status Penikahan 

  - Menikah 13 21,7 
- Belum menikah 47 78,3 

3. Kelompok Usia 
  - 12 – 20 tahun 11 18,3 

- 21 – 30 tahun 39 65,0 
- 31 – 40 tahun 9 15,0 
- >   40 tahun 1 1,7 

4. Asal  
  - Dalam Negeri 60 100,0 

5. Pendidikan 
  - SLTA 42 70,0 

- Diploma 1 1,7 
- Sarjana 9 15,0 
- Pascasarjana 8 13,3 

6. Pekerjaan 
  - Mahasiswa 42 71,7 

- Pegawai negeri sipil 2 3,3 
- Pegawai swasta 5 8,3 
- Wiraswasta 2 3,3 
- Guru/Dosen 6 10,0 
- Rohaniawan 2 3,3 

7. Pendapatan 
  - Tidak ada 26 43,3 

- < 1 juta 14 23,3 
- 1 – 3 juta 14 23,3 
- 3 – 5 juta 6 10,0 

 

Tabel 2.  Karakteristik kunjungan yang dilakukan di EJP. 

Variabel Frekuensi (%) 

1. Bentuk kunjungan 
  - Teman 2 3,3 

- Rombongan wisata 57 95,0 
- Sekolah 1 1,7 

2. Lama kunjungan 
  - <  2 jam 6 10,0 

- 2 – 4 jam 50 83,3 
- 4 – 6 jam 4 6,7 

3. Frekuensi kunjungan 
  - Pertama kali 54 90,0 

- 2 kali 6 10,0 
4. Pengeluaran kunjungan 

  - Tidak ada 37 61,7 
- <  200.000 22 36,7 
- 400.000 – 600.000 1 1,7 

5. Informasi tentang  EJP 
  - Internet 2 3,3 

- Sosial media 6 10,0 
- Teman/kolega 42 70,0 
- Brosur/leaflet 2 3,3 
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- Papan nama 1 1,7 
- Sekolah/universitas 8 13,4 

 

Tabel 3.  Penilaian terhadap komponen-komponen penyusun potensi ODTWA. 

Komponen 
 

Nilai Potensi (%) 

EJP PS
1
 BK

2 

Daya tarik obyek wisata 43,8
r
 83,3

t
 89,6

t
 

Aksebilitas 88,2
t
 64,7

s
 27,8

r
 

Kondisi masyarakat sekitar 79,2
s
 83,3

t
 75,0

s
 

Elemen institusi 54,2
r
 50,0

r
 100,0

t
 

Potensi pasar 26,8
r
 97,4

t
 38,4

r
 

Akomodasi 100,0
t
 33,3

r
 33,3

r
 

Pengelolaan dan pelayanan 77,8
s
 61,1

s
 83,3

t
 

Iklim 58,3
s
 58,3

s
 66,7

s
 

Keamanan 50,0
r
 - 83,3

t
 

Sarana dan prasarana wisata 56,7
s
 70,0

s
 100,0

t
 

Ketersediaan air bersih 91,7
t
 60,0

s
 93,3

t
 

Hubungan dengan obyek wisata di sekitarnya 70,0
t
 90,0

t
 100,0

t
 

Penurunan kualitas lingkungan 66,7
s
 66,7

s
 33,3

r
 

Daya dukung kawasan 80,0
t
 83,3

t
 76,7

t
 

Pangsa pasar 88,9
t
 83.3

t
 77,8

s
 

 
sedang sedang sedang 

Keterangan : 1Pulau Sempu (Purnomo, 2013); 2Bukit Kelam (Purwanto, 2014); r = 
rendah; s = sedang; t = tinggi. 

 

GAMBAR 

 

Gambar 1.  Lokasi EJP. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai persentase partisi curah 
hujan berupa air lolos, aliran batang dan intersepsi serta hubungan antara air lolos, aliran 
batang dan intersepsi dengan curah hujan pada tegakan akasia (Acacia mangium), 
tegakan kemiri (Aleurites moluccana), tegakan mahoni (Swietenia macrophylla King.), 
tegakan jati (Tectona grandis), dan tegakan gmelina (Gmelina Arborea) di Daerah 
Tangkapan Air Binanga Jajang. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari sampai Maret 
Tahun 2015. Pengukuran curah hujan menggunakan penakar curah hujan tipe 
observatorium, air lolos menggunakan alat yang terbuat dari pipa, sedangkan aliran 
batang menggunakan selang yang dililitkan pada batang pohon. Intersepsi didapatkan 
dari hasil pengurangan curah hujan dengan air lolos dan aliran batang. Hubungan curah 
hujan dengan partisi curah hujan didapatkan melalui analisis regresi sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa air lolos terbesar pada tegakan akasia dengan persentase 
78,66%, aliran batang terbesar pada tegakan mahoni dengan persentase 3,84%, dan 
intersepsi terbesar pada tegakan jati dengan persentase 37,48%. Terdapat suatu 
hubungan linier antara curah hujan dengan air lolos, aliran batang dan intersepsi pada 
semua tegakan yang berarti bahwa semakin tinggi curah hujan semakin tinggi pula air 
lolos, aliran batang dan intersepsi.  
Kata kunci : curah hujan, air lolos, aliran batang, intersepsi, tegakan. 

 

LATAR BELAKANG 

Secara alami air mengalami peredaran yang disebut dengan siklus hidrologi, yaitu 

perjalanan air dari permukaan air laut, tanah, dan vegetasi ke atmosfer dan mengalami 

kondensasi kemudian kembali lagi ke permukaan tanah dan laut yang berlangsung 

secara terus menerus. Dalam peredaran yang tetap ini hutan berperan penting dalam 

pengendalian siklus hidrologi. Peranan dimaksud adalah ketika air hujan mulai menyentuh 

permukaan tajuk pepohonan maka air hujan tersebut akan didistribusikan melalui 

intersepsi tajuk, intersepsi serasah, air lolos dan aliran batang. 

Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak semua dapat mencapai tanah. 

Sebagian jatuh mengenai vegetasi dan tertahan beberapa saat sebelum jatuh ke 

permukaan tanah dan sebagian lagi menguap kembali ke amosfer. Butir-butir air hujan 

yang jatuh mengenai vegetasi terbagi atau terpartisi menjadi air lolos yang menetes pada 

daun atau ruang-ruang di antara tajuk (throughfall) dan mengalir pada ranting, cabang 

dan batang (stemflow) yang kemudian dapat mencapai permukaan tanah. Air hujan yang 

mailto:Wahyuni@unhas.ac.id
mailto:usman.arsyad@yahoo.co.id
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tertahan oleh tajuk vegetasi sebagian lagi menguap kembali ke atmosfer dalam bentuk 

uap air sebagai air intersepsi. 

Studi intersepsi sangat penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai untuk 

mengetahui berapa banyak air hujan yang memungkinkan untuk sampai di tanah dan 

menjadi air tanah. Air lolos dan air yang mengalir melalui batang ini yang akan 

dimanfaatkan oleh manusia baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. 

Besarnya intersepsi dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor iklim dan faktor vegetasi. 

Faktor iklim yang menentukan intersepsi adalah jumlah dan jarak lama waktu antara satu 

hujan dengan hujan berikutnya, intensitas hujan, kecepatan angin, dan beda suhu antara 

permukaan tajuk dan suhu atmosfer. Faktor vegetasi yang mempengaruhi intersepsi yaitu 

luas vegetasi hidup dan mati, bentuk dan ketebalan daun dan cabang vegetasi (Asdak, 

2010). 

Setiap jenis vegetasi memiliki nilai intersepsi yang berbeda-beda. Tegakan pinus 

memiliki intersepsi sebesar 41,15%, 57,48% (Mechram et al., 2012) sedangkan tegakan 

kelapa sawit berdasarkan kelas umur 10, 25, dan 35 tahun memiliki intersepsi sebesar 

52,38%, 57,98%, dan 70,90% (Pelawi, 2009). Meskipun jenis vegetasinya sama, besar 

nilai intersepsi bisa berbeda tergantung dari kondisi iklimnya. Sehingga pengukuran 

intersepsi pada setiap daerah/DAS perlu untuk dilakukan. 

Daerah Tangkapan Air Binanga Jajang merupakan salah satu bagian dari DAS 

Jeneberang yang berada di bagian hulu. Keberadaan DAS Jeneberang sangat penting 

bagi Kota Makassar karena berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat Makassar. 

Fungsi DAS Jeneberang sangat dipengaruhi oleh kondisi tegakan pada daerah hulu yang 

berperan sebagai daerah tangkapan air. Data intersepsi tegakan pada Daerah Tangkapan 

Air Binanga Jajang belum tersedia sehingga penelitian dilakukan untuk mengetahui 

besarnya air lolos (throughfall), aliran batang (stemflow) dan intersepsi (interception); 

serta hubungan antara intersepsi (interception), air lolos (throughfall), dan aliran batang 

(stemflow) dengan curah hujan pada berbagai tegakan yang ada di Daerah Tangkapan 

Air Binanga Jajang. 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai pada Bulan Januari sampai 

Maret 2015 pada tegakan akasia (Acacia mangium), tegakan kemiri (Aleurites 

moluccana), tegakan mahoni (Swietenia macrophylla King.), tegakan jati (Tectona 

grandis), dan tegakan gmelina (Gmelina Arborea) di Daerah Tangkapan Air Binanga 

Jajang yang secara administratif  berada di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten 

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat penakar curah hujan tipe 

observatorium, pipa, jerigen, selang plastik, meteran atau pita ukur, gelas ukur 250 ml, 

GPS (Global Positioning System), Hygrometer, corong air, dan alat tulis menulis. 

Bahan penelitian ini yaitu tegakan mahoni, tegakan akasia, tegakan jati, tegakan 

kemiri, dan tegakan gmelina yang terletak di Daerah Tangkapan Air Binanga Jajang, lem 

silikon, tali rapiah, plastik transparan, lakban, dan tally sheet. 

C. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Menentukan lokasi penelitian berdasarkan penutupan lahan, penentuan lokasi untuk 

peletakan alat penakar curah hujan, dan perakitan alat-alat yang akan digunakan 

untuk mengukur air lolos dan aliran batang. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Pada dasarnya kegiatan penelitian ini terdiri atas beberapa tahap kegiatan utama 

yaitu pengukuran curah hujan dengan alat penampung curah hujan (i), pengukuran 

aliran batang (ii), dan pengukuran air lolos (iii).  

 

 

 

 

 

D. Pengolahan Data 

 

(i)                                  (ii)    (iii) 

1. Perhitungan intersepsi berdasarkan Pendekatan Neraca Volume yaitu (Asdak, 2010): 

Ic   =  Pg  -  ( Tf  +  Sf ) 

Keterangan: 
Ic = Intersepsi Tajuk (mm) 
Pg = Curah Hujan (mm) 
Tf = Air lolos (mm) 
Sf = Aliran Batang (mm) 

2. Perhitungan Air lolos dengan menggunakan rumus:  

 

Keterangan: 
Tfi = Air Lolos pohon ke-i (mm) 
Vi = Volume air lolos pohon ke-i (cm3) 

 L = Luas permukaan alat penampung air lolos (cm2) 
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3. Perhitungan Aliran batang dengan menggunakann  rumus : 

 

 

 
Keterangan: 
Sfi = Aliran Batang pohon ke- i (mm) 
Vi  = Volume aliran batang ke-i (cm3) 
Li  = Luas tajuk pohon (cm2) 

4. Seluruh perhitungan aliran batang, air lolos dan intersepsi serta bentuk hubungan 

curah hujan dengan air lolos, aliran batang serta intersepsi dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) microsoft excel. 

5. Untuk menduga hubungan besarnya intersepsi, aliran batang dan air lolos dengan 

curah hujan dilakukan dengan regresi linier menggunakan SPSS 16. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama 3 bulan penelitian tercatat sebanyak 34 hari hujan pada tegakan mahoni, 37 

hari hujan pada tegakan akasia, dan 26 hari hujan pada tegakan gmelina, jati, dan kemiri. 

Besarnya nilai curah hujan berbeda-beda atau bervariasi setiap harinya sehingga 

menyebabkan nilai partisi curah hujan berupa aliran batang, air lolos, dan intersepsi juga 

bervariasi. Sesuai dengan pernyataan Linsley et al. (1975) bahwa perbedaan dalam 

tingkatan intersepsi dipengaruhi oleh sifat hujan, tipe dan kerapatan vegetasi penutup dan 

musim. Besarnya persentase aliran batang, air lolos, dan intersepsi terhadap curah hujan 

tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Persentase Partisi Curah Hujan pada Berbagai Tegakan di Daerah Tangkapan 
Binanga Jajang 

Jenis Partisi Min (%) Max (%)  Rata–rata (%) Standar Deviasi (%) 

G. arborea 

Air Lolos 53,03 84,44 74,67 7,41 

Aliran Batang 0,33 4,42 1,37 1,01 

Intersepsi 10,80 45,45 23,86 7,56 

Jati 

Air Lolos 42,86 74,85 58,82 7,68 

Aliran Batang 0,89 8,67 3,58 1,88 

Intersepsi 22,87 55,36 37,48 8,19 

Kemiri 

Air Lolos 50,00 91,81 73,91 9,25 

Aliran Batang 0,22 5,76 1,18 1,27 

Intersepsi 7,49 49,12 24,73 9,38 

Akasia 

Air Lolos 43,80 95,87 78,66 13,54 

Aliran Batang 0,02 2,03 0,52 0,47 

Intersepsi 3,89 56,16 20,82 13,59 

Mahoni 

Air Lolos 57,14 87,86 76,03 8,98 

Aliran Batang 1,43 7,50 3,84 1,45 

Intersepsi 9,98 41,90 20,13 8,78 

 
A. Air Lolos (throughfall) 

Menurut Pasaribu et al. (2012), lolosan tajuk atau air lolos merupakan komponen 

penting dalam perhitungan intersepsi. Berdasarkan Tabel 1, air lolos memiliki persentase 
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paling besar dibandingkan aliran batang dan intersepsi yaitu sebesar 58,82% sampai 

78,66% (rata-rata 72,42%). Hal ini berarti bahwa air hujan yang sampai ke tanah banyak 

bersumber dari air lolos. Apabila dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya, maka  nilai yang diperoleh lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Basri et al. (2012) diperoleh nilai air lolos sebesar 27,00% pada tanaman 

kopi. Xiao et al. (2000) yang melakukan penelitian pada pohon Quercus suber di Davis, 

California mendapatkan nilai air lolos sebesar 58%. Namun, hasil penelitian air lolos lebih 

kecil bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Park dan Cameron 

(2008) pada pohon Gliricidia sepium dengan air lolos sebesar 86,9% dan penelitian yang 

dilakukan oleh Dietz et al. (2006) pada kebun coklat di Sulawesi Tengah sebesar 81,00% 

dari total curah hujan. Dari hasil penelitian air lolos yang diperoleh rata-rata sebesar 

76,03% sudah sesuai dengan pernyataan Lee (1990), bahwa rata-rata throughfall untuk 

berbagai tipe hutan adalah pada kisaran dari 60 hingga 90%.   

Air lolos paling besar terdapat pada tegakan akasia.  besarnya air lolos dipengaruhi 

oleh karakteristik permukaan daun. Daun dengan permukaan yang licin memiliki 

kemampuan yang rendah dalam menahan air hujan (cepat jenuh) (Puspita, 2014).  

Permukaan daun yang licin pada akasia menyebabkan rendahnya kemampuan menahan 

air dan akan cepat jenuh sehingga pada saat hujan berlangsung, air hujan yang tertahan 

pada permukaan daun yang tidak diintersepsikan akan menetes ke permukaan tanah 

sebagai air lolos. 

B. Aliran Batang (stemflow) 

Hasil pengukuran partisi curah hujan berupa aliran batang pada tegakan di daerah 

tangkapan air Binanga Jajang sebesar 0,52% sampai 3,84% (rata-rata 2,09%). Penelitian 

yang dilakukan oleh Jackson (1999) pada hutan tropis di Kenya memperoleh nilai aliran 

batang sebesar 0,7% sementara penelitian yang dilakukan oleh Bahmani, dkk (2012) 

pada hutan Oak di Iran memperoleh nilai aliran batang sebesar 0,40%. Apabila  

membandingkan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan pada tegakan 

yang ada di daerah tangkapan air Binanga Jajang nilai aliran batang yang diperoleh 

sudah sesuai dengan pernyataan Wiersum (1979) bahwa nilai aliran batang bervariasi 

antara 0-10%. 

Nilai-nilai aliran batang tersebut berbeda-beda karena perbedaan jenis vegetasi. 

Jenis vegetasi yang berbeda memiliki karakteristik batang yang berbeda pula. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Chairani dan Jayanti (2013), bahwa aliran batang dipengaruhi 

oleh diameter pohon, jumlah percabangan atau ranting pohon dan pernyataan Basri et al. 

(2012) bahwa aliran batang dapat berbeda karena perbedaan permukaan batang. 
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Tegakan akasia memiliki permukaan batang yang kasar dan beralur serta banyak 

ditumbuhi dengan tumbuhan lumut dan epifit sehingga hal inilah yang mempengaruhi 

rendahnya nilai aliran batang yang diperoleh. Pada waktu terjadi hujan, jumlah air hujan 

yang mengalir menjadi aliran batang akan tertahan pada sistem tersebut. Akibatnya aliran 

batang baru dapat terjadi setelah kemampuan menyerap air dari lumut dan tumbuhan 

epifit telah maksimum (jenuh) (Puspita, 2014). 

C. Intersepsi 

Brooks, et.al. (1991), intersepsi merupakan selisih antara curah hujan yang jatuh 

dengan nilai air lolos dan masih dikurangi lagi dengan nilai aliran batang. Besarnya nilai 

intersepsi pada suatu jenis tanaman tergantung pada karakteristik penutupan vegetasi 

yang terdiri dari permukaan cabang dan daun, letak/ posisi cabang, bentuk tajuk, dan 

kekasaran kulit kayunya. Selain karakteristik vegetasi, faktor cuaca juga berpengaruh.  

Hasil penelitian intersepsi yang tertera pada Tabel 1 berkisar antara 20,13% sampai 

37% (rata-rata 20,40%). Nilai ini sesuai dengan pernyataan Asdak (2010) bahwa 

besarnya intersepsi berkisar antara 10-35% dari curah hujan total dan semakin tinggi 

curah hujan, maka jumlah air yang diintersepsikan juga semakin besar. Menurut Xiao et 

al. (2011) intersepsi curah hujan bervariasi berdasarkan spesies pohon dan musim.  

Selama penelitian berlangsung, keadaan curah hujan dengan kategori ―ringan‖ 

merupakan yang paling banyak terjadi dari total hari hujan. Keadaan yang seperti ini 

menggambarkan potensi hujan untuk diintersepsi oleh vegetasi cukup besar karena  

curah hujan ringan memiliki durasi singkat dan intensitas yang rendah. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Asdak (2010) bahwa besarnya air hujan yang terintersepsi 

merupakan fungsi dari karakteristik hujan. Intersepsi umumnya kecil pada hujan lebat dan 

besar pada hujan ringan. 

D. Hubungan Curah Hujan dengan Air Lolos, Aliran Batang, dan Intersepsi 

Pendugaan  hubungan antara curah hujan dengan aliran batang, air lolos, dan 

intersepsi diketahui melalui analisis regresi. Persamaan regresi dan koefisien determinasi 

(R2) dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Persamaan regresi dan nilai koefisien determinasi (R2) dari curah hujan  dengan 
air lolos, aliran batang dan intersepsi.  

Komponen Partisi Curah Hujan Persamaan R
2
 

Air Lolos G. arborea ŷ11 = -0,344 + 0,786x 0,993 

Air Lolos Jati ŷ12 = -0,758 + 0,665x 0,991 

Air Lolos Kemiri ŷ13 = -0,421 + 0,788x 0,981 

Air Lolos Akasia ŷ14 = -0,404 + 0,879x 0,997 

Air Lolos Mahoni ŷ15 = -1,068 + 0,863x 0,997 

Aliran Batang G. Arborea ŷ21 = 0,100 + 0,023x 0,901 

Aliran Batang Jati ŷ22 = 0,015 + 0,035x 0,882 

Aliran Batang Kemiri ŷ23 = 0,005 + 0,010x 0,749 

Aliran Batang Akasia ŷ24 = 0,0135 + 0,0028x 0,889 
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Aliran Batang Mahoni ŷ25 = 0,129 + 0,027x 0,799 

Intersepsi G. Arborea ŷ31 = 0,426 + 0,192x 0,875 

Intersepsi Jati ŷ32 = 0,746 + 0,297x 0,954 

Intersepsi Kemiri ŷ33 = 0,417 + 0,199x 0,772 

Intersepsi Akasia ŷ34 = 0,3909 + 0,1178x 0,865 

Intersepsi Mahoni ŷ35 = 0,941 + 0,110x 0,853 

1. Hubungan Curah Hujan dengan Air Lolos 

Hasil analisis regresi pada Tabel 2 menunjukan bahwa hubungan curah hujan 

dengan air lolos menunjukan korelasi positif, yang berarti bahwa ketika curah hujan 

meningkat maka air hujan yang menjadi air lolos juga akan meningkat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari persamaan dan nilai koefisien determinasi (R2) yang tinggi yaitu 98% sampai 

99%.  Dengan kata lain, 98% sampai 99% keragaman air lolos dapat dijelaskan oleh 

besarnya curah hujan. Nilai air lolos selama penelitian berlangsung tidak sama 

(bervariasi) tergantung besarnya curah hujan yang terjadi, tetapi memiliki kecenderungan 

bahwa semakin besar curah hujan maka air lolos juga akan meningkat. Demikian pula 

halnya dengan persentase air lolos yang juga akan meningkat seiring meningkatnya 

curah hujan. Artinya bahwa apabila terjadi hujan dengan intensitas rendah dan waktu 

singkat, maka air lolos yang terjadi relatif kecil atau bahkan tidak terjadi air lolos. Hal 

tersebut dapat terjadi karena curah hujan yang jatuh pada pohon terlebih dahulu ditahan 

oleh tajuk untuk membasahi tajuk sampai kapasitas penyimpanan tajuk penuh atau tajuk 

jenuh air kemudian dapat terjadi air lolos. Selain itu, kemungkinan terjadi curah hujan 

yang jatuh di atas tajuk tertahan beberapa saat kemudian diuapkan kembali ke atmosfer. 

Menurut Arsyad (1983), hal lain yang berpengaruh terhadap air lolos ialah adanya 

kecenderungan daun untuk berubah posisi oleh pengaruh proses pembasahan yang 

lama, dan oleh pengaruh berat air yang ada di atasnya. 

2. Hubungan Curah Hujan dengan Aliran Batang 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi curah hujan semakin besar aliran 

batang. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 75% sampai 90% yang berarti bahwa 

75% sampai 90% keragaman aliran batang dapat dijelaskan oleh besarnya curah hujan. 

Hubungan curah hujan dengan aliran batang adalah linier, yang artinya bahwa apabila 

curah hujan bertambah maka aliran batang juga bertambah. 

Faktor yang mempengaruhi besarnya aliran batang adalah arsitektur cabang. 

keadaan percabangan atau ranting-ranting dengan posisi mendatar atau condong ke 

bawah diperkirakan tidak dapat menambah jumlah aliran batang. Cabang atau ranting 

dengan posisi tersebut biasanya pada cabang danranting yang sudah tua karena pada 

cabang yang muda lebih cenderung kea rah vertikal. Cabang atau ranting yang 

cenderung horizontal akan menahan bagian air hujan yang jatuh di atasnya tanpa 
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mengalirkannya ke batang, melainkan akan jatuh sebagai air lolos atau mungkin diserap 

oleh bagian pohon tersebut. 

3. Curah Hujan dengan Intersepsi 

Persamaan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi curah hujan semakin 

besar intersepsi. Hubungan linier antara curah hujan dengan intersepsi artinya semakin 

tinggi curah hujan, maka jumlah air yang diintersepsikan juga semakin besar. Tetapi 

apabila curah hujan yang turun melebihi kapasitas penyimpanan tajuk, maka jumlah air 

hujan yang diintersepsi akan semakin kecil karena tajuk yang menahan air hujan telah 

jenuh. Namun ketika curah hujan yang turun sangat kecil maka seluruh curah hujan yang 

turun akan diintersepsikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mechram et al. (2012) yang 

menyatakan bahwa persentase intersepsi besar apabila hujan yang terjadi tidak lebat. 

Jika kejadian hujan sangat kecil, maka hampir seluruhnya akan diintersepsikan oleh tajuk 

tanaman. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 77% sampai 95% berarti bahwa 77% 

sampai 95% keragaman intersepsi dapat dijelaskan oleh besarnya curah hujan.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Partisi curah hujan pada semua tegakan sebagian besar merupakan air lolos 

kemudian diikuti oleh intersepsi dan hanya sebagian kecil dari curah hujan 

merupakan aliran batang. 

2. Terdapat suatu hubungan linier antara curah hujan dengan air lolos, aliran batang 

dan intersepsi. Semakin tinggi curah hujan semakin tinggi pula air lolos, aliran 

batang dan intersepsi. 

SARAN 

Untuk melengkapi data penelitian ini sebaiknya peneliti selanjutnya juga mengukur 

infiltrasi pada setiap tegakan sehingga dapat diketahui berapa banyak air lolos dan aliran 

batang yang kemungkinan menjadi air tanah setelah sebagian hujan diuapkan oleh 

pohon.  
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ABSTRAK 
 

Shorea belangeran merupakan salah satu jenis pohon yang terdapat di hutan kerangas. 
IUCN red list  menggolongkan jenis S.belangeran dalam kategori jenis critically 
endangered.  Tujuan penelitian adalah: 1) Deskripsi tentang pemanfaatan S.belangeran 
2) Menentukan pilihan konservasi S.belangeran di hutan kerangas, 3) Menyusun strategi 
implementasi penerapaan konservasi S.belangeran  dari hutan kerangas sebagai bahan 
obat alami. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur 
terhadap masyarakat lokal dan pengelola lokal.  Pilihan pengelolaan terhadap 
S.belangeran dianalisis dengan menggunakan Analisis Hierarki Proses (AHP).  
Berdasarkan hasil analisis hierarkhi proses pilihan pengelolaan terbaik terhadap 
S.belangeraan saat ini adalah moratorium pemanfaatan kayu. Temuan ini masih 
memungkinkan penerapan konservasi S.belangeran sebagai bahan obat alami untuk 
pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Sementara itu moratorium penggunaan kayu 
harus terus dilaksanakan. 
Kata kunci: konservasi, kerangas, moratorium, pengelolaan, S.belangeran 

 

PENDAHULUAN 

Terdegradasinya hutan kerangas semakin langkanya keberadaan beberapa jenis 

tumbuhan penyusunnya menuntut tindakan konservasi baik terhadap sumberdaya jenis 

maupun lingkungan hutan. Paradigma baru dalam konservasi adalah bagaimana kita bisa 

menemukan nilai manfaat penting suatu sumberdaya atau kawasan. Bila manfaat itu 

memiliki   nilai yang besar bagi masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat akan 

berusaha melindungi dan memelihara sumberdaya atau kawasan. Nilai manfaat 

sumberdaya atau kawasan diharapkan dapat menjadi stimulus manfaat yang menginisiasi 

sikap dan aksi konservasi (Amzu 2007). 

Implementasi konservasi melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati hendaknya 

dapat mengadopsi apa yang telah dilakukan masyarakat tradisional pelaksana konservasi 

yang identik dengan suatu sistem pemanfaatan berkelanjutan dari sumberdaya hutan. 

Individu masyarakatnya memiliki nilai-nilai yang telah menjadi stimulus untuk sikap dan 

aksi konservasi. Nilai-nilai tersebut yang dimiliki masyarakat tidak hanya pada aspek 

pemanfaatan sumberdaya hutan, tetapi juga meliputi penguasaan tentang nilai dan 

karakteristik bio-ekologi serta nilai sosial dan spiritual tentang sumberdaya hutan. 

mailto:durror2ali@yahoo.com
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Shorea belangeran merupakan salah satu jenis pohon yang terdapat di hutan 

kerangas. IUCN red list  menggolongkan jenis S.belangeran dalam kategori jenis critically 

endangered. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, S.belangeran dari hutan 

kerangas banyak ditebang secara illegal oleh masyarakat untuk dan digunakan sebagai 

kayu pertukangan sehingga pemanenannya dilakukan dengan sistem penebangan 

(dekstruksi) dan sesudahnya sulit ditanam lagi. Kecenderungan pemanenan S.belangeran 

yang tidak mengindahkan kelestarian menyebabkan keberadaannya di hutan kerangas 

semakin langka. 

 Terdapat hubungan ketergantungan masyarakat sekitar hutan kerangas terhadap 

S.belangeran dapat menjadi pintu masuk konservasi melalui diversifikasi pemanfaatan 

berkelanjutan S.belangeran yang relatif ramah lingkungan. Berdasarkan hasil studi 

etnobotani masyarakat di dalam dan sekitar hutan kerangas, S.belangeran biasa 

digunakan masyarakat dalam pengobatan diare dan diabetes (Kissinger et al. 2013). Kulit 

S.belangeran dari hutan Dipterocarpaceae Campuran  mengandung oligostilbenoids 

(Tukiran et al. 2005).  Oligostilbenoids memiliki potensi di antaranya sebagai antibakteri, 

antiinflamasi dan antitumor. Kissinger et al. (2016) mengemukakan bahwa memiliki 

potensi sebagai antidiabetes berdasarkan hasil pengujian terhadap daya hambat ekstrak 

methanol S.belangeran terhadap enzim α-glukosidase. 

Dampak dari konservasi S.belangeran selanjutnya akan menjadi kegiatan yang 

mempengaruhi kelestarian lingkungan hutan kerangas rawa yang merupakan bagian 

ekosistem lahan basah. Implementasi konservasi S.belangeran dari hutan kerangas rawa 

yang tepat akan bagian penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan 

lingkungan lahan basah yang relatif ramah lingkungan. Tujuan penelitian adalah: 1) 

Menentukan pilihan konservasi S.belangeran di hutan kerangas, 2) Menyusun strategi 

implementasi penerapaan konservasi S.belangeran  dari hutan kerangas sebagai bahan 

obat alami 

METODE PENELITIAN 

Prosedur Penelitian 

Obyek penelitian yang akan dilaksanakan adalah masyarakat yang hidup di dalam 

dan sekitar hutan kerangas serta instansi pemerintah terkait. Lokasi pengumpulan data 

adalah di desa Guntung Ujung yang secara administratif terletak di Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan Muara Kelanis Kalimantan Tengah. Metode 

pengumpulan data sikap masyarakat hutan kerangas melalui metode wawancara semi 

terstruktur terhadap pengelola  dan masyarakat lokal di lapangan (Rahayu et al. 2008). 

Analisis Data 
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Pengetahuan masyarakat tentang S.belangeran dianalisis secara deskriptif. 

Berdasarkan karakteristik bio-ekologi, pemanfaatan dan sosial ekonomi masyarakat 

selanjutnya disusun model konservasi S.belangeran dari hutan kerangas. Analisis yang 

digunakan dalam penyusunan model pengelolaan yang dipilih adalah menggunakan 

Analisis Hierarki Proses (AHP). Bagan alir tentang penyunan model konservasi 

S.belangeran dideskripsikan dalam Gambar 1. 

 
Gambar 1.  Penyusunan pilihan model konservasi S.belangeran 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengetahuan Masyarakat dan Konservasi S.belangeran  

Masyarakat secara umum menggunakan S.belangeran sebagai sumber kayu 

pertukangan. Selain itu masyarakat sebagian menggunakan S.belangeran sebagai bahan 

pembuatan atap sirap. Bagi masyarakat yang membuat ladang di bekas lahan hutan, kulit 

S.belangeran digunakan sebagai dinding pondok. Terdapat informasi yang sifatnya 

terbatas yang mengungkapkan bahwa S.belangeran dapat digunakan sebagai bahan 

pengobatan diare, diabetes, keracunan dan bahan pewarna. Manfaat S.belangeran 

sebagai tumbuhan berkhasiat obat, bahan pewarna dan sebagai material dinding pondok 

sifatnya insidentil dan bersifat sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri atau bersifat 

subsisten. Masyarakat juga bisa menduga karakter lahan tempat tumbuh S.belangeran. 
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Keberadaan S.belangeran dianggap sebagai tanda alam bagi tanah kurang subur, 

bergambut dan berair coklat kehitaman yang mana lahannya tidak bisa ditanam padi. 

Pengetahuan etnobotani masyarakat menyangkut penggunaan S.belangeran 

merupakan pengetahuan ekologi tradisional. S.belangeran tidak hanya dipandang pada 

pengetahuan terhadap manfaat atau khasiatnyasaja tetapi lebih kompleks lagi mencakup 

kepercayaan atau keyakinan.  Pengetahuan ekologi tradisional memang mencakup 

pengetahuan, penggunaan dan kepercayaan yang kompleks (Berkes et al. 2000). 

Penggunaan S.belangeran oleh masyarakat tradisional juga merupakan kombinasi antara 

pengetahuan  (cognitive), penggunaan atau kecenderungan bertindak (tend to act) dan  

perasaan (affective). Merancang suatu desain konservasi S.belangeran berdasarkan 

pengetahuan tradisional masyarakat mengharuskan kita memahami mekanisme sosial di 

belakangnya. Hal tersebut akan mempercepat ditemukannya alternatif-alternatif dalam 

konservasi sumberdaya atau kawasan. 

Terjadi perbedaan yang mencolok dari dampak antara pemanfaatan kayu dan non 

kayu. Pemanfaatan kayu bersifat deskruktif dan menghilangkan tegakan S.belangeran 

sehingga bersifat tidak berkelanjutan. Proses pengembalian atau pemulihan tegakan 

relatif sulit karena regenerasi secara alamiah S.belangeran tergolong lambat (low 

growing) dan ketersediaan tegakan dari tingkat tiang, pancang dan semai relatif tidak 

merata. Sementara itu upaya penanaman buatan dari S.belangeran kerap terkendala dari 

langkanya bibit, terendamnya lahan dan kondisi lapangan yang relatif sulit direkayasa 

untuk proses penanaman. Kendala teknis dan pendanaan menjadi faktor penting dalam 

merancang penanaman S.belangeran di hutan kerangas. Semakin berkurangnya tegakan 

kerangas semakin diperparah dengan kebakaran berulang yang terjadi di berbagai spot-

spot hutan kerangas. 

Terindikasikannya gejala keterputusan pemahaman tentang pengetahuan dalam 

masyarakat. Keterputusan pengetahuan ini merupakan permasalahan tersendiri 

menyangkut S.belangeran dan hutan kerangas. Penguasaan pengetahuan tentang 

manfaat tumbuhan dari S.belangeran sebagai bahan pengobatan relatif terbatas pada 

orang-orang tertentu. Relatif sedikitnya penduduk usia muda yang memahami 

penggunaan bahan tanaman S.belangeran sebagai bahan pengobatan atau keperluan 

lainnya membuat lemahnya pengetahuan ilmu tentang tanaman obat dari S.belangeran.  

Pilihan Model Pengelolaan S.belangeran dari Hutan Kerangas 

Berdasarkan analisis masalah terkini tentang status dan konservasi S.belangeran 

dari hutan kerangas, dipilih 3 model pengelolaan terhadap S.belangeran yaitu: i) 

moratorium pemanfaatan kayu S.belangeran, ii) pengelolaan S.belangeran sebagai 

tumbuhan obat (HHBK tumbuhan obat), iii) pengelolaan S.belangeran sebagai penghasil 
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kayu. Analisis pemilihan pengelolaan S.belangeran dilakukan dengan pendekatan 

Analisis Hirarki Proses (AHP).  Pilihan pakar (expert choice) digunakan untuk menentukan 

pengelolaan S.belangeran terbaik dengan didasari oleh karakteristik nilai manfaat, 

biofisik, dan sosial ekonomi masyarakat. Pakar dipilih dari pihak akademisi, Dinas 

Kehutanan, LSM, praktisi dan pemerhati konservasi keanekaragaman hayati, dan tokoh 

Masyarakat. Hasil AHP pilihan pengelolaan terbaik tertera dalam gambar berikut: 

 

 
Gambar 2. Hasil AHP untuk pilihan pengelolaan S.belangeran 

Berdasarkan hasil analisis, pemilihan pengelolaan terbaik saat ini adalah 

moratorium pemanfaatan kayu S.belangeran dengan perbandingan nilai 0,493:0,36:0,200 

dan nilai inkosistensi sebesar 0,02. Pilihan pengelolaan berikutnya adalah pengelolaan 

S.belangeran sebagai tumbuhan obat. Hasil ini temuan ini mengindakasikan bahwa 

langkah awal dalam konservasi S.belangeran dari hutan kerangas adalah perlindungan 

terhadap sumber daya. Temuan ini sejalan dengan diberlakukannya Inpres No 8 tahun 

2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 

Alam Primer dan Lahan Gambut.  Hutan kerangas berdasarkan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 71 tahun 2014 termasuk ke dalam kategori lahan gambut. 

Upaya penyelamatan atau perlindungan terhadap S.belangeran dari hutan kerangas 

sangat diperlukan saat ini. Keberadaan S.belangeran di hutan kerangas harus dipulihkan 

terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan lebih lanjut. Berdasarkan hasil identifikasi potensi 

dan struktur tegakan hutan kerangas, keberadaan S.belangeran potensinya relatif 

menurun dan struktur tegakannya tidak merata antar tingkatan vegetasi (pohon-semai). 

Moratorium diarahkan untuk memulihkan keberadaan S.belangeran di hutan kerangas. 

Konsorsium Revisi High Conservation Value Forest (HCVF) Toolkit Indonesia (2008) 

menyebutkan bahwa hutan kerangas harus dipertahankan dalam kondisi alami dengan 

ditambah zona penyangga minimal satu kilometer dimana kegiatan pemanfaatan harus 

seminimal mungkin. Prinsip-prinsip konservasi dengan urutan save it, study it, use it 

mengharuskan penyelamatan terhadap sumberdaya S.belangeran terlebih dahulu  (save 
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it) dan selanjut dikaji dan dirancang secara komprehensif (study it) untuk menemukan 

alternative tentang pemanfaatan yang memungkinkan dan berkelanjutan (use it). Onrizal 

(2004) mengungkapkan bahwa keberadaan hutan kerangas saat ini dinilai sangat penting, 

bukan hanya untuk melindungi tumbuhannya lalu diambil kayunya, karena manfaat 

terpenting hutan kerangas adalah manfaat yang tidak langsung, seperti penyerapan 

karbon, perlindungan tata air, habitat satwaliar, ekowisata dan lainnya. 

Terdapat beberapa harapan untuk mengkonservasi S.belangeran di hutan kerangas 

sebagai bahan pengobatan meskipun secara keseluruhan masih banyak faktor 

kendalanya. Dukungan ini diindikasikan melalui pernyataan sikap masyarakat tentang 

pengetahuan manfaat tanaman ini sebagai bahan pengobatan dan ditambah bukti empiris 

awal tentang potensinya sebagai antioksidan, antibakteri dan antidiabetes. Ketika bukti 

empiris awal ini disampaikan ke masyarakat mulai muncul perasaan khawatir jika 

S.belangeran punah karena khasiatnya yang sangat baik bagi pengobatan. Dukungan 

masih harus dibangun untuk mengkonservasi S.belangeran dari pihak pengelola. 

Keterbatasan anggaran dan belum masuknya S.belangeran dan hutan kerangas menjadi 

skala prioritas pekerjaan menjadi permasalahan klasik dari pihak pengelola untuk dapat 

mengkonservasi (memanfaatkan dan melestarikan) S.belangeran dan hutan kerangas. 

Konservasi S.belangeran dari hutan kerangas sebagai bahan obat alami 

Berdasarkan hasil AHP dan pernyataan sikap masyarakat tentang aksi konservasi 

S.belangeran di hutan kerangas. Konservasi S.belangeran harus diawali dengan upaya 

moratorium pemanfaatan kayu S.belangeran.  Pemanfaatan S.belangeran sebagai bahan 

pengobatan dapat dilakukan tetapi sifatnya masih subsisten atau untuk pemenuhan 

kebutuhan sendiri. Pemanfaatan untuk income masyarakat secara langsung dari hasil 

penjualan bahan obat belum dapat dianjurkan karena relatif rendahnya biomassa tegakan 

dan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas hutan kerangas yang ada. 

Permasalahan semakin langkanya S.belangeran akibat penebangan dan 

pemanfaatan kayu secara prinsip disebabkan oleh perilaku ketidakperdulian yang 

didorong oleh motif ekonomi dari para pelaku.  Perlu upaya pengurangan ketergantungan 

terhadap sumberdaya dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Diperlukan 

strategi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian melalui 

pengembangan keahlian dan keterampilan masyarakat yang tidak atau sedikit bergantung 

dengan sumber daya hutan. Selama ini kebijakan di bidang kehutanan diselesaikan 

dengan perspektif kehutanan dan tidak mengarah pada akar permasalahan yang terjadi. 

Perlu rekayasa struktural maupun rekayasa sosioekonomikultural untuk memecahkan 

permasalahan kerusakan dan langkanya sumberdaya hutan. 
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Pilihan pengelolaan hutan seperti tumbuhan obat dan hasil hutan non kayu lainnya 

yang relatif aman terhadap sumberdaya selama ini bukan menjadi utama dalam rencana 

pembangunan kehutanan. Dampaknya adalah aspek kelembagaan dan kebijakan tentang 

pengelolaan dan pemasarannya menjadi lemah. 

Ketidaklengkapan pemahaman tentang manfaat S.belangeran dari hutan kerangas. 

baik nilai alamiah maupun nilai manfaat menuntut skema tertentu agar nilai-nilai potensial 

yang belum terbangun tersebut dapat dipahami dan diterima oleh individu-individu dari 

penduduk lokal maupun pengelola. Ketidaklengkapan pengetahuan diperburuk oleh 

interest lain yang menekan keberadaan S.belangeran dari hutan kerangas dan 

berdampak pada belum terbentuknya sikap konservasi dan ketidakperdulian terhadap 

konservasi S.belangeran.  

Pendekatan terhadap pemecahan masalah dalam rangka konservasi S.belangeran 

sebagai bahan obat alami dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan 

dengan (1) membangun sikap individu masyarakat pro-konservasi untuk pemanfaatan 

lestari S.belangeran (2) pemenuhan prasyarat implementasi bioprospeksi lestari (3) 

katalisasi aksi kolektif bagi implementasi bioprospeksi lestari.  

Konservasi S.belangeran sebagai bahan obat alami harus memenuhi prasyarat bagi 

implementasi pemanfaatan lestari biodiversitas. Pemenuhan prasyarat implementasi 

bioprospeksi lestari yang mencakup prasyarat adanya (1) kerelaan berkorban (2) property 

right yang jelas (3) dukungan peraturan perundangan (4) dukungan multipihak (5) 

penerapan  dan penegakan hukum  

Aksi kolektif suatu aksi yang dilakukan sekelompok individu baik secara langsung 

maupun melalui suatu organisasi, untuk mencapai kepentingan bersama (Marshall 1998). 

Kelompok dapat terbentuk sendiri secara sukarela maupun dibangun oleh institusi-

institusi eksternal baik fomal maupun nonformal. Katalisasi aksi kolektif mengandung 

pengertian: mendorong munculnya kembali aksi kolektif.  Katalisasi aksi kolektif bagi 

implementasi bioprospeksi lestari dapat menjadi kunci keberhasilan penerapan 

konservasi jenis S.belangeran dan kawasan hutan kerangas. Katalisasi aksi kolektif untuk 

penerapan pemanfaatan berkelanjutan biodiversitas) relatif efektif apabila 

memberdayakan kelompok atau institusi lokal yang sudah terdapat dalam masyarakat. 

Kelompok atau institusi yang terdapat di dalam masyarakat telah memiliki modal sosial 

yang sudah terbangun. Rasa saling percaya, pola komunikasi, bahasa, hubungan 

kerjasama telah terbentuk dalam kelompok lokal baik formal maupun informal. 

Pemberdayaan kelompok atau institusi lokal juga suatu bentuk pengakuan terhadap nilai-

nilai dari sebagian cara hidup mereka yg telah berjalan selama ini. Pengakuan seperti ini 
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sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka dan juga penting untuk 

menghasilkan aksi kolektif yang efektif. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis hierarkhi proses pilihan pengelolaan terbaik terhadap 

S.belangeraan saat ini adalah moratorium pemanfaatan kayau untuk tetap menjaga fungsi 

jasa lingkungan dan nilai keberadaan biodiversitas. Temuan ini tidak menutup 

kemungkinan penerapan konservasi terhadap S.belangeran sebagai bahan obat alami, 

paling tidak sifatnya untuk pemenuhan sendiri (subsisten) dan moratorium pemanfaatan 

kayu harus tetap dilakukan. Pendekatan terhadap pemecahan masalah dalam rangka 

konservasi S.belangeran sebagai bahan obat alami dapat dilakukan dengan tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan dengan (1) membangun sikap individu masyarakat pro-

konservasi untuk pemanfaatan lestari S.belangeran (2) pemenuhan prasyarat 

implementasi bioprospeksi lestari (3) katalisasi aksi kolektif bagi implementasi 

bioprospeksi lestari. 

DAFTAR PUSTAKA 

Amzu E. 2007. Sikap masyarakat dan konservasi:suatu analisis kedawung (Parkia 
timoriana (DC) Merr.)  sebagai stimulus tumbuhan obat bagi masyarakat,  Kasus di 
Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Media Konservasi. XII: 22-32.  

Kissinger 2013. Bioprospeksi Hutan Kerangas: Analisis Nepenthes gracilis Korth. Sebagai 

Stimulus Konservasi. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 
Kissinger, Zuhud EAM, Darusman LK, Siregar IZ. 2013. Keanekaragaman Jenis 

Tumbuhan Obat dari Hutan Kerangas. Jurnal Hutan Tropis. Vol.1 No.1. Edisi Maret 
2013. 

Kissinger, Yamani A., MNP. Rina. 2016. α Glukosidase inhibitory activity of Shorea 
belangeran of Kerangas Forest. Research Journal of Medicinal Plants. Vol.10 
Issues 5 page no.356-361. http://scialert.net/doi=rjmp.2016.356-361. 
http://dx.doi.org/10.3923/rjmp.2016.356.361 

Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia. 2008. Panduan Identifikasi Kawasan Benilai 
Konservasi di Indonesia. Jakarta:Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia. 

Marshall G. 1998. A dictionary of sociology. Oxpford University Press, New York. 
Onrizal, Kusmana C, Saharjo BH, Handayani IP, Kato T.  2005. Komposisi jenis dan 

struktur hutan kerangas bekas kebakaran di Taman Nasional Danau Sentarum, 
Kalimantan Barat. BIODIVERSITAS. 6 (4): 263-265. 

Pujiyanto S dan Ferniah RS. 2009. Aktifitas Inhibitor Alpha-Glukosidase Bakteri Endofit 
PR-3 yang Diisolasi dari Tanaman Pare (momordica charantia). BIOMA Vol. 12, No. 

1, Hal. 1-5 
Rahayu M, Sunarti S, Keim AP. (2008). Kajian Etnobotani Pandan Samak (Pandanus 

odoratissimus L.f.): Pemanfaatan dan Peranannya dalam Usaha Menunjang 
Penghasilan Keluarga di Ujung Kulon, Banten. BIODIVERSITAS. Volume 9, Nomor 

4 : 310-314. 
Sunarni,T., (2005). Aktivitas Antioksidan Penangkap Radikal Bebas Beberapa kecambah 

Dari Biji Tanaman Familia Papilionaceae, Jurnal Farmasi Indonesia 2 (2), 2001, 53-
61 

Tukiran, Achmad SA, Hakim EH, Makmur L, Sakai K, Shimizu K, Syah YM.  2005. 
Oligostilbenoids from Shorea balangeran. Biochemical Systematics and Ecology 33 
(2005) 631–634. doi:10.1016/j.bse.2004.10.016 

http://scialert.net/doi=rjmp.2016.356-361
http://dx.doi.org/10.3923/rjmp.2016.356.361


420 

 

KOMPOSISI VEGETASI HABITAT JAMBLANG PADA HUTAN RAKYAT 
KELURAHAN TRIWIDADI, KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN 

BANTUL, YOGYAKARTA 

 
oleh 

Soleh Mulyana dan Aris Sudomo. 
Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Agroforestry 

Jl. Raya Ciamis-Banjar Km 04, Po Box 5 Ciamis 46201. 
Email : solehmulyana@yahoo.co.id,    arisbpkc@yahoo.com, 

 

ABSTRAK 
 
Komposisi vegetasi habitat jamblang pada hutan rakyat jamblang adalah variasi jenis flora 
yang menyusun komunitas tersebut. Jamblang (Syzygium cumini Linn) merupakan 
tanaman yang potensial untuk penghasil obat-obatan. Biji, kulit dan buah bisa digunakan 
untuk mengobati diabetes militus dan komplikasinya. Namun demikian keberadaan 
jamblang khususnya di Jawa Indonesia semakin sulit ditemui, dikarenakan masih kurang 
pengetahun dan manfaat serta belum berkembangnya investasi usaha obat herbal 
berbahan baku jamblang yang berdampak nilai ekonomi rendah. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui komposisi vegetasi habitat jamblang pada hutan rakyat. Metode 
penelitian  adalah inventarisasi, identifikasi  pada petak ukur 20 m x 20 m,  analisa data  
menggunakan parameter Barbour et al (1987). Hasil penelitian menunjukan komposisi 
vegetasi habitat jamblang pada hutan rakyat terdiri dari 10 jenis. Jumlah rata-rata vegetasi 
pada habitat jamblang adalah  923 jenis/ha. Dari keseluruhan vegetasi,  jamblang berkisar 
417/ha. Didominasi oleh lima jenis dengan INP mulai tertinggi yaitu Sysygium cumini 
(158%), Acacia auriculiformis (44,2%), Swietenia macrophylla (41,28%), Tectona grandis 
(32,04%) dan Gnetum gnamon (13,83%). Jenis yang sering ditemui di habitat jamblang 
pada hutan rakyat adalah Syzygium cumini (Fr 23,44%), Acacia auriculformis (Fr 
23,44%), Swietenia macrophylla (Fr 14,06 %) dan Tectona grandis (Fr 18,75%). Indeks 
keanekaragaman shannon-Wienner  (H 1,4) menunjukkan bahwa keanekaragaman 
spesies pada suatu transek adalah tingkat sedang atau stabilitas kondisi lingkungan 
habitat jamblang di lahan hutan rakyat jamblang relatif sedang.   
Kata Kunci : Komposisi ,Hutan Rakyat dan  Jamblang (Syzygium cumini Linn) 

  

I. PENDAHULUAN 

Jamblang dengan nama latin Syzygium cumini Linn. (Family Myrtaceae) dengan 

nama lainnya adalah Duwet, rapo rapo jawa, Jambe, Jambolan, Black Plum, Java Pulm, 

Indian Blackberry, Jamun dan lain-lain. Jamblang di India dan Brasil digunakan sebagai 

bahan pengobatan tradisional untuk mengontrol tingkat gula darah pada pasien yang 

menderita diabetes (Chaudhary 2012). Temuan Arun. et.al., 2011 bahwa JSE (Jamun 

Seed Extract) memainkan peran penting sebagai kemopreventif terhadap stres oksidatif 

dan kerusakan genom. Hasil penelitian Sharma, et.al., (2013) menunjukkan bahwa 

ekstrak air biji Syzygium cumini memiliki efek perlindungan hati terhadap aloksan tikus 

yang diinduksi diabetes. Di India, jamblang dibudidayakan dengan baik karena 

merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi (Fujiyanti, 2012). Biji jamblang 

merupakan bagian utama yang bermanfaat sebagai obat. Ekstrak biji jamblang berfungsi 

mailto:solehmulyana@yahoo.co.id
mailto:arisbpkc@yahoo.com
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obat diabetes, hypoglycemic, antiinflamnatory, antioxidant, dan kemoprefentif terhadap 

stes dan kerusakan genom (Sepaha dan Bose, 1956  dalam  Prince And M. Venon. 

1998). Ekstrak buah ini menghasilkan antioksidan dan antikanker tertinggi (Afify et.al., 

2011). Buah jamblang juga dapat mengobati diabetes karena dapat menurunkan gula 

darah. Selain itu, biji jamblang juga dapat digunakan untuk menunda komplikasi saraf dan 

kataraks (Helmstadter, 2008).  

Persebaran dengan keanekaragaman yang tinggi terdapat dari Malaysia sampai 

timur laut Australia. Kini tanaman ini telah tumbuh di beberapa bagian benua Asia, Afrika 

Timur, Amerika Selatan, Madagaskar dan telah tumbuh secara alami di Florida dan Hawai 

di USA  (Bailey and Bailey 1976 dalam Ayyanar dan Babu, 2012 dan Ramankutty et.al., 

1996). Heyne (1987) Pohon jamblang terkadang bengkok, tinggi hingga 15 m dan 

gemang 75 cm, sebarannya Asia dan Australian daerah tropis umunya tumbuh pada 

dataran rendah dibawah 500 m dpl, tahan hidup pada keadaan tanah yang jelek, hampir 

terdapat tumbuh diseluruh pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan JawaTimur. 

Pertumbuhan pohon jamblang relatif lambat dengan batang cenderung bengkok, 

perakaran dan kanopi menyebar (evergreen) serta buah masak berwarna ungu 

kehitaman. 

Kurangnya pengetahuan mengenai kegunaan serta manfaat maupun belum 

berkembangnya investasi dalam usaha obat herbal berbahan baku jamblang 

menyebabkan nilai ekonomi komoditi tersebutrendah. Dengan demikian para petani 

pengelola hutan rakyat kurang tertarik untuk mebudidayakan tanaman jamblang dan lebih 

cenderung melilih jenis tanaman yang lebih menguntungkan. Keadaan ini berdampak 

terhadap keberadaan jamblang mulai jarang ditemui bahkan terancam menjadi komoditi 

yang langka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan komposisi vegetasi 

habitat pohon jamblang di kawasan hutan rakyat.  

II. METODE PENELITIAN  

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian terpilih hutan rakyat di Kelurahan Triwidadi, Kecamatan 

Pajangan Kabupaten Bantul, Yogyakarta dimana berdasarkan informasi merupakan 

habitat jamblang secara alami. Kegiatan dilakukan pada bulan Juli s/d November 2015. 

2. Prosedur Penelitian  

1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Bantul dan sekaligus 

pengumpulan data sekunder, serta kegiatan wawancara bersama masyarakat 

Kelurahan Triwiddadi,  diperoleh data primer berupa informasi pengetahuan serta 

keberadaan jamblang.  
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2) Membuat transek sampel petak  ukur 20 m x 20 m (purposive sampling) kemudian 

dilakukan kegiatan inventarisasi pada tingkat pohon di areal hutan rakyat, 

diperoleh data vegetasi berbagai jenis pohon dan dimensi pohon. 

3) Melakukan identifikasi diperoleh data  (genus, species, family) dari hasil kegiatan 

inventarsasi pada habitat jamblang di kawasan hutan rakyat. 

3. Analisis Data 

Data hasil kegiatan inventarisasi dianalisa untuk mengetahui struktur vegetasi 

dengan menggunakan parameter Barbour et al (1987) dalam Yulianto (2009) yaitu; 

kerapatan reltif (Kr), Frekuensi relatif (Fr), Dominasi relatif (Dr) dan Indek Nilai Penting 

(INP), sedangkan Keanekaragaman jenis (H’) : 

       

Dimana 

 

 

  Dimana 

 

 

Dimana 

 

Untuk mengetahui Indeks Nilai Penting (INP) dari setiap jenis pohon dimana : 

  

Kr. = Kerapatan relative 

Fr. = Frekuensi ralatif 
Dr. = Penutupan relative 

Sedangkan untuk keanekaragaman jenis menggunakan rumus Shannon Weinner : 

 
Dimana 

H’  = Indeks keanekaragaman Shannon Weiner 

Ni = Jumlah populasi suatu jenis 

N = Jumlah populasi seluruh jenis 
Besarnya Indeks Keanekaragaman Jenis menurut Shannon-Wienner 

didefinisikan sebagai berikut :  
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 Nilai H’ > 3 artinya keanekaragaman jenis pada suatu transek adalah melimpah tinggi. 

 Nilai H’  1 ≤ H ≤ 3 artinya keanekaragaman jenis pada suatu transek adalah melimpah 

sedang. 

 Nilai H’ < 1 artinya keanekaragaman jenis pada suatu transek adalah rendah/sedikit. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keadaan Umum Kelurahan Triwidadi 

Kelurahan Triwidadi merupakan salah satu dari 3 Kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Batas – batas wilayah Kelurahan Triwidadi;  

sebelah Utara Kelurahan Bangun Jiwo dan Argorejo, sebelah timur Kelurahan Bangun 

Jiwo dan Sendangsari, selatan Kelurahan Sendangsari sedangkan sebelah barat 

berbatasan dengan Kelurahan Argodadi dan Sungai Progo. Kelurahan Triwidadi berada 

pada ketinggian antara 110 s/d 300 dpl , sebagian besar wilayahnya adalah dataran 

dengan suhu 28 – 30 oC , dengan luas wilayah datar + 130 Ha, perbukitan + 300 ha, 

tanah subur 80 ha, sedang + 294 ha, tidak subur + 56 ha Luas wilayah keseluruhan + 430 

ha kondisi tanah perbukitan/pegunungan, dengan lapisan tanah tipis, banyak bebatuan, 

tanah kurang subur (Sumber Monoggrafi Kelurahan Triwidadi 2013).  Keadaan tanah 

demikian  jamblang atau duwet dapat tumbuh dengan baik (Heyne 1987). Data hasil 

wawancara dengan masyarakat, Kelurahan Triwidadi dahulu merupakan habitat jamblang 

tumbuh secara alami. Karena kebutuhan ekonomi para petani dalam mengelola hutan 

dengan pola agroforestri tentu keadaan ini akan merubah struktur vegetasi jamblang. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Utari (2010) bahwa  pola pengelolaan agroforestry 

hendaknya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya setempat, agar 

dapat menjembatani kebutuhan petani sebagai komunitas konvensional yang 

mempertahankan pertanian sebagai dasar penghidupan mereka, dengan kebutuhan 

dunia luar yang menuntut perubahan secara cepat dalam banyak bidang. 

2. Komposisi Vegetasi Habitat Jambalang pada Hutan Rakyat 

Hasil kegiatan inventarisasi vegetasi habitat jamblang pada hutan rakyat yang 

dikelola dengan pola agroforestri di Kelurahan Triwidadi di jumpai berbagai jenis pohon 

yang di budidayakan baik itu yang menghasilkan produk jangka pendek maupun jangka 

panjang. Kegiatan inventarisasi serta penotif jamblang, (batang, daun ,bunga dan buah) 

disajikan pada Gambar 1.  
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Kegiatan 
Inventarisasi 

Batang Pohon Daun & Bungan Daun & Buah  

 
Gambar 1. Kegiatan Inventarisai dan Penotif dari Jamblang. 

Data hasil kegiatan inventarisasi pada 15 petak ( 20 m x 20 m)  di areal hutan 

rakyat milik para petani teridentifikasi sebanyak  10 family dan 10 species sebagaimana 

disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Data Hasil inventarisasi Jenis Pohon Nama Botani dan Family di Keluurahan 
Triwidadi 

No Jenis Pohon Nama Botanis Family

1 akasia Acacia auricoliformis Fabaceae

2 angsana Pterocarpus indicus Wild Papiloneceae

3 asem Tamarindus indicus L Caesalpiniaceae

4 jamblang Sizigium comunii Myrtaceae

5 jati Tectona grandis Verbenaceeae

6 johar Cassia siamea Lamk. Pabaceae

7 kelapa Cocos nucifera Palmae

8 mahoni Swietenia macrophylla King. Meliaceae

9 mangga Mangifera indica Anacardiaceae

10 melinjo Gnetum gnemon L. Gnetaceae

Sumber : hasil olah data  primer 2015  

Berdasarkan informasi dari para petani pengelola hutan rakyat keberadaan 

jamblang/duwet di lahan garapannya tidak ditanam namun tumbuh secara alami, 

sedangkan jenis lainnya merupakan hasil penanaman dan terbukti dari kegiatan 

inventarisasi vegetasi pada habitat jamblang merupakan tanaman yang tumbuh secara 

campuran dengan tanaman lain. Komposisi tumbuhan merupakan daftar floristik dari jenis 

tumbuhan yang ada dalam suatu komonitas (Misra, 1980 dalam Fachrul 2007). 

Keragaman jenis pada vegetasi habitat jamblang dampak pengelolaan hutan pola 

agroforestri tentu akan mengurangi vegetasi jenis tanaman kehutanan yang kurang 

bernilai ekonomi.  Sabarnurdin (2008) penerapan agroforestry pada lahan-lahan milik, 

petani mampu memilih, mengembangkan, dan mengatur komponen-komponen tanaman 

yang paling sesuai dan mampu bersinergi satu sama lain, sehingga dapat memberikan 

keuntungan yang optimal bagi kesejahteraan petani dan keluarganya dan dengan tetap 

memperhatikan harmoni keseimbangan lingkungannya Sedangkan Utari (2010) 

menerangkan bahwa agroforestry adalah sistem pertanian berkelanjutan dan atau sistem 

penggunaan lahan terpadu. Keadaan ini sehingga kegiatan inventaris dilakukan hanya 
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pada tingkat pohon yang telah berdiameter ≥ 10 cm pada hutan rakyat pola agroforestri. 

Hal ini dikarenakan pada lahan hutan yang dikelola secara intensif sulit dijumpai jenis 

pohon tingkat anakan dan umunya yang menutupi tapak adalah jenis tanaman semusim 

yang dibudidayakan. Sebagaimana Kartawinata et.al., (1976) kriteria untuk tingkat pohon 

adalah sebagai berikut diameter setinggi dada 1,3 m ≥ 10 cm dan kriteria semai/anakan 

yaitu permudaan mulai dari kecambah sampai tinggi 1,5 m.  

Hasil olah data indeks keanekaragaman Shannon (H’ 1,404 atau rentang antara 

1 dan 3) menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah 

tingkat sedang. Jumlah rata-rata keseluruhan pohon pada vegetasi hutan rakyat adalah  

923 pohon/ha. Dari vegetasi jumlah keseluruhan jenis jamblang berkisar 417/ha. Terdapat 

5 rengking terbesar nilai indek penting (INP) vegetasi hutan rakyat pola agroforestri 

diantaranya Sysygium cumini (Inp  158 %), Acacia auricoliformis (INP 44,2 %), Swietenia 

macrophylla (INP 41,28 %), Tectona grandis (INP 32,04 %) dan Gnetum gnemon (INP 

13,83 %). Hasil analisa data komposisi vegetasi habitat jamblang pada hutan rakyat di 

Kelurahan Triwidadi disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Vegetasi habitat Jamblang Pada Hutan Rakyat di Kelurahan Triwidadi 

1 Akasia daun kecil Acacia auricoliformis Fabaceae 133 14,44 23,44 6,32 44,20 1,404

2 Angsana Pterocarpus indicus Wild Papiloneceae 2 0,18 1,56 0,00 1,74

3 Asem Tamarindus indicus L Caesalpiniaceae 2 0,18 1,56 0,00 1,74

4 Jamblang Sizigium comunii Myrtaceae 417 45,13 23,44 89,47 158,04

5 Jati Tectonia grandis Verbenacea 105 11,37 18,75 1,92 32,04

6 Johar Cassia siamea Lamk. Pabaceae 2 0,18 1,56 0,00 1,74

7 Kelapa Cocos nucifera Palmae 5 0,54 3,12 0,01 3,67

8 Mahoni Swietenia macrophylla King. Meliaceae 232 25,09 14,02 2,14 41,25

9 Mangga Mangifera indica Anacardiaceae 2 0,18 1,56 0,00 1,74

10 Melinjo Gnetum gnemon L. Gnetaceae 25 2,71 10,90 0,18 13,79

925 100 100 100  

Sumber : hasil olah data primer 2015

Nama Jenis Tanaman Ʃ 

Pohon/ 

ha

Kr    (% ) Fr   (% ) Dr (% )

JUMLAH

INP H'
Nama Lokal Nama Botanis Family

No.

 

Tabel 2 menunjukan 5 jenis yang sering ditemui dalam petak ukur hutan rakyat 

diantaranya; Syzygium cumini (Fr 23,44%), Acacia auricoliformis (Fr 23,44%), Swietenia 

macrophylla (Fr 14,06 %), Tectona grandis (Fr 18,75%) dan Gnetum gnemon (Fr 10,09 

%). Populasi Syzygium cumini sebanyak 417 pohon/ha, sedangkan Acacia auricoliformis 

sebanyak 133 pohon/ha namun presentas prekuwensi kemunculan (Fr) mempunyai nilai 

yang sama, dengan demikian dapat diasumsikan persebaran dari kedua jenis tersebut 

hampir sama merata. Besaran persentase kerapatan relatif (Kr) pada hutan rakyat pola 

agroforestri di Kelurahan Triwidadi sangat ditentukan oleh jumlah populasi dari setiap 

jenis pohon, terbukti sebagaimana yang terjadi pada Syzygium cuminii (Kr 45,13 %),  

Swietenia macrophyla  (Kr 25,09 %),  Acacia auricoliformis (Kr 14,44 %), Tectona grandis 

(Kr 11,37 %) dan Gnetum gnemon (Kr 2,71 %). Sedangkan besaran persentase pada 

penutupan relatif (Dr) sangat dipengaruhi oleh besarnya dimensi pohon atau luas bidang 
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dasar sebagaimana pada Sysygium cumini (Dr 89,47 %), Acacia auricoliformis (Dr 6,32 

%), Swietenia macrophylla (Dr 2,14 %), Tectona grandis (Dr 1,92 %) dan Gnetum 

gnamon (Dr 0,18 %). Hal tersebut terbukti dan terjadi pada Acacia auriculiformis 

walaupun jumlah populasi 133 pohon lebih besar dibandingkan dengan Swietenia 

macrophylla jumlah populasi 233 , namun  Acacia auricoliformis memiliki nilai pesentase 

penutupan (Dr) lebih besar. 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Wilayah Kelurahan Triwidadi dahulu merupakan habitat jamblang yang tumbuh secara 

alami. Pengelolaan hutan rakyat pola agroforestri yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan para petani sebagai pemilik berdampak kepada berkurangnya populasi. 

2. Jumlah populasi tingkat pohon kisaran  925 pohon per ha pada hutan rakyat pola 

agroforestri, dalam 15 petak ukur dijumpai komposisi vegetasi terdiri dari 10 family dan 

10 species. 

3. Indek nilai penting (INP) tertinggi yaitu Sysygium cumini (158%), kemudian disusul 

jenis Acacia auriculiformis (44,2%), Swietenia macrophylla (41,28%), Tegtona grandis 

(32,04%) dan Gnetum gnamon (13,83%).  

4. Jenis yang sering muncul atau dijumpai (Fr) pada petak ukur di habitat jamblang pada 

hutan rakyat pola agroforestri diantaranya Syzygium cumini (Fr 23,44%), Acacia 

auriculformis (Fr 23,44%), Swietenia macrophylla (Fr 14,06 %) dan Tectona grandis (Fr 

18,75%). 

5. Stabilitas lingkungan pada ekosistem hutan rakyat jamblang pada tingkat sedang 

ditunjukkan oleh indeks keanekaragaman jenis shanon wienner  (H’) sebesar 1,404.  
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ABSTRAK 
 

Air merupakan sumberdaya alam yang potensial dan vital bagi manusia. Kerusakan 
lingkungan pada suatu DAS baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan 
mempengaruhi kuantitas dan kualitas sumberdaya air. Zhang et al. (2008), DAS 
umumnya dianggap sebagai unit pembangunan terutama daerah yang mengandalkan 
ketersediaan air. Asdak (2010), Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air untuk 
menggambarkan kondisi hidrologis.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas 
dan kualitas air untuk penentuan pemulihan daya dukung DAS Tabunio. Manfaat yang 
diharapkan dapat menjadi acuan menentukan arahan pemulihan daya dukun DAS. 
Penentuan kuantitas dan kualitas air berdasarkan PerMenHut No: P. 60 /Menhut-II/2014, 
tentang kriteria penetapan klasifikasi DAS.  Hasil kajian diperoleh: 1) koefisien Rejim 
Aliran (KRA) > 15,79  (pemulihan tinggi) ; 2) koefisien aliran 0,36 (pemulihan sedang); 3) 
Muatan sedimen 29,20  ton/ha/tahun (pemulihan sangat tinggi); 4) banjir terjadi 2-3 kali 
setiap tahun (pemulihan sangat tinggi). 
Kata Kunci: DAS, Daya dukung, kuantitas dan kualitas air. 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

DAS Tabunio merupakan salah satu DAS yang mempunyai perananan sangat 

penting untuk ketersediaan air untuk kepentingan pertanian, perkebunan, indtri dan 

domestik di Kabupaten Tanah Laut.  Selanjutnya Zhang et al. (2008). DAS umumnya 

dianggap sebagai unit pembangunan terutama daerah yang mengandalkan ketersediaan 

air. DAS adalah ekosistem sumberdaya alam (Hernandez-Ram. 2008). Selanjutnya. 

Soemarno (2011). DAS dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemantauan tataguna lahan 

yang baik karena dalam suatu DAS terjadi siklus hidrologi yang dapat menunjukkan 

adanya keterkaitan biofisik antara daerah hulu dan hilir. 

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012. Daya Dukung DAS adalah 

kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya 

secara berkelanjutan. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi 

lahan serta kuantitas. kualitas dan kontinuitasair. sosial ekonomi. investasi bangunan air 

dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. sedangkan yang 

perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya. dan waktu dan 

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 
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Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan (2010) menyatakan bahwa periode tahun 

2007 sampai 2010 di Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai luas wilayah 412.268.78 

ha terdapat kejadian banjir sejumlah 22 desa. dengan tingkat kerawanan banjir seluas 

157.971.40 ha. 

BPDAS Barito (2009) menyatakan bahwa bahwa khususnya SWP DAS Tabunio 

dengan luas 242.442.5 ha terdapat lahan kritis seluas 56.881.6 ha. sedangkan pada 

tahun 2013 terdapat lahan kritis seluas 66.966.6 ha atau meningkat 17.7% yang 

menyebabkan tidak normalnya fluktuasi ketersediaan debit air untuk kebutuhan domestik 

dan untuk pertanian lahan basah. 

Berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2012 dinyatakan bahwa saat ini dan dimasa 

mendatang upaya rehabilitasi hutan dan lahan diarahkan/difokuskan pada DAS yang 

mengalami peningkatan degradasi hutan dan lahan sehingga dapat diharapkan dapat 

memulihkan daya dukungnya sebagai pengatur tata air (fungsi hidrologi). keseimbangan 

ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan hal tersebut di atas, 

maka dalamrangka penentuan daya dukung dan daya tampung DAS Tabunio perlu 

dilakukan kajian kuantitas, kualitas air dan kontuniutas air untuk untuk mewujudkan 

kondisi lahan produktif secara berkelanjutan yang dapat menjamin keseimbangan 

lingkungan dan tata air serta memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi 

masyarakat. 

2. Tujuan dan manfaat  

Penelitian ini bertujuan merumuskan arahan pengelolaan DAS dalam rangka 

penetapan DAS yang dipertahankan dan dipulihkan daya dukungnya. tujuan ini dilakukan 

melalui tahapan kajian sebagai berikut: 

a. Mengetahui karakteristik DAS Tabunio yang menjadi Kriteria dan Pembobotan dalam 

Penetapan Klasifikasi DAS yaitu: 1) Kualitas; 2) Kuantitas; dan 3) Kontinuitas.  

b. Menentukan klasifikasi kondisi daya dukung DAS Tabunio Kabupaten Tanah Laut. 

c. Menentukan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan DAS, untuk menjamin 

keseimbangan lingkungan dan tata air yang memberikan manfaat sosial ekonomi 

bagi masyarakat. 

Hasil kajian yang dilaksanakan di DAS Tabuni diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam rangka 

kebijakan dan penyelenggaraan Pengelolaan DAS 

b. Acuan bertindak dalam rangka mewujudkan kondisi lahan produktif secara 

berkelanjutan berdasarkan kondisi daya dukung DAS Tabunio 
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B. METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Objek Penelitian 

Tempat penelitian dapat dilaksanakan di daerah aliran sungai (DAS) Tabunio di 

Kabupaten Tanah Laut seluas 62.558.56 ha yang secara geografis terletak pada 30 44’ 

14.47‖ LS dan 1140 37’ 2.25‖ BT.  DAS Tabunio terdiri atas 44 desa. Objek penelitian di 

DAS Tabunio yang meliputi: a) Kualitas; b) kuantitas; dan c) kontinuitas air. Lokasi 

penelitian disajikan pada Gambar 1. 

Gambar 1. Lokasi Peneitian secara secara ekologis DAS dan Admnistrasi  

2. Bahan dan Alat 

Bahan dan alat  yang disiapkan dalam rangka kajian penentuan daya dukung DAS 

Tabunio antara lain sebagai berikut: 

a. Peta  yang teridiri atas; Peta Morfologi DAS. Administrasi. Citra SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission).   

b. HardWare : Komputer (CPU. Monitor. Plotter. Printer) 

c. SoftWare : Arc GIS 9 ArcMap version 9.3. Global Mapper 11 dan. Simulasi Model 

DAS  untuk melakukan pemodelan hidrologi dan untuk pemodelan daerah aliran 

sungai.  

d. Currentmeter untuk mengetahui debit air pada suatu DAS 

e. Water level untuk mengetahui perubahan tinggi muka air 

f. GPS (Global Positioning System) dan Stop watch untuk menghitung waktu 

g. Meteran untuk mengukur jarak 

h. Komputer dan printer untuk infut data. proses dan analisis data serta print out. 

i. Kamera untuk dokumentasi dan alat tulis menulis 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Parameter  

Penelitian ini menggunakan pendekatan wilayah ekologi DAS yang proses analisis 

dan penyajiannya dilakukan secara spasial dengan memanfaatkan teknologi Sistem 
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Informasi Geografis (SIG). hal tersebut diartikan bahwa hasil-hasil dalam penelitian ini 

memiliki referensi geografis dan penyajiannya berupa peta. Parameter yang akan diamati 

pada penelitian dan metode masing-masing parameter adalah sebagai berikut. 

Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air (tata air) terpilih untuk 

menggambarkan kondisi hidrologis DAS. didekati dengan lima sub kriteria yaitu: 1) 

koefisien rejim aliran; 2) koefisien aliran tahunan; 3) muatan sedimen; 4) banjir. Cara 

perhitungan parameter untuk setiap sub kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Koefisien Rejim Aliran (KRA) 

KRA = Q max/Qa 

Qa = 0.25 x Qrata 

Keterangan rumus: 

Qmax  = debit harian rata-rata tahunan tertinggi 

Qa  = debit andalan (debit yang dapat dimanfaatkan/berarti) 

Qrata  = debit harian rata-rata bulanan lebih dari 10 tahun  

Tabel 1. Kriteria Penilaian Koefisien Rejim Aliran (KRA) 

No. Nilai KRA Skor Kualifikasi pemulihan 

1 KRA ≤ 5 0.50 Sangat rendah 

2 5 < KRA ≤ 10 0.75 rendah 

3 10 < KRA ≤ 15 1.00 sedang 

4 15 < KRA ≤ 20 1.25 tinggi 

5 KRA > 20 1.50 Sangat tingg 

 
b. Koefisien Aliran Tahunan 

        k x Q 
C = ------------- 
       CH x A 

Keterangan rumus: 
C = koefisien aliran tahunan, k = faktor konversi = (365x86.400)/10, A= luas DAS (ha) 
Q = debit rata-rata tahunan (m3/det) dan CH = curah hujan rerata tahunan (mm/th) 
 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Koefisien Aliran Tahunan (C) 
No. Nilai Koefisien Aliran Tahunan Skor Kualifikasi pemulihan 

1 ≤ 0.2 0.50 Sangat rendah 

2 0.2 < C ≤ 0.3 0.75 rendah 

3 0.3 < C ≤ 0.4 1.00 sedang 

4 0.4 < C ≤ 0.5 1.25 tinggi 

5 C > 0.5 1.50 Sangat tingg 

 
c. Muatan Sedimen 

MS = k x Cs x Q (ton/tahun) 

Keterangan rumus: 
MS = Muatan sedimen, k = faktor konversi (365 x 86.400) 
Cs = konsentrasi sedimen gr/liter (rata-rata tahunan), Q = debit rata-rata tahunan (m3/det) 
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Tabel 3. Kriteria Penilaian Muatan Sedimen (MS) 

No. Nilai Muatan Sedimen Skor Kualifikasi pemulihan 

1 ≤ 5 0.50 Sangat rendah 

2 5 < MS ≤ 10 0.75 rendah 

3 10 < MS ≤ 15 1.00 sedang 

4 15 < MS ≤ 20 1.25 tinggi 

5 MS ≥ 20 1.50 Sangat tingg 

 
d. Banjir 

Banjir dalam hal ini diartikan sebagai meluapnya air sungai. danau atau laut yang 

menggenangi areal tertentu (biasanya kering) yang secara signifikan menimbulkan 

kerugian baik materi maupun non materi terhadap manusia dan lingkungannya. Data 

yang diperlukan berupa data frekuensi banjir yang diperoleh dari laporan kejadian 

bencana banjir atau pengamatan langsung 

Tabel 4. Kriteria Penilaian Kejadian Banjir 

No. Frekuensi Banjir Skor Kualifikasi pemulihan 

1 Tidak pernah 0.50 Sangat rendah 

2 1 kali dalam 5 tahun 0.75 rendah 

3 1 kali dalam 2 tahun 1.00 sedang 

4 1 kali tiap tahun 1.25 tinggi 

5 Lebih dari 1 kali dalam 1 tahun 1.50 Sangat tingg 

 
e. Indeks Penggunaan Air 

IPA = Total kebutuhan air/Qa 

Keterangan rumus: 
IPA    = Indeks penggunaan air 
Total kebutuhan air  = kebutuhan air untuk irigasi + DMI +penggelontoran kota 
DMI    = domestic. municiple & industry, Qa = debit andalan 
 
Tabel 5. Kriteria Penilaian Indeks Penggunaan Air (IPA) 

No. Nilai IPA Skor Kualifikasi pemulihan 

1 IPA ≤ 0.25 0.50 Sangat rendah 

2 0.25 < IPA ≤ 0.50 0.75 rendah 

3 0.50 < IPA ≤ 0.75 1.00 sedang 

4 0.75 < IPA ≤ 1.00 1.25 tinggi 

5 IPA > 1.00 1.50 Sangat tingg 

Keterangan : Semakin tinggi nilai IPA maka semakin kritis waduk 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. koefisien Rajim Aliran (KRA) 

Koefisien Regim Aliran (KRA) merupakan suatau bilangan yang menunjukkan 

perbandingan antara nilai debit maksimum (Qmaks) dengan nilai debit andalan (Qa) pada 

suatu DAS/Sub DAS.  Berdasarkan data debit air (Q) hasil pengukuran Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa tahun 1978 sampai tahun 2000 

di peroleh debit air rata-rata sebagaimana disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Debit air rata – rata tahun 1978 – 2000 

Pada Gambar 2 dan Tabel 26 terlihat bahwa debit air yang diperoleh selama 23 

tahun (1978 – 2000), debit air maksimum 45,14 m3/det, debit andalan yang dapat 

digunakan 2,86 m3/det, sehingga termasuk kriteria penilaian koefisien Rejim Aliran (KRA) 

> 15,79.  Hasil analisis KRA menujukkan bahwa DAS Tabunio termasuk pada kualifikasi 

pemulihan tinggi, sedangkan rata debit air bulanan semakin rendah pada tahun 1978 

hingga tahun 2000.  Pengukuran tahun 2015 diperoleh nilai debit air maksimum 5,72 

m3/det, minimum 2,63 dan Q rata-rata 3,75 m3/det. 

Sajikumar dan  Remya (2015) menilai efek penggunaan lahan dan tutupan lahan 

terhadap karakteristik limpasan-permukaan dan debit air dari dua DAS di Kerala, India. 

Zhang, et al. (2015), hasil penelitian memberikan dasar teoritis dan dukungan teknis untuk 

reklamasi lahan serta konservasi tanah dan air di daerah bekas pertambangan yang 

rawan ekologis. Selanjutya Fox, et al. (2012) menganalisis dampak perubahan tutupan 

lahan terhadap total limpasan hujan dan debit air selama 1950-2003 di daerah tangkapan 

air Mediterania Prancis, hasil penelitian dinyatakan bahwa terdapat perubahan tutupan 

lahan terhadap debit air. 

Ma et al. (2010) mengemukakan bahwa untuk pengendalian banjir dapat dilakukan 

pembangunan saluran air dan membuat puncak banjir buatan, hal ini bermanfaat untuk 

menyalurkan sedimen, untuk meningkatkan volume sungai. Polonskii dan  Solodovnikova 

(2009), upaya pengendalian banjir dengan sipil teknis berupa waduk, embung dan 

normalisasi sungai. 

a. Koefisien Aliran 

Kriteria penilaian koefisien aliran tahunan merupakan suatu parameter untuk 

menggambarkan kondisi hidrologis DAS yang diperoleh dari data debit air rata-rata 

tahunan (11.4 m3/det), curah hujan (1583,667 mm/thn) dan luas DAS Tabunio (62558,56 
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ha). Berdasarkan hasil analisis koefesien aliran, maka di peroleh bahwa kriteria  koefisien 

aliran di DAS Tabunio sebesar 0,36 termasuk kriteria kualifikasi pemulihan sedang. 

b. Muatan Sedimen 

Muatan sedimen merupakan suatu parameter untuk menggambarkan kondisi tata 

air hidrologis DAS yang diperoleh dari data konsentrasi sedimen (0,0008123 gr/liter), debit 

air rata-rata tahunan (11.4 m3/det) di DAS Tabunio. Berdasarkan hasil analisis muatan 

sedimen, maka di peroleh bahwa kriteria  muatan sedimen 29,20  ton/ha/tahun sehingga 

termasuk kriteria kualifikasi pemulihan sangat tinggi. 

Penggunaan lahan yang tidak tepat dan kepemilikan lahan meningkatkan hilangnya 

keanekaragaman hayati termasuk lapisan tanah dengan unsurharanya. Saygın et al. 

(2011) menyatakan bahwa, degradasi lahan karena erosi tanah merupakan salah satu 

satu masalah yang paling serius. Cao at al. (2015) melaporkan bahwa erosi potensial dan 

limpasan permukaan menunjukkan peningkatan yang signifikan.  

Arribas et al. (2003) mengemukakan bahwa hasil simulasi menunjukkan bahwa 

dampak kerusakan lahan pada iklim Iberi Semenanjung tergantung pada faktor-faktor 

lokal (intensitas degradasi dan lokasi geografis). 

c. Banjir 

Banjir dalam hal ini diartikan sebagai meluapnya air sungai di DAS Tabunio yang 

menggenangi areal tertentu (biasanya kering) yang secara signifikan menimbulkan 

kerugian baik materi maupun non materi terhadap manusia dan lingkungannya.  

Data yang diperlukan berupa data frekuensi banjir yang diperoleh dari laporan 

kejadian bencana banjir atau pengamatan langsung Kriteria penilaian kejadian banjir. 

Berdasarkan data yang diperoleh dinyakatan bahwa kejadian bencana banjir pengamatan 

lagsung oleh masyarkat terjadi 2 sampai 3 kali setahun, sehingga termasuk kriteria 

kualifikasi pemulihan sangat tinggi. 

Cui et al. (2009) meneliti DAS Xiaoqinghe secara keseluruhan, untuk 

mengembangkan sebuah desain jaringan sungai untuk mengurangi risiko sungai sambil 

mempertahankan sungai dalam keadaan sealamiah mungkin merupakan upaya 

pemulihan kejadian banjir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain meningkatkan 

konektivitas jaringan dan sirkuit selama periode debit rendah, hal ini menunjukkan jalur 

aliran lebih lancar, dan mengurangi risiko banjir selama periode debit tinggi  (Cui et al., 

2009). 

Untuk meningkatkan keberhasilan upaya pemulihan banjir, maka cabang-cabang 

sungai harus dilihat sebagai ekosistem secara fungsional, sehingga upaya pemulihan 

harus lebih terkoordinasi dalam suatu sistem. Dalam kaitan ini, harus ada pergeseran dari 

pendekatan taktis menuju pendekatan strategis dalam restorasi sungai dan DAS 
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(Thomas, 2014). memprediksi kemungkinan tanggapan frekuensi banjir dengan 

perubahan kompleksitas jaringan sungai yang disebabkan oleh percepatan urbanisasi di 

dalam DAS.  

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan di DAS Tabunio, maka disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. koefisien Rejim Aliran (KRA) > 15,79  termasuk pada kualifikasi pemulihan tinggi;  

2. koefisien aliran sebesar 0,36 termasuk kriteria kualifikasi pemulihan sedang;  

3. Muatan sedimen 29,20  ton/ha/tahun  termasuk kriteria kualifikasi pemulihan sangat 

tinggi;  

4. banjir terjadi 2-3 kali setiap tahun termasuk kualifikasi pemulihan sangat tinggi. 

2. Saran-saran 

DAS merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas beberapa komponen dan 

beberapa kepentingan, baik pada bagian hulu, tengah dan hilir, sehingga dalam rangka 

pemulihannya disarankan dilakukan secara terpadu lintas pemangku kepentingan,  lintas 

wilayah, terpadu tujuan untuk ekologis dan ekonomis, pemulihannya dilakukan 

berdasarkana daya dukungnya dengan mempertimbangan kepentingan ekologis dan 

ekonomis. 
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ABSTRAK 

 
Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan lahan 
atau sumberdaya lahan sesuai potensinya. Peniliaian potensi lahan sangat diperlukan 
dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfatan lahan dan pengolaan lahan secara 
berkesinambungan. Rencana pemanfaatan lahan dengan memperhatikan kemampuan 
lahan merupakan usaha untuk memanfaatkan lahan selaras dengan kemampuan 
lahannya dalam rangka pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan. Tujuan 
penelitian adalah mengarahkan pemanfaatan lahan berdasarkan kelas kemampuan 
lahan. Proses evaluasi penggunaan lahan tersebut dilakukan dengan menumpang susun 
(overlay) peta penggunaan lahan yang ada pada saat ini (present land use) dengan peta 

kemampuan lahan). Hasil penelitian menggambarkan ada beberapa kelas kemampuan 
lahan yang tidak sesuai dengan potensi pemanfaatan menurut kelas kemampuan, yaitu 
Kelas kemampuan lahan IV pada lahan ini mestinya tidak diperuntukkan untuk hutan 
sekunder, kelas kemampuan lahan V pada lahan ini tidak diperuntukkan untuk lahan 
terbuka dan kelas kemampuan lahan V, tidak diperuntukkan sebagai lahan terbuka, 
permukiman, semak belukar, sawah, dan tegalan, sedangklan kelas kemampuan lahan II 
dan III sesuai dengan potensi pemanfaatan menurut kelas kemampuan lahan.  
Key word: Arahan Kelas kemampauan lahan,  Sub DAS Kusambi 

 

I. PENDAHULUAN  

a. Latar Belakang 

Sumberdaya lahan suatu daerah aliran sungai (DAS) cenderung mendapat 

tekanan seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Menurut Malingreau (1978), 

peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya tekanan penduduk terhadap 

lahan, sehingga aktivitas bercocok tanam telah berkembang luas pada lahan hutan di 

daerah pegunungan.Bahkan Muta'ali (1993) menyatakan bahwa masalah kerusakan 

lingkunganyang paling kritis adalah tekanan pendudukterhadap lahan. Oleh sebab itu, 

perlu penanganansecara arif atas sumberdayahutan dan lahan sehinggatidak 

berimplikasipada masalah sosial, psikologis dan ekologis yang destruktif. Menurut Arsyad 

(2010), usaha konservasi tanah bukan berarti usaha untuk menunda penggunaan lahan 

atau melarang penggunaan lahan, tetapi usaha untuk menyesuaikan penggunaan lahan 

dengan kemampuan lahannya dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat 

yang diperlukan agar lahan dapat berfungsi secara berkelanjutan. 

Kelas Kesesuaian Lahan (KKL) adalah suatu kondisi dari lahan yang diperlukan 

untuk mendukung keberhasilan dan implementasi yang berkelanjutan dari tipe 

penggunaan lahan yang spesifik. Kelas kesesuaian lahan ditunjang oleh kecocokan 
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antara persyaratan tumbuh (crop requirements) dan persyaratan penggunaan lahan (land 

use requirements) (Djaenudin, 1998). Menurut Palao el al (2013), tanah dan air adalah 

sumber daya yang paling penting dalam DAS. Perubahannya pada kuantitas dan kualitas 

sumber daya ini tidak hanya berdampak di tempat, tetapi dialami oleh masyarakat. usaha 

konservasi tanah bukan berarti usaha untuk menunda penggunaan lahan atau melarang 

penggunaan lahan, tetapi usaha untuk menyesuaikan penggunaan lahan dengan 

kemampuan lahannya dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang 

diperlukan agar lahan dapat berfungsi secara berkelanjutan. Program rehabilitasi hutan 

dan lahan serta konservasi tanah bertujuan untuk merehabilitasi lahan kritis serta 

melindungi, meningkatkan dan mempertahankan kemampuan lahan agar dapat berfungsi 

dan berdaya guna secara optimal, baik sebagai unsur produksi maupun sebagai media 

pengatur tata air dan perlindungan lingkungan alam atau Jasa lingkungan yang dihasilkan 

hutan umumnya adalah manfaat tidak langsung (Hartwick et al, 2001). 

Sub-DAS Kusambi yang termasuk dalam DAS Batulicin merupakan salah satu 

kawasan strategis karena di dalamnya ada kawasan perekonomi terpadu (KAPET) 

Batulicin, dimana Sub-DAS Kusambi berada di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan 

Batulicin, Simpang Empat dan Karang Bintang.(BPDAS Barito 2009). Kecamatan 

Batulicin dan Simpang Empat penduduknya sangat  padat, sedangkan Kecamatan 

Karang Bintang adalah kecamatan yang berkembang dan daerahnya masih banyak lahan 

perkebunan dan pertanian.  Kondisi Sub-DAS Kusambi perlu pengelolaan dan 

penatagunaan lahan yang baik. Penggunaan lahan merupakan komponen penting yang 

mempengaruhi DAS, karena berkaitan dengan hidrologi dan kualitas air di wilayah sungai 

(Huang et al 2013). Pemanfaatan sumberdaya lahan dapat optimal dan lestari apabila 

penatagunaan lahan dilakukan secara arif dengan tetap memperhatikan karakteristik, 

kemampuan dan daya dukung lahan (Brown et al, 2010, Lin et al, 2012).  

b. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengarahkan pemanfaatan lahan berdasarkan 

kelas kemampuan lahan  dan manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai  

masukan  dalam sistem perencanaan spasial untuk penatagunaan lahan.  

II. METODE PENELITIAN  

Data primer yang dikumpulkan adalah: lereng , tingkat erosi, kepekaan erosi, 

kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas, drainase, kerikil/batuan dan bahaya banjir. 

(Faucette et al., 2003; Tomer dan James, 2004; Rayes, 2007; Arsyad, 2010). Data 

sekunder yang digunakan adalah data, administrasi wilayah Sub DAS Kusambi, batas 

administrasi kecamatan, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, mata pencaharian dan 

pendapatan masyarakat, curah hujan, peta jenis tanah, peta kemiringan lahan, peta 
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erodibilitas tanah, peta bahaya erosi dan peta penggunaan lahan Sub-DAS Kusambi. 

Peta dan bahan-bahan yang diperlukan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan 

lapangan, analisis laboratorium, dari instansi pemerintah dan data sekunder hasil 

penelitian. Alat utama penelitian ini adalah seperangkat computer dengan program GIS. 

Langkah awal untuk analisis kelas kemampuan lahan adalah menentukan satuan 

lahan. Satuan lahan digunakan sebagai satuan manajemen lahan terkecil dalam evaluasi 

kemampuan lahan Satuan lahan dalam penelitian ini dihasilkan dari overlay peta 

kemiringan lahan dan peta jenis tanah dengan peta tutupan lahan (Alesheikh, et al 2008). 

Kualitas dan karakteristik satuan lahan diperoleh dari survei lapangan dan analisis sampel 

tanah di laboratorium. Sistem klasifikasi kemampuan lahan mendefinisikan dan 

mengkomunikasikan keterbatasan biofisik tentang penggunaan lahan, termasuk iklim, 

tanah dan topografi (Brown et al, 2010). Klasifikasi kemampuan lahan didasarkan pada 

delapan karakteristik satuan lahan,yaitu: kemiringan lahan, tekstur, struktur, 

permeabilitas, bahan organic dan erodibilitas tanah, drainase, dan persebaran kerikil di 

permukaan lahan (Arsyad 2010; Rayes 2007).  

Faktor erodibilitas tanah (K) ditentukan berdasarkan tekstur, struktur, 

permeabilitas dan bahan organik. Tekstur, permeabilitas, dan darinase tanah diketahui 

dari hasil analisis laboratorium sampel tanah. Tingkat erosi yang telah terjadi dikaji 

berdasarkan data survei lapangan. Banyaknya kerikil di permukaan tanah hingga 

kedalaman 20 cm ditentukan berdasarkan persentase volume kerikil terhadap total tanah 

galian. 

 Teknik Analisis 

1. Klasifikasi kemampuan lahan 

Tabel 1. Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan Faktor Penghambat 

Faktor 
Penghambat/ 

Pembatas 

Kelas Kemampuan Lahan 

I II III IV V VI VII VIII 

Kemiringan lahan L0 L1 L2 L3 (*) L4 L5 L6 
Kepekaan erosi KEI,KE2 KE3 KE4,KE5 KE5 (*) (*) (*) (*) 
Tingkat erosi e0 e1 e2 e3 (**) e4 e5 (*) 
Kedalaman tanah k0 kl k2 k2 (*) K3 (*) (*) 
Tekstur t1, t2,t3 t1, t2,t3 t1, t2,t3, t4 t1, t2,t3, t4 (*) t1,t2,t3,t4 t1,t2,t3,t4 T5 
Permeabilitas P2,P3 P2,P3 P2,P3,P4 P2,P3 P1 (*) (*) P5 
Drainase d1 d2 d3 d4 d5 (**) (**) d0 
Kerikil b0 b0 b1 b2 b3 (*) (*) b4 
Banjir O0 O1 O2 O3 O4 (**) (**) (*) 

Sumber  : (Arsyad  2010; Rayes 2007)  
Catatan : (*) = dapat mempunyai sembarang sifat dan (**) = tidak berlaku  

Klasifikasi kemampuan lahan dilakukan dengan cara matching yaitu dengan 

membandingkan antara karakteristik satuan lahan dengan kriteria kelas kemampuan 

lahan  dengan GIS untuk menghasilkan lapisan informasi unit lahan (Alesheikh et al 
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2008). Kelas kemampuan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor 

penghambat yang ada. 

2. Kesesuaian bentuk penggunaan lahan dan arahan pemanfaatan lahan  

Kesesuaian bentuk penggunaan lahan di analisis secara komparatif dengan 

membandingkan antara penggunaan lahan aktual saat ini dengan penggunaan lahan 

potensi masing-masing kelas kemampuan lahan (Alemu et al., 2013; Zhou & Liu, 2013). 

Perubahan penggunaan lahan menyebabkan degradasi hutan dan DAS hubungan antara 

perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan pertanian menyebabkan meningkatnya 

potensi erosi (Solaimani  et al, 2009; Im et al, 2008). 

Arahan pemanfaatan lahan dilandasi semangat rehabilitasi lahan untuk konservasi 

tanah dan air dengan mendasarkan potensi kelas kemampuan dan tekanan 

pendududuk.Lahan kelas  kemampuan I memiliki  potensi penggunaan lahan yang 

beragam sedang lahan kelas kemampuan VIII dialokasikan hanya untuk cagar alam atau 

hutan lindung. 

Tabel  2. Kriteria Hubungan Potensi Pemanfaatandan Kelas Kemampuan Lahan 

No.  Kelas Kemampuan Potensi Pemanfaatan Lahan 

1. I Semua bentk pemanfaatan lahan 
2. II Semua bentk pemanfaatan lahan kecuali Psi 
3. III Pti, Pit, Ptri,Pmk,Kht,Pkbi 
4. IV Pt,Ptri,Pmk,Kht,Pkbt 
5. V Ptri,Kht,Okbst 
6. VI Ptrs,Kht 
7. VII Ptrt, Kht,Kons 
8. VIII HL 

Sumber: (Arsyad 2010; Rayes 2007). Keterangan: 
Psi : Pertanian sangat intensif,  Pti : Pertanian intensif,  Pt : Pertanian terbatas,  Pit : 
Perikanan terbatas, Pmk : Pemukiman, Kht : Tanaman kehutanan (dengan orientasi 
produksi),  Pkbi : Tanaman perkebunan intensif, Pkbt : Tanaman perkebunan terbatas,  
Pkbst : Tanaman perkebunan sangat terbatas, Ptri : Tanaman rerumputan intensif, Ptrs : 
Tanaman rerumputan tidak intensif, Ptrt : Tanaman rerumputan terbatas, Kons : Area 
dengan tindakan konservasi khusus, HL : Hutan Lindung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Evaluasi Pemanfaatan Lahan Sub DAS Kusambi 

Lahan yang bisa diusahakan untuk pertanian, perkebunan dan pemukiman sesuai 

dengan kelas kemampuan lahan II,III dan IV, sedangkan lahan yang tidak bisa 

diusahakan untuk pertanian, perkebunan dan pemukiman sesuai dengan kelas 

kemampuan lahan V dan VI.  Dengan dasar konsep ekosistem, maka setiap bidang lahan 

harus digunakan sesuai dengan karakter ekosistemnya agar tidak terjadi kerusakan 

akibat kesalahan pengelolaan. Pola pemanfaatan lahan akan mempunyai dampak positif 

apabila diusahakan secara terencana sesuai dengan kemampuan lahannya, demikian 

sebaliknya akan berdampak negatif apabila tidak mempertimbangkan kemampuan 
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lahannya. Dampak lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan sering tidak 

diperhitungkan karena keterbatasan dalam menilai barang dan jasa lingkungan (Bonnieux 

dan Goffe, 1997). Lebih jelasnya sebaran seharusnya pemanfaatan lahan dari hasil 

analisis kemampuan lahan bisa di lihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Peta Pemanfaatan Lahan ideal Kemampuan Lahan 

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan lahan dengan kemampuan 

lahan diketahui bahwa pemanfaatan lahan eksisting Sub DAS Kusambi ada yang sesuai 

dengan pemanfaatan lahan eksisting dan ada yang tidak sesuai. Pemanfaatan lahan yang 

tidak sesuai tersebut terdapat pada kelas kemampuan lahan rendah, yaitu kelas 

kemampuan lahan IV, V dan VI dengan sub kelas kemampuan IV e, V e dan VI e, yang 

berarti lahan tersebut mempunyai faktor pembatas utama berupa tingkat erosi agak berat 

dampai berat dan kemiringan lereng miring sampai agak curam. Hasil dari proses analisis 

kesesuaian pemanfaatan lahan dengan kelas kemampuan lahan tersebut kemudian 

disajikan dalam bentuk Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Kesesuaian Bentuk Penggunaan Lahan terhadap Kelas Kemampuan Lahan Sub 
DAS Kusambi per Satuan Lahan. 

Kemamp
uan 

Lahan 

Pemanfaatan Lahan Sub DAS Kusambi 

Kesesuaian 
Potensi Pemanfaatan 

Berdasarkan Kemampuan 
Lahan 

Pemanfaatan Lahan 
Eksisting 

II Semua Pemanfaatan lahan 
kecuali pertanian sangat intensif 

lahan terbuka, per-
kebunan,   semak 
belu-kar dan tegalan 

Sesuai : Perkebunan,  
semak belukar dan 
tegalan 

III Semua pemanfaatan lahan 
kecuali pertanian sangat intensif 

Industri, pemukiman, 
sawah, tegalan, 
semak belukar, 

Pemanfaatan lahan 
semua Sesuai 
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perkebunan,  lahan 
terbuka 

IV Pertanian terbatas, tanaman re-
rumputan  intensif, pemukiman, 
tana-man kehutanan, tanaman 
Perke-bunan terbatas 

Industri, pemukiman,  
tegalan, Hutan 
sekunder 

Sesuai: Hutan 
sekunder 
pemukiman dan 
tegalan Tidak sesuai: 
industri 

V Pertanian terbatas tanaman re-
rumputan instensif, pemukiman 
tana-man kehutanan, tanaman 
perke-bunan terbatas 

Hutan, lahan terbuka, 
perkebunan,  
sawah, semak 
belukar, 
tegalan 

Sesuai:  Hutan  
Tidak sesuai: lahan 
terbuka, perkebunan, 
sawah, tegalan, 
semak belukar 

VI Tanaman rerumputan tidak 
intensif, Pengembalaan dan 
tanaman kehu-tanan 

Hutan sekunder, 
perke-bunan, 
pemukiman, 
Sawah, semak 
belukar, 
tegalan 

Sesuai: Hutan 
sekunder 
Tidak Sesuai: pemu-
kiman, semak belukar 
sawah, tegalan 

Sumber: Hasil Pengolahan, analisis kemampuan lahan dan pemanfaatan lahan (2013) 

Hasil analisis pemanfaatan lahan dengan kelas kemampuan lahan, masih banyak 

potensi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pada sebagian bentuk pemanfaatan lahan 

eksisting terutama yang berada pada kelas kemampuan lahan rendah. Dari data spasial 

hasil analisis terlihat sebaran keruangan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan 

kemampuan lahannya, yaitu terdapat di bagian tengah dan hulu Sub DAS. Hal ini patut 

diwaspadai apalagi faktor pembatas utama berupa tingkat erosi tanah berat hingga 

sangat berat. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dapat semakin meningkatkan laju 

erosi dan pastinya akan meningkatkan juga tingkat sedimentasi di daerah hilir, yang pada 

akhirnya dapat menyebabkan banjir bagi daerah hilir (Arsyad, 2010). Mulyono, et 

al.,(2011) mengemukakan bahwa Kelas Kesesuaian Lahan (KKL) adalah suatu kondisi 

dari lahan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan dan implementasi yang 

berkelanjutan dari tipe penggunaan lahan yang spesifik. Dengan menggunakan tabel 

hubungan potensi pemanfaatan lahan dengan kelas kemampuan lahan dilakukan analisis 

kesesuaian pemanfaatan lahan dengan cara membandingkan dengan potensi 

pemanfaatan lahan tiap kelas kemampuan lahan. Menurut Baja (2012) bahwa kesuaian 

lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan untuk penggunaan tertentu. Kecocokan 

tersebut dinilai berdasarkan analisis kualitas lahan sehubungan dengan persyaratan 

suatu jenis penggunaan tertentu, sehingga kualitas yang baik akan memberikan nilai 

lahan atau kelas yang tinggi terhadap jenis penggunaan tertentu. 

 Nandi dan Luffman (2012) menyatakan bahwa pengelolaan lahan yang tidak tepat 

menyebabkan degradasi lahan yang serius sehinggai erosi tanah meningkat, oleh sebab 

itu, perlu penanganan secara arif atas sumberdaya lahan sehingga tidak berimplikasi 

pada masalah sosial, psikologis dan ekologis yang destruktif. Smith dan Poter, (2009) 
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pendekatan manajemen yang inovatif salah satu solusi perubahan perilaku dan respon 

sosial yang adaptif terhadap kondisi DAS jangka panjang. Eksploitasi berlebihan dan 

sIstem manajemen yang salah urus mengakibatkan Degradasi (George dan Leon, 2007). 

Perubahan ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan sepeti bertambahnya 

lahan kritis, mengingkatnya erosi tanah dan sedientasi, dan terjadinya banjir pada musim 

hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dampak lingkungan akibat perubahan 

peggunaan lahan yang sering tidak diperhitungkan karena adanya keterbatasan dalam 

menilai barang dan jasa lingkungan. Penatagunaan lahan perlu dilakukan secara optimal 

dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek social masyarakat (Shrestha, et 

al., 2006). 

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan tentunya 

akan berakibat buruk pada lahan tersebut. Upaya-upaya perbaikan tentu seperti 

rehabilitasi lahan dan hutan serta konservasi tanah bertujuan untuk merehabilitasi lahan 

kritis serta melindungi, meningkatkan dan mempertahankan kemampuan lahan agar 

dapat berfungsi dan berdaya guna secara optimal, baik sebagai unsur produksi maupun 

sebagai media pengatur tata air dan perlindungan lingkungan alam dengan melibatkan 

masyarakat local (Njurumana dan Prasetyo, 2010). Dengan demikian, penatagunaan 

lahan dalam rehabilitasi lahan Sub-DAS Kusambi perlu diarahkan untuk konservasi tanah 

dan air serta untuk meningkatkan daya dukung lahan di sub das Kusambi melalui 

intensifikasi lahan sesuai kelas kemampuan lahan yang ada. Program social forestry 

dalam bentuk hutan rakyat dan agroforestri di sub Das Kusambi merupakan altematif 

menarik untuk pemecahan problematika lahan dan sosial masyarakat. Hutan rakyat dan 

agroforestri diyakini merupakan jawaban cerdas sebagai upaya konservasi tanah dan air 

sekaligus bentuk intensifikasi lahan untuk meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja 

masyarakat. Nilai nilai pemahaman tentang fungsi dan manajemen DAS sangat penting 

bagi masyarakat (Allan, et al., 2008) 

Kelas kemampuan lahan II sampai IV sebenarnya masih berpotensi untuk lahan 

pertanian. Namun mengingat faktor pembatas utama yang muncul adalah kemiringan 

lahan dan tekstur tanah yang berpotensi besar akan terjadi erosi dan degradasi lahan 

(Sefle, 2013), maka sebagai upaya konservasi lahan disarankan penggunaannya untuk 

agroforestri dengan terasering. Kelas kemampuan lahan VI muncul karena faktor 

pembatas utama kemiringan lereng. Kelas kemampuan lahan VIII yang ada adalah 

semua satuan lahan dengan tanah litosol yang ternyata memiliki faktor pembatas utama 

berupa permeabilitas tanah. Kelas kemampuan lahan VII dan VIII sebenarnya hanya 

berpotensi untuk dibiarkan secara alami atau dijadikan hutan lindung. Namun mengingat 

tekanan penduduk yang tinggi maka solusi yangtanaman semusim seperti  dapat diambil 
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adalah menjadikannya hutan rakyat (tanaman kayu dan buah-buahan) yang berfungsi 

sebagai hutan lindung. Arahan perubahan bentuk penggunaan lahan yang lebih optimal 

dari aspek ekologis dan sosial. 

Hasil analisis kemampuan lahan dan kondisi eksisting Sub DAS Kusambi ternyata 

pada bagian tengah dan hilir Sub DAS Kusambi pemanfaatan lahannya  sangat intensif 

untuk keperluan budidaya, hal ini tidak terlepas dari kedekatan DAS ini dengan 

Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga permintaan lahan terutama untuk lahan permukiman 

semakin bertambah dari hari ke hari. Walaupun pada bagian tengah Sub DAS Kusambi 

terdapat beberapa lokasi yang kondisi topografinya berat namun alih fungsi lahan 

pertanian masih tetap berlangsung, bahkan di daereh ini sudah ditetapkan sebagai 

kawasan perekonomian terpadu oleh pemerintah Kabupaten. Kartasapoetra, et al.,(1991) 

mengemukakan bahwa ekosistem hutan yang tidak terganggu mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pengawetan air bagi kepentingan manusia. 

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan arah perubahan pemanfaatan lahan Sub 

DAS Kusambi terutama untuk kegiatan budidaya non pertanian mengarah kepada lahan-

lahan dengan kelas kemampuan yang rendah (kemampuan lahan IV, V dan VI) yang 

mempunyai faktor pembatas utama berupa tingkat erosi yang berat hingga sangat berat 

dan kemiringan lereng yang miring hingga curam. Hal ini akan semakin memicu 

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya.  

B.  Arahan Pemanfaatan Lahan berdasarkan Kemampuan Lahan 

Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan kemampuan lahan Sub DAS kusambi, 

dimana luasan kesesuaian pemanfaatan lahan sebesar 3046,81 ha sedangkan lahan 

yang tidak sesuai 2288,80 ha. Kesesuaian lahan dengan kelas kemampuan lahan 

ternyata cukup luas dibandingkan dengan lahan yang tidak sesuai, akan tetapi kalau ini 

dibiarkan terus menurus tanpa ada tindakan pencegahan terhadap lahan yang tidak 

sesuai akan berakibat buruk dikemudian hari. 
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Gambar 2. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Kemampuan Lahan 

Rencana pemanfaatan lahan dengan memperhatikan kemampuan lahan 

merupakan usaha untuk memanfaatkan lahan selaras dengan kemampuan lahannya 

dalam rangka pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan. Namun pada 

kenyataannya lahan sebagai sumber daya alam yang bernilai strategis memiliki 

keterbatasan baik berupa ketersediaan maupun kemampuannya. Kivell (1993) 

menerangkan bahwa kualitas dari lahan merupakan kendala fisik yang menjadi hambatan 

besar serta membatasi aktifitas pembangunan di atasnya.  

Kelas kemampuan lahan V dan VI merupakan kategori lahan yang tidak dapat 

digarap (Sitorus, 1995) terutama untuk pemanfaatan lahan pertanian secara umum. 

Suripin (2004) menyatakan bahwa lahan kelas VI tidak sesuai untuk diolah bagi tanaman 

semusim, karena sangat sensitif terhadap erosi dengan kemiringan lereng yang miring 

sehingga, kondisi lahan berbatu-batu atau berpasir dan mengandung banyak kerikil, 

kedalaman tanah sangat dangkal atau telah mengalami erosi berat. Lahan seperti ini lebih 

sesuai untuk padang rumput atau dihutankan dengan tanaman yang dapat menutup 

tanah dengan baik. 

Arahan pemanfaatan lahan pada kelas kemampuan ini adalah kawasan lindung, 

perkebunan, permukiman  yang merupakan lahan permukiman eksisting, dan hutan 

rakyat dengan sistem agroforestry. Bentuk pemanfaatan lahan ini selain berfungsi 

ekologis juga memberikan keuntungan secara ekonomis (Arsyad, 2006). Secara ekologis 

system agroforestry sangat bermanfaat untuk menjaga kualitas lahan. Meningkatkan 

kandungan unsur hara dalam tanah sehingga produktifitas lahan tetap terjaga. Tutupan 

vegetasinya dapat menekan laju erosi yang diakibatkan oleh air hujan. Keuntungan 
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ekonomi yang diperoleh dari sistem agroforestry adalah masyarakat masih dapat 

mengolah lahan dengan menanam tanaman semusin di sela-sela tanaman utama. 

Penggunaan tanaman semusim di Sub DAS Kusambi seperti perkebunan dapat menjadi 

pilihan dalam kemampuan lahan kelas VI. Namun, dapat digunakan di tanah yang 

mempunyai perakaran dalam dan topografi agak miring hingga agak curam dengan 

tindakan konservasi berat (Arsyad, 2000). 

IV.Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

1. Kelas kemampuan lahan yang sesuai dengan pemanfaatan lahan di DAS Kusambi 

3046,81 ha (57%) dan kelas kemampuan lahan yang tidak sesuai dengan 

pemanfaatannya adalah  2288,80 ha (43%) 

2. Arahan pemanfaatan lahan pada kelas kemampuan lahan I-IV untuk menjaga 

kesinambungan dan penataan lahan di arahkan untuk pertanian, perkebunan, 

sedangkan untuk kemampuan lahan V dam VI di arahkan untuk hutan rakyat 

sistem agroforestry dan terasering.. 

B. Saran  

Rencana pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya 

agar bisa disesuaikan dengan kelas kemampuan lahannya baik, pengembangan 

permukiman, dan pertanian lahan kering  
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ABSTRAK 

 
Daya dukung daerah aliran sungai (DAS) memiliki kapasitas penyediaan sumberdaya 
alam yang terbatas, terutama kemampuan lahan dalam memenuhi ketersediaan dan 
kebutuhan kehidupan, dan ekosistem tata air dalam suatu ruang/wilayah DAS. Tingkat 
daya dukung DAS dapat dinilai dari karaktristik lahan dan banjirnya. Tujuan penelitian 
adalah untuk mendapatkan informasi teknis karakteristik lahan dan banjir di DAS Satui 
sebagai sebagai salah satu dasar penilaian daya dukungnya. Karakterisasi biofisik DAS 
Satui disusun dengan basis formula ―Tipologi DAS‖. Agar pengelolaan DAS terakomodasi 
dalam system pembangunan daerah. Hasil karakterisasi menunjukkan DAS Satui memilik 
potensi pasokan air banjir yang ―tinggi‖ meskipun karakteristik lahannya dalam kategori 
―sedang‖. Berdasarkan karakteristik/tipologi lahan dan pasokan air banjir maka urutan 
prioritas pengelolaan bagian DAS adalah Bagian Hulu kemudian diikuti Bagian Tengah, 
dan Bagian Hilir. Dengan skor ―tinggi‖ untuk pasokan air banjir dan ―sedang‖ untuk 
kerentanan lahannya maka daya dukung DAS Satui dapat termasuk dalam kategori 
―dipulihkan‖  
Kata Kunci: Lahan, Banjir, Karakterisasi, DAS, Daya Dukung. 

 

Pendahuluan 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah  daratan  yang merupakan satu 

kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau 

atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di 

laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

(Asdak,2010). Meningkatnya jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan 

kebutuhan ekonomi menyebabkan laju tekanan terhadap sumber daya lahan tidak dapat 

dihindari, terutama untuk kepentingan pertanian dan pengembangan permukiman 

sehingga perubahan lahan menyebabkan dampak bagi degradasi lahan dan pencemaran 

lingkungan (Lü, et al., 2008).  

Peningkatan populasi manusia dan perubahan penggunaan lahan pada suatu DAS 

merupakan masalah utama, karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas air  

(Kometa, dan Ebot, 2012). Selanjutnya Kusuma (2007), interaksi komponen dalam 

ekosistem DAS ini dapat dinyatakan dalam bentuk keseimbangan input dan output dan ini 

mencirikan keadaan hidrologi ekosistem tersebut. Selanjutnya Rayes (2007), dalam 

memanfaatkan sumberdaya alam dalam suatu DAS untuk penggunaan lahan tertentu, 
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diperlukan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan mengingat tingginya 

persaingan dalam penggunaan lahan, baik untuk pertanian maupun non pertanian. 

Lahan Kritis Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI 

Nomor SK. 781/Menhut-II/2012, menyatakan bahwa DAS Satui Kabupaten Tanah Bumbu 

terdapat lahan kritis seluas 35.014,35 ha. DAS Satui mempunyai luas 153,521.64 ha, 

secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan 

Selatan. DAS Satui merupakan suatu ekosistem yang di dalamnya terdiri berbagai jenis 

penggunaan dan tutupan lahan yang senantiasa mengalami perubahan sebagai akibat 

pertambahan jumlah penduduk di DAS untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomis.   

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (2010) 

menyatakan bahwa terdapat kejadian banjir di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu periode 

2007 – 2010 sejumlah 8 kecamatan dan 39 desa. Nan et al. (2005) menyatakan bahwa 

curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan berlangsung pada periode waktu 

yang lama pada bagian hulu dan tengah DAS, hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

banjir. Kejadian banjir dapat meningkat oleh karena aktivitas manusia dalam penggunaan 

lahan yang tidak berdasarkan asas kelestarian (Kadir et al, 2013). 

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi teknis karakteristik lahan 

dan banjir di DAS Satui sebagai sebagai salah satu dasar penilaian daya dukungnya. 

Karakterisasi biofisik DAS Satui disusun dengan basis formula ―Tipologi DAS‖. Agar 

pengelolaan DAS terakomodasi dalam system pembangunan daerah 

Pendekatan Metode 

Pendekatan yang digunakan dalam kajian karakteristik suatu DAS adalah aspek  

geomorpohologi suatu Daerah Aliran Sungai, meliputi beberapa parameter diantaranya 

adalah luas DAS, bentuk DAS, Jaringan sungai,  

Kemiringan lereng adalah perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu 

lahan dengan jarak mendatarnya. Besar kemiringan lereng dapat dinyatakan dengan 

beberapa satuan, diantaranya adalah dengan % (prosen) dan o (derajat). Data spasial 

kemiringan lereng dapat disusun dari hasil pengolahan data ketinggian (garis kontur) 

dengan bersumber pada peta topografi atau peta rupabumi. Pengolahan data kontur 

untuk menghasilkan informasi kemiringan lereng dapat dilakukan secara manual maupun 

dengan bantuan komputer. 

Jenis Tanah diperoleh dari peta Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor 

(1995). Geologi diperoleh dari lembar Peta Geologi Amuntai, Banjarmasin, Satui, 

Sampanahan dan Kotabaru. Formasi geologi berdasarkan Peta Geologi Kalimantan 

Selatan skala 1 : 250.000 (RePPProT, 1988). 
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Parameter penutupan lahan dinilai berdasarkan prosentase penutupan tajuk 

pohon terhadap luas setiap land system (menurut RePPProT) dan diklasifikasikan 

menjadi lima kelas. Masing-masing kelas penutupan lahan selanjutnya diberi skor untuk 

keperluan penentuan lahan kritis. Dalam penentuan lahan kritis, parameter penutupan 

lahan mempunyai bobot 50%, sehingga nilai skor untuk parameter ini merupakan 

perkalian antara skor dengan bobotnya (skor x 50).Berdasarkan kriteria penetapan lahan 

kritis yang mempertimbangkan kondisi Penutupan / Penggunaan Lahan, kemiringan 

lereng, erosi, batuan dan manajemen maka diperoleh tingkat kekritisan lahan.  

Hasil Dan Pembahasan
 

 

Lokasi penelitian DAS Satui merupakan DAS yang terletak di 3 (tiga) Kecamatan 

yaitu Kecamatan Satui, Kusan Hulu dan Sungai Loban yang berada di wilayah Kabupaten 

Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luasan  81.108,41 ha atau 16,57 % 

dari luasnya Kabupaten Tanah Bumbu. 

Luasan DAS yang berada di Kecamatan Satui seluas  70.979,56 ha atau 87,49 %, 

Kecamatan Kusan Hulu seluas  10.096,00 ha atau 12,46 % dan Kecamatan Sungai 

Loban seluas  32,83 ha atau 0,05 %. Lokasi  DAS Satui  terletak  pada  posisi  304437,14  

mT – 335361,69  mT dan 9578786,42 mU – 9620722,96 mU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Gambar 1. Lokasi Penelitian 

1. Jaringan Sungai DAS Satui 

Secara keseluruhan sungai-sungai yang ada di DAS Satui mempunyai sungai 

yang panjang-panjang dengan terutama sungai satui dan sungai batulaki. Sungai Satui 

terdiri dari sungai-sungai kecil yang ada di atasnya yitu sungai Baruna dengan panjang 

sungai 21.430,58 m dan sungai Tandui dengan panjang sungai 28.350,03 m, sedangkan 

untuk sungai Batulaki terdiri dari anak sungain yaitu sungai Asikin dengan panjang sungai 

yaitu 26.384,38 m dan sungai Waluangin dengan panjang sungai 15.348,95 m. Kalau di 

lihat dari panjang sungai dan tipe sungainya maka sungai Batulaki sangat memberikan 
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pengaruh yang cukup besar terhadap kejadian-kejadian banjir yang sering terjadi apabila 

terjadi hujan yang sangat lebat, apalagi banyaknya kegiatan-kegiatan yang sudah tidak 

berwawasan lingkungan seperti banyaknya illegal loging dan illegal mening yang banyak 

terjadi di daerah DAS satui. Jaringan sungai di DAS Satui dapat dilihat pada table sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Sungai dan panjang sungai (m) 

No. Nama Sungai Panjang (m) 

1 S. Satui          58.596,66  

2 S. Batulaki          68.478,18  

3 S. Satui_          21.816,11  

4 S. Baruna          21.430,58  

5 S. Tandui          28.350,03  

6 S. Asikan          26.384,38  

7 S. Waluangin          15.348,95  

  Total        240.404,89  

 
Sungai Batulaki di lihat dari pola sungai lebih panjang daripada sungai satui sehingga 

suplai air yang paling banyak di DAS Satui adalah dari sungai Batulaki lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Peta jaringan sungai sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jaringan Sungai DAS Satui 

2. Kelerengan 

  Tingkat kemiringan lereng wilayah DAS Satui didominasi oleh daerah dengan 

bentuk wilayah datar yang memiliki tingkat kemiringan kelas I dengan kelerengan 0 - 2 % 

yaitu seluas 27.428,99 ha atau 33,82 %, kelas II dengan kelerengan 2-7% yaitu seluas 

30.939,29 ha atau 38,15%, kelas III dengan kelerengan 7-14% yaitu seluas 5.826,77 ha 

atau 7,18 % kelas IV dengan kelerengan 14-21% yaitu seluas 3.478,18 ha atau 4,29% 

dan kelas V memiliki tingkat kemiringan lereng >21 % dengan areal seluas 13.435,19 ha 
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atau 1,56 %. DAS Satui di dominasi oleh kelas lereng 0 – 2 %, hal ini dapat 

memperlambat aliran permukaan, selain itu memungkinkan lahan yang lebih luas untuk 

kegiatan pertanian dan perkebunan, dengan mempertimbangan kelas kemampuan dan 

kesesuaian lahan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Peta Kelerengan DAS Satui 

3. Jenis  tanah   

Jenis tanah di  DAS  Satui memiliki  tiga jenis  tanah  yaitu dapat d: 

No Jenis Tanah Luas (ha) Prosentase (%) 

1 Latosol    35.265,65  43,48 

2 Alluvial      4.856,10  5,99 

3 Kompleks Podsolik Merah Kuning Laterik    40.986,66  50,53 

  Total    81.108,41                    100,00  

 
1. Aluvial dengan luasan 4.856,10 ha (5,99%) tanah ini merupakan tanah yang terbentuk 

dari bahan induk lempung dan pasir yang berselang seling. Material lempung 

merupakan materil yang sangat halus dan mudah tersuspensi dalam air. Karenanya 

material lempung yang paling akhir terendap dan dapat tersebar hingga jauh perairan. 

Jenis tanah ini cukup subur dan tersebar pada sebagian daratan aluvial, dataran banjir 

dan rataan pasang surut. Tanah jenis ini mempunyai kemampuan yang ukup tinggi, 

sehingga bentuk penggunaan lahannya berupa persawahan dengan pengairan teratur 

dan sebagian  berupa  tambak. 

2. Latosol dengan luasan 35.265,65 ha (43,48%) tanah ini berwarna netral sampai  asam  

berwarna coklat,  coklat  kemerahan sampai merah. Produktifitasnya  sedang   sampai   

tinggi  dan   digunakan   untuk   lahan pertanian padi dan perkebunan. 

3. Kompleks Podsolik Merah Kuning dan Laterik dengan luasan 40.108,41 ha (50,53%) 

tanah ini merupakan tanah khas daerah tropika lembab yang agak tinggi (terutama 
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laterik). Tanah ini mempunyai solum yang tebal, berwarna merah kekuningan seragam, 

dan biasanya mengandung liat lebih dari 50 %, tingkat kebasaan cukup tinggi, tanah 

gembur dan juga solum tanah yang dalam.Tanah ini penting bagi pertanian, tapi 

karena unsur haranya kurang maka diperlukan pemupukan. 

 

Gambar 4. Peta Jenis Tanah 

4. Penutupan Lahan 

Penutupan lahan DAS Satui diperoleh dengan cara melakukan interpretasi Citra 

Landsat ETM 7+ path 117 row 62, hasil perekaman tahun 2013 yang telah dilakukan cek 

lapangan. Keadaan penutup lahan di wilayah DAS Satui  meliputi hutan, tubuh air, 

perkebunan, hutan tanaman, tambak, pertanian lahan kering, mangrove, semak belukar, 

tanah terbuka dan pemukiman  hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 4 berikut :  

Tabel 2.  Tutupan lahan DAS Satui 

No. Kelerengan  Luas (ha) Prosentase (%) 

1 Hutan    31.907,06  39,34 

2 Tubuh Air          459,63  0,57 

3 Perkebunan    11.415,56  14,07 

4 Hutan Tanaman      1.123,45  1,39 

5 Tambak            21,89  0,03 

6 Pertanian Lahan Kering      8.523,79  10,51 

7 Mangrove          299,75  0,37 

8 Semak belukar    16.037,50  19,77 

9 Tanah Terbuka    11.004,34  13,57 

10 Pemukiman          315,45  0,39 

  Total    81.108,41  100,00 

 
Jenis penutup lahan pada DAS Satui didomonasi oleh jenis Hutan seluas 

31.907,06 ha (39,34%), kemudian semak belukar dengan Pertanian lahan kering 

33.706,61 ha (23,61 %) dan Perkebunan 20.098,53 ha (14,08 %).  Vegetasi belukar 

umumnya berada pada lahan yang jauh dari pemukiman sehingga kurang dimanfaatkan 

dengan baik. Kegiatan perkebunan di wilayah DAS Satui didominasi oleh kebun sawit 
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maupun kebun rakyat berupa tanaman karet. Sesuai Kometa dan Ebot (2012), dinyatakan 

bahwa masalah utama yang dihadapi DAS umumnya peningkatan populasi manusia dan 

perubahan penggunaan lahan, yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas air. 

Penutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder sebagian besar berada di 

bagian hulu DAS, berdasarkan status lahannya termasuk Kawasan Hutan Produksi (HP) 

yang di dalamnya terdapat aktivitas pemanfaatan hutan berupa kayu oleh pemegang ijin 

usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Penutupan Lahan di DAS Satui 

5. Lahan Kritis  

Berdasarkan kriteria penetapan lahan kritis yang mempertimbangkan kondisi 

Penutupan/Penggunaan Lahan, kemiringan lereng, erosi, batuan dan manajemen maka 

diperoleh tingkat kekritisan lahan.  Data tingkat  kekritisan lahan diperoleh berdasarkan 

hasil updating data spasial lahan kritis yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan DAS Barito 

Tahun 2013. 

Berdasarkan data tingkat kekritisan lahan, lahan yang termasuk kriteria Kritis dan 

Sangat kritis seluas  30,939,29 ha atau 38.15% dari luas DAS Satui, sementara lahan 

dengan kriteria Tidak Kritis 13.435,19 ha 16,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan 

dengan vegetasi hutan sudah sangat sedikit dan perlu untuk dilakukan upaya-upaya 

rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Satui. Bukhari dan Febryano (2008), usaha-usaha 

pertanian tradisional yang dilakukan dengan mengkonversi lahan hutan menjadi lahan 

pertanian, sering menjadi penyebab terjadinya lahan kritis. Taddese (2001), degradasi 

lahan adalah ancaman besar bagi masa depan dan membutuhkan usaha yang besar dan 

sumber daya untuk memperbaiki. Penyebab utama degradasi lahan adalah peningkatan 

jumlah penduduk yang cepat, erosi yang tinggi, deforestasi, tutupan vegetasirendah.   
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BPDAS Barito (2013), menyatakan bahwa DAS Satui terdapat beberapa luasan 

lahan kritis dengan berbagai kriteria, lahan kritis tersebut terdapat pada DAS Satui yang 

terletak di Kabupaten tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut;   

(a) Tidak kritis =  13.435,19  ha 

(b) Potensial kritis =    5.826,77  ha 

(c) Agaka kritis =  27.428,99  ha 

(d) Kritis  =  30.939,29  ha 

(e) Sangat kritis =    3.478,18  ha 

Berdasarkan pada kondisi tingkat kekritsan lahan di DAS Satui di atas, maka 

dapat dinyatakan bahwa di DAS Satui terdapat lahan dengan kriteria kritis (Kritis dan 

sangat kritis) seluas 34.417,47 ha atau terdapat lahan dengan kriteria kritis 42,44 % dari 

luas lahan wilayah provinsi Kalimantan Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Peta Lahan Kritis di DAS Satui 

Berdasarkan analisis data spasial serta ground cek lapangan maka rekomendasi 

rencana teknik RHL secara vegetatif pada land mapping unit (LMU) pada RHL Prioritas I 

dan II di DAS Satui, selanjutnya dinyatakan bahwa kegiatan RHL di rencanakan akan 

dilaksanakan terdiri atas prioritas I dan II, hal ini sesuai dengan tingkat kekritisan lahan.  

Setiap tahapan prioritas pelaksanaan kegiatan RHL secara vegetatif masing-masing 

terdiri atas Reboisasi dan penghijauan dengan luasan tertentu sesuai dengan fungsi 

kawasan  lindung dan kawasan budidaya. 

Departemen Kehutanan (2009),  Penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang 

tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan kemampuan daya dukungnya akan 

meyebabkan terjadinya lahan kritis, disampaing itu masyarakat yang belum mendukung 

upaya konservasi seperti illegal logging dan penyerobotan lahan hutan akan 

menyebabakan deforestasi dan memacu terjadinya bencana alam banjir dan longsor 

pada musim penghujan dan kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau serta 

pencemaran air sungai, pendangkalan waduk, abrasi pantai dan tidak berfungsinya 
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sarana pengairan akibat sedimentasi yang berlebihan.  Selanjutnya dinyatakan bahwa 

untuk menghindari hal tersebut di atas perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis 

dan pengembangan fungsi DAS yang terus ditingkatkan dan disempurnakan.  Untuk 

perencanaan secara teknik diperlukan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan lahan 

Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS).   

Borah (2011), menyatakan bahwa saat ini model DAS banyak tersedia yang memiliki 

berbagai kompleksitas, kekuatan, dan kelemahan, termasuk dalam pemodelan atau 

penentuan teknik pengelolaan DAS dapat dipecahkan dengan berbagai metode  seperti 

proses hidrologi (curah hujan yang berlebihan, aliran permukaan dan aliran dibawah 

permukaan, hal ini tergantung pada keakuratan data yang tersedia 

BPDAS Barito dan Fakultas Kehutanan Unlam (2011), dalam rangka penyusunan 

DAS Barito secara terpadu dinyatakan bahwa setiap unsur sumberdaya, baik fisik 

maupun biotik (termasuk manusia), yang ada di permukaan bumi pasti berada dalam 

suatu DAS. Selanjutnya dinyatakan bahwa berbagai pihak, baik instansi pemerintah, 

swasta, maupun masyarakat (perorangan atau kelompok), berkepentingan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan DAS dengan tujuan yang berbeda-beda. Makin luas dan 

makin beragam sumberdaya yang terdapat dalam suatu DAS, semakin banyak dan 

beragam pihak yang berkepentingan dalam DAS tersebut.  Berdasarkan  pada isu dan 

permasalahan yang terdapat pada DAS Satui, maka rangka pengelolaan DAS Satui 

secara terpadu di recanakan kegiatan atau rencana tindak RHL secara vegetatif  yang 

terdiri atas: 

a) Reboisasi Hutan Lindung  

b) Reboisasi Hutan Produksi 

c) Reboisasi Hutan Produksi 

d) Penghijauan Kawasan Budidaya 

e) Penghijauan Kawasan lindung 

Secara umum pembangunan daerah adalah mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan kehidupan masyarakat. Wujud dari pembangunan di antaranya meliputi 

aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan penerapan hukum yang 

berkeadilan, namun pada kenayataannya penduduk yang bermukim di DAS Satui relatif 

tingkat kesejahteraannya masih rendah, terlihat tingkan pendidikan, tingkat pendapatan 

dan masih masih banyak penduduk yang bertani atau memanfaatkan lahan secara 

tradisional yang pada gilirannya produktivitas rendah. 

Keberhasilan kegiatan pengelolaan DAS ditentukan oleh salah satu faktor 

kelembagaan dimana Koordinasi antar sektor dan antar wilayah merupakan satah satu 

program keterpaduan dalam pengelolaan DAS, sehingga diharapkan tidak ada 
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egosektoral dalam kegiatan di DAS Satui, semua sektor dan wilayah tetap melakukan 

kegiatan dan program tetapi selalu berazaskan kelesetarian eoksistem DAS serta 

terhindar dari komplik pemanfaatan lahan. 

Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan Pemerintah sebagai unsur 

pemegang otoritas kebijakan, fasilitator dan pengawas yang direpresentasikan oleh 

instansi-instansi sektoral Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan 

Pengelolaan DAS. Stakeholder Pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan 

pengelolaan DAS antara Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum,  Bappeda, Dinas 

Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan dan  Dinas Lingkungan Hidup 

(LH). Peran dinas Kehutanan terutama berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan 

kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam 

pengelolaan sumberdaya air dan tata ruang. Bappeda sebagai pemerintah daerah 

berperan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat Daerah. Dinas Pertanian berperan 

dalam pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pertanian dan irigasi. Dinas 

Perikanan dan Kelautan berperan dalam pengelolaan sumberdaya perairan, sedangkan 

Dinas LH dan Dinas Kesehatan berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan. 

Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Selatan berperan sebagai 

koordinator/fasilitator/regulator/supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala 

Provinsi dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang 

lintas Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu beserta instansi 

teknis terkait di dalamnya berperan sebagai koordinator/fasilitator/regulator/ supervisor 

penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten dan memberi pertimbangan teknis 

penyusunan rencana Pengelolaan DAS Satui di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta 

dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Pihak-pihak lain 

yang mendukung keberhasilan pengelolaan DAS antara lain: unsur legislatif, yudikatif, 

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dan Lembaga Donor.  

Dengan demikian dalam satu wilayah DAS akan terdapat banyak pihak dengan 

masing-masing kepentingan, kewenangan, bidang tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda, sehingga tidak mungkin dikoordinasikan dan dikendalikan dalam satu garis 

komando. Oleh karena itu koordinasi yang dikembangkan adalah dengan mendasarkan 

pada hubungan fungsi melalui pendekatan keterpaduan. Hal tersebut sangat penting dan 

disadari bahwa ini sebagai tanggung jawab bersama, kita semua harus punya rasa dan 

harus dilaksanakan bersama dengan prinsip saling mempercayai, keterbukaan, tanggung 

jawab, dan saling membutuhkan berkomunikasi, berkoordinasi, dengan berbagai pihak 

yang terlibat. Pemerintah Kabupaten Tanah bumbu bersama anggota dewan bermaksud 
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membuat peraturan daerah tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai Satui. Sehingga 

aturan ini bisa mengikat semua sektor yang ada di dalamnya. 

Kesimpulan Dan Saran 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan seperti tersebut diatas, maka dapat kami 

simpulkan dan sekaligus memberikan saran – saran sebagai berikut : 

1. Jaringan sungai di DAS satui terbagi dua kelas sungai yang besar yaitu sungai Satui 

dan sungai Batulaki.  

2. Tingkat kemiringan lereng di DAS Satui do dominasi kelerengan 2-7% yaitu seluas 

30.939,29 ha atau 38,15% dan diikuti oleh kelerengan 0-2% yaitu seluas 27.428,99 ha 

atau 33,82%.  

3. Jenis tanah yang mendominasi DAS Satui adalah Kompleks Podsolik Merah Kuning 

dan Laterik dengan luasan 40.108,41 ha (50,53%) dan Latosol dengan luasan 

35.265,65 ha (43,48%) yang paling rendah adalah Aluvial dengan luasan 4.856,10 ha 

(5,99%).  

4. Penutup lahan di wilayah DAS Satui  meliputi hutan, tubuh air, perkebunan, hutan 

tanaman, tambak, pertanian lahan kering, mangrove, semak belukar, tanah terbuka 

dan pemukiman dan yang paling mendominasi adalah tutupan hutan dengan luasan 

31,907,06 ha atau 39,34% dari total luasan tutupan lahan. 

5. Tingkat kekritisan lahan yang termasuk kriteria Kritis dan Sangat kritis seluas 

34.417,47 ha atau 42,44 %  

B.Saran 

Melakukan tindak lanjut Program dalam Pengelolaan DAS Terpadu (Para Pemangku, 

Masyarakat, Pihak Lain). Informasikan atau kirim dokumen DAS Satui (Master Plan/ 

hasil Studi Biofisik dan Non Biofisik, Model atau Sistem Managemen Pengelolaan)  ke 

semua yang terlibat. 
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ABSTRAK 
 
Banjir merupakan suatu kondisi aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air 

sungai normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan adanya 
genangan pada lahan rendah disisi sungai. Kerawanan banjir menggambarkan suatu 
kondisi banjir yang rawan terhadap faktor bahaya (hazard).  Perubahan penggunaan 
lahan dan belum optimalnya upaya rehabilitasi lahan terbuka dan kritis di Sub DAS 
Martapura yang terdiri atas sub sub DAS Riam Kiwa dan Sub sub DAS Riam Kanan, 
menyebabkan tingginya risiko banjir pada bagian hilir. BPDAS Barito (2014), lahan kritis di 
Kabupaten Banjar yang termasuk sub DAS Martapura seluas 112.576,3 ha (24,5%) dari 
luas Kabupaten Banjar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian banjir, penyebab dan upaya 
pengendaliannya, sedangkan manfaat yang diharapkan agar dapat menjadi acuan 
pengendalian kerawanan banjir untuk jangka pendek dan jangka panjang.  Penentuan 
kerawana banjir dilakukan melalui metode pendekatan secara spasial  dengan 
memanfaatkan sistem informasi Geografis. 

Hasil kajian diperoleh: 1) terdapat 10 kecamatan dan 99 desa rawan banjir; 2) 
ketinggian air banjir 0,3- 1,7 m; 3) penyebab kejadian: a)  terjadi perubahan penggunaan 
lahan bagian hulu; b) sumber debit air yang tingi bagian hulu Sungai Riam Kiwa; c) 
drainase tidak normal; d) terdapat bangunan di bantaran sungai; e) pendangkalan sungai. 
3) pengendalian kerawan banjir waktu jangka pendek dan jangka panjang. 
Kata kunci: DAS, banjir, lahan kritis dan GIS 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kabupaten Banjar yang terletak antara 2o 49’ 55‖ - 3o 43’ 38‖ pada garis Lintang 

Selatan dan 114o 30’ 20‖ hingga 115o 35’ 37‖ pada Bujur Timur. Dan terbagi menjadi 19 

kecamatan, dengan 290 desa/kelurahan. Ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar 

antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl).  Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari 

permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. 

Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang 

secara periodik. Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan (2010) menyatakan bahwa 

periode 2007-2010 terjadi bencana banjir di Kabupaten Banjar sebanyak 10 kecamatan 

dan 65 desa. Perkembangan pembangunan yang pesat di Kabupaten Banjar 

berpengaruh terhadap perubahan kondisi lahan secara spasial, yang secara langsung 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerentanan bencana 

Menyadari wilayahnya yang rawan bencana dan sesuai dengan anjuran Pemerintah 

Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Banjar berusaha mengidentifikasi potensi-potensi 
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bencana yang mungkin timbul. Daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Banjar akan 

diidentifikasi potensi-potensi bencana yang mungkin timbul.  Untuk memudahkan 

sosialisasi dan dipahami oleh masyarakat umum, maka perlu dilkaukan  identifikasi 

potensi bencana akan disusun dalam bentuk peta daerah rawan bencana yang kemudian 

disusun master plan pengendalian kerawanan bencana.  

Tujuan dan manfaat  

Tujuan Penyusunan Daerah Rawan Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Banjar 

Kalimantan Selatan adalah untuk menyusun peta daerah rawan bencana di wilayah 

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi 

acuan pengendalian kerawann banjir secara biofisik dan sosial ekonomi.   

KEADAAN UMUM WILAYAH STUDI 

Kondisi Geografis 

Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Berada 

pada 114°30'20" dan 115°35'37" Bujur Timur serta 2°49'55" dan 3°43'38" Lintang Selatan. 

Luas wilayahnya 4.668,50 km2 atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan 

Selatan. Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan: 

a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara, 

b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur, 

c. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan; 

d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat 

Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2015 bahwa Kabupaten 

Banjar terbagi kedalam 19 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan 

yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang memiliki 

luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). 

Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2015 sebagaimana 

disajikan pada Tabel 2.1, terlihat bahwa Kabupaten Banjar terbagi kedalam 19 wilayah 

Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan 

Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah 

Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). 

Ketinggian dari permukaan laut (dpl) untuk wilayah Kabupaten Banjar berkisar 

antara 0 – 1,878 meter, dimana 35 % berada diketinggian 0 -7 m dpl, 55,54 % ada pada 

ketinggian 50 – 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl, rendahnya letak 

Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah 

menjadi kurang lancar, sehingga menyebabkan sebagian wilayah selalu tergenang (29,93 

%) sebagian lagi (0,58 %) tergenang secara periodik (Bappeda Kabupaten Banjar, 2016) 
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Iklim 

Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat terhadap 

permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi 

dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2011, suhu udara di Kabupaten Banjar rata-rata 

berkisar antara 19,0oC sampai 35,6oC. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Februari 

(35,6oC) dan suhu minimum terjadi pada bulan Maret (19,0oC). Selain itu, sebagai daerah 

tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 50,0 % 

sampai 100,0 %, dengan kelembaban maksimum pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, 

September, dan Desember, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan Januari.  

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topographi 

dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2012 tercatat 

rata-rata 261,3 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Juli (122,7 mm) dan 

tertinggi terjadi pada bulan No ember (375,0 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 

14 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan November (18 hari), sebaliknya jumlah 

hari hujan terendah pada bulan Mei (8 hari) Bappeda Kabupaten Banjar (2013)) 

Struktur Ekonomi 

Analisis struktur ekonomi digunakan untuk mengevaluasi terjadinya perubahan pola 

kegiatan ekonomi daerah dan sekaligus mengetahui sektor kegiatan ekonomi utama 

daerah yang akan mempengaruhi pola alokasi sumber daya dalam lima tahun 

mendatang. Selain itu, analisis struktur ekonomi juga sangat penting untuk merumuskan 

strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah, 

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. 

Analisis struktur ekonomi menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) Kabupaten Banjar. Nilai PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah atau jumlah  

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Kabupaten Banjar 

dalam satu tahun. PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada 

tahun tersebut. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat perubahan 

struktur ekonomi Kabupaten Banjar.  Dalam lima tahun terakhir (2010-2014), nilai 

produksi dan nilai tambah Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan positif 

dan terus meningkat setiap tahunnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku 

meningkat dari Rp. 6.942,09 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp. 9.333,03 miliar 

pada tahun 2013 dan Rp. 10.077,93 miliar pada tahun 2014 

Perkembangan nilai PDRB kecamatan dari tahun 2011-2013 sebagaiman disajikan 

pada Error! Reference source not found.. Secara umum sulur kecamatan rata-rata 
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meningkat.  Kontribusi terbesar kecamatan terhadap PDRB kabupaten Banjar adalah 

kecamatan Martapura sebesar 14,88 persen, dikuti kedua kecamatan Karang Intan 9,88 

persen.  Nilai PDRB tahun 2013 tertinggi terdapat di Kecamatan Martapura yaitu 

mencapai 1.389.029.058 ribu dan nilai PDRB terrendah di Kecamatan Tatah Makmur 

sebesar 158.540.799 ribu (Bappeda Kabupaten Banjar, 2016) 

Kondisi Kesehatan 

Dalam upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat ketersediaan sarana 

kesehatan sangatlah perlu. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat 

mempengaruhi aspek pelayanan kesehatan, selain RSUD Ratu Zalecha di Kabupaten 

Banjar tercatat ada sebanyak 96 puskesmas dengan buah 29 puskesmas keliling 

kendaraan bermotor dan 10 buah perahu bermotor.  

Penyediaan sarana kesehatan, diperlukan pula tenaga medis yang handal untuk 

memberikan pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Banjar jumlah paramedis secara 

keseluruhan adalah 614 orang termasuk 119 orang tenaga yang Non medis. Sementara 

jumlah dokter sebanyak 103 orang dengan rincian, 66 dokter umum, 20 dokter gigi, dan 

17 orang dokter spesialis. Sepuluh besar penyakit yang banyak dialami penduduk dan 

yang berobat di poliklinik umum RS Ratu Zalecha di antaranya yang terbanyak adalah 

ISPA jumlah kasus 4686 dan hipertensi sebanyak 2930 kasus.   Penyakit yang sering 

menimbulkan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar, yaitu pertama adalah 

penyakit menular langsung seperti TB Paru, Infeksi Menular Seksual (IMS), Kusta, 

Pneumonia, Diare, dan lain-lain. Kedua adalah penyakit menular bersumber dari binatang 

seperti Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Filaria, Chikungunya, dan lainnya. 

Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti Campak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerawanan dan Kejadian Banjir  

Kerawanan banjir menggambarkan suatu kondisi banjir yang rawan terhadap faktor 

bahaya (hazard) tertentu. Kondisi kerawanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator, 

sehingga dapat ditentukan tingkat kerawanannya. Wilayah kecamatan rawan dan sangat 

rawan banjir terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan di sajikan berikut ini, sedangkan desa 

rawan dan sangat rawan banjir setiap kecamatan di sajikan pada Tabel 1. Peta tingkat 

kerawanan banjir disajikan pada Gambar 1. 

Tabel 1. Kerawan banjir setiap kecamatan di Sub DAS Martapura Kabupaten Banjar 

No Kecamatan Rawan Sangat Rawan Jumlah 

1 Pengaron 0 10 10 

2 Simpang Empat 0 5 5 

3 Mataraman 0 8 8 

4 Astambu 7 8 15 

5 Martapura Kota 14 7 21 
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Pada Tabel 1 terlihat bahwa kerawanan banjir di sub DAS Martapura kabupaten 

Banjar tersebar pada 10 kecaatan.  Banjir merupakan hasil dari faktor-faktor  saling terkait 

yang kompleks termasuk iklim, topografi, aspek topologi dan antropogenik. Dalam 

konteks perubahan global dan pemanasan iklim, penggunaan lahan dan perubahan 

tutupan lahan  menjadi perhatian utama karena perannya yang penting dalam perubahan 

limpasan, erosi tanah, pengendalian  dan pencegahan banjir (Zhang dan Wang, 2007). 

Pengendalian  dan pencegahan banjir dilakukan karena dapat menimbulakn bencana 

yang membahayakan kehidupan manusia ( Karamouz, et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Gambar 4.1. Peta tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Banjar   

Penyebab Banjir 

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal, 

sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta 

sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu 

menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Sesuai Kim dan Choi (2011), 

banjir berpotensi bahaya dan ancaman terhadap lingkungan, kehidupan manusia, dan 

sarana prasarana.  Penyebab banjir di Kabupaten Banjar secara umum sebagai berikut. 

a. Perubahan penggunaan lahan 

b. Sumber debit air yang tidak normal dari bagian hulu Riam Kiwa dan Riam Kanan 

c. Drainase tdk normal 

6 Martapura Timur 10 9 19 

7 Martapura Barat 5 5 10 

8 Sungai Tabuk 0 8 8 

9 Aluh-aluh 0 3 3 

10 Gambut 0 2 2 
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d. Terdapat bangunan di bantaran sungai 

e. Pendangkalan sungai 

f. Curah hujan yang tinggi 

g. Beberapa pemukiman terletak pada dataran rendah yang mudah di genangi air 

Berdasarkan hasil survey dinyatakan bahwa, waktu genangan rata-rata 2-3 hari, 

namun tergantung kondisi curah hujan, sedangkan periode kejadian rata-rata 2–3 kali 

setahun. Pada daerah tertentu khususnya Kecamatan Simpang Empat pada saat banjir 

dan saat kemarau susah untuk mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi, hal ini di 

karenakan beberapa desa berada pada daerah rawa, sehingga kadang-kadang pirid naik 

ke atas, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan alat untuk penjernih air. 

Kim dan Choi (2011), banjir berpotensi bahaya dan ancaman terhadap lingkungan, 

kehidupan manusian, dan sarana prasarana, sehingga perlu dilakukan kajan terhadap 

intensitas curah hujan dengan durasi-frekuensi  indeks banjir. Daerah rawan banjir 

merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. 

Kerentanan atau kerawanan potensi banjir merupakan suatu rangkaian kondisi yang 

menentukan apakah suatu sumber/asal/bahaya dapat berpotensi menyebabkan banjir 

(Paimin, Sukresno dan Pramono, 2006) 

Dampak Negatif Kejadian Banjir 

Kejadian banjir telah mengindikasikan adanya kerusakan tata air (hidrologi) sebagai 

akibat dari hancurnya komponen lingkungan lainnya seperti kerusakan lahan, hutan, 

keanekaragaman hayati dan bahkan kerusakan ekosistem atmosfer, yang secara totalitas 

membentuk kerusakan lingkungan hidup. Secara umum komponen yang terancam : 

a. Manusia  

b. Sarana prasarana  

c. Harta benda (Pertanian dan Perumahan) 

Pada umumnya masyarakat yang bermukim dalam suatu DAS melakukan usaha 

pertanian dengan jalan merubahan tanaman kehutanan menjadii tanaman pertanian 

lahan kering untuk meningkatkan kesejahteraannya (Kometa dan Ebot, 2012).  Liu et al. 

(2008), deforestasi dan reforestasi unumnya terjadi karena untuk kegiatan pertanian. 

Selanjutnya, Wismarini (2011) analisis indikator banjir dalam dapat dilakukan dengan cara 

pembobotan sesuai dengan kriteria yang berdasarkan Klasifikasi penggunaan lahan.   

Kadir (2015) menyatakan bahwa arrahan pemulihan DAS melalui pengayaan jenis 

vegetasi berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan dan fingsi kawasan, konservasi 

secara sipil teknis dan regulasi peningkatan daya dukung DAS 

Upaya pengendalian banjir 
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Secara teknis upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian kerawanan banjir 

disarankan agar di programkan kegiatan sebagai berikut: 

a. Jangka Pendek 

1) Penataan jaringan sungai dilakukan agar areal yang berpotensi banjir terdapat 

jaringan sungai 

2) Normalisasi sungai dilakukan pada sungai yang berpotensi memperlambat 

kecepatan aliran sungai seperti adanya tumbuhan dalam sungai dan bangunan 

pada kiri kana sungai 

3) Pembuatan drainase pada pemukiman yang rawan banjir memudahkan air 

mengalir ke sungai utama, dengan tidak menggenangi areal persawahan, selain 

itu diperbanyak pintu air yang menghubungkan ke sungai utama. 

4) Pembuatan  siring + pintu air dilakukan pada pinggir sungai sungai yang 

berpotensi longsor dan dapat memperdangkal sungai  

5) Peningkatan pengawasan buangan air dari tambak ikan di daerah bincau dan 

sekitarnya. 

6) Perlu adanya upaya pengerukan lumpur sungai Martapura sekala berkala. 

b.  Jangka Panjang 

Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk pengendalian banjir adalah 

sebagai berikut vegetatif, sipil teknis dan kebijakan Pemerintah.  Vegetati tanaman Karet 

merupakan salah satu upaya pengendalian banjir yang berperan pada aspek bifisik 

meningkatkan infiltrasi,mengurangi aliran permukaan (pegatur tata air) dan aspek 

ekonomi (meningkatkan pendapatan massyarakat).  Kadir (2013) menyatakan bahwa laju 

infiltrasi (fc) karet alam mencapai rata-rata konstan yang lebih tinggi dan lebih lama 

daripada laju infiltrasi karet unggul. Rata-rata kapasitas infiltrasi (f) karet alam adalah 

72,185 mm / jam dan unggul karet 60,904 mm / jam. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

a. Hasil kajian, analisis dan survey lapangan diperoleh bahwa terdapat 10 (sepuluh) 

wilayah kecamatan rawan dan sangat rawan banjir. 

b. Penyebab kerawanan banjir : 1) Perubahan penggunaan lahan; 2) Sumber debit air 

yang tidak normal dari bagian hulu Riam Kiwa dan Riam Kanan; 3) Drainase tidak 

normal; 4) Terdapat bangunan dlm sungai; 5) Pendangkalan sungai; 6) Aliran 

permukaan yg tinggi. 

c. Dalam rangka pengendalian kerawanan bencana banjir perlu adanya upaya 

pengedalian secara terpadu lintas sektoral pada tahap jangka pendek dan jangka 
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panjang. Secara umum upaya pengendalian banjir melalui kegiatan RHL secara 

vegetatif dan RHL secara sipil teknis 

d. Komponen terancam atau terkena dampak negatif dari kejadian banjir yaitu pada 

aspek biofisik dan aspek sosial ekonomi 

Saran-saran 

a. Upaya pengendalian kerawan banjir secara umum terdiri atas Rehabilitasi hutan dan 

lahan secara vegetatif dan sipil teknis, selain itu perlu adanya upaya pengendalian 

kerawanan dari aspek regulasi.  

b. Perlu adanya sosialisasi secara periodik kepada masyarakat yang tinggal pada lokasi 

rawan bencana. 

c. Perlu adanya kesiapsigaan intansi terkait untuk pengendalian bencana. 
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ABSTRAK 

 
Nyawai (Ficus variegeta Blume) adalah salah satu jenis tanaman yang telah digunakan 
masyarakat  sebagai bahan obat. Informasi manfaat dan kandungan golongan senyawa 
kimia aktif dalam bagian tanaman nyawai diperlukan untuk pengembangan pemanfaatan 
nyawai sebagai tanaman obat. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah mengetahui 
manfaat dan kandungan senyawa aktif  dalam bagian kulit batang, daun dan buah 
nyawai. Pengambilan sampel tanaman dilakukan secara purposive sampling di daerah 
Kab. Banjar dan Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bagian yang diambil adalah  
buah, kulit batang dan daun. Parameter yang dianalisa adalah alkaloid, steroid, 
triterpenoid, saponin, flavonoid dan tanin. Metode analisa yang digunakan adalah skrining 
fitokimia menggunakan pereaksi warna. Hasil penelitian menunjukkan  tanaman nyawai 
bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, antara lain: obat kulit, disentri, pektay, 
luka bernanah dan berak darah. Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, batang dan 
buah nyawai  mengandung  alkaloid, steroid, triterpenoid, saponin, flavonoid dan tanin.   
Kata Kunci : nyawai, daun, buah, kulit batang, skrining fitokimia, manfaat, bahan obat,  
                        senyawa aktif 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia secara turun-temurun telah memanfaatkan berbagai jenis 

tumbuhan untuk bahan obat tradisional baik sebagai tindakan pencegahan maupun 

pengobatan terhadap berbagai jenis penyakit. Pemanfaatan tumbuhan obat tradisional 

akan terus berlangsung terutama sebagai obat alternatif, hal ini terlihat pada masyarakat 

daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan modern. Dalam masa krisis ekonomi 

seperti saat ini, penggunaan obat tradisional lebih menguntungkan karena relatif lebih 

mudah didapat, lebih murah dan dapat diramu sendiri. Selain itu bahan bakunya dapat 

ditanam di halaman rumah sebagai penghias taman ataupun peneduh halaman rumah 

(Sulianti, et al.,  2005). 

Nyawai (Ficus variegeta Blume) adalah salah satu jenis alternatif tanaman hutan 

yang memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil pulp dan kertas, 

bahan kayu pertukangan dan kayu lapis. Masyarakat Kalimantan Selatan mengenal  

nyawai dengan sebutan luwa, luwa banang, luwa banyu, luwa banang habang, loa dan 

linuh. Nyawai memiliki variasi keragaman jenis yang cukup tinggi. Di beberapa wilayah 

Kalimantan Selatan, bagian kulit batang, daun dan buah nyawai dimanfaatkan untuk obat 

tradisional.    

mailto:junaidah_btr@yahoo.co.id
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Tanaman dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional apabila tanaman tersebut  

mengandung senyawa kimia yang mempunyai aktifitas biologis (zat bioaktif). Senyawa 

aktif biologis merupakan metabolit sekunder yang meliputi alkaloid, flavonoid, triterpenoid, 

tanin dan saponin. Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam suatu tanaman dapat 

diketahui dengan suatu metode pendekatan yang dapat memberikan informasi adanya 

senyawa metabolit sekunder. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode 

skrining fitokimia.  

Pemanfaatan kulit batang, buah dan daun nyawai (Ficus variegeta Blume)  

sebagai obat dapat diperkirakan melalui kebenaran kandungan senyawa metabolit 

sekunder. Informasi pemanfaatan bagian tanaman nyawai sebagai tanaman obat dan 

kandungan senyawa aktif nya akan sangat mendukung pengembangan jenis ini dimasa 

yang akan datang.  

B. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan penelitian adalah mengetahui manfaat sebagai bahan obat 

dan kandungan senyawa aktif  dalam bagian kulit batang, daun dan buah nyawai. 

II. METODOLOGI 

A. Waktu dan Tempat 

Survey pemanfaatan bagian tanaman nyawai dilakukan di Kab. Banjar dan Kab. 

Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Uji laboratorium dilakukan di Laboratorium Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Lambung Mangkurat, 

Banjarbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Nopember 2015. 

B. Metode 

1. Survey, Pengambilan Sampel Tanaman  dan Identifikasi Biologi Tanaman 

Survey dilakukan dengan metode wawancara dengan masyarakat di lokasi yang 

merupakan sebaran alami nyawai. Untuk mengetahui kandungan senyawa aktif, 

dilakukan pengambilan sampel bagian buah, daun dan kulit batang nyawai. Daun yang 

diambil adalah daun yang tidak terlalu muda (pucuk) dan daun yang terlalu tua. Daun 

kemudian dimasukkan dalam plastik kedap udara. Kulit batang yang diambil berada pada 

ketinggian sekitar 1 m dari permukaan tanah. Sedangkan pengambilan sampel buah  

langsung dipetik dari pohonnya dan disimpan dalam keranjang buah. Selain wawancara 

dengan masyarakat, juga dilakukan studi literatur tentang penggunaan nyawai sebagai 

tanaman obat. Sampel yang telah diambil, ada yang dibuat herbarium dan diidentifikasi di 

LIPI Bogor. 

2. Skrining Fitokimia  

Uji fitokimia menggunakan metode skrining fitokimia. Paramameter senyawa aktif 

yang ingin diketahui adalah saponin, alkaloid, flavonoid, triterpenoid, tanin dan steroid. 
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Sebelum dilakukan skriining fitokimia, dilakukan penghalusan dan pengeringan bahan 

tanaman dengan penjemuran selama 3 hari.  

Prosedur kerja dari setiap parameter adalah :  

1) Senyawa flavonoid : 

Sebanyak 200 mg sampel yang telah diekstrak dengan 5 ml etanol dipanaskan 

selama lima menit di dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan HCl pekat, 

kemudian ditambahkan 0.2 g  bubuk Mg. Hasil positif ditunjukkan dengan timbulnya 

warna merah tua (magenta) dalam waktu 3 menit (Sangi, et al., 2008) 

2) Senyawa saponin :  

Larutan ekstrak diambil sebanyak 1 ml dan ditambah 2 ml aquades kemudian 

diapaskan 10 menit lalu didingikan dan disaring untuk diambil filtratnya, lalu dikocok. 

Jika terdapat busa selama kurang lebih 15 menit, berarti uji dikatakan positif 

mengandung saponin (Harborne, 1987).  

3) Senyawa tanin :  

Larutan uji sebanyak 1 ml larutan dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 2-3 tetes larutan FeCl 1%. Hasil positif ditunjukan dengan terbentuknya 

warna hitam kebiruan atau hijau (Robinson, 1998).  

4) Steroid dan Triterpenoid 

Pemerikasaan triterpenoid dan steroid dilakukan dengan reaksi Liebermann-

Burchard. Larutan uji diambil sebanyak 2 ml dan diuapkan dengan cawan porselin. 

Residu dilarutkan dengan 0,5 ml kloroform, kemudian ditambahkan 0,5 ml asam 

asetat anhidrat. Selanjutnya ditambahkan asam sulfat pekat sebanyak 2 ml melalui 

dinding tabung. Bila terbentuk cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan 

menunjukkan adanya triterpenoid dan apabila muncul cincin biru kehijauan 

menunjukkan adanya steroid (Robinson, 1998). 

5) Alkaloid 

Larutan ekstrak sebanyak 3 ml ditambah dengan 5 ml HCL 2 N dan 6 ml aquades, 

dipanaskan selama 15 menit. Setelah itu, didinginkan lalu disaring dan diambil 

fitratnya. Filtrat dibagi dalam 3 tabung, tabung 1 dicampurkan reagen Dragendorff, 

tabung 2 dicampurkan reagen Meyer dan tabung 3 sebagai blanko. Jika terdapat 

endapan jingga pada tabung 1 maka positif mengandung alkaloid. Jika terdapat 

endapan putih pada tabung 2 maka mengandung alkaloid (Robinson, 1998).  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemanfaatan Nyawai sebagai Tanaman Obat  

Tanaman nyawai  banyak ditemukan di Kab. Banjar (Desa Kahelaan, Desa Kiram) 

dan Kab. Tanah Laut (Desa Riam Adungan), Provinsi Kalimantan Selatan. Selain di lokasi 
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penelitian, nyawai juga telah digunakan masyarakat di beberapa wilayah sebagai 

tanaman obat.  Pada  lokasi survey, ditemukan 2 jenis variasi nyawai yaitu  Ficus 

variegeta Blume Sinonim Ficus variegeta var. chlorocarpa dan Ficus variegeta Blume 

Sinonim Ficus variegeta var. sycomoroides. Penampilan tanaman nyawai disajikan pada 

Gambar 1.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ( a )                                                (b)                                         

Gambar 1. Nyawai (a) Linuh/luwa banang (Ficus variegeta Blume Sinonim Ficus variegeta 
var. chlorocarpa), (b) luwa banang habang (Ficus variegeta Blume Sinonim 
Ficus variegeta var. sycomoroides) 

 

Walaupun telah digunakan masyarakat sebagai tanaman obat, pemanfaatan daun 

dan kulit batang nyawai masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan masyarakat masih lebih 

banyak menggunakan obat modern. Selain itu, populasi tanaman nyawai juga semakin 

sedikit dan lokasinya sudah jauh dari pemukiman sehingga menyulitkan masyarakat untuk 

mengambil bagian tanaman tersebut. Sedangkan untuk buah nyawai belum banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman obat. Buah nyawai hanya dimanfaatkan 

oleh binatang seperti rusa sebagai pakan.  Buah nyawai yang muda mengandung getah 

dan rasanya kalat, sedangkan buah nyawai yang sudah tua sudah tidak bergetah dan 

rasanya asam manis. Buah nyawai sangat digemari serangga dan sangat cepat  

mengalami pembusukan. Pemanfaatan tanaman nyawai oleh masyarakat yakni. 

Tabel 1. Pemanfaatan nyawai (Ficus variegeta Blume) oleh masyarakat 

No. Bagian 
Tanaman 

Pemanfaatan Cara Keterangan  

1. Daun Obat kulit Daun nyawai ditumbuk dan diberi kapur kemudian 
dioleskan ke bagian tubuh yang terkena penyakit 
kulit 

Hasil wawancara, 
lokasi : Desa 
Kahelaan, Kab. Banjar 

  Obat disentri Ambil 3-5 lembar daun nyawai yang masih muda. 
Daun kemudian ditumbuk  dan diberi air. Air 
perasan diminum 2 kali sehari 

Sari et al., 2011 

  Obat pektay Ambil beberapa lembar daun muda dan kemudian 
dikonsumsi sebagai lalap. 

Sari et al., 2011 

  Obat demam Daun nyawai direbus sampai mendidih  bersama Pengguna : 
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dan rematik daun Premna corymbosa dan Morindacitrifolia.  
Airnya kemudian diminum 

masyarakat Isenebuai 
(Arifin, 2016) 

2. Buah Obat disentri 
dan dan obat 
eksim 

- Abdullah et al., 2010 

3. Batang Obat batuk Kulit batang di buka dan air yang keluar dari balik 
kulit batang ditampung.  Air tersebut kemudian 
diminum 

Hasil wawancara, 
lokasi Desa Kiram, 
Kab. Banjar 

  Obat luka 
bernanah 

Batang dilukai dan diambil getahnya. Getah 
tersebut dioleskan di sekitar luka untuk 
melindungi dari infeksi 

Sari et al., 2011 

  Obat berak 
darah 

Kulit batang diambil kemudian diseduh dalam 
dalam segelas air. Air hasil seduhan diminum. 
Kulit batang juga bisa direbus atau langsung 
dikunyah 

Sari et al., 2011 
Didin et al., 2016 

  Gangguan 
ginjal dan 
saluran 
kemih 

Kulit batang nyawai dicampur dengan kulit batang 
Ficus adenosperma, direbus dan airnya diminum. 

Simanjuntak et al, 
2013 

 
B. Skrining Fitokimia 

Skrining fitokimia dilakukan sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui kandungan 

senyawa aktif dalam bagian kulit batang, daun dan buah nyawai. Hasil skrining fitokimia 

dari  Ficus variegeta Blume disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Skrining Fitokimia Kualitatif  

No. Nama Lokal Nama Latin  Bagian 
Tanaman 

Parameter 

Al Fl St Tr Tn Sp 

1. Lua Banang 
/Linuh 

Ficus variegeta Blume 
Sinonim Ficus variegeta 
var. chlorocarpa 

Buah (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

2. Lua Banang 
/Linuh 

Sda. Kulit 
Batang 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) 

3. Lua Banang 
/Linuh 

Sda. Daun (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

4. Lua Banang 
Habang/Loa 
Linuh 

Ficus variegeta Blume 
Sinonim Ficus variegeta 
var. sycomoroides 

Buah (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

5. Lua Banang 
Habang/Loa 
Linuh 

Sda. Kulit 
Batang 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) 

6. Lua Banang 
Habang/Loa 
Linuh 

Sda. Daun (+) (-) (-) (+) (+) (+) 

Keterangan :  
Al   = Alkaloid    Fl  = Flavonoid  St= Steroid  
 Tr  = Triterpenoid              Tn =Tanin   Sp=Saponin 
 (+) = Mengandung bahan kimia ( - ) = Tidak mengandung bahan kimia 
 

Hasil analisa pendahuluan menunjukkan bahwa nyawai dari berbagai variasi jenis 

memiliki kandungan senyawa kimia yang berkhasiat sebagai obat yaitu alkaloid, 

triterpenoid, flavonoid, tanin, steroid dan saponin. Kebanyakan tumbuhan menghasilkan 

metabolit sekunder, metabolit sekunder juga dikenal sebagai hasil alamiah metabolisme. 
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Hasil dari metabolit sekunder lebih kompleks dibandingkan dengan metabolit primer. 

Berdasarkan asal biosintetiknya, metabolit sekunder dapat dibagi ke dalam tiga kelompok 

besar yakni terpenoid (triterpenoid, steroid, dan saponin) alkaloid dan senyawa-senyawa 

fenol (flavonoid dan tanin) (Simbala, 2009). Senyawa ini diantaranya berfungsi sebagai 

pelindung terhadap serangan atau gangguan yang ada disekitar, sebagai antibiotik dan 

juga sebagai antioksidan (Atmoko dan Ma’ruf, 2009).  

Flavonoid terdeteksi dengan perubahan warna kertas saring menjadi kuning 

jingga. Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, kulit batang dan buah nyawai 

mengandung senyawa flavonoid, kecuali daun lua banang habang. Efek flavonoid 

terhadap macam-macam organisme sangat banyak macamnya dan dapat menjelaskan 

mengapa tumbuhan yang mengandung flavonoid dipakai dalam pengobatan tradisional. 

Flavonoid tertentu merupakan komponen aktif tumbuhan yang digunakan secara 

tradisional untuk mengobati gangguan hati (Robinson, 1995).  Flavonoid berperan 

sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui 

kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida (mengandung rantai 

samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon (Cuppett et al.,1954). 

Flavonoid mempunyai kontribusi dalam aktivitas antiproliferatif pada sel kanker manusia. 

Diketahui bahwa dari hasil penelitian, tangeretin, suatu senyawa flavonoid yang terdapat 

pada citrus, dapat menghambat sel tumor manusia (Bracke et al., 1994).   

Alkaloid terdeteksi dengan adanya endapan putih pada larutan ekstrak yang diberi 

reagen dragendorff dan adanya endapan jingga pada larutan ekstrak yang diberi reagen 

Mayer. Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, kulit batang dan buah nyawai 

mengandung senyawa alkaloid. Alkaloid merupakan salah satu metabolisme sekunder 

yang terdapat pada tumbuhan, yang bisa dijumpai pada bagian daun, ranting, biji, dan 

kulit batang. Secara umum alkaloid sering digunakan dalam bidang pengobatan 

(Harborne, 1996).  Dalam praktek medis kebanyakan alkaloid mempunyai nilai tersendiri, 

disebabkan oleh sifat farmakologi dan kegiatan fisiologinya yang menonjol sehingga 

dipergunakan luas dalam bidang pengobatan. Alkaloid mempunyai efek  dalam bidang 

kesehatan berupa pemicu sistem saraf, menaikkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, 

antimikroba, obat penenang dan obat penyakit jantung (Solomon, 1980; Carey, 2006; 

Simbala 2009). Hasil penelitian Hanani et al., (2005) menunjukkan bahwa  alkaloid juga 

dapat berfungsi sebagai zat antioksidan. Senyawa alkaloid yang terkandung dalam suatu 

jenis tanaman dapat bersifat sebagai bioaktif penolak (repellent) nyamuk (Mustanir dan 

Rosnani, 2008). Sedangkan alkaloid indol memilki aktifitas antibakteri dari Aspidosperma 

ramiflorum (Tanaka, 2006).  
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Stereoid terdeteksi dengan munculnya cincin biru kehijauan pada reaksi 

Liebermann-Burchard. Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, kulit batang dan buah 

nyawai mengandung senyawa steroid. Steroid merupakan salah satu dari bahan bioaktif 

yang terdapat pada  makhluk hidup. Steroid merupakan terpenoid yang memiliki 

karakteristik  4 cincin karbon yang menentukan  jenis dari steroid tersebut. Senyawa 

steroid jika terdapat pada tumbuhan kemungkinan berperan sebagai pelindung.  

Saponin terdeteksi dengan adanya busa pada proses pemanasan, pendinginan 

dan pengocokan ekstrak. Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, kulit batang dan 

buah nyawai mengandung senyawa saponin. Saponin adalah senyawa aktif permukaan 

yang kuat menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah 

sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Saponin digunakan sebagai bahan baku 

untuk sintesis hormon steroid yang digunakan dalam bidang kesehatan. Dua jenis 

saponin yang sering dikenal yaitu glikosida triterpenoid alkohol dan glikosida struktur 

steroid tertentu yang mempunyai rantai samping spiroketal. Kedua jenis saponin ini larut 

dalam air dan etanol tetapi tidak larut dalam eter (Robinson, 1995).  

Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan selaput saluran pencernaan 

sehingga dinding saluran pencernaan menjadi rusak (Sashi dan Ashoke, 1991 dalam 

Simanjuntak et al., 2001), sedangkan saponin tertentu dapat digunakan sebagai bahan 

baku untuk sintesis hormon steroid (Robinson, 1991). Selain itu, saponin berkhasiat 

mengencerkan dahak (Anonim, 2011). Saponin dalam tanaman lidah mertua bermanfaat 

untuk mempengaruhi kolagen, yaitu dalam menghambat produksi jaringan bekas luka 

yang berlebihan (Ulya, 2012). 

Triterpenoid terdeteksi dengan munculnya cincin kecoklatan/violet di perbatasan 

larutan pada reaksi Liebermann-Burchard. Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, 

kulit batang dan buah nyawai mengandung senyawa triterpenoid. Triterpenoid dapat 

digolongkan menjadi triterpena sebenarnya, steroid, saponin dan glikosida jantung 

(Harborne, 1996). Robinson (1995) menyebutkan beberapa macam aktivitas fisiologi 

menarik ditunjukkan oleh beberapa triterpenoid dan senyawa ini merupakan komponen 

aktif dalam tumbuhan obat yang telah digunakan untuk penyakit diabetes, gangguan 

menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati dan malaria.  

Tanin terdeteksi jika terjadi warna biru tua atau hitam kehijauan dengan 

menggunakan pereaksi larutan besi (III). Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, kulit 

batang dan buah nyawai mengandung senyawa tanin. Tanin merupakan komponen zat  

organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan 

sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan 

protein tersebut (Desmiaty et al., 2008). Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin 
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terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Beberapa tanin terbukti mempunyai aktivitas 

antioksidan, menghambat pertumbuhan tumor dan menghambat enzim seperti ―reverse‖ 

transcriptase dan DNA topoisonerase (Robinson, 1995). Tanin juga memiliki peranan 

biologis yang kompleks mulai dari pengendap protein hingga pengkhelat logam. Tanin 

juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis (Hagerman, 2002).   

IV. KESIMPULAN 

1. Daun, buah dan kulit batang nyawai berpotensi sebagai tanaman obat   

2. Hasil skrining fitokimia menunjukkan daun, kulit batang dan buah nyawai 

mengandung senyawa aktif flavonoid, alkaloid, steroid,  tanin, triterpenoid dan 

saponin. 
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ABSTRAK 
 

Tumbuhan berkhasiat obat sudah sejak lama dimanfaatkan masyarakat lokal untuk 
pengobatan tradisional. Seperti masyarakat yang ada di Desa Bagus Kecamatan 
Marabahan dan Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala 
Propinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi, sampai saat ini belum pernah dilakukan kajian 
etnobotani mengenai tumbuhan berkhasiat obat untuk pengobatan tradisional. 
Pengobatan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, diteliti 
dan dikembangkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian etnobotani mengenai 
tumbuhan berkhasiat obat untuk pengobatan tradisional. Tujuan dan manfaat dari kajian 
etnobotani ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan pengetahuan/kearifan 
lokal (indigenous knowledge) masyarakat mengenai pemanfaatan tumbuhan berkhasiat 
obat untuk pengobatan tradisional sehingga tetap lestari. Metode yang digunakan adalah 
survey eksploratif. Penentuan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. 
Pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dengan informan dan observasi di 
lapangan. Hasil dari kajian etnobotani ini didapatkan 34 jenis tumbuhan berkhasiat obat 
yang dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan tradisional. 
Kata Kunci: Etnobotani, Tumbuhan berkhasiat obat, Kabupaten Barito Kuala 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Tumbuhan berkhasiat obat sudah sejak lama dimanfaatkan masyarakat lokal untuk 

pengobatan tradisional. Pengetahuan mengenai tumbuhan berkhasiat obat untuk 

pengobatan tradisional berasal dari pengalaman empiris atau kearifan lokal (indigenous 

knowledge) masyarakat lokal (Noorcahyati, 2014). Pengetahuan ini diwariskan dari 

generasi ke generasi oleh masyarakat hingga saat ini. Khususnya masyarakat di 

Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan yang masih menggunakan 

pengetahuan tersebut, diantaranya adalah masyarakat di Desa Bagus Kecamatan 

Marabahan dan Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan. Biasanya pengetahuan 

pengobatan tradisional dimiliki oleh golongan tua. Namun demikian, pengetahuan 

tersebut lama-lama akan terdegradasi dikarenakan generasi muda saat ini kurang tertarik 

dengan pengobatan tradisional. Mereka menganggap pengobatan tradisional rumit 

penggunaannya dibandingkan dengan obat kimia. Selain itu, obat kimia lebih mudah 

didapatkan di toko obat sehingga mereka tidak perlu lagi mencari tumbuhan berkhasiat 
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obat ke habitatnya kemudian diolah menjadi obat (Noorcahyati, 2012). Pengobatan 

tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, diteliti dan 

dikembangkan (Dewoto, 2007). Sampai saat ini di Kabupaten Barito Kuala Propinsi 

Kalimantan Selatan belum pernah dilakukan kajian etnobotani mengenai tumbuhan 

berkhasiat obat untuk pengobatan tradisional. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 

etnobotani mengenai tumbuhan berkhasiat obat yang digunakan untuk pengobatan 

tradisional. 

1.2. Tujuan dan manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendokumentasikan pengetahuan/kearifan 

lokal (indigenous knowledge) masyarakat mengenai pemanfaatan tumbuhan berkhasiat 

obat yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Sedangkan manfaatnya adalah 

terlestarikannya pengetahuan/kearifan lokal (indigenous knowledge) masyarakat 

mengenai tumbuhan berkhasiat obat yang digunakan untuk pengobatan tradisional. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. Lokasi penelitian di Desa Bagus 

Kecamatan Marabahan dan Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito 

Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah survey eksploratif. 

Penentuan sampel (informan) menggunakan metode Purposive Sampling. Informan yang 

dipilih merupakan masyarakat yang dianggap mengetahui tentang tumbuhan berkhasiat 

obat atau yang mempunyai pengetahuan tentang pengobatan tradisional (Setiawan, 

2005). Pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dengan informan dan 

observasi di lapangan (Martin, 1995). Data yang dikumpulkan yaitu nama lokal tumbuhan 

berkhasiat obat, bagian yang digunakan, sakit atau penyakit yang diobati, dan cara 

penggunaannya atau pengolahannya oleh masyarakat setempat. Pengkoleksian 

herbarium tumbuhan berkhasiat obat dilakukan dengan mengambil dari habitatnya dan 

didampingi oleh informan. Herbarium diidentifikasi berdasarkan morfologi dan fisiologinya 

dengan menggunakan buku kunci determinasi dan studi literatur. Data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

3. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Desa Bagus Kecamatan Marabahan dan Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan 

termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten 

Barito Kuala letaknya berada diantara sungai Barito dan sungai Kapuas yang bermuara di 

laut Jawa. Topografinya datar sedikit landai dengan kelerengan 0% - 2% dan 

ketinggiannya antara 1 - 3 meter di atas permukaan laut. Lahannya dominan berupa rawa 

lebak gambut yang didominasi oleh vegetasi jenis galam. Jenis tanahnya terdiri dari 

organosol (gambut) dan alluvial dengan kisaran pH antara 2 - 4. Menurut klasifikasi iklim 
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Schmidt dan Ferguson, daerah ini termasuk dalam klasifikasi iklim tipe B dengan rata-rata 

curah hujan per tahunnya 2665 mm3 (Pemkab Batola, 2013). 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari etnobotani ini didapatkan 34 tumbuhan hutan berkhasiat obat yang digunakan 

masyarakat Desa Bagus Kecamatan Marabahan dan Desa Karya Makmur Kecamatan 

Tabukan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan (Tabel 1). Ada 15 

tumbuhan yang sudah teridentifikasi sampai tingkat spesies, 6 tumbuhan tingkat genus, 4 

tumbuhan tingkat famili, dan 9 tumbuhan yang belum teridentifikasi (hanya diketahui 

nama daerah).  

Tabel 1. Tumbuhan hutan berkhasiat obat Desa Bagus Kecamatan Marabahan dan Desa 
Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan 
Selatan 

Nama 
Daerah 

Nama Ilmiah Famili Habitus Khasiat 
Bagian 
yang 

digunakan 

Cara 
penggunaan 

Benalu  Lorant. Parasit Obat liver Akar  Akar direbus, air 
rebusan 
diminum 

Cambai Piper crocatum Pip. Liana Darah tinggi 
(hipertensi) 

Daun Daun 
dihaluskan, 
langsung 
dimakan  

Cemot Passiflora 
foetida 

Passifl. Semak Asma Pucuk 
daun 

Pucuk daun 
direbus, air 
rebusan 
diminum 

Dangkak   Semak Maag Pucuk 
daun 

Pucuk daun 
langsung 
dimakan (tanpa 
diolah) 

Daun picis 
hantu 
beranak 

  
 

Liana Mengobati panas 
badan (pada anak-
anak yang 
mengalami 
gangguan makhluk 
halus) 

Daun Daun 
dihaluskan, 
dioles ke 
seluruh tubuh 

Duyung  Munting. Pohon Sakit pinggang, batu 
ginjal 

Akar Akar direbus, air 
rebusan 
diminum 

Galam Melaleuca 
cajuputi Roxb. 

Myrt. Pohon Diabetes Daun Daun direbus 
kemudian 
diminum airnya 

    Obat nyamuk Bunga Bunga 
dihaluskan 
kemudian 
dioleskan ke 
badan 

Genjer Limnocharis 
flava 

Alist. Hidrofit Cacingan kremi Bunga Bunga yang 
masih muda 
diurap, 
kemudian 
dimakan 

Halaban Vitex pinnata Verb. Pohon Patah tulang Pucuk Pucuk daun 
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Nama 
Daerah 

Nama Ilmiah Famili Habitus Khasiat 
Bagian 
yang 

digunakan 

Cara 
penggunaan 

daun dihaluskan 
bersama kunyit 
dan pala, diberi 
garam, dioles di 
bagian patah 
tulang  

Hambin 
buah 

Phyllantus 
niruri 

Phyllant. Semak Sakit pinggang, batu 
ginjal 

Akar  Akar direndam 
beberapa hari, 
direbus dan 
diminum air 
rebusannya 

Jariangau Acorus 
calamus 

Acor. Terna Kanker Daun Daun 
diha;uskan, 
diperas, sari 
perasan 
diminum 

Kareho Callicarpa sp. Verb. Pohon Kencing manis, 
maag dan semua 
penyakit dalam 

Pucuk 
daun 

Pucuk daun 
dihaluskan, 
kemudian 
dimakan 

Kasapulut  Aster. Semak Pengobatan untuk 
ibu yang baru 
melahirkan, 
pencegahan sakit 
pinggang 

Daun Daun 
dihaluskan, 
dicampur sedikit 
air, diperas, 
kemudian 
diminum 

Kasisap   Terna Melancarkan 
persalinan 

Daun dan 
batang 
muda 

Diolah menjadi 
sayur dan 
dimakan 

Kukuh Sida acuta Malv. Semak Sakit pinggang Akar dan 
batang 

Akar dan batang 
direbus, air 
rebusan 
diminum 

Kulampam Cerbera 
manghas 

Apocyn. Pohon Sakit perut Kulit 
batang 

Kulit batang 
diserut, 
dioleskan pada 
perut 
 

Lagundi Vitex trifolia Verb. Pohon Restung Daun Daun 
dikeringkan, 
diolah menjadi 
rokok, kemudian 
diisap asapnya 

Lambai-
lambai 

Tetrastigma 
sp. 

Vit. Liana Bisul Buah Buah masak 
berwarna hitam 
ditelan, 
dikonsumsi 
selama 7 hari, 
dengan jumlah 
buah yang 
dikonsumsi 
mengikuti hari 
pengobatan 

Lambiding Stenochlaena 
palustris 

Blech. Paku Penambah darah 
(anemia) 

Pucuk 
daun 

Pucuk daun 
diolah menjadi 
sayur 
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Nama 
Daerah 

Nama Ilmiah Famili Habitus Khasiat 
Bagian 
yang 

digunakan 

Cara 
penggunaan 

Manisan 
kijangan 

Saccharum sp. Poac. Terna Obat keracunan dan 
melancarkan 
persalinan 

Batang Air yang 
terkandung 
dalam batang 
dikeluarkan, 
kemudian 
diminum airnya 

Pajah api  Phyllant. Semak Penyakit kulit : 
gatal-gatal 

Daun Daun 
dihaluskan 
bersama beras, 
dioleskan ke 
bagian kulit 
yang sakit 

Panggang Ficus sp. Mor. Pohon Sakit gigi Getah Getah dari akar 
diteteskan/ditem
pelkan pada gigi 
yang sakit atau 
berlubang 

Papisangan   Semak Bisul Daun Daun 
dihaluskan dan 
ditempelkan 
pada bisul 

Patah 
kemudi 

  Semak Patah tulang Daun Daun 
dihaluskan, 
dicampur 
dengan pudak, 
dioleskan di 
bagian patah 
tulang 

Puak Pluchea indica Aster. Semak Darah tinggi 
(hipertensi) 

Pucuk 
daun 

Pucuk daun 
direbus, 
kemudian 
dimakan 

    Restung rambut dan 
kuku 

Daun Daun 
dikeringkan, 
diolah menjadi 
rokok, kemudian 
diisap asapnya 

Putat Barringtonia 
racemosa 

Lechyt. Pohon Alergi terkena 
Jingah (Gluta 
renghas) 

Pucuk 
daun 

Pucuk daun 
dihaluskan 
bersama bedak 
dingin, 
dioleskan ke 
bagian yang 
gatal 

Ribahngun Kalanchoe 
pinnata 

Crassul. Terna Sakit kepala Daun Daun diremas 
dengan air, 
tambahkan 
buah pinang 
yang sudah 
dihaluskan, 
dioleskan ke 
kepala 

Rumbia Metroxylon 
sagu 

Arec. Pohon Ambeien Akar 7 potong akar 
direbus, air 
rebusan 
diminum 
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Nama 
Daerah 

Nama Ilmiah Famili Habitus Khasiat 
Bagian 
yang 

digunakan 

Cara 
penggunaan 

Sarapangan   Terna Penawar racun Tangkai 
bunga 

Tangkai bunga 
dipotong, 
ditiriskan air, air 
hasil tirisan 
diminum 

Sulur 
daging 

  Semak Obat koreng Daun Daun dikunyah, 
setelah halus 
dikeluarkan, 
ditempelkan 
pada koreng 

Tampar 
rajang 

  Terna Sakit pinggang Batang Kulit batang 
dikupas, duri-
duri dibuang 
hingga tersisa 
bagian berair 
dari batang, 
direbus, air 
rebusan 
diminum 
(konsumsi 
selama 1 
minggu) 

Tebu merah Saccharum sp. Poac. Terna Berak darah Batang Batang diperas, 
air perasan, 
kemudian 
diminum 

Teratai Nymphaea sp. Nymph. Hidrofit Gondok Batang Batang diolah 
menjadi sayur, 
kemudian 
dimakan 

Tigarun     Pohon Restung rambut Bunga Bunga dimakan 
sebagai lalapan 
atau direbus 
kemudian air 
rebusan 
diminum 

Sumber: Data primer, diolah 2014 

Tumbuhan obat yang digunakan masyarakat 82% berasal dari tumbuhan liar, dan 

18% yang dibudidayakan di pekarangan dekat tempat tinggal. Dengan banyaknya 

tumbuhan liar yang digunakan masyarakat sebagai obat, hal ini menunjukkan 

pengetahuan yang baik dari masyarakat tentang manfaat tumbuhan sebagai obat 

(Luziatelli, 2010). Tumbuhan yang sering digunakan masyarakat untuk pengobatan, 

mereka membudidayakannya di pekarangan dekat tempat tinggal agar mudah 

mendapatkannya. Tumbuhan yang dibudidayakan diantaranya adalah tumbuhan 

jariangau, kareho, manisan kijangan, putat, ribahngun, dan tebu merah.  

Tumbuhan berkhasiat obat digunakan masyarakat lokal untuk mengobati penyakit 

ringan hingga penyakit berat. Contoh penyakit ringan diantaranya adalah sakit perut, 

bisul, gatal pada kulit, sakit gigi, dan sakit kepala. Sedangkan contoh penyakit berat 
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diantaranya adalah kanker, diabetes, berak darah, dan batu ginjal. Masyarakat 

mempunyai kepercayaan bahwa obat yang berasal dari tumbuhan relatif aman 

dikonsumsi. Hal ini berdasarkan pengalaman secara empiris dari generasi ke generasi. 

Akan tetapi menurut ilmu kedokteran, obat tradisional mungkin dapat menimbulkan efek 

samping. Karena tumbuhan mempunyai banyak kandungan senyawa kimia aktif, dan 

kebanyakan belum diketahui senyawa kimia yang berperan sebagai obat dan yang 

menimbulkan efek samping (Dewoto, 2007). Selain itu, masyarakat tidak mempunyai 

ukuran pasti mengenai dosis atau takaran pemakaian dalam menggunakan tumbuhan 

berkhasiat obat. 

 

Gambar 1. Habitus tumbuhan berkhasiat obat 

Tumbuhan yang digunakan masyarakat untuk obat paling banyak adalah dari 

habitus pohon dan semak. Sedangkan yang paling sedikit adalah dari habitus paku dan 

parasit (Gambar 1.)  

 

Gambar 2. Bagian tumbuhan yang digunakan dan cara pengolahannya 

Tumbuhan berkhasiat obat yang digunakan masyarakat berupa obat tunggal 78% 

dan dalam bentuk campuran atau ramuan 22%. Bagian tumbuhan yang digunakan 

sebagai bahan baku obat adalah daun, kulit batang, batang, akar, bunga, getah, dan buah 

(Gambar 2). Bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan untuk obat adalah daun. 

Sedangkan yang paling sedikit digunakan adalah kulit batang, getah, dan buah. Ada 6 

jenis tumbuhan yang dalam satu bagian tumbuhannya dapat digunakan untuk mengobati 

lebih dari satu penyakit diantaranya adalah duyung (akar), hambin buah (akar), kareho 
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(daun), kasapulut (daun), manisan kijangan (batang), dan puak (daun). Selain itu, ada 1 

jenis tumbuhan yang lebih dari satu bagian tumbuhannya berkhasiat obat. Jenis yang 

dimaksud adalah galam, yang bagian daunnya untuk mengobati diabetes dan bunganya 

untuk obat nyamuk.  

Cara pengolahan bahan baku obat ada beberapa cara, diantaranya dengan 

direbus, dihaluskan, tanpa diolah, dan kombinasi (Gambar 2). Maksud dari pengolahan 

secara kombinasi, yaitu pengolahan bahan baku lebih dari satu cara pengolahan untuk 

menjadi obat. Contohnya seperti daun kasapulut yang dihaluskan terlebih dahulu, setelah 

itu ditambah sedikit air, kemudian diperas, hasil perasannya untuk obat.  

 

Gambar 3. Sediaan obat dan cara pemakaian obat  

Cara pemakaian obat dalam etnobotani ini ada dua cara, yaitu cara peroral 

(memasukkan obat lewat mulut atau ditelan) dan topikal (pemakaian luar pada bagian 

tubuh yang sakit) (Gambar 3). Bentuk sediaan dari tumbuhan berkhasiat obat terbagi 

menjadi 5 macam sediaan, diantaranya berupa sediaan rajangan 36%, parem 28%, padat 

14%, cair 9%, galenik 8%, dan simplisia 6%. Sediaan simplisia adalah bahan baku obat 

dari alam yang telah dikeringkan dan belum mengalami pengolahan. Sediaan rajangan 

adalah sediaan obat tradisional yang terdiri dari satu jenis atau campuran simplisia yang 

cara penggunaannya direbus atau diseduh dengan air panas. Biasanya obat dalam 

sediaan rajangan digunakan untuk penggunaan peroral. Sediaan parem adalah sediaan 

obat berbentuk cair atau padat yang berasal dari bahan baku dibuat serbuk atau ekstrak 

dan untuk penggunaan obat luar (topikal). Sediaan galenik adalah sediaan hasil dari 

penyarian dari simplisia, bentuk sediaan kering, kental atau cair (BPOM, 2014).  

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapatkan 34 jenis tumbuhan berkhasiat obat yang 

digunakan dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat Desa Bagus Kecamatan 

Marabahan dan Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala 

Propinsi Kalimantan Selatan. 
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5.2. Saran 

Penelitian lanjutan perlu dilakukan mengenai uji kandungan senyawa kimia aktif, uji 

preklinik (toksisitas dan farmakodinamik), dan uji klinik tumbuhan berkhasiat obat tersebut 

di atas. Sehingga aman digunakan oleh masyarakat luas. 
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ABSTRAK 
 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis buah lokal yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.  Metode 
penelitian adalah eksplorasi (jelajah) dengan menelusuri jalur yang sudah ada, 
wawancara dan studi literatur. Jalur dibuat secara representatif sesuai dengan keadaan 
masing-masing lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tiga (3) kecamatan yaitu 
Kelam permai, Serawai dan Ketungau yang termasuk wilayah kabupaten Sintang.  Hasil 
pengamatan dan penelitian ditemukan 59 jenis buah lokal yang terdiri dari 19 famili. 
Keanekaragaman jenis yang paling tinggi terdapat di kecamatan Ketungau Tengah. 
Pemanfaatan buah lokal selain untuk konsumsi masyarakat, sebagian masyarakat juga 
menjual buah-buahan tersebut untuk meningkatkan ekonomi keluarga.  
Kata Kunci : Keanekaragaman Jenis, Buah Lokal, Sintang. 

 

Latar Belakang 

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan 

pulau Nugini, yang mempunyai potensi keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sangat 

tinggi. Hal ini didukung oleh perpaduan beberapa faktor yaitu : topografi, ketinggian, 

geologi, tanah, iklim serta ketersediaan air. Selain hal tersebut, yang juga menjadi 

pendukung adalah letak pulau Kalimantan yaitu di wilayah khatulistiwa yang bersuhu 

tinggi dan sepanjang tahun dan merupakan daerah terbasah di Indonesia (MacKinnon, 

1996). Kalimantan sebagai salah satu dari lima pulau besar di Indonesia memiliki hutan 

tropika basah dengan tingkat keanekaragaman jenis tergolong tinggi di dunia (Rifai, 1986  

dalam Lipi, 2004). Kalimantan Barat merupakan propinsi terluas keempat setelah Papua, 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 146.807 km2 (Anonim, 

2006).  

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan 

yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan 

Barat.  Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang  berdasarkan surat keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor : 259/KPTS-11/2000 tanggal 23 Agustus 2000  ya itu Taman Nasional 

68.603 Ha, Hutan Lindung 446.799 Ha, Hutan Produksi Terbatas 623.505 Ha, Hutan 

Produksi Biasa 188.465 Ha dan Hutan Wisata 1.334 Ha.  Topografi yang relative datar 

hingga berbukit, dengan jenis tanah yang dominan podsolik merah kuning. Kawasan 

hutan yang ada di kabupaten Sintang termasuk tipe hutan hujan tropis. Hal ini merupakan 

faktor pendukung bagi habitat dan ekosistem tumbuhan di dalam kawasan ini. 

mailto:sri_nanisumarni@yahoo.co.id
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Keberadaan tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam 

pemenuhan kebutuhan seperti sayuran, rempah, tumbuhan obat, tumbuhan pewarna, 

tumbuhan untuk kerajinan, buah-buahan lokal dan lain-lain.   

Buah-buah lokal ini salah satu hasil hutan non kayu dengan nilai guna yang tinggi 

sebagai buah-buahan yang dapat dimakan (edible fruits)  adalah tumbuhan tahunan yang 

menghasilkan buah dan dapat dimakan segar baik berupa buah masak ataupun buah 

mentah. Buah-buahan ini juga sebagai fungsi utama (major function) ataupun sampingan 

(minor function) (Prosea, 1991). Hasil hutan berupa buah-buahan ini juga memiliki nilai 

jual (nilai ekonomi) yang cukup tinggi. Saat ini, keberadaan buah-buah tersebut sudah  

semakin sulit dijumpai bukan hanya pada habitatnya di alam tetapi juga di pasaran. Ini 

dikarenakan masyarakat dulunya melakukan pemanfaatan dan pemungutan kayu, 

sehingga banyak pohon-pohon sumber penghasil buah-buahan lokal juga di tebang. 

Ketika  kegiatan ini mulai dibatasi dan hutan mengalami degradasi, masyarakat pun 

beralih dengan memanfaatkan atau mengambil hasil hutan terutama buah-buahan yang 

berasal dari hutan. Buah-buah hutan ternyata banyak diminati oleh masyarakat, baik lokal 

maupun masyarakat dari luar Sintang. Sehingga banyaknya minat konsumen membuat 

harga jual buah-buah local ini menjadi tinggi. Kondisi ini menjadi hal yang patut 

dikhawatirkan, karena pemungutan dan pemanfaatan yang terus menerus dan tidak 

bijaksana tentu akan menyebabkan penurunan bahkan kepunahan jenis-jenis yang ada di 

dalam hutan. 

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pelestarian jenis, dan untuk 

mendukung upaya tersebut maka diperlukan  data-data sebagai informasi mengenai 

keberadaan dan jenis buah-buah lokal tesebut. Dengan data tersebut maka perlu adanya 

kajian tentang Keanekaragaman Jenis Buah Lokal Di Kabupaten Sintang Kalimantan 

Barat. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplorasi (jelajah), dengan 

menelusuri jalur yang sudah ada, wawancara dan studi literatur. Jalur dibuat secara 

representatif sesuai dengan keadaan masing-masing lokasi penelitian. Data yang dicatat 

meliputi jenis yang ditemukan dan ciri morfologi. Waktu pengamatan selama lebih kurang 

tujuh  (7) bulan dari Juli 2015 sampai dengan Januari 2016. 

Penelitian ini dilakukan pada di lima lokasi pada tiga kecamatan yaitu Kelam Permai, 

Serawai dan Ketungau yang termasuk wilayah kabupaten Sintang yaitu : Hutan Wisata 

Alam Bukit Kelam, Hutan Lindung Bukit Luwit, Hutan Desa Pelimping di kecamatan Kelam 

Permai, Hutan Lindung Bukit Betung desa Mungguk Lawang di kecamatan Ketungau 

Tengah, Hutan desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai.  
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Hasil 

Pada penelitian ini ditemukan 59 jenis buah lokal yang tersebar di tiga kecamatan 

yaitu Ketungau Tengah, Kelam Permai dan Serawai pada lima lokasi pengamatan. 

Adapun jenis-jenis buah lokal ini tergolong ke dalam 19 (sembilan belas) famili. Jenis  

yang paling banyak ditemui adalah kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai dan 

Serawai. 

Tabel 1. Daftar Famili dan Jumlah jenis yang ditemui 

No Famili Jumlah Jenis 

1. Anacardiaceae 7 

2. Aracaceae 4 

3. Bombacaceae 7 

4. Burseraceae 1 

5. Cluciaceae 2 

6. Euphorbiaceae 1 

7. Fabaceae 2 

8. Fagaceae 1 

9. Flacourtiaceae 2 

10. Guttiferaceae 2 

11. Melastomaceae 1 

12. Meliaceae 2 

13. Moraceae 8 

14. Musaceae 2 

15. Myrtaceae 2 

16. Oxalidaceae 1 

17. Phyllanthaceae 5 

18. Sapindaceae 6 

19. Sapotaceae 1 

Sumber data : Hasil penelitian, 2015. 

Jenis-jenis yang ada di kawasan ini merupakan jenis asal-asli (indigenous species), 

dan yang termasuk jenis-jenis yang kurang dikenal. Seperti yang dikemukakan oleh Rifai  

(1989) bahwa di Indonesia terdapat 329 jenis buah-buahan yang terdiri dari 61 suku dan 

148 marga. Sebagian besar banyak terdapat di wilayah Kalimantan termasuk di 

Kabupaten Sintang.  

Tabel 2 . Daftar Jenis Tumbuhan Buah yang ditemukan dalam penelitian 

No. Nama lokal Nama Ilmiah Famili (Suku) Lokasi 

1. As. satar,gandaria Bouea macrophylla Griffith Anacardiaceae Kl, Sw 

2. Asam kandis Garcinia dioica Miq Cluciaceae Kt,Kl,Sw 

3. As. kandis burung Garcinia sp Clusiaceae Kt,Kl,Sw 

4. Asam kemantan Mangifera torquenda Kosterm Anacardiaceae Kl,Kt,Sw 

5. Asam kueni Mangifera odorata Griff Anacardiaceae Kt,Kl,Sw 

6. Asam mawang Mangifera foetida Lour Anacardiaceae Kt,Kl,Sw 

7. Asam pauh Mangifera laurina Blume Anacardiaceae Kt,Sw,Kl 

8. Asam maram Eleiodoxa conferta Arecaceae Kt,Sw 

9. Berangan Castanopsis argentea Fagaceae Kt, Sw 

10. Belimbing tunjuk Averhoa bilimbi L Oxalidaceae Kl,Sw 

11. Belimbing darah Baccaurea angulata Merr Euphorbiaceae Kl,Kt,Sw 

12. Embacang Mangifera altissima Blanco Anacardiaceae Kt, Sw 

13. Cempedak Artocarpus cempedens Moraceae Kt,Kl,Sw 
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14. Duku Lansium domesticum Correa Meliaceae Kl,Kt,Sw 

15. Durian Durio zibethinus Murray Bombacaceae Kl,Kt,Sw 

16. Durian burung Durio graveolens Becc Bombacaceae Sw 

17. Durian tembaga Durio sp Bombacaceae Kt,Sw 

18. Durian udang Durio sp Bombacaceae Kt 

20. Durian pinang Durio sp Bombacaceae Kl 

21. Durian betung Durio sp Bombacaceae Kt,Sw 

22. Jambu bol Syzygium malaccencis Myrtaceae Kl, Kt,Sw 

23. Jambu monyet Bellucia dichotoma Cogn Melastomaceae Kl,Kt,Sw 

24. Kayu Ara Ficus variegate Blume Moraceae Kl,Kt,Sw 

25. Kelengkeng hutan Dimocarpus longan Lour Sapindaceae Kt,Kl,Sw 

26. Kemayau Dacryodes rostrata (Blume) Burseraceae Kt,Kl,Sw 

27. Kepayang Pangium edule Reinw. Flacourtiaceae Kt 

28. Keranji Kuning Dialium platysepalum Baker Fabaceae Kt 

29. Keranji madu Dialium indicum L. Fabaceae Kt,Sw 

30. Langsat hutan Aglaia forbesii King Meliaceae Kt,Kl,Sw 

31. Linsum Salacca alfinis Griffith Arecaceae Kt 

32. Mangga Mangifera sp Anacardiaceae Kt,Kl,Sw 

33. Manggis  Garcinia mangostana L. Guttiferaceae Kt,Kl,Sw 

34. M.utan,situn,entelan Garcinia malaccensis Hook. f. Guttiferaceae Kt,Kl, 

35. Mentawak Artocarpus anisophyllus Miq Moraceae Kt,Kl,Sw 

36. Nangka Artocarpus integra Moraceae Kt, Kl 

37. Nyatoh Palaquium walsurifolium  Sapotaceae Kt 

38. Pekawai Durio kutejensis (Hassk). Becc Bombacaceae Kt,Kl,Sw 

39. Perut Kelik,kelilik Nephelium maingayi Hiern Sapindaceae Kt,Kl,Sw 

40. Pingan Artocarpus odoratissimus Blan Moraceae Kt,Kl 

41. Pisang biji Musa acuminate Colla Back  Musaceae Kt,Kl,Sw 

42. Pisang hutan Musa acuminata Colla Musaceae Kt,Kl,Sw 

43. Pisang uwi Musa sp Musaceae Kt,Kl,Sw 

44. Pluntan Artocarpus sericicarpus Moraceae Kt,Kl 

45. Rambai Baccaurea motleyana Muell. Arg. Phyllanthaceae Kt,Kl,Sw 

46. Rambai bukit Baccaurea brevipes Hook.f. Phyllanthaceae Kt,Kl,Sw 

47. Rambutan Nephelium uncinatum L. Sapindaceae Kt,Kl 

48. Rambutan beletik Nephelium lappaceum L. Sapindaceae Kt, Kl,Sw 

49. Rambutan kelotok Nephelium maingayi Hiern. Sapindaceae Kt, Kl,Sw 

50. Rotan manan Calamus manan Aracaceae Kt,Sw 

51. Rotan/uwi Daemonorops sp Aracaceae Kt,Kl,Sw 

52. Rukam Flacourtia rukam Zoll. & Mor. Flacourtiaceae Kt,Kl,Sw 

53. Sibau  Nephelium junglandifolium Blume Sapindaceae Kt,Sw 

54. Sukun Artocarpus altilis Moraceae Kt,Kl,Sw 

55. Tampoi kuning,kapol Bacaurea edulis Phyllanthaceae Kt,Kl 

56. Tampoi merah Baccaurea deflexa Phyllanthaceae Kt 

57. Tampoi putih,tepuak Baccaurea macrocarpa Phyllanthaceae Kt,Kl 

58. Terap Artocarpus odoratissimus  Moraceae Kt,Sw 

59. Ubai, salam Syzygium polyanthum  Myrtaceae Kt,Sw 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2015. 
Keterangan : Kt = Ketungau Tengah, Kl = Kelam Permai, Sw = Serawai 

Habitus dari buah-buahan ini hampir keseluruhan berupa pohon, dan sedikit yang 

bukan pohon seperti rotan, asam maram dan linsum dari kelompok famili Palem. 

Deskripsi beberapa jenis buah yang ditemukan antara lain adalah : 

1. Asam satar (Bouea macrophylla Griffith) familii Anacardiaceae. 

Famili anacardiaceae merupakan tumbuhan yang memiliki cirri-ciri habitus 

perdu,pohon. Tanaman berkayu dengan saluran damar. Daun tersebar, tunggal atau 
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menyirip ganjil. Tidak mempunyai daun penumpu. Tanaman berumah 1 atau 2. Bunga 

beraturan atau sedikit tidak beraturan,  bunga majemuk biseksual atau uniseksual, 

berbentuk malai. Daun kelopak 4-5, daun mahkota 4-5, berdaun lepas, atau tidak 

berdaun. Benang sari 5 atau 10, jarang lebih, dan seringkali mereduksi menjadi 

staminodia. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam, beruang 1-10, dan 

seringkali 3-1, miring dan bertangkai pendek. Tipe buah tunggal (buah batu). 

   

Gambar 1. Asam satar (Bouea macrophylla Griffith) 

2. Asam maram atau asam payak (Eleiodoxa conferta) famili Aracaceae 

Tumbuhan dengan ketinggian maksimal hingga 5 m. daun pelepah keluar dari batang 

perdu dan memiliki daun berwarna hijau yang lurus dengan susunan saling 

berhadapan. Panjang pelepah daun sekitar 3 m dan pelepah akan mati apabila ketiak 

pelepah telah mengeluarkan bunga dan buah. Pelepah daun ditutupi oleh duri dengan 

antara 5-7 cm. akar tanaman ini berupa akar serabut, dan tanaman ini tumbuh rapat 

antara satu dengan yang lainnya. 

 

 Gambar 3. Asam maram (Eleiodoxa conferta) 

3. Durian (Durio zibethinus Murray) famili Bombacaceae 

Tumbuhan beerbentuk pohon, berumur panjang (perennial). Akar tunggang. Batang 

berkayu, silindris, tegak, kulit pecah-pecah, permukaan kasar, percabangan simpodial, 

bercabang banyak, arah mendatar. Daun tunggal, bertangkai pendek tersusun 

alternate, permukaan atas berwarna hijau tua-bagian bawah cokelat kekuningan, 

bentuk jorong hingga lanset, pangkal daun membulat, tepi daun rata. Bunga muncul di 
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batang atau cabang yang sudah besar, bertangkai, berkelopak, berbentuk lonceng 

(campanulatus) berwarna putih. Buah bulat atau lonjong, kulit berduri. Daging buah 

matang berasa manis dan aroma seperti harum menusuk.  

 

Gambar 3. Durian (Durio zibethinus Murray). 

4. Kemayau (Dacryodes rostrata (Blume)) famili Burseraceae  

Pohon tinggi sekitar 20 m, dengan kulit batang licin berwarna keabuan. Daun 

berbentuk lanset dengan ujung daun meruncing, tepi daun rata. Pertulangan daun 

jelas dan menyirip, daun berwarna hijau tua, panjang daun sekitar 12-15 cm dengan 

lebar daun 7-10 cm. Saat dilapangan tidak ditemukan bunga, sedangkan buah 

kemayau berbentuk lonjong, dengan panjang antara 5-6 cm dan lebar 1-2 cm. Kulit 

buah muda berwarna hijau, sedang kulit buah tua berwarna ungu agak kehitaman, 

buah keras , untuk memakan buah kemayau biasanya dengan proses direndam 

dengan air panas lebih kurang 5 menit, kemudian baru dimakan pada saat diangkat 

daging buah berwarna kuning terang dan lunak, namun bila dibiarkan (tidak langsung 

dimakan) biasanya daging buah berwarna keabuan dan terasa agak asam, 

sedangkan biji buah berwarna krem dan dan berkulit keras.    

 

Gambar 4. Kemayau (Dacryodes rostrata (Blume) 

5. Tampoi merah (Baccaurea deflexa) famili Pyllanthaceae 

Pohon kecil berumah dua (dioesis), tinggi hingga 27 m, batang tampui beralur-alur 

dalam dan terkadang berbanir kecil dan rendah. Daun tersebar, daun penumpu 

panjang hingga 9 mm. helain daun jorong hingga bundar telur atau bundar telur 

sungsang, bertangkai panjang. Perbungaan muncul pada cabang (ramiflory) atau 
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pada batang (cauliflory), tandan bunga jantan panjang hingga13 cm. Bunga berukuran 

kecil, yang jantang berdiameter hingga 2 mm, hijau, kuning, atau putih, yang betina 

lebih besar 4,5 cm. buah bergerombol dalam tandan, dengan tangkai setebal 4-6 mm. 

Berbentuk bulat atau hampir bulat, merupakan buah kotak berdinding tebal mengayu, 

coklat hingga kelabu dibagian luar. Berbiji 2-6 butir, yang tertutup oleh salut biji 

berwarna putih, kuning, hingga jingga agak kemerahan. 

 

Gambar 5. Tampoi merah (Baccaurea deflexa) 

6. Manggis utan,situn,entelang (Garcinia malaccensis Hook. f.) famili Guttifera 

Kulit buah berwarna merah tidak tebal. Daging buah tipis dan berbau harum dengan 

rasa sedikit asam dan manis.  

 

Gambar 6. Manggis utan,situn,entelang (Garcinia malaccensis Hook. f.) 

Pembahasan 

Kabupaten Sintang seperti umumnya wilayah Kalimantan tergolong ke dalam tipe 

hutan hujan tropis. Curah hujan, iklim yang tinggi dan cahaya serta ketersediaan unsur 

hara yang diperoleh tumbuhan sangat mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan. Selain Topografi dari beberapa kawasan yang menjadi lokasi pengamatan dan 

penelitian, seperti Bukit Kelam (dengan ketinggian lebih kurang 600 m dpl) juga turut 

mendukung keanekaragaman jenis buah-buahan ini. Ada beberapa jenis seperti asam 

maram, linsum, atau rotan yang hidup di rawa. Selain itu kawasan hutan yang dijadikan 

lokasi pengamatan merupakan hutan desa dan kawasan hutan konservasi yaitu hutan 

lindung. Sehingga pengelolaan dan kelestarian sumber plasma nutfah sedikit banyak 

masih terjaga. 
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Tumbuhan buah yang ada di alam merupakan sumber daya alam yang patut dijaga 

kelestariannya. Keberadaan jenis buah-buahan lokal sebagai jenis endemik Sintang juga 

merupakan sumber plasma nutfah. Sehingga upaya-upaya pelestarian jenis, habitat dan 

ekosistem di alam serta usaha untuk mengembangkan jenis buah lokal tersebut sebagai 

tanaman budidaya.   

Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan  

a. Jenis buah-buahan yang ditemukan pada lima (5) lokasi pengamatan dari tiga (3) 

kecamatan sebanyak lima puluh sembilan (59) jenis. 

b. Ke-59 jenis tersebut temasuk ke dalam sembilan belas (19) famili.  

c. Keanekaragaman jenis paling banyak terdapat di kecamatan Ketungau Tengah. 

2. Saran 

a. Perlu adanya penelitian lanjut yang mengarah pada pembudiyaan jenis buah-buah 

endemik kabupaten Sintang. 

b. Perlu adanya keseriusan pihak yang terkait dalam upaya pelestarian jenis buah 

lokal 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis pohon yang 

terdapat pada daerah riparian di wilayah Sub DAS Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir 
Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu dan 
pengetahuan terutama mengenai keanekaragaman jenis pohon yang terdapat pada 
daerah riparian di wilayah Sub Das Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas 
Hulu.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode jalur/transek. Jalur pengamatan 
diletakan di kiri dan kanan sungai dengan ukuran lebar 50 m dan panjang jalur 
pengamatan adalah 1.000 m (1 km), dengan demikian luas total areal pengamatan adalah 
100.000 M2 atau sama dengan 10 Ha.  Hasil penelitian ditemukan 19 jenis pohon yang 
terdapat pada daerah riparian sub DAS  Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir Kabupaten 
Kapuas Hulu yaitu Belantik, Berenai, Bungur, Cempedak Aik, Cerindak, Engklupak, 
Jambu Mahkota, Kabu-Kabu, Karet, Kekendang, Kerantik, Leban, Majau, Puak Tupai, 
Puri, Rengas, Sengkuak, Sengkuang dan Tawi. Mengingat jenis-jenis pohon tersebut 
mempunyai fungsi ekologis, biologis, dan hidrologis yang sangat penting, maka 
diperlukan upaya terpadu antara pemerintah melalui instansi terkait dengan masyarakat 
setempat untuk menjaga dan menjamin kelestariannya.  
Kata Kunci : Keanekaragaman Jenis Pohon, Riparian dan Sub DAS 

 

LATAR BELAKANG 

Sub DAS Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir, merupakan salah satu daerah riparian 

yang terdapat di Kalimantan Barat. Riparian ini memiliki aliran sungai cukup lebar, airnya 

mengalir lambat dan nyaris tidak berubah permukaan airnya sepanjang tahun. Walaupun 

demikian, pada saat musim hujan, banjir besar selalu terjadi dan limpasannya dapat 

menutupi wilayah pemukiman yang luas yang berada di kiri kanan sungai.  Wilayah 

riparian ditepi sungai ini tidak selalu berupa hutan, namun kebanyakan juga ditumbuhi 

semak belukar dan perdu dengan beberapa pohon besar yang tidak selalu sama jenisnya. 

Aktivitas manusia, baik yang terkait langsung dengan pemanfaatan zona riparian, 

maupun yang tidak langsung dapat mengancam keberadaan vegetasi riparian. Vegetasi 

riparian merupakan penyangga yang berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi sungai,  

dengan cara menahan atau menangkap tanah (lumpur) yang tererosi serta unsur-unsur 

hara dan bahan kimia termasuk pestisida yang terbawa, dari lahan di bagian kiri dan 

kanan sungai agar tidak sampai masuk ke sungai.  Penyangga riparian juga menstabilkan 

tebing sungai.  Pohon-pohon yang terdapat di sepanjang sungai juga lebih mendinginkan 

mailto:msyukur1973@yahoo.co.id
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air sungai, sehingga menciptakan lingkungan yang baik/sesuai bagi pertumbuhan 

berbagai jenis binatang air. 

Masyarakat yang tinggal pada Sub DAS Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir Kabupaten 

Kapuas Hulu Kalimantan Barat masih mengandalkan potensi sumber daya alam sekitar 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai aktivitas dapat dijumpai sepanjang 

sungai antara lain berkebun (karet dan sayuran), penebangan pohon untuk bahan baku 

rumah, berladang dan lain lain. Aktivitas ini telah memberikan dampak berkurangnya 

keanekaragaman jenis flora, lajunya erosi dan sedimentasi serta longsor. Oleh karena hal 

tersebut, sebagai upaya awal untuk melindungi keberadaan dan keberlangsungan fungsi 

wilayah riparian, khususnya  yang berada di Sub Das Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir 

Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dilakukan penelitian/pengkajian berupa identifikasi 

jenis tumbuhan khususnya pohon yang terdapat pada daerah riparian. Data hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data base dalam upaya pengelolaan 

untuk menjaga kelestarian jenis dan fungsi kawasan. 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode jalur/transek. Jalur 

pengamatan diletakan di kiri dan kanan Sungai dengan lebar 50 m dan panjang jalur 

pengamatan adalah 1.000 m (1 km), dengan demikian luas total areal pengamatan adalah 

100.000 M2 atau sama dengan 5 Ha.  

 B. Bahan Dan Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Alat tulis menulis, digunakan untuk mencatat semua hasil penelitian. 

2. Peta kerja, digunakan untuk menentukan jalur dan membuat petak pengamatan. 

3. Kompas, digunakan untuk penunjuk arah. 

4. Parang, digunakan untuk membuat rintisan jalur pengamatan. 

5. Speed board, digunakan untuk menuju lokasi penelitian   

6. Kamera, untuk mendokumentasikan semua hasil penelitian. 

7. Buku Identifikasi Tumbuhan, digunakan sebagai panduan untuk melakukan identifikasi 

selama penelitian. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

1.  Persiapan Penelitian 

Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat dan 

bahan yang akan digunakan dalam penelitian.  Alat-alat tersebut antara lain peta kerja, 

alat tulis menulis, kamera, kompas, buku identifikasi tumbuhan dan tally sheet yang telah 

dipersiapkan untuk mencatat semua jenis tumbuhan yang ditemukan.  
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2.  Observasi Lapangan 

Setelah persiapan alat dan bahan selesai dilakukan, maka peneliti langsung 

melakukan observasi lapangan untuk jalur dan petak pengamatan yang akan dibuat, agar 

dapat mewakili kondisi riparian yang terdapat di wilayah Sub DAS Nanga Silat Kecamatan 

Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. 

3.  Identifikasi Jenis Tumbuhan 

Identifikasi jenis tumbuhan dilakukan pengamatan langsung di lapangan melalui 

analisa vegetasi dengan metode jalur atau transek.  Jalur pengamatan dibuat dan 

diletakkan di sebelah kanan dan kiri sepanjang sungai dengan lebar jalur 50 m dan 

panjang jalur 1.000 m.  Dalam pelaksanaan penelitian ini, membawa satu orang pengenal 

jenis pohon.  Adapun bagan jalur dan petak pengamatan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini.  

     25 m 
 

 
25 m 

            25 m 
                      

 
25 m 
 Jalur Pengamatan 

 
 
 

          25 m 
            

 25 m 25 m 

Gambar.1. Bagan Petak Penelitian 
 
D.  Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer ; yaitu meliputi semua jenis pohon yang ditemukan pada petak 

pengamatan di wilayah Sub DAS Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir Kabupaten 

Kapuas Hulu. 

2.  Sekunder ; yaitu keadaan umum lokasi penelitian terutama keadaan iklim setempat 

(monografinya). 

E. Analisis  Data 

Data yang dikumpulkan tidak dilakukan analisis secara matematis, tetapi akan 

dideskripsikan. Deskripsi setiap jenis tumbuhan yang ditemukan meliputi nama jenis, 

bentuk batang, bentuk daun, bunga dan buah serta keterangan-keterangan lain yang 

dianggap sangat diperlukan.   

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Sub DAS Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir 

Kabupaten Kapuas Hulu selama selama 1 (satu) bulan efektif di lapangan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh petak pengamatan, ditemukan 19 jenis 

pohon. Jenis-jenis pohon tersebut merupakan jenis yang lazim ditemukan sepanjang 
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sungai Kapuas atau anak sungai Kapuas lainnya, yang nama daerahnya berbeda antara 

satu tempat dengan tempat lainnya. Jenis-jenis pohon riparian yang terdapat pada sub 

DAS Nanga Silat Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.  Daftar Jenis Pohon Riparian Yang Ditemukan Pada Sub DAS Nanga Silat 
Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu 

No. Nama Daerah Nama Latin 

1 Belantik Mallotus sumatranus 

2 Berenai Antidesma neurocarpum Miq  

3 Bungur Largestonia speciosa 

4 Cempedak Aik Arthocarpus teysmannii 

5 Cerindak Shorea seminis 

6 Engklupak Artocarpus sp1 

7 Jambu Mahkota Euqenia sp1 

8 Kabu-Kabu Ceiba pentandra 

9 Karet Hevea brasillensis 

10 Kekendang Eugenia sp2 

11 Kerantik Nephelium sp 

12 Leban Vitex pubescens 

13 Majau Shorea palembanica 

14 Puak Tupai Artocarpus sp2 

15 Puri Mitragyna speciosa 

16 Rengas Gluta renghas 

17 Sengkuak Artocarpus elastic 

18 Sengkuang Dimocarpus sp 

19 Tawi Macaranga sp2 

 
B. Pembahasan 

Daerah riparian (bantaran sungai) merupakan kawasan penyangga berfungsi sebagai 

tanggul sungai yang terletak pada kanan dan kiri badan sungai. Penutupan vegetasi 

biasanya spesifik, membentuk satuan ekologik terkecil dipengaruhi oleh bentuk fisiografi 

dan jenis batuannya. Daerah riparian merupakan jalur koridor hijau, di samping 

merupakan ekoton antara ekosistem daratan dan perairan, juga merupakan ekoton antara 

ekosistem riparian dengan ekosistem daratan. Terganggunya ekositem riparian 

menyebabkan peranan fungsinya terganggu. Seperti halnya hutan, komunitas vegetasi 

riparian secara teoritis berfungsi sebagai pusat terjadinya keanekaragaman genetik, dan 

tempat berlangsungnya evolusi secara alamiah.  

Pepohonan pada daerah riparian selain memberikan manfaat kesejukan dan 

keindahan  juga mempunyai peranan dan fungsi terhadap jasa bio-eko-hidrologis. 

Peranan dan fungsi pepohonan beserta vegetasi riparian lainnya memberikan jasa 

sebagai penyaring (filter) materi tanah dan mineral air, beserta zat hara yang terkadung di 

dalamnya. Pepohonan (vegetasi) riparian juga memiliki kemampuan daya pencar pohon 

induk untuk mempertahankan kelangsungan regenerasinya dan mampu menyediakan 

berbagai sumber pakan satwa liar. Pepohonan daerah riparian juga berperan sebagai 
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pelerai dan penghalau kecepatan angin, menyerap berbagai bentuk polutan, serta mampu 

mengendalikan iklim mikro. Secara hidrologis, seperti halnya peranan fungsi vegetasi 

secara umum,  namun secara spesifik pohon lebih mampu dalam pengaturan tata air. 

Besaran laju limpasan air pada waktu musim penghujan dapat dikendalikan oleh jajaran 

pepohonan yang rapat, hingga luapan air akan tercegah, namun sebaliknya pada musim 

kemarau potensi air tanah tersedia dapat menjamin lajunya debit aliran sungai yang 

bermanfaat bagi kepentingan hidup biota perairan. Tutupan vegetasi berperan dalam 

siklus hidrologi, dalam proses infiltrasi dan perkolasi melalui sistem perakaran, sehingga 

terjaminnya pelestarian air tanah dalam (ground water) yang sangat esensial dalam 

pengaturan tata air secara alamiah.  

Vegetasi riparian merupakan kawasan penyangga strategis yang membentuk satu 

kesatuan ekosistem, sebagai habitat dari berbagai jenis kehidupan flora dan fauna. 

Daerah riparian merupakan koridor distribusi dan pemencaran organisme yang 

menghubungan berbagai tipe habitat baik secara vertikal maupun horizontal. Potensi 

koridor hijau daerah riparian dengan berbagai jenis tumbuhan, merupakan habitat dan 

kehidupan satwa burung, mamalia terbang, binatang melata dan beberapa jenis lainnya, 

selain sebagai penyedia sumber pakan, juga merupakan wahana terjadinya mata rantai 

makanan. 

Kemampuan vegetasi riparian dalam proses penyaringan sifat fisik dan kimia tanah, 

diawali sejak terjadinya hujan, sebagian air terinfiltrasi kedalam tanah dan air bergerak 

menjadi air limpasan. Besar kecilnya air aliran perkolasi pada tahap awal sangat 

tergantung dari kemampuan sistem perakaran tetumbuhan, dalam mengendalikan (air 

limpasan), menyediakan bahan organik, memacu proses infiltrasi dan perkolasi, dan 

mengaktifkan jeluk tanah. Peranan fungsi tetumbuhan mampu menghambat laju limpasan 

air, sehingga infiltrasi air kedalam tanah menjadi lebih efektif. Efektifnya infiltrasi air, 

menyebabkan proses reaksi unsur-unsur hara tersedia yang terangkut oleh air limpasan 

dengan air hujan menjadi terhambat. Terhambat dan terbatasnya proses reaksi yang 

ditimbulkannya menyebabkan nilai parameter terukur unsur hara tersedia pada tanah 

endapan menjadi lebih rendah dibanding dengan tanah aslinya. 

Vegetasi riparian sebagai koridor dalam lansekap ekologi yang mengakomodasikan 

keseluruhan daerah riparian dan pertimbangan efek tepi (edge effect), walaupun peranan 

fungsi ekosistemnya telah terganggu sebagai akibat aktivitas masyarakat, masih mampu 

memberikan peranan fungsinya antara lain :  

a. Jasa biologis, mampu berperan sebagai penyaring hara nutrien, sifat fisik dan kimia 

tanah, kemampuan dalam strategi regenerasi melalui daya pencar pohon induk, serta 

mampu sebagai penyedia dan sumber pakan satwa liar;  
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b. Jasa ekologis, berperan sebagai filter penyaring sifat fisik, kimia tanah dan air, 

kemampuan daya pencar, serta sebagai daya dukung habitat kehidupan satwa liar, 

dan 

c. Peran jasa hidrologis sebagai pengaturan tata air tanah, termasuk evapotranspirasi, 

infiltrasi dan mengendalikan besaran laju limpasan air. 

Terganggunya peranan fungsi ekosistem riparian, pada dasarnya merupakan 

resultan dari interaksi terdegradasinya dua komponen utama yaitu habitat dan potensi 

sumberdaya hayati,  sehingga manfaat fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan 

pengawetannya, menjadi terganggu. Untuk itu upaya konservasi yang dilakukan harus 

mampu memaksimumkan manfaat vegetasi riparian atas peranan fungsi jasa Bio-hidro-

ekologis melalui pengaturan tata ruang wilayah, dan mengakomodasikan tiga prinsip yang 

erat kaitannya dengan pelestarian manfaat (sustainability function), berkelanjutan ekologi 

(ecological sustainability), dan berkelanjutan sosial (social sustainability). Terwujudnya 

ketiga pendekatan tersebut, akan mampu menjamin kelestarian peranan fungsi ekosistem 

riparian dalam pembangunan berkelanjutan dalam jangka waktu yang relatif tidak 

terbatas. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut; 

1. Ditemukan 19 jenis pohon yang terdapat pada daerah riparian sub DAS  Nanga Silat 

Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Belantik, Berenai, Bungur, 

Cempedak Aik, Cerindak, Engklupak, Jambu Mahkota, Kabu-Kabu, Karet, 

Kekendang, Kerantik, Leban, Majau, Puak Tupai, Puri, Rengas, Sengkuak, 

Sengkuang dan Tawi. 

2. Pepohonan dan vegetasi riparian umumnya berfungsi sebagai pemberi jasa biologis 

(sebagai penyaring hara nutrien, sifat fisik dan kimia tanah, kemampuan dalam 

strategi regenerasi melalui daya pencar pohon induk, serta mampu sebagai penyedia 

dan sumber pakan satwa liar), ekologis (sebagai penyaring sifat fisik dan kimia tanah 

dan air, kemampuan daya pencar, serta sebagai daya dukung habitat kehidupan 

satwa liar) dan jasa hidrologis (pengaturan tata air tanah, evapotranspirasi, infiltrasi 

dan mengendalikan besaran laju limpasan air).  

B. Saran 

Perlu ada upaya terpadu antara pemerintah melalui instansi terkait dengan 

masyarakat setempat untuk menjaga dan menjamin kelestarian pepohonan (vegetasi) 
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daerah riparian, mengingat lokasi yang sangat dekat dengan pemukiman dan banyaknya 

aktivitas masyarakat yang memanfaatkannya. 
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ABSTRAK 

 

Pantai Pagatan terletak di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.  Lingkungan 
ekologis lahan berdasarkan tata ruang wilayahnya terletak pada kawasan estuaria yang 
sangat strategis dan memiliki nilai khas sesuai dengan karakteristik lahan dengan iklim 
hutan pantai yang dominan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekowisata 
Pantai Pagatan dengan menggunakan parameter potensi lanskap, potensi atraksi wisata, 
potensi flora dan fauna serta keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa potensi lanskap termasuk dalam kategori berkualitas tinggi hal tersebut salah 
satunya ditunjukkan dengan adanya kekontrasan warna antara warna tanah, vegetasi dan 
air.  Potensi atraksi alam yang menarik adalah pemandangan alam, laut, pesisir pantai 
dan vegetasi.  Potensi atraksi buatan antara lain area memancing,  panggung seni, 
persinggahan kapal nelayan, dan perahu tradisional serta atraksi budaya yang khas yaitu 
Mappandretasi.  Flora yang terdapat di pantai Pagatan sejumlah 20 jenis dan fauna 8 
jenis.  Masyarakat yang menyatakan setuju jika Pantai Pagatan dikembangkan sebagai 
objek ekowisata sejumlah 87,5 persen dan 90 persen menyatakan ingin dilibatkan dalam 
pengelolaan ekowisata di pantai tersebut.  
Kata Kunci :  Ekowisata, Pantai Pagatan, keterlibatan masyarakat. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Obyek pariwisata di Kalimantan Selatan yang merupakan peluang usaha disektor 

pariwisata salah satunya ada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu pantai Pagatan yang 

memiliki garis pantai sejauh 200 km, pantai Pagatan belum banyak diminati dan 

dikunjungi oleh para wisatawan. Secara geografis Pantai Pagatan terletak antara 2°52’ – 

3°47’ Lintang Selatan dan 115°15’ – 116°04’ Bujur Timur. Lingkungan ekologis lahan 

berdasarkan tata ruang wilayahnya terletak pada kawasan estuaria yang sangat strategis 

dan memiliki nilai khas sesuai dengan karakteristik lahan dengan iklim hutan pantai yang 

dominan (Badan Pusat Statistik Tanah Bumbu, 2015). 

Pantai Pagatan sebagai obyek wisata di Kabupaten Tanah Bumbu sangat 

memberi peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya. Pengetahuan mengenai alam 

budaya serta daya tarik suatu wilayah khususnya di pantai Pagatan dimiliki oleh 

masyarakat setempat. Oleh sebab itu, campur tangan masyarakat sekitar pada tahap 

perencanaan akan sangat berpengaruh untuk keberlanjutan obyek yang dimaksud. 

Dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif, masyarakat akan merasa memiliki 

obyek ekowisata tersebut. Memang ada kecenderungan masyarakat sekitar kurang 

tertarik akan dibangunnya fasilitas-fasilitas sebagai tempat wisata, hal itu disebabkan 

masyarakat tersebut belum mengetahui manfaat jika kawasan tersebut di bangun sebagai 



503 

 

kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat maka akan memberikan pengaruh positif 

terhadap perekonomian dan lingkungan sekitar pantai.  

Pemaparan uraian sebelumnya mendorong penulis untuk mengetahui potensi 

yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pengelola obyek wisata, masyarakat 

serta wisatawan.  Potensi tersebut antara lain adalah potensi lanskap, potensi atraksi 

(alami dan buatan), potensi flora, potensi fauna, dan keterlibatan masyarakat di Pantai 

Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.  

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi 

Kalimantan Selatan sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai 20 Januari 2016.  Data primer pada 

penelitian ini meliputi : 

1). Potensi Lanskap 

Metode pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan mengisi tabel penilaian potensi 

visual lanskap untuk mengetahui potensi ekowisata pantai Pagatan meliputi parameter 

bentuk lahan, vegetasi, air, warna, pemandangan, kelangkaan, dan modifikasi 

struktural. Analisis data unsur lanskap pada titik pengamatan dilakukan dengan cara 

pemberian score atau nilai berdasarkan parameter dari Bureau of Land Management 

(1986). 

2). Atraksi Wisata 

Atraksi wisata diketahui dengan melakukan inventarisasi terhadap jenis atraksi wisata 

alami, buatan dan budaya yang di temukan di kawasan pantai Pagatan Kabupaten 

Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.  

3). Potensi Flora 

Pengamatan potensi flora dilakukan berdasarkan konsentrasi jelajah pengunjung. 

Parameter yang akan dikumpulkan meliputi jenis flora yang terdapat dilokasi penelitian. 

Pengambilan data flora di lapangan dilakukan dengan metode jelajah (Rugayah et. al., 

2004 dalam uji, 2005), yaitu dengan cara menjelajah setiap lokasi yang diteliti.   

4). Potensi Fauna 

Untuk mengetahui potensi fauna, dilakukan penjelajahan (renaisance survey) bersama 

dengan inventarisasi vegetasi. Pengamatan terhadap jenis satwa dilakukan dengan 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung, melalui jejak kaki, kotoran, suara, 

atau menanyakan pada petugas lapangan dan masyarakat sekitar.  

5). Keterlibatan Masyarakat 

Pengumpulan data dilakukan terhadap masyarakat sekitar pantai pagatan. Teknik 

pengambilan data digunakan teknik komunikasi dengan interview atau wawancara 

dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan (kuesioner). Penentuan 
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ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1993 dalam 

Fandeli, 2002) sebagai berikut : 

 

Keterangan :    

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Standart error/presentase kemungkinan kesalahan pengambilan sampel  yang 

masih dapat di tolerir (10%). 

3. HASIL PENELITIAN 

Jarak Pantai Pagatan ke Pusat Kota di Kabupaten Tanah Bumbu (batulicin) sekitar 

30 km dengan waktu tempuh 50 menit, sedangkan jarak ke ibukota Kabupaten Banjar 

berjarak 260 km dengan waktu tempuh 6 jam, lebih jelasknya dapat dilihat tabel berikut. 

Tabel 1. Jarak Tempuh dan Orbitasi dari Pantai Pagatan 

No Jarak Tempuh dan Orbitasi Jarak (km) Waktu Tempuh 

1 Pusat Kota Kabupaten Tanah Bumbu 30 50 menit 

2 Kabupaten Banjar 260 6 jam 

3 Provinsi Kalimantan Selatan 290 7 jam 

(diukur dengan alat transportasi yang digunakan masyarakat Pagatan) 
 
1). Potensi Lanskap 

Hasil penilaian potensi lanskap pantai Pagatan adalah 19,3. Nilai tersebut  

menunjukkan pantai Pagatan memliki kualitas visual tinggi sehingga mempunyai peluang 

yang besar untuk dikembangkan sebagai areal wisata. Hal yang menjadi dominan dalam 

penilaian adalah kekontrasan warna yaitu kombinasi jenis warna yang beragam atau 

warna yang hidup antara tanah, vegetasi dan air.  Hal lain yang menjadi penilaian tinggi 

adalah pemandangan dan warna.  

Pantai Pagatan memiliki panorama yang indah khususnya pada saat matahari 

terbit dan matahari tenggelam.  Kombinasi warna yang ditimbulkan di pantai tersebut 

sangat bervariasi dan merupakan daya tarik bagi wisatawan. Pantai Pagatan khususnya 

pada pagi dan sore hari banyak dikunjungi oleh pengunjung atau masyarakat yang ingin 

menikmati suasana matahari terbit dan terbenam. 

Pantai Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu selain memiliki 

panorama bentangan alam yang indah juga mempunyai keistimewaan jika dibandingkan 

dengan pantai lain yang ada di Kalimantan Selatan, hal ini disebabkan letak pantai 

tersebut yang memanjang dan berdekatan dengan jalan raya.  Hal ini merupakan 

kekuatan Pantai Pagatan untuk dikembangkan sebagai areal wisata karena sifatnya 
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sebagai persinggahan bagi masyarakat yang sedang berpergian menuju Kotabaru dan 

sekitarnya 

2.  Atraksi Wisata 

Potensi atraksi alam yang menarik adalah pemandangan alam, laut, pesisir pantai, 

aliran air, pasang surut, gunung dan vegetasi.  Potensi atraksi buatan antara lain area 

memancing,  Tarian tradisional di panggung seni, persinggahan kapal nelayan, perahu 

tradisional, serta taman bermain anak.   

Potensi atraksi budaya yang khas adalah upacara adat Mappandretasi yang 

merupakan bentuk syukur masyarakat bugis pesisir atas limpahan rezeki dari sang 

pencipta alam.  Upacara adat Mappandretasi merupakan atraksi budaya yang selalu 

dilaksanakan setiap tahun dan menarik banyak wisatawan lokal dan luar daerah serta 

mancanegara untuk mengunjungi Pantai Pagatan di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. 

Puncak acara adalah kapal-kapal para nelayan berhias mengarung ke tengah laut dititik 

yang telah ditentukan dan di pimpin oleh seorang sandro yang didampingi oleh 12 

pengiring, dari jumlah 12 pengiring atau sandro tersebut meliputi 6 sandro laki-laki dan 6 

sandro perempuan. "Sandro merupakan gelar turun temurun, dan biasanya mereka 

menggunakan pakaian adat suku Bugis Bone dengan warna yang serba Kuning. Malam 

Sebelumnya sandro turun ke laut untuk mencari titik yang tepat untuk selamatan laut. Hal 

tersebut tidak mudah karena di perlukan  kontak batin yang bisa di lakukan oleh 

sandro.    Setelah Kapal sampai dititik yang sudah ditentukan, ratusan kapal nelayan akan 

mengerubungi kapal yang ditumpangi Sindro untuk mengikuti pembacaan doa selamatan 

laut.  

3. Potensi Flora 

Hasil Pengamatan flora yang terdapat di sekitar Pantai Pagatan terlihat pada Tabel 2 :  

Tabel 2. Jenis Flora di Pantai Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu 

No     Flora      Nama Latin 

1 Rambai  Sonneratia alba 
2 Ketapang Terminalia catappa 
3 Kelapa Cocos nucifera 
4 Nipah Nypa fructican 
5 Cemara laut Casuarina equisetifolia 
6 Pinus Pinus merkusii 
7 Jeruju Acanthus ilicifolius 
8 Beluntas Pluchea indica 
9 Bakau Rhizophora sp 

10 Karamunting Melastoma aceae 
11 Flamboyan Delonix regia 
12 Pandan laut Pandanus tectorius 
13 Rambai Sonneratia ovate 
14 Api-api Avicennia alba 
15 Bintaro Cerbera mangkas 
16 
17 

Buta-buta 
Kerokot 

Excoecaria agallocha 
Portulaca olearacea 
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18 
19 
20           

Waru Laut  
Rumput lari 
Kangkung pantai 

Hibiscus tiliaceus 
Spinifex sp 
Ipomea pes-caprae 

Sumber: Data Primer (2015)   

Mengacu pada kriteri Fandeli (1992) flora yang terdapat di kawasan Pantai 

Pagatan termasuk dalam kriteria sedang karena hanya terdapat 20 jenis flora.  Perlu 

perhatian masyarakat, pemerintah dan pengelola areal wisata Pantai Batakan demi 

kelestarian jenis flora tersebut di masa yang akan datang. Eplerwood (1999) dalam 

Fandeli (2000) mengatakan bahwa di dalam pemanfaatan areal alam untuk ekowisata 

mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan.  Kedua pendekatan ini 

dilaksanakan dengan menitikberatkan pelestarian dibandingkan pemanfaatan. 

Berkurangnya vegetasi yang terdapat di sepanjang Pantai Pagatan di duga disebabkan 

karena adanya aktivitas masyarakat yang mengumpulkan ikan (bagang) sehingga 

beberapa vegetasi mengalami kerusakan dan dijadikan lokasi untuk mengeringkan ikan. 

Faktor penyebab lain adalah adanya pembangunan perumahan dan beberapa fasilitas 

wisata seperti hotel dan losmen yang terdapat di Pantai Batakan. 

Kegiatan ekowisata yang dapat dikembangkan di Pantai Pagatan adalah wisata 

edukasi yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang jenis-jenis 

vegetasi/flora yang terdapat disekitar kawasan Pantai Pagatan serta habitat tempat 

tumbuhnya.  Selain itu wisatawan diberikan kesempatan untuk ikut melestarikan hutan 

magrove di kawasan pesisir pantai melalui kegiatan penanaman vegetasi mangrove 

seperti rambai, bakau dan api-api, hal tersebut sekaligus dapat meningkatkan daya 

tarik/kunjungan wisata ke Pantai Pagatan.  

4. Potensi Fauna 

Fauna yang terdapat di pada titik pengamatan di Pantai Pagatan adalah sebagai 

berikut : ular  (Phyton reticulates), walet (Collocalia fuciphagus), elang (Spilornis sheela), 

Kepiting  bakau (Scylla serrate), Biawak (Varanus salvator), Monyet Ekor Panjang 

(Macaca fascicularis), Belibis (Dendrocygna arcuata) dan kerang-kerangan 

(Mastigoteuthis flammea).   

Mengacu pada kriteria Fandeli (1992) fauna yang terdapat di Pantai Pagatan 

termasuk dalam kriteria sedang, karena hanya 8 fauna yang ditemukan saat penelitian.  

Kegiatan ekowisata dapat dikembangkan dengan mempelajari beberapa jenis fauna dan 

satwa liar yang terdapat pada kawasan wisata Pantai Pagatan. Djuwantoko (2000) 

menyatakan bahwa sumberdaya alam hayati yang berupa satwa liar (Wildlife sources) 

memiliki berbagai nilai yang menjadikan sumberdaya alam ini harus diperhatikan secara 

intrinsik/hakiki oleh setiap orang, khususnya bagi pengelola sumberdaya alam untuk 

dapat memanfaatkan nilai rekreasi dari satwa tersebut secara berkelanjutan.   
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5. Partisipasi dan Persepsi Masyarakat 

Masyarakat yang menjadi responden pada penelitian adalah masyarakat pesisir 

Pantai Pagatan Kecamatan Kusan Hilir.  Jumlah masyarakat yang menjadi responden 

adalah 40 orang.  Hasil wawancara dengan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Persepsi masyarakat tentang obyek wisata Pantai Pagatan  

No.   Uraian                                                                                                        Parameter       
Persentase        

1. Pendapat masyarakat tentang pentingnya fungsi Pantai Pagatan bagi  
kehidupan masyarakat : 
a. Penting                                                                                                       25                   62,5 
b. tidak penting                                                                                               -                                                                            
c. sangat penting                                                                                           13                   32,5 
d. tidak tahu                                                                                                     2                        6     

2. Pendapat masyarakat jika objek wisata Pantai Pagatan dikembangkan 
         menjadi obyek ekowisata                                            

a. sangat setuju                                                                                                 -                       - 
b. setuju                                                                                                           35                   

87,5           
c. Tidak setuju                                                                                                   

5                   12,5 

3. Pihak yang berperan dalam pengembangan kegiatan wisata Pantai Pagatan 
a. Pemerintah                                                                                                    4                     60                                                                                                                                                                                                                                                                                     
b. Swasta                                                                                                           1                    

2,5 
c. masyarakat setempat                                                                                    1                    2.5 
d. Pemerintah, masyarakat dan swasta                                                           34                    85 

4. Apakah Pantai Pagatan sudah  memberikan manfaat/keuntungan  
bagi masyarakat : 
a. Sudah                                                                                                           32                    80 
b. Belum                                                                                                             8                    20 

5. Pendapat masyarakat tentang keterlibatan dalam kegiatan wisata di Pantai Pagatan 
a. Terlibat                                                                                                       30                  77,5 
b. Belum                                                                                                          10                 22,5 

6. Apakah masyarakat ingin dilibatkan dalam pengembangan ekowisata  
Pantai Pagatan  
a. Ya                                                                                                               36                    90                        
b. Tidak                                                                                                             4                   10                

 

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata di Pantai Pagatan sejumlah 77,5 

persen terlibat menjadi pedagang di areal obyek wisata Pantai Pagatan dan  juru parkir 

berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.  Masyarakat juga berpartisipasi 

dalam hal menjaga ekosistem Pantai Pagatan yaitu penanaman dan pelestarian 

mangrove, menjaga pantai Pagatan dari gangguan wisatawan dan membersihkan sampah 

yang ditinggalkan wisatawan. 

Masyarakat yang menyatakan setuju jika Pantai Pagatan dikembangkan sebagai 

objek ekowisata sejumlah 87,5 persen dan 90 persen menyatakan ingin dilibatkan dalam 

pengelolaan ekowisata di pantai tersebut, karena mereka telah mendapatkan penghasilan 

dari kegiatan wisata di Pantai Pagatan, diantaranya sebagai pedagang makanan dan 
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minuman serta juru parkir.   Tanggapan positif tersebut erat kaitannya dengan harapan 

masyarakat sekitar pantai untuk meningkatkan perekonomian keluarga.   Berkembangnya 

kawasan wisata Pantai Pagatan sebagai objek ekowisata diharapkan memberikan peluang 

lapangan kerja baru bagi masyarakat, antara lain sebagai pemandu wisata, pedagang, 

penyedia fasilitas akomodasi dan transportasi.  

Ecotourism merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan dikawasan Pantai 

Pagatan.  Penduduk akan mendapatkan peran ganda selain dapat melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari juga akan dibayar karena kearifan lokal mereka dalam menjaga 

kawasan Pesisir Pantai Batakan.  Dalam konsep ekowisata tidak ada pihak yang 

dirugikan, oleh karena itu bentuk kompensasi menjadi alternatif penting yang harus 

diperhatikan salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam aktor ecotourism                     

(Budhiyanti, D.,  dkk, 2010). 

4. KESIMPULAN  

a. Hasil penilaian potensi lanskap Pantai Pagatan adalah 19,3. Nilai tersebut  

menunjukkan Pantai Pagatan memiliki kualitas visual tinggi sehingga mempunyai 

peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai areal wisata. 

b. Potensi atraksi alam yang menarik adalah pemandangan alam, laut, pesisir pantai, 

aliran air, pasang surut, gunung dan vegetasi.  Potensi atraksi buatan antara lain 

area memancing,  panggung seni, persinggahan kapal nelayan, dan perahu 

tradisional dan taman bermain anak.  Potensi atraksi budaya yang khas adalah 

upacara adat Mappandretasi. 

c. Flora yang terdapat di Pantai Pagatan sejumlah 20 jenis flora  

d. Fauna yang terdapat di Pantai Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan 

Selatan sejumlah 8 jenis 

e. Terdapat 90 persen masyarakat yang ingin dilibatkan dalam pengelolaan dan                     

30 persen diantaranya sudah terlibat dalam pengelolaan ekowisata pantai Pagatan 

di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. 

DAFTAR PUSTAKA 

BPS, 2015.  Statistik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.  Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Tanah Bumbu.  Kalimantan Selatan. 

Budhiyanti, D., Moestadjab, H., & Setiyawan, A. (2012). Konsep Ecotourism pada 
Kawasan Wisata Nepa Sampang–Madura. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 2(1), pp-75. 

Bureau of Land Management, 1986, Visual Resource Management, Departement of 
Interior USA, US Government Printing Office, Washington DC 

Djuwantoko. 1999. Potensi dan Alternatif Satwaliar sebagai Objek Ekowisata. Fakultas 
Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta 

Fandeli, C. dan Mukhlison, 2000.  Pengusahaan Ekowisata.  Fakultas Kehutanan 
Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Unit Konservasi Sumber Daya Alam 
DIY dan Pustaka Pelajar.  Yogyakarta 



509 

 

Fandeli, C. 2002.  Perencanaan Kepariwisataan Alam.  Fakultas Kehutanan Universitas 
Gadjah Mada.  Yogyakarta. 

Uji, T. 2005.  Keanekaragaman dan Potensi Flora di Suaka Margasatwa.  Jurnal 
Biodiversitas Volume 6 Nomor 3 Halaman 205 -211.  Buton Utara, Sulawesi 
Tenggara. 

http://www.antarakalsel.com. 2015.   Pesta Adat "Mappanretasi" Tradisi Masyarakat  Pagatan. 
http://www.antarakalsel.com/berita/26438/pesta-adat-mappanretasi-tradisi-masyarakat-
pagatan. 

 

http://www.antarakalsel.com/
http://www.antarakalsel.com/berita/26438/pesta-adat-mappanretasi-tradisi-masyarakat-pagatan
http://www.antarakalsel.com/berita/26438/pesta-adat-mappanretasi-tradisi-masyarakat-pagatan


510 

 

KAJIAN KEKRITISAN LAHAN DAN ASPEK SOSIAL EKONOMI  
SEBAGAI ARAHAN PENENTUAN URUTAN PRIORITAS  

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI SUB-SUB DAS AMANDIT 
KALIMANTAN SELATAN 

 
Oleh  

M. Ruslan, Abdi Fithria, Setia Budi, Syam’ani, Basuki Rahmad  
Alamat Korespondensi : ruslan2702@yahoo.com 

 

ABSTRAK. Dalam merencanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di suatu DAS harus 

memperhatikanmasalahtingkat kekritisan lahan  dan aspek sosial ekonomi seperti 
tekanan penduduk dan dukungan aspek sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis karakteristik tingkat kekritisan lahan, tekanan penduduk (TP), dukungan 
aspek sosial ekonomi (DASE) dari penduduk petani  serta menentukan urutan prioritas 
(UP) dan arahan RHL. Penellitian ini dilaksanakan di Sub-Sub DAS Amandit Kabupaten 
Hulu Sungai.Metode pengumpulan data  menggunakan observasi dan wawancara. Data 
dianalisis dengan model persamaan empiris, pemodelan spasial lahan kritis  dan 
kontenanálisis. Hasil penelitian menunjukkan luas lahantidak kritis dan potensial kritis  
lebih kecil daripada agak kritis, kritis dan sangat kritis.Nilai TP 0,88, (TP< 1), berarti daya 
dukung lahan masih dapat menampung lebih banyak petani.Nilai DASE 41,77, berarti 
dukungan  terhadap kegiatan RHLsangat kuat.Urutan Prioritas RHL:UP I, UP II dan UP III. 
Jumlah luas arahan RHL di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu 15.193,52 Ha dan Bagian 
Tengah 15.922,37 Ha. Bentuk arahan RHL terdiri sebelas macam : Kebun karet 
dipertahankan dan direhabilitasi dengan jenis unggul, Kebun Sawit dipertahankan dan 
ditingkatkan pemeliharaannya, Kebun campuran dipertahankan dan diremajakan dengan 
jenis pohon multi guna, Pemukiman dipertahankan dan dikembangkantanaman 
pekarangan, Pertanian Lahan Kering dikembangkan dengan agroforestri,  Semak Belukar 
dikonversi menjadi hutan dengan reboisasi,  Suaka Alam Gunung Kentawan 
dipertahankan dengan suksesi alami, Badan Jalan dipertahankan dengan  penanaman 
turus jalan, Lahan Terbuka dikonversi menjadi hutan tanaman dengan penghijauan atau 
hutan tanaman industri, Hutan Tanaman dipertahankan dan  Bekas areal pertambangan 
direklamasi dan revegetasi. 
Kata Kunci : Tingkat Kekritisan Lahan, Tekanan Penduduk, Dukungan Aspek Sosial  

Ekonomi, Bentuk Arahan RHL. 
 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sub-Sub DAS Amandit merupakan salah satu bagian Sub DAS Negara yang 

termasuk di DAS Barito wilayah Provinsi Kalseldengan total luas 117.920,00 ha. Menurut 

BPDAS Barito  (2013) di Kabupaten HSS  luas  lahan tidak kritis 13.724,0 Ha, potensial 

kritis 54.819,6 Ha, agak kritis 84.904,2 Ha, krits 13.106,2 Ha dan sangat kritis 2.818,0 Ha. 

Tingkat kekritisan lahan tersebut hanya berdasarkan batasan wilayah administratif, 

padahal sebaiknya berdasarkan wilayah ekologis.Kemiringan topografi lahan yang 

mempengaruhi erosisangat bervariasi, mulai lereng datar sampai dengan sangat 

curam.Penggunnaan lahan di Sub-Sub DAS Amandit pada Bagian Hulu dan Tengah 

antara lain  pertanian lahan kering, ladang, perkebunan, penggunaan lainnya (BPS, 

Kabupaten HSS, 2014). 

mailto:ruslan2702@yahoo.com
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Dalam merencanakan kegiatan RHL di suatu DAS perlu memperhatikan 

aspekbiofisikdan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat. Aspek biofisik didasarkan 

pada masalah utama yaitu erosi, sedimentasi, banjir pada musim penghujan,   kekeringan 

pada musim kemarau serta tingkat kekritisan lahan. Aspek sosial ekonomi masyarakat 

adalah : a) tekanan penduduk (TP) dan b) dukungan aspek sosial ekonomi (DASE) yang 

meliputi;tingkat ketergantungan penduduk terhadap lahan (baik untuk berusaha tani 

secara umum dan pemukiman),  tingkat adopsi petani terhadap teknologi baru konservasi 

dan keberadaan serta aktifitas kelembagaan yang ada untuk mendukung pertanian lahan 

kering (Dirjen RRL Depart. Kehutanan RI, 1998). 

B.  Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah adalah :1) Apakah karekteristik  tingkat kekritisan lahan yang 

sekarang  relatif beragam dan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

penentuan arahan RHL?, 2) Apakah aspek sosial ekonomi masyarakat dalam suatu DAS 

khususnya TP dan DASEdapat menunjang dalam kegiatan RHL? dan  3) Apakah 

penentuan UP arahan RHL berdasarkan tingkat kekritisan lahan dan aspek sosial 

ekonomi dapat menurunkan kerusakan lingkungan berupa lahan kritis di suatu DAS. 

C.  Tujuan Penelitian 

            Tujuan penelitian ini  : 1) Menganalisis karakteristik tingkat kekritisan lahan pada 

berbagai fungsi kawasan hutan, 2) Menganalisis besaran aspek sosial ekonomi(TP dan 

DASE)  darimasyarakat di Sub-Sub DAS Amandit dan 3) Menentukan Urutan Prioritas  

dan Bentuk Arahan RHL di Sub-Sub DAS Amandit. 

II. Metode Penelitian 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sub-Sub DAS AmanditBagian Hulu, Bagian Tengah 

dan Bagian Hilir Kabupaten HSS, Provinsi Kalsel. Waktu yang diperlukan untuk penelitian 

ini selama  2  tahun, dengan rincian  :  tahap I tahun 2014 selama 8 bulan tahap II  tahun 

2015 selama 5 bulan. 

B. Obyek, Bahan dan Peralatan Penelitian 

Objek yang diamati aspek biofisik dan sosial ekonomi. Bahan dan peralatan yang 

digunakan : beberapa peta,GPS, Clinometer, Kompas, Kamera, Bor Tanah, Ring Sampel 

dan Tally Sheet, Seperangkat Komputer, dan Program pengolahan peta/Arc GIS 10. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Data Biofisik 

a. Penyusunan Data Spasial Unit Lahan 

 Secara garis besar data spasial unit lahan disusun dengan melakukan tumpang 

susun antara peta jenis tanah dan peta kelas lereng. Kemudian peta unit lahan  tersebut,  
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dilakukan  tumpang susun lagi dengan peta kawasan hutan dan penutupan lahan, 

sehingga didapatkan peta unit lahan pada Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu, Bagian 

Tengah dan Bagian Hilir. 

b. Pengumpulan data primer dan data sekunder 

 Data sekunder yang diperlukan : a) Gambaran umum lokasi penelitian, b) Data 

Curah Hujan 10 tahun  terakhir, c) PetaCitra Lansat dan Citra Spot, Peta Topografi (RBI, 

JOG), Peta Penggunaan Lahan, Peta Jenis Tanah dan Peta Kelas Lereng dan Peta 

Penutupan Lahan, d) Peta Peruntukan Kawasan Hutan dan Lahan.  Data primer yang 

diobservasi di lapangan : a) Vegetasi/Penutupan Lahan berupa : hutan sekunder, hutan 

tanaman, perkebunan, pertanian lahan keringdan semak belukar dan  b) Data sifat fisik 

tanah: struktur, tekstur, kandungan pasir sangat halus dan permeabilitas serta kandungan 

bahan organik.  

2. Data Sosial Ekonomi  

Data sekunder yang dikumpulkan adalah :data kependudukan dan pekerjaan, luas 

lahan, keadaaan pemilikan lahan, pola usaha tani dan produksi pertanian.Data 

primer(jumlah keluarga per kepala keluarga, pendidikan, umur anggota keluarga, mata 

pencaharian keluarga, pendapatan dan pengeluaran keluarga petani, hasil usaha tani, 

dan tingkat adopsi petani terhadap teknologi konservasi tanah) diperoleh melalui 

observasi dan wawancara petani responden. Jumlah responden ditentukan secara acak 

berlapis  dengan dasar pergolongan petani yang terdapat di daerah penelitian. 

D. Analisis Data 

1. Tingkat Kekritisan Lahan  

a. Data Penutupan Lahan dan Persentase Penutupan Lahan 

Data persentasi penutupan tajuk diperoleh dengan cara mentransformasikan Citra 

Landsat 8 DCM saluran 4 dan saluran 5 menjadi Citra Normalized Difference Vegetation 

Indexdengan formula berikut (Jensen, 2000):  

 

Dimana :  NDVI : Normalized Difference Vegetation Index. 

b. Tingkat Kekritisan Lahan 

1) Perhitungan Besar Eroasi (A) 

  Besar dugaan erosi sebagai salah satu dasar untuk menentukan Tingkat Bahaya 

Erosi (TBE), dihitung dengan rumus USLE (Wischmeier dan Smith, 1978),  berikut : 

A = R.K.L.S.C.P.0,61 

dimana :  A = Erosi (ton/ha/tahun), R = Erosivitas hujan (mj.cm/ha/jam-/tahun),  K = 
Eerodibilitas tanah (ton ha.jam/ha/mj.cm), L = Panjang lereng (m), S = Kemiringan (%), C 
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= Pengelolaan tanaman dan P = Faktor konservasi tanah, 0,61 = Faktor Koresi (Ruslan, 
1992). 
2) Penentuan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 

 Perhitungan TBE menggunakan matriks Kelas Bahaya Erosi  (KBE) dengan 

Solum Tanah (Ditjen RRL, 1998).   Data TBE dan persentasi kerapatan tajuk dianalisis 

dan diekstrak per unit lahan dan ditumpangsusunkan dengan data bagain Sub-Sub DAS 

Amandit dan fungsi kawasan yang terdapat di lokasi penelitian. 

c. Penilaian Lahan Kritis (TKL) 

 Dalam analisis TKL, fungsi kawasan hutan dikelompokkan menjadi 2 macam 

:Kawasan Hutan Lindung dan  Kawasan Budidaya Pertanian. Menurut Peraturan Dirjen 

BPDAS-PS No.P.4/V-SET/2013,pemodelan spasial lahan kritis, parameteryang 

diperlukan: penutupan lahan, kemiringan lereng, TBE, produktivitas lahan dan 

manajemen. Data penutupan lahan hanya digunakan pada Kawasan Hutan Lindung, 

sedangkan produktivitas lahan untuk  Kawasan Budidaya Pertanian. 

 Masing-masing fungsi lahan tersebut ditentukan faktor pendukungnya yang 

terbagi kedalam beberapa kelas. Pada Kawasan Hutan Produksi/Budidaya Pertanian, 

analisis TKL dilakukan melalui overlay Peta Produktivitas, Peta Kelas Lereng, Peta Erosi, 

dan Peta Manajemen.  Pada  Kawasan Hutan lindung  dilakukan melalui overlay Peta 

Penutupan Lahan, Peta Kelas Lereng, Peta Erosi dan Peta Manajemen.   

2. Data Sosial Ekonomi 

a. Tekanan Penduduk (TP) 

Formulasi yang digunakan untuk menghitung Tekanan Penduduk (TP) di suatu 

DAS adalah (Soemarwoto, 1984): 

 

diman :TP = Indeks tekana penduduk, Z = Luas lahan minimal petani dapat hidup layak, f 
= Proporsi petani dalan populasi, Po =Jumlah penduduk pada waktu t = 0, R=  
Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun, T = Rentang waktu dalam tahun 
(5), L = Total luas wilayah lahan pertanian. 

 
Hasil perhitungan TP diinterpretasikan sebagai berikut : Jika TP ≤ 1, lahan masih 

dapat menampung lebih banyak penduduk petani dan sebaliknya TP >1, tekanan 

penduduk  telah melebihi kapasitas lahan. 

b. Nilai DukunganAspek Sosial Ekonomi (DASE) 

 Menurut Ditjen RRL (1998) perhitunganDASE didasarkan pada : 1) Tingkat 

ketergantungan penduduk terhadap lahan bobot 50% dengan 6 parameter (luas 

pemelikan lahan, status pemilikan lahan, diversifikasi mata pencaharian, distribusi/alokasi 

waktu kerja, tradisi kebiasaan khusus,2) Tingkat adopsi petani terhadap teknologi baru 

konservasi bobot 30% dengan2  parameter (teknik vegetatif dan teknik mekanik/sipil dan 

L

rfP
ZxTP

t)1(0 




514 

 

3) Keberadaan serta aktifitas kelembagaan yang ada bobot 20% dengan 2  parameter 

(bentuk dan fungsiserta  aktivitasnya.Nilai DASE yang didapatdihubungkan dengan 

kriteria (Ditjen RRL, 1998), apabila nilai : DASE 40-50, artinya dukungan sangat kuat, 

DASE 20-30  dukungan Sedang, DASE 10 – 20 dukungan Kurang dan  DASE < 10 

dukungan Sangat Kurang. 

3. Urutan Prioritasdan Bentuk Arahan RHL  

 Urutan Prioritas (UP) ditentukan berdasarkan tingkat kekritisan lahan (TKL). 

Apabila TKL Sangat Kritis = UP I, TKL Kritis termasuk UP II, TKL Agak Kritis termasuk UP 

III, TKL Potensial Kritis termasuk UP IV dan TKL Tidak Kritis termasuk UP V. 

 Bentuk Arahan RHL dielaborasi dan ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut : 

Urutan Prioritas (UP I, II dan III dijadikan dasar untuk bentuk Arahan RHL, sedangkan UP 

IV dan V tidak termasuk arahan RHL tetapi hanya dipelihara), Bagian DAS, Kawasan 

Hutan, Penutupan Lahan, Lereng, Jenis Tanah dan Pertimbangan lainnya seperti 

Tekanan Penduduk (TP) dan DASE. Teknologi RHL menggunakan pendekatan Vegetatif 

dan Sipil Teknis Bangunan Konservasi Tanah dan Air. 

 Secara skematis  kerangka pemikiran dalam metode penelitian ini, dapat dilihat 

seperti pada Gambar 1. 
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tingkat Kekritisan Lahan (TKL) 

Hasil analysis Tingkat Bahaya Erosi (TBE) di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu 

dan Bagian Tengah, ternyataTBE S, B dan SB luasnya lebih besar daripada TBE R dan 

SR.  Pada Sub DAS Amandit Bagian Hilir, terjadi sebaliknya TBE SR dan R luasnya lebih 

besar dari pada TBE S, B dan SB.  

 Darihasil analisis Pemodelan Spasial Lahan Kritis di Kawasan Budidaya  dan 

Kawasan Lindung,ternyata luas TKLdi Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu, Bagian 

Tengah dan Bagian Hilir sangat bervariasi.  TKL di Kawasan Budidaya Sub-Sub DAS 

Amandit Bagian Hulu yang terbesar TKL Potensial Kritis 1.476,04 Ha  dan Agak Kritis 

1.073,09 Ha;  TKL di Bagian Tengah yang terbesar Potensial Kritis 12.454,58 Ha dan 

Agak Kritis 8.834,59 Ha. TKL di Bagian Hilir yang terbesar Potensial Kritis 64.268,83 Ha 

dan Agak Kritis 8.956,06 Ha.  TKL di Kawasan Lindung Sub-Sub DAS Amandit Bagian 

Hulu yang terbesar TKL  Kritis 5.848,54 Ha  dan Agak Kritis 5.795,51 Ha; TKL di Bagian 

Tengah yang terbesar  Kritis 4.214,43 Ha; TKL di Bagian Hilir yang terbesar  Kritis 145,00 

Ha  dan Sangat Kritis 21,97 Ha. 

Sebaran TKL dari berbagai kelas tersebut pada Kawasan Budidaya dan Kawasan 

Lindung di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir, yang 

hasilnya berupa peta dapat dilihat  pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Tingkat Kekritisan Lahan  Di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu,  
Bagian Tengah dan Vagina Hilir 

 
B. Aspek Sosial Ekonomi 

1. Tekanan Penduduk 

Hasil analisis tekanan penduduk (TP) di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu dan 

Bagian Tengah, nilainya sebesar 0,88.Nilai TP 0,88< 1, artinya lahan di Sub-Sub DAS 
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Amandit Bagian Hulu dan Bagian Tengah masih dapat menampung lebih banyak 

penduduk petani. 

2. Dukungan Aspek Sosial Ekonomi  

 Rekapitulasi hasil analisis Dukungan Aspek Sosial Ekonomi (DASE)  di Sub-Sub DAS 

Amandit Bagian Hulu dan  Bagian Tengah, didapatkan nilainya sebesar 41,77.  Nilai  

DASE tersebut,berarti peringkat dukungan aspek sosial  ekonomi  penduduk petani 

terhadap kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sangat kuat.  

C. Urutan Prioritas dan Arahan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan  

1. Urutan Prioritas 

Analisis Urutan Prioritas (UP) dan Bentuk Arahan RHL di  Sub-Sub DAS Amandit 

Bagian Hilir tidak dimasukan, karena TKL tergolong relatif tidak krits dan lahannya berupa 

rawa (lahan basah). Hasil analisis UP diSub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu dan Bagian 

Tengah,  UP I sebesar 105,60 Ha (0,34%) di Hutan lindung (HL), UP2 sebesar  10.062,96 

Ha (32,34 %)  di HLdan Suaka Alam Gunung Kentawan (SAGK)dan UP 3 20.947,33 Ha 

(67,32%) di HL, SAGK, Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi (HP). 

2. Arahan Penggunaan Lahan  

Berdasarkan hasil analisis spasial (Gambar 2) dan analisis UP,dapat ditentukan 

11 bentuk arahan RHL.Rekapitulasi 11 arahan bentuk RHL   di Sub-Sub DAS Amandit 

Bagian Hulu dan Bagian Tengah, hutan lindung (HL), Suaka Alam Gunung Kentawan 

(SAGK), Hutan Produksi (HP), Areal Penggunaan Lain (APL) dan berbagai penutup 

lahan, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3.Rekapitulasi Arahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sub-Sub DAS Amandit 

Bagian Hulu dan  Bagian Tengah 

No. Bentuk  Arahan   RHL   UP PL 
Fungsi 

Kawasan 
Bagian DAS 

Luas  

(Ha) (%) 

1 Agroforestri I, II, III PLK 
HL,SAGK, 
APL, HP 

Hulu, Tengah 3.714,10 11,94 

2 

Dipertahankan dan 
direkomendasikan 
penanaman dengan 
jenis MPTS 

II, III HT 
HL, HP, 

APL 
Hulu 617,86 1,99 

3 
Dipertahankan dan 
ditingkatkan 
pemeliharaannya 

II, III KS 
HL, HP, 

APL 
Hulu, Tengah 83,56 0,27 

4 
Dipertahankan dan 
pengembangan 
tanaman pekarangan 

II, III PKM 
HL APL, 

HP 
Hulu, Tengah 

111,05 
  

0,36 
  

5 Penghijauan atau HTI III 
SB/ 
LT 

APL Hulu, Tengah 2.347,40 7,54 

6 Reboisasi I, II, III 
SB/ 
LT 

HL HP Hulu, Tengah 
13.274,3

  
42,66 

7 
Reklamasi dan 
Revegetasi 

III PTB HP, APL Hulu 121,47 0,39 

8 Suksesi Alami II, III SB SAGK Hulu, Tengah 212,1 0,68 
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9 

Tetap dipertahankan 
dengan peremajaan, 
dan ditambahkan 
dengan jenis-jenis 
MPTS 

I, II, III KC 
HL,SAGK, 
APL, HP 

Hulu, Tengah 1.609,95 5,17 

10 
Tetap dipertahankan, dan 
direhabilitasi dengan jenis 
yang unggul 

I, II, III KK 
HL,SAGK, 
APL, HP 

Hulu, Tengah 8.997,03 28,91 

11 Turus jalan dan mekanik II, III BJ 
HL HP, 

APL 
Hulu, Tengah 27,03 0,09 

 
 J  U  M  L A  H 31.115,88 100,00 

Ket :  
PL = Penutup Lahan, KK = Kebun Karet, KS = Kebun Sawit, KC =  Kebun Campuran, 
PKM =  Pemukiman, PLK = Pertanian Lahan Kering, SB = Semak Belukar, LT = Lahan 
Terbuka, BJ = Badan Jalan, HT – Hutan (Tanaman & Alam dan PTB  = Pertambangan.  

Sebaran spasial  Bentuk Arahan RHL di lapangan mulai dari UP I, UP II dan UP III 

di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu dan Bagian Tengah,berupa peta Arahan RHL, 

dapat dilihat  pada Gambar  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Peta Arahan RHL (Penggunaan Lahan) di Sub-Sub DAS Amandit Bagian  
Hulu dan Bagian Tengah 

 
IV. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat Kekritisan Lahan 
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Karakteristik tingkat kekritisan lahan di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu, 

Bagian Tengah dan Bagian Hilir relatif beragam, yaitu meliputi Tidak Kritis, Potensial 

Kritis, Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis.  Jumlah luas Tidak Kritis dan Potensial Kritis  

lebih kecil dibandingkan dengan  jumlah luas Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis. Jumlah 

luas tingkat kekritisan lahan di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hilir relatif kecil 

dibandingkan dengan jumlah luas tingkat kekritisan lahan pada  Sub-Sub DAS Amandit 

Bagian Hulu ataupun  Bagian Tengah, sehingga tingkat kekritisan lahan Sub-Sub DAS 

Amandit Bagian Hilir dalam analisis Urutan Prioritas dan Arahan Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan tidak dimasukkan. Tingkat Kekritisan Lahan seperti Agak Kritis, Kritis dan Sangat 

Kritis dapat digunakan untuk menentukan  urutan prioritas dan arahan RHL di Sub-Sub 

DAS Amandit Bagian Hulu dan Bagian Tengah. 

2. Aspek  Sosial Ekonomi 

Nilai analisis tekanan penduduk (TP) nilai sebesar 0,88 (TP <1), artinya daya 

dukung lahan tersebut masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani. Nilai 

dukungan aspek sosial ekonomi (DASE)  di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu dan 

Bagian Tengah sebesar 41,77. Hal ini berarti dukungan aspek sosial ekonomi terhadap 

kegiatan RHL termasuk dalam peringkat  Sangat Kuat.   

3. Urutan Prtiritas dan Bentuk Arahan RHL (Penggunaan Lahan) 

Urutan Prioritas RHL yang dijadikan dasar untuk menentukan arahan RHL adalah 

Urutan I (Sangat Kritis), II (Kritis)  dan III (Agag Kritis). Jumlah UP I, UP II dan UP III yang 

menjadi sasaran kegiatan Bentuk Arahan RHL  di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu 

dan Bagian Tengah  seluas 31.115,88 Ha.  UP I seluas 105,60 Ha tersebar di HL; UP II 

seluas 10.062,96 Ha  tersebar di HL dan  SAbK; UP III  seluas 20.947,33 Ha tersebar di 

HL, SAGK, APL dan  HP. 

 Bentuk Arahan RHL di Sub-Sub DAS Amandit  Bagian Hulu dan Bagian Tengah 

terdiri dari 11 macam dengan luas  31.115,88 Ha. Rincian 11 macam bentuk arahan RHL 

tersebut adalah : 1) Kebun karet  tetap dipertahankan dan direhabilitasi dengan jenis yang 

unggul; 2) Kebun Sawit dipertahankan dan ditingkatkan pemeliharaannya; 3) Kebun 

campuran tetap dipertahankan dengan peremajaan dan ditambahkan dengan jenis-jenis 

MPTS; 4) Pemukiman tetap dipertahankan dan pengembangan tanaman pekarangan; 5) 

Pertanian Lahan  Kering dikembangkan dengan Agroforestri; 6) Semak Belukar/Lahan 

Terbuka dikonversi menjadi hutan dengan pola reboisasi; 7) Semak Belukar dikonversi 

manjadi Hutan Alam  dengan pola Suksesi Alami; 8) Badan Jalan tetap dipertahankan 

dengan pola penanaman turus jalan dan mekanik; 9) Lahan Terbuka dikonversi menjadi 

hutan tanaman dengan pola Penghijauan atau Hutan Tanaman Industri; 10) Hutan 
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Tanaman tetap dipertahankan dan direkomendasikan penanaman dengan jenis; 11) 

Bekas areal pertambangan direklamasi dan revegetasi.  

B. Saran-Saran 

1. Agar melaksanakan sebelas bentuk arahan RHL secara vegetatif dan sipil teknis 

(teras guludan dan penanaman menurut garis kontur pada  Sub-Sub DAS Amandit 

Bagian Hulu dan Bagian Tengah baik di Kawasan Lindung maupun Kawasan 

Budidaya.   

2. Karena TP < 1, disarankan agar  petani-petani  di Sub-Sub DAS Amandit Bagian Hulu 

dan Bagian Tengah diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha bertani 

terutama pada kawasan Areal Penggunalan (APL) dengan pola pertanian lahan kering 

dengan pola Agroforestry. 

3. Kegiatan sosialisasi dari tim penyuluh kehutanan dan pertanian disarankan untuk 

ditingkatkan, supaya memberi kesempatan kepada petani dalam mengadopsi 

teknologi pertanian yang modern dan peningkatan kelembagaan kelompok tani, agar 

dalam mengikuti kegiatan RHL dapat tearah, terpadu dan keberlanjutan, sehingga 

penurunan kualitas lingkungan, seperti lahan kritis makin berkurang. 
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EFEKTIVITAS STIK JARUM DALAM PEMADAMAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT 
 

Normela Rachmawati, Hamdani Fauzi dan Susilawati 
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat 

 
ABSTRAK 

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan 
basah seperti lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau, dimana lahan basah 
tersebut mengalami kekeringan. Adanya teknologi tinggi dalam penanggulangan 
kebakaran sering tidak menyentuh kepada masyarakat desa, akibatnya kebakaran terus 
terjadi dan difusi inovasi pencegahan belum memperoleh hasil maksimal. Kebakaran 
hutan dan lahan gambut di wilayah kecamatan Gambut beberapa tahun terakhir ini sangat 
sulit dipadamkan karena sumber api sulit dideteksi di bagian dalam lahan gambut, dan 
memproduksi asap sangat besar. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu 
disusun model pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut beserta strategi 
penanggulangannya melalui teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan.  Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji sifat api pembakaran, laju penjalaran api dalam dan efektivitas 
penggunaan stik jarum dalam pemadaman kebakaran bawah pada hutan dan lahan 
gambut yang dilaksanakan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang 
Nusa. Stik jarum yang digunakan dengan model 8 lubang, 10 lubang, 12 lobang dan 14 
lobang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan stik jarum dengan jumlah 
lubang 14 buah mampu memadamkan kebakaran bawah selama 21 detik/m2 dengan 
tekanan 2 bar. 
Kata Kunci: stik jarum, kebakaran bawah, lahan gambut 

 
 

PENDAHULUAN 
 
Kebakaran di hutan rawa gambut pada umumnya diawali kebakaran permukaan 

kemudian diikuti kebakaran bawah dan tajuk. Kebakaran di bawah permukaan ini sulit 

untuk diamati sehingga tanpa diduga dapat menyebar kemanamana dan kebakaran ini 

dapat berlangsung lama sampai berbulan-bulan apabila tidak dilakukan pemadaman 

ataupun turun hujan yang lebat dan berlangsung lama. Akibat yang ditimbulkan bukan 

hariya hilangnya vegetasi dan satwa tetapi juga perubahan lingkungan seperti perubahan 

kualitas dan kuantitas tanah selain itu kebakaran di lahan rawa gambut banyak 

menghasilkan asap karena potensi bahan bakamya yang banyak juga proses 

pembakarannya didoininasi oleh smoldering (pembaraan). 

Kebakaran dalam pada lahan gambut di Kalimantan Tengah khususnya di daerah 

Tumbang Nusa sangat sulit dipadamkan karena sumber api sulit dideteksi dibagian dalam 

lahan gambut, untuk memadamkan kebakaran dalam di lahan gambut tersebut 

membutuhkan suatu teknik dan taktik serta alat yang sesuai untuk mengatasi api dalam 

lahan tersebut, cara pemadaman tidak bisa dilakukan dengan konvensional yang sering 

dilakukan oleh regu-regu pemadam kebakaran hutan dan lahan yang ada seperti regu 

pemadaman api baik dan Manggala Agni, regu pemadam HPHIHTI dan regu dan 

Masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan pemadaman api lahan gambut 
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harus mengetahui tipe bahan bakar dan sifat api/prilaku api pada kejadian kebakaran 

hutan tersebut, karena beda jenis bahan bakar maka beda pula sifat apinya dan alat yang 

digunakan serta organisasi pemadamannya pun akan berbeda. Dalam konteks 

inikesiapan organisasi pemadam kebakaran harus mantap berikut perangkat keras, 

sistem prosedur kerja dan sumber daya manusia. Pada umumnya ketidak berhasilañ 

pemadaman oleh regu pemadam kebakaran hutan dan lahan rawa gambut dibeberapa 

daerah seperti di daerah Riau, Jambi, Palembang, Pontianak dan khususnya Kalimantan 

Tengah disebabkan karena kurang memahami perilaku dan karakteristik bahan bakar di 

lahan gambut.  Tujuan penelitian ini adalah menguji efektivitas penggunaan stik jarum 

dalam pemadaman kebakaran bawah pada hutan dan lahan gambut yang dilaksanakan di 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa 

 
 

METODE PENELITIAN 
 
Tempat dan Waktu Penelitian.  Penelitian dilaksanakan di Areal Penelitian Hutan Rawa 

Gambut Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Indonesia Bagian Timur di 

desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan 

Tengah. Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan berupa persiapan sampai 

penulisan.  

Alat dan Bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1). Pompa 

pemadam tekanan tinggi merk Robin EH 1 7D mesin 6 HP centrifugal pump (high 

pressure), berat 33 kg, dan bisa digendong sebanyak 2 buah; (2) Selang isap 4 m 0 2‖; 

(3) Selang 0 1,5” panjang 20m/roll 10 buah; (4) Selang 0 1‖ panjang 50m/roll 4 buah; (5) 

Fog jet api permukaan 2 buah;(6) Stik jarum 2 buah; (7) Kopling pembagi 2 buah; (8) 

Kantong air 1000 liter 1 buah; (9) Cangkul garu 2 buah; (10) Cangkul 2 buah; (11). 

Kampak 2 buah; (12). Parang 4 buah; (13). Gergaji tangan 1 buah; (14). Pompa gendong 

Jufa 15 liter 3 buah; (15). Handy transciever (HT) 3 buah; (16). Ember 2 buah; (17). 

Papan panjang 2m sebanyak 2 keping; (18). Kepyok ram ayam; (19). Anemometer; (20). 

Higrometer; (21). Stopwatch; (22). Meteran; (23). Oven; (24). Timbangan; (25). Kamera; 

dan (26. Alat tulis. Bahan yang digunakan adalah bahan bakar gambut jems fibrik dan 

bahan bakar permukaan jenis pakis yang tersedia path setiap plot dan air yang digunakan 

untuk pemadaman.  

Variabel yang diamati.  Pada penelitian ini variabel yang diamati adalah: (1). Tipe bahan 

bakar pakis dan bahan bakar gambut; (2). Karakteristik api permukaan berbahan bakar 

pakis dan api dalam lahan gambut; (3.) Kondisi Iingkungan : suhu, kelembaban, arah dan 
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kecepatan angin, topografi, curah hujan terakhir (sebelum pembakaran), waktu dan lama 

pembakaran.   

Metode Pengambilan Data. Didalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan 

pengetahuan perilaku api sangat penting diketahui atau dipahami setiap anggota regu 

pemadam kebakaran hutan dan lahan, karena keberhasilan kegiatan pemadaman salah 

satunya sangat tergantung bagaimana perilaku api yang dihadapi, oleh sebab itu sifat api 

antara kebakaran di lahan kering dan lahan gambut sangat berbeda sekali perilaku apinya 

sehingga hal ini akan membedakan bagaimana taktik dan teknik pemadaman yang akan 

dilakukan serta alat yang digunakan untuk pemadaman agar lebih efektif.  

Analisa Data.  Untuk mengetahui sifat api permukaan lahan gambut dalam penelitian ini 

dibatasi pada areal yang didominasi oleh tumbuhari bawah pakis-pakisan/kelakai 

(Nephrolepsis sp.). Sifat api yang diteliti terdiri dari: Laju penjalaran api permukaan, Tinggi 

api lahan gambut dan penjalaran api dalam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sifat Api  

Dari hasil pengamatan dan pendataan terhadap sifat api dan kecepatan penjalaran api 

permukaan berbahan bakar pakis adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Data pengamatan tinggi api dan penjalaran api permukaan berbahan bakar jenis 
pakis 
No Plot Tinggi Api (cm) Kecepatan Penjalaran (m

2
/menit) 

1 130 160.000 
2 145 156.99 
3 148 151.98 
4 155 146.41 
5 158 142.45 
6 165 141.44 
7 198 127.71 
8 200 126.26 
9 135 123.76 

10 140 122.40 
11 175 112.11 
12 210 96.81 
13 150 58.65 
14 148 58.24 
15 152 58.04 

Jumlah 2409 1783.25 

Rataan 160,6 118.88 

Stdeviasi 24,52 35.63 

 
Tinggi api berkisar antara 130 cm sampai 210 cm, sedangkan untuk kecepatan 

penjalaran adalah 6,25 menit/plot (160 m2/menit) sampai dengan 17,23 menit/plot (58,1 

m2/menit) . Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah tinggi api maka penjalaran 

api permukaan semakin lambat, semakin tinggi api maka semakin cepat penjalaran api 
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permukaan. Kecepatan merambat api permukaan sangat dipengaruhi oleh keadaan 

bahan bakar pakis seperti kerapatan, kandungan air dan umur dan pada pakis tersebut. 

Selain itu temperatur dan kelembaban juga turut mempengaruhi terhadap kecepatan 

penjalaran api permukaan tetapi faktor yang paling berpengaruh adalah kecepatan angin 

pada saat pembakaran berlangsung (Departement of Bush Fires Services, 1992).  Model 

persaman regresi disusun berdasarkan kecepatan api permukaan sebagai peubah tidak 

bebas (dependent variable) dan sebagai peubah bebas (independent variable) yakni 

tinggi rata-rata bahan bakar,kadar air bahan bakar, berat bahan bakar, kelembaban 

udara, suhu udara dan kecepatan angin. Model regresi yang telah diperoleh berdasarkan 

analisis regresi berganda yakni:  

y = 329 + 4,66 xl - 1,09 x2 - 68,8 x3 - 8,45 x4 + 1,5 x5 + 23,8 x6  
Dimana:  
Y =  Kecepatan api permukaan (m2/menit)  
α  = Konstanta  
β  = Koefesien regresi  
X1  = Tinggi rata-rata bahan bakar vegetasi (cm)  
X2 = Kadar air bahan bakar vegetasi (%)  
X3 = Berat bahan bakar vegetasi (kg/m2)  
X4  = Kelembaban udara (%)   
X5  = Temperatur udara (°C)  
X6  = Kecepatan angin (mldetik) 
 

Hasil analisis regresi menunjukkan R2 sebesar 95 % artinya model persamaan  

regresi tersebut bahwa peubah tidak bebas dapat dijelaskan oleh peubah bebasnya 

sebesar 95% dan 5% disebabkan oleh faktor lain seperti: hari hujan terakhir,  

kerapatan bahan bakar, susunan bahan bakar serta arah angin yang sering berubah. 

Hubungan antara peubah tidak bebas dan peubah bebasnya ada1ah sangat nyata, hal  

ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung>Ftabel yakni sebesar 25,09 lebih besar dan Ftabel (6,37) 

pada taraf pengujian 1%. Hasil uji ketelitian dan keakuratan model dengan  

menggunakan simpangan agregatif (SA) dan rataan persentase simpangan (RPS).  

Menurut Bruce dalam Husch (1963) untuk menilai ketelitian dan keakuratan model 

penduga dapat digunakan dua kriteria yaitu simpangan agregat (SA) dan persentase  

simpangan relatif (SR). Kriteria ini adalah untuk SA tidak lebih dari 1 %, sedangkan nilai 

RPS tidak lebih dan 8 %. Berdasarkan kriteria ini model yang terbentuk memenuhi uji 

ketelitian dan keakuratan karena model ini memiliki nilai SA sebesar  

-0,55% dan RPS sebesar 0,78%.  

Penjalaran Api Dalam  

Hasil pengamatan penjalaran api dalam selama pengamatan untuk 5 plot pengamatan 

hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil pengamatan api dalam  

No Plot Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke- 3 Hari ke-4 Hari ke-5 

1 15cm 12cm 11 cm 10cm 10cm 
2 13cm 13cm 13cm 11 cm 10cm 
3 14cm 12cm 12cm 10cm 11cm 
4 15 cm 13 cm 11 cm 11 cm 10 cm 
5 13cm 12cm 12cm 12cm 11cm 

Jumlah 70,00 62,00 59,00 54,00 52,00 

Rataan 14,00 12,40 11,80 10,80 10,40 
St deviasi 1,00 0,55 0,84 0,84 0,55 

 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penjalaran api dalam untuk hari 

pertama sampai hari kelima paling cepat adalah 15 cm dan paling lambat adalah 10 cm. 

Hal tersebut diatas disebabkan karena bahan bakar gambut permukaan langsung kontak 

dengan api dan pemanasan oleh sinar matahari sehingga menyebabkan bahan bakar 

menjadi lebih kering, maka laju penjalaran lebih cepat pula dibandingkan pada hari 

selanjutnya yang lebih lambat karena bagian yang lebih dalam kandungan air masih 

banyak, selain itu pengaruh kepadatan bahan bakar gambut pada bagian dalam lebih 

padat dan pengaruh oksigen di lapisan dalam di lahan gambut sangat terbatas. 

Efektivitas Penggunaan Stik Jarum 

Lahan gambut yang terbakar lebih sulit dipadamkan karena bara yang menyala 

tersimpan di bawah permukaan tanah hingga kedalaman beberapa meter. Jadi, bisa saja 

di permukaan tanah sudah padam, namun bara dalam tanah masih menyala dan 

mengeluarkan asap. Mengingat luasnya karhutla yang menimpa hutan dan lahan kita, 

memang perlu dilakukan inovasi dan terobosan dalam menanggulanginya. Tentu saja 

yang terbaik adalah dengan tindakan pencegahan. Namun sembari tindakan pencegahan 

diupayakan terus-menerus, tindakan pemadaman juga seyogyanya ditingkatkan lebih baik 

lagi.  Hasil percobaan pemadaman dengan menggunakan stik jarum sebagaimana dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi Kecepatan Waktu Pemadaman Kebakaran Gambut dengan Alat 
Stik Jarum tekanan 2 bar (detik) 

Jumlah 
Lubang 

Ulangan Jumlah 

Rata-Rata ke-1 ke-2 ke- 3 ke-4 

8 36 38 31 34 139 34.75 
10 34 32 34 33 133 33.25 
12 28 27 30 27 112 28 
14 20 22 21 21 84 21 

 
 

KESIMPULAN  
Stik jarum yang digunakan dengan model 8 lubang, 10 lubang, 12 lobang dan 14 

lobang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan stik jarum dengan jumlah 

lubang 14 buah mampu memadamkan kebakaran bawah selama 21 detik/m2 dengan 

tekanan 2 bar. 
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ABSTRAK 

Biomassa hutan sangat relevan dengan isu perubahan iklim. Biomassa hutan 
berperan penting dalam siklus biogeokimia terutama dalam siklus karbon. Dari 
keseluruhan karbon hutan, sekitar 50 % diantaranya tersimpan dalam vegetasi hutan. 
Sebagai konsekuensi, jika terjadi kerusakan hutan, kebakaran, pembalakan dan 
sebagainya akan menambah jumlah karbon diatmosfer dan mengurangi karbon yang 
tersimpan dihutan, tetapi tidak menambah jumlah keseluruhan karbon yang berinteraksi 
dengan atmosfer.  Sejalan dengan perkembangan isu yang terkait dengan biomassa 
hutan, maka penelitian atau pengukuran biomassa dari seluruh komponen hutan sangat 
penting untuk dilakukan.  Dalam perkembangannya, pengukuran biomassa hutan 
mencakup seluruh biomassa hidup yang ada diatas dan dibawah permukaan dari 
pepohonan, semak, liana,epipet, dan sebagainya ditambah dengan biomassa dari 
tumbuhan mati seperti kayu dan serasah, namun dalam penelitian ini hanya terbatas pada 
biomassa hidup yang ada diatas permukaan tanah sampai akarnya.  Dalam kajian 
menghitung  biomassa pada penelitian ini menggunakan 2 cara yakni mempergunakan  
rumus dan cara destructive sampling.  Hasil penelitian menunjukkan banyaknya biomassa 
dan kandungan karbon dengan menggunakan kedua metode tersebut menunjukkan hasil 
yang relative tidak jauh berbeda, masing-masing adalah 13,21 ton/ha dan 6,61 ton/ha 
dengan cara menggunakan rumus sedangkan dengan menggunakan metode destructive 
sampling 13,241 ton/ha dan 6,621 ton/ha. Kemudian jumlah biomassa dan kandungan 
karbon pada komponen batang dan akar relative lebih tinggi dibandingkan komponen 
lainnya. 
Kata kunci :Biomassa,karbon,hutan rawa, galam 

 

I. Latar Belakang 

Hutan merupakan tempat penyimpanan dan pengemisi karbon. Di permukaan 

bumi ini,kurang lebih terdapat 90 % biomassa yang terdapat dalam hutan berbentuk 

pokok kayu, dahan, daun, akar dan sampah hutan (serasah), hewan, dan jasad renik 

(Arief, 2005). Biomassa ini merupakan tempat penyimpanan karbon dan disebut rosot 

karbon (carbon sink).         

Menurut Kementerian Kehutanan (2006), kerusakan hutan di Indonesia sudah 

mencapai kurang lebih 50 % (59,62 juta ha) dan ini terus bertambah 2,8 juta ha/thn. 

Demikian juga halnya dengan keberadaan hutan galam di Kalimantan Selatan yang 

potensinya cukup besar semakin terancam kelestariannya (Karim, 2009). Keadaan ini 

secara signifikan mengurangi sumber karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan dan 

kemampuan bumi untuk menyerap CO2 dari udara melalui fotosintesis hutan berkurang.  

mailto:yaman.banjar@gmail.com


527 

 

Selain akibat tersebut, intensitas Efek Rumah Kaca (ERK) akan ikut naik dan 

meyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Hal inilah yang memicu tuduhan bahwa 

kerusakan hutan tropik telah menyebabkan pemanasan global (Soemarwoto, 2001). 

Pemanasan global ini akan mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan 

manusia pada umumnya, bahkan telah menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam 

di belahan dunia, seperti kenaikan permukaan laut, meningkatnya badai atmosferik, 

bertambahnya jenis dan populasi organisme penyebab penyakit, dll (Soedomo, 2001). 

Sebagian peneliti menyatakan jika pemanasan global ini terus meningkat, dalam waktu 50 

tahun lagi, seperempat atau lebih dari kehidupan di muka bumi ini mungkin akan binasa 

(Soemarwoto et al, 1992). 

 Sejalan dengan perkembangan isu yang terkait dengan biomassa hutan, maka 

penelitian atau pengukuran biomassa dari seluruh komponen hutan sangat penting untuk 

dilakukan.  Dalam perkembangannya, pengukuran biomassa hutan mencakup seluruh 

biomassa hidup yang ada diatas dan dibawah permukaan dari pepohonan, semak, 

liana,epipet, dan sebagainya ditambah dengan biomassa dari tumbuhan mati seperti kayu 

dan serasah, namun dalam penelitian ini hanya terbatas pada biomassa hidup yang ada 

diatas permukaan tanah sampai akarnya.          

II. Metode Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di hutan rawa galam, Kecamatan Liang Anggang, 

Pemerintahan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan selama 6 (enam) bulan. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah haga, pita ukur, timbangan digital, timbangan, 

karung, chain saw, oven, parang, kampak, kamera, GPS dan seperangkat komputer. 

 Jenis data yang dikumpulkan  

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil pengukuran tegakan galam di lapangan. Parameter yang diamati 

meliputi diameter, tinggi total, tinggi bebas cabang pohon galam pada semua tingkat 

pertumbuhan. Sedangkan data sekunder yang diperlukan seperti data keadaan umum 

lokasi, peta lokasi penelitian dan data hasil studi kepustakaan. 

 Cara pengumpulan data  

Untuk tingkat pohon pengumpulan data dengan menggunakan plot contoh 

berbentuk lingkaran dengan jari-jari 17,8 m (luas 0,1 ha) secara purposive sampling. 

Dalam plot contoh tersebut dibuat sub plot berukuran 10 m x 10 m untuk tingkat tiang, dan 

5 m x 5 m untuk tingkat belta (pancang). Jumlah contoh plot yang dibuat sebanyak 10 

buah, yakni 5 buah plot contoh di kelurahan Landasan Ulin Barat dan 5 buah plot contoh 

di kelurahan Landasan Ulin Selatan. Pengambilan data primer dengan melakukan sensus 
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di seluruh plot meliputi identifikasi jenis tumbuhan tingkat  pohon, tiang, dan sapihan serta 

pengukuran diameter dan tinggi pohon.  

Kriteria vegetasi yang ditemukan  diklasifikasikan menurut Kartawinata et al., 

(1976) sebagai berikut. 

a. Pohon yaitu tumbuhan berkayu dengan diameter setinggi dada (1,3 m) (D > 10 cm).  

b. Tiang yaitu tumbuhan berkayu dengan diameter setinggi dada (1,3 m) (D>5 -< 10 cm).  

c. Pancang yaitu tumbuhan berkayu dengan diameter setinggi dada (D > 2 cm -< 5 cm) 

d. Semai yaitu permudaan mulai dari kecambah sampai tinggi < 1,5 m.  

Pada penelitian ini penghitungan biomassa selain menggunakan rumus juga 

dilakukan metode destructive sampling sebagai pembanding, yaitu melakukan 

penebangan kemudian penimbangan berat basah secara langsung pada tiap bagian 

komponen vegetasi (daun, cabang, batang dan akar) dan mengkonversinya menjadi berat 

kering (biomassa) menggunakan berat kering tiap contoh bagian vegetasi pada tiap 

pohon contoh. Contoh daun diambil sebanyak ± 100 gr sedangkan contoh bagian cabang, 

batang dan akar jika memungkinkan diambil contoh dengan ukuran ± 2 cm x 2 cm x 2 cm 

pada bagian pangkal, tengah dan ujung. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan 

adalah setelah mendapatkan gambaran sebaran diameter dan tinggi tegakan, maka 

dipilih pohon contoh secara purposif yang diharapkan dapat mewakili ketersebaran 

diameter yang ada di lokasi penelitian, kemudian melakukan pembersihan areal di sekitar 

pohon contoh dan penebangan. Selanjutnya dilakukan pemisahan bagian-bagian pohon 

(daun, cabang, batang dan akar).  

 Analisis Data 

Kerapatan pohon per hektar di konversi dari jumlah pohon yang tercatat dalam 

seluruh plot. Data diameter dan tinggi total digunakan untuk menghitung volume tegakan 

dan pada penelitian ini volume batang dibatasi tanpa menghitung tajuk (cabang, ranting, 

daun, bunga dan buah).  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

V = 1/4. π.d2.t...................... (1) 
dimana : 

V = volume pohon (m3); 
Π = konstanta (3,14) 
d = diameter pohon setinggi dada (cm)  
t = tinggi total (m)  

Untuk menghitung biomasa atau berat kering tumbuhan menurut Heriyanto, et.al 

(2012) digunakan rumus : 

        Biomassa = volume pohon x kerapatan kayu ......(2) 
dimana : 

Kerapatan kayu = Berat kering : Volume  …………… (3) 
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Berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui nilai kerapatan kayu galam sebesar  0,78. 

Perhitungan biomassa berat kering total menggunakan metode destructive 

sampling dari masing-masing bagian pohon dihitung dengan rumus (Hairiah et al, 1999): 

                                             BKC  
                    BKT  = ----------------------------- x  BBT  ……….. (4)  
                                             BBC 

Keterangan : 
BKT = berat kering total (gr) 
BKC = berat kering contoh (gr) 
BBC = berat basah contoh (gr) 
BBT = berat basah total (gr) 

Kandungan karbon dalam tumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus 

(Brown, 1997 dan International Panel on Climate Change/IPCC, 2003) : 

Kandungan Karbon = Berat Kering Tumbuhan x  50% ............... 

III.  Hasil dan Pembahasan 

 Sebaran diameter dan kerapatan 

Sebaran kelas diameter dan kerapatan individu pada hutan rawa galam berdasar 

tingkat pertumbuhan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata sebaran kelas diameter dan kerapatan individu pada hutan rawa galam 

berdasar  tingkat pertumbuhan 

Tingkat Pertumbuhan 
 

Sebaran diameter 
(cm) 

Kerapatan  
(N/ha) 

Persentase  
(%) 

Pancang  
Tiang  
Pohon  

D > 2 cm - < 5 cm 
D > 5 cm - < 10cm 
D > 10 cm 

2.320 
1.100 
    317 

60,6 
30,7 
8,7 

 Total (N/Ha) 3.737  

 
Dari Tabel 1 menunjukkan sebaran diameter atau pertumbuhan pohon tingkat 

pancang lebih mendominasi sekitar (60,6 %) dibandingkan tingkat pertumbuhan tiang 

(30,7%) dan pohon (8,7%). Hal ini bisa dimengerti karena diareal hutan galam ini sering 

terjadi kebakaran, sehingga vegetasi pada tingkat pohon yang tinggal sedikit dan setelah 

pasca kebakaran anakan galam tumbuh kembang melalui tunasnya dibatang yang tersisa 

dan pohon galam ini termasuk jenis tanaman yang resisten terhadap api. Jika dilihat dari 

komposisi tegakannya pada setiap plot penelitian merupakan vegetasi muda dengan 

diameter kecil, hal ini sesuai hasil penelitian Yamani (2011) di hutan alam sekunder yang 

menunjukkan pada umumnya semakin besar diameter suatu vegetasi jumlahnya relative 

akan semakin menurun. 

Untuk kerapatannya cukup tinggi (3.737 individu per hektar) karena tanaman 

galam tumbuhnya bergerombol atau mengelompok, bahkan tidak jarang terlihat dalam 

satu batang pokok terdapat dua atau tiga individu tanaman galam. Jika dibandingkan 
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kerapatan pohon di hutan mangrove sebesar 5833,32 individu per hektar yang dilakukan 

oleh Yamani (1987), hasil dalam penelitian masih lebih kecil. Sedangkan jika 

dibandingkan dengan kerapatan tegakan di hutan alam primer dan hutan alam bekas 

tebangan masing-masing adalah 507 individu dan 346 individu perhektar yang telah 

dilakukan Yamani (1996), maka kerapatan individu pada penelitian ini jauh lebih besar 

yang disebabkan karena perbedaan tipe hutan dan sebaran diameternya.      

 Sebaran Tinggi  Pohon 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sebaran tinggi tegakan dapat dilihat 

seperti pada Tabel 2 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 1 sampai Gambar 3. 

Tabel 2. Sebaran tinggi (m) rata-rata tegakan pada hutan rawa galam berdasarkan tingkat 
pertumbuhan  

Tingkat pertumbuhan Tinggi (m) 

                                 Pancang 2,23 

                                 Tiang 3,25 

                                 Pohon 3,66 

  

 

Gambar 1. Grafik sebaran tinggi rata-rata tingkat pancang di hutan rawa galam 
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Gambar 2. Grafik sebaran tinggi rata-rata tingkat tiang di hutan rawa galam 

 

 

Gambar 3. Grafik sebaran tinggi rata-rata tingkat pohon di hutan rawa galam 

  Sebaran tinggi rata-rata pada masing-masing tingkat pertumbuhan adalah untuk 

tingkat pancang 2,23 m; tingkat tiang 3,25 m dan tingkat pohon 3,66 m. Adapun sebaran 

tinggi individu pada masing-masing tingkat pertumbuhan pada tiap plot percobaan seperti 

diperlihatkan pada Gambar 2, 3 dan 4 diatas menunjukkan pola yang relatif seragam, 

kecuali pada plot 7 dan 8 pada tingkat pertumbuhan sapling relatif berbeda yakni lebih 

rendah hal ini diduga disebabkan karena jumlah individunya yang lebih banyak atau rapat 

dalam satu plot yang sama sehingga terjadi persaingan dalam hal memperoleh unsur 

hara dan cahaya. Berdasarkan gambar grafik diatas pula diketahui bahwa kebanyakan 

individu tanaman galam mempunyai ketinggian dibawah 3 m hal ini sangat jelas 

disebabkan karena jumlah individu didalam areal hutan galam ini lebih dikuasai oleh 

tingkat pertumbuhan sapling dan tiang sebagaimana diperlihatkan pada lihat Tabel 1. 
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Dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan Yamani (1996) dihutan alam primer dan 

sekunder kebanyakan pohon mempunyai ketinggian dibawah 30 m, maka data dari hasil 

penelitian ini jauh lebih kecil.     

 Biomassa dan Kandungan Karbon 

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus diperoleh jumlah 

banyaknya biomassa dan kandungan karbon pada hutan rawa galam dimasing-masing 

tingkat pertumbuhan sebagaimana dikemukakan pada Tabel 3, 4, sedangkan grafiknya 

dapat dilihat pada Gambar 5.  

Tabel 3. Biomassa dan kandungan karbon hutan rawa galam   

Tingkat 
pertumbuhan 

Jumlah Pohon 
(ha) 

Volume 
(m

3
/ha) 

Biomassa 
(ton/ha) 

Kandungan Karbon 
(ton/ha) 

Pancang 2.320    0,145 0,113 0,057 

      Tiang 1.100   4,42 3,448 1,724 

       Pohon   317 12,37 9,649 4,825 

       Total        3.737  16,935 13,21 6,61 

 

 

Gambar 4. Grafik banyaknya biomassa dan kandungan karbon dimasing-masing tingkat 
pertumbuhan pada hutan rawa galam 

  
Berdasarkan Tabel 3 diatas diketahui banyaknya biomassa pada tingkat 

pertumbuhan pohon lebih besar dibandingkan pada tingkat pertumbuhan pancang dan 

tiang. Hal ini diduga karena ada korelasi yang positif antara besarnya diameter dan tinggi 

batang dengan banyaknya biomassa ketimbang jumlah individu tegakannya, dengan kata 

lain setiap peningkatan diameter dan tinggi akan selalu diikuti oleh peningkatan 

biomassanya pada setiap bagian pohon tersebut.  

 Adapun banyaknya biomassa dan kandungan karbon dengan menggunakan 

metode destructive sampling dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Banyaknya biomassa dan kandungan karbon pada hutan rawa galam dengan 
metode destructive sampling 
Tingkat 

Pertumbuhan 
Biomassa 
(ton/ha) 

Kandungan Karbon 
(ton/ha) 

               Pancang 0,477 0,239 

               Tiang 6,611 3,305 

               Pohon 6,153 3,077 

               Total 13,241 6,621 

 
Berdasar Tabel 3 dan 4 diketahui banyaknya biomassa dan jumlah kandungan 

karbon di hutan rawa galam dengan menggunakan rumus dan dengan metode destructive 

sampling menunjukkan hasil yang relatif tidak jauh berbeda. Sedangkan yang berbeda 

cuma pada tingkat pertumbuhan pohon, dengan perhitungan menggunakan rumus lebih 

tinggi hal ini diduga karena pengaruh tajuk galam relative kecil, sehingga tidk banyak 

memberikan kontribusi terhadap biomassa tegakan.   

Banyaknya kandungan karbon pada penelitian ini jauh lebih rendah jika 

dibandingkan hasil penelitian Yamani (2011) pada hutan alam sekunder 81,59 ton/ha, hal 

ini karena beda tipe hutan dan pada hutan alam pada umumnya lebih banyak jenisnya 

dibandingkan dihutan rawa galam. Menurut hasil penelitian Fransisco (2009), cadangan 

karbon rata-rata dalam tanah di kebun sengon dan kebun galam pada lahan gambut 

masing-masing sebesar 337,47 ton/ha dan 259,83 ton/ha pada kedalaman 0,15 m. 

Adapun banyaknya biomassa dan jumlah kandungan karbon di hutan rawa galam 

pada masing-masing komponen pohon dikemukakan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Banyaknya biomassa tiap bagian pohon berdasar tingkat pertumbuhan 

  
Berdasar Tabel diatas terlihat jumlah biomassa dan kandungan karbon pada 

komponen batang dan akar relatif lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Hal ini 

kaena komponen batang dan akar lebih banyak mengandung lignin jika dibandingkan 

dengan komponen lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yamani (2011), 

menunjukkan 51 %  kandungan karbon terdapat pada komponen batang, sisanya di 

komponen cabang/ranting (27%), akar (16%), dan daun (0,05%).  

Kesimpulan  

1. Potensi  pohon galam dari segi jumlah pohon masih cukup tinggi, yakni 3.737 pohon 

per hektar. JIka dilihat dari persentase jumlah pohon pada setiap tingkat pertumbuhan, 

maka tingkat pancang yang tertinggi (60,5 %), kemudian diikuti  tingkat tiang (30,8 %) 

dan tingkat pohon (8,7 %). 

Tingkat 
Pertumbuhan 

Daun Cabang/Ranting Batang Akar Kulit Jumlah 
(ton/ha) 

Pancang 0,012 0,032 0,104 0,329 0 0,477 

Tiang 0,330 0,803 2,684 1,870 0,924 6,611 

Pohon 0,235 0,995 2,412 1,934 0,577 6,153 

T o t a l  0,577 1,830 5,200 4,133 1,501 13,241 
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2. Banyaknya biomassa dan kandungan karbon dengan menggunakan rumus masing-

masing adalah 13,21 ton/ha dan 6,61 ton/ha sedangkan dengan menggunakan metode 

destructive sampling 13,241 ton/ha dan 6,621 ton/ha. 

3. Menghitung banyaknya biomassa dan kandungan karbon di hutan rawa galam dengan 

menggunakan rumus dan dengan metode destructive sampling menunjukkan hasil 

yang relative tidak jauh berbeda. 

4. Jumlah biomassa dan kandungan karbon pada komponen batang dan akar relative 

lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya 
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ABSTRAK 
 

Hutan alam di Kabupaten Tabalong telah terdegradasi, dibuktikan oleh fakta bahwa 
pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri T. & B.) jarang ditemukan di lapangan, kalaupun ada 
harus letaknya jauh di pedalaman. Jenis Ulin sekarang termasuk  dalam status spesies 
mengkhawatirkan terancam punah (vulnirable), sehingga harus dilindungi dan 
dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai persyaratan tumbuh 
optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 
karakteristik / atribut lahan dengan kehadiran Ulin pada suatu sistem lahan. Data yang 
diperlukan berupa data primer yang dikumpulkan dengan metode pengambilan sampel di 
lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung melalui lembaga 
terkait. Pengambilan sampel dilakukan dengan pengamatan jalur yang menggambarkan 
unit pemetaan yang terdiri dari: sistem lahan, elevasi, dan lereng. Transek dibuat dengan 
memotong kontur, sehingga pengamatan garis mewakili kondisi ekologi dari lereng bawah  
ke lereng atas. Pengumpulan data meliputi data spasial dari Ulin, relief, iklim dan sampel 
tanah. sistem lahan dan data spasial Ulin dianalisis menggunakan Sistem Informasi 
Geografis (SIG), sedangkan karakteristik tanah dianalisis di laboratorium. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Ulin memerlukan persyaratan tumbuh optimal pada 
kondisi suhu antara 25-32 oC, ketersediaan air (w): jumlah bulan kering <3 bulan per 
tahun, curah hujan tinggi (> 2000 mm/tahun) dan tidak tergenang, perakaran (r): 
permeabilitas tanah adalah kelas menengah, tekstur tanah liat berpasir, kedalaman tanah 
efektif > 50 cm, porositas tanah 55-65 %, kapasitas lapangan >45 %, kesuburan tanah 
(n): tidak membutuhkan tanah yang subur dengan kadar C organik rendah dan relief (s) 
<25%, elevasi <800 m dpl. 
Kata kunci: persyaratan tumbuh, habitat Ulin, karakteristik lahan. 

 

LATAR BELAKANG 

Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tabalong adalah kaya akan 

potensi sumber daya alam hutan, di samping Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten 

Kotabaru. Namun, kondisi saat ini telah berubah, karena pemanfaatan hutan tidak 

memperhatikan aspek-aspek konservasi. Sebagai akibatnya adalah timbul indikasi 

kerusakan lingkungan berupa degradasi potensi salah satu jenis kayu mewah dan 

terkenal di Kalimantan, yaitu Ulin (Eusideroxylon zwageri T. & B.), timbulnya tanah 

longsor, pendangkalan sungai, kekeruhan air sungai, banjir, dan kekeringan.  

Sekarang pohon Ulin sulit ditemukan di hutan alam Kabupaten Tabalong, bahkan 

Ulin hanya ditemukan di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Penelitian 

sebelumnya pada hutan bekas tebangan menunjukkan bahwa jumlah potensi Ulin dalam 

hutan sangat kecil seperti yang dinyatakan oleh Arifin dan Itta (2013) bahwa mereka 

mailto:suyanto_mp@yahoo.com
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menemukan Ulin dalam jumlah per hektarnya sangat kecil di Kabupaten Tanah Laut dan 

Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.  

Saat ini, ada satu Hak Pengusahaan Hutan (HPH)  yang aktif di daerah penelitian. 

Kerusakan habitat Ulin terjadi karena kegiatan penebangan yang legal oleh perusahaan 

dan kegiatan penebangan liar yang tidak terkendali. Kondisi ini tentu saja membuat pohon 

Ulin cepat atau lambat akan menjadi spesies langka. Oleh karena itu, harus ada upaya-

upaya perlindungan dan pengembangannya. Untuk maksud tersebut, diperlukan 

pengetahuan tentang persyaratan tumbuh pohon Ulin. 

Upaya pelestarian Ulin identik dengan upaya kelangsungan hidup budaya 

masyarakat Kalimantan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahjono dan Imanuddin (2011) 

bahwa Ulin adalah spesies pohon khusus di Kalimantan yang harus dilindungi dan 

dilestarikan. Menurut penelitian Effendi (2009), Ulin termasuk salah satu jenis asli 

Kalimantan yang harus dilestarikan, karena telah digunakan sejak ratusan tahun lalu oleh 

masyarakat, terutama di daerah pedesaan, sedangkan upaya penanaman Ulin tidak 

sebanding dengan kegiatan penebangan, hingga upaya-upaya konservasi harus 

dilakukan secara in-situ atau ex-situ.  

Kondisi tapak di sepanjang lereng dari lembah ke puncak adalah tidak sama, 

sebagai akibat dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada tapak tesebut seperti yang 

dijelaskan dijelaskan oleh Soerianegara (1996), yaitu iklim, tanah, topografi, faktor biotik, 

dan faktor lingkungan lainnya membentuk perbedaan sifat-sifat tanah. Pratiwi dan 

Mulyanto (2000) menyatakan bahwa perbedaan sifat tanah mempengaruhi jenis tanaman 

yang tumbuh, ini tercermin oleh spesies yang dominan tumbuh pada suatu tapak. 

Upaya konservasi in-situ atau ex-situ dilakukan sejauh ini belum memberikan hasil 

yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan Sidiyasa (2011) menyatakan bahwa upaya 

pengelolaan secara berkelanjutan telah dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi hasilnya 

belum seperti yang diharapkan, bahkan beberapa dari mereka dapt dikatakan gagal. Oleh 

karena itu, masih perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait dengan habitat 

Ulin untuk menunjang pengembangan Ulin srcara  in-situ atau ex-situ. Studi kualitas tanah 

untuk tanaman Ulin termasuk tekstur tanah, porositas tanah, drainase tanah, kedalaman 

efektif tanah, kelembaban tanah, kandungan C organik dan sebagainya telah dilakukan di 

tempat lain, tetapi persyaratan tumbuh Ulin untuk pertumbuhan optimal sampai sekarang 

belum pernah ada. Persyaratan tumbuh Ulin tersebut ke depan dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk merumuskan model konservasi Ulin secara  in-situ atau ex-situ. 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini dilaksanakan di hutan sekunder bekas tebangan kedua dari konsesi 

hutan (IUPHHK/HPH) yang masih aktif di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan 

Selatan dengan luas 700 hektar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014. 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi peta sistem lahan (skala 

1:250.000), peta Regional Physical Planning Programe for Transmigration (RePPProT) 

tahun 1987, dan peta digital topografi (skala 1:50.000). Penelitian ini juga menggunakan 

data Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dari Geologycal Survey U.S, untuk 

dibuat turunannya berupa peta  kontur dan peta klas kemiringan. Citra satelit yang 

digunakan adalah  jenis Advanced Land Observing Satellite (ALOS) Kalimantan Selatan 

liputan pada bulan September 2013 dengan resolusi spasial 2,5 m, yang diperoleh dari 

Departemen Kehutanan, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Seperangkat komputer digunakan untuk analisis spasial dan pemetaan digital 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS), Kompas untuk menentukan arah 

azimuth, Global Positioning System (GPS) untuk menentukan posisi spasial, clinometer 

untuk menentukan kemiringan besarnya  lereng (persen), Altimeter untuk menentukan 

ketinggian di atas laut rata-rata (meter), Environmeter untuk mengukur iklim mikro, dan 

peralatan pengambilan contoh tanah, seperti bor tanah, kantong plastik, dan ring sampel. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti dengan metode sampling, 

sedangkan data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui pihak lain; 

baik individu atau lembaga/data perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan jalur 

pengamatan yang mewakili satuan pemetaan (unit mapping) yang terdiri sistem lahan, 

ketinggian permukaan laut, dan lereng. 

Sungai-sungai utama di daerah penelitian mengalir dari arah Utara menuju 

Selatan, sehingga untuk mewakili kondisi ekologis dari lereng bawah ke lereng bagian 

atas, maka jalur pengamatan diletakkan Barat-Timur dan mewakili satuan pemetaan (unit 

mapping). pemetaan spasial dilakukan pada semua posisi Ulin sepanjang jalur 

pengamatan. Pengumpulan data meliputi data spasial dari semua individu Ulin, relief, 

iklim mikro dan sampel tanah. Analisis spasial dilakukan  menggunakan sistem informasi 

geografis (SIG), sedangkan karakteristik tanah dianalisis di laboratorium. Analisis hasil 

dilakukan dengan tabulasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Satuan sistem lahan  adalah satuan lahan yang menggambarkan kondisi ekologis 

yang sama sebagai hasil dari kombinasi beberapa faktor: jenis batuan, hidroklimat, bentuk 

lahan, tanah, dan organisme. sistem lahan bukanlah sesuatu yang unik untuk satu 

tempat, tetapi dapat ditemukan di mana saja dengan karakteristik lingkungan yang sama. 
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sistem lahan mencerminkan kesamaan potensi dan faktor pembatasnya (constrain). 

Sistem lahan tidak bersifat parsial tunggal atau dua faktor komponen, tetapi dari semua 

komponen yang terlibat sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor lingkungan tersebut. 

Sistem tanah adalah unit terkecil sebagai pembeda dalam membuat unit 

pemetaan. Berdasarkan data spasial, sistem lahan yang terdapat di daerah penelitian 

terdiri dari tiga sistem lahan, sistem bukit Maput (MPT), gunung Pendreh (PDH) dan 

dataran Teweh (TWH). Analisis kualitas lahan dibuat menggunakan  nilai karakteristik / 

atribut lahan yang diperoleh dari analisis laboratorium dan observasi lapangan. 

Sifat tanah dianalisis di laboratorium terdiri dari: tekstur tanah, organik C, 

permeabilitas, porositas dan kelembaban tanah, sementara yang berasal dari 

pengamatan di lapangan terdiri dari kedalaman efektif tanah, suhu dan kelembaban 

mikro, kemudian dihitung rata-ratanya (Tabel 1). 

Kandungan C-organik sebagai salah satu sifat kimia menunjukkan tidak ada 

perbedaan nilai berdasarkan tes hasil analisis C organik di semua tiga sistem lahan (P> 

0,005). Kandungan C-organik berdasarkan harkat atau kelas C-organik memiliki harkat 

yang rendah (1,00-2,00 %) pada tiga sistem lahan, ini menunjukkan bahwa kebutuhan 

Ulin terhadap C organik termasuk rendah. Ulin di hutan alam untuk tumbuh dengan 

mengandalkan bahan organik yang dihasilkan dari siklus hara tertutup di hutan, sehingga 

kadar C-organik Ulin rendah dapat hidup dan berkembang. Kedalaman efektif tanah 

memiliki perbedaan yang signifikan bagi setiap sistem lahan (P <0,005). Kedalaman 

efektif tanah pada sistem lahan TWH memiliki kedalaman efektif terbesar (65 cm) 

dibandingkan dengan sistem tanah PDH dan MPT di kisaran kurang dari 50 cm. 

Data pertumbuhan Ulin pada sistem lahan Teweh memiliki rata-rata tinggi dan 

diameter pertumbuhan lebih tinggi dari sistem lahan Pendreh dan Maput. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedalaman efektif tanah untuk pertumbuhan Ulin >60 cm 

menunjukkan pertumbuhan Ulin yang lebih baik dan pertumbuhan akan menurun dengan 

menurunnya kedalaman efektif tanah. kedalaman efektif ini akan menjadi salah satu 

indikator persyaratan tumbuh Ulin untuk berkembang dengan baik. 

Tabel 1: Rata-rata Nilai dari Karakteristik Tanah di Tiga Sistem Lahan. 

Karakteristik Lahan 
Sistem Lahan 

TWH PDH MPT 

C-organik (%) 
ns)

 1,45 1,00 1,08 

Kedalaman Efektif (cm)  65,00 
b 

39,00 
a 

43,20 
a 

Permeabilitas Tanah (cm/jam) 
ns)

 3,79 1,00 1,64 

Bulk Density (g/cm
3
) 

ns)
 0,99 1,13 1,14 

 Particle Density (g/cm
3
) 

ns)
 2,58 2,46 2,52 

Porositas (%) 61,71 
b 

53,67 
a 

54,68 
a 

Air Kap. Lapang/ Dijenuhkan (%) 52,95 
b 

42,97 
a 

43,22 
a 

Tekstur Tanah 
ns)

 liat Liat liat 

Suhu (
o
C) 

ns)
 28,48 27,24 28,5 
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Kelembapan Udara (%) 
ns)

 91,64 90,26 90,28 

Bulan Kering (bulan) 
ns)

 3 3 3 

Curah Hujan Tahunan (mm/th) 
ns)

 2.589 2.589 2.589 

• ns) = tidak signifikan 
Kedalaman efektif:  
Rata-rata = 49,07; LSD = 11.82; SD = 8.22; P <0,001 
Porositas tanah: rata-rata = 56,69, LSD = 6.42; SD = 4.57; P <0,035 
Kapasitas lapang: Rata-rata = 46,38; P <0,042 

 

 Permeabilitas tanah tidak menunjukkan perbedaan nyata pada ketiga sistem lahan 

(P> 0,005). Berdasarkan klas permeabilitas tanah (Kurnia, et al.) menunjukkan bahwa 

permeabilitas tanah pada sistem lahan Teweh memiliki kelas menengah dan pada sistem 

lahan Maput dan Pendreh klas sedang sampai klas lambat. 

Nilai permeabilitas ini menunjukkan bahwa Ulin mampu tumbuh pada 

permeabilitas klas menengah sampai klas lambat, tetapi untuk menunjukkan 

pertumbuhan yang optimal Ulin membutuhkan permeabilitas moderat/sedang.  

Berat volume dan berat jenis tidak menunjukkan perbedaan nilai pada masing-

masing karakteristik lahan tersebut pada ketiga sistem lahan (P>0,005). Berdasarkan 

rata-rata bahwa ulin tumbuh baik pada sistem lahan Teweh mempunyai berat volume 

lebih kecil (<1 gr/cm3), dan pertumbuhan Ulin akan menurun dengan meningkatnya rata-

rata berat volume tanah. Nilai berat volume ini menunjukkan  bahwa ulin memerlukan 

tanah dengan berat volume kecil atau porositasnya tinggi yang memudahkan dalam akar 

tanaman menembus tanah. 

Porositas tanah memiliki perbedaan nilai yang nyata pada masing-masing sistem 

lahan (P<0,005). Sistem lahan Teweh memiliki porositas tanah tertinggi dibandingkan 

dengan sistem lahan Pendreh dan Maput. Hal ini mengindikasikan bahwa ulin 

memerlukan tanah dengan porositas tanah yang tinggi untuk dapat berkembang dengan 

baik. Nilai porositas tanah ini akan berbanding terbailik dengan nilai berat volume, tanah 

dengan porositas tinggi menunjukkan nilai berat volume yang kecil. Ulin tidak menyukai 

pada tanah yang tergenang atau mempunyai porositas tanah yang kecil (Sidiyasa et al, 

2013).  Porositas tanah berpasir berbeda dengan porositas tanah berliat. Tanah-tanah 

berpasir mempunyai pori-pori kasar lebih banyak dari pada tanah berliat dan tanah 

dengan banyak pori-pori kasar sulit menahan air, sehingga tanah mudah kekeringan. 

Hardjowigeno (1987) menyatakan bahwa porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan 

bahan organik, struktur tanah dan tekstur tanah. 

Kadar air tanah adalah sejumlah air yang terkandung dalam satu unit 

masa/volume tanah, sedangkan kapasitas lapang merupakan jumlah air terbanyak yang 

dapat tertahan tanah terhadap gaya tarik grafitasi. Kapasitas lapang/dijenuhkan memiliki 

perbedaan nilai pada masing-masing sistem lahan (P<0,005). Air kapasitas lapang pada 
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sistem lahan Teweh menunjukkan nilai beda tertinggi dibandingkan dengan sistem lahan 

Pendreh dan Maput. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk tumbuh dengan optimal ulin 

memerlukan air kapasitas lapang yang tinggi dan pertumbuhan akan menurun dengan 

menurunnya persentase air kapasitas lapang. Habitat Ulin memerlukan persyaratan 

tumbuh optimum pada tanah-tanah yang lembap, Namun tidak menyebutkan berapa 

kelembapan tanah yang dimaksud (Siahaan et al., 2005).  

Habitat ulin memerlukan persyaratan tumbuh optimal pada tanah lembab seperti 

yang dinyatakan oleh Junaidah et al. (2009) bahwa Ulin dapat tumbuh pada tanah yang 

lembab, tetapi tidak menyebutkan berapa banyak uap air tanah yang bersangkutan. 

Tekstur tanah didominasi oleh fraksi liat di semua sistem lahan. Hal ini menunjukkan 

bahwa tekstur liat bukanlah faktor pembatas bagi pertumbuhan Ulin. Hal ini karena tiga 

sistem lahan dengan tekstur liat menunjukkan perbedaan baik pertumbuhan tinggi dan 

diameter. Suhu pada tiga sistem lahan berada pada rentang suhu udara tropis lembab 

dengan nilai suhu tanah 25-32 oC. 

Jenis Ulin adalah jenis khas daerah tropis basah dengan suhu tinggi dan 

kelembaban tinggi. Iklim tropis basah dapat menjadi indikator persyaratan tumbuh Ulin 

dan di bawah suhu yang diperlukan Ulin akan tumbuh tidak optimal. 

Kondisi kelembaban udara secara merata dengan kelembaban tinggi, hal ini menunjukkan 

bahwa kelembaban di atas 80 % merupakan kelembapan udara daerah vegetasi hutan  

yang masih tergolong alami atau minimal adalah bekas tebangan, sehingga kelembaban 

>80 % menunjukkan persyaratan pertumbuhan Ulin daerah tropis lembab 

mengindikasikan persyaratan tumbuh ulin daerah tropika basah. Hasil penelitian dari 

beberapa daerah di Kalimantan kondisi iklim mikro dan tanah yang langsung dikumpulkan 

di lapangan memiliki kelembapan udara yang relatif tinggi (69,2-95,3 %), suhu relatif tinggi 

(27,1-29,9 oC) (Sidiyasa et al., 2009). 

Curah hujan diukur berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG), jumlah curah hujan dalam penelitian ini memiliki curah hujan tahunan 

2.589 mm per tahun. Ulin membutuhkan curah hujan yang tinggi untuk pertumbuhan 

optimal antara 2.000-3.000 mm per tahun. 

Persyaratan tumbuh ulin didasarkan pada nilai karakteristik lahan yang telah 

disajikan (Tabel.1) dan indikator dari karakteristik lahan setelah data observasi melalui uji 

statistik. Hasil penyusunan persyaratan tumbuh Ulin masih draft dan kriteria kesesuaian 

lahan membutuhkan koreksi dengan 15 sampel tanah yang mewakili unit lahan di daerah 

penelitian, yang didasarkan pada kelas lereng, sehingga persyaratan tumbuh Ulin dapat 

dikoreksi (Tabel 2). 
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Hasil akhir dari persyaratan tumbuh Ulin terkoreksi digambarkan sebagai peta 

kesesuaian lahan (Gambar 1). Peta kesesuaian lahan dari daerah penelitian dari 700 

hektar, ketika dirinci menunjukkan bahwa kesesuaian lahan pada tingkat tinjau untuk 

kelas sesuai (S) seluas 285,5 ha (41%), sesuai bersyarat (CS) seluas 414,5 ha (59%) dan 

selebihnya termasuk tidak sesuai (N). Hal ini menunjukkan bahwa daerah penelitian 

merupakan habitat bagi pertumbuhan Ulin. Kesesuaian lahan yang sesuai bersyarat (CS) 

kemudian dapat dirinci menjadi sesuai dengan faktor pembatas perakaran  (CSr): 

permeabilitas, kedalaman efektif, luas tanah porositas 139,6 ha (20 %), sedangkan faktor 

pembatas dalam bentuk perakaran dan kemiringan (CSrs) seluas 247,9 ha (35%). Daerah 

penelitian seluas 700 ha tidak ada yang tidak sesuai (N), sehingga semuanya 

memungkinkan Ulin dapat tumbuh, meskipun di beberapa tempat ada faktor pembatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kesesuaian Lahan 

 

Tabel-2: Kriteria Persyaratan Tumbuh dan Kesesuaian Lahan untuk Ulin (Sumber: FAO, 
1984 dimodifikasi). 

Kualitas/Karakeristik Lahan 
Tingkat Kesesuaian Lahan 

S CS N 

1.  Temperatur  (t)    

-  Rata-rata Suhu Udara 
Tahunan (

o
C)

1) 25 – 32 Td < 24  atau > 33 

2.  Ketersediaan Air  (w)    

  - Bulan Kering (bulan)
1) 

<3 Td >3 

  - Curah Hujan (mm/th)
1) 

>2000 1000-2000 <1000 

3.  Media Perakaran (r)    

-  Permeabilitas Tanah
2) 

2,0-6,3 (Sedang) 
<0,5 dan >6,3 

(Lambat, sangat 
lambat, cepat) 

Td 

- Tekstur Tanah
2) Liat berpasir, liat 

berdebu 
Td Td 

-  Kedalaman Efektif (cm)
3) 

>50 30-50 <30 

      -  Porositas Tanah (%)
2) 

55-65 55-45 <45 
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Keterangan :   
- Td  = Tidak berlaku; CS = Sesuai bersyarat; S = Sesuai. Genangan air, rawa, gambut 

dan batuan kapur merupakan faktor pembatas tetap, sehingga termasuk lahan yang 
tidak sesuai (N) 

1)  Data iklim 10 tahun terakhir (BMKG, 2014) 
2)  Hasil analisis laboratorium, 2014 

3)  Hasil pengamatan lapangan, 2014 

4)  Hasil analisis spasial, 2014 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa tumbuh 

persyaratan optimal pada atribut Ulin yang suhu mulai 25-32 oC, ketersediaan air (w) 

jumlah bulan kering <3 bulan/tahun, curah hujan >2.000 mm/tahun, perakaran  (r): tanah 

permeabilitas adalah kelas menengah, tekstur tanah adalah tanah liat berpasir, tanah 

yang efektif kedalaman >50 cm, porositas tanah 55-65 %, kapasitas lapangan air >45 %, 

nutrisi yang tersedia (n) tidak memerlukan pasokan nutrisi yang cukup dengan C-organik 

kelas rendah dan lereng (s) <25 %. 
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3)4)
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ABSTRAK 

 
Kebutuhan akan ketersediaan bahan pangan telah menjadi isu global dengan 
dicantumkannya isu ketahanan pangan atau ―zero hunger‖ dalam kesepakatan 
pembangunan global yang diberi nama SDGs / Sustainable Development Goals. 
Pemerintah melalui program Nawacita juga telah mengangkat isu ketahanan pangan 
sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan program prioritas 
nasional tersebut, kawasan hutan daerah penyangga mempunyai peran multifungsi yang 
salah satunya adalah sebagai sumber cadangan pangan masyarakat sekitar hutan. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pemanfaatan hutan daerah 
penyangga dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan berbasis 
pada flora dan fauna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan 
observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan responden kunci 
dengan menggunakan panduan pertanyaan, sedangkan teknik observasi dilakukan untuk 
mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang berpotensi sebagai cadangan pangan 
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, kawasan hutan daerah penyangga Taman 
Nasional Lore Lindu (TNLL) yang berlokasi di kawasan Enclave Lindu mempunyai potensi 
cadangan pangan berupa tumbuhan (flora) sebanyak 60 jenis (61%), sedangkan untuk 
satwa (fauna) yang berpotensi sebagai cadangan pangan sebanyak 39 jenis (39%). 
Bagian tumbuhan yang dimanfaatan untuk pangan terdiri dari buah, daun, umbut, batang, 
kulit, akar, bagian keseluruhan dan lain-lain. Pemanfaatan satwa untuk cadangan pangan 
masyarakat sangat bervariasi, diantaranya adalah kelompok ikan, burung, mamalia, reptil 
dan amphibi. 
Kata kunci : Hutan, daerah penyangga, cadangan pangan, masyarakat 

 

I. PENDAHULUAN 

Katahanan pangan merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas akhir-

akhir ini. Pertambahan penduduk yang tidak disertai peningkatan produksi pangan, 

menurunnya daya beli masyarakat, aksesibilitas yang terbatas dan perubahan iklim 

merupakan beberapa faktor penyebab menurunnya tingkat ketahanan pangan atau 

dengan kata lain terjadi rawan pangan. Hutan merupakan sumber keanekaragaman 

hayati yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari termasuk 

kebutuhan pangan. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak bijaksana 

akan menjadi ancaman terhadap kelestariannya sehingga menurunkan fungsi hutan 

sebagai cadangan pangan.  

mailto:hiero_81@yahoo.com
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Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 464/kpts-ii/99 pada tanggal 23 Juni 1999 dengan 

luas kawasan 217.991.18 ha. TNLL memiliki ekosistem yang cukup lengkap, unik dan 

spesifik karena terletak di daerah peralihan zona Asia dan zona Australia atau lebih 

dikenal dengan garis Wallacea. Data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Lore 

Lindu menyebutkan bahwa di kawasan TNLL terdapat kurang lebih 266 jenis flora dan 

200 jenis fauna. Di bidang pengobatan tradisional, kawasan TNLL mempunyai kurang 

lebih 415 jenis material obat tradisional dari 287 jenis tumbuhan. Nilai ekonomi air yang 

dihasilkan dari Taman Nasional Lore Lindu berdasarkan hasil penelitian vincent 

deschamp tahun 2001 sebesar 89.9 milyar rupiah/tahun.  

Potensi sumberdaya yang sangat besar yang dimiliki oleh Taman Nasional Lore 

Lindu sangat disayangkan jika semuanya akan rusak karena adanya 

pemanfaatan/eksploitasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu berbagai usaha 

pencegahan dan penanganan terhadap bahaya kerusakan hutan harus segera dilakukan 

agar ancaman bahaya kerusakan hutan tidak sampai terjadi di TNLL. Salah satu cara 

agar kawasan hutan di TNLL tidak rusak adalah dengan cara penguatan terhadap 

pemanfaatan daerah penyangga yang berada diluar kawasan TNLL. Daerah penyangga 

(buffer zone) sebagai wilayah di luar kawasan taman nasional yang berbatasan langsung 

dengan taman nasional merupakan daerah yang sangat penting untuk melindungi 

kawasan taman nasional agar tidak rusak. Dengan dukungan daerah penyangga yang 

bagus, kawasan taman nasional dapat dijaga kelestariannya.  

Adanya pemanfaatan keanekaragaman hayati di kawasan daerah penyangga 

Taman Nasional Lore Lindu yang berada di kawasan Enclave Lindu sebagai sumber 

pangan merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah rawan pangan. Masyarakat 

Enclave Lindu merupakan masyarakat asli Suku Lindu yang mempunyai kearifan lokal 

dalam memanfaatkan sumberdaya alam, khususnya hutan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Nopandry (2007), secara tradisional masyarakat adat memiliki kearifan lokal 

yang merupakan potensi dan kekuatan dalam pengelolaan suatu kawasan hutan. Hal ini 

dapat dilihat dari keberadaan mereka yang selalu diiringi dengan eksistensi hutan selama 

beratus-ratus tahun yang merupakan suatu bukti peradaban dalam pelestarian hutan. 

Pemanfaatan daerah penyangga untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar 

kawasan konservasi sangat penting dilakukan agar tekanan terhadap kawasan 

konservasi dapat berkurang. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dipandang perlu untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ―Kajian Pemanfaatan Hutan Daerah Panyangga 

untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Sekitar Hutan : Studi Kasus di Enclave Lindu 

Taman Nasional Lore Lindu‖. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan daerah 
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penyangga Taman Nasional Lore Lindu dalam mendukung ketahanan pangan 

masyarakat sekitar berbasis pada flora dan fauna. 

II. METODE PENELITIAN 

2.1 Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan penyangga TNLL yang berada di 

Desa Anca dan Desa Tomado yang termasuk dalam kawasan Enclave Lindu Taman 

Nasional Lore Lindu. Secara administratif, hutan adat Lindu termasuk dalam Kecamatan 

Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, kawasan ini terletak 

pada titik koordinat 01°18’40‖ Lintang selatan dan 120°02’60’’ Bujur timur.  

2.2 Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peta lokasi penelitian, 

GPS, kamera, kompas, teropong, hand counter, tali, rol meter, meteran kecil, pisau, buku 

lapangan, label herbarium, sasak herbarium, kertas koran, kardus, tambang plastik, 

gunting tanaman, alat tulis dan tally sheet. Bahan kajian yang digunakan sebagai obyek 

penelitian adalah sumberdaya keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang berada 

pada zona penyangga kawasan TNLL serta penduduk sekitar kawasan yang mempunyai 

interaksi dengan zona penyangga TNLL. Beberapa bahan penunjang yang digunakan 

diantaranya adalah alkohol, cat, tali rafia dan patok penanda. 

2.3 Metode Pengambilan Data 

Penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai macam data, yaitu : Data 

primer : didapatkan dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner, serta 

observasi langsung terhadap kondisi dan temuan selama proses wawancara. 

Pengambilan data kuisioner dan wawancara dilakukan pada masyarakat di Desa Anca 

dan Tomado dengan sasaran yaitu tokoh masyarakat, tetua adat dan masyarakat yang 

sehari-hari berinteraksi dengan hutan. Secara umum masyarakat sekitar kawasan 

bermata pencaharian sebagai petani (sawah dan kebun) dan nelayan. Metode 

wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi pemanfaatan 

tumbuhan dan satwa di kawasan zona penyangga TNLL sebagai sumber pangan. Data 

sekunder : berupa data profil masyarakat yang didapatkan melalui kantor desa, 

kecamatan dan kantor Biro Pusat Statistik. 

2.4 Analisis Data 

Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan selanjutnya 

dianalisis menggunakan analisis kualitatif menggunakan tabel frekuensi, kemudian di 

diskripsikan dan diinterpretasikan menggunakan analisis diskriptif.. Analisis kualitatif 

bertujuan menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dalam komunitas, 

memperoleh gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna 

yang ada dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial (Subair, 2013). 
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Analisis data primer dan sekunder mengacu pada pendapat Miles & Huberman (1992) 

dalam Sitorus (1998), dimana data diolah dengan melakukan tiga tahapan kegiatan dan 

dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan melalui verifikasi data. Hasil analisis data kualitatif selanjutnya dilengkapi 

dengan hasil interpretasi data kuantitatif yang didapatkan dari laporan atau kegiatan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Masyarakat 

Kawasan hutan penyangga TNLL yang berada di Enclave Lindu  mempunyai tiga 

tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan primer, hutan sekunder dan ekosistem hutan sekitar  

perairan Danau Lindu. Tata guna lahan di kawasan Enclave Lindu sebagian besar 

didominasi oleh hutan (82,3%), sedangkan untuk permukiman hanya (0,05%) dan 

kawasan Danau Lindu 6,28%. Pengukuran data biofisik lingkungan dilakukan untuk 

menggambarkan kondisi biofisik dan iklim mikro di sekitar lokasi penelitian. Hasil 

pengukuran kondisi biofisik lingkungan pada kawasan hutan adat  di Desa Anca dan Desa 

Tomado menunjukkan bahwa suhu rata-rata berkisar 27,18°C, kelembaban udara rata-

rata 71,67%, tekanan udara ratarata 1055,14 mb, pH tanah rata-rata 4,84, kelembaban 

tanah rata-rata 64,08%, kelerengan rata-rata 37,76% dan ketinggian tempat rata-rata 

1086,4 m dpl. 

Jumlah responden secara keseluruhan berjumlah 54 responden yang tersebar di 

dua desa yaitu Desa Tomado  Desa Anca, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi 

Tengah. Kawasan enclave danau lindu didiami oleh beberapa suku terdiri atas Suku 

Lindu, Bugis, Jawa, Makassar dan Arab. Komposisi umur sebagian besar responden 

tergolong ke dalam umur produktif (15-64 th). Persentase responden yang tergolong ke 

dalam umur produktif sebanyak 36 orang atau mencapai 67% dan sebanyak 18 orang 

atau 33% termasuk dalam non produktif tua (> 64 th) sedangkan responden yang 

termasuk ke dalam umur non produktif muda (<15 th) tidak ada. Ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat merupakan angkatan kerja yang dapat bekerja dengan 

tenaga optimal. Karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota keluarga 

menunjukkan, sebagian besar tergolong dalam rumah tangga kecil (2-4 orang) sebanyak 

27 responden atau sebesar 50%, kelas sedang (jumlah anggota keluarga 5-7 orang) 

sebanyak 19 responden atau sebesar  35%, dan rumah tangga besar (lebih dari 7 orang) 

sebanyak 8 responden atau sebesar 15%. Dengan komposisi jumlah anggota keluarga 

yang mencapai 2-4 orang berarti masing-masing keluarga mempunyai anak berjumlah 1-2 

orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa telah menerapkan 

program pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga berencana. Dengan semakin 
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besarnya anggota keluarga berakibat semakin tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-

hari sehingga beban kepala keluarga menjadi semakin berat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan sebagian besar 

masyarakat tergolong rendah yaitu antara Rp 150.000,- sampai Rp 500.000,-/bulan 

sebanyak 24 responden atau dengan persentase sebesar 45 %, jumlah responden yang 

tergolong dalam pendapatan sedang yaitu antara Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-

/bulan sebanyak 19 responden atau dengan persentase 35%, dan sebanyak 11 

responden atau 20% termasuk dalam keluarga dengan pendapatan tinggi yaitu diatas Rp 

1.000.000,-/bulan. Jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita bruto masyarakat 

Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2006 sebesar Rp 665.196,-/bulan, pendapatan rata-rata 

masyarakat masih dibawahnya. Dengan kondisi demikian perlu lebih ditingkatkan lagi 

program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah maupun pihak terkait agar 

tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani 

semakin meningkat. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat tergolong rendah. 

Persentase pendidikan masyarakat yang terbesar adalah lulus SD dan tidak lulus SD 

sebanyak 40 responden atau sebesar 74%, kemudian SMP sebanyak 6 responden atau 

sebesar 11%, jumlah responden yang lulus SMA sebanyak 5 responden atau sebesar 

9%, dan jumlah resonden yang lulus SPG sebanyak 3 responden atau sebesar 6%. 

Dengan gambaran pendidikan masyarakat seperti yang dijelaskan diatas, diharapkan 

pihak-pihak terkait lebih banyak melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 

melalui pelatihan ketrampilan sehingga masyarakat yang sebagian besar berpendidikan 

rendah dapat bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal masyarakat dengan 

hutan sebagain besar tergolong dekat (≤ 1 km) yaitu sebanyak 35 responden atau dengan 

persentase sebesar 65%, yang berjarak sedang (1-2,5 km) sebanyak 11 responden atau 

dengan persentase sebesar 20% dan yang tergolong jauh (> 2,5 km) sebanyak 8 

responden atau dengan persentase sebesar 15%. Dengan semakin dekatnya akses 

masyarakat terhadap hutan akan semakin tinggi interkasi masyarakat dengan hutan dan 

semakin tinggi pula tingkat ketergantungan masyarakat dengan kawasan hutan. Sebagian 

besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani (kebun dan sawah). Selain 

sebagai petani juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai nelayan dan penarik ojek. 

Jumlah responden yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 46 responden 

atau sebesar 85%, responden yang bermata pencaharian sebagai sebagai 

PNS/pensiunan sebanyak 7 responden atau sebesar 13% dan satu responden atau 2% 

responden bermata pencaharian sebagai tukang.  Hasil kebun yang paling utama adalah 

kopi dan kakao. Harga rata-rata kopi per bleg mencapai Rp.25.000,-, dengan masa panen 

rata-rata tiap 3 minggu sekali panen. Harga kakao per kg mencapai Rp.17.000,-, dengan 
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masa panen rata-rata tiap 2 minggu sekali panen.  Harga beras per kg mencapai 

Rp.5.000,- dengan masa panen rata-rata 6 bulan sekali panen, dan jagung harga per kg 

mencapai Rp.1.300,- dengan masa panen rata-rata 4 bulan sekali panen.  

B.  Pemanfaatan Flora dan Fauna  

Kawasan hutan TNLL merupakan kawasan hutan yang kaya akan akan jenis-jenis 

tumbuhan dan satwa yang belum banyak terungkap potensi dan pemanfaatannya. 

Tingkat keanekaragaman hayati menunjukkan tingkat kestabilan suatu komunitas hutan. 

Semakin tinggi tingkat keanekaragaman tersebut maka semakin tinggi pula tingkat 

kestabilan suatu komunitas (Whitmore, 1990). Tumbuhan merupakan sumber bahan 

pangan, papan, sandang, obat, kerajinan, kegiatan sosial dan sebagainya. Jenis flora 

yang terdapat di dalam TNLL sangat beraneka ragam. Berdasarkan data dari Balai 

Taman Nasional Lore Lindu (Anonim, 2014), jenis pohon yang dominan di kawasan ini 

adalah palem atau wanga (Piqafetta elata dan Arenga sp). Wanga (Piqafetta elata) tidak 

dijumpai pada ketinggian diatas 1000 m dpl. Pohon yang banyak dijumpai antara lain ; 

Uru (Elmerillia sp), Casuarina sp, Duabanga moluccana, Vatica sp, Pangium edule, dan 

Eucalyptus deglupta. Pohon Eucalyptus deglupta terdapat dalam bentuk tegakan murni.  

Pada hutan pegunungan bawah ditemukan Litsea sp, Agathis philippinensis, 

berbagai jenis bambu dan Ficus sumatrana. Untuk daerah dengan ketingian diatas 2000 

m dpl dijumpai Castanea acuminatissima, Tristania sp, Pandanus sp, Phillocladus sp dan 

berbagai jenis paku-pakuan. Berbagai jenis fauna juga terdapat di dalam kawasan TNLL. 

Beberapa jenis di antaranya merupakan fauna endemik yang dilindungi oleh undang–

undang seperti anoa (Bubalus sp), babirusa (Babyrousa babyrussa), Monyet hitam 

(Macaca tonkeana) tarsius (Tarsius spectrum), kuskus (Palanger sp), biawak (Varanus 

sp), burung maleo (Macrocephalon maleo), rangkong (Rhyticeros cassidix) dan burung-

burung lainnya. 

Perluasan dan perbaikan sarana transportasi telah banyak memberi pengaruh 

terhadap pembangunan di segala bidang. Salah satu di antaranya adalah perubahan 

sosial budaya masyarakat (Khairudin, 1992). Perubahan sosial menyangkut perubahan 

proses sosial atau mengenai susunan masyarakat (Weriatmadja, 1985). Perubahan sosial 

masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi sistem komunikasi, transportasi, urbanisasi, perubahan harapan dan tuntutan 

manusia dan lain-lain (Susanto, 1977).  

Kawasan enclave Danau Lindu merupakan salah satu kawasan terisoler dengan 

keterbatasan akses transportasi. Transportasi menuju kawasan Danau Lindu hanya dapat 

ditempuh dengan menggunakan motor (ojek). Kawasan enclave Danau Lindu secara 

adminstrasi termasuk dalam Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Kecamatan Lindu terdiri 

atas empat desa yaitu Desa Puro, Desa Langko, Desa Tomado dan Desa Anca, dengan 
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Desa Tomado sebagai ibu kota kecamatan. Lokasi penelitian difokuskan pada di wilayah 

Desa Tomado dan Desa Anca karena masih banyak masyarakat yang  memanfaatkan 

hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Wiratno et al. (2004), karekteristik 

dari masyarakat tradisional adalah mereka masih menjaga tradisi peninggalan nenek 

moyangnya, baik dalam hal aturan hubungan antar manusia maupun dengan alam 

sekitarnya yang mengutamakan keselarasan dan keharmonisan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan 

TNLL masih banyak yang memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan hutan dan berburu 

satwa sebagai sumber pangan alternatif. Jumlah jenis tumbuhan hutan yang dapat 

dimanfaatkan untuk sumber pangan masyarakat sebanyak 60 jenis atau 61% dan untuk 

satwa yang dimanfaatkan untuk sumber pangan masyarakat sebanyak 39 jenis atau 39%. 

Optimalisasi pemanfaatan hutan sebagai penyedia pangan merupakan wujud kontribusi 

hutan terhadap penyedia pangan secara langsung (Bangsawan dan Dwiprabowo, 2012)  

Tumbuhan pangan adalah segala sesuatu yang tumbuh, hidup, berbatang, 

berakar, berdaun, dan dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan yang 

dimaksud adalah makanan pokok, tambahan, minuman, bumbu masakan, dan rempah-

rempah (Saepuddin, 2005). Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan bervariasi mulai dari akar sampai dengan daun. Bagian yang paling banyak 

dimanfaatkan adalah buah baik dimanfaatkan langsung untuk buah-buahan, sayur, 

maupun sebagai bumbu. Pemanfaatan bagian tumbuhan tertinggi sampai dengan 

terendah secara berurutan adalah bagian buah dengan 28 jenis tanaman (42,42%), daun 

dengan 14 jenis tanaman (21,21%), umbut dengan 8 jenis tanaman (12,12%), bagian 

batang dengan 4 jenis tanaman (6,06%), bagian lain-lain (bunga, nira, rebung, tunas 

buah) sebanyak 4 jenis tanaman (6,06%), bagian kulit dengan 3 jenis tanaman (4,55%), 

bagian akar dengan 2 jenis tanaman (3,03%) dan pemanfaatan bagian keseluruhan 

sebanyak 3 jenis tanaman (4,55%). Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Anggana (2011) juga menyebutkan bahwa bagian tanaman yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi adalah 

bagian daun sebanyak 47 jenis dan yang paling sedikit adalah bagian akar yaitu 1 jenis 

tumbuhan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Hidayat (2010) yang menyatakan 

bahwa, dari 292 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Adat 

Dukuh di Garut, Jawa Barat, sebanyak 110 jenis (37,67%) adalah bagian daun yang 

merupakan persentase tertinggi. 

Pemanfaatan tumbuhan hutan sebagai sumber pangan dapat dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu sumber pangan pengganti makanan pokok (karbohidrat), sumber pangan 

berupa sayur-mayur dan sumber pangan berupa buah-buahan. Tumbuhan hutan yang 

dijadikan sebagai sumber pangan pengganti makanan pokok adalah sagu (Metroxylon 
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sago Rottb). Hutan sagu di Papua menjadi penyedia pangan yang memadai bagi 

masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Masyarakat Meikari di Kabupaten Jayapura 

mempunyai hukum adat yang mengatur pemungutan sagu, sehingga pemungutan bisa 

berkelanjutan (Puspitojati et al., 2014). Beberapa jenis tumbuhan hutan yang 

dimanfaatkan untuk sayuran adalah daun gonato, jambu, ketapu, melinjo, miowa, paku 

hutan, tombu, walionco dan wioya sedangkan jamur secara keseluruhan dimasak sebagai 

sayur. Tanaman hutan yang dimanfaatkan untuk buah-buahan diantaranya adalah buah 

anca, baloli, dengen, kompu, munte, palosa, walalaoe dan lain-lain.  

Pemanfaatan satwa/hewan untuk kebutuhan sangat bervariasi mulai jenis ikan, 

burung, mamalia, reptile dan amphibi. Jenis rusa tropika yang paling luas 

pengembangannya adalah jenis rusa asli Indonesia yaitu rusa timor (Cervus timorensis) 

dan rusa sambar (Cervus unicolor), sehingga rusa ini sering menjadi buruan dan 

konsumsi bagi masyarakat di sekitar hutan. Kawasan perairan air tawar di Indonesia 

menjadi habitat sekitar 2000 jenis ikan (Walujo, 2011). Beberapa satwa dari jenis ikan 

yang dikonsumsi masyarakat diantaranya adalah ikan mujahir, ikan gabus, ikan gurami, 

ikan karper, ikan tawes, ikan mas, ikan janggut, massapi, tawes dan udang sungai. 

Sebagian besar ikan tersebut merupakan hasil tangkapan dari Danau Lindu. Ikan mujahir 

merupakan ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Selain dikonsumsi, ikan 

jenis ini dijual dan menjadi pendapatan utama masyarakat. Beberapa satwa yang 

tergolong dalam kelompok reptile diantaranya adalah biawak dan ular sawah, dari 

kelompok amphibi yaitu kodok hutan, dari kelompok mamalia yaitu anoa, babi hutan, 

kuskus, rusa, kelelawar dan tikus hutan. Kelompok aves/burung merupakan jenis yang 

paling banyak. Beberapa jenis burung yang dikonsumsi masyarakat diantaranya adalah 

allo, ayam hutan, bangau, lowe, belibis, puyuh, rangkong dan tekukur.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kawasan hutan daerah penyangga Taman Nasional Lore Lindu yang berada 

dalam kawasan Enclave Lindu mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. 

Potensi flora dan fauna yang melimpah tersebut mempunyai peranan yang besar dalam 

menopang kehidupan masyarakat sekitar, terutama dalam bidang pangan. Kawasan 

hutan daerah penyangga yang terletak di Enclave Lindu mempunyai cadangan pangan 

berupa tumbuhan (flora) sebanyak 60 jenis (61%), sedangkan untuk satwa (fauna) yang 

berpotensi sebagai cadangan pangan sebanyak 39 jenis (39%). Bagian tumbuhan yang 

dimanfaatkan untuk pangan terdiri dari buah, daun, umbut, batang, kulit, akar, bagian 

keseluruhan dan lain-lain. Pemanfaatan satwa untuk cadangan pangan masyarakat 

sangat bervariasi, diantaranya adalah kelompok ikan, burung, mamalia, reptil dan 

amphibi. 
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ABSTRAK 
 

Terjadinya lahan kritis diakibatkan karena adanya campur tangan manusia yang 
tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan suatu areal, apakah itu areal kawasan 
hutan maupun diluar kawasan hutan. Pada tahun 2008 laju deforestasi mencapai 1,08 
juta/tahun dengan perincian di kawasan hutan mencapai mencapai 59,2 juta ha dan diluar 
kawasan hutan mencapai 41,5 juta ha (Departemen Kehutanan, 2008).  Kerusakan 
lingkungan baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan menyebabkan 
makin luasnya lahan kritis yang dapat menyebabkan bencana banjir pada musim 
hujan,terjadinya erosi demikian juga tanah longsor, selain itu terjadinya kekeringan pada 
saat musim kemarau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dukungan aspek sosial 
ekonomi (DASE) masyarakat sekitar hutan untuk menegatahui besarnya tekanan  
penduduk. Metode yang digunakan adalah metode survei langsung dilapangan. Hasil 
penelitian diperoleh Dukungan aspek Sosial Ekonomi diperoleh total nilai dukungan 
sebesar 47,07 atau sangat kuat yang disebabkan oleh faktor pemilihan lahan, dimana 
hampir semua masyarakat memliki luas lahan lebih dari 1 hektar. Nilai TP lebih dari 1 
artinya lahan di wilayah DTA Ahan sub-Das Amandit tidak dapat lagi menampung lebih 
banyak petani untuk melaksanakan kegiatan pertanian dan kehutanan. Arahan rehabilitasi 
hutan dan lahan untuk jenis penutupan alang-alang dan semak belukar pada kawasan 
hutan lindung agar dilakukan Reboisasi dengan prioritas jenis tanaman sebagai pengatur 
tata air, sedangkan pada kawasan budi daya agar dilakukan kegiatan penghijauan 
dengan memprerioritaskan jenis tanaman yang akan meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 
Kata kunci : Tekanan Penduduk, Aspek sosial masyarakat, Perencanaan RHL 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sub DAS Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatanmempunyai  luas 117.921,26 

ha atau 6,33 % dari total luas DAS Barito di wilayah Kalimantan Selatan. Tingkat erosi di 

DAS Amandit rata-rata kelas II yaitu 15 – 60 ton/ha/tahun. Kondisi lahan kritis tersebut jika 

dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, terutama pada musim hujan dan 

memungkinkan terjadinya banjir. 

Berdasarkan hasil peneliian Ansyari (2006) di sub-sub DAS Ahan sub DAS 

Amandit menyatakan bahwa  unit lahan dengan vegetasi hutan sekunder tertinggi 

mempunyai erosi sebesar 12,90 ton/ha/tahun, sedangkan unit lahan dengan penutupan 

hutan sekunder  merupakan unit lahan yang erosinya terkecil yaitu 1,83 ton/ha/tahun. 

Kondisi lahan kritis dan besarnya jumlah erosi yang terjadi di sub DAS Amandit 

akanmempengaruhi fluktuasi debit air dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka perencanaan kegiatan rehabilitasi 

hutan dan lahan (RHL) di sub DAS Amandit perlu dilakukan penelitian yang terkait 
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dengan Tekanan Penduduk dan Dukungan Aspek Sosial Ekonomi (DASE) masyarakat 

sekitar hutan. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dukungan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. 

2. Menganalsis tekanan penduduk di sub DAS Amandit. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di sub DAS Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Data yang diperluhkan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawan 

cara dengan responden dengan menggunakan kuisioner. Jumlah responden ditentukan 

secara purposive sampling. Parameter sosial yang diukur adalah tekanan penduduk (Tp) 

dan nilai dukungan aspek sosial ekonomi ((Dase). Sedangkan data sekunder diperoleh 

melalui seluruh instansi yang terkait dengan penelitian ini.  

Analisis data akan dilakukan secara tabulasi dan rumus-rumus emperis. Untuk 

menghitung Index tekanan penduduk diperugnakan Rumus : 

                                     
   (   ) 

 
 

                     Keterangan : 
                                         TP     = Indeks tekanan penduduk 
                                          Z      = Luas lahan minimal petani untuk dapat hidup layak 
                                          f       = Proporsi petani dalam populasi 
                                          PO   = Jumlah penduduk pada waktu t =0 
                                          R     = Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 
                                          T     = Rentang waktu dalam tahun (5) 
                                          L     = Total luas wilayah lahan pertanian 

Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sebagai berikut : 

 TP < 1, lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani 

 TP > 1, tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan. 

Untuk menganalisis komponen aspek sosial ekonomi adalah dengan penilaian 

pembobotan yang digunakan dalam mengevaluasi tiga macam aspek sosial ekonomi 

yang penting keterkaitan dengan kegiatan RHL sebagai berikut : 

Tabel 1. Komponen Sosial Ekonomi dan Pembobotan 

No Komponen/Aspek (% Bobot) Parameter/Indikator (% Bobot) 

I Tingkat ketergantungan 
Penduduk/petani terhadap 
lahan (pertanian) 

 
 

50 

1. Luas pemiloikan lahan. 
2. Status pemilikan lahan 
3. Diversifikasi mata pencaharian 
4. Distribusi/alokasi waktu kerja 

20 
10 
8 
7 

II Tingkat adopsi petani 
terhadap teknologi baru yang 
diperkenalkan 

 
30 

1. Teknik Vegetatif 
2. Teknik Mekanik/Sipil 

18 
12 

III Keberadaan dan aktifitas 
kelembagaan 
 

20 1. Bentuk dan fungsi 
2. Aktifitas 

8 
12 

Sumber : PerMenhut P32/Menhut-II 
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Untuk menghitung dukungan aspek sosial mengacu kepada Ditjen RRL,1998 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Peringkat Dukungan Aspek Sosial Ekonomi 

Peringkat Total Nilai Dukungan Arti Dukungan 

I 40 – 50 Sangat kuat 

II 30 – 40 Kuat 

III 20 – 30 Sedang 

IV 10 – 20 Kurang 

V < 10 Sangat kuran 

Sumber : Ditjen RRL, 1998 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Dukungan Aspek Sosial Ekonomi (DASE) 

Berdasarkan hasil penelitian ada 3 aspek dukungan sosial ekonomi sebagai berikut : 

1. Aspek Tingkat Ketergantungan Penduduk Terhadap Lahan 

Nilai aspek dukungan aspek sosial ekonomi seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria dan Bobot Nilai Tingkat Ketergantungan Penduduk Terhadap Lahan 

No Tingkat Ketergantungan Penduduk Terhadap Lahan Nilai Populasi Jumlah Nilai 

1 Luas kepemilikan lahan 23.800 15,87 

2 Status kepemilikan lahan 11.500 3,83 

3 Diversifikasi mata pencaharian 113.630 3,03 

4 Distribusi alokasi waktu kerja 10.500 2,45 

5 Tradisi kebiasaan khusus 7.500 1,25 

 JUMLAH 166.930 26.43 

Sumber : Hasil analisa data primer tahun 2015 

Berdasarkan dari lima kriteria pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai bobot yang tertinggi 

sebesar 15,87 adalah kriteria luas kepemilikan lahan, artinya tingkat ketergantungan 

penduduk terhadap lahan tinggi dari besarnya jumlah luas kepemilikan lahan yang 

dikerjakan oleh petani. Sedangkan nilai bobot yang terendah yaitu sebesar 1,25 adalah 

tradisi kebiasaan khusus, artinya para petani pada pengelolaan lahan ada tradisi khusus 

namun bobotnya rendah.  

2. Aspek Tingkat Adopsi Petani Terhadap Teknologi Konservasi 

Ada dua parameter yang dijadikan penentuan aspek DASE. Nilai aspek DASE dari 

segi aspek tingkat adopsi petani terhadap teknologi konservasi disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tingkat Adopsi Petani Terhadap Teknologi Konservasi 

No Tingkat Adopsi Petani Terhadap Teknologi Konservasi Nilai Populasi Jumlah Nilai 

1 Teknik vegetatif 21.600 12,96 

2 Teknik mekanik/sipil 3.600 1,44 

 Jumlah 25.200 14,40 

Sumber : Hasil nalisa data primer tahun 2015 

Berdasarkan tabel tersebut diatas teernyata bahwa tingkat adopsi para petani terhadap 

teknologi konservasi diperoleh nilai sebesar 14,40, artinya masyarakat masih banyak 

yang melakukan tindakan konswervasi tanah dan air secara vegetatif seperti tanamanb 
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kehutanan,perkebunan dan pertanian dibandingkan dengan konservasi tanah dan air 

secara mekanik/sipil. 

3. Aspek Keberadaan dan Aktivitas Kelembagaan yang Ada. 

Untuk mengukur aspek keberadaan dan aktivitas kelembagaan ada dua faktor yang akan 

dijadikan parameter, untuk lebih jelasnya pada Tabel 5. 

Tabel 5. Keberadaan dan Aktivitas Kelembagaan yangAda 

No Keberadaan dan Aktivitas Kelembagaan Nilai Populasi Jumlah Nilai 

1 Bentuk dan fungsi 10.800 4,32 

2 Aktivitas 7.200 1,92 

 Jumlah 18.000 6,24 

Sumber : Hasil analisis data primer tahun 2015 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dimana nilai teringgi yaitu sebesar 4,32 yaitu faktor 

bentuk dan fungsi. Keberadaan dan aktivitas kelembagaan diperoleh nilai sebesar 6,24, 

hal ini disebabkan karena di DTA Ahan sub-sub DAS Amandit hanyaterdapat 3 (tiga) 

kelembagaan yaitu berupa kelompok tani,dan pelaksanaan kegiatan relatif tergolong 

cukup aktif karena kegiatannya masih bersifat musiman. 

 Berdasakan rekapitulasi  Dukungan Aspek Sosial Ekonomi (DASE) di DTA Ahan 

sub-sub Amandit pada Tabel 3-5 disajikan pada Tabel 6 

No Kriteria Jumlah Keterangan 

1 Tingkat ketergantungan penduduk terhadap lahan 26,429 Rata-rata penduduk adalah 
petani 

2 Tingkat adopsi petani terhadap teknologi baru 
konservasi 

14,40 Rata-rata tindakan KTA vegetatif 

3 Keberadaan dan aktivitas kelembagaan yang ada 6,24 Kegiatan kelembagaan musiman 

 Jumlah 47,07  

 
Berdasarkan dengan peraturan Menteri Kehutanan RI tahun 2009 yang menyatakan 

bahwa semakin besar (kuat) dukungan, maka semakin besar pula peluang untuk 

keberhasilan RHL dimasa akan datang mengingat tingkat kesadaran dan partisipasi 

masyarakat masih tinggi. 

B. Tekanan Penduduk 

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh nilai Tekanan Penduduk DAS Amandit 

adalah sebesar 1,676. Nilai TP lebih dari 1 dapat disimpulakan bahwa  lahan di wilayah 

DTA Ahan tidak dapat menampung lebih bayak petani lagi untuk kegiatan pertanian. Oleh 

karena itui para petani dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kehutanan dalam 

program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), misalnya rebiosasi pada huitan lindunghh 

dan penghijauan pada huitan produksi dan hutan rakyat. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kasimpulan 

1. Dukungan aspek sosial ekonomi diperoleh total nilai dukungan sebesar 47,07 atau 

sangat kuat. Hal ini disebabkan adanya faktor pemilikan lahan sebagian besar 
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petani mempunyai lahan lenih dari 1 hektatr, dan juga tingkat adopsi petani 

terhadap teknologi konservasi tanah cukup baik. 

2. Nilai TP di DTA Ahan sub-sub DAS Amandit lebih dari 1 artinya lahan di wilayah 

DTA Ahan sub-sub Amandit tidak dapat lagi menampung lebih banyak petani untuk 

kegiatan pertanian. 

B. Saran 

1. Arahan RHL harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi masyarakat di sekitar 

hutan dan sebaiknya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. 

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya kegiatan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khusunya dalam rangka untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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ABSTRAK 

 
Arnaz, Devid. 2016. Keterkaitan Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Taboyan Dalam 

Pelestarian Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut Kabupaten Barito Utara.  
Kata kunci: Kearifan lokal, masyarakat Dayak Taboyan, ritual adat ―wara/tiwah‖ 

Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut merupakan salah satu kawasan hutan 
hujan tropis yang berada di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. 
Kawasan hutan ini membentang di sepanjang pergunungan di batas antara Provinsi 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Posisi geografis Hutan 
Lindung Lampeong-Gunung Lumut yang berada di pegunungan menjadikannya penting 
secara ekologis karena merupakan pengatur tata air bagi beberapa sungai penting yang 
ada di ketiga provinsi tersebut, Suku Dayak Taboyan adalah salah satu suku yang 
bermukim di sekitar kawasan Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut, Kecamatan 
Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kearifan lokal masyarakat Dayak Taboyan teridentifikasi dari komponen sosio 
kultural masyarakat dari beberapa aspek seperti ritual adat, kepercayaan dan pantangan-
pantangan dalam masyarakat, pengetahuan lokal, lembaga adat dan hukum adat, 
keluarga dan kekerabatan, perladangan, perburuan satwa, pemungutan hasil hutan dan 
aspek pelestarian hutan. Identifikasi tersebut diantaranya; ritual adat nyanggar,  ngentas, 
pesiwah, kerewayu, buntang, belian selamatan, wara/gomek, kepercayaan dan 
pantangan-pantangan, sifat gotong royong, tahapan-tahapan dalam perladangan, serta 
ritual adat dan upacara adat lainnya.  

Keterkaitan kearifan lokal pada sistem sosio kultural masyarakat Dayak Taboyan 
dalam pelestarian Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut, mengindikasikan bahwa 
Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut bisa dijaga kelestariannya dikarenakan adanya 
tradisi turun temurun dari nenek moyang kepercayaan Kaharingan sebagai suatu kearifan 
lokal yang meyakini bahwa Gunung Lumut adalah tempat yang sakral dan merupakan 
jatidiri bagi kepercayaan dan adat istiadat orang Kaharingan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kearifan lokal masyarakat Dayak Taboyan 
tidak hanya berdampak secara ekologis dalam pelestarian Hutan Lindung Lampeong-
Gunung Lumut namun juga berdampak pada kelestarian sosial budaya terhadap 
masyarakat Dayak Taboyan.  

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat adat memiliki prinsip-prinsip atau norma-norma tradisional yang 

dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas masyarakat adat dalam mengelola lingkungan 

sekitar, yaitu antara lain: ketergantungan manusia terhadap alam yang mensyaratkan 

adanya keselarasan hubungan di antara keduanya, di mana manusia merupakan bagian 

dari alam itu sendiri yang berarti harus dijaga keseimbangannya. 
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Di tengah kehidupan masyarakat saat ini, nilai budaya atau norma-norma lokal 

sudah mulai memudar yang disebabkan oleh bermacam faktor diantaranya oleh sinergitas 

faktor sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik/hukum dan teknologi. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah desa sekitar daerah kawasan Hutan Lindung Lampeong-

Gunung Lumut diantaranya Desa Muara Mea, Desa Payang dan Desa Berong, yang 

merupakan masyarakat asli suku Dayak Taboyan. 

Metode Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Etnografi, di mana etnografi 

adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial, peneliti menguji 

kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. 

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan informan, sedangkan Obyek 

pada penelitian ini merupakan nilai budaya dan kearifan lokal pada komponen sosio 

kultural masyarakat, yaitu: superstruktur ideologis (aspek ritual adat, kepercayaan dan 

pantangan-pantangan dalam masyarakat dan pengetahuan lokal), struktur sosial (aspek 

lembaga adat dan hukum adat, keluarga dan kekerabatan) dan infrastruktur material 

(aspek perladangan, perburuan satwa, pemungutan hasil hutan dan pelestarian hutan) 

pada masyarakat Dayak Taboyan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, 

wawancara, dan studi dokumen. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari 

wawancara, pengamatan dan dokumen resmi; dilanjutkan mengadakan reduksi data yang 

dilakukan dengan membuat abstraksi; kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan; 

selanjutnya dikategorikan; tahap terakhir dari analisis data adalah mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah melakukan interpretasi 

terhadap data dan mencari keterkaitan dengan berbagai konsep, sehingga dengan 

analisis ini dapat dideskripsikan suatu fakta sosial yang lebih mendekati kenyataan 

tentang nilai budaya dan kearifan lokal pada sosio kultural masyarakat Dayak Taboyan 

dalam pelestarian Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Marvin Harris, ada tiga komponen yang membentuk sistem sosio kultural 

masyarakat, yaitu: superstruktur ideologis dengan aspek; ritual adat,  struktur sosial, dan 

infrastruktur material. Superstruktur Ideologis dengan sistemnya adalah; ideologi umum, 

agama, pengetahuan dan kesusasteraan. Struktur sosial dengan sistem; ada/tidak ada 

stratifikasi, kepolitikan, pembagian kerja (secara seksual dan ketidak secara seksual), 

keluarga dan kekerabatan. Infrastruktur material dengan sistem; ekonomi, ekologi dan 

demografi. 
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Di dalam penelitian ini tidak semua sistem sosial budaya tersebut dianalisis, hanya 

beberapa sistem dan aspek, seperti yang terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1.  Komponen dan aspek nilai budaya kearifan lokal pada sistem Sosio Kultural 
Masyarakat 

No. Komponen 
Sosio kultural 

Sistem Aspek-aspek 

1. Superstruktur 
Ideologis 

Ideologi umum 
 
 
 

-  Ritual adat 
-   Kepercayaan dan pantangan-

pantangan dalam masyarakat 
-   Pengetahuan lokal 

2. Struktur Sosial Kepolitikan 
Keluarga dan kekerabatan 

-   Lembaga adat dan hukum adat 
- Keluarga dan kekerabatan 

3. Infrastruktur 
Material 

Ekonomi 
 
Ekologi 

-   Perladangan 
-   Pemungutan hasil hutan 
-   Pelestarian hutan 

 
Data hasil identifikasi pada komponen sosio kultural masyarakat, dianalisis 

mengenai keterkaitan kearifan lokal masyarakat Dayak Taboyan dalam pelestarian Hutan 

Lindung Lampeong-Gunung Lumut, yaitu: 

1.   Superstruktur Ideologis 

Data identifikasi pada komponen superstruktur ideologis dengan aspek: ritual 

adat, kepercayaan dan pantangan-pantangan dalam masyarakat dan pengetahuan 

lokal diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Ritual Adat 

1. Pesiwah adalah selamatan kecil biasanya dilakukan sebelum panen, lamanya 

sekitar1 hari,  sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, para leluhur dan nenek 

moyang kepercayaan Kaharingan yang telah memberikan rezeki kepada mereka. 

2. Kerewayu adalah selamatan yang lebih besar dari pesiwah, kerewayu juga 

dilaksanakan sebelum panen tapi lamanya sekitar 3 hari, memakai belian tari-

tarian yang  maksudnya adalah menyambut kedatangan padi baru dengan acara 

yang meriah. 

3. Buntang adalah selamatan besar, bisa dilakukan kapan saja, misalnya dalam 

upacara kematian, perkawinan, syukuran, kelahiran/palas bidan, upacara 

merawat/menyembuhkan orang sakit, dengan melibatkan belian dan tari-tarian 

lamanya bisa sampai 8 hari, kalau sudah seperti itu harus membunuh kerbau. 

4. Wara/tiwah atau gomek, ini adalah upacara yang langsung berhubungan 

dengan Hutan Lindung Gunung Lumut, yaitu ritual adat mengantarkan roh (liyau) 

orang yang sudah meninggal ke Gunung Lumut menurut kepercayaan Hindu 

Kaharingan.   

Bapak Sahayuni (Damang Kecamatan Gunung Purei) mengatakan: 

“....kerewayu adalah upacara yang besar tapi seperti pesiwah juga, dia 

pakai belian ada tari-tariannya menyambut kedatangan padi yang baru ini 
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dengan acara yang ramai, banyak mantranya banyak tujuannya, selain 

yang diberi (makan) roh-roh jahat juga dikasih pada arwah-arwah nenek 

moyang ....” 

 Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut bagi masyarakat Dayak Taboyan 

adalah tempat yang sakral dan harus dilindungi, karena dengan terjaganya Hutan 

Lindung Lampeong-Gunung Lumut, hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat dan 

budaya mereka terhadap pemujaan leluhur dan nenek moyang mereka juga akan 

lestari. 

b.  Kepercayaan dan Pantangan-pantangan 

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang informan, bahwa 

Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut secara adat masyarakat Dayak 

Taboyan dilarang untuk dirusak karena berhubungan dengan leluhur dan nenek 

moyang mereka serta ritual adat dan upacara adat kepercayaan Kaharingan, 

salah satunya dari pernyataan Bapak Panih berikut ini: 

“…Tidak boleh disentuh oleh siapapun karena itu dari zaman nenek 

moyang kita dulu itu kalau hindu Kaharingan meninggal dunia jadi roh atau 

liyau nya diantar ke sana oleh wara” 

Bapak Darmanto (Sekretaris Desa Muara Mea) mengatakan: 

“....pas mau nyanggar tidak boleh dimasukin atau dijamah atau sejenisnya 

di sana selama 1 hari, mematahkan kayu yang hidup saja tidak boleh, 

setelah itu baru menebas merintis....” 

Kepercayaan dan pantangan-pantangan pada masyarakat Dayak Taboyan 

sampai saat ini masih dijalankan karena mereka sangat meyakini akan kekuatan 

roh-roh orang yang sudah meninggal dan sangat menghormati para leluhur nenek 

moyang mereka, sehingga apabila mereka meninggalkan ataupun melanggar 

segala tradisi para leluhur nenek moyang tersebut, mereka meyakini akan 

mendapatkan bala atau musibah baik itu bala yang ditimpakan kepada mereka 

pribadi ataupun mereka secara umum, sering terjadi orang sekampung melakukan 

upacara tolak bala pembersihan kampung apabila mereka menganggap ada yang 

mengotori kampung mereka karena disebabkan oleh seseorang ataupun oleh hal 

lain. 

c. Pengetahuan Lokal 

Kesadaran dari masyarakat adat Dayak Taboyan untuk melestarikan 

tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang berada di wilayah yang mereka 

tempati, hal ini salah satunya disebabkan karena tumbuh-tumbuhan dan hewan-

hewan tersebut merupakan komponen-komponen yang diperlukan pada ritual adat 

dan upacara adat masyarakat Dayak Taboyan. 
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Wawancara penulis dengan Bapak Panih (Mantir Adat Desa Muara Mea), 

beliau mengatakan: 

“   .... kayu kasai diambil untuk kasai kita banyak itu seperti pasak bumi bagi 

orang-orang yang tahu namanya itu bagi saya tidak sepenuhnya tahu 

cuman keperluan daerah Gunung Lumut itu banyak sekali yang untuk obat 

tradisional seperti disitu ada yang dinamakan sangkarung silu (kantung 

semar), sejenis  tanaman langka. saya pernah meminum itu di dalamnya 

saya ngambil air di dalamnya...‖ 

Sangat disesalkan sekian banyak pengetahuan suku Dayak mengenai 

obat-obatan yang berasal dari alam saat ini nyaris punah. Hal tersebut disebabkan 

karena tidak adanya peninggalan tertulis dan pengetahuan tentang obat-obatan 

yang memang tidak mendapat perhatian khusus dari masyarakat. 

2.   Struktur Sosial  

a. Lembaga Adat dan Hukum Adat 

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto ketika penulis 

menanyakan kepada beliau tentang tindakan yang dilakukan ketika terjadi 

permasalahan warga di desanya, beliau mengatakan: 

“....Kalau ada masalah adat, tindakan adat dipanggil secara kekeluargaan, 

kedua belah pihak dipanggil oleh kepala adat, dipanggil bahwa kita ini mau 

tidak diselesaikan secara adat, kalau kita mau diselesaikan secara adat 

dan yang bersangkutan dikenai sanksi adat...” 

Masyarakat adat sangat berperan dalam pengelolaan hutan, seperti 

motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk 

melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan 

kehidupan mereka; memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan 

memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka; dan mereka 

memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka 

dengan ekosistem hutannya (Raden dan Abdon, 2003). 

Semua Aspek sosial dan budaya pada masyarakat Dayak Taboyan tidak 

terlepas dari kegiatan ritual adat dan upacara adat, seperti upacara perkawinan, 

kematian, kelahiran, selamatan-selamatan bahkan kegiatan-kegiatan seperti 

perladangan dan membuka hutan pun tidak lepas dari ritual adat dan upacara adat 

yang diselenggarakan oleh lembaga adat, sehingga semua kegiatan ritual adat 

dan upacara adat dapat berjalan dengan teratur. Hukum adat mengatur semua 

permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat dan merupakan aturan hukum 

yang berlaku pada masyarakatnya yang merupakan cerminan budaya lokal yang 

unik dan berbeda-beda di setiap daerah dalam penerapan dan pengaturan hukum 
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pada masyarakat adat.  Kegiatan lembaga dan hukum adat tersebut kebanyakan 

berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan Kaharingan yang secara 

langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan tradisi leluhur nenek 

moyang mereka. 

b.  Keluarga dan Kekerabatan  

Pada umumnya masyarakat Dayak menganut sistem kekerabatan bilateral, 

dalam prinsip ini orang yang dapat dipandang sebagai kerabat adalah orang 

seleluhur yang dirunut dari garis bapak dan ibu. Oleh sebab, individu dalam 

masyarakat semua kerabat ibu dan ayah masuk ke dalam batas hubungan 

kekerabatan (Saptomo, 2010).  

Pada masyarakat Dayak Taboyan sistem kekerabatan antara mereka sangat 

erat, sesama orang sekampung misalnya di Desa Muara Mea, masih mempunyai 

pertalian darah yang sangat dekat sehingga mereka umumnya mempunyai 

persamaan persepsi dalam hal kebudayaan dan tradisi serta tatanan budaya 

kehidupan sehari-hari, sistem kekerabatan seperti ini tanpa disadari merupakan 

hal yang sangat menunjang dalam semua aspek kehidupan mereka baik secara 

sosial, budaya ataupun dengan alam dan lingkungan yang mereka tempati. 

Mereka mempunyai tujuan yang sama tentang melestarikan budaya dan 

tradisi nenek moyang mereka, sehingga semua hal yang berhubungan dengan 

ritual adat adat dan upacara  adat baik itu dalam hal keagamaan, perkawinan, 

perladangan, kematian dan lain-lain dapat tetap dijalankan dan dilestarikan karena 

sistem kekerabatan dan hubungan darah diantara mereka sangat erat. 

3.  Infrastruktur Material 

a. Perladangan 

Hasil identifikasi komponen infrastruktur material di mana aspeknya adalah 

perladangan. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, perladangan merupakan 

kegiatan yang penting dan merupakan tradisi nenek moyang mereka, diketahui 

dan diidentifikasi aspek perladangan pada masyarakat Dayak Taboyan seperti: 

1. Sifat gotong royong atau beru, dalam perladangan masyarakat Dayak Taboyan 

mementingkan sifat kebersamaan dan gotong royong sehingga pekerjaan yang 

berat menjadi ringan, menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan antara mereka. 

2. Dalam melaksanakan perladangan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, 

misalnya sebelum membuka ladang mereka meminta petunjuk dari alam 

(ngentas), pada bulan April-Mei mereka melakukan pembersihan semak (nokap) 

dan seterusnya hingga panen, sehingga menjadikan kegiatan perladangan lebih 

teratur dan terkendali.  
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3. Istilah nyanggar dalam tradisi perladangan masyarakat Dayak Taboyan adalah 

memindahkan penghuni-penghuni (makhluk gaib) yang ada di sekitar ladang yang 

akan dibuka, dan memberitahu pada penunggu-penunggu disitu bahwa kita ingin 

berladang dan berdekatan dengan makhluk gaib, makhluk halus, supaya kita 

selamat. 

4. Ritual adat dan upacara adat dalam perladangan diantaranya; pesiwah, 

kerewayu, buntang, yang merupakan acara selamatan untuk mensyukuri hasil 

yang telah didapat dan penghormatan terhadap leluhur nenek moyang mereka. 

Hasil wawancara dengan Bapak Darmanto yang mengatakan:  

“....perladangan pertama membuka lahan ada yang namanya nyanggar 

istilah dari nyanggar memindahkan penghuni-penghuni (makhluk halus) 

yang ada di sekitar ladang, kemudian membuka ladang, sebelum menugal 

padinya diploter yaitu padi yang diibaratkan buat induknya, dia dibaca-baca 

supaya bisa menjaga padi yang lain, bisa menjaga dari serangan hama 

supaya padi-padinya tumbuh subur....” 

Perladangan dalam budaya Dayak, bukan hanya sebagai pekerjaan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup dan sumber pangan untuk makanan sehari-hari 

tetapi perladangan merupakan cerminan adat istiadat dan budaya Kaharingan, 

dengan perladangan mereka akan menyatu dengan alam, interaksi dengan 

sesama manusia, penghormatan pada para leluhur, refleksi penyatuan jiwa antara 

alam nyata dengan alam gaib dan tradisi melestarikan budaya-budaya para 

leluhur nenek moyang mereka, sulit dilukiskan dengan kata-kata, penulis menilai 

budaya perladangan sangat penting bagi mereka sebagai upaya untuk 

melestarikan adat istiadat dan budaya leluhur nenek moyang.  

b.  Pemungutan Hasil Hutan 

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh 

dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Pada hutan lindung, dilarang 

memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan 

produktifitas lestarinya; dan dilarang memungut beberapa jenis hasil hutan yang 

dilindungi oleh undang-undang. 

Hasil wawancara dengan Bapak Panih, berkaitan tentang tumbuh-

tumbuhan dan tanaman obat-obatan yang ada di Gunung Lumut, beliau 

mengatakan: 

“....tidak boleh kayunya itu diambil karena kayu di dalamnya itu terdapat 

banyak kayu obat tradisional seperti disitu garu kalau bilang kami itu 

bemueng nah kegunaan garu itu untuk belian atau selamatan, kami itu ingin 
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berhajat garu itu dibakar lepas itu kayu bemueng itu kalau ada orang mati 

itu yang dibakar...” 

Masyarakat sekitar Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut dalam 

memanfaatkan sumberdaya alam sudah memperhatikan azas kelestarian 

terutama kalau menyangkut Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut, ada 

aturan-aturan adat yang melarang mengambil tumbuh-tumbuhan dan tanaman-

tanaman tertentu di Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut secara berlebihan 

karena tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman tersebut banyak digunakan 

untuk ritual adat dan upacara adat mereka. 

d.  Pelestarian Hutan 

Dari wawancara penulis dengan beberapa informan ada beberapa hal 

yang mendukung aspek pelestarian hutan seperti hidrologi, kesadaran masyarakat 

untuk melestarikan hutan dan hutan lindungnya, kesadaran masyarakat untuk 

memproteksi/melindungi alam mereka dari gangguan pihak luar, kepercayaan dan 

pantangan-pantangan, adat istiadat budaya suku Dayak Taboyan  yang turut 

mendukung pelestarian hutan dan Hutan Lindung Lampeong-Gunung Lumut yang 

mereka tempati, juga karena perilaku tradisional masyarakat Dayak Taboyan 

dalam pemanfaatan hutan yang secara tidak langsung bisa melestarikan hutan 

seperti masih banyaknya rotan,  terpeliharanya  kebun buah di bekas-bekas 

ladang masyarakat yang dinamakan sipung buah, yang bukan hanya 

dimanfaatkan buahnya tetapi juga merupakan aspek penting dalam ritual dan 

upacara adat masyarakat Dayak Taboyan. Tidak dapat dipungkiri tekanan dari 

pihak luar (investor, teknologi dan informasi serta sosial budaya lain) ke daerah 

mereka akan sangat menentukan dalam aspek kelestarian hutan dimasa 

mendatang 

Hasil wawancara dengan Bapak Jayapura (Kepala Desa Muara Mea), 

beliau mengatakan: 

“ …Gunung Lumut mengaliri beberapa anak sungai, sungai teweh, sungai 

ayoh dari ampah sana habis itu sungai misim yang dari kalimantan selatan, 

dari berong sungai luang dari muara mea Sungai Mea, Gunung Lumut itu 

untuk mencegah banjir itu sama aja dengan resapan air,”  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kearifan lokal masyarakat Dayak Taboyan 

tidak hanya berdampak secara ekologis dalam pelestarian Hutan Lindung Lampeong-

Gunung Lumut namun juga berdampak pada kelestarian sosial budaya terhadap 

masyarakat Dayak Taboyan. Kelestarian ekologis mencakup terjaganya pola-pola dan 

aspek dari perladangan, perburuan satwa dan pemungutan hasil hutan yang berorientasi 

pada kelestarian hutan. 
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Sehingga dengan adanya kelestarian ekologis tersebut maka secara signifikan 

juga berdampak terhadap kelestarian sosial budaya pada masyarakat Dayak Taboyan, 

seperti aspek ritual adat dalam mengatur upacara-upacara keagamaan, upacara-upacara 

selamatan dan lainnya pada masyarakat Dayak Taboyan sehingga adat istiadat dan 

tradisi tersebut tetap terjaga dengan baik, begitu pula dengan aspek kepercayaan dan 

pantangan-pantangan dalam masyarakat, pengetahuan lokal, lembaga adat dan hukum 

adat serta aspek keluarga dan kekerabatan akan tetap ada dan bertahan dalam tata 

kehidupan sosial dan budaya masyarakat Dayak Taboyan. 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Keterkaitan kearifan lokal pada komponen sosio kultural masyarakat Dayak 

Taboyan dalam pelestarian hutan lindung Lampeong Gunung Lumut, yaitu komponen 

(a) Superstruktur ideologis di mana aspek-aspeknya adalah ritual adat, kepercayaan 

dan pantangan-pantangan dalam masyarakat, pengetahuan lokal; (b) Struktur sosial 

dengan aspeknya adalah lembaga adat dan hukum adat, keluarga dan kekerabatan 

dan; (c) Infrastruktur material dengan aspek-aspeknya; perladangan, perburuan 

satwa, pemungutan hasil hutan dan aspek pelestarian hutan, menunjukkan bahwa 

hutan lindung Lampeong-Gunung Lumut bisa dijaga kelestariannya dikarenakan 

adanya tradisi turun temurun dari nenek moyang dan leluhur suku Dayak, 

kepercayaan Kaharingan pada masyarakat Dayak Taboyan, meyakini bahwa Hutan 

Lindung Gunung Lumut adalah tempat yang sakral dan merupakan jatidiri bagi 

kepercayaan dan adat istiadat orang Kaharingan.  

B.   Saran 

Budaya dan adat istiadat kepercayaan Kaharingan pada masyarakat Dayak 

Taboyan mulai terkikis akibat perkembangan zaman, karena itu diperlukan peran dari 

Kedamangan dan lembaga adat masyarakat Dayak Taboyan untuk mengupayakan 

dan mempertahankan budaya dan adat istiadat kepercayaan Kaharingan yang murni 

supaya tetap lestari. Aturan-aturan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat dapat 

dibuat secara tertulis baik oleh lembaga adat maupun pemerintah agar menjadi  
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ABSTRAK 

 
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan harapan baru untuk menggugah sektor 

kehutanan pada era degradasi lahan hutan seperti yang dirasakan sekarang. Adanya 
peluang pemanfaatan HHBK membuka peluang pengembangan hutan pendidikan untuk 
pemanfaatan produk HHBK yang dimiliki oleh Hutan Pendidikan UM Palangkaraya.Hutan 
Pendidikan UM Palangkaraya seluas 4.910 Ha yang bertipe habitat hutan dataran rendah 
71,28%, hutan primer 0,61% dan hutan rawa gambut 28,11% mempunyai potensi hasil 
hutan yang sangat beragam terutama untuk menopang kehidupan masyarakat sekitar 
kawasan hutan pendidikan meliputi produk damar, getah, madu, obat tradisional dan 
tanaman hias disamping hewan perburuan yang secara tradisi dilakukan dan akan 
diupayakan untuk dihentikan.  Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 
pendataan beberapa potensi HHBK yang berpeluang ekonomi dan peluang pasar dengan 
system pengambilan data di lapangan dengan system sampling untuk setiap tipe habitat 
dengan intensitas sampling 0,1% yang dilakukan pada 2 tipe habitat yang berbeda.  Dari 
hasil pendataan dari lapangan diperoleh data bahwa ada 18 jenis HHBK unggulan 
kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya dengan pola penyebaran sesuai tipe 
habitat untuk setiap jenis pada habitat hutan dataran rendah menuju kerangas terdiri atas 
18 jenis tumbuh di kawasan hutan pendidikan secara merata seperti dammar batu, kopal, 
madu, tumbuhan obat tradisional, 4 jenis yang tumbuh dan hidup hanya di hutan dataran 
rendah seperti pasak bumi, seluang belum, sintok, rotan dan dammar mata kucing dan 5 
jenis unggulan untuk hutan rawa gambut seperti gemor, jelutung, kapur naga, rotan dan 
nyatoh termasuk ikan serta 9 jenis produk HHBK yang tumbuh pada 2 tipe habitat 
tersebut. Potensi HHBK di kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya sangat beragam 
sehingga perlu pendampingan dan sosialisasi untuk masyarakat tentang tatacara 
pemanfaatan dan distribusinya agar tetap terjaga dan lestari. 
Kata kunci : HHBK, hutan pendidikan 

 

Latar Belakang 

Hutan Pendidikan UM Palangkaraya sesuai proposal teknik yang diajukan ke 

Kementerian Kehutanan RI tahun 2012 merupakan suatu kawasan yang ditetapkan 

dengan tujuan khusus yaitu untuk pendidikan,  pelatihan, uji terap dan penelitian para 

calon rimbawan dan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang strata 

tertentu. Dilihat dari fungsinya sebagai kawasan pendidikan tentu tidak salah jika kawasan 

tersebut dimanfaatkan untuk mengambil manfaat ekonominya namun tidak mengganggu 

fungsi utamanya sebagai kawasan pendidikan.  

Dalam hal teknik pengelolaan hutan pendidikan, perlu adanya dukungan dan 

partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan hutan. Disisi lain dalam pengamanan 

kawasan hutan diperlukan peran aktif masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga 

keberadaan masyarakat di kawasan bukan menjadi ancaman atau gangguan pada 

kegiatan, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. 

mailto:sitimararil@gmail.com
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Diharapkan masyarakat kawasan hutan akan mendapat manfaat dari hutan secara 

langsung sehingga ada keinginan kuat untuk melindungi hutan karena memberi manfaat 

ekonomi bagi mereka. 

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan harapan baru untuk menggugah 

sector kehutanan  pada era degradasi lahan hutan seperti yang dirasakan sekarang. Era 

degradasi hutan tidak lagi dibicarakan tentang  bagaimana mengekploitasi hutan untuk 

mendapatkan hasil hutan berupa kayu, kubikasi kayu dan bagaimana pola pemanenan 

hutan serta teknik penebangan. Era degradasi lahan ini pengetahuan ilmu kehutanan 

lebih digali pada bidang bagaimana pola pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan, 

mengikutsertakan masyarakat setempat dan hutan yang mempunyai hasil ekonomi tinggi 

tanpa dengan merusak hutan, disamping pengetahuan tentang bagaimana mereklamasi 

lahan yang telah terdegradasi. 

Dalam kondisi hutan yang semakin tahun semakin berkurang dan menipis yang 

dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi masyarakat kawasan hutan, perlu kiranya ada kajian 

untuk melihat potensi HHBK sebagai produk yang bisa diandalkan untuk menopang 

kehidupan terutama bagi masyarakat sekitar kawasan hutan tanpa dengan merusak 

hutan. 

Adanya peluang pemanfaatan HHBK membuka peluang pengembangan hutan 

pendidikan untuk pemanfaatan produk HHBK yang dimiliki oleh Hutan Pendidikan UM 

Palangkaraya. Hutan Pendidikan UM Palangkaraya seluas 4.910 Ha yang bertipe habitat 

hutan dataran rendah 71,28%, hutan primer 0,61% dan hutan rawa gambut 28,11% 

mempunyai potensi hasil hutan yang sangat beragam terutama untuk menopang 

kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan pendidikan meliputi produk damar, getah, 

madu, obat tradisional dan tanaman hias disamping hewan perburuan yang secara tradisi 

dilakukan dan akan diupayakan untuk dihentikan. 

HHBK adalah produk samping hutan berupa produk bukan kayu yang potensial dan 

bernilai ekonomi tinggi. HHBK adalah produk sampingan hutan selain kayu yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi yang didefinisikan oleh FAO sebagai produk biologi asli 

selain kayu yang diambil dari hutan, lahan perkayuan dan pohon-pohon yang berada di 

luar hutan (Baharudin dan Taskirawati, 2009). HHBK merupakan sumber daya alam yang 

sangat melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang sangat baik untuk di 

kembangkan. Pendataan potensi HHBK di kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya 

perlu dilakukan untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan bersama masyarakat. 

Metode 

Metode  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendataan beberapa potensi HHBK 

yang berpeluang ekonomi dan peluang pasar dengan pengambilan data di lapangan 
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dengan system sampling untuk setiap tipe habitat dengan intensitas sampling 0,1% yang 

dilakukan pada 2 tipe habitat yang berbeda 

Hasil dan Pembahasan 

Hutan Pendidikan merupakan suatu kawasan yang ditetapkan degan tujuan 

khusus yaitu untuk pendidikan,  pelatihan, uji terap dan penelitian para calon rimbawan 

dan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang strata tertentu. Dilihat 

dari fungsinya sebagai kawasan pendidikan tentu tidak salah jika kawasan tersebut 

dimanfaatkan untuk mengambil manfaat ekonominya namun tidak mengganggu fungsi 

utamanya sebagai kawasan pendidikan.  

Disisi lain dalam pengamanan  kawasan hutan diperlukan peran aktif masyarakat 

sekitar kawasan hutan, sehingga keberadaan masyarakat di kawasan bukan menjadi 

ancaman atau gangguan pada kegiatan, terutama untuk peningkatan ekonomi 

masyarakat sekitar kawasan hutan. Diharapkan masyarakat kawasan hutan akan 

mendapat manfaat dari hutan secara langsung sehingga ada keinginan kuat untuk 

melindungi hutan karena memberi manfaat ekonomi bagi mereka. 

Sehingga ada asumsi bahwa jika ingin menyelamatkan hutan, hendaknya harus 

didahulukan dengan menyelamatkan dulu kehidupan ekonomi masyarakat kawasan 

hutan. Salahsatu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hutan di sekitar kawasan 

hutan pendidikan adalah memberdayakan masyarakat kawasan hutan dalam kegiatan di 

hutan pendidikan termasuk dalam pemanfaatan HHBK kawasan tersebut. 

HHBK  merupakan harapan baru dan pencerahan tepat sasaran yang diharapkan 

dapat menggugah sector kehutanan  pada era degradasi lahan hutan seperti yang 

dirasakan sekarang. Era degradasi hutan tidak lagi dibicarakan tentang  bagaimana 

mengekploitasi hutan untuk mendapatkan hasil hutan berupa kayu, kubikasi kayu dan 

bagaimana pola pemanenan hutan serta teknik penebangan. Pada era degradasi lahan 

ini ilmu kehutanan lebih digali pada bidang bagaimana pola pengelolaan hutan lestari dan 

berkelanjutan, mengikutsertakan masyarakat setempat dan hutan yang mempunyai hasil 

ekonomi tinggi tanpa dengan merusak hutan, disamping pengetahuan tentang bagaimana 

mereklamasi lahan yang telah terdegradasi. 

Dalam kondisi hutan yang semakin tahun semakin berkurang dan menipis yang 

dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi masyarakat kawasan hutan, perlu kiranya ada kajian 

untuk melihat potensi HHBK sebagai produk yang bisa diandalkan untuk menopang 

kehidupan terutama bagi masyarakat sekitar kawasan hutan tanpa dengan merusak 

hutan. 

Adanya peluang pemanfaatan HHBK membuka peluang pengembangan hutan 

pendidikan untuk pemanfaatan produk HHBK yang dimiliki oleh Hutan Pendidikan UM 

Palangkaraya. Hutan Pendidikan UM Palangkaraya seluas 4.910 Ha yang bertipe habitat 
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hutan dataran rendah 71,28%, hutan primer 0,61% dan hutan rawa gambut 28,11% 

mempunyai potensi hasil hutan yang sangat beragam terutama untuk menopang 

kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan pendidikan meliputi produk damar, getah, 

madu, obat tradisional dan tanaman hias disamping hewan perburuan yang secara tradisi 

dilakukan dan akan diupayakan untuk dihentikan. 

Hutan Pendidikan UM Palangkaraya yang ditetapkan dengan SK Menteri 

Kehutanan No. 611/Menhut II/2014 pada bulan  Juli 014 dengan luas 4.910 ha berada di 

Kecamatan Rakumpit Kota palangka Raya mempunyai dua tipe habitat yaitu hutan 

dataran rendah (A) dan hutan kerangas menuju rawa dan rawa gambut (B). Potensi 

HHBK di  Hutan Pendidikan UM Palangkaraya sangat besar namun yang bernilai ekonomi 

tinggi ada 18 jenis yang dihasilkan oleh 15 jenis flora dan 3 jenis fauna. Berdasarkan 

luasan yang ada dilakukan pengamatan pada luasan sesuai tipe habitat dengan intensitas 

sampling 0,1% dari kawasan dengan luasan plot pengamatan untuk hutan dataran rendah 

3,5ha secara acak sebanyak 7 plot ukuran 0,5ha  pada kawasan dan 1,5ha sebanyak 3 

plot ukuran 0,5ha dari hutan rawa secara acak dengan hasil dirangkum dalam Tabel 1. 

Kriteria kelimpahan dinyatakan dalam harkat 1-5 dimana 1 adalah sangat jarang 

ditemukan di kawasan, 2 adalah jarang ditemukan di kawasan, 3 adalah ditemukan pada 

tempat tertentu, 4 adalah banyak ditemukan di kawasan dan 5 adalah merata sangat 

banyak di temukan di kawasan.  Untuk pengelompokan tipe habitat jenis HHBK yang 

ditemukan di kawasan dituliskan dengan huruf A, B dan AB dimana A adalah habitat 

hutan dataran rendah, B adalah hutan rawa gambut dan AB adalah hutan dataran rendah 

dan hutan rawa gambut, dalam hal ini jenis tumbuhan penghasil HHBK ini tumbuh merata 

pada kedua tipe hutan yang ada di Hutan pendidikan UM Palangkaraya. 

Tabel 1. Potensi HHBK di Hutan Pendidikan UM Palangkaraya 

No. Produk KKBK Kelimpahan Habitat 

1 Damar batu 5 AB 

2 Damar mata kucing 1 A 

3 kopal 4 AB 

4 Nyatoh 3 B 

5 Gemor 2 B 

6 Jelutung 5 B 

7 Kapur naga 4 B 

8 Madu 1 AB 

9 Rotan 5 AB 

10 Sarang semut 2 AB 

11 Anggrek 3 AB 

12 kantong semar 4 AB 

13 Pasak bumi 4 A 

14 Seluang Belum 4 A 

15 Sintok 4 A 

16 Hewan buruan 2 AB 

17 Jamur 5 AB 

18 Ikan 5 B 
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Dari Tabel tersebut diketahui potensi hutan yang ada mempunyai tingkat 

keanekaragaman yang cukup tinggi dilihat dari potensi HHBK yang ada di dalamnya, 

yang dimasukkan dalam data baru yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan diketahui 

masyarakat, belum lagi jika dilakukan eksplorassi menyeluruh khususnya peluang 

pengembangan tumbuhan obat tradisional yang sangat potensial di kawasan tersebut. 

Pengembangan pendataan potensi HHBK ini akan terus dilakukan guna mengetahui 

potensi keanekaragaman hayati hutan endidikan guna kepentingan penelitian dan 

pengembangan hutan pendidikan.  

Dari 18 jenis HHBK yang tercatat mempunyai kesesuaian tumbuh pada 2 habitat 

yang berbeda yaitu di hutan dataran rendah dan hutan rawa gambut, namun ada 

beberapa jenis potensial yang mampu tumbuh pada dua tipe habitat yang berbeda. Hal ini 

terlihat seperti pada Grafik 1 berikut :  

 

Keterangan :  
1. Hutan dataran rendah dan hutan rawa gambut 
2. Hutan dataran rendah 
3. Hutan rawa gambut 

Dari hasil pendataan dari lapangan diperoleh data bahwa ada 18 jenis HHBK 

unggulan kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya dengan pola penyebaran sesuai 

tipe habitat untuk setiap jenis pada habitat hutan dataran rendah menuju kerangas terdiri 

atas 18 jenis tumbuh di kawasan hutan pendidikan secara merata seperti dammar batu, 

kopal, madu, tumbuhan obat tradisional, 4 jenis yang tumbuh dan hidup hanya di hutan 

dataran rendah seperti pasak bumi, seluang belum, sintok, rotan dan dammar mata 

kucing dan 5 jenis unggulan untuk hutan rawa gambut seperti gemor, jelutung, kapur 

naga, rotan dan nyatoh termasuk ikan serta 9 jenis produk HHBK yang tumbuh pada 2 

tipe habitat tersebut. Potensi HHBK di kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya 

sangat beragam sehingga perlu pendampingan dan sosialisasi untuk masyarakat tentang 

tatacara pemanfaatan dan distribusinya agar tetap terjaga dan lestari. 

Kesesuaian tumbuh 22% jenis tanaman potensial HHBK hanya tumbuh di hutan 

dataran rendah, 28% tumbuh hanya di hutan rawa gambut dan 50% diantaranya tumbuh 

pada kedua tipe habitat hutan yang ada di Hutan Pendidikan UM Palangkaraya. 

50% 

22% 

28% 

Grafik 1 Potensi HHBK  Hutan Pendidikan UM 
Palangkaraya dalam 2 Tipe Habitat 

1 2 3
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Pengumpulan dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Meskipun berpotensi tinggi 

namun jika belum ada informasi permintaan pasar, tetap belum diusahakan. 

Adapun dari data kelimpahan yang ada di kawasan sesuai tipe habitatnyadiketahui 

ada beberapa perbandingan kelimpahan seperti terlihat pada Grafik 2 berikut untuk 18 

jenis HHBK potensial di Hutan Pendidikan UM Palangkaraya.  

 

Keterangan : Dibaca searah jarum jam dengan rincian : 
1. Damar batu   7. Kapur naga   11. Pasak bumi  
2. Damar mata kucing   8. Madu   12. Seluang belum 
3. Kopal    9. Rotan   13. Sintok 
4. Nyatoh    10. Sarang semut  14. Hewan buruan 
5. Gemor    11. Anggrek   15. Jamur 
6. Jelutung   12. Kantong semar  16. Ikan 

 
Kelimpahan HHBK yang ada mempunyai nilai ekonomi yang tinggi namun belum 

dieksplorasi dan masih hanya sebagai simpanan kekayaan semata dikarenakan belum 

ada informasi pasar dan informasi pemanenan yang sangat terbatas. Hewan buruan yang 

merupakan salahsatu potensi di Hutan Pendidikan, pada saat ini memang secara ilegal 

banyak dicari dan diburu oleh masyarakat yang sedang diupayakan untuk dihentikan 

dengan cara penyuluhan bersama BKSDA Kalimantan Tengah dan dari pihak UM 

Palangkaraya sedang mengupayakan untuk mencarikan alternatif kegiatan untuk 

mengganti kegiatan berburu agar dihentikan. Demikian juga untuk potensi ikan di 

kawasan, kegiatan pencarian ikan diupayakan untuk dikendalikan dan diarahkan ke 

tatacara penangkapan yang ramah lingkungan dan dilakukan penyuluhan kelestarian ikan 

dengan upaya memelihara hutan di sekitar kawasan untuk melindungi habitat ikan yang 

ada. Pendekatan ke masyarakat untuk hal penangkapan ikan ini juga dilakukan dengan 

penyuluhan tentang budidaya ikan keramba. Untuk potensi HHBK lainnya selalu 

diupayakan sesuai permintaan pasar. 

Kegiatan tidak terbatas pada pendataan tentang potensi HHBK di kawasan hutan 

pendidikan saja, namun nantinya akan dilaksanakan beberapa kegitan tentang 

bagaimana teknik pemanenan, budidaya, pengepakan dan pemasaran produk tersebut. 
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Grafik 2 Kelimpahan HHBK diHutan Pendidikan 
UM Palangkaraya 1 2

3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18



574 
 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan : 

1. Potensi HHBK di kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya sangat beragam 

sehingga perlu pendampingan dan sosialisasi untuk masyarakat tentang tatacara 

pemanfaatan dan distribusinya agar tetap terjaga dan lestari. 

2. Potensi HHBK di kawasan Hutan Pendidikan  UM Palangkaraya terdapat 18 jenis 

HHBK yang bernilai ekonomi tinggi yang tumbuh dan terdapat di 2 tipe habitat yang 

berbeda yaitu hutan dataran rendah dan hutan rawa gambut, dan ada 50% dari 

potensi tersebut hidup pada 2 tipe habitat yang ada. 

3. Pengelolaan dan eksplorasi dilakukan sesuai permintaan pasar dan dilakukan dengan 

prinsip kelestarian, potensi yang rawan punah dibatasi dan dilarang untuk 

dieksplorasi. 

Saran : 

Perlu adanya pengaturan pengelolaan dan selalu melakukan perbaikan data untuk 

mendapatkan perkembangan informasi tentang potensi HHBK di kawasan dan 

pengaturan pelbatan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam hal pemanenan HHBK. 
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ABSTRAK 

 

Hutan Pendidikan UM Palangkaraya seluas 4.910 Ha bertipe habitat hutan dataran 
rendah dan hutan rawa gambut mempunyai potensi hasil hutan sangat beragam 
khususnya untuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) meliputi produk damar, getah, madu, 
obat tradisional dan tanaman hias disamping hewan perburuan yang akan dibatasi. HHBK 
merupakan harapan baru bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk peningkatan taraf 
hidup dan kesejahteraan sebagai model untuk perlindungan hutan yang ditawarkan oleh 
pengelola Hutan Pendidikan dalam rangka pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan, 
sehingga merasa turut memiliki hutan tersebut dan bersedia melindungi hutan karena 
manfaatnya dirasakan secara langsung.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendataan beberapa potensi HHBK yang berpeluang ekonomi dan peluang pasar 
untuk menopang kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan pendidikan dengan sistem 
Focus Group Discusion (FGD) dan data di lapangan  untuk potensi HHBK untuk setiap 
tipe habitat.  Hasil diperoleh bahwa model perlindungan hutan yang efektif diterapkan di 
hutan pendidikan adalah dengan melibatkan masyarakat kawasan hutan dalam kegiatan 
peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi. Dari kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat 
belum optimal memanfaatkan hutan selain kayu dan cenderung melakukan penebangan 
liar hanya untuk membuat ladang berpindah. Informasi pengembangan HHBK di kawasan 
belum banyak diketahui masyarakat karena tidak adanya informasi pasar beberapa 
produk HHBK potensial kawasan Hutan Pendidikan. Produk HHBK unggulan kawasan 
tersebut antara lain damar batu, kopal damar, getah jelutung, rotan dan tumbuhan obat 
tradisional. Perlu adanya pendampingan dan sosialisasi guna peningkatan keterlibatan 
masyarakat dalam pemanfaatan HHBK di kawasan tersebut. Produk unggulan tahun 
2015-2016 adalah damar batu dengan hasil 50 kg/hari/pengumpul dengan penghasilan 
rata-rata masyarakat pengumpul damar Rp. 125.000,00/hari/pengumpul damar. 
Kata Kunci :Model  perlindungan  hutan, HHBK, Hutan  pendidikan 

 

Latar Belakang 

Upaya melestarikan hutan dilakukan dengan berbagai cara untuk menggugah 

kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan akan terancam 

rusak jika masyarakat yang hidup di sekitar hutan belum sejahtera dan dalam kondisi 

terpaksa merusak hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.  

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan 

merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang 

ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Jika pengertian hutan ditinjau dari sudut pandang 

sumberdaya ekonomi terdapat sekaligus tiga sumber daya ekonomi (Wirakusumah, 2003 

dalam Syamsu Alam, dkk, 2009), yaitu: lahan, vegetasi bersama semua komponen 

hayatinya serta lingkungan itu sendiri sebagai sumberdaya ekonomi yang pada akhir-

akhir ini tidak dapat diabaikan.  

mailto:sitimararil@gmail.com
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Di kehidupan masyarakat pedalaman Kalimantan, kehidupan masih bergantung 

pada alam. Dari alam masyarakat akan hidup dengan melakukan aktivitas mengambil dari 

alam dan bergantung pada alam baik dengan berburu, bertani secara tradisional ataupun 

mencari ikan di sungai. Masyarakat di Kalimantan belum merasakan betapa sulitnya 

seperti mencari ikan di sungai karena masih melimpah ketersediaannya di alam, mereka 

belum merasakan sulitnay mencari ikan di sungai yang ada di pulau Jawa. Kehidupan 

yang terlalu dimanjakan oleh alam ini menyebabkan masyarakat tidak semangat untuk 

mencari nafkah dengan cara yang susah. Hal ini menjadi masalah yang harus dicarikan 

jalan keluar untuk mencari model pengelolaan dan perlindungan  hutan khususnya hutan 

pendidikan dengan pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) nya.  

 HHBK adalah produk sampingan hutan selain kayu yang mempunyai nilai ekonomi 

tinggi yang didefinisikan oleh FAO sebagai produk biologi asli selain kayu yang diambil 

dari hutan, lahan perkayuan dan pohon-pohon yang berada di luar hutan (Baharudin dan 

Taskirawati, 2009). HHBK merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di 

Indonesia dan memiliki prospek yang sangat baik untuk di kembangkan. 

Hutan pendidikan merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri 

Kehutanan sebagai suatu Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai 

kawasan untuk pembelajaran, kaji terap dan penelitian bagi dunia pendidikan (Anonim, 

2014). Hutan Pendidikan UM Palangkaraya yang ditetapkan dengan SK Menteri 

Kehutanan RI No. 611/Menhut II/2014 pada Juli 014 merupakan suatu kawasan hutan 

produksi yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai hutan 

pendidikan Kota Palangka Raya eluas 4.910 Ha juga mempunyai potensi HHBK yang 

sangat luar biasa jenisnya yang antara lain kelompok tumbuhan obat tradisional, 

kelompok getah, resin, kopal dan damar, tanaman hias, madu dan sumber bahan 

makanan (Maimunah S., 2015). 

Dalam hal teknik pengelolaan hutan pendidikan, perlu adanya dukungan dan 

partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan hutan. Disisi lain dalam pengamanan 

kawasan hutan diperlukan peran aktif masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga 

keberadaan masyarakat di kawasan bukan menjadi ancaman atau gangguan pada 

kegiatan, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. 

Diharapkan masyarakat kawasan hutan akan mendapat manfaat dari hutan secara 

langsung sehingga ada keinginan kuat untuk melindungi hutan karena memberi manfaat 

ekonomi bagi mereka. 

Model perlindungan hutan untuk era reformasi menghendaki bentuk model yang 

lebih berbasis pada kemauan dan kehendak masyarakat secara positif, dimana 

masyarakat diminta pendapatnya dan dilibatkan dalam pengelolaan, sehingga 

masyarakat dijadikan subjek kegiatan. 
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Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendataan beberapa potensi 

HHBK yang berpeluang ekonomi dan peluang pasar untuk menopang kehidupan 

masyarakat sekitar kawasan hutan pendidikan dengan sistem Focus Group Discusion 

(FGD) dan data dari lapangan tentang potensi HHBK di hutan pendidikan untuk setiap 

tipe habitat. 

Hasil dan Pembahasan 

Model perlindungan dan pengelolaan hutan yang dianggap efektif di Hutan 

Pendidikan UM Palangkaraya setelah diamati latar belakang budaya dan mindset 

masyarakat adalah model pengelolaan secara kolaboratif dengan masyarakat dimana 

masyarakat selalu dalam pembinaan dan dilibatkan dalam kegiatan operasional di 

lapangan khususnya sebagai kelompok pengumpul produk HHBK unggulan di kawasan.  

Masyarakat yang berlatar belakang sebagai petani, nelayan dan penambang yang 

cenderung dianggap illegal yang pada dasarnya adalah mereka hanya mencari 

kebutuhan pokoknya saja bisa dijadikan dasar untuk menghimpun mereka dan 

membentuk kelompok binaan tetap sebagai pengumpul getah yang bisa diberi beberapa 

seri pelatiihan yang intensif guna peningkatan kualitas kerja untuk menghasilkan damar 

sebanyak-banyaknya sesuai permintaan pasar. Model perlindungan ini dinilai efektif 

diterapkan di hutan pendidikan dengan menimbang kondisi sosial dan ekonomi masyrakat 

sekitar kawasan hutan adalah pemanfaatan HHBK. 

Model yang ditawarkan dapat dilihat pada Bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan diatas menerangkan bahwa sistem pengelolaan Hutan Pendidikan 

dilaksanakan secara terpadu, kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah 

Palangkaraya selaku pengelola resmi menunjuk Tim Unit Teknis Hutan Pendidikan 

MODEL PENGELOLAAN/PERLINDUNGAN HUTAN 

PENDIDIKAN UM PALANGKARAYA KHUSUS HHBK 

PENGELOLA 
UNIT TEKNIS HUTAN PENDIDIKAN 

PEMERINTAH DESA 
MUNGKU BARU 

UMP 

MASYARAKAT 
MUNGKU BARU PEMASARAN PEMBELI 

KELOLA HHBK 

JAGA DAN PELIHARA 
HUTAN 

PEMANENAN HHBK 

KENDALI MUTU 

KELOMPOK 
PENGUMPUL 

PRODUK 

KOPERASI/KUD 
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dengan tujuan pengelolaan hutan yang kompleks yang satu diantaranya adalah 

pengelolaan produk HHBK. 

Pada unit HHBK ini masyarakat Mungku Baru atas koordinasi antara Unit Teknis 

Hutan Pendidikan dan kepala Desa/Lurah akan membentuk Kelompok-kelompok 

masyarakat pengumpul HHBK untuk semua produk yang terpilih sesuai permintaan 

pasar. Kelompok-kelompok tersebut dihimpun dalam lembaga ekonomi desa dalam 

bentuk koperasi (KUD) untuk membantu menghubungkan Unit Teknis dalam pemasaran 

HHBK. Unit Teknis berkewajiban mencari pasar dan menjual produk secara 

berkelanjutan.  

Kegiatan rutin yang dilaksanakan di desa / kelurahan adalah melakukan 

pemungutan dan pengelolaan hutan di kawasan hutan pendidikan sesuai produk yang 

diminta pasar dengan selalu menjaga dan mmelihara hutan agar terjaga dan aman. 

Kegiatan pengkayaan dan penangkaran beberapa jenis endemik terutam penghasil HHBK 

seperti tumbuhan obat tradisional dan tanaman hias selalu dilakukan secara 

kesinambungan untuk menjaga produksi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kualitas dan kuantitas produk. Unit teknis selalu mencari informasi permintaan pasar 

untuk produk HHBK unggulan yang bisa dipasarkan dengan selalu melaksanakan tugas 

secara bertanggungjawab. 

Model tersebut diaplikasi di masyarakat dan dipahami serta disepakati untuk 

dilaksanakan. Persetujuan tidak menemui kendala karena masyarakat paham dan serius 

karena dilakukan untuk kepentingan ekonomi, dan kita mengajak masyarakat untuk 

mengelola ekonomi yang lestari yaitu dengan memungut HHBK dengan tidak merusak 

kawasan hutan maupun kondisi hutan yang ada. Tanpa sadar masyarakat secara 

langsung akan terlibat dalam patroli pengamanan hutan disamping memanen HHBK yang 

menguntungkan mereka. 

Kegiatan diawali dengan menggali potensi kawasan dan permintaan pasar. Dari 

hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa kawasan Hutan pendidikan UM 

Palangkaraya mempunyai potensi ada sedikitnya 18 jenis produk HHBK unggulan seperti 

terlihat pada Tabel 1 berikut : 

Tabel 1 Potensi HHBK Hutan Pendidikan UM Palangkaraya 

No. Produk KKBK No. Produk KKBK 

1 damar batu 10 Sarang semut 

2 damar mata kucing 11 Anggrek 

3 kopal 12 kantong semar 

4 Nyatoh 13 Pasak bumi 

5 Gemor 14 Seluang Belum 

6 Jelutung 15 Sintok 

7 Kapur naga 16 Hewan buruan 

8 Madu 17 Jamur 

9 Rotan 18 Ikan 
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Dari data potensi tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk menggali kemauan 

dan kemampuan masyarakat mengusahakan dan mengumpulkan HHBK. Kegiatan 

penggalian informasi tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kawasan hutan 

pendidikan dilakukan dengan metode focus group discusion (FGD) sehingga bisa 

diketahui kemauan dan kemampuan masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat yang 

ada di lokasi. Dalam kegiatan FGD tersebut dipaparkan tentang potensi HHBK yang 

memungkinkan di hutan pendidikan untuk diusahakan oleh masyarakat. Dari 18 jenis 

HHBK yang potensial di hutan pendidikan UM Palangkaraya ternyata damar batu 

mempunyai potensi terbesar dan termudah dalam pemungutannya sehingga terpilih untuk 

diusahakan oleh masyarakat untuk sementara waktu sesuai permintaan pasar. 

Damar batu adalah resin dari jenis tanaman famili Dipterocarpaceae dari jenis 

Shorea spp (dari beberapa jenis genus Shorea) yang dapat digunakan untuk beberapa 

keperluan industri seperti korek api, sambungan kapal yang tahan air, obor, dupa, bahan 

pelapis, bahan pembuat plastik, plester, vernis, lak, cat, tinta, soda dan sebagainya 

bahkan sebagai bahan pengganti batu untuk perhiasan yang dikenal dengan batu damar 

(Baharudin dan Taskirawati, 2009). Pemasaran damar ini diekspor ke negara India dan 

Timur Tengah. 

Pengumpulan dilakukan oleh Unit Teknis hutan pendidikan UM Palangkaraya 

untuk menjembatani masyarakat dengan pihak pembeli. Dari hasil pengumpulan damar 

batu diketahui bahwa masyarakat mempunyai kemampuan mengumpulkan damar batu 

50 kg/hari/pengumpul dengan penghasilan rata-rata masyarakat pengumpul damar Rp. 

125.000,00/hari/pengumpul damar. 

Penghasilan ini jika rutin dilaksanakan akan sangat mengurangi aktivitas 

masyarakat untuk merusak hutan, karena ada di atas upah minimum rata-rata dan 

masyarakat bisa bergantung pada kegiatan ini untuk kebutuhan ekonominya. Grafik 1 

berikut menggambarkan respon masyarakat untuk mengikuti saran pengelola hutan 

pendidikan untuk menjadi pengumpul damar batu yang dilakukan selama 4 bulan pertama 

yaitu sebagai berikut : 
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Grafik 1 Rerata Produksi Damar Batu (kg) 
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Penurunan produksi bukan disebabkan karena berkurangnya potensi damar yang 

ada, namun lebih pada penumpukan damar yang menunggu dipasarkan. Pemasaran 

dilakukan apabila telah memenuhi volume satu container sehingga mengalami 

penundaan pengiriman. Harga damar yang fluktuatif juga mengakibtkan adanya 

penumpukan produk untuk waktu yang relatif lama. Modal yang besar diperlukan untuk 

menutup keuangan untuk pembelian getah di masyarakat. 

Jika dianalisa dari minat masyarakat untuk menjadi kelompok pengumpul getah/ 

damar, pada Grafik 2 terlihat terjadi penurunan juga pada bulan keempat karena 

pengarruh penumpukan produkuntuk menunggu pembeli dan permainan pasar namun 

penawaran selalu dilakukan untuk mendapatkan pembeli dibantu berbagai pihak. Tujuan 

kegiatan ini hanyalah bagaimana masyarakat beralih profesi dari pembuka ladang, 

penambang liar dan perusak lingkungan menjadi msyarakat yang konservatif. 

 

Disamping jumlah pengumpul yang menurun, prestasi kerja para pengumpul juga 

menurun seperti terlihat di Grafik 3 berikut. Jika dicari informasi penyebabnya karena 

lokasi mencari daar semakin hari semakin jauh sehingga mulai tidak semangat untuk 

mencarinya. Harga ditawar untuk naik lagi dari harga dasar, namun pihak unit teknis 

keberatan dengan harga yang ditawarkan masyarakat, menimbang harga pasaran damar 

yang fluktuatif. 

 

Dari kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat belum optimal memanfaatkan hutan 

selain kayu dan cenderung melakukan penebangan liar hanya untuk membuat ladang 
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berpindah. Masyarakat harus selalu didampingi dan diberi motivasi untuk selalu 

mengutamakan produk HHBK untuk menopang kehidupan ekonomi mereka. Meskipun 

informasi pengembangan HHBK di kawasan belum banyak diketahui masyarakat karena 

tidak adanya informasi pasar beberapa produk HHBK potensial kawasan Hutan 

Pendidikan namun inforasi selalu dicari guna memberi semangat kepada masyarakat dan 

memberi keyakinan yang teguh bahwa HHBK sebagai solusi paling tepat.  

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan : 

Hasil yang diperoleh bahwa model perlindungan hutan yang efektif diterapkan di 

hutan pendidikan adalah dengan melibatkan masyarakat kawasan hutan dalam kegiatan 

dalam model pengelolan/perlindungan hutan melalui HHBK yang dilakukan bersama 

masyarakat kawasan hutan pendidikan dengan beberapa kesimpulan, antara lain : 

1. Masyarakat belum optimal memanfaatkan hutan selain kayu dan cenderung 

melakukan penebangan liar hanya untuk membuat ladang berpindah dan informasi 

pengembangan HHBK di kawasan belum banyak diketahui masyarakat karena tidak 

adanya informasi pasar beberapa produk HHBK potensial kawasan Hutan Pendidikan.  

2. Produk HHBK unggulan kawasan tersebut antara lain dammar batu, kopal damar 

,getah jelutung, rotan dan tumbuhan obat tradisional. 

3. Produk unggulan tahun 2015-2016 adalah damar batu dengan hasil 50 kg / hari 

/pengumpul dengan penghasilan rata-rata masyarakat pengumpul damar Rp. 

125.000,00/hari/pengumpul damar. 

Saran  

1. Perlu adanya pendampingan dan sosialisasi guna peningkatan keterlibatan 

masyarakat dalam pemanfaatan HHBK di kawasan tersebut.  

2. Penguatan pembentukan lembaga koperasi 
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ABSTRAK 
 

Pelibatan masyarakat dalam perlindungan hutan, konservasi lingkungan, maupun 
produksi kayu dan HHBK telah lama dicoba dilaksanakan dalam berbagai pendekatan 
perhutanan sosial namun belum memberikan hasil yang sesuai harapan. Tarik menarik 
kepentingan antara pusat dan daerah maupun antara pengusaha dan kurangnya 
kepercayaan terhadap pelibatan masyarakat pada peran yang tepat masih merupakan 
kendala yang belum teratasi. Sejalan dengan itu masalah kebakaran hutan dan  
lemahnya penegakan hukum serta RTRWP yang masih terkendala berbagai faktor 
semakin menambah parahnya kerusakan hutan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) sebagai model atau sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan 
telah mulai dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu dengan berbagai variasi 
penerapan pada hutan lindung dan produksi bahkan pada konsep HKm dan HD masih 
mengalami berbagai kendala terutama dalam hal penyiapan masyarakat untuk dilibatkan 
sebagai bagian dari Forest Manager dan bukan hanya sebagai tenaga kerja.  Model 

pengembangan KPH dengan pelibatan masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab 
secara proporsional sebaiknya dalam suatu konsep berupa unit bisnis strategis (SBU) 
dengan tekanan terutama pada hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. 
Kata kunci: Strategic Business Unit, Pelibatan Masyarakat, KPH, Kesejahteraan  

 
 

1. Pendahuluan 

Deforestasi di Indonesia telah menyebabkan kerugian serta dampak sosial, 

ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Kerusakan hutan 

dimaksud terjadi secara intensif sejak awal 1970-an yang menyebabkan luas areal 

hutan berkurang secara signifikan. Kementrian Kehutanan melaporkan penurunan 

hutan Indonesia telah mencapai 0,4 juta hektare per tahun pada 2009-2011. Namun, 

lewat penelitian Matthew Hansen dari University of Maryland, dinyatakan jumlah yang 

lebih besar yaitu sekitar 0,84 hektare per tahun pada 2012. Tindakan perambahan 

hutan lewat tebangan komersial, perladangan liar, pembukaan hutan untuk pertanian 

dan pemukiman, illegal logging yang massif serta law enforcement yang belum 

menyebabkan efek jera, menyebabkan industri kehutanan Indonesia mengalami 

kesulitan bahan baku sehingga harus mengimpor dari negara lain. Peningkatan 

efisiensi pengolahan dan penggunaan jenis-jenis kayu kurang berkualitas dengan 

teknologi kayu yang modern terus diusahakan, namun sejalan dengan itu, hutan 

tanaman industri (HTI) belum juga memberikan hasil yang optimal. [1] 

Degradasi hutan alam serta kebakaran hutan yang belum teratasi dengan baik 

memerlukan konsentrasi pada reforestasi dan rehabilitasi yang intensif, baik untuk 

tujuan komersial, sosial maupun untuk konservasi. Revitalisasi fungsi HTI, pelibatan 
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masyarakat yang tidak setengah hati lewat berbagai model perhutanan sosial, 

termasuk implementasi model KPH yang lebih sesuai dengan tata ruang wilayah, 

pengembangan agroforestry yang variatif yang memperhatikan aspek green 

economics -pada gilirannya- akan lebih menjamin ketahanan pangan dan 

kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian kelestarian SDA dan 

lingkungan hidup akan lebih terjamin. [12] 

Gagasan ini mungkin sedikit ambisius namun berhadapan dengan masalah 

kerusakan hutan dan kelangkaan hasil hutan saat ini maka salah satu jalan keluar 

adalah upaya pelibatan masyarakat yang lebih tepat melalui implementasi strategic 

business unit model pada berbagai areal KPH yang dibentuk baik pada hutan areal 

HP, HL, HKm, HD dan lain sebagainya. [2] 

2. Perkembangan Pengusahaan Hutan di Indonesia [3] [4] 

Sekalipun pengaturan dalam bentuk peraturan tertulis tentang kehutanan sudah 

ada sejak berkuasanya VOC, tetapi secara lebih meluas, momentum awal 

pembentukan hukum tentang kehutanan di Indonesia, dimulai sejak tanggal 10 

September 1865 (Boschreglement). Hak-hak masyarakat setempat untuk memperoleh 

manfaat dari hutan dalam Boschodonantie meliputi hak mengambil kayu dan hasil 

hutan lainnya, menggembala dan mengambil rumput. Selanjutnya pada masa 

penjajahan Jepang dikeluarkan Undang-undang (Osamu Sirei) Tahun 1942 Nomor 1 

yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Semua hukum serta peraturan selama ini tetap 

berlaku, kecuali apabila bertentangan dengan Peraturan-peraturan Militer Jepang. 

Pemerintah Orde Lama (1945-1965) tidak sempat melahirkan Undang-undang 

Kehutanan untuk mengganti produk kolonial Belanda, namun untuk kepentingan 

nasional Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan berkaitan dengan 

kehutanan. Setelah rezim Orde Baru berkuasa, tanggal 24 Mei 1967 ditetapkan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan 

(UUPK). Berlakunya UU ini dimaksudkan untuk mengakhiri berlakunya 

Boschordonantie 1927 yang telah berlaku selama 40 tahun lamanya. 

Jika ditilik dari masa orde baru sampai dengan tahun 2000, maka dapat dibagi 

atas 2 masa yakni periode pengusahaan hutan (Over exploitation and Timber 

Depletion) dan periode pengelolaan hutan (Rehabilitation and Timber Estate). Dari 

tahun 2000 sampai saat ini adalah periode keprihatinan di mana ancaman terhadap 

hutan Indonesia berupa penebangan liar (illegal logging), perambahan kawasan untuk 

pemukiman/pertanian (encroachment of forest area), laju degradasi hutan (forest 

degradation) serta perubahan iklim (climate change) terjadi dalam skala besar yang 

semakin nyata.  



584 
 

Periode eksploitasi hutan dimulai dari 1968 dengan masa pra HPH yang 

dilanjutkan sampai dengan 1985 sebagai masa keemasan HPH dengan konsentrasi 

pada penjualan kayu bulat (logs) sebagai penghasil devisa utama dari sektor non 

migas. Setelah berjalan sekitar 2 dekade, ada kesadaran untuk menciptakan nilai 

tambah dari hasil hutan kayu dan non kayu sehingga dilaksanakanlah apa yang 

dikenal dengan industri kayu terpadu (integrated wood industry). Industri perkayuan di 

Indonesia berkembang pesat dan mengantar Indonesia menjadi pengekspor kayu lapis 

nomor 1 di dunia walau dengan status “price receiver”. Selanjutnya, dikeluarkan 

kebijakan/peraturan tentang larangan ekspor kayu bulat dan setiap industri perkayuan 

harus memiliki hutan tanaman industri (HTI). Akibatnya, secara teori maupun statistik, 

ekspor log dari Indonesia menjadi ―nol‖. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa 

kayu-kayu bulat Indonesia tetap ditemukan di pasar internasional lewat penyelundupan 

(log smuggling), dan sebagainya. [5] [6] 

Kritik internasional tentang kerusakan hutan dan degradasi lingkungan 

menyebabkan diterapkannya ecolabelling dalam perdagangan kayu asal Indonesia. 

Pola inipun tidak terlalu berhasil karena di satu pihak kebutuhan industri begitu tinggi, 

produksi hutan alam terbatasi dan di lain pihak kemampuan hutan tanaman untuk 

menjadi pemasuk bahan baku industry perkayuan masih jauh dari kapasitas terpasang 

industri yang ada. Sekali lagi, illegal logging terus terjadi dan impor log dari luar negeri 

mulai dimungkinkan. Awal abad 21 sejalan dengan perkembangan dan perluasan 

otononomi daerah maka ancaman pembukaan lahan atau kawasan hutan menjadi 

semakin terbuka lewat izin bupati untuk membiayai pembangunan di daerahnya. 

Banyak industri yang tutup atau berproduksi di bawah kapasitas terpasang. Impor kayu 

tidak dapat dihindari dan sementara itu, di beberapa daerah terus terjadi penebangan 

hutan untuk menghasilkan kayu bulat bagi ekspor maupun untuk pemenuhan 

kebutuhan industri dalam negeri. [6] 

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Lewat Perhutanan Sosial 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 

pembangun-an di berbagai bidang. Jika masyarakat mempunyai mempunyai kontribusi 

dan peran nyata dalam pembangunan serta aktif dalam pengambilan keputusan, maka 

dapat dipastikan bahwa mereka akan memberikan komitmen yang besar dalam 

bertanggung jawab atas pekerjaan di mana mereka dilibatkan secara aktif dan bukan 

obyek dari kegiatan dimaksud. Partisipasi mengasumsikan bahwa masyarakat 

mengetahui masalah dan cara pemecahannya sesuai dengan rasionalitas mereka 

dibawah supervise mitranya yang bisa pemerintah atau pihak swasta. Dengan 

pendekatan seperti ini maka keputusan-keputusan yang diambil langsung akan 

menyentuh kepentingan mereka sehingga mereka akan terdesak untuk menanganinya. 
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Jadi tidak sekedar ―turut serta‖ seperti dalam pembangunan sebelumnya bersama 

pemerintah maupun dunia usaha tetapi diberi peran dan tanggung jawab yang jelas. 

Partisipasi tidak boleh sekedar bergotong-royong atau sekedar menjadi input tenaga 

kerja upahan, tetapi masyarakat harus punya andil baik dalam bentuk barang, uang 

atau waktu. Andil sumberdaya dapat meningkatkan komitmen masyarakat sehingga 

tujuan pembangunan dapat menjadi optimal dan berkesinambungan. [7] [8] 

Untuk bisa mewujudnyatakan model pelibatan masyarakat seperti ini maka dunia 

usaha/pihak swasta harus lebih mengikut-sertakan masyarakat dalam proses 

pembangunan dengan memberikan ruang dan arahan agar masyarakat dapat 

mengetahui bagaimana partisipasi itu seharusnya, sehingga terciptalah masyarakat 

yang aktif berpartisipasi pada pembangunan yang berbasis pemberdayaan 

(empowerment). Selanjutnya, pihak pemerintah di sisi lain, agar dapat membina dan 

membawa masyarakat untuk lebih membuka ruang dalam berpartisipasi sehingga 

dampak pembangunan dapat dirasakan oleh berbagai golongan dan lapisan 

masyarakat dari yang kaya sampai ke rakyat kecil. Para akademisi maupun LSM dapat 

berfungsi sebagai agent of change dalam bidang keahlian masing-masing. Dukungan 

teknologi dan inovasi dari dunia kampus sementara pendampingan dan penyiapan 

masyarakat oleh LSM/NGO terkait. [8] [13] 

Salah satu aspek pembangunan yang memerlukan keterlibatan masyarakat 

secara aktif adalah Perhutanan Sosial. Dalam rangka meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam produksi hasil hutan maupun perlindungan hutan dan konservasi 

lingkungan hidup, sekaligus sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam produksi kayu 

lewat hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan maka program ini sudah mulai digeluti 

sejak 2 dekade yang lalu. Namun pada kenyataannya belum memberikan hasil yang 

memuaskan. [9] 

Masih terdapat ketidak-percayaan masyarakat atau resistensi terhadap pola 

kegiatan ini yang cukup besar. Hal lain adalah bahwa pola atau model manajemen 

hutan yang ditawarkan juga belum tepat sasaran, apalagi kalau dilakukan dalam skala 

luasa yang lebih besar. Di lain pihak kepercayaan kepada rakyat juga masih bersifat 

―setengah-hati‖ terutama dalam hal kepastian hukum mengenai status kawasan hutan 

kemasyarakatan kelak. Sekalipun program perhutanan sosial secara tegas diarahkan 

untuk kesejahteraan rakyat dan upaya konservasi sumberdaya hutan oleh masyarakat, 

namun ketertarikan masyarakat kepada sektor-sektor produktif lain di sekitar kawasan 

hutan yang lebih menjanjikan merupakan suatu penghambat tersendiri. Untuk itu 

dibutuhkan kajian ulang secara parsial tentang kebutuhan dan tantangan yang 

dihadapi oleh setiap areal yang diarahkan bagi pengembangan program perhutanan 

sosial.  
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Kebijakan pengembangan perhutanan sosial merupakan wujud nyata untuk 

mewadahi dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan. 

Peran sebagai pelaku dan mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta melestarikan hutan tanpa merubah status dan fungsi hutan. 

Perhutanan sosial adalah suatu gagasan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan 

dan mendapatkan penghasilan tambahan dari pengelolaan hutan bersama dengan 

pengusaha hutan, baik swasta maupun BUMN. Dengan demikian maka kegiatan ini 

dapat merupakan inspirasi pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan program  perhutanan sosial 

adalah pengelolaan kawasan yang merupakan serangkaian kegiatan prakondisi, dalam 

rangka optimalisasi usaha pemanfaatan kawasan hutan. Pada tahap awal untuk 

mendapatkan kepastian berusaha di dalam areal kerja perhutanan sosial tersebut, 

perlu adanya kepastian hukum lokasi areal kerja yang meliputi letak, luas, batas-batas 

dan potensi hutan di kawasan tersebut. Pengembangan hasil hutan bukan kayu 

(HHBK) merupakan salah satu program pembangunan di kawasan perhutanan sosial. 

Madu, rotan, damar, gaharu, tanaman obat-obatan adalah contoh yang terkait dengan 

hasil hutan bukan kayu. Selanjutnya program serupa dapat dikembangkan pada 

kawasan hutan produksi maupun lindung termasuk areal Taman Nasional. Pelibatan 

masyarakat di areal-areal dimaksud dapat dalam bentuk pengelolaan jasa lingkungan 

sebagai outdoor recreation, pemanfaatan sisa kayu untuk handy craft dan 

pengembangan agroforestry untuk tanaman pangan jangka pendek seperti palawija, 

dan lain sebagainya. [9] 

4. Model Pengelolaan Hutan Lewat Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang saat ini dikembangkan oleh 

Kementerian Kehutanan  sebagai upaya reformasi tata kelola kawasan hutan di luar 

Pulau Jawa, merupakan dinamika kelembagaan pengelolaan kehutanan di Indonesia 

[10].  

Pengelolaan hutan di Indonesia dimulai pada paruh akhir abad ke-18, ketika VOC 

telah mengeksploitasi habis jati di Jawa dan meninggalkan lahan hutan yang rusak 

parah. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengambil alih tanggung jawab VOC dan 

—terdorong oleh kebutuhan kayu jati sebagai bahan baku industri kapal di Belanda 

saat itu—maka hutan jati Jawa diusahakan agar kembali seperti semula. Model 

pengelolaan ini memilih sistem monokultur tanaman jati. Pasca kemerdekaan, 

pengelolaan hutan jati di Jawa dialihkan kepada Jawatan Kehutanan yang kemudian 

berubah status menjadi PN (Perusahaan Negara) Perhutani pada 1963. Status PN itu 

berubah menjadi Perum (Perusahaan Umum) Perhutani sembilan tahun kemudian. 
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Satuan wilayah pengelolaan hutan menurut Perum Perhutani, adalah Unit (kurang-

lebih setingkat dengan propinsi), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH, setingkat 

kabupaten), Bagian KPH (BKPH, setingkat kecamatan), hingga Resort Pemangkuan 

Hutan (RPH, setingkat desa). 

Landasan hukum pengelolaan hutan di Indonesia setelah kemerdekaan dan 

secara nyata berpengaruh kepada pengelolaan hutan di luar Jawa, adalah  Undang-

undang  Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok Kehutanan ((LN. 

Tahun 1967 No. 8 dan Tambahan LN. No. 2823). Kemudian, untuk melaksanakan 

ketentuan mengenai pengusahaan hutan yang mendasari kebijakan pemberian 

konsesi eksploitasi sumber daya hutan, maka dikeluarkan PP No. 21 Tahun 1970 

yunto PP No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan 

Hasil Hutan (HPH dan HPHH). [4] 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 kemudian diganti dengan Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang cenderung lebih peduli dengan peran 

public dalam pengelolaan kawasan hutan. Seiring dengan perkembangan politik di 

Indonesia dan implikasi dari adanya otonomi daerah maka sejak itu  pula terjadi 

perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. 

Implikasi dari perubahan poliitik dan kebijakan ini adalah terjadinya perubahan tata 

kelola kawasan hutan, yang tidak lagi menyediakan organisasi pelaksana pengurusan 

hutan di tingkat tapak atau resort setara wilayah kecamatan. Gejala peningkatan 

deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi, telah disadari diakibatkan oleh adanya 

kesenjangan / kekosongan institusi pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. [10] 

Tata kelola hutan harus dilihat dari proses keserasian antara pengukuhan dan 

penetapan kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), 

sehingga pengelolaan hutan dilihat sebagai sebuah landscape ekonomi, politik, sosial 

dan tata ruang yang utuh. Pembentukan KPH juga diharapkan mampu dijadikan 

sebagai peluang bagi resolusi konflik yang selama ini cenderung mengedepankan 

kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat. Dalam hal ini KPH 

diharapkan berperan dalam konteks perbaikan tata kelola hutan yang menjamin 

kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat adat/lokal. Berdasarkan 

Permenhut P.6/2010 tentang Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan 

Hutan pada KPHL (lindung) dan KPHP (produksi), maka fungsi kerja KPH dalam 

kaitannya dengan tatakelola hutan di tingkat tapak adalah: (1) Melaksanakan penataan 

hutan dan tatabatas di wilayah KPH, (2) Menyusun rencana pengelolaan hutan di 

tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH, (3) 

Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kerja pengelolaan hutan yang 

dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan 
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hutan, (4) Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan, (5) Melaksanakan 

perlindungan hutan dan konservasi alam, (6) Melaksanakan pengelolaan hutan bagi 

KPH yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), (7) 

Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan, (8) 

Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan, 

(9) Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan 

lestari.  

Dalam perkembangannya, KPH mengalami banyak tantangan terutama dari 

daerah akibat desentralisasi otonomi daerah. Dalam skema pembangunan daerah, 

pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan lain dan bukan 

sebagai program pilihan utama, sehingga tidak mengharuskan daerah untuk 

menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Kurangnya dukungan dan 

adanya keragu-raguan daerah terhadap pembangunan KPH ini mengakibatkan 

terhambatnya pelaksanaan pembangunan KPH. Selain itu, pembangunan KPH juga 

masih memerlukan reforma regulasi yang didukung oleh berbagai lapisan kepentingan, 

baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak ketiga maupun masyarakat 

adat/lokal. [4] [ 

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL KLHK) bersama organisasi masyarakat sipil, 

organisasi pendamping masyarakat adat dan para pelaku sistem hutan kerakyatan 

telah melakukan proses padu serasi data geospasial untuk menemukan prioritas areal 

indikatif Perhutanan Sosial atau lazim disebut Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial 

(PIAPS). Hasil konsolidasi data para pihak diantaranya direktorat di lingkungan KLHK, 

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) tentang sebaran wilayah 

SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) di kawasan hutan negara, Jaringan Kerja Pemetaan 

Partisipatif (JKPP) tentang jumlah wilayah kelola rakyat yang telah dipetakan secara 

partisipatif, dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tentang klaim wilayah adat 

yang telah diregistrasi terdapat sebaran lokasi wilayah yang berpotensi sebagai areal 

Perhutanan Sosial (HKm, HD, HTR, Hutan Hak, Hutan Rakyat, dan pola kemitraan).  

Sekali lagi di atas semua konsep dan perngkat ini, pertanyaan penting msih pada 

bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat menjamin kesejahteraan 

mereka dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta upaya 

ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat? 

5. Strategic Business Unit sebagai salah satu usulan konkrit. [2] 

Saat ini secara legal, kawasan hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 132 juta 

hektar atau sekitar 71% luas daratan Indonesia. Sebanyak 14,88% merupakan hutan 

konservasi, 22,55% hutan lindung, dan 62,57% hutan produksi. Untuk tujuan 



589 
 

kesejahteraan rakyat, Kementrian LHK melakukan pencadangan areal HTR 631.628 

hektar, penetapan areal HKm seluas 415.153 hektar, realisasi izin usaha HKm 107 

unit, dan penetapan areal hutan desa seluas 113.354 hektar. Selain itu, rakyat 

setempat juga diberi akses pembiayaan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat 

Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan total dana Rp 2,3 triliun. Industri Perkayuan 

Yang Meredup. [6] 

Pada tahun 2010 Departemen Kehutanan RI menargetkan produksi  nasional kayu 

bulat dari hutan alam sebesar 9.100.000 m3 namun hanya mampu sekitar 4,9 juta m3. 

Jumlah tersebut berasal dari IUPHHK yang beroperasi dan memiliki ijin. Statistik 

memperlihatkan, ekspor produk kayu Indonesia makin menurun dari tahun ke tahun. 

Penurunannya bahkan mencapai setengah dari ekspor tahun sebelumnya. Tercatat 

pada 2004, volume ekspor adalah 4,6 juta m3. Pada 2008, menjadi hanya 1,6 juta m3 

dan bahkan tahun 2009, volumenya juga stagnan, dan hanya mencapai 1,2 juta m3. 

Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa industry perkayuan Indonesia hanya 

mampu bertahan hidup di bawah kapasitas terpasang sekalipun otonomi daerah telah 

berlangsung di atas 10 tahunan. Hal yang menarik adalah, angka produksi log dari 

HPH pada periode yang sama ternyata nyaris tidak berubah. Angkanya tetap stabil 

pada kisaran 8 juta m3 per tahun.  Lalu ke manakah volume hasil tebangan dari HPH 

dimaksud? [11] 

Berhadapan dengan kondisi seperti ini maka model KPH harus terus ditingkatkan 

untuk membantu dalam penyediaan kayu, HHBK dan peningkatan pangan serta 

kesejahteraan rakyat. Jika KHP dapat dianggap sebagai sebuah korporat pada tingkat 

unit pengelolaan tapak hutan maka ke dalamnua harus ada berbagai macam unit 

bisnis strategis yang bersifat independen dan dikelola oleh masyarakat setempat yang 

pada gilirannya akan juga membantu pemerintah c/q Kementerian LHK dalam menjaga 

kawasan hutan dari perambahan dan tindakan melawan hukum lainnya. Unit-unit 

bisnis strategis ini dapat merupakan buffer zone bagi masuk para perambah baik untuk 

illegal logging, kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan lainnya. 

Unit bisnis strategis (strategic business unit, SBU) adalah suatu unit yang 

menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. SBU 

umumnya merupakan suatu unit mandiri dan suatu perusahaan (korporasi) dapat 

memiliki beberapa SBU. Sebagai contoh, Garuda Indonesia memiliki empat SBU yang 

bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direktur. Dengan demikian maka dalam 

suatu KPH apakah pada HL, HD, HKm, TN, maupun hutan adat dapat 

mengembangkan berbagai usaha lain selain pengembangan hutan untuk produksi 

kayu. Produk lain dimaksud dapat berupa perlebahan, jasa lingkungan (ecotourism), 

agroforestry dengan berbagai variasinya, usaha cendera mata (handy craft), rotan, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktur
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damar, gaharu, dsb. Dalam hal ini maka organisasi KPH dapat dipandang atau 

berfungsi sebagai korporatnya. 

Model SBU seperti ini yang dikaitkan dengan keberadaan / pembentukan KPH 

dapat mengatasi persoalan kehutanan Indonesia dari waktu ke waktu yang semakin 

memprihatinkan terutama tentang jaminan keberlanjutan sumberdaya hutan bagi 

generasi mendatang. Fakta tentang kerusakan SDH dan konflik terbuka yang amat 

parah merebak ke ruang-ruang publik dengan gencar. Fenomena kemiskinan struktural 

yang diderita oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat desa di dalam 

dan di sekitar hutan (MDH) tidak juga mendapatkan penanganan yang menyentuh akar 

persoalan sebenarnya. Hingga saat ini, belum cukup bukti bahwa terdapat upaya yang 

sungguh-sungguh dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. Kementrian LHK—

sebagai entitas politis—diharapkan mampu mempelopori pengembangan model ini 

mengikuti konsep KPH yang sudah dijalankan beberapa tahun terakhir ini. Perum 

Perhutani dalam skala tertentu sudah memulai konsep unit bisnis strategic ini. Uji coba 

konsep perlu terus dilaksanakan untuk menemukan konsep yang tepat sesuai RUTRW 

dan sesuai juga dengan tata guna hutan yang telah ditetapkan. 

Konsep mengaitkan SBU dalam model KPH pada gilirannya dapat dikembangkan 

menjadi semacam badan usaha pengelolaan hutan dalam skala-skal yang terjangkau 

dengan baik termasuk yang memerlukan keterlibatan masyarakat yang terintegrasi dan 

bertanggung jawab secara penuh. Pengembangan model ini akan melahirkan berbagai 

bentuk kombinasi SBU dengan KPH yang sesuai dengan situasi masyarakat setempat 

dan kondisi lingkungan dan daerah aliran sungai yang berbeda-beda dari satu tempat 

ke tempat lainnya. Dengan demikian tidak diperlukan blue print model yang seragam 

tetapi justru mengikuti kondisi sosial ekonomi dan biofisik masing-masing KPH yang 

dibentuk.  

Hal lain yang perlu dimatangkan dalam kedudukan KPH sebagai korporat adalah 

strategi korporasi itu sendiri. Strategi korporat adalah serangkaian strategi yang 

ditetapkan perusahaan/korporat (perusahaan induk) untuk jangka waktu panjang yang 

akan dijalankan guna mewujudkan misi perusahaan secara keseluruhan. Penekanan 

strategi korporat adalah pada lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh perusahaan. 

Di lain pihak, strategi unit bisnis (SBU) lebih menekankan pada strategi bersaing 

antara produk-produk yang kompetitif atau sekaligus kompetisi di antara SBU-SBU 

yang dimiliki KPH (korporat). Untuk itu diperlukan pematangan konsep organisasi SBU, 

Korporat-KPH yang sederhana sekaligus dan penyiapan masyarakat secara lebih baik 

untuk mengimplementasikan konsep serta strategi dimaksud. Pemerintah sekaligus ex-

officio pengendali KPH, dunia usaha menjadi pasar dan industri hasil dari SBU, 
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sedangkan SBU adalah mitra kerja yang berada di dalam KPH yang sekaligus 

bertindak sebagai korporatnya. 

6. Penutup 

Tampaknya akan ada banyak tantangan dalam rangka mewujudkan model KPH 

yang berfungsi sebagai korporat bagi SBU-SBU yang dimungkinkan berada dalam 

suatu kemitraan yang harmonis. KPH belum menunjukkan hasil yang optimal. 

Sementara itu SBU di tangan masyarakat lokal mungkin akan terkendala modal usaha 

atau benturan dengan keseriusan pemerintah daerah yang memiliki otonomi 

pengelolaan wilayahnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah praktis berikut ini. 

 Evaluasi yang komprehensif tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi KPH-

KPH yang telah dibentuk sambil mengidentifikasi potensi-potensi di luar hasil kayu 

yang perlu dan bisa dikembangkan. 

 Prakondisi masyarakat dengan semangat wirausaha yang inovatif. Perguruan 

tinggi perlu dilibatkan dalam bantuan teknis inovatif sedang LSM/NGO dalam hal 

penyiapan masyarakatnya secara organisasi maupun koperasi. Dunia usaha 

dilibatkan dalam aspek permodalan maupun saluran pasar produk yang dihasilkan 

SBU dan jika dimungkinkan untuk mengembangkan industrinya. Tiga unsur ini 

secara bersama harus menjadi change agent bagi pengembangan kesejahteraan 

masyarakat dan ekonomi produktif. 

 Pemerintah sebagai leading sector terhadap areal KPH harus lebih bertanggung 

jawab dalam aspek produksi kayu dan kelestarian lingkungan hidup, termasuk 

penyiapan perangkat hukum dan organisasi yang terkait dengan model KPH-SBU 

ini. 

 Kementrian LHK, -di samping tugas pokok- pada gilirannya ikut berperan aktif 

dalam peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Peran 

serta masyarakat lewat konsep KPH-SBU ini diharapkan akan ikut mendukung 

kecukupan produksi kayu dan hasil hutan lainnya terutama dalam hal menjaga 

kelestarian hutan di Indonesia.  
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan pada areal Pembangunan Model Unit 
Manajemen Hutan  Meranti (PMUMHM) tahun tanam 2003 PT Inhutani II Kotabaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya pembangunan tanaman per satuan luas 
dan melakukan analisis pendapatan tanaman meranti PMUMHM di PT Inhutani II. Data 
dikumpulkan dengan metode wawancara restruktur sesuai tujuan penelitian, termasuk 
untuk mendapatkan data teknis. Data dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui biaya total, 
dan perkiraan pendapatan total, kemudian dihitung juga besarnya Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit-Cost Ratio (BCR). Hasil menunjukkan 
nilai NPV pada suku bunga 13% dari Bank A adalah 1.262.832.720/400 IDRHa-1, Bank B 
dengan suku bunga 13,5% adalah 1.202.505.957/400 IDRHa-1, pada Bank C dengan 
suku bunga 14% adalah 1.144.864.623/400 IDRHa-1. Perhitungan nilai IRR sebesar 
25,53% jauh di atas suku bunga saat penelitian yaitu 13-14%, dapat disimpulkan bahwa 
usaha ini sangat layak untuk diusahakan karena menguntungkan. 
Kata kunci: Meranti, NPV, IRR 

 

LATAR BELAKANG 

Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM) diselenggarakan untuk 

memelihara tanaman hasil rehabilitasi, memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan 

fungsi hutan dan lahan, sehingga dapat berfungsi kembali sebagai perlindungan 

lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan pantai, mencegah terjadinya banjir, 

tanah longsor, erosi dan abrasi sekaligus untuk mendukung produktivitas sumber daya 

hutan dan lahan serta melestarikan keanekaragaman hayati. Sejak tahun 2003 

Kementrian Kehutanan telah memfasilitasi penyelenggaraan PMUMHM melalui berbagai 

kegiatan pembuatan tanaman, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air serta 

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan lainnya yang bersifat spesifik sesuai kebutuhan 

karakteristik lokasi. PMUMHM sebagai model pengelolaan masih rentan untuk dapat 

diterapkan (direplikasi) di tempat lain dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu 

disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi yang lebih mendalam berkenaan dengan 

penerapan fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam pelaksanaannya serta sinkronisasi 

dengan konsepsi KPHP sehingga diperoleh satu model pengelolaan hutan produksi 

lestari yang utuh dan mantap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya 

pembangunan tanaman dan melakukan analisis pendapatan tanaman meranti PMUMHM 

pada PT Inhutani II Kotabaru.  
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METODE 

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan di areal penanaman PMUMHM PT Inhutani II 

Kotabaru. Data primer yang dikumpulkan berupa hasil wawancara kepada responden 

(aspek biaya dan estimasi harga) dan data rancangan teknis (Rantek), sedangkan data 

sekunder yang dikumpulkan berupa keadaan umum lokasi, termasuk data luas areal, 

topografi, iklim dan sarana prasarana yang tersedia. Studi pustaka juga dilakukan untuk 

melengkapi data sekunder.  Analisis biaya yang dilakukan meliputi biaya tetap, termasuk 

biaya perencanaan lapangan, biaya Land clearing, biaya pembuatan dan pemasangan 

air, biaya pengadaan bibit, biaya penanaman, biaya pemeliharaan dan lain-lain. Biaya 

tidak tetap yang juga dianalisis meliputi biaya honor atau gaji personil pemeliharaan. 

Analisis biaya dilakukan mengikuti arus pekerjaan pembangunan PMUMHM. Pendapatan 

ditentukan dengan melakukan taksiran hasil, taksiran harga tunggak dan taksiran 

pendapatan. Taksiran hasil ditentukan berdasarkan volume batang satu pohon, dapat 

dituliskan dengan rumus: 

V = ¼  d2 t f  

Keterangan: V = volume (m3);  = konstanta (3,14); d = diameter (m); t = tinggi (m); f = 

angka bentuk (0,7) 

Taksiran harga tunggak dinyatakan dalam rumus (Soemitro, 1976): 

S = R – C – M 

Keterangan: S = nilai tunggak; R = nilai penjualan produk; C = biaya produksi termasuk 

penyusutan; M = margin keuntungan dan risiko, termasuk biaya modal. 

Taksiran pendapatan ditentukan sebagai berikut: 

R = P x Q 

Keterangan: R = pendapatan (Rp); P = Harga tunggak (Rp); Q = Volume per hektare 

(m3/Ha) 

Perhitungan NPV, IRR dan BCR menurut Kadariah dan Gray (1999), serta Gittinger 

(1986): 
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)

 

   

 

       
    

         
(     ) 

    

∑
  

(   ) 
 
   

∑
  

(   ) 
 
   

 



595 
 

Keterangan: Bt = Benefit tiap tahun; Ct = Biaya tiap tahun; t = jumlah tahun; i = suku 

bunga; NPV1 = NPV pada discount rate pertama; NPV2 = NPV pada discount rate kedua; 

i1 = discount rate percobaan pertama; i2= discount rate percobaan kedua 

∑
  

(   ) 
 
    = Jumlah present value arus benefit; ∑

  

(   ) 
 
    = jumlah present value arus 

biaya. 

Bila NPV lebih besar dari nol, berarti proyek tersebut menguntungkan, dan sebaliknya. 

Apabila IRR lebih besar dari discount rate yang berlaku, berarti proyek tersebut 

menguntungkan, dan sebaliknya. Beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Biaya tanah tidak diperhitungkan karena tidak ada pengorbanan produksi 

2. Daur tanaman meranti 25 tahun dengan diameter masak tebang 35 cm, tinggi bebas 

cabang 18m 

3. Harga tunggak yang digunakan adalah yang berlaku sekarang atau nilai tegakan 

dikurangi biaya eksploitasi 

4. Penghasilan tanaman meranti diperoleh dari prediksi hasil tebang habis pada akhir 

daur, penghasilan rata-rata per hektar yang dikalkulasikan dalam bentuk uang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Biaya 

Biaya penanaman meranti di areal PMUMHM tahun tanam 2003 PT Inhutani II Kabupaten 

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap (Tabel 1 dan 

2). 

Tabel 1. Biaya tetap penanaman meranti di PT Inhutani II Kotabaru Provinsi Kalimantan 
Selatan 

NO Jenis Biaya Uraian Jumlah (Rp) 

1 Biaya Depresiasi Biaya pembuatan papan nama dan gubuk kerja 8.800.000 

2 Biaya pengadaan mesin Land clearing 12.000.000 

3 Biaya pembuatan ajir dan pengadaan kantong plastik 7.500.000 

4 Biaya pengadaan kaleng distribusi bibit 3.750.000 

 Jumlah sub Biaya Depresiasi 32.050.000 

1 Biaya Operasional Biaya perencanaan lapangan 3.000.000 

2 Biaya Land clearing 4.200.000 

3 Biaya Buruh pembuatan & pemasangan ajir 8.000.000 

4 Biaya Pengadaan Bibit 19.750.000 

5 Biaya penanaman 13.500.000 

6 Biaya tahun berjalan 8.000.000 

7 Biaya pemeliharaan tahun I 5.200.000 
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8 Biaya pemeliharaan tahun II 5.200.000 

9 Biaya lain-lain 500.000 

 Jumlah sub Biaya Operasional 67.350.000 

 Jumlah biaya Tetap 99.400.000 

 Sumber: Pengolahan data primer, 2013 

Tabel 2. Biaya tidak tetap penanaman meranti di PT Inhutani II Kotabaru Provinsi 
Kalimantan Selatan 

NO Jenis Biaya/ Uraian Jumlah (Rp) 

1 Biaya pemeliharaan personil 1.000.000 

2 Upah pimpinan pelaksana 750.000 

3 Upah mandor 1.500.000 

4 Upah keamanan 9.000.000 

 Jumlah Biaya Tidak Tetap 12.250.000 

TOTAL BIAYA TETAP + BIAYA TIDAK TETAP 111.650.000 

Sumber: Pengolahan data primer, 2013 

Total biaya yang dikeluarkan PT Inhutani II Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan 

Selatan sebesar Rp.111.650.000,-. Biaya tetap sebesar Rp. 99.400.000,- (Biaya 

depresiasi Rp. 32.050.000,- dan biaya operasional sebesar Rp. 78.600.000,-). Biaya tidak 

tetap sebesar Rp. 12.500.000,-. Biaya depresiasi antara lain: biaya pembuatan papan 

nama dan gubuk kerja, biaya pengadaan mesin Land clearing, biaya pembuatan ajir dan 

pengadaan kantong plastik serta biaya pengadaan kaleng distribusi bibit.  

B. Pendapatan 

Pendapatan dari penanaman meranti di areal PMUMHM PT Inhutani II Kabupaten 

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dihitung berdasarkan prediksi hasil kayu dan 

penjarangan sebagaimana tersaji dalam tabel 3. 

Tabel 3. Pendapatan dari penanaman meranti di areal PMUMHM PT Inhutani II 
Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan 

Uraian Volume (m
3
) Harga/bulan (Rp) Jumlah/tahun (Rp) 

Kayu (diameter 30-35) 150 450.000.000 5.400.000.000 
Penjarangan I 30 45.000.000 540.000.000 
Penjarangan II 30 45.000.000 540.000.000 
Penjarangan III 30 45.000.000 540.000.000 

Jumlah   585.000.000 7.020.000.000 

Sumber: Pengolahan data primer, 2013 

C. Penilaian Investasi 

Hasil perhitungan dan perbandingan kriteria investasi untuk menilai kelayakan dari 

penanaman meranti di PMUMHM PT Inhutani II Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan 

Selatan dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Perbandingan kriteria investasi dari penanaman meranti di PMUMHM PT 
Inhutani II Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan 

Bank Suku bunga Hasil perhitungan 

NPV IRR Net BCR 

A 13,0 1.262.832.720 23,93% 1,13 
B 13,5 1.202.505.957 24,41% 1,14 
C 14,0 1.144.864.623 25,53% 1,16 

Sumber: Pengolahan data primer, 2013 

Dari tabel 4, dapat disimpulkan bahwa penanaman meranti masih layak untuk dilanjutkab 

karena nilai NPV lebih dari 1, IRR lebih besar dari discount erat dan Net BCR yang lebih 

dari 1. 

Pada ketiga nilai discount rate pada penelitian ini memberikan gambaran kontribusi positif 

dari penanaman Meranti bagi kesejahteraan sosial masyarakat adalah lebih besar dari 

cost yang harus ditanggung oleh masyarakat karena adanya areal penanaman Meranti. 

Tingkat discount rate yang lebih rendah mempunyai NPV positif, karena nilai cost yang 

terdiscounted menjadi lebih banyak sehingga NPV cost terlalu kecil jika dibandingkan 

dengan NPV benefit yang tidak mengalami discounting. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa analisis cost-benefit mengenai keberadaan areal penanaman 

Meranti memiliki tingkat IRR sebesar 23,9%, 24,24% dan 25,53%. Tingkat ini menjadi 

wajar jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Indonesia saat ini. 

KESIMPULAN 

1. Analisis ini dilakukan mulai dari biaya persiapan lahan, pemeliharaan tanaman 

sebelum sampai masa panen rata-rata sebesar Rp. 111.650.000,- per 400 Ha per 

tahun 

2. Besarnya pendapatan terdiri dari taksiran pendapatan hasil penjualan kayu pada 

akhir daur sebesar Rp. 7.020.000,- per tahun 

3. Hasil perhitungan nilai NPV pada suku bunga 13% Bank A adalah 1.262.832.720 per 

400 Ha, Bank B 13,5% adalah sebesar 1.202.505.957 per 400 Ha dan Bank C 14% 

adalah sebesar 1.144.864.623 per 400 Ha 

4. Perhitungan nilai IRR yang diperoleh sebesar 25,53% jauh di atas suku bunga bank 

yang berlaku saat ini yaitu 13 – 14% sehingga usaha ini sangat layak untuk 

diusahakan karena menguntungkan. 
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ABSTRAK 

 
Di tengah maraknya upaya penggalian potensi tumbuhan Indonesia bernilai tinggi, 

tanaman berkhasiat obat pun menjadi sorotan. Bila dilihat dari segi dermatologis, 
tanaman berkhasiat obat ini banyak dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka dan 
merawat kulit terinfeksi seperti jerawat, herpes, dan scabies serta melawan gangguan 
inflamasi pada kulit seperti psoriasis. Namun tidak semua tumbuhan mampu memberikan 
pengaruh positif terhadap kesehatan manusia. Beberapa tumbuhan diketahui berbahaya 
terhadap kesehatan, dimana tumbuhan ini memberikan efek yang tidak menyenangkan 
atau membahayakan manusia baik itu disebabkan oleh durinya maupun senyawa kimia 
yang dikandungnya. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis tanaman di 
lingkungan hutan, khususnya di Kalimantan Selatan, yang diduga berisiko menimbulkan 
gangguan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
eksploratif dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan berupa informasi jenis-jenis 
tumbuhan hutan yang diketahui berbahaya terhadap kesehatan, nilai bahaya, efek yang 
ditimbulkan, dan senyawa aktif beracun yang berperan. Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa 16 jenis tanaman dari 8 famili yang ditemukan dan dilaporkan menimbulkan efek 
berbahaya berupa gangguan kesehatan. Anacardiaceae memiliki peluang paling besar 
menyebabkan gangguan kesehatan berupa alergi kulit diantara beberapa famili yang 
temukan, khususnya untuk beberapa spesies seperti mangga (Mangifera indica L.) dan 
jambu mete (Anacardium occidentale L.) sebagai tanaman pangan serta rengas (Gluta 
renghas), terentang (Campnosperma auriculata), dan langai (Malanorrhoea sp.) sebagai 
kayu pertukangan.  
Kata kunci : tumbuhan berbahaya, gangguan kesehatan, Kalimantan Selatan 

 

I. PENDAHULUAN 

Di tengah maraknya upaya penggalian potensi tumbuhan Indonesia bernilai tinggi, 

tanaman berkhasiat obat pun menjadi sorotan. Bila dilihat dari segi dermatologis, 

tanaman berkhasiat obat ini banyak dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka dan 

merawat kulit terinfeksi seperti jerawat, herpes, dan scabies serta melawan gangguan 

inflamasi yang mempengaruhi kulit seperti psoriasis (Mantle et al., 2001). Namun tidak 

semua tumbuhan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan manusia. 

Beberapa tumbuhan diketahui berbahaya terhadap kesehatan, dimana tumbuhan ini 

memberikan efek yang tidak menyenangkan atau membahayakan manusia baik itu 

disebabkan oleh durinya maupun senyawa kimia yang dikandungnya. Respon seseorang 

yang bersinggungan dengan jenis tanaman ini dapat berupa berbagai bentuk dan setiap 

orang belum tentu menunjukkan reaksi yang sama. Efek yang ditimbulkan dapat 

dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung (Damayanti dan Zuhud, 2010). 

Sebagai seorang praktisi rimbawan, bersentuhan dengan berbagai macam jenis 

tumbuhan merupakan suatu aktivitas yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari. 
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Bersentuhan dengan jenis spesies tanaman tertentu dapat menimbulkan risiko kesehatan 

serius. Beberapa profesi lainnya seperti tukang kayu, tukang kebun, petani, pekerja 

pertanian, tukang bunga, pekerja persemaian, tukang taman, dan pembalak juga tidak 

terlepas dari aktivitas yang bersentuhan dengan berbagai jenis tanaman dan kayu yang 

berisiko menimbulkan reaksi tidak nyaman pada kulit. Diperkirakan lebih dari 50% 

penyakit kulit yang diderita oleh para pekerja di bidang pertanian disebabkan oleh adanya 

kontak dengan tumbuhan. Sementara itu, reaksi kesehatan akibat pestisida dan sejumlah 

bahan kimia anorganik hanya sekitar 20% saja (Modi et al., 2009 dan Otang et al., 2014).  

Hal yang sama juga bisa terjadi ketika pengolahan kayu, dimana kayu yang 

mengandung ekstraktif bersifat alergen dapat menyebabkan tukang kayu mengalami 

masalah kesehatan seperti dermatitis dan sesak nafas.  

Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat kerja terhadap 

bahaya yang berasal dari suatu jenis tanaman perlu ditingkatkan. Makalah ini bertujuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanaman di lingkungan hutan yang diduga berisiko 

menimbulkan reaksi tidak nyaman pada kulit. Dengan pengetahuan dasar tipe reaksi dan 

jenis tanaman penyebabnya, dapat membantu kita dalam mengantisipasi timbulnya 

penyakit kulit (dermatitis) akibat kontak langsung dengan tumbuhan tertentu dan 

mencegah pemaparannya kembali.   

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 s.d Maret 2016 di sekitar 

Arboretum Silvikultur di Guntung Payung dan Arboretum KHDTK Riam Kiwa, Balai 

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survey eksploratif dan studi pustaka. Data yang 

dikumpulkan berupa informasi jenis-jenis tumbuhan hutan yang diketahui berbahaya 

terhadap kesehatan, nilai bahaya, efek yang ditimbulkan, dan senyawa aktif beracun yang 

berperan. Diagnosis sampel yang telah dikumpulkan ini dilakukan berdasarkan informasi 

baik melalui informan maupun melalui studi pustaka.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 16 spesies tanaman yang terdistribusi 

dalam 8 famili yang dilaporkan berpengaruh terhadap penurunan kesehatan (berbahaya). 

Sebagian besar spesies tanaman tersebut mewakili beberapa famili seperti 

Anacardiaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Dipterocarpaceae, Leguminosae, 

Verbenaceae dan Apocynaceae (Gambar 1). Hasil investigasi beberapa tanaman 

berbahaya yang ditemukan di Arboretum Silvikultur di Guntung Payung dan Arboretum 

KHDTK Riam Kiwa disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis Tanaman Berbahaya di Sekitar Arboretum Silvikultur di Guntung Payung 

No. Famili 
Nama Ilmiah 
Nama Lokal 

Habitus Senyawa 
Aktif yang 
Berperan  

Efek yang Ditimbulkan Nilai 
Bahaya 

1 Anacardiaceae 
Gluta renghas 
Rengas  

Pohon  Noxious  Dermatitis, lecet, bisul, dan demam  
 

**** 

2 Meliaceae 
Melia azedarach 
Mindi 

Pohon Meliatoxins 
A1, A2, B1, 
dan B2 

Pusing, pening, bingung, efek 
pelupa/pikun, gangguan 
pencernaan seperti muntah, 
kembung, diare 

- 

3 
 

Anacardiaceae 
Anacardium occidentale L. 
Jambu mete 

Pohon  
 

Kardol 
 

Erosi kulit dan ruam * 

4 
 

Anacardiaceae 
Mangifera indica L. 
Mangga  

Pohon  Urushiol Erosi kulit pada sudut mulut - 

5 Euphorbiaceae 
Hevea brasiliensis (Willd.ex 
A.Juss.) 
Karet 

Pohon Prohevein Melepuh, eritema, dan gatal-gatal ** 

6 Fabaceae 
Acacia mangium Willd,  
Acacia auriculiformis Benth. 
Akasia  

Pohon  protein, 
glikoprotein 
dan peptida 

Hayfever, asma - 

7 Anacardiaceae  
Campnosperma auriculata 
Hook.f.) 
Terentang  

Pohon Alkohol 
alisiklik 
keto 
Alkilquinol 

Dermatitis - 

8 Anacardiaceae 
Malanorrhoea sp. 
Langai 

Pohon  Thitsiol  Peradangan kulit, demam - 

9 Apocynaceae 
Dyera spp. 
Jelutung  

Pohon - Reaksi sensitisasi pada area mata, 
kulit, dan saluran pernapasan 

** 

10 Meliaceae 
Khaya anthotheca DC 
Khaya/mahoni afrika 

Pohon  Anthothecol  Ruam pada kulit,  
pembengkakan ringan pada 
kelopak mata, erosi permukaan 
kulit 

*** 

11 Dipterocarpaceae 
Shore spp. 
Meranti  

Pohon  - iritasi pada mata, hidung, 
tenggorokan, dan dermatitis  

- 

12 Leguminosae 
Leucaena leucocephala 
Lamtoro 

Pohon  Toxin 
mimosine 

kebotakan, kehilangan nafsu 
makan dan berat badan, air liur 
yang berlebihan, berjalan tanpa 
koordinasi/limbung, hipertrofi 
kelenjar tiroid, dan rendahnya 
tingkat sirkulasi hormon tiroid 

- 

13 Meliaceae 
Sandoricum koetjape 
Kecapi  

Pohon  - peritonitis non-traumatik - 

14 Meliaceae 
Swietenia spp. 
Mahoni, Amerika 

Pohon  Melicin  Sensitisasi, asma, alergi saluran 
pernapasan (pneumoitis alveolitis), 
iritasi 

* 

15 Verbenaceae 
Tectona grandis 
Jati  

Pohon  Desoxylapa
chol  

Sensitisasi, asma  

Keterangan : (-) = belum diketahui  
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Gambar 1. Persentase peluang famili suatu jenis tanaman dalam menyebabkan 
gangguan kesehatan  

 

Dari Tabel 1 dan Gambar 1 di atas diketahui bahwa Anacardiaceae berpeluang 

paling besar menyebabkan gangguan kesehatan, khususnya iritasi dan alergi kulit, yaitu 

sebesar 32% disusul famili Meliaceae (25%) dan Fabacea (13%). Umumnya setiap 

spesies tanaman dari berbagai famili tumbuhan tersebut membawa efek yang berbeda-

beda terhadap kesehatan. 

Rengas (Gluta renghas) 

Rengas termasuk dalam famili Anacardiaceae yang tumbuh secara alami dan 

tersebar di Semenanjung Malaysia dan Kalimantan (Juperi et al., 2012). Pohon rengas 

sangat berbahaya karena mampu mensekresi/mengeluarkan substansi noxious yang 

dapat menyebabkan dermatitis. Di dalam rengas, substansi yang bersifat merugikan 

tersebut terkandung di dalam buah, daun, akar, kulit, dan kayu. Di antara bagian-bagian 

tumbuhan tersebut, substansi noxious yang terkandung di bagian kulit rengas paling kuat 

mengiritasi. Selain mampu menyebabkan dermatitis, noxious juga dapat menimbulkan 

lecet, bisul, dan demam (Meier, 2013). Substansi ini biasanya terbentuk dari dari senyawa 

mono- atau di-hydric phenol atau monohydric phenolik. Sebagian jenis fenol berasal adri 

phenylalanine, tyrosine, atau tryptophan yang merupakan salah satu metabolit sekunder 

(Ghasemzadeh et al., 2011; Tzin dan Galili, 2010). Oleh karena itu, substansi noxious 

tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan dari famili Anacardiaceae berpeluang menjadi 

salah satu biopestisida serta senyawa kimia organik atau metabolit sekunder (Zuharah et 

al., 2015). Sebaiknya hindari berteduh di bawah pohon ini ketika hujan karena efek iritasi 

segera terasa ketika air hujan mengenai kulit. Seseorang yang pernah mengalami iritasi 

dari pohon rengas ini akan menjadi lebih sensitif lagi ketika kembali terpapar senyawa 

iritant dari pohon tersebut. Minyak sitronela, larutan alkali ringan, dan sari akar pohon 

binjai (Mangifera lagenifera) dapat digunakan sebagai obat penangkal bila terkena iritasi 

dari pohon ini (Richards, 1997). 

Mindi (Melia azedarach) 

Mindi termasuk dalam famili Meliaceae, dimana pohon ini banyak dibudidayakan di 

seluruh dunia, khususnya di Eropa sebagai tanaman hias karena bentuk tajuknya yang 

32% 

25% 

6% 

13% 

6% 

6% 6% 6% 

Anacardiaceae Meliaceae Euphobiaceae

Fabaceae Apocynaceae Dipterocarpaceae

Leguminosae Verbenaceae
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menarik. Penggunaan mindi sebagai tanaman hias baik itu di taman maupun di kebun 

berisiko terhadap kesehatan manusia dan hewan piaraan/ternak (Cortinovis dan Caloni, 

2013). Komponen beracun dari tumbuhan ini adalah cytotoxic limonoid tetranortriterpenes 

yang dikenal sebagai meliatoxins A1, A2, B1, dan B2, yang terkonsentrasi di dalam buah 

(Oelrich et al., 1983; Ferreiro et al., 2010). Daun dan biji mindi mengandung senyawa 

kimia yang dikenal dengan melianone sedangkan bagian kulitnya mengandung senyawa 

nimbin dan sendanine (Damayanti dan Zuhud, 2010). 

Gejala keracunan secara pada ternak klinis biasanya terlihat setelah 2-4 jam 

setelah senyawa kimia tersebut tertelan dan menyebabkan gangguan saraf (neurologis) 

serta gangguan pencernaan (Botha dan Penrith, 2009; Ferreiro et. al., 2010). Kelainan 

neurologis yang ditimbulkan dapat berupa histeria atau depresi, kejang, ataksia, lumpuh, 

dan koma sedangkan gangguan pencernan dapat berupa anoreksia, muntah, sembelit, 

diare, dan kolik bahkan kematian (Mendez et al., 2002; Botha dan Penrith, 2009; Ferreiro 

et al., 2010). Gejala keracunan pada manusia biasanya berupa overdosis, dimana 

tanaman ini ada kalanya digunakan sebagai salah satu bahan ramuan pada jamu atau 

obat tradisional. Secara klinis gejala keracunan ini dapat berupa pusing, pening, bingung, 

efek pelupa/pikun, gangguan pencernaan seperti kembung, muntah, dan diare 

(Damayanti dan Zuhud, 2010). 

Jambu Mete (Anacardium occidentale L.) 

Jambu mete termasuk dalam famili Anacardiaceae. Pada umumnya tumbuhan 

pada famili ini memiliki alergen yang dikenal dengan urusiol (Ortigoza et.al., 2003). 

Namun pada jambu mete, zat fenol ini tidak ditemukan. Resorsinol dan asam anacardik 

hadir pada bagian daun, kulit batang, dan buah jambu mete (Pell dan Urbatsch, 2001). 

Bagian jambu mete seperti kulit dan cangkang biji mampu menyebabkan 

dermatitis (Douglas, 2004). Senyawa fenolik yang terkandung dalam minyak kulit biji mete 

atau yang dikenal sebagai Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) bersifat toksik (Evans dan 

Schmidt, 1980). Kandungan kimia CNSL berupa lipid non isoprenoid fenolik alami, seperti 

asam anakardat, kardol, kardanol, metilkardol (Santos dan Magalhães, 1999). Kardol 

dikenal sebagai senyawa toksik sedangkan asam anakardat merupakan senyawa yang 

lebih banyak bermanfaat. Senyawa penyusun utama CNSL adalah asam anakardat 

(Simpen, 2008). Senyawa katekol keluar ketika kacang mete dipanggang dan diproses,   

Mangga (Mangifera indica L.) 

Seperti halnya jambu mete, mangga juga termasuk dalam famili Anacardiaceae. 

Mangga banyak dibudidayakan sebagai tanaman pangan yang dikonsumsi buahnya. 

Mangga banyak dilaporkan menyebabkan dermatitis kontak dan dermatitis ini terjadi 

ketika getah kulit buah, getah daun, atau getah batang buah menyentuh kulit. Dermatitis 

muncul dalam bentuk vesikel, lesi kulit atau retakan/letusan berwarna kecokelatan yang 
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umumnya dijumpai pada sudut mulut, tangan, dan leher. Orang Jawa menyebutnya 

dengan istilah ―dadak‖. Senyawa aktif yang berperan menimbulkan iritasi tersebut adalah 

urushiol dan senyawa lainnya seperti kardol, limonen, dan B-pinen (Oka et. al., 2004; 

Otang et al., 2015). Alergen tersebut banyak ditemukan pada  batang, daun, dan kulit 

tetapi tidak terdapat pada daging buah (Wiwanitkit, 2008). Alergen yang terkandung 

dalam getah mangga peka terhadap sel-sel CD-4 yang pada paparan berulang bermigrasi 

dari epidermis, yang kemudian melepas sitokinin-merusak keratinosit, yang mengarah ke 

epidermal spongiosis dan mencapai puncaknya sekitar 24-72 jam, dan kemudian reda 

(Otang et.al., 2015). 

Karet (Hevea brasiliensis) 

Karet termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Alergi yang terjadi setelah kontak 

dengan getah karet dilaporkan dalam bentuk lepuh, eritema, dan scaling.  Sekitar 10% 

dari tenaga kesehatan yang pekerjaannya terekspos sarung tangan karet dan barang 

karet memiliki peluang tinggi terkena alergi getah karet. Alergi getah/lateks telah diakui 

sebagai masalah kesehatan yang sangat penting karena frekuensinya yang meningkat 

dan kemampuan menginduksi beberapa reaksi. Protein yang terkandung dalam karet 

alam ini memicu reaksi imunologi tipe-IV (cell-mediated atau tipe lambat) yang sangat 

gatal dan tidak nyaman (Otang et.al., 2015). 

Akasia (Acacia mangium Willd, Acacia auriculiformis Benth.) 

Akasia termasuk dalam famili Fabaceae. Selain, sebagai jenis tanaman hutan 

produksi penghasil bahan baku pulp, akasia banyak direkomendasikan sebagai jenis 

pohon penyusun hutan kota kerena kemampuannya menyerap partikulat timbal dan CO2 

potensial (Mukhlison, 2013; Lubis et.al., 2013). Pemilihan akasia sebagai pohon peneduh 

perlu dipertimbangkan. Hal ini mengingat akasia merupakan salah satu jenis tanaman 

pencetus alergi, dimana serbuk sarinya berpotensi alergenik (Rengganis, 2009). Salah 

satu penyakit yang ditimbulkan adalah hayfever yaitu reaksi hipersensitif terhadap serbuk 

sari. Reaksi hayfever terjadi dalam waktu beberapa menit setelah seseorang menghirup 

serbuk sari. Jika organ pernafasan sudah dipengaruhi maka kondisi itu dapat 

menimbulkan asma (Stanley & Linskens, 1974). Serbuk sari berpotensi sebagai sumber 

alergen karena mengandung protein, glikoprotein dan peptida yang terdapat pada dinding 

serbuk sari maupun sitoplasma (Ozler et al., 2009; Hossain et al., 2012). Serbuk sari 

berukuran sangat kecil sehingga apabila masuk ke dalam saluran pernafasan dan 

bersentuhan dengan jaringan mukosa hidung maka protein dari serbuk sari tersebut dapat 

larut dan menimbulkan reaksi alergi (de Weerd et al., 2002). Ekstrak protein serbuk sari 

akasia asal Singapura menimbulkan reaksi positif pada uji tusuk kulit sebanyak 12,15% 

penderita alergi di Jakarta (Baratawidjaja et.al., 1999). 

Terentang (Camnosperma auriculata Hook.f.) 
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Terentang juga termasuk dalam famili Anacardiaceae. Jenis tanaman ini 

merupakan tanaman khas rawa gambut yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku 

kayu pertukangan. Kulit kayu dari pohon ini dapat menyebabkan dermatitis, dimana 

eksudat berminyak dari pohon ini terdiri atas rantai panjang alkohol alisiklik keto bersama 

dengan sejumlah kecil alkilquinol dari nonadekilquinol yang telah terindentifikasi 

(Lamberton, 1959). 

Langai (Malanorrhoea sp.) 

Langai juga termasuk dalam famili Anacardiaceae. Tanaman ini merupakan 

penyebab umum alergi fitodermatitis berupa inflamasi kulit. Alergen yang terkandung di 

dalam tanaman ini adalah thitsiol (Kullavanijaya et. al., 1997; Goon dan Goh, 2011). 

Substansi yang bersifat merugikan tersebut banyak terkandung di bagian kulit batang 

berupa getah. Selain menyebabkan dermatitis, kontak lebih lanjut tanpa penanganan 

sedini mungkin dapat menyebabkan demam dan gejala lainnya, bahkan berakibat fatal 

(Burkill, 1935). 

Jelutung (Dyera spp) 

Latek jelutung dilaporkan menjadi salah satu iritan dermatitis kontak (Siregar, 

1975). Reaksi sensitisasi yang timbulkan oleh jelutung tergolong sedang dan umumnya 

bereaksi pada area kulit, mata, dan saluran pernapasan. Sumber asimilasi dapat berupa 

serbuk kayu dan kayunya, meskipun begitu reaksi tersebut jarang terjadi (Meier, 2013). 

Khaya (Khaya anthotheca DC)  

Khaya termasuk famili Meliaceace. Secara komersial, kayu khaya dikenal sebagai 

mahoni Afrika atau mahoni Uganda. Selain digunakan sebagai salah satu bahan kayu 

pertukangan, khaya juga banyak direkomendasikan sebagai pohon penyusun hutan kota 

terkait dengan kemampuannya yang tinggi dalam menyerap karbon (Morgan et.al., 1968; 

Mukhlison, 2013). Pada tahun 1968 serbuk kayu khaya dilaporkan menjadi penyebab 

dermatitis terhadap pekerja pabrik furnitur di Inggris. Alergen yang terkandung dalam 

pohon ini adalah anthothecol. Secara klinis, senyawa ini dapat menimbulkan ruam pada 

kulit meskipun tidak sampai parah, pembengkakan ringan pada kelopak mata, erosi 

permukaan kulit, dan lain-lain. Serbuk kayu khaya bila mengenai kulit secara intensif 

dapat menimbulkan eritema dan oedema sedangkan anthothecol berkonsentrasi 0,1% 

dapat menimbukan eritema, oedema, dan gelembung pada kulit (vesikel) (Morgan et.al., 

1968; Evans dan Schmidt, 1980). 

Kulit pohon meranti (Shorea spp., fam. Dipterocarpaceae) telah dilaporkan 

menyebabkan dermatitis kontak iritan di Sumatera Selatan (Siregar, 1975). Dalam proses 

pengolahan kayu seperti penggergajian, pembubutan, penyerutan, dan lain-lain, serbuk 

kayu meranti memiliki potensi yang membahayakan kesehatan tukang kayu. Bahaya 

kesehatan yang mungkin terjadi adalah timbulnya iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, 
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dan dermatitis (Meier, 2013). Beberapa studi penelitian tentang keracunan hewan terrnak 

pemamah biak yang mencerna lamtoro (Leucaena leucocephala) menunjukkan adanya 

gejala klinis akut seperti hilangnya rambut, terutama pada bagian ekor dan kehilangan 

berat badan. Ketika tanaman ini dikonsumsi secara terus-menerus selama 1-10 bulan, 

maka akan mengakibatkan kebotakan, kehilangan nafsu makan dan berat badan, air liur 

yang berlebihan, berjalan tanpa koordinasi/limbung, hipertrofi kelenjar tiroid, dan 

rendahnya tingkat sirkulasi hormon tiroid. Zak aktif beracun yang bertanggung jawab 

dalam hal ini adalah toxin mimosine (Jones et. al., 1978; Paul, 2007). Konsumsi biji ketapi 

(Sandoricum koetjape) oleh masyarakat pedesaan di Thailand cukup tinggi. Kebiasaan 

mencerna biji ketapi ini ternyata menimbulkan peritonitis non-traumatik, yang merupakan 

peradangan lapisan tipis di dinding bagian dalam perut. Peritonitis ini bisa menyebabkan 

infeksi seluruh sistem tubuh yang membahayakan nyawa. Suradom et.al.  (2009) 

melaporkan bahwa angka kematian akibat kebiasaan mencerna biji kecapi cukup tinggi, 

yaitu mencapai 21,4%.  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 16 jenis tanaman dari 8 famili yang 

ditemukan dan dilaporkan menimbulkan efek berbahaya berupa gangguan kesehatan. 

Anacardiaceae memiliki peluang paling besar menyebabkan gangguan kesehatan berupa 

alergi kulit diantara beberapa famili yang temukan, khususnya untuk beberapa spesies 

seperti mangga (Mangifera indica L.) dan jambu mete (Anacardium occidentale L.) 

sebagai tanaman pangan serta rengas (Gluta renghas), terentang (Campnosperma 

auriculata), dan langai (Malanorrhoea sp.) sebagai kayu pertukangan.  
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ABSTRACT 

 
Carbon  trading  mechanism  for  sustainale  natural  production  forest  management is 
part of forestry sector participation in reducing carbon emission. Nevertheless, studies of  
relationship between  carbon  stock  in  sustainable  forest  management  and  incentive  
from carbon trading were limited, therefore the financial benefit from carbon trading 
could not be predicted. The objective of this research is to know incentive financial value 
toward sustainable natural forest management from carbon trading. Objects of this 
research are management of natural production forest before getting sustainable 
certificate (A1), management of natural production forest after getting sustainable  
certificate  (A2),  and  management  of  natural  production  forest  have  not  got 
sustainable certificate. In general terms, data analysis consisted two major steps: 1) 
Calculating carbon stock and carbodioxide emission 2) Calculating economic value of 
carbon. Carbon stock was resulted from comparing A2-1 is 407.132,82 ton/year, A2-B is 
777.802,09 ton/year. Carbondioxide emission was resulted from comparing A2-1 is 
1.813.794,30 ton/year, A2-B is 2.854.533,67  ton/year.     This  results   indicate  that   
sustainable  natural  production  forest management (A2) have much more carbon stock   
and absorb more Carbondioxide than unsustainable natural production forest 
management (A2 and B). Financial incentive could received by A2-1, A2-B at level price 
over US$ 3,073/tCO2 and US$ 0,73/tCO2-e, respectively. Natural production forest that is 

managed with sustainable management could be join in carbon trading scheme. 
Keywords: carbon trading, emission, financial incentive, sustainable fores management 

 

PENDAHULUAN 

KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro 1992 telah menghasilkan beberapa 

komitmen, salah satunya adalah menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim 

melalui konvensi PBB untuk perubahan iklim (United Nation Framework Convention on 

climate change - UNFCCC). Pertemuan UNFCCC pada COP XIII tahun 2007 dihasilkan 

Bali Road Map, di mana pengelolaan hutan lestari menjadi salah satu mekanisme 

pengurangan   emisi   karbon   dalam   skema   REDD+   (Reducing   Emissions   from 

Deforestation and Degradation Plus). 

Luas  kawasan  hutan  di  Indonesia  berdasarkan  data  Statistik  Bina  Produksi 

kehutanan tahun 2009 sebesar 133.453.366 hektar dengan luas hutan alam produksi 

yang dibebani hak (IUPHHK_HA) seluas 25.770.887 ha. Jumlah areal hutan yang 

bersertifikat 7.904.962 ha atau hanya 29,69% dari total hutan alam produksi. 

Rendahnya persentase luas hutan alam produksi yang memiliki sertifikat pengelolaan 

mailto:npr_muhayah@yahoo.com
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hutan lestari di Indonesia mengindikasikan  rendahnya  motivasi  pengelola  hutan  untuk  

melakukan  pengelolaan hutan lestari 

Pengelolaan   hutan   lestari  dapat   mempertahankan  sumberdaya   kayu   untuk 

kontinuitas produksi dan dapat menjaga kelestarian cadangan karbon hutan dibadingkan 

dengan hutan yang dikelola tidak lestari (Imai et al. 2009). Praktek-praktek kehutanan 

yang  dilaksanakan  pada  hutan  bersertifikat  (sebagai  pendekatan  pengelolaan  hutan 

lestari) dapat mengurangi emisi karbon dibandingkan dengan hutan tidak bersertifikat 

dengan besar pengurangan emisi sekurang-kurangnya 10% (Putz et al. 2008). 

Pengelolaan hutan lestari relatif mampu mempertahankan kontinuitas produksi dan 

keseimbangan fungsi ekologis serta mampu membina hubungan sosial yang baik (Imai et 

al. 2009). Keutamaan hutan lestari dalam memperhatikan keseimbangan produksi, 

ekologis dan sosial (Bahruni,  2011)  memperoleh apresiasi pada COP  XIII dengan   

memberikan   peluang   insentif   dari   perdagangan   karbon   skema   REDD+. 

Mekanisme perdagangan karbon pada hutan produksi lestari merupakan suatu bentuk 

keikutsertaan sektor kehutanan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Penelitan ini 

bertujuan untuk mengetahui besar insentif dari perdagangan karbon terhadap 

pengelolaan hutan alam produksi lestari 

METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan di hutan alam produksi bersertifikat (IUPHHK A) dan 

hutan tidak bersertifikat (IUPHHK B). Data yang dikumpulkan dari  hutan bersertifikat 

berupa data sebelum memiliki sertifikat (A1) dan sesudah memiliki sertifikat (A2). Data  

yang  dikumpulkan  meliputi data (1)  potensi tegakan  (2)  potensi pohon tersedia (3) 

Target dan realisasi produksi (4) Tutupan hutan (5) Penanaman (6) Keuangan (7) Hasil 

penelitian yang relevan. Pengolahan data meliputi dua tahapan (1) perhitungan 

simpanan biomassa, karbon dan karbondioksida (2) perhitungan nilai ekonomi karbon. 

Rancangan Penelitian 

Fokus perhitungan simpanan biomassa, karbon dan karbondioksida berasal dari 

tiga kegiatan yaitu kegitan produksi, kegiatan perlindungan hutan dan kegiatan 

penanaman. Kegiatan produksi meliputi kegiatan pemanenan dan pengurangan 

kerusakan tegakan tinggal. Hasil komparasi antara A2 dengan A1 diberi simbol A2-1 dan 

komparasi antara A2 dengan B diberi simbol A2-B.  

Perhitungan Biomassa, Karbon dan Karbondioksida 

Perhitungan biomassa  menggunakan persamaan  dari Brown dan Lugo  (1992) 

dengan  nilai BEF 1,74.  Estimasi  jumlah C  tersimpan per  komponen dapat  dihitung 

dengan mengalikan total berat masanya dengan konsentrasi C (Brown 1997). 

B= VOB x WD x BEF ; C= Biomassa x 0,5; CO2= C x 3,67 
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Keterangan: 
V :  Volume kayu (m) 
WD : Kerapatan kayu (gr/cm3)  
BEF : Biomass Expansion Factor  

Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon 

Keuntungan yang diperoleh pengelola hutan alam produksi A1, A2 dan B 

merupakan 

selisih antara pendapatan dengan total biaya pengelolaan hutan.   Secara matematis 

perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh 

dari hutan A1, A2 dan B sebagai berikut: 

Benefit = Reveneu - cost 

Biaya yang dikorbankan untuk mengikuti REDD+ terdiri atas opportunity cost dan 

transaction cost. Perhitungan opportunity cost berdasarkan kehilangan kesempatan 

memperoleh keuntungan karena melakukan pengelolaan hutan lestari. 

Biaya Oportunitas = Benefit A2 – Benefit A1, B 

Pendekatan   yang   digunakan   untuk   perhitungan   besarnya   harga   transaksi 

berdasarkan besarnya serapan CO2 yang dilakukan yaitu $0,03 sampai $1,23 per ton 

CO2 (Antinori C, Sathaye J, 2007). Penjumlahan dari opportunity cost  dan transaction 

cost merupakan total biaya REDD+. 

Total Biaya REDD+ = Opportunity Cost + Transaction Cost 

Manfaat finansial mengikuti REDD+ diperoleh dengan membandingkan total biaya 

dalam  mekanisme REDD+ dengan kompensasi  harga  CO2.  Harga kompensasi 

serapan emisi karbon berdasarkan harga hipotetik menurut Pirard (2005) yaitu US$ 

6, US$ 9 dan US$ 12/tCO2. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biomassa Pohon Tersedia dan Pohon Panen 

Penebangan  yang  dilakukan  oleh  IUPHHK  A1  sebesar  65,2%;  IUPHHK  A2 

sebesar 48,35%   dan IUPHHK B sebesar 49,07% terhadap pohon tersedia. 

Biomassa pohon tersedia dan pohon panen dirangkum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Biomassa pohon tersedia dan pohon panen 

 
Biomassa 

Rata-rata 

IUPHHK A1 IUPHHK A2 IUPHHK AB 

(ton) (batang) (ton) (batang) (ton/thn) (ton/thn) 

Pohon tersedia 281.592,94 99.608 472.587 167.264 76.089,35 7.815 

Pohon panen 165.197,62 58.463 228.855 80.953 35.698,03 3.667 

Sisa pohon panen 123.580,59 41.173 244.002 86.311 40.391,32 4.149 

 
Rata-rata  biomassa  sisa  panen  terhadap  pohon  tersedia  IUPHHK  A1  sebesar 

34,8%; IUPHHK A2 sebesar 51,65% dan IUPHHK B sebesar 50,93%. Simpanan tinggal 

biomassa dari pohon tersedia dan pohon panen menunjukan bahwa hutan lestari 
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melakukan penebangan lebih rendah dari hutan tidak lestari. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa hutan lestari memiliki stok karbon hutan lebih besar daripada 

hutan tidak lestari sehingga mampu mereduksi kehilangan tegakan akibat pemanenan. 

Tabel 2. Simpanan tinggal biomassa, karbon, serapan CO2 pohon tersedia dan panen 

Simpanan Biomassa, 
karbon dan CO2 

∆ Biomass 
(ton) 

Jumlah batang 
(batang) 

∆ Karbon 
(ton) 

∆ CO2 
(ton) 

A2-1 120.421,21 45,138 60.210,61 220.972,92 

A2-B 203.610,48 82,163 101.805,24 373.625,22 

 
Berdasarkan hasil dari Tabel 2, s impanan tinggal yang lebih besar diperoleh 

dari komparasi simpanan biomassa pada hutan yang bersertifikat (A2) dengan hutan 

tidak bersertifikat (B). Hasil komparasi simpanan tinggal biomassa menunjukkan bahwa 

pengelolaan hutan lestari mampu mengurangi kehilangan tegakan atau karbon 

sebesar 16,85% untuk A2-1 dan 0,72% untuk A2-B dibandingkan dengan hutan tidak 

lestari. Hasil komparasi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan hutan lestari 

lebih mampu mereduksi emisi karbon (A2-1 = 220.972,92 tCO2  dan A2-B = 373.625,22 

tCO2) dari pengelolaan hutan tidak lestari. 

Target dan Realisasi Tebangan 

Data statistik produksi pada A1, A2 dan B menunjukkan realisasi produksi antara 

81%-98% (rasio kurang dari 1) dari target produksi. Hasil studi Bahruni (2011) 

menyebutkan bahwa gambaran kelestarian  produksi jangka panjang tidak dapat diukur 

dengan kriteria rasio  target  dan realisasi produksi tahunan.  Kecenderungan 

produksi jangka panjang dapat dievaluasi menggunakan rasio antara realisasi 

produksi dengan AAC (Annual Allowable Cutting). 

Rasio produksi pada A1, A2 dan B antara 0,2-07 terhadap AAC. Rasio produksi 

A1 dan B menurun sedangkan rasio produksi pada A2 meningkat. Produksi  pengelolaan  

hutan  lestari  dalam  jangka  panjang  memiliki tingkat produksi yang relatif meningkat 

dengan rasio 0,45 pada tahun 2004 dan terus meningkat hingga mencapai rasio 0,75 

terhadap AAC pada tahun 2009. Kelestarian produksi jangka panjang pengelolaan hutan 

lestari relatif dapat dipertahankan dibanding kelestarian produksi hutan tidak lestari. 

Tabel 3. Biomassa target, realisasi dan sisa panen pada IUPHHK A1 

Biomassa (ton) IUPHHK A1 IUPHHK A2 IUPHHK B 

Target Panen 180.548,13 279.186,15 36.235,50 

Realisasi Panen 146.027,67 228.855,03 35.698,03 

Sisa Panen 29.113,71 50.331,11 537,47 

 
Biomassa sisa panen pada hutan bersertifikat (A2) lebih besar dari A1 dan B. 

Rata-rata biomassa sisa panen A1 sebesar 14,38%; A2 sebesar 18,08% dan B 

sebesar 1,42%.  Pengelolaan  hutan  letari  melakukan  penebangan  yang  lebih  rendah  
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daripada hutan yang tidak lestari. Data biomassa sisa panen memberikan gambaran 

bahwa pengelolaan hutan lestari mampu mempertahankan stok tegakan atau karbon 

hutan lebih besar dari hutan tidak lestari. 

Tabel  3. Simpanan tinggal biomassa, karbon dan CO2 pada target dan realisasi panen 

Simpanan pada Target dan 
Realisasi Panen 

∆ Biomassa 
(ton) 

∆ Karbon 
(ton) 

∆ CO2 
(ton) 

A2-1 21.217,40 10.608,70 38,933,93 

A2-B 49.793,64 2.896,82 91,371,34 

 
Pengelolaan hutan alam produksi lestari mampu mengurangi realisasi panen 

sebesar 3,70% (A2-1) dan 16,66% (A2-B) dari hutan tidak lestari. Pengelolaan hutan 

lestari mampu mereduksi kehilangan tegakan atau karbon hutan lebih baik dari 

pengelolaan hutan tidak lestari. 

Kerusakan Tegakan Tinggal 

Perhitungan biomassa kerusakan pada IUPHHK  A1  menggunakan persentase 

kerusakan hasil penelitian Elias (2002) dan potensi biomasa dari hasil  pengukuran 

dilokasi penelitian. Kerusakan tegakan menyebabkan kehilangan biomassa sebesar 

145,35 ton/ha pada IUPHHK A1, sebesar 69,43 ton/ha pada A2, 424,60 ton/ha pada B. 

Tabel 4. Simpanan biomassa dari pengurangan kerusakan tegakan 

Simpanan pada kegiatan penurunan 
kerusakan tegakan tinggal 

∆ Biomassa 
(ton/thn) 

∆ Karbon 
(ton/thn) 

∆ CO2 
(ton/thn) 

(A2-1) 236.718,06 118.359,03 434.377,63 

(A2-B) 501.156,60 250.578,30 919.622,36 

 
Hasil komparasi menunjukan adanya simpanan biomassa, karbon dan serapan 

CO2  pada A2-1.dan A2-B. Perbedaan teknik pemanenan menyebabkan perbedaan 

tingkat kerusakan tegakan. Teknik pemanenan Reduce Impact logging (RIL) pada 

IUPHHK A2 memberikan daak kerusakan yang lebih rmpendah daripada teknik 

konvensional yang digunakan pada IUPHHK A1 dan B yang belum dan tidak 

bersertifikat. Pengelolaan hutan lestari mampu  meminimalkan kehilangan simpanan 

biomassa atau karbon akibat kerusakan tegakan pada kegiatan pemanenan. 

Perlindungan Hutan 

Perkembangan stok hutan merupakan suatu indikator kelestarian produksi yang 

dapat  dievaluasi  menggunakan  indikator  perubahan  tutupan  hutan  (Bahruni,  

2011). Perubahan tutupan hutan menjadi semak, rumput dan areal tidak berhutan pada 

IUPHHK A1, A2 dan B memberikan gambaran perubahan simpanan (stok) karbon hutan. 

Tabel 5. Penurunan biomassa dari indikator penutupan hutan 

IUPHHK 
Penurunan Biomassa 

(ton/tahun) (%) 

A1 546.096,02 0,81 

A2 88.971,21 0,15 

B 939.805,99 1,35 
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Perhitungan biomassa tutupan hutan pada IUPHHK A1, A2 dan B menunjukkan 

adanya penurunan total biomassa setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan tutupan 

hutan A2 menunjukkan laju perubahan tutupan hutan yang rendah dibandingkan dengan 

perubahan tutupan hutan A1 dan B. Simpanan biomassa hutan lestari dari penurunan 

laju degradasi diringkas pada Tabel 6. 

Tabel  6. Simpanan biomassa, karbon dan CO2 pada kegiatan perlindungan 

Kegiatan perilindungan hutan ∆ Biomassa (ton) ∆ Karbon (ton) ∆ CO2 (ton) 

(A2-1) 457.124,81 228.562,40 838.824,02 

(A2-B) 850.834,78 425.417,39 1.561.281,83 

 
Hasil komparasi menunjukkan adanya simpanan biomassa tinggal pada A2-1 dan 

A2-B. Pengelolaan hutan lestari mampu mengurangi laju degradasi (perubahan tutupan 

hutan) sebasar  0,66% pada A2-1 dan 1,2% pada A2-B dari pengelolaan hutan yang 

tidak lestari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya dan komitmen pengelola hutan 

lestari (A2)  untuk  melakukan  kegiatan  perlindungan  hutan  terhadap  degradasi  lebih  

baik daripada unit manajemen hutan tidak lestari (A1 dan B). Hasil studi Bahruni (2011), 

beda laju degradasi hutan lestari sebesar 1,98% (periode 1999- 20011) dan 2,44% 

(periode 2000-2011). Hasil tersebut lebih tinggi dari hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini, tetapi tetap  sejalan  untuk  menegaskan  bahwa  hutan  lestari  mampu  

mengurangi  laju degradasi dari hutan tidak lestari. 

Tabel 6 memberikan gambaran bahwa pengelolaan hutan bersertifikat  

lestaridapat mempertahankan karbon hutan lebih baik dari hutan yang tidak lestari dan 

diharapkan mampu melestarikan produksi jangka panjang. Pengelolaan hutan lestari 

mampu  meminimalkan penurunan stok hutan akibat  degradasi (dibandingkan dengan 

hutan tidak lestari) sehingga mempunyai potensi mereduksi emisi karbon hutan 

Kegiatan Penanaman 

Rata-rata biomassa penanaman pada A1 dan A2 sebesar 0,978 ton/tahun dan 

2,544 ton/tahun. Total biomassa pada IUPHHK B dari kegiatan penanaman sebesar 

0,219 ton/tahun. Kegiatan penanaman pada hutan bersertifikat yang lebih besar 

mencerminkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan stok tegakan pada hutan  

bersertifikat lebih baik dari hutan yang tidak bersertifikat (A1 dan B). 

Tabel 7. Biomassa, karbon dan CO2 kegiatan penanaman 

Kegiatan penanaman ∆ Biomassa (ton) ∆ Batang  ∆ Karbon (ton) ∆ CO2 (ton) 

(A2-1) 1.565 444.338 0,7827 2.877 

(A2-B) 2,325 665,138 1.1623 4,261 

 
Hasil komparasi biomassa penanaman menunjukkan perolehan ∆ biomassa pada 

A2-1 dan A2-B. Hasil tersebut menegaskan bahwa hutan yang dikelola secara lestari 

mampu meningkatkan stok tegakan atau karbon hutan sebesar 0,7829 tC/tahun (A2-

1) dan 1,1623 tC/tahun (A2-B). Total reduksi kehilangan tegakan dan reduksi emisi 



614 
 

karbon hutan di ringkas pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Total reduksi biomassa, karbon hutan dan CO2 

Total biomassa, karbon, CO2 ∆ Biomassa (ton) ∆ Karbon (ton) ∆ CO2 (ton) 

(A2-1) 814.265,640 407.132,820 1.494.177,449 

(A2-B) 1.555.604,180 777.802,090 2.854.533,671 

 
Pengelolaan hutan lestari mampu mempertahankan simpanan biomassa 

tegakan lebih baik dari hutan yang dikelola tidak lestari. Berdasarkan kecenderungan 

produksi jangka panjang pada hutan lestari menunjukkan tingkat produksi yang relatif 

meningkat (untuk kasus A2) atau relatif stabil (hasil studi Bahruni, 2011).  Pengelolaan 

hutan lestari mempunyai potensi mereduksi emisi karbon hutan. 

Nilai Ekonomi dalam Skema Perdagangan Karbon  

Data biaya dan pendapatan digunakan untuk mengetahui keuntungan yang diterima oleh 

A1, A2 dan B. Pendapatan pada IUPHHK A1 dan A2 diperoleh dari penjulan  kayu 

sebesar 143.415,65  m3  
dan 201.437,64  m3.  Pada IUPHHK B  hanya melakukan 

penjualan kayu sebesar 27.692,35 m3. 

Tabel 9. Pendapatan dan biaya pengelolaan hutan 

IUPHHK Biaya Pendapatan Keuntungan 

(Rp) (Rp/m3) (Rp) (Rp/m3) (Rp) (Rp/m3) 

A1 105.845.454.833 738.033 144.210.995.356 1.005.546 38.365.540.523 282.021 

A2 177.449.787.586 880.917 191.364.604.664 949.994 13.914.817.007 69.326 

B 26.407.149.046 942.240 27.749.042.314 1.002.047 1.341.893.267 49.569 

 
Biaya pengelolaan hutan bersertifikat lebih tinggi Rp 142.884,-/m3 dari biaya 

pengelolaan hutan A1. Nilai tersebut lebih tinggi dari hasil studi Darusman dan Bahruni 

(2004) yang menyatakan bahwa kenaikan biaya pengelolaan hutan lestari berkisar 

antara IDR  26.000-44.000/m3.  Pendapatan  yang  diperoleh  IUPHHK  A  setelah  

bersertifikat relatif lebih besar daripada pendapatan sebelum bersertifikat, tetapi biaya 

yang dikeluarkan juga lebih besar. Biaya pengelolaan hutan IUPHHK B lebih besar dari 

biaya pengelolaan hutan IUPHHK A2 (Rp 204.207,-/m3) dan A1 (61.323,-/m3). 

Keuntungan yang diterima pengelola  hutan bersertifikat lebih kecil dari keuntungan A1, 

tetapi lebih besar daripada keuntungan yang diterima oleh B. 

Perhitungan Biaya, Penerimaan dan Insentif Finansial dari REDD+ 

Biaya oportunitas diperoleh dari perbedaan keuntungan antara IUPHHK yang 

memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari (IUPHHK A2) dan IUPHHK yang tidak atau 

belum  memiliki sertifikat  pengelolaan  hutan  lestari (IUPHHK  A1  dan IUPHHK B). 

Biaya oportunitas pada A2-1 sebesar Rp 24.450.723.455,- sedangkan biaya oportunitas 

untuk A2-B sebesar Rp (12.572.923.810,-). Perhitungan biaya transaksi dapat dihitung 

berdasarkan besarnya transaksi CO2 yang ditawarkan. Kemampuan reduksi emisi 
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karbon hutan A2-1 dan A2-B sebesar 1.494.177,449 ton CO2/tahun dan 2.854.533,671 

ton CO2/tahun. Biaya transaksi menggunakan tiga pendekatan biaya yaitu US$ 0,03; 

US$ 0,63; dan US$ 1,23/tCO2 

Tabel 10. Biaya transaksi pada A2-1 dan A2-B 

(US $/ton CO2) A2-1 A2-B 

0,03 398.048.872,33 760.447.779,00 

0,63 8.359.026.318,93 15.969.403.170,01 

1,23 16.320.003.765,52 31.178.358.570,01 

 
Biaya transaksi pada A2-1 lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi 

pada  A2-B.  Hal  tersebut  disebabkan  rendahnya  reduksi  emisi  CO2 yang  mampu 

dilakukan oleh A2-1 dibandingkan dengan A2-B. 

Tabel 11.  Biaya total (biaya oportuniatas dan biaya transaksi) A2-1 dan A2-B   

Pendekatan biaya transaksi (US$/ton CO2) A2-1 (Rp) A2-B (Rp) 

0,03 24.848.772.318,13 (11.812.476.040,08) 

0,63 32.809.749.764,72 3.396.479.359,93 

1,23 40.770.727.211,32 18.605.434.759,93 

 
Total biaya yang harus ditanggung oleh A2-B untuk mengikuti REDD+ lebih kecil 

daripada biaya total A2-1. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan keuntungan 

antara hutan bersertifikat dengan hutan tidak bersertifikat (B) sangat besar sehingga 

biaya transaksi tertutupi oleh perbedaan keuntungan tersebut. Penerimaan dari   

REDD+ disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12.  Penerimaan dari kompensasi serapan CO2 pada A2-1 dan A2-B 

IUPHHK Penerimaan dari REDD+(Rp) berdasarkan harga kompensasi: 

$6 $9 $12 

A2-1 79.609.774.466 119.414.661.699 159.219.548.932 

A2-B 152.089.554.000 228.134.331.000 304.179.108.000 

 
Insentif yang dapat diperoleh dari keikutsertaan hutan lestari dari perdagangan 

karbon skema REDD+ dipengaruhi oleh biaya yang harus ditanggung untuk mengikuti 

REDD+ (biaya oportunitas dan biaya transaksi) dan penerimaan dari kompensasi 

serapan karbon. Harga kompensasi yang disimulasikan sebesar US$ 6, US$ 9 dan US$ 

12/tCO2 (Pirard,  2005).  Insentif  berupa  manfaat  finansial  yang  diperoleh    hutan  

lestari pada perdagangan karbon skema REDD+ sebagai berikut: 

Tabel 17. Insentif Finansial dari skema REDD+ 

Pendekatan biaya 
transaksi ($) 

Insenstif dari REDD+ (juta Rp/tahun) 

Harga Kompensasi 

$6 (Rp 53.280) $9 (Rp 79.920) $12 (Rp 106.560) 

A2-1 A2-B A2-1 A2-B A2-1 A2-B 

0,03 54.761 91.422 94.566 131.227 134.371 171.032 

0,63 46.800 76.213 86.605 116.018 126.410 155.823 

1,23 38.839 61.004 78.644 100.809 118.449 140.614 
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Perhitungan nilai ekonomi karbon menunjukan adanya peluang bagi IUPHHK 

bersertifikat lestari untuk memperoleh insentif tambahan dari perdagangan karbon 

skema REDD+. Peluang tersebut diterima pada semua harga kompensasi yang 

disimulasikan. Insentif finansial paling rendah yang diterima sebesar Rp 

38.839.047.255,- untuk A2-1 dan sebesar Rp 61.004.339.706,- untuk A2-2 pada harga 

kompensasi US$6 dan beban biaya transaksi tertinggi. Insentif finansial tertinggi sebasar 

Rp 134.370.776.614,- untuk A2-1   dan   sebesar   Rp   171.032.024.972,-   untuk   A2-B   

pada   harga   kompensasi US$12/tCO2-e dan beban biaya transasksi paling rendah 

(US$ 0,03/tCO2-e). 

Berdasarkan perhitungan biaya untuk mengikuti REDD+, break event tertinggi 

terjadi pada harga US$ 3,07/tCO2  untuk A2-1 dan US$ 0,73/tCO2  untuk A2-B. Break 

event paling rendah sebesar US$ 1,87/tCO2  untuk A2-1 dan sebesar US$ -

0,47/tCO2 untuk A2-B. Hasil penelitian Antinori C, Sathaye J, (2007) menegaskan bahwa 

break event pada pilihan penggunaan lahan untuk hutan alam produksi dan   REDD+ 

terjadi pada  harga  US$  2,85/tCO2.  Nilai  kompensasi  yang  lebih  rendah  

dikemukakan  oleh Sasaki N, dan Yoshimoto A, (2010) di mana harga kompensasi agar 

hutan lestari mendapatkan insentif finansial dalam skema REDD+ sebesar US$ 2/ton 

CO2. 

KESIMPULAN 

Biaya pengelolaan hutan IUPHHK A2 lebih besar dibandingkan dengan biaya 

pengelolaan hutan IUPHHK A1, tetapi lebih kecil dari biaya pengelolaan IUPHHK B. 

Pengelolaan hutan alam produksi lestari mampu melakukan penebangan lebih rendah 

dari hutan yang tidak lestari.  Hutan   lestari   mampu   mempertahankan   kelestarian   

produksi   jangka   panjang berdasarkan  kecenderungan  produksi  hutan  lestari  

menunjukkan  tingkat  produksi relatif meningkat terhadap AAC. Sebaliknya, hutan tidak 

lestari memiliki angka rasio produksi yang relatif menurun terhadap AAC. Pengelolaan 

hutan lestari mampu mengurangi laju degradasi hingga 1,2% dari pengelolaan hutan tidak 

lestari. 

Hutan alam produksi lestari mampu mereduksi emisi karbon dari hutan dan memiliki 

peluang untuk memperoleh insentif finansial dari REDD+. Biaya yang ditanggung 

pengelola hutan untuk melakukan reduksi emisi karbon lebih kecil dari insentif yang 

ditawarkan dari skema REDD+. Break event tertinggi terjadi pada harga $ 3,073/tCO2  

untuk A2-1 dan $0,73/tCO2 untuk A2-B. Insentif finansial dari REDD+ berpeluang 

diterima pada semua harga kompensasi yang disimulasikan atau pada harga kompensasi 

di atas nilai break event. 
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ABSTRAK 
 

Salah satu potensi hasil hutan non kayu dan mempunyai manfaat ekonomi bagi 
masyarakat  di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Sungai Selatan, 
Provinsi Kalimantan Selatan adalah bambu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pendapatan dan kelayakan usaha pemanfaatan bambu oleh masyarakat di wilayah KPHL 
Hulu Sungai Selatan. Penelitian dilaksanakan di desa Panggungan, Kecamatan Loksado, 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pelaku usaha 
pemanfaatan bambu dan data sekunder yang berasal dari pustaka yang berhubungan 
dengan tujuan penelitian. Analisis yang digunakan dengan analisis pendapatan dan 
Revenue Cost Ratio (R/C). Hasil penelitian total biaya untuk satu rumpun bambu dengan 
jumlah batang 70 sebesar Rp. 600.000 dengan total penerimaan  sebesar Rp. 1.000.000,-
.dan Revenue Cost Ratio  sebesar 1,67 atau R/C > 1. Dengan demikian, usaha 
pemanfaatan bambu layak untuk dilaksanakan. 
Kata Kunci : Pendapatan, Kelayakan, Bambu. 

 

PENDAHULUAN 

Bambu merupakan salah satu hasil hutan non kayu yang mempunyai banyak 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bambu dapat digunakan sebagai 

bahan konstruksi bangunan, bahan baku mebel, alat musik dan perabot rumah tangga. 

Tanaman bambu hidup merumpun, kadang-kadang ditemui berbaris membentuk suatu 

garis pembatas dari suatu wilayah desa yang identik dengan batas desa di Jawa. 

Penduduk desa sering menanam bambu disekitar rumahnya untuk berbagai keperluan. 

Bermacam- macam jenis bambu bercampur ditanam di pekarangan rumah. Pada 

umumnya yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah bambu tali, bambu 

betung, bambu andong dan bambu hitam (Krisdianto et al. 2000). 

Di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bambu saat 

ini sudah ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan hasil hutan non kayu selain 

kayu manis (Rahman,2015). Ketersediaan bambu yang cukup melimpah di daerah 

tersebut telah mendorong masyarakat melakukan usaha pemanfaatan bambu. Salah satu 

produk pemanfaatannya adalah reng atau dalam istilah lokal ―riing‖ untuk bahan 

bangunan. Pemasaran reng ini selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 

kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga di kirim ke daerah lain di wilayah propinsi 

Kalimantan Selatan seperti daerah Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota 

Banjarmasin. Sebagai salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat secara 

mailto:adnan.ardhana@gmail.com
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ekonomis, tentunya menjadi penting untuk dikaji bagaimana kelayakan usaha dari 

pemanfaatan bambu untuk pembuatan reng oleh masyarakat. Analisis kelayakan usaha 

digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu usaha layak untuk dilaksanakan dilihat dari 

sudut pandang badan-badan, orang-orang yang menanamkan modalnya ataupun orang 

yang berkepentingan langsung dengan usaha tersebut. Sehingga dapat diketahui berapa 

besar kontribusi hasil penjualan reng terhadap pendapatan pembuat reng bambu. Adapun 

tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapatan dan kelayakan usaha pemanfaatan 

bambu oleh masyarakat di wilayah KPHL Hulu Sungai Selatan. 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian   

Penentuan lokasi dan teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive 

dengan kriteria terdapat aktivitas pemanfaatan bambu. Berdasarkan hal tersebut maka 

kegiatan penelitian ini dilakukan di desa Panggungan, Kecamatan Loksado, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 

2016. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara 

dengan pelaku usaha pemanfaatan bambu,  pengumpulan data sekunder yang berasal 

dari pustaka yang berhubungan dengan tujuan penelitian.  Data primer yang dikumpulkan 

adalah data-data yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam usaha 

pemanfaatan bambu.   

Analisis data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis yaitu : 

1. Analisis Pendapatan Usaha 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dari 

usaha dari usaha yang dilakukan. Jadi rumus pendapatan dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

        
Keterangan: 
I = Pendapatan 
TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 
TC = Total Cost (Total Biaya) (Soekartawi,1993) 

Dimana untuk mencari : 

TR = P.Q 

TC = FC+VC 

Keterangan : 
P : Harga per unit Produk  
Q : Jumlah produksi  
TFC : Biaya tetap total  
TVC : Biaya tidak tetap total  
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Kriteria yang digunakan :  

a. Apabila penerimaan total > biaya total, maka usaha dikatakan untung.  

b. Apabila penerimaan total = biaya total, maka usaha tidak untung dan tidak rugi.  

c. Apabila penerimaan total < biaya total, usaha rugi  

2. Analisis Kelayakan 

Kelayakan usaha adalah suatu ukuran untuk mengetahui usaha ini layak untuk 

diusahakan atau tidak layak. Disini dalam artian apakah dapat menghasilkan suatu 

manfaat atau tidak. Kelayakan usaha dapat diketahui dengan pendekatan R/C. R/C 

adalah singkatan dari Revenue Cost Ratio atau dikenal dengan perbandingan antara total 

penerimaan (R) dan total biaya (C). 

Analisis ini bertujuan untuk menguji sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha 

tertentu cukup menguntungkan. Seberapa jauh setiap nilai rupiah biaya yang dipakai 

dalam kegiatan usaha tertentu dapat memberikan nilai penerimaan sebagai manfaatnya 

(Hernanto, 1989) 

   
 

 
 

 

Keterangan: 
a = Perbandingan antara Total Revenue dengan Total Cost 
R = Total Revenue (total penerimaan) 
C = Total Cost (total biaya) 

Apabila R/C = 1, berarti usaha tidak untung tidak pula rugi atau impas, selanjutnya 

bila R/C < 1, menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak layak diusahakan dan jika R/C > 

1, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan (Soekartawi, 1993). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Pendapatan Usaha Pemanfaatan Bambu 

Analisis pendapatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

pendapatan yang diperoleh  dengan cara menghitung selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan selama satu perode produksi. Sehingga perlu 

diketahui terlebih dahulu besarnya tingkat penerimaan yang diperoleh serta biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam melakukan usaha  tersebut. Adapun asumsi yang digunakan 

dalam analisis usaha pembuatan reng bamabu adalah sebagai berikut : 

a) Satuan yang digunakan adalalah  rumpun bambu 

b) 1 rumpun bambu berisi 70 batang bambu 

c) Waktu pengerjaan selama 7 hari 

d) Prestasi kerja per hari adalah 10 ikat reng 

e) 1 ikat reng terdiri atas 20 batang bambu 

f) Harga jual di tingkat pembuat adalah Rp. 100.000/ikat 
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A.1. Biaya Usaha Pembuatan Reng Bambu  

Usaha pembuatan reng bambu  mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan faktor produksi seoptimal 

mungkin. Didalam usaha pembuatan reng ini rekapitulasi biaya yang dikeluarkan harus 

diperhitungkan sebagai biaya oleh pengelola usaha pemanfaatan bambu, karena dengan 

diketahui biaya dan penerimaan seorang pembuat dapat memperkirakan apakah usaha 

yang dilakukan untung atau rugi.  Biaya usaha  secara umum dapat digolongkan menjadi 

dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap.  

A.1.1  Biaya Tetap  

Biaya tetap (Fixed Cost) adalah jenis biaya yang selama kisaran waktu operasi 

tertentu atau tingkat kapasitas produksi tertentu selalu tetap jumlahnya atau tidak berubah 

walaupun volume produksi berubah. Biaya tetap usaha pembuatan reng bambu ini dapat 

dilihat dalam tabel 1. berikut : 

Tabel 1. Biaya Tetap Pembuatan Reng Bambu 

No Uraian Biaya 

1 Parang  Rp.     150.000,-  
2 Batu Asah  Rp.       20.000,-  

 
Total   Rp.     170.000,- 

Sumber : Data Primer, diolah (2016) 

A.1.2. Biaya Tidak Tetap (variabel)  

Biaya variabel (Variable Cost) adalah jenis-jenis biaya yang besar kecilnya 

tergantung pada banyak sedikitnya volume produksi. Apabila volume produksi bertambah 

maka biaya variabel akan meningkat, sebaliknya apabila volume produksi berkurang 

maka biaya variabel akan menurun. Dalam analisis titik impas disyaratkan bahwa 

perubahan biaya variabel ini sebanding dengan perubahan volume produksi, sehingga 

biaya variabel per-unit barang yang diproduksi bersifat tidak tetap.  

Biaya tidak tetap (variabel) terdiri dari : biaya sarana produksi dan biaya tenaga 

kerja, jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh pembuat reng bamabu dapat dilihat 

dalam tabel 2. Berikut : 

Tabel 2. Biaya Tidak Tetap Pembuatan Reng Bambu 

No Uraian Biaya 

1 Pembelian 1 rumpun bambu (70 batang)  Rp.     150.000       
2 Transportasi Rp.       70.000     
3 Konsumsi   Rp.    105.000 
4 Lain-Lain (rokok,tali,dll)  Rp.    105.000   

 Total Biaya   Rp. 430.000 

Sumber : Data Primer, diolah (2016) 

A.1.3 Biaya Total 

Biaya total adalah penjumlahan dari Biaya Tetap dan Biaya Variabel. Jadi Biaya 

Total yang dikeluarkan pelaku usaha dalam satu periode adalah sebesar Rp. 600.000,- 
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B. Tingkat Penerimaan Usaha Pembuatan Reng Bambu 

Tingkat penerimaan usaha pembuatan reng bambu terlihat dalam tabel 3 berikut : 

Tabel 3. Tingkat Penerimaan Usaha Pembuatan Reng Bambu 

No Uraian  Nilai Konversi(Rp) 

1. Penerimaan Usaha    

 - Rata-Rata Produksi/rumpun 100 ikat  

 - Harga jual  Rp. 10.000,-  

 Rata-Rata Penerimaan   Rp. 1.000.000 

2. Biaya Produksi   

 Biaya Tetap   

 - Parang  Rp.     150.000 

 - Batu Asah  Rp.      20.000 

 Biaya Tidak Tetap   

 - Pembelian rumpun bambu  Rp.     150.000  

 - Biaya transportasi                       Rp.     70.000 

 - Biaya konsumsi   Rp.    105.000  

 - Biaya lain-lain (rokok,tali,dll)   Rp.    105.000   

 Biaya Total  Rp.    600.000 

 Pendapatan (2-1)  Rp.     400.000 

Sumber : Data Primer, diolah (2016) 

Berdasarkan tabel tersebut dapat  diketahui bahwa total penerimaan dari usaha 

pembuatan reng bambu untuk satu rumpun bambu dengan waktu pengerjaan selama 7 

hari  adalah Rp. 1.000.000,- dengan total pendapatan usaha sebesar Rp. 400.000,- . 

C. Analisis Kelayakan Budidaya Pembuatan Reng Bambu 

Untuk mengetahui kelayakan usaha pembuatan reng bambu dalam penelitian ini 

digunakan analisis Revenue of Cost Ratio (R/C) yakni besarnya perbandingan 

penerimaan dan biaya total dengan menggunakan rumus Revenue of Cost Ratio (R/C), 

dengan rumus sebagai berikut: 

   
 

 
 

Keterangan: 
a = Perbandingan antara Total Revenue dengan Total Cost 
R = (Total Revenue) penerimaan total, dinyatakan dalam satuan (Rp) 
C = (Total Cost) Biaya total, dinyatakan dalam satuan (Rp) 
 
Dengan Kriteria apabila: 

R/C > 1= Usaha pembuatan reng bambu menguntungkan atau layak diusahakan 

R/C =1  = Usaha pembuatan reng bambu berada pada titik impas 

R/C < 1 = Usaha pembuatan reng abmbu dalam keadaan rugi atau tidak layak 

diusahakan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat kelayakan usaha pembuatan reng bambu 

adalah sebagai berikut: 

   
            

          
 

     = 1,67 
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Penerimaan yang diterima oleh pembuat reng bambu adalah Rp 1.000.000,- 

dengan rata-rata biaya total sebesar Rp 600.000,- sehingga diperoleh Revenue of Cost 

Ratio sebesar 1,67. Dengan demikian, usaha pembuatan reng bambu layak untuk 

diusahakan, sebab nilai rasio R/C > 1. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tingkat penerimaan dalam usaha 

pembuatan reng bambu adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan total pendapatan 

sebesar Rp.     400.000 untuk pengusahaan satu rumpun bambu.  R/C rasio dari usaha 

pembuatan reng bambu adalah sebesar 1,67  atau R/C >1 sehingga usaha pembuatan 

reng bambu ini layak dilaksanakan. 
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ABSTRAK 
 

Keunggulan pengetahuan dan teknologi ekologi lokal masyarakat yang hidup di dalam 
dan di sekitar lahan basah khususnya di lahan basah pasang surut yang sebagian besar 
berupa lahan rawa gambut dalam mengusahakan tanaman budidaya begitu menonjol. 
Salah satu sistem usaha tani yang dikembangkan masyarakat  dengan berbasis  pada 
pengetahuan dan teknologi ekologi  lokal adalah  sistem agroforestri. Maka kegiatan  
penelitian ini bertujuan untuk untuk mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi ekologi 
lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan basah dengan sistem agroforestri dengan 
melaksanakan kegiatan uji coba penanaman pola agroforestri ditempat yang belum 
menerapkan sistem  agroforestri tersebut.  Metode dasar yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksprimen. Lokasi demplot penelitian di Desa Baji 
Kecamatan Kapuas  Hilir Kabupaten Kapuas.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
persentase hidup tanaman yang diukur berdasarkan jumlah tanaman yang hidup terhadap 
keseluruhan tanaman uji adalah diatas 80% pada semua teknik pengolahan lahan. 
Tanaman mahoni (Swetania mahagony) memiliki  persen hidup 87%, tanaman petai 
(Parkia speciosa) memiliki persen hidup  100% dan karet (Hevea brasiliensis) memiliki 
persen hidup 80%. Pada semua teknik pengolahan lahan yaitu pada  teknik gundukan, 
gelangan dan surjan  dari segi diameter, tinggi  dan jumlah daun maka  mahoni (Swetania 
mahagony) memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi untuk ketiga parameter tersebut 
dibanding jenis tanaman petai  (Parkia speciosa) dan karet (Hevea brasiliensis). 
Kata kunci:  pengetahuan dan teknologi ekologi lokal 1,  agroforestri lahan basah 2 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keunggulan pengetahuan dan teknologi ekologi lokal masyarakat yang hidup di 

dalam dan di sekitar lahan basah khususnya di lahan basah pasang surut yang sebagian 

besar berupa lahan rawa gambut dalam mengusahakan tanaman budidaya begitu 

menonjol. Terbukti Kabupaten Barito Kuala yang merupakan kabupaten dengan luasan 

lahan basah terbesar di Kalimantan Selatan (99.234 ha dari luasan 191.022 ha) dan 

Kabupaten Kapuas telah mampu membangun sistem usaha taninya secara produktif. 

Salah satu sistem usaha tani yang dikembangkan masyarakat di Kabupaten tersebut 

dengan berbasis  pada pengetahuan dan teknologi lokal adalah  sistem agroforestri.  

mailto:Hafizianoor72@yahoo.com
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Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman 

berkayu dengan tanaman tidak berkayu atau dapat pula dengan rerumputan (pasture), 

kadang-kadang ada komponen ternak atau hewan lainnya (lebah, ikan) sehingga 

terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara tanaman berkayu dengan komponen 

lainnya dan dikelola sesuai budaya tani masyarakat setempat. 

Penerapan konsep agroforestri di lahan basah sebenarnya merupakan konsep 

yang memerlukan pengetahuan dan teknologi yang spesifik mengingat sifat-sifat 

karakteristik lahan, faktor-faktor dan praktek yang berperan dalam pembentukannya yang 

bersifat sangat kompleks dan bervariasi  maka teknik agroforestri yang diterapkan juga 

harus bersifat local spesific dengan mempertimbangkan sifat-sifat lingkungan, aspek 

sosial, ekonomi, budaya, tradisi dan kearifan masyarakat lokal. Masyarakat lokal lebih 

dahulu memiliki pemahaman yang bagus dari segi pengetahuan dan teknologi agroforestri 

dikarenakan mereka telah hidup di lingkungan yang sama atau serupa untuk beberapa 

generasi dan telah mewarisi atau mengakumulasi pengetahuan dan teknologi yang 

relevan dengan kondisi alam setempat. Mereka telah banyak belajar dan menghasilkan 

pengetahuan yang kompleks, canggih dan tepat guna untuk kondisi pertanian setempat. 

Maka melalui penelitian mengenai pengetahuan dan teknologi ekologi lokal 

masyarakat di dalam pengelolaan sumberdaya lahan basah dengan sistem agroforestri 

yang mengambil studi kasus di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kapuas 

diharapkan akan dapat menggali pengetahuan dan teknologi ekologi lokal masyarakat 

setempat. Sehingga  out put dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan masukan 

untuk terbangunnya satu paket teknologi agroforestri lahan basah yang berbasis 

masyarakat yang kemudian  dimodifikasi dan didesain agar dapat bersinergi dengan 

pengetahuan dan teknologi modern hasil penelitian dari kalangan kampus dan balai 

penelitian.  Dengan demikian posisi masyarakat akan bergeser dari yang dulunya menjadi 

obyek penelitian dan pembangunan  berubah menjadi sobyek penelitian dan 

pembangunan. Sehingga pada akhirnya  akan benar-benar dapat menghasilkan  

pengembangan pengetahuan dan teknologi ekologi lokal sistem agroforestri lahan basah 

tepat guna  yang lebih strategis,luwes dan manusiawi. 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 

teknologi ekologi lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan basah dengan sistem 

agroforestri dengan melaksanakan kegiatan uji coba penanaman pola agroforestri 

ditempat yang belum menerapkan sistem  agroforestri tersebut.  

II. METODE  PENELITIAN 

Penelitian untuk penempatan demplot uji coba dilakukan di Desa Baji Kecamatan 

Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan 
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di daerah tersebut dikarenakan di daerah tersebut terdapat  sebagian lahan basah rawa 

gambut yang belum menerapkan sistem pengelolaan agroforestri dengan   masing-

masing teknik pengolahan lahan. Lahan yang digunakan sebagai lahan uji coba demplot 

agroforestri merupakan lahan pertanian milik petani setempat. 

Uji coba dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dari penelitian tahap I terkait 

dengan pengetahuan dan teknologi ekologi lokal. Penelitian dilakukan dengan metode 

randomized complete blok design (RCBD) dengan menggunakan 3 blok, luas blok yang 

digunakan 0,25 ha, dengan jumlah perlakuan sebanyak 3, masing-masing perlakuan 

terdapat 3  jenis tanaman dengan masing-masing 5 ulangan. Setelah itu dilakukan 

kegiatan penanaman pada masing-masing blok berdasarkan pola agroforestri yang 

dikembangkan oleh masyarakat meliputi agroforestri sengon, kelapa, karet dan tanaman 

buah campuran (mangga) namun untuk uji coba demplot ini dipilih 3 jenis tanaman yang 

berbeda yaitu tanaman mahoni (Swetania mahagony) untuk mewakili sistem agroforestri 

sengon, jenis tanaman petai (Parkia speciosa) untuk mengakili sistem agroforestri 

tanaman buah campuran dan jenis tanaman karet (Hevea brasiliensis)  untuk mewakili 

sistem agroforestri karet. Sistem pengolahan lahan yang dikembangkan petani adalah 

dengan bentuk pengolahan lahan dengan  sistem gundukan, surjan dan gelangan.   

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengetahuan dan teknologi ekologi lokal agroforestri lahan basah berdasarkan 

diskripsi pola agroforestri yang dikembangkan masyarakat pada 4 lokasi penelitian dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

A. Kegiatan Persiapan Penanaman 

Kegiatan persiapan penanaman  meliputi kegiatan penyiapan lahan, pengelolaan 

air, pengolahan lahan, pengelolaan kesuburan tanah dan penanaman. Kegiatan 

penyiapan lahan bagi tanaman biasanya dilakukan diakhir musim kemarau (menjelang 

awal musim hujan) yaitu berkisar antara bulan September sampai dengan bulan Oktober. 

Pada penelitian ini dilakukan di awal September karena sudah mulai hujan. Kegiatan 

diawali dengan pembukaan lahan yaitu pembersihan gulma dengan melakukan 

penebasan yang dilanjutkan dengan pencincangan  terhadap hasil tebasan berupa gulma 

dan sisa-sisa akar pohon yang ada disekitarnya.   

Pengolahan lahan yang  dilakukan dengan cara manual saja yaitu  dengan 

menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, tajak dan sundak walaupun 

berdasarkan hasil wawancara dengan responden ada juga yang mengolah lahan dengan 

cara mekanis yaitu dengan menggunakan traktor.  Alasan  menggunakan cara manual 

agar  biaya lebih  murah, lahan mudah  diatur  dan  lebih  rapi.   Penggunaan tajak atau 

parang bertangkai panjang berfungsi ganda yaitu selain untuk menebas gulma juga untuk 
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memapas lapisan permukaan tanah sedalam 5 – 10 cm dalam rangka pengolahan tanah 

mínimum. Hal ini terkait dengan usaha petani untuk tidak menyingkap lapisan pirit.  

Peningkatan produktivitas lahan perlu adanya pengelolaan air, meliputi 

pembuatan saluran-saluran keliling/parit pengantisipasi kekurangan air, karena pertanian 

disini sepenuhnya mengandalkan sistem pengairan tadah hujan dan pasang surut air. 

Sistem tabat juga dibuat untuk mempertahankan muka air selama musim tanam padi 

pada sekitar bulan Maret-April. Tabat baru dibuka pada akhir musim kemarau atau 

menjelang musim hujan untuk mengeluarkan unsur pencemar (Al,Fe,H2S). 

Sistem pengolahan lahan yang dikembangkan petani adalah dengan bentuk 

pengolahan lahan dengan  sistem gundukan, surjan dan piringan.  Maka dalam penelitian 

ini juga mengadopsi ketiga pola tersebut. 

1).  Teknik gundukan dan gelangan 

Gundukan/tokongan (Gambar 1)  disini dibuat  dengan menumpuk tanah dimana 

tumpukan berbentuk  lingkaran  atau  segi empat,  menurut  petani   gundukan  dibuat   

dengan  ukuran tinggi 30- 40 cm atau gundukan dibuat dengan ukuran 1 meter yang 

berbentuk lingkaran dengan tinggi 60 cm.dan jarak antar gundukan adalah 5,5 m.  

Menurut petani kegunaan dari teknik gundukan ini supaya tanaman tidak mudah 

tergenang air dan supaya tanaman berbentuk pohon  bisa lebih baik lagi, karena dengan 

penambahan tanah yang ditumpuk maka unsur hara yang diperoleh akan lebih banyak. 

 

 

  

Gambar 1.  Photo Gundukan dan Gelangan 

 

Gundukan / tokongan Gundukan / tokongan 

30 / 40/60cm 
Muka Tanah 

5,5 m 
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2)  Teknik surjan 

 Surjan ini (Gambar 2) terdiri dari tabukan atau paritan sedalam 40 cm dengan 

lebar 3 m dan guludan mempunyai lebar 6 m. Menurut responden, budidaya tanaman 

sistem agroforestri dilahan gambut idealnya memang menggunakan sistem surjan  hal ini 

merupakan salah satu upaya mengatasi pengaruh luapan air pasang.  Pembuatan surjan 

dimaksudkan untuk memberikan pengaturan secukupnya kepada lingkungan perakaran, 

disamping itu berguna juga untuk membuat tanah lebih teguh sehingga penjangkaran 

akar dalam tanah dapat lebih kuat. 

Praktek sistem surjan memungkinkan dilakukan pengembangan pola tanam dan 

penganekaragaman jenis komoditas.  Jenis yang biasa ditanam yaitu pada bagian 

tabukan yang tetap basah biasanya ditanami padi (Oryza sativa), sedangkan pada bagian 

guludan ditanam tanaman pohon  penghasil kayu, buah-buahan dan sayur-sayuran. 

Pembuatan surjan dikerjakan bertahap yaitu tanah digali dan disusun setumpuk demi 

setumpuk sehingga kondisi tanah yang semula basah menjadi kering yaitu pada bagian 

guludan, sedangkan pada bagian tabukan tetap basah.  Dan pada bagian tabukan air bisa 

tertampung, sehingga untuk kegiatan pertanian sangat diperlukan karena disana 

mengandalkan pengairan tadah hujan dan pasang surut air. 

 

         

Gambar 2.  Photo Bentuk  Surjan   

a 

c c 
b 

b 

6 m 

0,4 m 

3 m 

Keterangan :  a = Tinggi normal tanah           
b   = Tabukan           
c   = Guludan 
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 Dari hasil penelitian ada satu sistem pengolahan lahan lagi yaitu sistem piringan 

namun tidak diaplikasikan pada tahun kedua ini berhubung sistem piringan dilakukan 

pada lahan yang agak tinggi dan agak susah ditemukan lahan kosong yang 

keberadaannya kompak dengan  lahan yang lebih rendah. Jadi yang digunakan hanya 3 

sistem pengolahan lahan saja yaitu gundukan, gelengan dan surjan. 

Produktivitas suatu lahan sangat ditentukan oleh kesuburan tanah, sehingga perlu 

dilakukan pengelolaan hara untuk mengatasi kesuburan lahan gambut yang rendah, 

biasanya petani dengan memberikan kapur untuk mengurangi kadar keasaman tanah, 

karena tanah dilahan gambut pada umumnya mempunyai kandungan asam yang tinggi.  

Selain kapur petani juga memberikan abu sekam. Untuk pupuk pengganti Urea, KCl, NPK 

dan TSP digunakan  kompos yang dibuat dari jerami dan sisa hasil panen lainnya yang 

dikenal dengan sistem puntal dan sebar. Kompos ini penting untuk menambah kesuburan 

tanah dan memperbaiki struktur tanah sehingga tanaman yang dihasilkan akan lebih 

subur. Selanjutnya dilakukan kegiatan penanaman. 

B. Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi Sistem Agroforestri di Lahan Basah 

1. Persen Tumbuh 

Salah satu ukuran keberhasilan pada proses pembuatan tanaman adalah 

besarnya persentase hidup tanaman uji, semakin besar persentase hidup tanaman 

menunjukan besarnya daya adaptabilitas jenis tersebut terhadap lokasi/site penanaman. 

Persentase hidup dari tanaman juga  menunjukan indikasi kecocokan suatu jenis 

tanaman terhadap tempat penanaman (Nugroho,2001).  Persen hidup ini diukur pada 

pada waktu tanaman berumur 6 minggu penanaman dimulai minggu pertama Agustus  

dan pengukuran terakhir awal bulan Nopember (3 bulan), pada umur ini  tanaman sudah 

mulai menunjukkan periode perkembangan (melewati masa establishment/pemapanan).  

Persentase hidup tanaman diukur berdasarkan jumlah tanaman yang hidup 

terhadap keseluruhan tanaman uji adalah diatas 80% pada semua teknik pengolahan 

lahan. Tanaman mahoni (Swetania mahagony) memiliki  persen hidup 87%, tanaman 

petai (Parkia speciosa) memiliki persen hidup  100% dan karet (Hevea brasiliensis) 

memiliki persen hidup 80%. Jenis tanaman mahoni dan karet tidak sepenuhnya mampu 

beradaptasi untuk hidup dengan teknik pengolahan lahan secara gundukan sehingga 

setelah 6 minggu mengalami kematian karena akarnya basah dan busuk akibat tanahnya 

terlalu lembab. Data hasil persentase hidup tanaman dapat dilihat pada grafik persentase 

pertumbuhan disajikan pada Gambar 3. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut menunjukan bahwa teknik pengolahan lahan 

dalam bentuk gelangan dan surjan pada semua jenis tanaman cocok sebagai tempat 

tumbuh tanaman. Hal ini dikarenakan pada kedua teknik ini lebih memberikan ruang yang 
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luas untuk tempat berkembangnya tanaman dalam proses tumbuhnya dibanding sistem 

gundukan. 

 Khusus untuk surjan merupakan pola ideal teknik pengolahan lahan untuk 

tanaman berkayu di lahan rawa gambut. Secara teknis teknik ini dimulai dari terbentuknya 

gundukan secara beraturan yang kemudian saling menyambung dan membentuk jalur 

sehingga menjadi gelangan. Setiap tahun gelangan diberi input tanah dan sisa-sisa hasil 

panen padi sehingga membentuknya melebar dan terbentuklah surjan sehingga 

berdampak pada perubahan sifat fisik tanah  seperti kekerasan tanah, berat volume 

tanah, dan agihan pori-pori tanah. Hal ini berkorelasi positif dengan keberadaan tanaman 

berkayu yang ditanam di atasnya.Karena tanaman tersebut dapat mempercepat 

pematangan tanah itu sendiri. Tanah yang matang berpengaruh terhadap karakter sifat 

kimiawi tanah seperti pH tanah, pE, KPK dan transformasi C,N,P (Rasmadi,2006). 

 

Gambar 3. Grafik Persentase Hidup Tanaman 

2. Rata-rata Pertumbuhan 

a. Teknik gundukan 

 Pada pengolahan lahan dengan teknik gundukan diuji coba 3 jenis tanaman yang 

berbeda yaitu tanaman mahoni untuk mewakili sistem agroforestri sengon, jenis tanaman 

petai untuk mengakili sistem agroforestri tanaman buah campuran dan jenis tanaman 

karet untuk mewakili sistem agroforestri karet. Adapun rata-rata hasil pengukuran ketiga 

jenis tanaman tersebut yang meliputi jumlah daun, diameter dan tinggi pada teknik 

gundukan ternyata untuk teknik gundukan dari segi diameter dan tinggi mahoni memiliki 

rata-rata pertumbuhan tertinggi dibanding jenis tanaman petai  dan karet. Namun untuk 

pertambahan jumlah daun karet lebih cepat pertambahannya ketimbang jenis petai dan 

mahoni. Tapi walaupun pertumbuhan diameter, tinggi dan pertambahan jumlah daunnya 

relatif lebih rendah ketimbang mahoni namun petai lebih mampu adaftif hidup di atas 

tanah yang masih berbentuk gundukan.Lihat perbandingan pertumbuhan tanaman petai, 

mahoni dan karet pada grafik yang ditunjukan pada Gambar 4 berikut. 

 

 

Persentase Hidup Tanaman  

Persen Hidup Gundukan (%)

Persen Hidup Gelangan (%)

Persen Hidup Surjan (%)
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Gambar 4. Grafik rata-rata hasil pengukuran tanaman pada teknik gundukan 

b. Teknik Gelangan 

 Pada teknik gelangan pertumbuhan diameter ketiga tanaman yaitu mahoni, petai 

dan karet cenderung sama,hanya pada pertumbuhan tinggi dan jumlah daun mahoni 

tetap unggul ketimbang petai dan karet. Diameter rata-rata mahoni adalah 1,64 cm, tinggi 

68 cm dan jumlah daun 35,8 helai. Diameter rata-rata petai  adalah 1,66 cm, tinggi 19,4 

cm dan jumlah daun 28,4  helai. Diameter rata-rata karet  adalah 1,36  cm, tinggi 41,6  cm 

dan jumlah daun 32,8 helai.  Berdasarkan Gambar 5  yang menampilakan grafik rata-rata 

hasil pengukuran tanaman pada teknik gelangan terlihat mahoni unggul dibanding 

tanaman karet dan petai baik untuk pertumbuhan tinggi maupun jumlah daun.Sedangkan 

diameter pertumbuhannya relatif sama. 

 

Gambar 5. Grafik rata-rata hasil pengukuran tanaman pada teknik gelangan 

c. Teknik Surjan 

Pada teknik surjan  pertumbuhan diameter ketiga tanaman yaitu mahoni, petai dan 

karet juga  cenderung sama,hanya pada pertumbuhan tinggi dan jumlah daun mahoni 

tetap unggul ketimbang petai dan karet seperti pada teknik gelangan dan gundukan. 

Diameter rata-rata mahoni adalah 1,52 cm, tinggi 61,8 cm dan jumlah daun 29,4 helai. 

Diameter rata-rata petai  adalah 1,58 cm, tinggi 18,2 cm dan jumlah daun 20,0  helai. 

Diameter rata-rata karet  adalah 1,48  cm, tinggi 27,8  cm dan jumlah daun 22,4 helai. 

Berdasarkan Gambar 6 yang menampilakan grafik rata-rata hasil pengukuran tanaman 

pada teknik surjan terlihat mahoni unggul dibanding tanaman karet dan petai baik untuk 

pertumbuhan tinggi maupun jumlah daun. Sedangkan diameter pertumbuhannya relatif 

sama. 
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Gambar 6. Grafik rata-rata hasil pengukuran tanaman pada teknik surjan 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1.     Uji coba sistem agroforestri dilahan basah yang dikembangkan masyarakat kegiatan 

uji cobanya meliputi kegiatan penyiapan lahan, pengelolaan air, pengolahan lahan, 

pengelolaan kesuburan tanah dan penanaman. 

2.  Pada semua teknik pengolahan lahan yaitu pada  teknik gundukan, gelangan dan 

surjan  dari segi diameter, tinggi  dan jumlah daun maka  mahoni (Swetania 

mahagony) memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi untuk ketiga parameter tersebut 

dibanding jenis tanaman petai  (Parkia speciosa) dan karet Hevea brasiliensis). 

B. Saran 

 Secara umum ketiga jenis tanaman cocok dikembangkan di lahan basah namun 

pengolahan lahan dengan sistem gelangan dan surjan sangat dianjurkan karena 

memberikan hasil pertumbuhan dan persen hidup yang optimal. 
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ABSTRAK 

 
Keberhasilan program Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dipengaruhi oleh keberadaan 
masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan yang dikelolanya. Kajian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pengetahuan masyarakat tentang KPH Lindung Rinjani Barat dan 
pengelolaannya. Kajian dilakukan pada bulan Agustus hingga November 2015. Data 
dikumpulkan melalui wawancara terhadap 130 orang dan diskusi kelompok dengan 80 
orang dari Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar; Desa Kekait Kecamatan Gunung 
Sari, dan Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada yang terletak di Kabupaten Lombok 
Barat serta Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung yang terletak di Kabupaten Lombok 
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang terkumpul selanjutnya ditabulasi, 
dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Responden kajian ini terdiri dari laki-laki (71%) 
dan perempuan (29%) yang didominasi oleh masyarakat Suku Sasak (97%), berusia 
produktif 15-64 tahun (95%), bermatapencaharian sebagai petani (58%) dengan 
pengalaman usaha tani rata-rata selama 17 tahun dan berpendidikan setingkat sekolah 
dasar (35%). Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar HL Rinjani Barat 
menggarap kawasan hutan lindung sebelum terbentuknya KPH Lindung Rinjani Barat. 
Mereka mengetahui bahwa lahan yang mereka garap merupakan lahan negara dan 
kawasan lindung yang perlu dijaga kelestariannya. Mayoritas responden mengetahui 
fungsi hutan lindung dan pengelola HL Rinjani Barat. Pengetahuan tersebut diperoleh dari 
sosialisasi yang dilakukan oleh KPH pada tahun 2012. Manfaat HL Rinjani Barat yang 
dirasakan masyarakat yaitu air, udara sejuk, pariwisata, pekerjaan, HHBK, serta 
penghasilan. Sebanyak 53% responden menyatakan telah dilibatkan dalam kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh KPH, di antaranya pembuatan bibit, penghijauan, 
pengamanan kawasan hutan, pertemuan kelompok penggarap, serta pengelolaan 
bantuan hewan ternak. 
Kata Kunci: pengetahuan, KPH Lindung Rinjani Barat, pengelolaan, hutan lindung 

 

I. PENDAHULUAN 

     Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Rinjani Barat merupakan salah satu KPH 

di Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor: SK.337/MENHUT-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah KPH 

Produksi (KPHP) dan KPH Lindung (KPHL). Keberhasilan program KPH Lindung Rinjani 

Barat dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan yang 

dikelolanya. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat tentang 

KPH Lindung Rinjani Barat dan pengelolaannya. Pengetahuan lokal merupakan hasil dari 

proses belajar berdasarkan persepsi petani sebagai pelaku utama pengelola sumber daya 

lokal (Mulyoutami et al., 2004). Pengetahuan yang dimiliki seseorang mempunyai 

kecenderungan untuk mempengaruhi persepsinya, khususnya terhadap suatu obyek yang 
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sangat dikenal atau sudah diketahui oleh seseorang (Walgito, 2003 dalam Prayitno et al., 

2014). Pengetahuan yang dimiliki seseorang juga mempunyai kecenderungan untuk 

mempengaruhi perilakunya (Prayitno et al., 2014). Dengan diketahuinya pengetahuan 

masyarakat tentang KPH Lindung Rinjani Barat dan pengelolaannya dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi bagi KPH dalam menyusun program yang memerlukan 

partisipasi masyarakat. 

II. METODE 

A. Lokasi dan Waktu Kajian 

     Kajian ini dilakukan di wilayah kerja KPH Lindung Rinjani Barat yang terletak di antara 

116º 02' 44" - 116º 28' 25" Bujur Timur dan 08º 17' 22" - 08º 34' 52" Lintang Selatan yang 

berada di Pulau Lombok, Provinsi NTB. KPH Lindung Rinjani Barat seluas + 40.983 

hektar dengan wilayah kerja meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat dan 

Kabupaten Lombok Utara. Luas areal didominasi oleh hutan lindung  seluas ± 28.911 

hektar (70,34%). Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga November 2015. Lokasi 

dipilih secara sengaja yaitu desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan KPH 

Lindung Rinjani Barat dan masuk dalam Kelompok Hutan Gunung Rinjani yaitu Desa 

Pusuk Lestari, Desa Kekait, Desa Buwun Sejati serta Desa Tegal Maja dengan profil 

tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Profil lokasi penelitian 

Uraian Pusuk Lestari Desa Kekait Buwun Sejati Tegal Maja 

Lokasi 
administratif 

Kecamatan Batu 
Layar, Kabupaten 
Lombok Barat 

Kecamatan 
Gunung Sari, 
Kabupaten 
Lombok Barat 

Kecamatan 
Narmada, 
Kabupaten 
Lombok Barat 

Kecamatan 
Tanjung, 
Kabupaten 
Lombok Utara 

Luas 64,13 hektar yang 
terbagi menjadi 4 
dusun dan 8 RT 

996 hektar yang 
terbagi menjadi 7 
dusun dan 36 RT 

1.414 hektar yang 
terbagi menjadi 5 
dusun dan 27 RT 

2.376 hektar yang 
terbagi menjadi 
11 dusun dan 50 
RT 

Tahun 
berdiri 

2011 (pemekaran 
dari Desa Lembah 
Sari) 

1970 (pemekaran 
dari Desa Gunung 
Sari)  

2012 (pemekaran 
dari Desa Sesaot)  

2013 (pemekaran 
dari Desa 
Tanjung) 

Kondisi 
demografis 

Penduduk 
sebanyak 1.114 
jiwa yang berasal 
dari 335 KK, terdiri 
dari 553 laki-laki 
dan 561 
perempuan 
dengan kepadatan 
1.737 jiwa/ km

2
 

Penduduk 
sebanyak 6.668 
jiwa berasal dari 
1.914 KK, terdiri 
dari 3.292 laki-laki 
dan 3.376 
perempuan 
dengan 
kepadatan 669 
jiwa/ km

2
 

Penduduk 
sebanyak 2.676 
jiwa berasal dari 
686 KK, terdiri dari 
1.302 laki-laki dan 
1.374 perempuan 
dengan kepadatan 
189 jiwa/ km

2
 

Penduduk 
sebanyak 5.260 
jiwa berasal dari 
1.666 KK, terdiri 
dari 2.536 laki-laki 
dan 2.724 
perempuan 
dengan 
kepadatan 221 
jiwa/ km

2
 

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat 2014 

B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 130 orang responden petani dan 

diskusi kelompok terpilah gender dengan 80 orang perwakilan desa (10 orang laki-laki 
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dan 10 orang perempuan dari setiap desa) dari 4 (empat) desa terpilih. Wawancara dan 

diskusi kelompok menggunakan kuesioner dan panduan diskusi yang dipersiapkan 

terlebih dahulu. Karakteristik responden kajian ini tertera pada Tabel 2. Data yang 

terkumpul selanjutnya ditabulasi, dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 

Tabel 2. Karakteristik responden penelitian 

Karakteristik Pusuk Lestari Kekait Buwun Sejati Tegal Maja 

Jumlah 
responden 

32 orang 33 orang 32 orang 33 orang 

Laki-laki 26 orang (81%) 21 orang (64%) 22 orang (69%) 23 orang (70%) 

Perempuan 6 orang (19%) 12 orang (36%) 10 orang (31%) 10 orang (30%) 

Usia dominan 
15-64 tahun 

29 orang (91%) 32 orang (97%) 32 orang (100%) 31 orang (94%) 

Status menikah 32 orang (100%) 31 orang (94%) 30 orang (94%) 31 orang (94%) 

Suku Sasak 30 orang (94%) 33 orang (100%) 32 orang (100%) 33 orang (100%) 

Tingkat 
pendidikan 

18 orang (56%) 
tamat/tidak tamat 
SD/sederajat 

10 orang (30%) 
tamat/tidak tamat 
SD/sederajat 

11 orang (34%) 
tamat/tidak tamat 
SMA/sederajat 

14 orang (42%) 
tamat/tidak tamat 
SMA/sederajat 

Jumlah 
tanggungan 
keluarga 

19 orang (59%) 
≤3 orang 

16 orang (48%) 
4-6 orang 

26 orang (81%) 
≤3 orang 

27 orang (82%) 
≤3 orang 

Pekerjaan 
utama bertani/ 
berkebun 

17 orang (53%) 16 orang (48%) 24 orang (75%) 18 orang (55%) 

Pengalaman 
usaha tani 
(tahun) 

7 orang (22%) 
11-20 tahun 
7 orang (22%) 
21-30 tahun 

17 orang (52%) 
11-20 tahun 

16 orang (50%) 
11-20 tahun 

13 orang (39%) 
11-20 tahun 

Sumber: pengolahan data primer, 2015 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Aktivitas Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Hutan Lindung Rinjani Barat 

Keberadaan hutan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat yang 

tinggal di sekitar hutan. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar 

Hutan Lindung Rinjani sebagaimana hasil kajian Kuswantoro et al., 2016. Masyarakat di 

empat lokasi kajian beraktivitas di hutan jauh sebelum terbentuknya KPH Lindung Rinjani 

Barat.  

Masyarakat Desa Pusuk Lestari beraktivitas di hutan sejak tahun 1940-an, 

masyarakat Desa Kekait sejak tahun 1970-an, masyarakat Desa Buwun Sejati sejak 

tahun 1965, dan masyarakat Desa Tegal Maja sejak tahun 2001. Semula aktivitas 

masyarakat di hutan hanya untuk mencari kayu, rotan, dan burung, tetapi lama-kelamaan 

aktivitas tersebut berupa penggarapan lahan hutan (berkebun). Salah satu motivasi 

masyarakat menggarap lahan hutan karena hasil dari kebun milik dirasa kurang 

mencukupi kebutuhan keluarga sebagaimana pernyataan responden di Desa Tegal Maja. 

Penggarapan lahan hutan dilakukan dengan membagi-bagi hutan menjadi petak-petak 

kebun. Setiap petani memiliki cara sendiri untuk menandai wilayah garapannya, misalnya 

dengan menanam pohon pinang dan gamal sebagai batas lahan garapan seperti yang 
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dilakukan petani dari Desa Pusuk Lestari. Setiap keluarga menggarap 1-2 lokasi dengan 

luasan 0,3-0,5 ha (Pusuk Lestari), 0,3-1 ha (Kekait), dan 0,5 ha (Tegal Maja). Tanaman 

yang ditanam oleh masyarakat yaitu durian, nangka, kopi, melinjo (Pusuk Lestari), pisang, 

kopi, durian, nangka (Kekait), kemiri, kopi, durian (Buwun Sejati), serta dadap, gamal, 

nangka, kemiri, durian, coklat dan kopi robusta (Tegal Maja). Bibit tanaman diperoleh 

masyarakat dengan cara membeli, menyemai, maupun memindahkan tanaman yang 

sudah ada. Tahun 2000-an masyarakat mendapatkan bibit tanaman dari Dinas 

Kehutanan Provinsi NTB dengan adanya program hutan cadangan pangan. Bibit tanaman 

yang diberikan diantaranya durian, nangka, aren, kopi, dan melinjo yang merupakan jenis 

tanaman MPTS.  Kegiatan-kegiatan penghijauan di hutan dikoordinir oleh kelompok tani 

yang dibentuk masyarakat. 

B. Pengetahuan Masyarakat tentang KPH Lindung Rinjani Barat 

KPH Lindung Rinjani Barat dibentuk pada tahun 2009, tetapi sosialisasi tentang 

keberadaannya kepada masyarakat baru efektif dilakukan mulai tahun 2012. Adanya 

sosialisasi yang terus menerus dilakukan terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan 

secara langsung dengan kawasan KPH, menyebabkan mayoritas responden mengetahui 

keberadaan KPH Lindung Rinjani Barat sebagaimana tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan KPH Lindung Rinjani Barat 

Pernyataan Tanggapan 
Pusuk 
Lestari 

Kekait Buwun Sejati 
Tegal 
Maja 

Total 

N % N % N % N % N % 

Keberadaan 
KPH Lindung 
Rinjani Barat 

T 17 53 17 52 20 63 16 48 70 54 

TT 2 6 7 21 11 34 15 45 35 27 

TJ 13 41 9 27 1 3 2 6 25 19 

sub total 32 100 33 100 32 100 33 100 130 100 

Lahan yang 
digarap adalah 
lahan negara 

T 21 66 23 70 29 91 29 88 102 78 

TT 5 16 7 21 2 6 2 6 16 12 

TJ 6 19 3 9 1 3 2 6 12 9 

sub total 32 100 33 100 32 100 33 100 130 100 

Fungsi Hutan 
Lindung Rinjani 
Barat 

T 21 66 23 70 26 81 24 73 94 72 

TT 5 16 7 21 6 19 7 21 25 19 

TJ 6 19 3 9 0 0 2 6 11 8 

sub total 32 100 33 100 32 100 33 100 130 100 

Pengelola Hutan 
Lindung Rinjani 
Barat 

T 15 47 16 48 16 50 13 39 60 46 

TT 11 34 11 33 16 50 17 52 55 42 

TJ 6 19 6 18 0 0 3 9 15 12 

sub total 32 100 33 100 32 100 33 100 130 100 

Manfaat Hutan 
Lindung Rinjani 
Barat 

T 22 69 23 70 32 100 28 85 73 56 

TT 3 9 4 12 0 0 3 9 42 32 

TJ 7 22 6 18 0 0 2 6 15 12 

sub total 32 100 33 100 32 100 33 100 130 100 

Dilibatkan dalam 
pengelolaan 
Hutan Lindung 
Rinjani Barat 

T 15 47 14 42 22 69 17 52 68 52 

TT 13 41 16 48 10 31 14 42 53 41 

TJ 4 13 3 9 0 0 2 6 9 7 

sub total 32 100 33 100 32 100 33 100 130 100 

Keterangan: T=tahu; TT=tidak tahu; TJ=tidak menjawab 
Sumber: data primer, diolah 2016 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden (54%) mengetahui keberadaan KPH 

Lindung Rinjani Barat. Mayoritas responden (78%) juga mengetahui bahwa lahan yang 

mereka garap merupakan lahan negara dan kawasan lindung yang perlu dijaga 

kelestariannya. Kawasan lindung termasuk Hutan Lindung Rinjani Barat perlu dijaga 

karena mempunyai beberapa fungsi perlindungan. Fungsi hutan lindung sebagaimana 

pendapat 67% responden yaitu untuk menyimpan air, mencegah longsor dan banjir, 

menahan erosi, menghasilkan oksigen, serta menghasilkan hasil hutan bukan kayu 

(HHBK). Sebanyak 60% responden mengetahui pengelola Hutan Lindung Rinjani Barat 

yaitu pemerintah yang bertugas di bidang kehutanan dan secara khusus yaitu KPH 

Lindung Rinjani Barat. Masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan Hutan Lindung 

Rinjani Barat di antaranya air, udara sejuk, pariwisata, pekerjaan, HHBK, serta 

penghasilan. Adanya manfaat positif dari hutan lindung bagi masyarakat menjadi modal 

bagi KPH untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan lindung. 

Sebanyak 52% responden menyatakan telah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh KPH, di antaranya pembuatan bibit, penghijauan, pengamanan kawasan 

hutan, pertemuan kelompok penggarap, serta pengelolaan bantuan hewan ternak. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Masyarakat di  sekitar KPH Lindung Rinjani Barat memiliki pengetahuan yang positif 

tentang keberadaan KPH Lindung Rinjani Barat, fungsi, dan manfaat hutan lindung. 

Pengetahuan tersebut didukung oleh adanya sosialisasi yang dilakukan secara 

berkelanjutan oleh KPH Lindung Rinjani Barat. 

B. Saran 

Keberhasilan program-program yang dilakukan oleh KPH Lindung Rinjani Barat perlu 

didukung dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh KPH secara terus menerus dan semakin meluas tidak hanya terhadap 

masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan HL Rinjani Barat.  
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ABSTRAK 
 

Jawa Barat merupakan provinsi penghasil tanaman bambu terbanyak di Indonesia. 
Bambu merupakan salah satu tanaman penyusun hutan rakyat yang berpotensi untuk 
dikembangkan secara ekonomi dengan pola agroforestry. Kajian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kegiatan pembangunan demplot agroforestry bambu di Desa Sukaharja, 
Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Demplot dibangun pada 
bulan Agustus 2015 di lahan Desa Sukaharja seluas 3 ha dengan melibatkan petani 
setempat. Rangkaian kegiatan pembangunan demplot yaitu 1) penentuan lokasi, 2) 
pengumpulan data melalui wawancara dan FGD terhadap 84 petani hutan rakyat untuk 
mengetahui pengelolaan lahan dan tanaman yang dimiliki, persepsi terhadap rencana 
pembangunan demplot, peringkat tanaman yang disukai serta harapan masyarakat 
terhadap keberadaan demplot agroforestry bambu, 3) sosialisasi dan penyuluhan 
budidaya dan usaha bambu, 4) observasi dan inventarisasi untuk mengetahui kondisi 
hutan rakyat yang dimiliki masyarakat, mengetahui kondisi lahan calon demplot, serta 
mengetahui jenis-jenis bambu dan tanaman penyusun agroforestry yang dibudidayakan 
oleh masyarakat, 5) pengadaan bibit tanaman berupa bambu, Multi Purposes Trees 
species (MPTs), serta palawija, 6) pembersihan lahan, serta 7) penanaman. Bambu yang 
ditanam sebanyak 3 (tiga) jenis, yaitu bambu ampel, bambu bitung dan bambu hitam. 
Tanaman MPTs yang ditanam yaitu jengkol, petai dan pala yang dipilih karena sesuai 
dengan kondisi biofisik dan keinginan masyarakat. Tanaman palawija yang ditanam yaitu 
jagung, kacang tanah, dan kentang bulu. Keberadaan demplot agroforestry bambu 
bermanfaat untuk menyediakan informasi jenis-jenis tanaman penyusun agroforestry 
bambu, terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat mengenai 
budidaya tanaman bambu serta usaha berbasis bambu, serta media belajar masyarakat 
tentang agroforestry bambu.  
Kata kunci: Demplot, agroforestry bambu, media belajar masyarakat, Ciamis 

 

I. PENDAHULUAN 

Jawa Barat merupakan provinsi penghasil tanaman bambu terbanyak di Indonesia 

dengan populasi bambu sebanyak 76,83% dari populasi di Indonesia (Statistic of Bureau 

of Indonesia, 2004 dalam Herawati et al., 2011). Bambu merupakan salah satu hasil 

hutan bukan kayu (HHBK) yang dikembangkan masyarakat karena memiliki banyak 

manfaat untuk membuat alat-alat dan perabotan rumah tangga, bahan bangunan, pipa 

untuk distribusi air, instrument musik, dan keperluan keagamaan (Nadeak, 2009 dalam  

Hersandini, 2014). Bambu dikembangkan oleh masyarakat selain secara monokultur juga 

secara campuran/ agroforestry sebagai salah satu tanaman penyusun hutan rakyat. 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pembangunan demonstrasi plot 

(demplot) agroforestry bambu di Desa Sukaharja, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten 

mailto:dlist23@yahoo.com
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Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Demonstrasi merupakan metode penyuluhan pertanian yang 

dilakukan dengan cara peragaan untuk memperlihatkan suatu inovasi baru kepada 

sasaran secara nyata karena jika petani hanya mendengarkan dari orang lain cara 

mengerjakan sesuatu dengan baik, mereka lekas melupakannya (Ginting, 2006 dalam 

Zulfa et al., 2014). 

Pembangunan demplot bermanfaat untuk memperkenalkan suatu jenis tanaman 

seperti yang dilakukan oleh kelompok PKK Dusun Sukarejo dan Karangharjo Desa 

Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan 

memanfaatkan pekarangan sebagai demplot tanaman obat (Duaja et al., 2011). 

Pembangunan demplot juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani, seperti 

yang terjadi pada masyarakat di Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur yang memanfaatkan pekarangan dengan tanaman bernilai 

komersil tinggi yaitu jahe merah (Latief et al., 2013). Pembangunan demplot juga dapat 

digunakan untuk menerapkan teknologi budidaya suatu tanaman seperti yang dilakukan 

di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang membudidayakan 

tanaman anggrek di lahan sempit agar masyarakat dapat melakukannya sendiri setelah 

diberi contoh (Murgiyanti et al., 2007). Selain itu pembangunan demplot juga dapat 

dijadikan sebagai media percontohan bagi pengelola kawasan konservasi dalam 

melaksanakan teknik konservasi eksitu dan melakukan pengembangan usaha HHBK 

alternatif seperti yang dilakukan di Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Sukabumi, Taman 

Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang membangun demplot tanaman obat dan 

tanaman anggrek (Widyaningsih et al., 2014). 

II. METODE 

A. Lokasi Kajian 

Kajian dilakukan di Desa Sukaharja, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis. 

Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan banyaknya potensi bambu di Desa 

Sukaharja yang bisa dikembangkan lebih lanjut serta adanya dukungan dari pemerintah 

desa dan masyarakat setempat. 

Desa Sukaharja terbentuk pada tahun 1900, terletak di Kecamatan Rajadesa,  

Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berada pada 7°09'05.377 

S/108°28'40.609 E dan ketinggian 527,40 m dpl. Topografi Desa Sukaharja berbukit-bukit 

+ 200 ha dan dataran tinggi + 300 ha dengan iklim kemarau dan penghujan. Penduduk 

pada tahun 2014 sebanyak  6.018 jiwa (dari 1.907 KK) yang terdiri dari 2.995 penduduk 

laki-laki dan 3.023 penduduk perempuan. Masyarakat bermata pencaharian sebagai 

buruh tani dan petani, dengan penduduk usia produktif 2.697 jiwa dan usia non produktif 

2.811 jiwa. Pendidikan masyarakat terdiri dari tidak/belum tamat SD 537 orang, 

SD/sederajat 2.894 orang, SMP/sederajat 872 orang, diploma 56 orang serta sarjana dan 
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pasca sarjana 41 orang. Potensi Desa Sukaharja yaitu sektor pertanian, peternakan, 

perkebunan, dan hutan rakyat dengan komoditas: padi, palawija (jagung), sayuran 

(buncis), buah-buahan, daging ayam, kopi, dan kayu albasia. Potensi perikanan air tawar 

antara lain ikan nila, gurame, mas, dan ikan mujair. Potensi pariwisata: Cekdam Giri 

Mekarharja dan penangkaran rusa di tanah pangangonan Desa Sukaharja (di Dusun Giri 

Mekarharja dan Dusun Cihawar). Selain itu terdapat potensi industri berupa pengolahan 

kayu, kerajinan anyaman bambu, tikar pandan, makanan olahan, dan sebagainya yang 

sebagian sudah dijual ke luar Jawa. Perkembangan potensi desa didukung dengan 

beberapa fasilitas yang ada yaitu 1 pasar desa, 3 perusahaan pengolahan kayu, 6 heuler 

gabah, 23 toko kelontong, dan 60 warung yang didukung oleh BUMDES Mekar Raharja 

dan SPP PNPM Desa Sukaharja (Pemerintah Desa Sukaharja, 2014). 

B. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui pengalaman langsung membangun demplot 

agroforestry bambu di lahan Desa Sukaharja pada bulan Agustus 2015. Selain itu juga 

dilakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Sukaharja  baik yang menggarap tanah 

desa maupun tidak, serta yang memiliki bambu maupun tidak untuk mengetahui 

persepsinya terhadap rencana pembangunan demplot agroforestri bambu. Responden 

yang diwawancara sebanyak 84 orang dengan karakteristik tertera pada Tabel 1. Hasil 

wawancara serta dokumentasi tentang tahapan pembangunan demplot selanjutnya 

dideskripsikan secara kualitatif. 

Tabel 1. Karakteristik responden kajian 

No Uraian 
Penggarap lahan desa 

Bukan penggarap lahan 
desa 

Jumlah keseluruhan 

PB TPB Jumlah PB TPB Jumlah PB TPB Jumlah 

1. Jumlah responden 
(orang) 

N 38 21 59 24 1 25 62 22 84 

% 45,24 25,00 70,24 28,57 1,19 29,76 73,81 26,19 100,00 

a. Perempuan N 14 8 22 3 0 3 17 8 25 

% 16,67 9,52 26,19 3,57 0,00 3,57 20,24 9,52 29,76 

b. Laki-laki N 24 13 37 21 1 22 45 14 59 

% 28,57 15,48 44,05 25,00 1,19 26,19 53,57  16,67 70,24 

2. Usia dominan 15-64 
tahun 

N 35 15 50 14 1 15 49 16 65 

% 41,67 17,86 59,52 16,67 1,19   17,86 58,33 19,05 77,38 

3. Tempat kelahiran 
dominan Desa Sukaharja 

N 30 17 47 22 1 23 52 18 70 

% 35,71 20,24 55,95 26,19 1,19 27,38 61,90 21,43 83,33 

4. Pendidikan dominan 
SD/sederajat 

N 29 20 49 14 1 15 43 21 64 

% 34,52 23,81 58,33 16,67 1,19 17,86 51,19 25,00 76,19 

5. Pekerjaan utama 
dominan bertani 

N 20 9 29 13 0 13 33 9 42 

% 23,81 10,71 34,52 15,48 0,00 15,48 39,29 10,71 50,00 

6. Status dominan menikah N 34 17 51 21 1 22 55 18 73 

% 40,48 20,24 60,71 25,00 1,19 26,19 65,48 21,43 86,90 

7. Tanggungan keluarga ≤3 
jiwa 

N 25 14 39 20 1 21 45 15 60 

% 29,76 16,67 46,43 23,81 1,19 25,00 53,57 17,86 71,43 

8. Pengalaman usaha tani 
(tahun) 

          

a. Tidak punya N 10 2 12 6 0 6 16 2 18 

% 11,90 2,38 14,29 7,14 0,00 7,14 19,05 2,38 21,43 

b. 31-40 N 10 5 15 4 0 4 14 5 19 

% 11,90 5,95 17,86 4,76 0,00 4,76 16,67 5,95 22,62 
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c. 41-50 N 5 5 10 4 1 5 9 6 15 

% 5,95 5,95 11,90 4,76 1,19 5,95 10,71 7,14 17,86 

9. Dominan tidak mampu 
membuat kerajinan dari 
bambu 

N 32 18 50 20 1 21 52 19 71 

% 38,10 21,43 59,52 23,81 1,19 25,00 61,90 22,62 84,52 

Keterangan: PB=punya bambu; TPB=tidak punya bambu 
Sumber: Widyaningsih et al., 2016 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Persepsi Petani tentang Demplot Tanaman Bambu 

Demplot dibangun seluas 3 ha dengan melibatkan petani setempat. Pemilihan 

agroforestry bambu dengan alasan: 

1. Kepemilikan lahan terbatas. 

2. Bambu cocok ditanam dengan jenis apapun. 

3. Pemeliharaan dan pengaturan panen bambu dapat menjadikan bambu sebagai 

sumber pendapatan petani yang kontinyu (jangka pendek, menengah, dan panjang). 

4. Masyarakat tertarik menanam dan memelihara bambu. 

Adapun persepsi responden tentang rencana pembangunan demplot tertera di Tabel 2. 

Tabel 2. Persepsi responden tentang pembangunan demplot agroforestry bambu 

N
o 

Pernyataan/ 
tanggapan 

Penggarap lahan 
desa 

Bukan penggarap 
lahan desa 

Total 

PB TPB 
Sub 
total 

PB TPB 
Sub 
total 

PB TPB 
Sub 
total 

1. 

Masyarakat 
berminat 
terhadap 
demplot 
bamboo 

S 
N 28 14 42 17 0 17 45 14 59 

% 74 67 71 71 0 68 73 64 70 

R 
N 8 5 13 5 1 6 13 6 19 

% 21 24 22 21 100 24 21 27 23 

TS 
N 1 1 2 1 0 1 2 1 3 

% 3 5 3 4 0 4 3 5 4 

TJ 
N 1 1 2 1 0 1 2 1 3 

% 3 5 3 4 0 4 3 5 4 

sub 
total 

N 38 21 59 24 1 25 62 22 84 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
                       

2 

Masyarakat 
bisa 

memenuhi 
kewajiban 

terkait 
pem-

bangunan 
demplot 

S 
N 25 14 39 16 0 16 41 14 55 

% 66 67 66 67 0 64 66 64 65 

R 
N 11 6 17 4 1 5 15 7 22 

% 29 29 29 17 100 20 24 32 26 

TS 
N 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

% 0 0 0 4 0 4 2 0 1 

TJ 
N 2 1 3 3 0 3 5 1 6 

% 5 5 5 13 0 12 8 5 7 

sub 
total 

N 38 21 59 24 1 25 62 22 84 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
                       

3 

Masyarakat 
mau 

bekerja-
sama  

S 
N 33 18 51 19 0 19 52 18 70 

% 87 86 86 79 0 76 84 82 83 

R 
N 3 2 5 4 1 5 7 3 10 

% 8 10 8 17 100 20 11 14 12 

TS 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TJ N 2 1 3 1 0 1 3 1 4 
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% 5 5 5 4 0 4 5 5 5 

sub 
total 

N 38 21 59 24 1 25 62 22 84 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
                       

4 
Penyuluh 

perlu 
dilibatkan 

S 
N 29 13 42 20 0 20 49 13 62 

% 76 62 71 83 0 80 79 59 74 

R 
N 9 5 14 3 1 4 12 6 18 

% 24 24 24 13 100 16 19 27 21 

TS 
N 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

% 0 5 2 0 0 0 0 5 1 

TJ 
N 0 2 2 1 0 1 1 2 3 

% 0 10 3 4 0 4 2 9 4 

sub 
total 

N 38 21 59 24 1 25 62 22 84 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
                       

5 
Aparat 

desa men-
dukung 

S 
N 27 14 41 18 0 18 45 14 59 

% 71 67 69 75 0 72 73 64 70 

R 
N 11 6 17 3 1 4 14 7 21 

% 29 29 29 13 100 16 23 32 25 

TS 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TJ 
N 0 1 1 3 0 3 3 1 4 

% 0 5 2 13 0 12 5 5 5 

sub 
total 

N 38 21 59 24 1 25 62 22 84 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Keterangan: 
PB=punya bambu; TPB=tidak punya bambu; S=setuju; R=ragu-ragu; TS=tidak setuju; 
TJ=tidak menjawab 
Sumber: data primer, diolah 2016 
 
Tabel 2. menunjukkan bahwa mayoritas responden (70%) berminat dengan rencana 

pembangunan demplot agroforestry bambu. Hal tersebut diperkuat dengan tanggapan 

mayoritas responden bahwa masyarakat bisa memenuhi kewajiban terkait pembangunan 

demplot (65%) serta mau diajak bekerjasama dalam membangun demplot (83%). Adapun 

alasan responden baik yang berminat maupun tidak dengan pembangunan demplot 

agroforestry bambu tertera pada Tabel 3. Terkait dengan rencana pembangunan demplot 

bambu, mayoritas respoden (74%) berpendapat bahwa penyuluh perlu dilibatkan dalam 

pembangunan demplot tersebut  dan 70% responden berpendapat bahwa pembangunan 

demplot tersebut akan didukung oleh aparat desa.  

Tabel 3. Penjelasan responden tentang rencana pembangunan demplot agroforestry 
bamboo 

No. Tanggapan 
Penggarap lahan Bukan penggarap lahan 

PB TPB PB TPB 

1. Masyarakat berminat terhadap pembangunan demplot agroforestry bambu 

S  Asal ada manfaatnya. 

 Jika dapat meningkatkan harga 
bambu. 

 Harus di pinggir agar tidak 
mengganggu palawija. 

 Tanaman di lahan garapan 
masih sedikit, sehingga bisa 
diselang-seling. 

 Bambu diperlukan sehari-hari 

 Ikut bagaimana 
baiknya. 

 Asal tidak rapat 
dan dapat 
bermanfaat, bisa 
menguntungkan. 

 Ada tanamannya. 

 Dapat digunakan 
untuk keperluan 
umum. 

 Asal 
disosialisasikan. 

 Banyak 
manfaatnya. 

 Ingin tahu. 

 Untuk 

- 



645 
 

dan untuk melindungi air. 

 Lahan harus ditanami karena 
kering jika kemarau. 

 Agar rimbun dan ada 
manfaatnya untuk lingkungan. 

 Banyak yang membeli bambu. 

 Agar dapat mengambil 
rebungnya. 

membudidayakan 
lagi. 

 Bambu mudah 
perawatannya. 

 Agar menjadi 
andalan Desa 
Sukaharja ke 
depan. 

R  Program yang aneh karena 
tanpa ditaman, bambu sudah 
tumbuh. 

 Berbeda dusun dengan warga 
lokasi demplot. 

 Banyak warga yang tidak tahu. 

 Kurang setuju dengan tanaman 
bambu, lebih baik ditanami 
kayu. 

 Lahan jauh sehingga digarap 
orang lain. 

 Belum mendapat 
informasi. 

 Dapat 
menurunkan 
produksi singkong 
dan palawija. 

 Tergantung 
masyarakat. 

 Manfaatkan saja 
tanaman yang 
sudah ada. 

 Program yang 
aneh. 

Yang 
lahannya 
luas 
bersedia 
tetapi yang 
lahannya 
sempit tidak 
bersedia 

TS Tidak dapat mengembangkan 
palawija. 

Biasa saja - - 

TJ Lebih tertarik dengan kopi. - - - 

 2. Masyarakat dapat memenuhi kewajiban 

S  Bambu merupakan tanaman 
yang diperlukan sepanjang 
waktu. 

 Akan mengikuti anjuran 
pemerintah. 

 Syaratnya bambu ditanam di 
sekeliling lahan, di lahan yang 
cekung agar tetap bisa 
menanam singkong. 

 Asal tidak 
merugikan. 

 Mengikuti arahan 
pemerintah. 

 Ikut menjaga 
demplot bambu. 

 Bambu semakin 
langka, padahal 
diperlukan 
sepanjang waktu. 

 Asal diberi arahan. 

 Bambu mudah 
pemeliharaanya. 

 Ingin mengetahui. 

- 

R  Asal tidak merugikan. 

 Kurang berminat. 

 Belum mengetahui dan 
memahami. 

 Bukan petani. 

 Belum 
mengetahui 
kewajibannya. 

 Lahan tidak luas. 

 Asal tidak 
merugikan. 

- - 

TS Tidak ada penyuluhan - - - 

 3. Masyarakat bersedia bekerjasama 

S  Asal di pinggirnya dan tidak 
merugikan. 

 Mendukung karena lahan 
garapan merupakan lahan 
desa. 

 Bambu 
diperlukan. 

 Asal 
menguntungkan. 

 Mengikuti arahan. 

 Ingin mengetahui. 

 Untuk memenuhi 
kebutuhan. 

 Bambu mudah 
dirawat. 

- 

R Kemungkinan, secara pribadi 
kurang berminat 

 Bersedia untuk 
yang luang. 

 Lahan biasa 
ditanami tanaman 
lain. 

 Tergantung 
keadaan. 

Tidak tahu 

Sumber: data primer diolah, 2016 

B. Pembangunan demplot agroforestry bambu 

 Demplot agroforestry bambu dibangun di lahan Desa Sukaharja dengan 

pertimbangan: 1) lahan Desa Sukaharja kurang dimanfaatkan secara maksimal. 

Beberapa program di lahan ini mengalami kegagalan, misalnya penanaman manggis. 

Penggunaan lahan desa tersebut dapat menghemat anggaran penyediaan lahan, 2) 

demplot akan menjadi media pembelajaran dan percontohan bagi masyarakat Desa 

Sukaharja, 3) lokasi demplot di lahan desa memudahkan untuk menjaga keberlanjutan 
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program karena tidak terikat dengan lahan milik perorangan, 4) hasil dari demplot dapat 

digunakan untuk mendukung kebutuhan desa akan bambu, serta 5) adanya peluang 

untuk memanfaatkan bambu menjadi berbagai macam produk olahan. Pembangunan 

demplot meliputi beberapa tahapan yang tertera pada Tabel 4 dan Gambar 1. 

Tabel 4. Tahapan pembangunan demplot agroforestry bambu di Desa Sukaharja  

No. Tahapan/ Deskripsi 

1. Perencanaan: melakukan koordinasi dan survey lokasi (penentuan lokasi) 

2. Pengumpulan data: 
- Melakukan survey sosial ekonomi/wawancara untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang 

rencana pembangun demplot. 
- FGD untuk mengetahui peringkat tanaman yang disukai untuk dibudidayakan di calon demplot 

serta harapan masyarakat terhadap keberadaan demplot. 
- Survey potensi kebun dan pemetaan lahan.  
- Observasi dan inventarisasi untuk mengetahui kondisi hutan rakyat yang dimiliki masyarakat, 

mengetahui kondisi lahan calon demplot, serta mengetahui jenis-jenis bambu yang 
dibudidayakan oleh masyarakat, potensi bambu, dan jenis penyusun agroforestry. 

3. Sosialisasi dan penyuluhan budidaya dan usaha bambu terhadap petani, penyuluh, dan aparat 
desa yang bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang rencana kegiatan pembuatan demplot 
dan prospek usaha bambu ke depan. 

4. Pengadaan bibit tanaman bambu yaitu bitung, ampel, dan hitam dengan bahan stek berupa 
rhizome, batang, dan cabang. Pemilihan tiga jenis bambu bertujuan untuk: a) meningkatkan 
keanekaragaman jenis bambu yang ada, b) ketiga jenis bambu mempunyai banyak manfaat yaitu 
bambu bitung untuk bahan bangunan dan diambil rebungnya, bambu ampel untuk bahan 
pertukangan dan diambil rebungnya, dan bambu hitam untuk bahan kerajinan anyaman dan alat 
musik serta diambil rebungnya, serta c) mengembangkan peluang berbagai macam usaha. 

5. Pengadaan bibit Multi Purposes Trees species (MPTs) berupa pala, petai, dan jengkol, serta 
pengadaan bibit palawija berupa jagung, kacang tanah, dan kentang bulu. Bibit jagung diperoleh 
dari bantuan pemerintah yang disalurkan melalui BP3K Rajadesa, sedangkan tanaman lainnya 
diadakan secara swadaya oleh petani penggarap lahan desa lokasi calon demplot. 

6. Pembersihan lahan dan penanaman: 
Bambu ampel ditanam di bagian atas bukit dengan toprografi lereng karena bambu ampel lebih 
kuat menahan tebing. Bambu bitung ditanam pada bagian bawah dengan kondisi lebih landai 
karena ukuran bambu bitung yang besar dan berat. Bambu hitam ditanam pada Bagian yang lebih 
kering dengan tujuan kualitas bambu hitam untuk alat musik meningkat. Setiap jenis bambu 
sebanyak 100 tanaman yang ditanam dengan jarak 10m x 10m agar nantinya dapat diterapkan 
sistem tumpangsari dengan jangka waktu yang lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan kegiatan pembangunan demplot agroforestry bambu 
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Keterangan: 
a. koordinasi dengan aparat desa;   b. peninjauan lokasi calon demplot;   c. lahan desa 
calon lokasi demplot; d. wawancara; e. FGD; f. inventarisasi hutan rakyat; g. penyuluhan; 
h. pengadaan bibit bambu; i. pemberian pupuk ke lubang tanam; j. penanaman palawija; 
k. tanaman bambu di demplot; l. papan nama demplot   

 

Adapun rencana tindak lanjut dari pembangunan demplot agroforestry bambu yaitu: 

1. Pemeliharaan: pemupukan, penyiangan, penyulaman, dan pengukuran pertumbuhan 

tanaman. 

2. Kelembagaan: memperkuat kelembagaan kelompok tani yang sudah ada, 

pembentukan kelompok pengembangan bambu, serta penguatan organisasi dan 

jaringan pasar. 

3. SDM: pendampingan kelompok dan pelatihan mengenai budidaya bambu, 

pengolahan pasca panen dan pemasaran. 

4. Diseminasi: penyebaran informasi tentang kegiatan pengembangan agroforestry 

bambu di Desa Sukaharja kepada stakeholder terkait. 

Keberadaan demplot agroforestry bambu memiliki manfaat yaitu: 

a. Tersedianya informasi jenis-jenis tanaman penyusun agroforestry bambu. 

b. Terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat mengenai 

budidaya tanaman bambu serta usaha berbasis bambu. 

c. Media belajar masyarakat tentang agroforestry bambu. 

Manfaat tersebut memberi dampak positif bagi masyarakat sebagaimana 

pembangunan demplot tanaman di daerah lain seperti meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan masyarakat, meningkatkan fungsi lahan, serta meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam budidaya tanaman yang bernilai ekonomi (Duaja et al., 2011; Latief et 

al., 2013; Murgiyanti et al., 2007). Pembangunan demplot dapat berjalan sesuai dengan 

rencana karena adanya dukungan masyarakat, aparat desa serta instansi terkait, 

meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.  Kendala tersebut diantaranya 

adalah adanya beberapa petani yang mengganggap tanaman bambu tidak perlu ditanam 

dan pertumbuhan bambu yang cepat dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan 

tanaman lain di sekitar tanaman bambu.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembangunan demplot agroforestry bambu dapat digunakan sebagai media 

percontohan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha HHBK alternatif. 

Keberadaan demplot juga dapat menjadi media belajar bagi masyarakat serta alternatif 

kegiatan pemberdayaan masyarakat.  

Keberadaan demplot harus dipelihara dengan memelihara tanaman dan 

memanfaatkan sesuai peruntukannya serta melakukan kegiatan evaluasi terhadap 
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keberhasilan tumbuh tanaman di dalam demplot dan di masyarakat. Selain itu perlu 

dilakukan kegiatan evaluasi tentang pengaruh keberadaan demplot agroforestry bambu 

terhadap peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat.  
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Abstrak 

Petani yang berada di dalam dan luar kawasan hutan RPH Kanar Luk wilayah KPHP 
Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menjadikan usaha kehutanan 
sebagai salah satu sumber pendapatannya. Peran kelembagaan sangat diperlukan untuk 
meningkatkan perekonomian petani, tetapi masih banyak petani yang belum 
memanfaatkan kelembagaan secara maksimal. Tujuan dari kajian ini adalah 
mendapatkan gambaran tentang kondisi kelembagaan yang dapat mendukung 
perekonomian petani. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus dan Oktober 2015. 
Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 68 orang responden. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan kriteria berfungsi atau tidaknya kelembagaan petani  dan 
disajikan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang banyak 
dilakukan oleh responden yaitu sebagai petani dan pencari batu/ pasir. Pekerjaan 
tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden yang mayoritas tidak tamat dan 
tamat sekolah dasar. Kelembagaan yang ada di lokasi penelitian terdiri dari kelembagaan 
pemerintahan dan kelembagaan sosial. Kelembagaan pemerintahan telah berfungsi 
sehingga petani dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan tenang, tidak ada konflik 
antara petani yang berada di dalam dan luar kawasan serta masyarakat ikut bertanggung 
jawab terhadap keamanan kawasan hutan. Namun sebaliknya pada kelembagaan sosial 
belum berfungsi secara baik dan dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan 
faktor ekonomi yang mana petani sibuk mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 
harian sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi aktif dalam kelembagaan sosial. 
Kata kunci: petani hutan, kelembagaan, perekonomian, Labuhan Badas, KPHP 

Batulanteh 
 

I. Pendahuluan 

Mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten 

Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebagai petani. Jenis tanaman yang 

menjadi unggulan di Kabupaten Sumbawa pada umumnya adalah tanaman padi, kedelai, 

dan jagung (Pemerintah Kabupaten Sumbawa, 2014). Jenis tanaman tersebut juga 

banyak dikembangkan oleh petani di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas. 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa (2014) menyebutkan dalam Laporan Akuntabilitas 2014 

bahwa usaha kehutanan dikelompokkan dalam bidang pertanian, oleh karena itu usaha 

kehutanan juga menjadi salah satu sumber pendapatan petani. Jenis pekerjaan berbasis 

usaha kehutanan juga dilakukan oleh petani yang berada di sekitar Resort Pengelolaan 

Hutan (RPH) Kanar Luk wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 

Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. 

mailto:dian_diniyati@yahoo.com
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Diniyati (2015) menyatakan bahwa petani penggarap dan bukan penggarap hutan 

kawasan RPH Kanar Luk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani, beternak,  

memungut hasil hutan non kayu serta usaha pukul batu dan pasir.  Kebun petani 

penggarap berada di dalam kawasan hutan RPH Kanar Luk sedangkan kebun yang 

dimiliki petani bukan penggarap berada di sekitar tempat tinggalnya. 

Untuk meningkatkan hasil usaha pertanian dan peternakan, petani tergabung dalam 

kelembagaan yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Kelembagaan tersebut pada 

umumnya dibentuk oleh pemerintah untuk melancarkan sebuah program yang berkaitan 

dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani. Biasanya kelembagaan 

dijadikan sebagai sarana berkumpulnya para petani untuk melakukan komunikasi dan 

mendapatkan informasi serta tempat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lebih jauh 

ditegaskan oleh Awang (2005) bahwa kelembagaan dimaknai sebagai suatu kumpulan 

nilai, norma, peraturan dalam suatu kumpulan orang, yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kelembagaan di 

sekitar petani untuk mendukung perekonomian harian petani. Kelembagaan yang 

dimaksud dalam kajian ini adalah organisasi di tingkat petani yang ada disekitar RPH 

Kanar Luk. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi 

kelembagaan di sekitar petani agar memudahkan dalam pemberdayaan dan peningkatan 

SDM petani. 

II. Metode 

Kajian ini dilaksanakan di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas 

Kabupaten Sumbawa, NTB.  Lokasi kajian termasuk pada wilayah RPH Kanar Luk, KPHP 

Batulanteh Sumbawa. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus dan Oktober 2015. 

Responden kajian ini yaitu petani penggarap yang tinggal di dalam  kawasan (Kampung 

Bronjong) sebanyak 34 orang dan petani bukan penggarap yang tinggal di luar kawasan 

(Dusun Kayu Madu) sebanyak 34 orang. Responden dipilih secara sengaja.  

  Data dikumpulkan melalui teknik wawancara secara terstruktur terhadap 

responden terpilih menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data 

yang terkumpul dianalisis dengan kriteria berfungsi atau tidaknya kelembagaan petani  

(Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000). Data selanjunya disajikan secara 

deskriptif untuk memberikan gambaran tentang kondisi kelembagaan yang ada di petani 

untuk memudahkan dalam pembinaan dan peningkatan SDM petani. 

III. Hasil dan Pembahasan 

A. Karakteristik Responden Kajian 

Karakteristik responden kajian tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Karakteristik responden kajian 

No. Uraian 

Di dalam kawasan 
(Kampong Bronjong) 

Di luar kawasan 
(Dusun Kayu Madu) 

Jumlah 
(orang) 

Presentasi 
(%) 

Jumlah 
(orang) 

Presentasi 
(%) 

1. Jenis kelamin 

a. Laki-laki 14 41,18 18 52,94 

b. Perempuan 20 58,82 16 47,06 

Jumlah 34 100,00 34 100,00 

2. Tingkat pendidikan 

a. Pendidikan formal     

a.1) Tidak bersekolah 11 32,35 5 14,71 

a.2) Tidak tamat SD 10 29,41 9 26,47 

a.3) Tamat SD 10 29,41 12 35,29 

a.4) Tamat SMP  1 2,94 6 17,65 

a.5) Tamat SMA 1 2,94 1 2,94 

a.6) Diploma 2 0 0,00 1 2,94 

a.7) Sarjana 1 2,94 0 0,00 

Jumlah 34 100,00 34 100,00 

b. Pendidikan non formal     

b.1) Ketrampilan pembibitan 6 17,65 1 2,94 

b.2) Tidak memiliki ketrampilan 24 82,35 33 97,06 

Jumlah 34 100.00 34 100,00 

3. Jenis pekerjaan     

a. Pekerjaan utama     

a.1) Bertani 19 55,88 31 91,18 

a.2) Ibu Rumah Tangga 1 2,94 1 2,94 

a.3) Penjahit 0 0,00 1 2,94 

a.4) Pencari batu dan pasir 12 35,29 1 2,94 

a.5) Supir truk angkut batu dan 
pasir 1 2,94 0 0,00 

a.6) Guru 1 2,94 0 0,00 

Jumlah 34 100,00 34 100,00 

b. Pekerjaan sampingan     

b.1) Bertani 5 14,71 20 58,82 

b.2) Ibu Rumah Tangga 10 29,41 3 8,82 

b.3) Berternak 3 8,82 2 5,88 

b.4) Pencari batu dan pasir 15 44,12 4 11,76 

b.5) Tukang kayu 0 0,00 1 2,94 

b.6) Pemanjat kelapa 0 0,00 1 2,94 

b.7) Pensiunan 0 0,00 2 5,88 

b.8) Buruh bangunan 1 2,94  0  0,00 

b.9) Pedagang kerupuk 0 0,00 1 2,94 

Jumlah 34 100,00 34 100,00 

Sumber: pengolahan data primer, 2015 

Responden yang terlibat dalam kajian ini sebanyak 68 orang. Responden dari dalam 

kawasan (Kampung Bronjong) didominasi oleh responden perempuan (20 orang/ 

58,82%). Hal tersebut disebabkan pada saat dilakukan kajian bersamaan dengan 

kegiatan persiapan lahan untuk menyambut musim tanam, sehingga banyak penduduk 

laki-laki yang pergi dan tinggal di lahan garapan. Penduduk tinggal di lahan garapan pada 

umumnya hingga 2 bulan. Responden dari luar kawasan didominasi oleh laki-laki 

sebanyak 18 orang (52, 94%). 
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Tingkat pendidikan formal responden yang tinggal di dalam kawasan mayoritas 

sekolah dasar dengan rata-rata selama 4 tahun, demikian halnya dengan petani di luar 

kawasan mayoritas sekolah dasar dengan rata-rata selama 5 tahun. Hampir seluruh 

responden tidak memiliki ketrampilan tambahan. Latar belakang pendidikan tersebut 

mempengaruhi jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh responden yaitu sebagai 

petani  55,88% (Kampung Bronjong) dan 91,18% (Dusun Kayu Madu), sisanya bekerja 

pada sektor lain. Pekerjaan lain yang banyak dilakukan oleh responden di dalam kawasan 

(Kampung Bronjong) yaitu mencari batu dan pasir ( 35,29%). 

B. Kondisi Kelembagaan 

Kelembagaan yang ada di lokasi kajian meliputi kelembagaan pemerintahan yang 

terdiri dari RT, RW, dan Dusun, serta kelembagaan sosial berupa kelompok tani, arisan, 

dan gotong royong.  Cahyono dan Tjokropandojo (2013) menyatakan bahwa terdapat dua 

jenis peran lembaga yang penting dalam sistem agribisnis yaitu sebagai penyedia 

informasi dan sebagai penyedia fisik/jasa pada masing-masing subsistem. Kedua peran 

tersebut sama-sama dibutuhkan oleh petani. Uraian mengenai kondisi kelembagaan yang 

ada di lokasi kajian tercantum pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jenis kelembagaan menurut petani di lokasi kajian 

No. Uraian 
Petani di dalam kawasan 

hutan 
Petani di luar kawasan hutan 

 orang %  orang % 

1. Kelembagaan pemerintahan         

a. Dusun 34 100,00 34 100,00 

b. RW 34 100,00 34 100,00 

c. RT 34 100,00 34 100,00 

2. Kelembagaan sosial         

a. Kelompok tani         

a.1) Kehutanan dan pertanian 10 29,41 21 61,76 

a.2) Ternak 1 2,94 1 2,94 

b. Arisan  2 5,88 2 5,88 

c. Pengajian 0 0,00 0 0,00 

d. Karang Taruna 0 0,00 0 0,00 

Sumber: pengolahan data primer, 2015 

Seluruh petani di lokasi kajian mengetahui dan mengenal pengurus kelembagaan 

pemerintahan yaitu RT, RW, dan Dusun. Seluruh petani di lokasi kajian merupakan 

anggota dari kelembagaan tersebut. Ada beberapa orang petani di lokasi kajian yang 

menjabat sebagai pengurus dari kelembagaan pemerintahan. Walaupun seluruh 

responden mengetahui dan mengenal para pengurus lembaga  tersebut, namun tidak 

semua responden bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tentang manfaat adanya 

lembaga tersebut, hanya sebagian kecil dari responden yang dapat menjawab pertanyaan 

tersebut. Manfaat yang diketahui dan dirasakan oleh responden dengan adanya 

kelembagaan pemerintahan tertera pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Manfaat kelembagaan pemerintahan dan sosial menurut responden 

No. Manfaat kelembagaan 

Petani di dalam 
kawasan hutan 

Petani di luar 
kawasan hutan 

 Orang %  orang % 

1. Mengayomi masyarakat dan  memberi motivasi 1 2,94 4 11,76 

2. Menjaga keamanan 2 5,88 12 35,29 

3. Menyatukan warga 0 0,00 13 38,24 

4. 
Tempat berkumpulnya warga untuk bersilaturahmi 
dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat 

4 11,76 16 47,06 

5. Faktor ekonomi 10 29,41 11 32,35 

6. Ikut orang lain 1 2,94 2 5,88 

7. Tidak berpendapat 20 58,82 6 17,65 

Sumber: pengolahan data primer, 2015 

Terdapat 6 (enam) manfaat keberadaan lembaga formal yang dirasakan oleh petani. 

Manfaat yang paling banyak dirasakan oleh petani dalam kawasan hutan adalah faktor 

ekonomi, yaitu petani bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti berladang dan mengambil 

batu/ pasir di dalam kawasan hutan dengan tenang tanpa ada rasa takut dikejar oleh 

petugas. Keterlibatan petani di dalam kelembagaan pemerintahan juga bermanfaat untuk 

mendapatkan bantuan dengan cepat. Laporan hasil inventarisasi sosial budaya wilayah 

UPT KPHP Batulanteh Kabupaten Sumbawa, NTB tahun 2010 menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa masyarakat Dusun Kayu Madu (Kampung Bronjong) yang sampai saat 

ini masih bermukim dan melaksanakan aktivitas sehari-hari di dalam kawasan hutan, 

meskipun keberadaannya yang semula dipekerjakan oleh Perum Perhutani sudah 

berakhir masa kontraknya seiring dengan pengalihan kawasan ke KPH. Petani yang 

tinggal di dalam dan luar kawasan RPH Kanar Luk KPHP Batulanteh hidupnya sangat 

tergantung akan keberadaan hutan. Keberadaan hutan bisa menambah penghasilan 

misalnya dari pemanfaatan hasil hutan berupa kayu untuk membuat rumah/bangunan dan 

pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa madu, hewan, dan lain-lain.  

Responden yang tidak mengetahui manfaat adanya kelembagaan didominasi oleh 

responden yang tinggal di dalam kawasan hutan (Kampung Bronjong) yaitu sebanyak 20 

orang (58,82%) sedangkan responden yang tinggal di luar kawasan hutan (Dusun Kayu 

Madu)  yang tidak mengetahui manfaat adanya kelembagaan hanya sebanyak 6 orang 

(17,65%). Kurang pahamnya petani terhadap keberadaan lembaga tersebut disebabkan 

beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan petani yang umumnya adalah sekolah 

dasar serta tidak adanya waktu petani untuk berkegiatan dalam kelompok terutama pada 

musim penghujan karena waktunya tersita untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. 

Waktu sehari-hari petani penggarap di RPH Kanar Luk digunakan untuk bekerja yang 

hasilnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian. 

Adanya kelembagaan pemerintahan telah berperan aktif pada kegiatan 

perekonomian petani baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan. Kelembagaan 

ini berperan sebagai penyambung informasi dan aspirasi dari petani kepada pemerintah 
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begitu juga sebaliknya dari pemerintah terhadap petani. Berfungsinya kelembagaan 

pemerintahan ditunjukkan oleh aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dengan tenang 

dan aman oleh petani, kawasan hutan terjaga dari pencurian kayu oleh pihak-pihak luar 

karena petani di dalam kawasan ikut bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan, 

serta tidak adanya konflik antar petani. 

 Pemahaman terhadap kelembagaan pemerintahan yang masih lemah berdampak 

terhadap pengambilan keputusan yang penting di lokasi kajian. Pengambilan keputusan 

menurut 27 orang petani di dalam kawasan hutan (79,41%) ditentukan langsung oleh 

pimpinan formal dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat, begitu pula menurut 29 

orang petani di luar kawasan hutan (85,29%).    

Kelembagaan sosial yang ada di lokasi kajian diantaranya kelompok tani yang terdiri 

dari kelompok tani pertanian dan kehutanan serta kelompok tani ternak. Tidak semua 

petani terlibat dalam kedua kelompok tersebut. Petani yang terlibat dalam kelompok tani 

kehutanan dan pertanian dari Kampung Bronjong sebanyak 10 orang (29,41%), 

sedangkan dari Dusun Kayu Madu sebanyak 21 orang (61,76%). Petani yang terlibat 

dalam kelompok tani ternak hanya 1 orang (2,94%) untuk setiap lokasi kajian. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam kegiatan kelompok tani masih 

sangat rendah dan perlu terus digiatkan dan ditingkatkan. Padahal menurut Hermanto 

dan Swastika (2011) kelompok tani yang dinamis selalu ditandai kegiatan/interaksi, baik di 

dalam maupun dengan pihak luar dalam upaya mencapai tujuan kelompok.  

Walaupun jumlah petani yang terlibat dalam kegiatan kelompok tani masih rendah 

namun kelompok tani pertanian, kehutanan, dan peternakan sudah berperan dalam 

meningkatkan perekonomian petani di lokasi kajian. Petani menyadari bahwa jika terlibat 

dalam kelompok tani maka akan mendapatkan bantuan dari pemerintah baik berupa 

pupuk, tanaman, ternak dan uang tunai. Selain itu dengan terlibat aktif di kelompok maka 

petani akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan usaha pertanian, kehutanan, 

dan peternakan.  Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi petani untuk meningkatkan 

usaha pertanian, kehutanan dan peternakannya. 

Kondisi kelembagaan sosial lainnya seperti arisan, posyandu, pengajian, dan ronda, 

tidak berbeda jauh dengan kelembagaan lainnya. Kelembagaan tersebut sangat jarang 

diikuti oleh petani. Hasil wawancara menyatakan bawah tidak ada lagi responden yang 

terlibat aktif pada kegiatan posyandu, dikarenakan anak-anak sudah besar dan 

responden yang memiliki anak kecil menyatakan bahwa kegiatan posyandu sudah jarang 

dilakukan. Kelembagaan sosial yang masih berjalan di antaranya arisan, yang mana 

terdapat 4 orang petani dari dalam dan dari luar kawasan hutan (5,88%) yang 

berpartisipasi dalam kegiatan arisan dengan alasan untuk menabung dan bersosialisasi 

dengan masyarakat di dusun. Petani yang tidak mengikuti kegiatan arisan beralasan 
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karena tidak memiliki uang untuk mengikuti kegiatan tersebut, uang yang dihasilkan 

setiap harinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pada hari itu juga, tidak adanya 

waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut, serta waktu yang dimiliki lebih baik digunakan 

untuk mencari uang. 

IV. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Kelembagaan yang ada di lokasi kajian terutama kelembagaan sosial belum 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum berfungsi untuk meningkatkan 

perekonomian petani. Kegiatan petani yang berada di dalam dan luar kawasan hutan 

RPH Kanar Luk KPHP Batulanteh setiap harinya digunakan untuk mencari pendapatan 

guna pemenuhan kebutuhan harian, sehingga sangat jarang petani yang terlibat dalam 

kegiatan kelembagaan. 

B. Saran 

Perlunya peningkatan peran dari kelembagaan disesuaikan dengan kondisi sosial 

dan ekonomi petani. Beberapa peningkatan yang dapat dilakukan misalnya 

penyelenggaraan arisan dengan nominal uang yang tidak memberatkan petani, 

penyelenggaraan posyandu keliling di pemukiman yang banyak usia balitanya, serta 

pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan yang memberikan ketrampilan untuk 

mengisi waktu luang mereka di rumah dengan memanfaatkan potensi wilayah. 
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ABSTRAK 

 
Berkaitan dengan penatausahaan dan peredaran kayu rakyat, pemerintah berupaya 
mengatur melalui penerbitan peraturan daerah (perda) untuk mempermudah 
implementasi di lapangan.  Pemerintah Kabupaten Ciamis menerbitkan peraturan No. 19 
Tahun 2004, di Kabupaten Tasikmalaya dituangkan dalam Perda No. 8 Tahun 2007, 
sedangkan  Di Kabupaten Sukabumi di terbitkan Peraturan Bupati No.9 tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan persepsi petani hutan rakyat mengenai 
peraturan penatausahaan dan peredaran kayu rakyat dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.  Penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya dan 
Sukabumi pada tahun 2010 dan 2011.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 
petani hutan rakyat terhadap aturan yang  berkaitan dengan peredaran kayu rakyat masih 
sangat rendah (kurang dari 50%), di Kabupaten Ciamis hanya 23,15%, di Tasikmalaya 
41,85% dan di Kabupaten Sukabumi sebanyak 31,93% petani yang mengetahui 
mengenai keberadaan aturan di hutan rakyat.  Dengan pengetahuan yang dimiliki 
persepsi petani mengenai aturan tata usaha dan peredaran kayu adalah bahwa aturan 
dibuat untuk keamanan kayu pada saat diangkut, tidak memberikan dampak secara 
langsung hutan rakyatnya, tetapi akan berpengaruh pada harga jual kayu apabila 
aturannya rumit dan membutuhkan biaya besar. Pengetahuan dan persepsi petani 
mengenai aturan peredaran kayu diantaranya dipengaruhi kurangnya sosialisasi dari 
pembuat kebijakan, motivasi dan interaksi petani dengan hutan rakyat serta pelaksana 
implementasi aturan di lapangan.  
Kata kunci: implementasi, pengetahuan, persepsi peraturan, petani 

 

I. PENDAHULUAN 

Hutan rakyat khususnya di Jawa mempunyai peran yang sangat penting bagi 

pemiliknya. Perkembangan hutan rakyat dari waktu ke waktu juga semakin meningkat, 

salah satunya didukung oleh adanya kemudahan dalam pemasaran. Berkaitan dengan 

hal tersebut pemerintah menertibkan peredaran dan tata usaha kayu rakyat diantaranya 

adalah dengan menerbitkan Peraturan menteri Kahutanan No. P51/Menhut-II/2006 

tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil 

hutan kayu yang bersal dari hutan hak. Untuk mempermudah implementasi selanjutnya 

pada level daerah juga menerbitkan aturan yang mengacu aturan diatasnya. Pemerintah 

Kabupaten Ciamis menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No.19 tahun 2004 tentang 

produksi dan peredaran kayu rakyat, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan 

Perda No. 8 tahun 2007 tentang Tata Usaha hasil Hutan Hak/Rakyat di Kabupaten 

mailto:fauziyah_eva@yahoo.com
mailto:solehmulyana@yahoo.co.id
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Tasikmalaya.  Sementara di Kabupaten Sukabumi diterbitkan Peraturan Bupati No.9 

tahun 2011 tentang Tata cara Pemberian Izin Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat. 

Kenyataan di lapangan implemnetasi peraturan yang ada tidak selalu berjalan 

dengan yang seharusnya.  Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

komunikasi, sikap pelaksana, kondisi lingkungan, sumberdaya, dan kejelasan isi 

kebijakan (Fauziyah dan Sanudin, 2014).  Permasalahan lainnya adalah kesiapan 

sumberdaya dan kelembagaan baik petugas maupun petani sebagai objek sekaligus 

subjek dari aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan petani 

mengenai peraturan peredaran kayu rakyat. 

II. METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi dan Waktu 

 Penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Sukabumi, 

Provinsi Jawa Barat.  Ketiga kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian memiliki 

produktivitas hutan rakyat yang tinggi dengan dominasi tanaman Sengon.  Penelitian 

dilakukan sejak bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2010 dan tahun 2011. 

B.  Pengambilan Sampel, Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 Pada masing-masing kabupaten dipilih dua kecamatan yaitu Kecamatan Pamarican 

dan Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan 

Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya serta Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Simpenan 

Kabupaten Sukabumi. Responden yang diwawancara meliputi petani, pengepul/supplier, 

pengusaha penggergajian, mebeler, kepala desa, serta aparat desa yang memahami 

mengenai peraturan di hutan rakyat. Petani yang dijadikan responden dipilih secara 

sengaja yaitu petani hutan rakyat dengan jumlah 55 di Kabupaten Ciamis, 50 di 

Kabupaten Tasikmalaya dan 50 di Kabupaten Sukabumi. Sementara responden/key 

person lainnya dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian.  

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Wawancara menurut 

Danim (2002) dalam Putera (2008) adalah sebuah percakapan antara dua orang atau 

lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek 

penelitian untuk dijawab. Wawancara terhadap petani dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner sedangkan dengan para praktisi lainnya wawancara dilakukan secara terbuka 

dan mendalam dengan menggunakan panduan.  Data yang diperoleh kemudian diolah 

dengan tabulasi dan dianalisis secara deskriptif.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengetahuan petani mengenai peraturan penatausahaan dan peredaran kayu 
rakyat 
 
Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah melakukan pengindraan 

terhadap suatu objek tertentu.  Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 
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sangat penting untuk terbentuknya suatu tindakan seseorang (Yuantari et al., 2013 dalam 

Notoadmojo, 2003).  Kondisi pengetahuan petani mengenai peraturan yang berkaitan 

dengan peredaran kayu rakyat dapat mempengaruhi tindakan petani dalam kegiatannya 

di hutan rakyat khususnya dalam proses penebangan dan penjualan kayu. Adapun 

pengetahuan petani tentang adanya aturan tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengetahuan petani terhadap aturan   

No. Pengetahuan 
Kabupaten 

Ciamis Tasikmalaya Sukabumi 

1. keberadaan aturan 23,15% 20,93% 31,93% 

2. Proses aturan 15,25% 17,08% 10,06% 

3. Manfaat aturan 23,15% 17,08 34,45% 

4. Sanksi jika tidak mengikuti aturan 0% 0% 10,09% 

Sumber : data primer (2010 dan 2011) 

  Dari Tabel 1 terlihat bahwa masih jarang petani yang mempunyai pengetahuan 

yang baik mengenai peraturan peredaran kayu baik mengenai prosesnya, manfaatnya 

maupun sanksi yang akan diperoleh jika tidak mentaati aturan dalam penebangan dan 

penjualan kayu. Pengetahuan petani ini menyebabkan persepsi petani mengenai aturan 

masih sebatas bahwa  aturan jual beli kayu dibuat agar kayu aman di jalan namun bukan 

kewajiban pemilik kayu melainkan pembeli kayu, seperti terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Persepsi petani mengenai aturan  

No 
Persepsi 

tentang aturan 
hutan rakyat 

Kabupaten 

Ciamis Tasikmalaya Sukabumi 

1. SKAU/SKAUK SKAU adalah surat 
keterangan asal kayu 
supaya tidak disangka 
dari pencurian hutan 
negara 
Surat agar kayu legal dan 
aman di jalan 

Surat keterangan asal usul 
kayu, lebih utama untuk 
kayu yang jenisnya sama 
dengan yang di hutan 
negara 
Surat keterangan asal kayu 
hanya untk mahoni dan jati 

Surat 
keterangan 
kayu yang 
jensnya 
sama dengan 
hutan negara 

2. Manfaat Supaya tertib dan aman 
di jalan 

Supaya kayu yang dibawa 
aman di jalan (tidak 
disangka dari hutan 
negara) 
Supaya desa tahu 

Supaya 
aman, tidak 
disangka 
hasil mencuri 

3. Proses Lapor ke desa, diurusnya 
oleh siapa saja (biasanya 
oleh pembeli), biaya 
ditanggung bersama 
(kesepakatan) 

Lapor ke desa, selanjutnya 
biasa diurus oleh pembeli 
(suplier/ pengusaha) 

Semua 
diurus 
pembeli 

Sumber: Data primer diolah (2010 dan 2011) 

Secara umum, petani hutan rakyat dapat memahami adanya dan pentingnya 

pengurusan izin dalam kegiatan penebangan di hutan rakyat untuk alasan penertiban 

dalam pemanenan hutan rakyat. Namun di sisi lain sebagian petani mempertanyakan 

kewenangan yang dimiliki oleh petani dalam mengelola hutan milik/rakyat, karena sebagai 

pemilik, petani seharusnya mempunyai hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan 

hutan rakyatnya.  Oleh karena itu masukan-masukan dari petani dan pelaku pengolahan 



659 
 

hasil hutan rakyat perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan. Kasus di Turki, United 

Kingdom, Bolivia, dan Australia membuktikan justru dengan melibatkan pemilik kayu atau 

hutan maka sistem suplai kayu terhadap industri lebih terjamin (Ozturk and Turker, 2006; 

Farmer and Nisbet, 2004;  Andersson, 2006; Brueckner and Horwitz, 2005).  

Selain faktor-faktor dari sisi kebijakan dan pembuat kebijakan, pengetahuan dan 

persepsi petani yang masih rendah menjadi salah satu penyebab peraturan tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Seperti di Kabupaten Ciamis, dalam Perda Kabupaten Ciamis 

No. 19 Tahun 2004 sudah jelas tercantum bahwa siapapun yang akan menebang pohon 

wajib melapor, tetapi karena petani tidak mengetahui aturan itu maka sebagian besar 

petani tidak melaporkan penebangan kayu terlebih apabila tujuannya untuk pemenuhan 

kebutuhan sendiri. Biasanya kayu yang akan ditebang dilaporkan oleh pembeli 

(tengkulak/pedagang perantara/suplier) dan tidak jarang pelaporan dilakukan setelah 

kayu ditebang.  Pelaporan dilakukan jika orang yang bersangkutan menebang dalam 

jumlah banyak (lebih dari 5 pohon) dan membutuhkan SKAU karena akan diangkut ke 

penggergajian di wilayah lain.   

Kondisi yang sama ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya maupun di Kabupaten 

Sukabumi.  Beberapa contoh yang menunjukkan kondisi tersebut diantaranya adalah 

sebagian besar petani tidak melakukan pelaporan ke desa/petugas yang berwenang 

ketika melakukan penebangan, pengurusan dokumen penebangan diserahkan 

sepenuhnya kepada pembeli, padahal SKAUK adalah dokumen kepemilikan kayu rakyat, 

bukan dokumen angkutan kayu olahan yang digunakan oleh pedagang sebagai dokumen 

angkutan kayu bulat yang diedarkan ke daerah.  SKAU seharusnya diurus dan dimiliki 

oleh petani hutan rakyat bukan oleh pedagang atau pengusaha industri penggergajian 

kayu.   

Kondisi lainnya kadangkala pembeli kayu melakukan pengurusan dokumen di satu 

desa yang dianggap mudah dan cepat, padahal kayu berasal dari desa yang berlainan.  

Kondisi ini menyebabkan data kayu rakyat di desa tersebut tidak sesuai dengan kondisi ril 

serta merugikan desa yang memiliki banyak tebangan kayu rakyat; adanya retribusi 

sukarela yang tidak dibenarkan dalam peraturan, pengurusan SKAU atau dokumen 

lainnya diserahkan kepada penyuluh kehutanan (penerbit SKAU), dan seringkali tidak 

melibatkan pihak desa, sehingga desa tidak mengetahui kayu yang beredar di desanya 

dengan alasan kesulitan mengurus SKAU karena tidak adanya blangko dan pejabat di 

desa terutama untuk jenis kayu jati dan mahoni. Di Tasikmalaya adapula kepala desa 

yang mengeluarkan surat jalan tanpa pengecekan kondisi kayu yang akan ditebang di 

lapangan.  Surat ini tidak sesuai dengan aturan, namun selama ini tetap dapat digunakan 

untuk memperoleh surat resmi dari pos penjagaan yang dilewati. 
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Kondisi yang sama juga ditemui di Jawa tengah seperti adanya biaya transaksi yang 

tinggi, keterbatasan ketersediaan blangko SKAU, pengurusan SKAU dengan sumber 

kayu yang berlainan di satu desa, tidak adanya dana operasional untuk pengecekan kayu 

di lapangan,serta terbatasnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan aturan baik 

kapasitas maupun kapabilitasnya (Fauziyah et al., 2015). 

Menurut Syahadat dan Sianturi (2006), adanya beberapa persyaratan dalam 

pengurusan dokumen memang memberikan kesan rumit. Namun demikian, meskipun 

mekanisme aturan di hutan rakyat terkesan rumit pengusaha (pemohon perizinan) masih  

memakluminya, apalagi sebenarnya prosedur untuk mengurus administrasi tidak 

memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama.  Sementara bagi petani, keberadaan 

aturan tersebut dinilai tidak berpengaruh langsung karena biasanya petani yang menjual 

kayu baik yang melalui supplier maupun langsung ke perusahaan penggergajian tidak 

mengurus administrasi.  Padahal secara tidak langsung akan berdampak pada harga 

harga kayu yang diperoleh.    

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan petani terhadap peraturan di 
hutan rakyat 

Hasil penelitian Ahmad et al. (2009) menyatakan bahwa kegiatan pengurusan 

dokumen penebangan ini menjadi kurang menarik bagi petani antara lain disebabkan 

masalah internal, yakni petani sebagai sumberdaya manusia yang harus menjalankan 

aturan tata usaha kayu pada umumnya belum mempunyai kapasitas yang memadai.  

Untuk keperluan kontrol, penatausahaan kayu memang perlu, tetapi di sisi lain petani 

sebagai obyek sekaligus subyek perlu dibekali pengetahuan dan pengertian bahwa 

pendokumenan kayu itu penting dan perlu melalui sosialisasi yang efektif dan efisien, 

sehingga bisa mengurangi penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh Pemda. 

Pengetahuan petani yang masih rendah diantaranya dapat disebabkan oleh masih 

kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan hutan rakyat. Tabel 

3. memperlihatkan kondisi sosialisasi yang dilakukan di lokasi penelitian. 

Tabel 3. Proses Sosialisasi Aturan di Lokasi Penelitian 

No. 
Proses 

sosialisasi 

Kabupaten 

Ciamis Tasikmalaya Sukabumi 

1. Sosialisasi 
aturan 

Ada, tetapi tidak khusus 
kecuali sesekali 
disampaikan ketika 
pengajian 

Ada Ada, tapi 
kadang tidak 
semua tahu 

2. Frekuensi 
sosialisasi 

Jika ada perubahan aturan 
(ada aturan baru) 

Jika ada perubahan aturan 
(ada aturan baru) 

Ketika ada 
aturan baru 

3. Peserta 
sosialiasi 

Pengusaha, aparat desa Pengusaha, penyuluh, 
aparat desa 

Pengusaha 

4. Pelaksana Kepala desa, petugas dari 
Dinas Kehutanan 
Kabupaten dan penyuluh 
setempat 

Dinas Kehutanan 
mengundang kepala desa, 
pengusaha, penyuluh 

Dinas 
Kehutanan 

Sumber : Data primer diolah (2010 dan 2011) 
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Tabel 3. menunjukkan bahwa pada umumnya sosialiasi hanya dilakukan pada 

kalangan terbatas seperti penyuluh, aparat desa dan pengusaha. Petani sebagian besar 

tidak diikutkan dalam kegiatan sosialisasi, sementara informasi dari penyuluh maupun 

aparat desa ke petani juga tidak berjalan dengan baik.  

Pengetahuan petani akan aturan juga berkaitan dengan interaksi dan motivasi 

petani dalam mengelola hutan rakyat. Motivasi yang tinggi dan interaksi yang intensif 

menuntut petani untuk mencari informasi yang banyak mengenai aturan yang ada.  Hal 

tersebut diantaranya karena berkaitan dengan frekuensi penjualan kayu yang 

dilakukannnya.  Dalam penelitian ini belum dianalisis lebih jauh mengenai hubungan 

antara pengetahuan dengan interaksi dan motivasi. Dari ketiga lokasi penelitian 

memperlihatkan bahwa pengetahuan petani lebih baik pada masyarakat yang banyak 

berinteraksi dengan hutan rakyat dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam mengelola 

hutan rakyat. Interksi para petani terhadap pengelolaan hutan rakyat sbagaimana di 

sajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Interaksi Petani Hutan Rakyat di Lokasi Penelitian  

No. Interaksi di hutan rakyat 
Kabupaten 

Ciamis Tasikmalaya Sukabumi 

1. Penanaman    

-Swadaya 100% 50% 50% 

-Swadaya dan bantuan - 50% 50% 

2. Pengambilan keputusan    

-sendiri 46,3% 23,3% 15,4% 

-dengan keluarga 48,4% 65,15% 61,5% 

-berdiskusi dengan petani lain  5,25% 11,55% 23,1% 

3. Keterlibatan dalam program/kegiatan yang 
berkaitan dengan HR 

70% 17,1% 15,4% 

4. Frekuensi tebang kayu (5 tahunan)    

 - Kurang dari 3 kali 50% 93,75% 100% 

 - Lebih dari 3 kali 50% 6,65%  

5. Tujuan penebangan    

 - Dijual 69,45% 76,9% 80% 

 - Digunakan sendiri (rumah) 11,9% 11,55% 10% 

 - Keduanya 18,6% 11,55% 10% 

6. Pola penebangan    

 - Diborongkan 53,7% 73,1% 100% 

 - Ditebang sendiri 25,05% 23,1%  

 - Keduanya 21,2% 3,85%  

7. Pengurusan administrasi    

 - Dilakukan sendiri - -  

 - Diserahkan pada bandar (pembeli)/ 
tahu bersih 

100% 100% 100% 

Sumber: Data primer diolah ( 2010 dan 2011) 

 Sedangkan motivasi para petani paling dominan dalam mengelola hutan rakyat 

adalah motivasi ekonomi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Motivasi petani dalam mengelola hutan rakyat 

No. Motivasi 
Kabupaten 

Ciamis Tasikmalaya Sukabumi 

1. Ekonomi 90% 93,75% 100% 

2. Ekologi 11,2% 20,9% 5% 

3. Sosial 13,35% - - 

Sumber :  data primer, (2010 dan 2011 

Petani yang pernah menebang dan menjual kayu pada umumnya menebang ketika 

ada kebutuhan, sehingga sistem tebang yang dilakukan adalah tebang pilih yaitu memilih 

kayu yang paling layak untuk ditebang. Kayu yang ditebang selain dijual seringkali juga 

untuk digunakan sendiri jika akan membangun atau merenovasi rumah.  Persepsi yang 

positif terhadap kebijakan akan mempermudah implementasi kebijakan. Persepsi 

terhadap kebijakan yang ada di hutan rakyat berkaitan juga dengan kegiatan petani di 

hutan rakyat. Petani yang hanya menanam kayu dan jarang menjual kayu 

pengetahuannya mengenai aturan peredaran kayu rakyat lebih rendah dibandingkan 

dengan petani yang sering menjual kayu atau sekaligus sebagai pemasaran. Petani 

menilai sejauh ini keberdaan aturan dalam tata usaha dan peredaran kayu rakyat tidak 

memberikan dampak secara langsung terhadap hutan rakyat. Namun jika aturan rumit 

dan biaya tinggi maka akan berdampak pada harga jual kayu, karena pembeli akan 

membebankan biaya tersebut dari kayu yang dibelinya. Sementara pengusaha secara 

umum memandang aturan perlu ada agar tertib dan tidak ada persaingan yang tidak 

sehat, namun diharapkan pelaksanaan aturan dapat berjalan secara konsisten.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Pengetahuan petani mengenai aturan tatausaha dan peredaran kayu rakyat masih  

rendah (kurang dari 50%), sedangkan persepsi petani mengenai aturan tata usaha 

dan peredaran kayu adalah aturan dibuat untuk keamanan kayu pada saat diangkut, 

tidak memberikan dampak secara langsung hutan rakyatnya, tetapi akan berpengaruh 

pada harga jual kayu apabila aturannya rumit dan membutuhkan biaya besar.  

Sementara pengusaha secara umum memandang aturan perlu ada supaya peredaran 

kayu tertib dan terjadi persaingan usaha yang sehat. 

2. Pengetahuan dan persepsi petani mengenai aturan peredaran kayu diantaranya 

dipengaruhi kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan, motivasi dan interaksi 

petani dengan hutan rakyat serta pelaksana implementasi aturan di lapangan.  

B.  Saran 

Agar aturan yang telah diterbitkan dapat berjalan dengan baik, maka sosialisasi peraturan 

tidak hanya melibatkan sebagian pelaku hutan rakyat, tetapi semua pihak terkait sehingga 

masing-masing pelaku hutan rakyat mempunyai pemahaman yang sama dan 

memudahkan implementasi.   
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ABSTRAK 
 

Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta. 
mempunyai wilayah hutan rakyat yang dominasi populasi tanamannya selain jati adalah 
duwet (Syzygium cumini Linn). Syzygium cumini Linn merupakan tanaman yang potensial 
untuk dijadikan sebagai bahan obat penyakit diabetes miilitus dan komplikasinya. Namun 
kini, keberadaannya, khususnya di pulau Jawa semakin sulit ditemui. Kajian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat petani hutan rakyat terhadap tanaman 
hutan penghasil obat jenis Syzygium cumini Linn., Maksud dari kajian ini adalah 

mendapatkan data mengetahui alasan mengapa tanaman duwet ini masih cukup banyak 
populasinya. Untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan 
kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan; untuk menjaga keanekaragaman 
hayati Indonesia, diantaranya melalui KPH. Data dikumpulkan pada bulan Juni-Oktober 
2015 melalui observasi dan wawancara terhadap 35 (tiga puluh lima) orang anggota 
kelompok tani. Data yang terkumpul di tabulasi dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa; masyarakat petani hutan rakyat di Desa Triwidadi mengenal 
dan memanfaatkan tanaman Syzygium cumini Linn dengan istilah ―Jamblang/Duwet‖ 

semenjak tahun 1970-an, namun dalam beberapa tahun belakangan ini keberadaan 
tanaman duwet di Desa Triwidadi mulai berkurang. Pengetahuan masyarakat mengenai 
pemanfaatan tanaman duwet selama ini adalah (1) buah untuk dimakan langsung dan 
dijual, (2) kayu sebagai bahan bangunan dan kayu energy, dan (3) kulit kayu sebagai obat 
herbal disentri dan diabetes.  
Kata kunci: Pengetahuan lokal, Syzygium cumini Linn, Triwidadi 

 

I. PENDAHULUAN 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah salah satu model pengelolaan hutan 

yang dinilai mampu menjamin kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan 

hutan. Pemerintah akan terus mengembangkan KPH di seluruh Tanah Air dengan target 

mencapai 600 KPH hingga 2019 (Moyo, 2013). KPH disiapkan menjadi pengelola hutan di 

tingkat tapak yang bukan hanya tahu potensi wilayah hutan yang dikelolanya, tapi juga 

bisa merancang pemanfaatannya secara seimbang. Oleh karenya, dalam penyusunan 

rencana pengelolaan KPH hendaknya diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi 

produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, dengan mempertimbangkan 

persoalan sosial budaya yang ada di masyarakat, mengingat aspek sosial budaya 

cenderung dinamis dan berubah-ubah sesuai perkembangan zaman.  

Perkembangan zaman tentunya mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat, 

pun dalam pemanfaatan berbagai macam jenis hayati yang ada di dalam dan sekitar 

hutan. Salah satu jenis tanaman hutan yang mengalami dampak perubahan sosial 

mailto:rapraput@yahoo.co.id
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budaya dalam pemanfaatannya, adalah tanaman hutan jenis obat Syzygium cumini Linn, 

yang potensial untuk dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Biji, kulit dan buahnya dapat 

digunakan sebagai obat diabetes miilitus dan komplikasinya (Heyne, 1987).  

Tanaman hutan jenis obat Syzygium cumini Linn, atau lebih dikenal dengan istilah 

jamblang/duwet, kini sudah sangat jarang sekali dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Dampaknya, kini keberadaannya semakin sulit ditemui, terutama di pulau Jawa. Salah 

satu faktor terjadinya kelangkaan disebabkan karena kurangnya pembudidayaan serta 

kurangnya informasi tentang aspek ekonomi dan manfaat sebagai pengobatan alternatif 

(herbal) dari tanaman jamblang.  Namun ada satu daerah di propinsi D.I. Yogyakarta yang 

masih ditemukan tanaman jamblang akan tetapi keberadaannya mulai mengalami 

pengurangan, yakni Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.  

Untuk menjaga keberadaan jamblang dari kepunahan maka perlu dilakukan 

pengembangan jenis tersebut, salah satunya melalui transfer teknologi mulai dari hulu 

sampai hilir. Selain itu juga perlu dilakukan penggalian pengetahuan masyarakat 

mengenai tanaman jamblang/duwet ini. Mengingat penjelasan dari Soedigdo, et al (2014) 

bahwa hal yang mendorong timbulnya suatu pengetahuan lokal adalah manusia beserta 

pola pikirannya, serta situasi dan kondisi alam sekitarnya. Terbukti dengan pola pikir 

mereka yang menghasilkan kebijaksanaan mereka dalam menyusun pengetahuan yang 

dianggap baik bagi kehidupan mereka seperti hukum adat, tata kelola, dan tata cara untuk 

aktivitas mereka sehari-hari. Pengembangan teknologi dan inovasi dari jamblang/duwet 

merupakan salah satu alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang berada di 

sekitar KPH. Untuk itu diperlukan kajian pengetahuan masyarakat mengenai tanaman 

jamblang/duwet.  

II. METODOLOGI 

Penelitian bersifat studi kasus yang berlokasi di Desa Triwidadi Kecamatan 

Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada 

bulan Juni-Oktober 2015 melalui observasi dan wawancara terhadap 35 (tiga puluh lima) 

orang anggota kelompok tani sebagai responden. Pemilihan responden dilakukan secara 

sengaja dengan kriteria petani yang diperkirakan mengetahui tentang tanaman jablang. 

Desa Triwidadi dipilih sebagai lokasi kajian karena merupakan salah satu daerah yang 

menerapkan agroforestry tanaman hutan penghasil obat jenis jamblang (Syzygium cumini 

Linn). Data dianalisis secara kualitatif-kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Masyarakat Petani 

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Triwidadi ini adalah masyarakat asli 

Desa Triwidadi dan bersuku Jawa. Hal ini terlihat pula pada profil responden bahwa dari 
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35 (tiga puluh lima) responden yang diambil hanya ada 1(satu) responden yang bukan 

suku Jawa, dan 5 (lima) orang yang tidak lahir di Desa Triwidadi. Petani hutan rakyat di 

Desa Triwidadi didominasi oleh responden laki-laki (74,29%) dengan kisaran usia 30-50 

tahun (65,87%), berpendidikan SD/sederajat (57,14%), dan jumlah tanggungan keluarga 

antara 1-3 orang (65,71%). Pengelolaan lahan oleh responden didukung oleh kepemilikan 

lahan milik dan lahan garapan yang terbilang variatif; mayoritas kurang dari 0,25 ha 

(51%). Namun yang memiliki lahan luas, lebih dari 1 ha juga terbilang cukup banyak 

(26%). Lahan yang mereka gunakan sebagai kebun kayu dominan berfungsi pula sebagai 

pekarangan, baik di depan, belakang, maupun samping rumah dengan jenis tanaman 

yang bervariasi pula. Karakteristik masyarakat petani di Desa triwidadi dapat digambarkan 

melalui profil responden Tebel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

No. Uraian Jumlah % 

1 Suku     

Jawa 34 97.14 

Lainnya: Non Jawa (Oku) 1 2.86 

2 Jenis Kelamin     

 
a. Laki-laki 26 74.29 

 
b. Perempuan 9 25.71 

3 Usia (tahun)     

a. < 30 2 5.71 

b. 30-50 24 68.57 

c. > 50 9 25.71 

4 Tempat lahir     

a. Dalam Desa 30 85.71 

b. Luar Desa 3 8.57 

c. Luar Kecamatan 0 0.00 

d. Luar Kabupaten 0 0.00 

e. Luar Propinsi 2 5.71 

5 Jumlah tanggungan keluarga     

 
a. 1 - 3 orang 23 65.71 

 
b. 4 - 6 orang 7 20.00 

 
c. > 6 orang 2 5.71 

6 Tingkat pendidikan     

a. SD/sederajat 20 57.14 

b. SLTP/sederajat 8 22.86 

c. SLTA/sederajat 5 14.29 

d. Diploma 1/23 1 2.86 

e. Sarjana S1/S2/S3 1 2.86 

7 Pekerjaan utama     

a. Petani 10 28.57 

b. Buruh  7 20.00 

c. Non pertanian (buruh bangunan, tukang kayu, pedagang, 
wiraswasta, sopir, pamong desa) 

15 42.86 

d. Ibu rumah tangga 3 8.57 

8 Pekerjaan sampingan     

 
a. Petani 8 22.86 

 
b. Buruh 1 2.86 

 
c. Peternak 2 5.71 

 
d. Non pertanian (pedagang, cari rumput, cari kelapa, sopir) 6 17.14 

 
d. Tidak punya 18 51.43 
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9 Memiliki kebun kayu     

a. ya 33 94.29 

b. tidak 2 5.71 

10 Mengelola kebun orang lain     

a. ya 1 2.86 

b. tidak 34 97.14 

Sumber: Data Primer 2015 
   

Ketergantungan terhadap sumberdaya alam di Desa Triwidadi ini terbilang tinggi, 

tampak dari aktivitas harian masyarakat yang kesehariannya tak terlepas dari bercocok 

tanam sekalipun telah bekerja diluar sektor pertanian/perkebunan, seperti sebagai 

pedagang dan sopir. Ada pula dari responden yang tidak memiliki lahan, namun tetap 

mengisi waktu luang di pagi dan sore hari dengan bekerja di lahan basah/kering orang 

lain. Selain bekerja di lahan, mereka juga bekerja sebagai peternak. Kegiatan 

mengambil/mencari pakan ternak dilakukan di sore hari.  

Kondisi hutan rakyat yang dikelola oleh responden tertuang pada Tabel 2. Pada 

tabel tersebut terlihat bahwa kepemilikan lahan mayoritas petani di Desa Triwidadi adalah 

warisan (65,71%), dengan luasan berkisar <0,5 ha; 42,86% memiliki luas lahan <0.25 ha. 

Sementara yang memiliki lahan berkisar 0,25-0,5 ha sejumlah 28,57%. Jarak antara 

tempat tinggal dengan lahan garapan mayoritas relatif dekat, yakni <500 m. Pengelolaan 

lahan umumnya dilakukan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, dengan 

pembagian kerja; laki-laki lebih banyak berperan pada kegiatan penanaman tanaman 

keras, pemanenan dan pemasaran. Sementara perempuan lebih banyak pada kegiatan 

pemeliharaan dan penyajian hasil panen yang dikonsumsi oleh keluarga. Hasil hutan 

rakyat dominan dikonsumsi sendiri. Bila dulu ada yang memiliki sampai dengan > 1 ha, 

sekarang hampir tidak ada lagi karena telah dibagi-bagi kepada ahli warisnya.  

Tabel 2. Profil Hutan Rakyat/Kebun Kayu di Desa Triwidadi 

No. Uraian Jumlah % 

1 Luas lahan garapan (ha)     

 
a. < 0,25 15 42.86 

 
b. 0,251-0,5 10 28.57 

 
c. 0,501-0,75 3 8.57 

 
d. 0,751-1 3 8.57 

 
d. > 1 3 8.57 

 
e. Tidak punya lahan karena masih milik orang tua 1 2.86 

2 Kepemilikan lahan garapan     

 
a. Warisan 23 65.71 

 
b. Warisan + bantuan pemerintah  1 2.86 

 
c. Beli 4 11.43 

 
d. Sewa + Bagi hasil 1 2.86 

 
e. Warisan + beli  5 14.29 

 f. Warisan + pembagian dari desa 1 2.86 

3 Jarak dari rumah     

 
a. < 500 m 21 45.71 

 
b. 501-1000 m 7 8.57 

 
c. >1000 m 7 8.57 
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4 Yang mengelola     

a. laki-laki saja 9 25.71 

b. perempuan saja 0 0.00 

c. laki-laki dan perempuan 26 74.29 

Sumber: Datas Primer 2015 

Secara umum lahan basah maupun kering di Desa Triwidadi dikelola secara 

intensif; mereka mengelola lahan yang mereka miliki dengan berbagai macam tanaman. 

Tidak hanya tanaman pertanian, seperti: padi, palawija, dan tanaman herbal/empon-

empon, tetapi juga tanaman perkebunan dan kehutanan, seperti tanaman buah-buahan, 

kelapa, dan tanaman kayu hutan seperti jati, mahoni, akasia, albasia, dan lainnya Tabel 3.  

Tabel 3. Jenis tanaman di hutan rakyat 

Kayu Dewet/jamblang, aksia, angsana, asem, jati, johar, mahoni,  salam, gmelina, 
jabon. 

HHBK  nangka, rambutan, mangga, asem, sawo, pisang, jambu, petai, mices, jeruk 
bali, alpukat, kopi, kelapa, aren, Bambu, rumput gajah.   

Tanaman Bawah empon-empon/herbal:   jahe, kunyit, laos, kunir, sereh, kencur,pandan wangi 
  palawija:   padi, cabe rawit, cabe merah, jagung, bawang daun, kangkung, 

bayam kedelai,  kacang tanah, kacang ijo. 
  umbi-umbian:   umbi kayu, umbi jalar, keladi. 

Ternak ayam, bebek mentok, itik, kambing, sapi. 

Sumber: Data Primer 2015 

B. Pengetahuan Petani Terhadap Tanaman Jamblang/Duwet (Syzygium Cumini 
Linn) 

Tanaman obat jenis jamblang bagi masyarakat Desa Triwidadi bukanlah sesuatu 

yang aneh lagi. Semua responden mengenal betul tanaman jamblang, mereka 

menyebutnya dengan istilah ―duwet‖. Bagi masyarakat Desa Triwidadi tanaman duwet 

merupakan makanan cemilan yang selalu mereka tunggu setiap tahunnya. Menurut 

penuturan hampir semua responden; bilamana sehari saja tidak nyemil buah duwet 

(ketika sedang panen raya; 1 bulan dalam 1 tahun) merasa`tidak nyaman. Kennert dan 

Winters (1960) dalam Swami et al (2012)   menjelaskan rasa buah jamblang/duwet, yakni 

bila dimakan langsung terasa manis bercampur asam serta menyisakan warna biru pada 

lidah. 

Keberadaan tanaman jamblang/duwet di Desa Triwidadi ini masih terbilang cukup 

banyak dikarenakan tanaman jamblang/duwet tersebut mudah tumbuh (tumbuh alami) 

sebagaimana yang diungkapkan oleh 94% responden  bahwa sekalipun masyarakat tidak 

membudidayakan, tanaman duwet masih saja banyak karena tumbuh dengan sendirinya 

(alami). Namun tak dipungkiri kini keberadaannya pun mulai langka (tabel 4). Meskipun di 

Desa Triwidadi masih terdapat banyak tanaman obat jenis jamblang/duwet dan seluruh 

masyarakat dari yang berusia lanjut hingga anak-anak mengetahui tanaman 

jamblang/duwet (100%), namun sebagian besar responden (77%) belum mengetahui 

kandungan dan manfaat dari keseluruhan tanaman jamblang/duwet. Hanya sebagian 

kecil dari masyarakat (23%) mengetahui akan manfaat pengobatan dari tanaman duwet 
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ini, yakni bagian kulitnya untuk pengobatan diare dan diabetes (Tabel 4 dan 5). 

Sementara dari beberapa hasil penelitian di luar negeri, menyebutkan bahwa selain buah 

(untuk dimakan sebagai cemilan) dan kayu, banyak sekali manfaat dari tanaman 

jamblang/duwet, diantaranya: (1) biji dan buah sebagai obat diabetes, antioksidan, 

antikanker, menunda komplikasi (saraf dan kataraks), (2) daun untuk menguatkan gigi, 

serta (3) kulit kayu sebagai obat untuk disentri. 

Tabel 4. Pengetahuan Responden tentang tanaman obat jenis jamblang (Syzygium 
cumini Linn) 

No. Uraian Jumlah % 

1 Mengetahui jamblang/duwet   

 1. ya 35 100 

 2. tidak 0 0 

2 Sejak kapan mengetahuinya   

 1. < tahun 1980 21 60 

 2. tahun 1980-1990 8 23 

 3. tahun 1991-2000 4 11 

 4. > tahun 2000 2 6 

3 Anggota keluarga mengetahui semua   

 1. ya 34 97 

 2. sebagian, siapa saja 1 3 

4 Budidaya tanaman jamblang/duwet   

 1. tumbuh secara alami 33 94 

 2. sengaja ditanam 2 6 

 3. tidak tahu 0 0 

5 keberadaan tanaman jamblang/duwet di sekitar wilayah desa   

 1. mulai langka 25 71 

 2. masih banyak 9 26 

 3. tidak tahu  1 3 

6 Tanaman jamblang/duwet dijadikan alternatif pengobatan   

 1. ya 8 23 

 2. tidak 27 77 

Sumber: Data Primer, 2015 

Masyarakat berpendapat bahwa jamblang/duwet lebih bermanfaat bilamana dijual 

kayunya, daripada menjual buahnya walaupun sebagai tanaman jenis obat. Karena 

perhitungan biaya panen dengan hasil jual tidak sebanding. Terlebih lagi kebutuhan akan 

kayu bangunan meningkat, alternatif menarik adalah menjual kayu duwet dimana serat 

kayu duwet tampak cantik/indah Tabel 5 dan 6 .  

Tabel 5. Pemanfaatan Tanaman Jamblang (Duwet) 

BAGIAN TANAMAN PEMANFAATAN 

Buah Dimakan (sudah menjadi budaya; merasa ada yang kurang bila tak 
makan buah duwet dalam sehari pada saat musim buah yang terjadi 
sekali dalam setahun selama satu-dua bulan) 

Biji - 

Daun - 

Kayu (batang, dahan, 
ranting) 

Sebagai bahan bangunan; bagus untuk furniture karena serat kayu 
terlihat cantik/indah, rantingnya untuk kayu bakar 

kulit Untuk obat diare dan diabetes 

Akar - 

Sumber: Data Primer, 2015 

 



670 
 

Tabel 6. Pemasaran Tanaman Jamblang (Duwet) 

BAGIAN 
TANAMAN 

PEMANFAATAN TEMPAT JUAL 
BELI 

HARGA JUAL 

Batang Kusen, Pintu, 
Mebeler 

Bandar 
setempat 

Batang/kayu seharga Rp. 400.000,- hingga 
Rp. 800.000,-/batang dalam kondisi berdiri 

Buah Makanan 
Ringan/Cemilan 

Bandar 
setempat/pasar  

Buah seharga  Rp. 2000,- - Rp. 3000,-/kg 

Sumber: Data Primer, 2015 

Pada umumnya manusia sebagai makhluk individu bertindak bukan atas dasar 

aturan-aturan, norma, dan lain sebagainya melainkan atas dasar bagaimana mereka 

memandang sesuatu hal tersebut. Setelah pandangan pada suatu individu tersebut 

memiliki satu kesamaan dan disepakati bersama dengan individu-individu lainnya dalam 

satu komunitas (umumnya disebut dengan masyarat), maka baru kemudian melembaga 

menjadi pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakatnya (Dyson,1989). Demikian 

halnya dengan masyarakat di Desa Triwidadi, menurut mereka; jamblang/duwet kurang 

bahkan tidak memiliki nilai ekonomi finansial yang berarti dan tidak diketahui manfaat dan 

kandungan gizinya. Sementara Anonim (2010) menjelaskan Syzygium cumini Linn 

memiliki kepentingan ekonomi yang besar karena sebagian besar seperti kulit kayu, daun, 

biji dan buah digunakan sebagai obat alternatif untuk mengobati berbagai penyakit, 

terutama sebagai obat diabetes. 

Semenjak tahun 1990-an tanaman jamblang/duwet mulai berkurang 

keberadaannya, hal ini disebabkan karena banyaknya penebangan tanpa ada upaya 

untuk menanam kembali. Penebangan/pemanenan tanaman jamblang/duwet ini adalah 

untuk memenuhi kebutuhan kayu bangunan (kusen, pintu, rangka fentilasi udara, dan 

meja-kursi) dan kayu bakar rumah tangga petani, karena jenis kayunya yang cepat 

terbakar dan memberikan api yang besar. Bilamana dibiarkan terus, akan berakibat 

tanaman jamblang/duwet benar-benar akan menjadi tanaman langka.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Masyarakat petani hutan rakyat di Desa Triwidadi mengenal dan memanfaatkan 

tanaman Syzygium cumini Linn dengan istilah ―Duwet‖ semenjak tahun 1970-an. 

Pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan tanaman duwet selama ini adalah (1) 

buah untuk dimakan langsung dan rugi bila dijual, (2) kayu sebagai bahan bangunan dan 

kayu energy, dan (3) kulit kayu sebagai obat herbal disentri dan diabetes. Masyarakat 

masih memanfaatkan bagian-bagian dari tanaman duwet secara tradisional, belum 

melakukan inovasi, seperti sirup, teh, dan/atau pil obat. 

B.  Saran 

 Perlu dilakukan pengembangan teknologi dan inovasi terhadap tanaman duwet, 

sehingga dapat meningkatkan nilai ekonominya. Sehingga masyarakat petani 
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berkeinginan untuk mau membudidayakan dan melestarikan tanaman hutan jenis obat 

Syzygium cumini Linn ini. Kegiatan pengembangan teknologi dan inovasi terhadap 

tanaman duwet dapat dilakukan oleh semua stakeholder terutama instansi terkait, yang 

berkepentingan terhadap kelestarian keanekaragaman jenis tanaman kehutanan. 
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Abstrak 
 
Hukum adat dapat ditemukan disetiap masyarakat adat diseluruh Indonesia, akan tetapi 
jenis, bentuk dan pemberlakuannya berbeda-beda karena berbagai-bagai faktor, sudah 
tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Sejarah, keadaan masyarakat, letak, iklim, 
dan sebagainya,semuanya itu mempunyai pengaruh terhadap susunan hukum suatu 
masyarakat pada umumnya. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Dayak Halong 
yang dalam kurun waktu yang lama masyarakat adat sudah memberlakukan hukum adat 
yang terlihat pada adat istiadat mereka. Ini bisa dilihat pada sistem perladangan,  ritual, 
perkawinan, pewarisan, hak atas tanah, penyelesaian sengketa, konflik dan sebagainya 
yang semuanya diatur dengan hukum adat yang bergandengan dengan hukum nasional.  
Kepatuhan dan ketaatan masyarakat adat terhadap hukum adat sangat kuat, hal ini terlihat 
dari pelaksanaan kehidupan sehari-hari mereka seperti tabu, pantangan atau pamali tetap 
dilaksanakan dengan patuh.. Kepatuhan terhadap hukum adat itu terutama yang 
berkenaan dengan aktivitas kehidupan mereka dalam hal pengelolaan hutan : 
perladangan, pengaturan lahan, pantangan dalam perladangan, penyelesaian sengketa 
pengelolaan hutan dan pengelolaan lingkungan. Pantangan atau pamali merupakan 
ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap 
orang, misalnya dalam hal tata cara perladangan, upacara adat dan lain-lain.Kepatuhan 
dan ketaatan ini diawali oleh tokoh masyarakat dalam membina warganya dengan 
memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan sanksi 
kepada warga masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut secara bertahap.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis, 
gambaran atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Substansi penelitian 
mencakup permasalahan mengenai bagaimana konsep- konsep Hukum adat yang   
relevan terhadap Hukum Nasional khususnya dalam bentuk pengelolaan hutan 
Masyarakat dayak Halong. 
Kata kunci : Hukum Adat, kepatuhan, Dayak Halong 

 

Pengantar Tulisan 

Hukum merupakan salah satu dari sekian banyak pranata yang ada dalam 

masyarakat. Hukum mengatur masyarakat agar mematuhi semua yang menjadi 

kesepakatan dan aturan yang ada, baik lisan maupun tulisan. Salah satu hukum yang 

berlaku di Indonesia selain hukum positif adalah hukum adat. Menurut Soeripto 

(Abdurrahman, 1984:18-19) hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-

peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang 

Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan 

mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran 

keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh para 

mailto:Tirotorappe@yahoo.co.id


673 
 

petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman 

hukuman (sanksi).  

Hukum adat dapat ditemukan disetiap masyarakat adat diseluruh Indonesia, akan 

tetapi jenis, bentuk dan pemberlakuannya berbeda-beda karena berbagai-bagai faktor, 

sudah tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Sejarah, keadaan masyarakat, 

letak, iklim, dan sebagainya,semuanya itu mempunyai pengaruh terhadap susunan 

hukum suatu masyarakat pada umumnya (Kartasapoetra, 1988:17). 

Setiap suku bangsa di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Selatan 

khususnya Suku Dayak memiliki sistem yang mengatur pembagian wewenang dan 

kekuasaan. Masyarakat adat sangat terpengaruh oleh kehidupan sosial budaya yang 

melekat pada mereka itu karena faktor kebiasaan dan warisan dari nenek moyang 

sehingga mereka perlu menciptakan aturan hukum sendiri yang disebut dengan hukum 

adat. Hukum adat ini bergandengan dengan hukum nasional dalam penyelesaian 

masalah yang mereka hadapi dalam lingkungan sosialnya (Abdurrahman, 1984:28). 

Hukum yang tertinggi padamasyarakat Dayak adalah aturan adat. Aturan adat inilah yang 

menjadi aturan atau tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berhubungan dengan 

sesama manusia, alam, para leluhur dan para dewa atau nining bahatara. Tatanan adat 

selalu dipakai dalam segala persoalan hidup atau ketika memecahkan permasalahan 

yang terjadi di masyarakat (Sam, 2000:129). 

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Dayak Halong di Desa Kapul 

Kecamatan Halong yang dalam kurun waktu yang lama masyarakat adat Kecamatan 

Halong sudah memberlakukan hukum adat yang terlihat pada adat istiadat mereka. Ini 

bisa dilihat pada sistem perladangan,  ritual, perkawinan, pewarisan, hak atas tanah, 

penyelesaian sengketa, konflik dan sebagainya yang semuanya diatur dengan hukum 

adat yang bergandengan dengan hukum nasional. 

Dari hasil pengamatan sebelumnya, penulis memperoleh informasi bahwa 

masyarakat adat sangat mematuhi aturan setempat. Setiap pelanggaran terhadap hukum 

adatakan berurusan dengan lembaga adat untuk disidangkan secara adat. Di Desa Kapul 

Kecamatan Halong dalam pengaturan masyarakat Dayak  Halong dipimpin oleh Kepala 

Adat beserta Dewan Adat yang bergabung dalam lembaga adat. Antara Kepala Adat dan 

Kepala Desa terjadi pemisahan wewenang dan kekuasaan.  

Kepala Desa cenderung  menangani urusan pemerintahan sedangkan kepala 

adat lebih cenderung menangani urusan adat. Sebagai contoh bagaimana wewenang dan 

kekuasaan Kepala Adat pada masyarakat Dayak Halong di Desa Kapul Kecamatan 

Halong dalam penerapan hukum adat. Jika ada terjadi pengambilan hak atas tanah oleh 

pihak lain maka yang akan menyelesaikan urusan tersebut dengan pihak lain 

dilaksanakan oleh Kepala Adat. Selain hal tersebut di Desa Kapul Kecamatan Halong, 
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masalah yang berurusan dengan Pemerintah, Kepolisian, konflik dan sebagainya, 

sebelum maju secara individual mereka terlebih dulu melaporkan hal tersebut kepada 

lembaga adat sehingga dengan didampingi lembaga adat mereka menyelesaikan 

masalah baik itu dengan pihak Pemerintah maupun pihak lain.Oleh karenanya, penulis 

tertarik untuk meneliti tentang bentuk-bentuk penerapan hukum adat, kesesuaian hukum 

adat terhadap hukum nasional, khususnya tentang penerapan-penerapan konsep hukum 

adat terkait dengan pengelolaan dan pelestarian hutan.  

Metode dalam Penulisan 

Dalam melakukan penjaringan data, penulis menggunakan metode penulisan 

kualitatif, dengan maksud bahwa metode ini mampu mendiskripsikan atau 

menggambarkan tentang penerapan hukum adat pada masyarakat Dayak Halong yang 

bersifat faktual dan akurat, melakukan pendeskripsian atau penggambaran hukum adat 

masyarakat Dayak Halong dengan kesesuaian pokok tulisan yang diharapkan.  

Tempat ini dipilih karena hukum adat masih diterapkan dan dipatuhi oleh 

mayoritas masyarakatnya. Semua aturan-aturan yang ada dijalankan dan dipatuhi oleh 

seluruh masyarakat desa dengan sasaran ditunjukkan khususnya para Tetuha Adat dan 

aparat penegak hukum adat masyarakat Dayak Halong, dengan alasan bahwa mereka 

inilah yang paling mengetahui tentang seluk-beluk dari Hukum adat yang berlaku di 

wilayah tersebut. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan bahan tulisan ini 

adalah: Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi 

penelitian untuk memperoleh informasi secara langsung yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan masyarakat. Bahan kepustakaan, yaitu melakukan studi kepustakaan 

untuk mencari bahan lain yang kiranya dapat menambah informasi kekurangan dalam 

pencarian bahan tulisan mengenai masyarakat Dayak Halong, terutama yang 

berhubungan dengan hukum adat yang mereka yakini. 

Pembahasan Tulisan 

1. Sekilas Mengenai Orang Dayak Halong 

Halong sebuah Kecamatan yang terletak + 250 km arah timur laut ibu kota 

propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Di daerah ini bermukim suku Dayak Halong 

dengan ciri baju adat berwarna merah (Gintor), serta tanpa tanda bulu di ikat kepala dan 

mandau. Siapa menyangka kalau benih agama Budha telah lama bersemi di tempat yang 

berada jauh di pedalaman hutan dan hamparan bukit ini. Konon, nama Halong berasal 

dari nama sejenis makanan dari tepung beras yang mirip kue apem. Kue ini selalu 

menghiasi setiap upacara adat di daerah ini, khususnya saat upacara besar 

berkumpulnya seluruh suku Dayak Halong di Kecamatan Halong dan daerah sekitarnya.  
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Pertemuan adat biasanya diadakan sekitar bulan Agustus dan September yang 

memperingati lahirnya desa atau komunitas pertama suku Dayak Halong di daerah  

Kecamatan Halong. Kaharingan merupakan kepercayaan asli orang Dayak, khusus bagi 

warga Dayak Halong. Menurut keterangan salah seorang tokoh adat di sana, 

kepercayaan ini dipandang memiliki benang merah dengan ajaran Budha. Masyarakat 

Halong yakin bahwa para leluhur mereka yang penganut Kaharingan mempunyai 

keterkaitan dengan agama Budha. Kepercayaan suku Dayak Halong ini mendorong 

pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,untuk menyediakan 

guru agama Budha bagi perkembangan pendidikan religius masyarakat Halong. Tenaga 

akademis yang mampu mengajarkan nilai-nilai mulia agama Budha didatangkan langsung 

dari pulau Jawa.  

Sebelumnya yang dikenal oleh masyarakat Halong adalah agama Budha dengan 

embel-embel: Budha Kaharingan, Budha Belihan atau Budha Dharma. ―Saya anjurkan 

pada para murid, jika ditanya agama kamu Budha apa, jawabnya cukup agama Budha 

yang diakui oleh negara sebagai lima agama resmi di Indonesia,‖ demikian tutur salah 

satu guru pengajar disekolah mereka, Lalu, sejak kapan masyarakat Buddhis Dayak 

Halong mulai mengenal tuntunan Budha Dharma? ―Kami mulai mengenal Dhamma sejak 

Juli 1986, sejak kedatangan salah seorang Bhikkhu Chitasanto dari vihara Banjarmasin 

yang melakukan vassa di daerah Halong,‖ ujar Romo Pandita Vihara Dharmaratana yang 

merupakan tokoh adat masyarakat. Beliau menambahkan, ―Saat itu, setiap malam 

Bhikkhu Chitasanto berceramah dan berdiskusi dengan penduduk di sini, hingga 

kemudian kami sedikit demi sedikit mengenal Budha Dharma.‖ Seiring makin 

berkembangnya pengertian masyarakat Halong tentang Budha Dharma, maka didirikan 

sebuah vihara di Desa Kapul.  

Pada Awalnya vihara ini seperti gubuk saja, lalu dengan adanya bhikkhu pembina 

(Bhikkhu Chitasanto) maka berdirilah tiga vihara sekaligus: Vihara Dharmaratana (Kapul), 

Vihara Pujaratana di Mauwiyak dan satu lagi di Anungan. Berikutnya menyusul Vihara 

Buddharatana di Tabuan, terus bermunculan yang lainnyai. Selaku Kepala Desa Kapul, 

Bapak Kurnaini, merasa sangat berbangga hati dengan berdirinya bangunan baru Vihara 

Dharmaratana yang dipugar pada tahun 1989 dengan disertai penanaman pohon Boddhi 

di depannya, menurutnya vihara Ini merupakan vihara termegah se-Kecamatan Halong.  

2. Masyarakat Hukum Adat dan Sistem Hukum Adat 

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya 

hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan 

kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-

pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok 

sosial (Soekanto, 1983:91). 
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Soepomo (Soekanto, 1983:91) menyatakan bahwa  untuk mengetahuihukum, 

maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana pun, 

sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai 

oleh hukum itu, hidup sehari-hari.  

Hazairin (Soekanto, 1983:93) memberikan suatu uraian yang relatif panjang 

mengenai masyarakat hukum adat, yaitu : 

―Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, 

nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-

kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup 

berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan 

lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya... 

Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama 

berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan 

hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan 

tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka 

berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai 

peranan yang besar‖. 

Ada berbagai hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar sistem 

hukum adat, yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir yang 

tertentu, adalah sebagai berikut : 

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat : artinya, manusia menurut hukum adat 

merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan 

yang meliputi seluruh lapangan hukum adat. 

2. Mempunyai corak magis-religis, yang berhubungan dengan pandanganhidup alam 

Indonesia. 

3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkret, artinya hukum adat sangat 

memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang 

kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkret 

tadi dalam mengatur pergaulan hidup. 

4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap 

hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau 

tanda yang tampak. 

Menurut Van Vollenhoven (Jastan, 2000:12) hukum adat adalah keseluruhan 

aturan tingkah laku positif yang disatukan mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut 

hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut 

adat). Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan 

legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum Negara (Parlemen, 
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Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang 

dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. 

Definisi lainnya yaitu dari Kartasapoetra (1988:201) menurutnya hukum adat 

adalah peraturan-peraturan yang terjadi sebagai perwujudan keinginan dan perasaan 

rakyat dalam masyarakat tertentu yang secara tradisional tetap dipatuhi oleh rakyat dalam 

masyarakat tersebut. Begitupun definisi lain yang diungkapkan Soepomo (Mustafa, 

1984:43) bahwa hukum adat bahwa: ―Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu 

peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam 

pikiran. pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai 

sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami 

dasar-dasar alam pkiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia”. 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, hukum adat adalah aturan 

tidak tertulis yang berasal dari keinginan, perasaan manusia, yang mengatur tingkah laku 

manusia dimana aturan tersebut memiliki akibat hukum apabila dilanggar, berjalan sesuai 

dengan keputusan yang diambil para penguasa.Jadi hukum adat itu berasal dari 

keinginan manusia atau rakyat yang dituangkan dalam aturan-aturan yang diatur dalam 

hukum adat tanpa ada tulisan yang menyatakan hal tersebut, ada yang menjalan semua 

hukum adat serta ada sanksi terhadap pelanggaran dari hukum adat tersebut. 

Dalam pandangan banyak ahli ilmu sosial, penyesuaian dengan nilai-nilai dasar 

dan pengaturan umum bukannya dipelihara dengan jalan pelaksanaan menurut hukum 

dalam keputusan-keputusan penting yang secara formal atau tidak formal dibuat oleh 

para hakim, ketua atau pemimpin lainnya, tetapi oleh kekuasaan adat yang telah diketahui 

oleh semua orang tanpa diuraikan lagi oleh seseorang atau dewan yang diberi kekuasaan 

pengadilan. Kedudukan ini telah diterima oleh ahli antropologi dan sosiologi mula-mula, 

sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa ketiadaan hukum adalah ciri khas 

masyarakat terasing. Hal demikian antara lain tercemin  dalam ucapan-ucapan, seperti 

ucapan Hartland dan Rivers sebagaimana kutip berikut (Ihromi (2000:82): 

”Orang primitif dibatasi geraknya di segala penjuru oleh kebiasaan-kebiasaan dari 

sukunya...........terikat dengan rantai-rantai tradisi......yang ikatannya diterima 

sebagai suatu kenyataan yang tidak terelakan......; dia tidak pernah mencoba untuk 

melepaskan diri....hukum baginya adalah sama dengan keseluruhan kebiasaan-

kebiasaan yang ada disukunya”. 

3. Hukum Adat dan Kesadaran Hukum 

Secara garis besar perihal kesadaran hukum erat hubungannya dengan 

kepatuhan hukum. Kedual hal itu merupakan dua variabel yang mempunyai korelasi 

positif. Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak di dalam diri manusia tentang 

keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang 
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sepantasnya. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang menyangkut 

bidang-bidang politik, ekonomi, sosial dan sterusnya. Hukum pada hakikatnya merupakan 

konkritisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat 

(Soekanto, 1983:337). 

Masalah kepatuhan hukum di dalam hukum adat, secara analitis dapat dibedakan 

dalam paling sedikit tiga kategori kepatuhan, apabila dilihat dari sudut faktor 

penyebabnya. Ketiga kategori tersebut adalah, sebagai berikut : 

a. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena pemimpin-pemimpin 

masyarakat memerintahkannya. 

b. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan sosial 

menghendakinya. 

c. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena seseorang 

menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil. 

4. Hukum Adat dan  Keselarasan dengan Alam. 

Memang perlu diakui bahwa walaupun hukum adat merupakan hukum yang hidup, 

namun tidak selalu hukum adat merupakan hukum yang sebanding atau yang adil. 

(Walaupun masalah keadilan juga merupakan persoalan yang dapat dilihat dari berbagai 

sudut ; hukum cenderung untuk melihatnya dari sudut kesebandingan yang misalnya, 

berbeda dengan sudut pandang seorang ekonomi yang melihatnya dari sudut 

kesamarataan). Akan tetapi, masalah keadilan tersebut dapat pula dikembalikan pada 

pihak-pihak tertentu, misalnya apa yang dianggap adil oleh pemimpin masyarakat, belum 

tentu dianggap adil oleh warga. Apa yang dianggap adil oleh lingkungan sosial, belum 

tentu dianggap adil oleh pimpinan masyarakat dan seterusnya. Keadilan yang 

dikehendaki merupakan keadilan yang dapat menghasilkan keserasian antara 

kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Dalam hal ini, maka hukum adat 

secara formil dan materil memang benar-benar dipatuhi, sehingga terdapat derajat 

kepatuhan hukum yang tinggi.  

Dalam hal penerusan tradisi atau kelangsungan hukum adat di desa Kapul 

Kecamatan Halong yang memegang kekuasaan adalah kepala adat dan dewan adat yang 

tergabung dalam lembaga adat. Orang yang ditunjuk atau dipilih menjadi kepala adat dan 

dewan adat pun harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang 

hukum adat tersebut.  

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju dalam segala hal 

terutama dalam ilmu pengetahuan membuat sebagian masyarakat adat Dayak Halong 

tidak mengetahui tentang hukum adat dan melakukan pelanggaran terhadap hukum adat 

tersebut. Pelanggaran terhadap hukum adat tersebut tetap mendapatkan sanksi dari para 

tokoh adat dan  dewan adat (lembaga adat) setempat, baik disengaja atau yang tidak 
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disengaja. Namun dalam sanksi pelanggaran yang dilakukan, dalam denda ada 

perbedaan yang diterapkan. Bagi warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran 

terhadap hukum  adat secara sengaja dan maka dia harus membayar denda dua kali lipat 

dari orang yang tidak sengaja melakukan pelanggaran tersebut.   

Pada dasarnya hukum adat Masyarakat tidak hanya berlaku pada masyarakatnya 

sendiri, akan tetapi juga diberlakukan terhadap masyarakat luar yang masuk ke 

Kecamatan Halong, termasuk menyangkut semua aspek-aspek dalam kehidupan 

manusia., Aspek-aspek yang diatur dalam hukum adat Dayak Halong dapat 

dikelompokkan yaitu : 

5. Perladangan 

Berladang atau manugal merupakan ciri dari pertanian masyarakat Dayak di 

Kalimantan, tak terkecuali pada masyarakat Dayak Halong yang mendiami kawasan 

Balangan. Berladang atau manugal sudah mereka lakukan berabad-abad lamanya sejak 

nenek moyang  mereka dan sampai sekarang. Secara teknis proses berladang atau 

manugal dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Aspek kepemilikan tanah 

Kepemilikan tanah di Desa Kapul mempunyai batas wilayah, yang batas tersebut 

menggunakan sungai, lembah, dan pohon-pohon besar yang sesuai dengan ketetapan 

oleh dewan adat leluhur. Kemudian semua warga atau masyarakat adat berhak untuk  

mengelola tanah yang adat di wilayah adat atas persetujuan dewan adat, dan apabila ada 

warga atau masyarakat adat yang ingin memiliki tanah tersebut secara pribadi dia harus 

mendapatkan persetujuan dari para tokoh adat. 

b. Pengaturan Lahan 

Penetapan lahan (pemilihan lahan) yang akan dibuka. Hampir semua masyarakat 

Dayak Halong khususnya masyarakat  Desa kapul sudah memahami tentang tata cara 

penetapan lahan atau pemilihan lahan yang akan dibuka itu sudah subur ( sudah tuha). 

Untuk melihat lahan sudah subur (sudah tuha) ada beberapa kreteria yang mereka pakai 

antara lain seperti pohon kayu sudah besar, di dibawah pohon sudah tidak ada lagi 

tumbuh rumput kecil, misalnya adapun itu hanya sedikit dan tanahnya sudah berwarna 

hitam. Jika kreteria di atas itu sudah terpenuhi maka dengan begetu lahan tersebut sudah 

siap untuk dilanjutkan ketahap berikiutnya. 

Manabas (membersihkan lahan dari tanaman kecil atau rumput).Dalam proses 

manabas terlebih dahulu meminta izin kepada penghuni tempat tersebut, kerena itu 

diyakini oleh masyarakat Dayak Halong ada penunggu (penghuninya). Manabas adalah 

kegiatan awal dalam berladang dan biasanya seluruh anggota keluarga terlibat penuh 

baik laki-laki maupun perempuan. Penebasan biasanya dimukai dari yang paling rendah 
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sambil mendaki dan berakhir pada puncak dataran yang tinggi sampai lahan menjadi 

bersih dari tanaman-tanaman kecil atau rumput. 

Pembakaran, sebelum melakukan pembakaran masyarakat Dayak Halong harus 

minta izin terlebih dahulu kepada Dewa Api, Karena dalam proses perladangan 

pembakaran merupakan kegiatan yang terberat, sebab mereka akan berhadapan dengan 

api yang sangat besar. Jika salah mengelolanya akan membuat kebakaran hutan dan 

dapat menimbulkan kerugian yang besar. Pada saat proses pembakaran biasanya 

seluruh warga balai akan hadir untuk membantu pelaksanaannya. Pembakaran itu 

bertujuan untuk mempercepat pelapukan dan sebagai penyedia unsur hara yang banyak 

bagi tanaman. Dengan demikian pada saat bertani tidk perlu memasukan bahan-bahan 

organik tapi alam sudah menciptakan sendiri untuk kesuburan tanah tersebut. 

Penanaman, kegiatan penanaman padi (memulai manugal) masyarakat Dayak 

Halong sangat patuh dengan tradisi dan tidak sembarang waktu dapat melakukan 

penanaman. Semua kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan atau bilangan 

menurut tradisi nenek moyang mereka jaman dulu. masyarakat Dayak Halong di Desa 

kapul mempunyai pengetahuan tentang cara menentukan atau memilih hari baik untuk 

penanaman padi. Ketika ingin melakukan penanaman mereka menghitung hari baik, jika 

sudah ditemukan hari baik maka pada hari tersebut baru diadakan upacara bamula untuk 

proses penanaman padi. Selesai acara upacara bamula baru kelompok laki-laki membuat 

lobang untuk meletakan butiran-butiran padi, sedangkan perempuannya bertugas untuk 

mengisi lobang dengan butiran padi. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan 

sangat terlihat dalam kegiatan manugal (perladangan). Dalam proses penanaman ini lah 

biasanya masyarakat Dayak Halong di Desa Kapul melakukan sebuah permohonan atau 

nazar kepada nenek moyang supaya Hasil penanaman padi mereka berhasil dan sukses. 

Panen, masyarakat Dayak Halong termasuk orang-orang yang sangat menjaga 

kualitas padi, mereka tidak akan memanen hasil tanaman mereka sebelum semua padi 

yang mereka tanam tersebut benar-benar masak semua. Hasil padi yang telah dipanen 

tersebut dikumpulkan ke dalam wadah besar yang terbuat dari rotan yang biasa disebut 

dengan nama lanjung. Lanjung tersebut berukuran besar setinggi badan dengan luas 

lingkar permukaan sekitar 45 cm pada bagian atas, 30 cm pada bagian bawahnya. 

Lanjung ini juga digunakan untuk mengangkut padi setelah dipanen dan kemudian hasil 

panen tersebut dibawa kebalai adat untuk di aruhkan. 

c. Pantangan dalam perladangan 

Dalam proses perladangan ada terdapat pantangan yang harus dilakukan oleh 

masyarakat Dayak Halong seperti, selama dalam wilayah lahan perladangan masyarakat 

adat atau warga yang sedang menggarap ladang dilarang untuk membakar atau 

memasak masakan yang berbau wangi, karena itu diyakini masyarakat adat dapat 
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mengganggu peroses perladangan dan tingkat kesuburan tanah. Sengketa dalam 

perladangan sering kali juga terjadi, itu bisanya terjadi karena masalah batas tanah dan 

hak waris dalam keluarga. 

6. Ritual (Upacara Adat) 

Masyarakat Dayak Halong dalam kehidupan banyak terdapat berbagai kegiatan 

ritual,  yang secara rutin mereka lakukan dengan berbagai upacara adat. Semua kegiatan 

ritual tersebut dilakukan sebagai perwujudan rasa ketaatan dan rasa terima kasih kepada 

para dewa dan leluhur mereka yang telah memberikan rezki dan perlindungan dalam 

gerak langkah kehidupan mereka. Hal ini merupakan bentuk tradisi adat dan budaya 

Masyarakat Dayak Halong  yang berlangsung secara terus menerus dari masa nenek 

moyang atau jaman leluhur sampai sekarang, yang hidup dan berkembang ditaati dan 

diyakini, karena mengandung arti sendiri dalam tradisi adat budaya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat Dayak Halong sepanjang masih ada masyarakat adatnya.Upacara adat 

tersebut dilaksanakan secara gotong royong yang terdiri antara 30 sampai 40 kepala 

keluarga dan Syarat-syarat untuk melaksanakan upacara adat yaitu apabila semua 

hewan-hewan, sesajin dan semua alat perlengkapan upacara adat sudah lengkap. 

Adapun tradisi ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat Dayak Halong di Desa 

Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan antara lain : 

a. Pesta Panen Aruh Baharin, yaitu acara pesta panen semua tanaman yang ditanam, 

yang dilakukan setiap satu tahun sekali sebagai ungkapan rasa syukur kepada 

leluhur. 

b. Pesta Panen Aruh Bawanang, yaitu sebuah pesta panen sederhana yang dilakukan 

usai panen, agar hasil benih yang telah dipanen tersebut dapat dipergunakan untuk 

memasak dan dimakan. 

c. Acara Adat Syukur Selamat (Miyaulahan) 

d. Acara Adat Tapung Tawar Kampung (Patatambaan) 

e. Acara Adat Perkawinan 

f. Acara Adat Balian Pengobatan Orang Sakit (Maiwo) 

g. Acara Adat Kontak dengan roh-roh Gaib atau Para Dewa Penjaga, Pemelihara Hutan 

atau Sumber Daya Alam. Prosesnya dilakukan dengan pemujaan pada pohon atau 

hutan yang dianggap keramat dengan cara betapa atau meditasi 

h. Acara Adat Kematian (Aruh membatur) 

i. Acara Adat Kelahiran (Palas Bidan) 

Ritual atau upacara adat Dayak Halong tersebut sesuai dengan sistem 

kepercayaan terhadap Nabi-Nabi yang terdahulu tapi tidak kepada Nabi Muhammad dan 

pada masyarakat Dayak Halong, terdapat semua bentuk kegiatan ritual masyarakat 

Dayak. Kebiasaan masyarakat Dayak Halong setelah acara ba’aruh ganal (Pesta Panen 
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Besar) selama 8 hari masyarakatnya dilarang untuk bekerja yang dapat mengganggu 

kesucian hari tersebut seperti, dilarang mengambil getah, membakar, meneteskan darah, 

dan dilarang mengambil tanaman yang gatal-gatal (menebang bambu atau tanaman yang 

dapat menimbulkan gatal-gatal). Apabila hal tersebut dilanggar, ini diyakini oleh 

masyarakat Dayak Halong, maka orang tersebut akan mendapatkan musibah atau 

kepuhonan.  Adapun larangan bagi tamu yang datang dalam upacara adat (Aruh) yaitu 

mereka diwajibkan untuk tidak membuat keributan dan menaati aturan yang telah 

ditetepkan. 

7. Lingkungan 

Pemahamanmasyarakat Dayak Halong terhadap saling ketergantungan dengan 

alam membuat mereka sangat menjaga atau melestarikan lingkungannya dengan sebaik-

baiknya. Semua komponen kehidupan seperti hewan, pohon, manusia, sungai, mahluk 

halus (roh-roh para leluhur) selalu diberi ruang atau tempat dalam komonitasnya, karena 

itu merupakan sebuah aturan adat yang selalu menetapkan lokasi-lokasi hutan tertentu 

yang tidak boleh diganggu dan dianggap sebagai kawasan tempat tinggal roh-roh para 

leluhur. Ada juga sebuah kawasan sungai yang dianggap keramat yang tidak boleh 

dikelola oleh manusia. 

Dalam lingkungan masyarakat Dayak Halong di Desa Kapul Kecamatan Halong 

Kabupaten Balangan selalu berhubungan dengan masalah perburuan, menebang pohon, 

pengelolaan air, pemeliharaan jenis-jenis flora dan fauna. 

a. Perburuan 

Berburu merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Dayak Halong 

di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan karena berburu bukan saja untuk 

mendapatkan binatang buruan tapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan hobby atau 

uji ketangkasan. Peralatan yang sering digunakan seperti : Sumpitan (ipuh ratus) 

menggunakan racun danracunnya itu tidak ada penawarnya, jadi siapa saja yang  terkena 

racun tersebut maka akan mati, Anjing, Tombak, Bilah (Radang) yang terbuat dari bambu 

tamiyang yang dikeringkan dengan menggunakan api atau dibakar.Lobang (Jebakan), 

Jarat (Gipah) dan Tungkup. 

b. Penebangan Pohon 

Dalam hal pekerjaan penebangan pohon biasanya banyak dilakukan oleh pihak 

laki-laki, karena pohon yang ditebang  berukuran besar dan tidak jarang pekerjaan ini 

dapat dapat menimbulkan korban sebab bisa tertimpa pohon yang tumbang. Sebelum 

melakukan pekerjaan penebangan pohon masyarakat Dayak Halong di Desa Kapul 

Kecamatan Halong Kabupaten Balangan harus melakukan kegiatan ritual dulu yaitu 

menyediakan sesajin seperti beras kuning dan beras putih, besar ketan, kelapa, telor, dan 

gula merah yang diletakkan di dalam bakul cupikan sebagai persyaratan untuk menebang 
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pohon, tapi apabila ada yang melanggar atau tidak melakukan tradisi tersebut maka 

orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial yaitu orang tersebut tidak akan dihirau 

lagi oleh masyarakat adat. Alat yang digunakan untuk penebangan pohon adalah wadiung 

(Balayung) bentuknya menyerupai kapak, tapi kecil dan lebih tajam dari pada kapak. 

Penebangan pohon tersebut biasanya dilakukan untuk keperluan membuat balai adat dan 

penebangan pohon selalu berhubungan dengan sistem perladangan. 

c. Pengelolaan Air. 

Pengelolaan air kelestariannya dijaga dan dipelihara oleh semua masyarakat 

Dayak Halong di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Air tidak boleh 

diracuni (Manuba) kemudian apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sangsi 

(Tu’i), bayar duit sebesar satu sampai tiga real sesuai tingkat pelanggaran yang dia 

lakukan. Dalam pengelolaan air sungai merupakan sumber air yang paling berperan bagi 

kehidupan masyarakat Dayak Halong di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten 

Balangan. 

d. Pemeliharaan Jenis-Jenis Flora dan Fauna 

Tumbuhan (Flora) yang harus dilindungi dalam kepercayaan masyarakat Dayak 

Halong di Desa Kapul antara lain : Kariwaya (Pohon beringin), tanaman ini dipergunakan 

sebagai tempat untuk meletakan sesajin dan masyarakat Dayak Halong sangat dilarang 

menebang pohon ini,sebab pohon ini dianggap keramat, Jalamu, Wilas bentuknya seperti 

getah, Pusi (Bangaris) yaitu tempat menyimpan madu, Anggrek Bulandan Anggrek 

Kantung Semar, Kayu Mandarahan yaitu kayu yang digunakan untuk membuat peti mayat 

(Lalutung)dan juga digunakan untuk ritual pengobatan yang dibentuk menyerupai bentuk 

manuasia, diyakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit akibat kepuhunan., 

Daun Kambat, Lirun /Harijuang, Sambingluman, tanamanini biasanya dipergunakan 

sebagai menyambung maut dan dapat juga meredakan badan yang demam., 

Jariyangau,bentuknya seperti akar dan merayap ditanah, tanaman jariyangau ini selalu 

digunakan (dimakan) setiap  ada upacara adat, agar bisa dengan mudah 

berhubungandengan roh-roh leluruh, Jambu Kambang (Cicangrung), baunya dipercaya 

sebagai pertanda akan adanya yang akan meninggal dunia, dan Daun Salindang. Semua 

tanaman tersebut sangat dipelihara kelestariannya, sebab tanaman tersebut berhubungan 

sekali dengan kegiatan ritual. 

Sedangkan hewan (Fauna) yang tidak boleh diperihara antara lain : Haruaiseperti 

burung Marak, Sakan (Ayam Hutan), A’ua (Kera hitam) ini selalu bersuara atau berbunyi 

dipercayai sebagai pertanda  jam 4 subuh. Sedangkan binatang yang sangat dijaga dan 

dipelihara keberadaannya adalah anjing, sebab anjing dianggap binatang yang mampu 

menjaga keamanan desa, mampu melindungi masyarakat sekitar dan bagi siapa saja 
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yang ada melukai atau memukul binatang ini maka orang tersebut akan dikenakan denda 

berupa duit sebanyak enam real. 

Masyarakat adat di Desa kapul kecamatan Halong dalam kehidupan 

bermasyarakat telah menerapkan aturan dan hukum adat yang mereka pegang secara 

turun temurun. Mengenai kedudukan hukum adat dalam penerapan hukum nasional 

sebagai bagian dari NKRI maka kesesuaian hukum ini saling mengisi untuk menegakkan 

ketertiban dalam masyarakat. Kesesuaian hukum adat dengan hukum nasional ini 

didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi kedua sistem hukum tersebut. 

Untuk setiap permasalahan diupayakan terlebih dahulu menyelesaikannya  menggunakan 

sistem adat.  

Hukum adat di wilayah ini masih asli yang secara turun temurun diwariskan u dari 

nenek moyang mereka dulu. Lembaga pemerintahan seperti hukum Nasional kurang 

dipergunakan selama hukum adat itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut maka 

hukum nasional tidak mempunyai hak selama masih dalam wilayah adat mereka, 

terkecuali jika terjadi masalah kriminal seperti pencurian harta benda warga, maka  itu 

sudah menjadi urusan hukum nasional yaitu pihak kepolosian. Sejauh ini hukum nasional 

itu mengikuti saja dengan hukum adat dan belum pernah terjadi pertentangan antara 

hukum adat dengan hukum nasional, sebab hukum adat di wilayah mereka begitu kuat 

penerapannya dan selalu bisa saja menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat 

adat. 

Kesepakatan untuk mempergunakan hukum adat dengan hukum nasional telah 

ditetap oleh para tokoh-tokoh adat dengan Bupati Balangan melalui sebuah pertemuan 

untuk membahas masalah wewenang antara hukum adat dengan wewenang hukum 

nasional. Semua kelangsungan hidup masyarakat adat menjadi urusan adat selama 

masih berada dalam wilayah adat dan apabila terjadi tindakan kriminal yang dapat 

merugikan masyarakat adat seperti tindak pencurian maka itu menjadi urusan pihak 

hukum nasional yaitu kepolisian.  

Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang tetap berlaku dan lestari di 

masyarakat adat. Penggunaan hukum adat, diyakini masyarakat dapat lebih memenuhi 

asas keadilan. Sebab untuk menerapkan hukum adat pada seseorang, baru bisa 

dilakukan setelah terlebih dahulu digelar musyawarah dengan warga, tentu saja harus 

disetujui ketua adat setempat. Sebab, ketua dianggap paling tahu seluk-beluk hukum adat 

yang berlaku sejak dahulu secara turun-temurun. 

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat adat terhadap hukum adat sangat kuat, hal 

ini terlihat dari pelaksanaan kehidupan sehari-hari mereka seperti tabu, pantangan atau 

pamali bagi masyarakat harus tetap dilaksanakan dengan patuh khususnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap hukum adat itu terutama yang berkenaan 
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dengan aktivitas kehidupannya. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum 

yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang, misalnya 

dalam hal tata cara perladangan, Pengelolaan lingkungan, upacara adat dan lain-

lan.Kepatuhan dan ketaatan ini diawali oleh tokoh masyarakat dalam membina warganya 

dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan 

sanksi kepada warga  masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut secara bertahap. 

Kesimpulan 

Hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Dayak Halong, hukum adat di sana 

dilakukan secara lisan atau dari mulut ke mulut secara turun temurun dan sampai 

sekarang ini. Pada dasarnya aturan-aturan yang diatur dalam hukum adat masyarakat 

adat Dayak Halong adalah hal-hal yang menyangkut semua aspek-aspek dari kehidupan 

masyarakat adat itu sendiri, baik itu lingkungannya sendiri maupun lingkungan di luar 

masyarakat adat. Hukum adat Dayak Halong berlaku untuk semua hal dan aspek 

kehidupan masyarakat, seperti masalah hak atas tanah, perladangan, Lingkungan, ritual 

(upacara adat), yang mana pengaturan hal-hal yang demikian ini murni berdasarkan rasa 

keadilan masyarakat. 

Hukum adat masyarakat Dayak Halong telah dikembangkan dan diterapkan sejak 

lama dan diteruskan secara turun temurun sebagai suatu tradisi dari generasi ke 

generasi. Bagi masyarakat Dayak Halong selama hukum adat masih bisa memecahkan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat adat maka hukum nasional tidak dipergunakan. 

Hukum adat yang mereka miliki diyakini sudah memenuhi prinsip dan rasa keadilan 

sesuai dengan hukum positif yang telah berlaku sebagai bagian dari NKRI, hukum positif 

tetap harus dijunjung, sebagai hukum yang berlaku dan sah di tanah air ini. Keberadaan 

hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri 

walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas (tidak ada hukum 

selain yang ditulis dalam hukum) adalah hukum yang tidak sah, tapi hukum adat akan 

selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. 
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Abstrak 

 

Masyarakat lokal di sekitar kawasan TWA Sibolangit telah mengembangkan praktek 
pengelolaan lahan dalam bentuk agroforestry, yang dikenal dengan sebutan Reba Juma 
(Bahasa Karo; Reba artinya rumah, Juma artinya ladang), sejak puluhan tahun yang lalu. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan Reba Juma yang komprehensif dapat 

lestari, mampu memelihara praktek adat/budaya, melindungi hutan, serta menyumbang 
kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Namun informasi dan keberadaan praktek 
agroforestry ini masih sangat terbatas dan belum menjadi salah satu model dalam 
pengelolaan hutan di tingkat tapak (unit pengelolaan hutan terkecil).  Oleh karenanya 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat 
mempertahankan Reba Juma dan kontribusi Reba Juma terhadap perekonomian rumah 
tangga. Penelitian dilakukan di dua desa terpilih di sekitar TWA Sibolangit yaitu Desa 
Sembahe dan Desa Batu Mbelin pada bulan Mei - Agustus 2016. Data penelitian 
diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi. Metode deskriptif digunakan 
untuk menganalisis dan menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. Kelestarian  Reba Juma hingga saat ini, sangat terkait erat dengan aspek 
ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat Karo. Secara ekonomi, Reba Juma 
menghasilkan produk yang beragam dan merata sepanjang tahu, sehingga Reba Juma 
memberikan kontribusi pendapatan rata-rata sekitar 79,41% terhadap pendapatan total 
keluarga pemilik Reba Juma.  Sedangkan secara lingkungan, Reba Juma memiliki strata 
tajuk yang belapis (multistrata) dan kanekaragaman jenis yang tingggi. Keadaan ini 
menjadikan Reba Reba Juma mampu menciptakan iklim mikro yang baik,  membantu 
kesuburan lahan, mencegah erosi, serta mempunyai peranan penting bagi pelestarian 
kultivar tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Adapun secara sosial budaya 
keberadaan Reba Juma sangat terkait dengan dengan pola penguasaan lahan (tenurial), 

identitas kultural masyarakat, dan kelembagaan lokal yang dijalankan melalui sistem 
kekerabatan masyarakat Karo. Dengan demikian keberadaan Reba Juma sangat sejalan  
dalam mewujudkan pengelolaan hutan  secara efesien dan lestari yang sesuai dengan 
konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu menunjang  keberlanjutan tiga fungsi 
kelestarian hutan yaitu kelestarian fungsi produksi (ekonomi), kelestarian fungsi 
lingkungan (ekologi) dan kelestarian fungsi sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat 
setempat. 
Kata kunci:  Reba Juma, Agroforestry, ekonomi, lingkungan, dan sosial, KPH 

 

PENDAHULUAN 

 Masyarakat di sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit, Kabupaten Deli 

Serdang, Sumatera Utara, telah mengembangkan sistem agroforestri sejak puluhan tahun 

                                                             
1 Salah satu bagian dari penelitian Hibah Fundamental  Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan 

Pengembangan KemenRistek Dikti Tahun 2016 dengan judul “Kajian Praktek Pengelolaan Agroforestry 

dalam Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati oleh Masyarakat Sekitar Hutan” 

mailto:affandio_usu@yahoo.com
mailto:azaitunah@gmail.com
mailto:ridwantibb@yahoo.com
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yang lalu yang dikenal dengan sebutan Reba Juma (Bahasa Karo; Reba artinya rumah, 

Juma artinya ladang) yang dimaknai dengan ladang masyarakat yang mudah dijangkau 

dari rumah pemiliknya. Lundgren dan Raintree (1982) mendefinisikan agroforestri sebagai 

istilah kolektif untuk sistem-sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan, yang 

secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan 

tumbuhan berkayu (pohon, perdu, palem, bamboo, dan lain-lain.) dengan tanaman 

pertanian dan/atau hewan (ternak) dan/atau ikan, yang dilakukan pada waktu yang 

bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar 

berbagai komponen yang ada.  Tanaman pada Reba Juma didominasi oleh tanaman 

kehutanan seperti manggis, durian, asam glugur, kemiri, langsat, duku, petai, dan pinang 

yang dikombinasi dengan tanaman pertanian/perkebunan seperti  jahe, kunyit, cabai, 

pepaya, kecombrang, dan pisang.  

Sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat setempat dalam bentuk 

agroforestri dilaporkan telah ada dan berjalan dengan baik sampai sekarang dipelbagai 

daerah di Indonesia khususnya Sumatera, seperti Repong di Pesisir Krui Lampung, Parak 

di Maninjau Sumatera Barat, Kebun karet Campuran di Jambi dan Sumatera Selatan, 

Pelak di Kerinci Jambi (de Foresta, dkk., 2000), serta Kebun Kemenyan di Tapanuli Utara 

Sumatera Utara (Suhardjito, dkk., 2000). Meskipun demikian, sistem pengelolaan 

sumberdaya hutan tersebut pada awalnya belum mendapat perhatian dan fasilitasi untuk 

pengembangannya baik dari pemerintah maupun lembaga pembangunan lainnya.  

Namun pada saat ini sistem pengelolaan tersebut sudah diakui keberadaannya dan 

dijadikan alternatif dalam pengelolaan sumberdaya hutan. 

Pengelolaan praktek agroforestri di sekitar kawasan TWA Sibolangit telah dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat baik dari segi ekonomis, ekologis, maupun sosial budaya 

sehingga keberadaannya tetap dipertahankan hingga sekarang. Namun demikian praktek 

agroforesri ini belum mendapat perhatian banyak pihak dan kurangnya informasi yang 

komprehensif tentang bagaimana pengelolaan agroforestri tersebut tetap lestari, mampu 

memelihara praktek adat/budaya, mampu melindungi hutan, serta menyumbang 

kesejahteraan hidup masyarakat setempat masih sangat terbatas. Padahal informasi 

yang komprehensif tentang praktek agroforestry lokal sangat diperlukan sebagai masukan 

dalam proses pengembangan pola pengelolaan hutan yang sesuai dengan potensi dan 

kepentingan masyarakat setempat..  

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan 

bentuk pengelolaan Reba Juma oleh masyarakat berupa penanaman, pemeliharaan, 

pemanenan, dan pemasaran, (2) Mengetahui faktor-fakator yang mendorong masyarakat 

mempertahankan Reba Juma,  dan (3) Mengetahui kontribusi Reba Juma terhadap 

perekonomian rumah tangga. 



688 
 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian dilaksanakan Desa Sembahe dan Desa Batu Mbelin, Kecamatan 

Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada bulan Mei - Agustus 

2016. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan 

dengan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian 

ini bersifat eksplorasi, yaitu ingin menggali pengetahuan lokal (kearifan tradisional) yang 

ada dalam komunitas masyarakat dalam mengembangkan Reba Juma yang bersifat turun 

temurun. Menurut Creswell (1998) dan Maxwell (1996), bahwa bila penelitian bersifat 

eksplorasi, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

untuk penelitian yang bersifat eksplanasi digunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan 

penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan 

kuantitatif.  

Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data-data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (in-depht 

interview), Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion - FGD), dan observasi. 

Sedangkan data-sata sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan, publikasi, dan 

sebagainya. Observasi dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat yang terkait 

dengan pengelolaan  Reba Juma.  

 Data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka dianalisis 

secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui bentuk pengelolaan Reba Juma oleh 

masyarakat setempat. Data yang terkumpul dari hasil kuisioner disiapkan dalam bentuk 

tabel (tabulasi) frekuensi dari wawancara dan observasi berguna untuk mendukung 

kuisioner. Untuk mengetahui kontribusi Reba Juma terhadap pendapatan rumah tangga 

(Rp per tahun) dianalisis dengan menghitung seluruh sumber pendapatan, baik dari 

usaha Reba Juma maupun sumber pendapatan lainnya di luar usaha Reba Juma. 

Kontribusi Reba Juma dilakukan dengan membandingkan persentase besarnya hasil 

yang diperoleh Reba Juma terhadap total pendapatan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan Reba Juma 

Pengelolaan Reba Juma di sekitar TWA Sibolangit telah mulai dipraktekan sejak 

tahun 1950-an. Pada awalnya, lahan yang dipakai untuk Reba Juma merupakan lahan 

hutan yang diserahkan Belanda kepada masyarakat adat (Karo) di sekitar TWA Sibolangit 

setelah Indonesia merdeka. Melalui masyarakat adat tanah tersebut dibagikan kepada 

setiap kepala keluarga dengan luas 1 hektar setiap kepala keluarga.  Dalam prakteknya, 

Reba Juma dikembangkan dengan pola agroforestry bentuk agrislivikultur. Hal ini dapat 

dilihat dari komponen penyusun tanaman pada Reba Juma yang terdiri dari tanaman 
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kehutanan (seperti manggis, durian, asam glugur, kemiri, langsat, duku, petai, dan 

pinang) yang dikombinasi dengan tanaman pertanian/perkebunan (seperti  jahe, kunyit, 

cabai, pepaya, kecombrang, dan pisang). Menurut Sardjono, dkk., (2003) agrisilvikultur 

merupakan sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan (atau 

tanaman berkayu/woody plants) dengan komponen pertanian (atau tanaman non-kayu). 

Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (tree crops) dan tanaman non 

kayu dari jenis tanaman semusim (annual crops). Beragam jenis kegiatan pengelolaan 

Reba Juma saat ini meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan 

pemasaran hasilnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang 

memiliki Reba Juma.   

Pada tahap awal, proses perkembangan terbentuknya Reba Juma dimulai dengan 

membuka hutan sekunder (yang diserahkan Belanda kepada masyarakat). Pembukaan 

lahan dilakukan dengan pembabatan semak belukar dan tumbuhan liar lain. Selanjutnya 

dilakukan penanaman padi gogo dan jagung secara tumpang sari dengan tanaman kopi 

dan coklat sebagai tanaman semusim. Pengusahaan tanaman semusim dilakukan sekitar 

2-3 tahun (fase pertama sebagai fase kebun).  Selanjutnya pada fase kedua, pohon buah-

buahan  seperti duku, durian, asam glugur, manggis, pepaya, pisang,  ditanam secara 

tumpangsari dengan tanaman semusim (fase kebun campuran).  Pada usia 10 tahun 

pohon buah-buahan sudah mulai menghasilkan. Pada fase kedua masih dilakukan 

penanaman tumbuhan bawah yang tahan naungan seperti  nenas, singkong, pisang, dan 

kunyit. Selama hampir 50 tahunan pohon penghasil buah-buahan, dan tanaman bawah 

terus dipertahankan.  Jika dilihat dari jenisnya, Reba  Juma termasuk dalam agroforestri 

kompleks. Menurut De Foresta, dkk., (2000), sistem agroforestri komplek adalah suatu 

sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis pepohonan (berbasis pohon) 

baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan 

dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem yang menyerupai hutan.  

Kegiatan penanaman Reba Juma pada saat ini difokuskan pada penanaman 

tanaman perkebunan seperti coklat ditambah dengan penggantian tanaman buah-buhan 

yang sudah tidak produktif. Pemeliharaan terhadap tanaman dilakukan dengan cara 

penyiangan semak dan rumput–rumput dan pemupukan. Pemeliharaan tanaman 

kehutanan (duku, durian, manggis, dan asam glugur) tidak memerlukan perawatan 

khusus. Penyiangan rumput liar disekitar tanaman dilakukan 2 kali dalam setahun, dan 

juga tanah yang disekeliling tajuk digemburkan untuk mempermudah penyerapan saat 

pupuk diberikan ketika tanaman kehutanan sedang berbunga. 

Waktu pemanenan hasil Reba Juma sangat tergantung pada jenis tanaman yang 

yang dikembangkan. Adanya pengkombinasian dua komponen atau lebih pada Reba 

Juma menghasilkan diversitas yang tinggi, baik menyangkut produk maupun jasa, 
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sehingga mampu memberikan hasil yang seimbang sepanjang waktu pengusahaan 

lahan, sehingga dapat menjamin stabilitas (dan kesinambungan) pendapatan petani (lihat 

juga Hairiah, dkk., 2003).  Duku, misalnya, bisa dipanen sekali dalam setahun pada bulan 

Desember sampai Januari, sedangkan durian bisa di panen dua kali dalam setahun pada 

bulan Juli sampai Agustus serta bulan Desember sampai Januari.  Sedangkan 

pemanenan tanaman pertanian dilakukan sesuai dengan masa panen dari tanaman yang 

dikembangkan.  

Pemasaran hasil Reba Juma, terutama hasil tanaman kehutanan secara umum 

dijual langsung kepada pedagang pengumpul yang datang ke desa. Sedangkan untuk 

pemasaran tanaman pertanian, biasanya petani yang menjual langsung ke konsumen di 

pasar kecamatan.  

Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Mempertahakan Reba  Juma 

Pengelolaan Reba Juma yang tetap dipertahankan sampai saat ini merupakan 

salah satu kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola lahan yang telah 

dilaksanakan selama puluhan tahun. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi 

masyarakat setempat tetap mempertahankan Reba Juma, yaitu faktor ekonomi, faktor 

lingkungan, dan faktor sosial budaya.  

Faktor ekonomi 

Masyarakat di sekitar TWA Sibolangit mengembangkan sistem agroforestri 

tradisional2 dengan beragam jenis tanaman yang merupakan kombinasi tanaman 

kehutanan dan bertanian, terutama HHBK, yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan 

sosial-budaya lokal karena telah dipraktekkan secara turun temurun oleh 

masyarakat/pemilik lahan.  Jika dilihat,  pola kombinasi tanaman pada Reba Juma 

menyerupai pola kombinasi pada Repong Damar di Krui, Lampung. Menurut hasil 

penelitian Lubis (1996),  harga, akses pasar, dan usia produktif tanaman merupakan 

faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis tanaman.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk total kombinasi tanaman dalam Reba 

Juma jauh lebih tinggi dibandingkan pada monokultur. Hal tersebut disebabkan bukan 

saja keluaran (output) dari satu bidang lahan yang beragam, akan tetapi juga dapat 

merata sepanjang tahun. Adanya tanaman campuran memberikan keuntungan, karena 

kegagalan satu komponen/jenis tanaman akan dapat ditutup oleh keberhasilan 

komponen/jenis tanaman lainnya. Dengan demikian dari segi ekonomi dapat mengurangi 

risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar.  

 

                                                             
2 Agroforestri tradisional atau agroforestri klasik adalah „setiap sistem pertanian, dimana pohon-pohonan 

baik yang berasal dari penanaman atau pemeliharaan tegakan/tanaman yang telah ada menjadi bagian 

terpadu, sosial-ekonomi dan ekologis dari keseluruhan sistem (agroecosystem)‟ (Sardjono, dkk., 2003; 

Widiyanto, 2013) 
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Aspek Lingkungan 

Pada praktek Reba Juma, tanaman semusim disatukan dengan tanaman tahunan 

pada lahan yang sama. Menurut Rahayu (2005), setiap jenis tanaman yang diusahakan 

pada satu lahan yang sama akan memberikan pengaruh pada lingkungannya. Reba Juma 

sangat bermanfaat dalam mempertahankan kondisi tanah agar tidak mudah terjadi erosi, 

mengurangi laju aliran permukaan dan pencucian zat hara tanah, menciptakan perbaikan 

kondisi iklim makro, peningkatan kadar unsur hara tanah, serta perbaikan struktur tanah 

karena adanya penambahan bahan organik yang terus menerus dari serasah yang 

membusuk. 

Sebagaimana kebun-kebun pekarangan (home-garden) yang ada, Reba Juma 

memadukan berbagai sumber daya tanaman asal hutan dengan jenis-jenis tanaman 

eksotik yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti buah-buahan, sayuran dan 

tanaman untuk penyedia bumbu dapur (Bhs. Jawa: empon-empon), dan tanaman obat. 

Semakin banyak campur tangan manusia membuat Reba Juma itu menjadi semakin 

artifisial (sistem buatan yang tidak alami). Kekhasan vegetasi hutan seringkali masih bisa 

ditemukan, dimana Reba Juma memiliki lapisan/strata tajuk bertingkat (multi-strata). 

Tingkat lapisan tajuk vegetasi Reba Juma dapat dibedakan menjadi 4 tingkat, mulai dari 

lapisan semak, perdu, hingga lapisan pohon tinggi (Lihat Tabel 1). 

Tabel 1. Strata Tajuk Tanaman pada Reba Juma 

No. Stratum Tanaman Jenis Tanaman 

1 I Padi, pandan, kunyit, labu 

2 II Singkong, jagung, tebu, nenas 

3 III Jambu biji, pisang, coklat, rambutan 

4 IV Duku, durian, manggis, kelapa 

 
Sementara Arifin (1998) dalam Arifin dkk., (2003), menyebutkan bahwa struktur 

horizontal dalam pekarangan sebagai agroforetri kompleks secara umum dibagi kedalam 

lima strata yaitu strata I: <1 m, strata II: 1-2 m, strata III: 2-5 m, strata IV: 5-10 m dan 

strata V: >10 m. Beragamnya stratifikasi tanaman pada Reba Juma sangat berperan 

dalam mengurangi dampak erosi tanah akibat curah hujan yang lebat, menurunkan suhu 

udara, serta menghambat pertumbuhan gulma. Di sisi lain, kekayaan jenis yang bervariasi 

pada Reba Juma juga menjadikan Reba Juma memiliki keanekaragaman yang cukup 

tinggi sehingga mempunyai peranan penting bagi pelestarian kultivar pohon buah-buahan 

dan tanaman pangan yang bernilai ekonomi bagi petani. 

Aspek Sosial Budaya 

Lahan yang digunakan dalam kegiatan Agroforestry merupakan tanah adat yang 

diperoleh secara warisan. Kepemilikan lahan tergolong kepimilikan privat karena diberikan 

kepada kepala keluarga.  Menurut FAO (2002), kepemilikan privat merupakan hak yang 

diberikan kepada satu orang (individu), suami–istri dari satu keluarga, sekelompok orang, 
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suatu lembaga, baik lembaga perusahaan swasta ataupun lembaga nirlaba. Dalam 

pengambilan keputusan pengelolaan agroforestri tidak selalu didasarkan kepada 

pertimbangan finansial, namu ada aspek sosial budaya yang terkadang lebih dominan.  

Dalam kehidupan bermasyarakat di lokasi penelitian, terdapat beberapa aspek 

sosial budaya (sebagai pengetahuan turun-temurun) terkait dengan kegiatan pengelolaan 

agroforestry seperti: budaya aron, mengkeramatkan daerah sumber air, durian kuta, tidak 

menjual lahan kepada pihak luar, dan model sistem pembagian lahan (Lihat Tabel 2). 

Tabel 2. Aspek Sosial Budaya Terakait Pengelolaan Agroforestry Di Sekitar TWA 
Sibolangit  

No Aspek Soaial Budaya  Uraian 

1. Budaya aron Kegiatan gotong royong/tolong menolong 
2. Mengkeramatkan  

daerah sumber air 
Menganggap keramat/angker daerah sumber air/mata air 
sehingga tetap dijaga kelestariannya. 

3. Durian kuta Pohon durian yang telah ada/tumbuh sendiri sebelum suatu 
desa terbentuk  

4. Tidak menjual tanah 
warisan kepada pihak luar 

Menjual tanah warisan kepada pihak luar dianggap tidak 
menghargai warisan orangtua/leluhur. 

5 Sitem pembagian warisan  Pembagian warisan dilaksanakan dengan sistem 
kekerabatan daliken sitelu. Pada sistem kekerabatan ini, 
ketiga komponen daliken sitelu yakni: kalimbubu, anak beru 
dan senina masing–masing memiliki peran yang berbeda 
dalam pembagian lahan yang akan dibagikan 

  
Khusus terkait dengan sistem kepemilikan lahan secara waris dan berifat individu 

hal ini sangat mendorong dipertahankannnya Reba Juma. Beberapa penelitian 

menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara sistem-sistem penguasaan lahan (land 

tenure systems) dengan praktek agroforestri.  Berdasarkan kasus di Mbeere – Kenya, 

Brokensha dan Riley (1987) dalam Suhardjito, dkk., (2003) menjelaskan bahwa 

pemberian hak milik pada lahan telah mendorong petani menanam pohon-pohon karena 

alasan kepastian penguasaan lahan (the security of  land tenure), khususnya terkait 

dengan pemanfaatan hasil yang diperoleh dari lahan miliknya.  

Pada saat ini, luas lahan Reba Juma yang dimiliki masing-masing kepala keluarga 

semakin sempit (kurang dari 1 ha).  Hal ini terjadi karena Reba Juma, terus dibagi-bagi 

kepada anggota-anggota keluarga. Oleh karenanya agroforestri merupakan bentuk 

pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi lahan yang ada guna mendapatkan hasil 

yang maksimal meskipun lahannya semakin sempit.  Di sisi lain, pada lahan Reba Juma 

biasanya terdapat kuburan anggota keluarga yang harus selalu ’dihormati‖ dan 

diperlihara. Bagi masyarakat di sekitar TWA Sibolangit yang dominan beretnis Karo 

mempercayai bahwa tanah warisan peninggalan orang tua yang telah meninggal (disebut 

tanah tading-tadingen) harus dijaga agar jangan sampai berpindah tangan kepimilkannya 

kepada orang lain.  Hal-hal tersebut menjadi alasan yang kuat bagi  masyarakat untuk 

tetap mempertahankan Reba Juma. 
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Kontribusi Reba Juma Terhadap Pendapatan Total Rumah Tangga  

Dengan membandingkan antara total nilai ekonomi masyarakat dari praktek 

aggroforestri (Reba Juma) dan total nilai ekonomi masyarakat dari luar praktek 

agroforestry, terlihat bahwa nilai ekonomi dari Reba Juma tinggi jika dibandingkan dengan 

nilai ekonomi dari luar Reba Juma yaitu Reba Juma: 79,41% > luar Reba Juma: 20,59 

(lihat Tabel 3). Nilai ekonomi yang tinggi dari praktek agroforestri menunjukkan bahwa 

praktek aggroforestri memberikan kontribusi yang besar terhadap sumber penghidupan 

masyarakat di sekitar TWA Sibolagit.  

Tabel 3 .  Perbandingan Nilai Ekonomi Antara Reba Juma dan Luar Reba Juma di 

Lokasi Penelitian Tahun 2016  

Nilai Ekonomi 
Desa Batu Mbelin Desa Sembahe  

Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Rataan % 

Reba Juma       

 Komponen kehutanan 469.120.000 68,64 549.100.000 63,39 66,02 

 Komponen pertanian/perkebunan 78.155.000 11,43 133.000.000 15,36 13,39 

Sub total Reba Juma 547.275.000 80,07 682.100.000 78,75 79,41 

Luar Reba Juma 136.200.000 19,93 184.100.000 21,25 20,59 

Total 683.475.000 100,00 866.200.000 100,00  

 
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa sumber pendapatan utama masyarakat dari 

Reba Juma berasal dari komponen kehutanan, terutama dari pemanfaatan hasil bukan 

kayu (HHBK) berupa buah-buahan seperti manggis, durian, asam glugur, kemiri, langsat, 

duku, petai, dan pinang. Nilai kontribusi yang tinggi dari komponen kehutanan terhadap 

pendapatan rumah tangga secara umum terjadi karena hasil dari praktek agroforestri 

dapat berproduksi terus menerus dan memiliki siklus pemanenan yang beragam 

(Indriyanto, 2008). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Ngakan, dkk., (2006), 

bahwa hasil hutan, khususnya HHBK merupakan sumberdaya alam yang paling bernilai 

dari hutan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Reba Juma sebagai sebagai salah satu praktek agroforestry lokal yang 

dikembangkan masyarakat sekitar TWA Sibolangit, merupakan sistem atau teknologi 

penggunaan lahan yang memiliki kaitan erat dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan 

sosial-budaya. Adanya keterkaitan aspek-aspek tersebut mendorong masyarakat untuk 

tetap mempertahankan dan mengembangkan Reba Juma. 

Pengembangan HHBK berbasis agroforestri di sekitar kawasan TWA Sibolangit 

mempunyai prospek yang sangat tinggi di masa yang akan datang. Cara ini merupakan 

sebuah terobosan alternatif dalam pemanfaatan satuan unit lahan secara intensif dalam 

rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sehingga dapat meningkatkan 

diversifikasi pendapatan masyarakat di sekitar TWA Sibolangit.  
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Saran  

Mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan agroforestry lokal berbasis 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai bagian dari pembangunan kehutanan maka 

dapat disusun instrumen platform bagi pengambilan keputusan pengembangan berupa 

skenario arah kebijakan yaitu: (1) Skenario operasionalisasi KPH dalam pengembangan 

agroforestry berbasis HHBK mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, 

pengolahan dan pemasaran) terjadi peningkatan kebutuhan dan permintaan pasar dalam 

negeri terhadap produk HHBK dan (2) Skenario operasionalisasi KPH dalam 

pengembangan agroforestry berbasis ekosistem untuk memajukan dan mengembangkan 

usaha di bidang HHBK yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar dalam dan luar negeri. 

Skenario tersebut disusun atas dasar asumsi pertama, bahwa penataan 

kelembagaan menjadi langkah prioritas sektor kehutanan yang akan diikuti oleh langkah 

intensifikasi pengelolaan hutan berbasis KPH, pemanfaatan potensi kehati, penerapan 

teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, dan efisiensi industri hulu-hilir 

yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asumsi kedua, perkembangan 

lingkungan sosial ekonomi kehutanan tidak lepas dari masalah kependudukan (jumlah 

penduduk), lahan garapan, serta kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kebutuhan 

masyarakat dan permintaan pasar produk HHBK dari agroforestry akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Asumsi ketiga, meningkatnya iptek pengolahan 

HHBK pada masyarakat sekitar hutan akan memperbaiki penilaian terhadap produk 

HHBK yang dapat mendorong peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam 

mengelola, memajukan dan mengembangkan industri HHBK  
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ABSTRAK 

 
Pemberdayaan masyarakat menjadi paradigma baru penyuluhan kehutanan. 

Melalui penyuluhan kehutanan diharapkan masyarakat mampu mengembangkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat sehingga menjadi tahu, mau, dan 
mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan serta meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. Penelitian ini mempunyai tujuan mengukur tingkat 
pengetahuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dalam 
pengelolaan hutan, khususnya terkait dengan kawasan konservasi. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara paradigma post-positivistik 
(penelitian kuantitatif) dan paradigma naturalistik (penelitian kualitatif). Hasil penelitian ini 
menunjukkan kemampuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan 
kemampuan kognitif tergolong sedang yang ditandai dengan kemampuan memahami 
tinggi (77.57), menerapkan (78.96), menganalisis (74.09), mengevaluasi (62.96), dan 
menciptakan (64.17). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja penyuluh 
kehutanan adalah jumlah penyuluh kehutanan dan pengembangan karier. 
Kata Kunci: Pengetahuan; Penyuluh Kehutanan; Pemberdayaan; Hutan Rawa 

 

PENDAHULUAN 

Lahan rawa di Indonesia diperkirakan seluas 25.6 juta ha, tersebar di Pulau 

Sumatera 8.9 juta ha (34.8%), Pulau Kalimantan 5.8 juta ha (22.7%) dan Pulau Irian 10.9 

juta ha (42.6%).  Luas lahan rawa di Kalimantan Selatan mencapai 235.677 hektare. Dari 

luasan itu, lahan rawa yang sudah ditanami tanaman pangan mencapai 78.544 hektare 

dan lahan potensial lain yang dapat dikelola untuk pangan di rawa lebak mencapai 90.000 

hektare. Lahan rawa gambut di Kalimantan Selatan banyak dijumpai di Kabupaten Barito 

Kuala yang merupakan lahan terluas (63,87%) yang saat ini sebagian berada dalam 

wilayah KPH Konservasi Kuala Lupak.  

Berdasarkan penelitian Fauzi (2009), secara  ekonomis  kondisi  kehidupan  

masyarakat  di desa-desa di sekitar wilayah KPH Konservasi Kuala Lupak tergolong  

miskin 56,15% dan hampir miskin 25,08%.  Konsekuensi dari rendahnya pendapatan 

masyarakat adalah sumber daya hutan cenderung semakin rusak karena eksploitasi kayu 

galam oleh para peramu, masyarakat semakin sulit mengembangkan potensi diri, standar 

minimal kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, dan pada akhirnya masyarakat kurang 

dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. 



697 
 

Pelaksanaan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan masyarakat dalam 

upaya memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan hutan tentunya memerlukan 

penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan.  Para penyuluh kehutanan yang 

dapat memberdayakan masyarakat  sebaiknya memiliki kemampuan yang memadai yang 

tercermin pada tiga aspek perilaku yaitu: aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 

Paradigma baru pemberdayaan menuntut adanya tenaga penyuluh kehutanan yang 

memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan dengan baik. 

Mereka tidak hanya dituntut untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan 

kehutanan, tidak cukup mengandalkan kecerdikan dan keterampilannya dalam 

mendesain program pemberdayaan dalam pengelolaan hutan, melainkan dituntut pula 

untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Kemampuan 

tenaga penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan yang utama adalah 

kemampuan menggali, menumbuhkan, mengembangkan dan memanfaatkan potensi 

sumberdaya lokal, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya hutan. 

Menumbuhkembangkan potensi sumberdaya lokal mempunyai arti yang sangat penting 

terutama agar masyarakat tidak tergantung pada pihak luar. Pelaku pemberdayaan harus 

yakin bahwa jika sumber daya dan potensi lokal bisa terangkat, maka proses 

pemberdayaan yang berujung pada pemandirian akan mudah dicapai.  Artinya, bahwa 

potensi lokal akan menjadi perangsang menuju masyarakat yang berkembang, berdaya 

dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu perwujudan capacity building 

masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui 

pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat 

perdesaan seiring dengan pelaksanaan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan.  

Pendampingan dapat menggerakkan partisipasi lokal masyarakat, penyuluhan dapat 

merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan 

pelayanan sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non 

fisik yang diperlukan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan penyuluh kehutanan 

sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, khususnya terkait 

dengan kawasan konservasi. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara 

paradigma post-positivistik (penelitian kuantitatif) dan paradigma naturalistik (penelitian 

kualitatif). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat 

terhadap penyuluh kehutanan ditinjau dari komponen aspek perilaku (ranah kognitif,afektif 

dan psikomotorik).  Kombinasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait indikator 

penelitian yang dikaji yang memang mengharuskan adanya pendekatan yang berbeda 
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agar diperoleh kedalaman hasil penelitian. Jadi penggabungan dimaksud adalah 

penggabungan dua jenis data yang berbeda dan menghubungkan dua tahap penelitian 

yang berbeda.  

Penentuan responden yang bersumber dari penyuluh kehutanan dilakukan secara 

sensus, yaitu sesuai jumlah penyuluh kehutanan yang ada di Kabupaten Barito Kuala 

saat penelitian ini dilaksanakan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive 

sampling dan snowball sampling. Pada awalnya informan dipilih berdasarkan tujuan 

tertentu (purposive) didasarkan kepada pengetahuan, pengalaman, dan jabatannya 

berkaitan dengan kebijakan kehutanan di kawasan konservasi Kuala Lupak, KPHK Kuala 

Lupak, perhutanan sosial, atau pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan 

informan lainnya yang diharapkan dapat memberikan data lebih lengkap.  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih condong kepada data kualitatif 

murni, data kualitatif yang di-kuantitatif-kan dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan 

sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh serta memuat penjelasan tentang 

proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat 

mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam 

lingkup pikiran orang-orang setempat (Miles and Huberman, 1992:2).  

Data-data kualitatif yang dibutuhkan meliputi data-data hasil pengamatan dan 

wawancara mendalam. Data-data tersebut lebih banyak menggambarkan lingkup dan 

implementasi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dan 

perencanaan ke depan serta pandangan-pandangan masyarakat yang sulit untuk 

diungkapkan melalui pengumpulan data-data kuantitatif. 

Data-data kualitatif yang dikuantitatifkan bersumber dari responden  menggunakan 

skala ordinal (skala yang disusun menurut peringkat atau rangking).  Ruang lingkup 

evaluasi pemberdayaan dilakukan dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. 

Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar dapat 

mengikuti pengelompokkan dari Benyamin S.Bloom, dkk (1956) yang membagi hasil belajar 

menjadi tiga domain, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik terhadap penyuluh kehutanan 

sebagai pelaku pemberdayaan dan masyarakat yang diberdayakan. 

Model evaluasi yang digunakan berupa model pengukuran (measurement model) 

dalam bentuk tes tertulis berupa kuesioner. Mengingat responden masyarakat belum 

tentu terbiasa dengan menulis langsung maka peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan responden dengan berpedoman pada kuesioner evaluasi.  

Kemampuan penyuluh kehutanan diukur melalui tiga aspek perilaku 

(pengetahuan, sikap dan ketrampilan) diadaptasi dari ranah kognitif Bloom versi 
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Krathwohl (2002), ranah afektif versi Krathwohl, Bloom & Masia, (1964), dan ranah 

psikomotorik versi Dave (1975) (Tabel 1).  

Tabel 1.  Parameter Kemampuan Penyuluh Kehutanan sebagai Pelaku Pemberdayaan 

No Ranah/Jenjang  Parameter 

A. Ranah Kognitif 

1 Memahami 
Memahami pengetahuan pemberdayaan, penyuluhan, teknis 
kehutanan,pemasaran hasil hutan 

2 Menerapkan 
Mengaplikasikan hasil pelatihan seperti pengendalian kebakaran, 
pengaturan jarak tanam, pemilihan jenis tanaman 

3 Menganalisis 
Menganalisis program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan 
konflik lahan  

4 Mengevaluasi Mereview kegiatan yang telah dilaksanakan 
5 Menciptakan Membangun demplot percontohan, hasil hutan unggulan 

 
Evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan 

dilakukan terhadap perilaku (penyuluh kehutanan dan masyarakat sasaran). Aspek 

perilaku dianalisis dengan pendekatan Taksonomi Bloom. Berdasarkan pendekatan 

Taksonomi Bloom perilaku penyuluh kehutanan dianalisis berdasarkan 3 ranah yaitu 

ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotorik (keterampilan) 

terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan.  

Ranah kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti 

pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah afektif berisi perilaku-perilaku 

yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara 

penyesuaian diri. Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

keterampilan motorik untuk berbuat dan bertindak. 

Pengukuran perilaku ranah pengetahuan dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan berupa objective test berbentuk pilihan ganda dengan menggunakan rumus: 

   (  
 

   
)     

Dimana: 
Sk = Skor 
B = Jumlah Jawaban Betul 
S = Jumlah Jawaban Salah 
N = Alternatif Pilihan 
Bb = Bobot Jawaban Betul 

Untuk mengetahui pada tingkatan manakah domain dan katagore pengetahuan 

seorang responden berada maka dapat dihitung dengan rumus: 

   
  

 
 x 100% 

Dimana 
   = skor rata-rata untuk responden ke-1 
   = skor rata-rata pengetahuan responden ke-i 

Maka untuk mengetahui katagore manakah perilaku responden ke-i, dapat digunakan 

rumus: 

wiki/Pengetahuan
wiki/Berpikir
w/index.php%3ftitle=Minat&action=edit&redlink=1
wiki/Sikap
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BVi = Pengetahuan responden ke-i 
5 = skor maksimum skala Likert 

Klasifikasi kategori berdasarkan prosentase pencapaian skor maksimum 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kategori Tingkatan Pengetahuan berdasarkan persentase pencapaian Skor 
Maksimum  

No. Pencapaian Skor Maksimum Katagore Penilaian 

1. ≥ 33,33-55,55 Rendah 
2. > 55,55-77,77 Sedang 
3. > 77,77-100 Tinggi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan Kognitif (Pengetahuan) Penyuluh Kehutanan 

Berdasarkan Tabel 3 dari aspek kognitif, penyuluh kehutanan memiliki 

kemampuan kognitif yang sedang (skor 71,55). 

Tabel 3. Kemampuan Kognitif Penyuluh Kehutanan 

No Katagore * Skor Kriteria Penilaian 

1 Kemampuan Memahami 77.57 Tinggi 
2 Kemampuan Menerapkan 78.96 Tinggi 
3 Kemampuan Menganalisis 74.09 Sedang 
4 Kemampuan Mengevaluasi 62.96 Sedang 
5 Kemampuan Menciptakan 64.17 Sedang 

 Rata-rata 71.55 Sedang 

Keterangan: * Indikator mengacu Taksonomi Bloom versi Revisi (Krathwohl, 2002:215) 

Kemampuan pemahaman penyuluh relatif baik dengan katagore tinggi (77,57). 

Menurut Krathwohl (2002:215), memahami/mengerti berkaitan dengan membangun 

sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi yang 

bersumber dari pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru 

saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan.  Pada tahap ini, penyuluh dapat 

memahami hal-hal penting berkaitan dengan visi misi penyuluhan kehutanan, materi dan 

metode penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, teknis kehutanan seperti 

agroforestri, silvikultur, pemanfaatan dan pemahaman hasil hutan. Kemampuan ini 

dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks 

(Gunawan & Palupi, 2013:26). 

Dari aspek pengetahuan kehutanan, para penyuluh sudah memadai, namun 

berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat menyebutkan bahwa pelaku 

pemberdayaan yang memfasilitasi program-program pemberdayaan selama ini kurang 

memiliki pengetahuan tentang mekanisme pemasaran yang menguntungkan bagi petani, 

jaringan pemasaran dan tata usaha peredaran hasil hutan. 

Dari sisi kemampuan menerapkan (applying), penyuluh kehutanan di pada 

umumnya telah mampu mengaplikasikan teknik-teknik yang berkaitan dengan kehutanan 
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berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari pada saat kuliah atau pelatihan sesuai 

dengan kondisi di lapangan. Misalnya setelah mengikuti pelatihan Silvikultur Intensif 

(SILIN), mereka sudah bisa menerapkan pengaturan jarak tanam.  Pada saat membuat 

arah larikan tanaman dengan jarak tanam yang sudah ditentukan, kalau luasannya kecil 

maka pengerjaannya relatif mudah, tapi kalau sudah mencapai puluhan hektar maka 

praktiknya di lapangan akan susah.  Ketika penyuluh yang mempunyai pengetahuan 

mengenai hal tersebut tentunya hal ini dengan mudah bisa diterapkan pada lahan yang 

akan ditanami. Begitu pula dalam hal pengendalian kebakaran lahan hutan, penyuluh 

telah bisa ikut membantu pemadaman kebakaran berdasarkan ilmu yang dipelajari pada 

saat pelatihan.  

Berkaitan dengan hal tersebut, penyuluh kehutanan pada umumnya telah mampu 

memiliki kemampuan menerapkan sebagaimana yang disampaikan (Krathwohl, 

2002:216), menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan 

permasalahan.  Penerapan tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya. 

Menurut (Gunawan & Palupi, 2013:27), menerapkan berkaitan dengan dimensi 

pengetahuan prosedural (procedural knowledge). Menerapkan meliputi kegiatan 

menjalankan prosedur (executing) dan mengimplementasikan (implementing). 

Menjalankan prosedur merupakan proses kognitif dalam menyelesaikan masalah dan 

melaksanakan, di mana penyuluh sudah mengetahui informasi tersebut dan mampu 

menetapkan dengan pasti prosedur apa saja yang harus dilakukan. 

Dari aspek analisis, penyuluh kehutanan memiliki skor tinggi (74,09). Menurut 

(Krathwohl, 2002:216), menganalisis merupakan kemampuan memecahkan suatu 

permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari 

keterkaitan dari tiap- tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan 

tersebut dapat menimbulkan permasalahan sehingga dapat dicarikan solusinya. Pada 

tahap ini, penyuluh kehutanan sudah memiliki kemampuan untuk melakukan analisis 

terhadap berbagai persoalan. Aspek kemampuan analisis memiliki posisi yang sangat 

penting sehingga wajar Gunawan & Palupi, (2013) menyatakan kemampuan menganalisis 

sering kali cenderung lebih penting daripada dimensi proses kognitif yang lain.  

Aspek mengevaluasi yang dimiliki penyuluh kehutanan masih tergolong sedang 

(62,96). Para penyuluh belum terbiasa melakukan evaluasi yang menurut Kuswana 

(2012:65) berkaitan dengan kemampuan memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan 

standar yang sudah ada. Bagi para penyuluh urusan evaluasi bukanlah wewenangnya 

melainkan tugas atasan langsung. Hanya 28,57% penyuluh yang memilki kemampuan 

evaluasi, padahal menurut Kuswana (2012:66), posisi evaluasi dalam taksnomi sangat 

dihormati sebagai langkah tertinggi, karena merupakan proses dan hasil berpikir yang 
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komplek yang menyangkut kombinasi tingkah laku mulai dari pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis dan sintesis.  

Kemampuan penyuluh kehutanan tersebut menurut Bloom (1956:171) merupakan 

bagian dari kemampuan melakukan evaluasi. Kemampuan evaluasi berkaitan dengan 

kemampuan menemukenali dan menimbang nilai-nilai yang dilibatkan dalam tindakan 

alternatif, kemampuan mengidentifikasi dan menilai pertimbangan nilai-nilai yang 

dilibatkan dalam pilihan dari suatu tindakan. 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting, namun sering dikesampingkan 

dan konotasinya negatif, karena dianggap mencari kesalahan, kegagalan dan kelemahan 

dari suatu kegiatan penyuluhan kehutanan. Sebenarnya evaluasi harus dilihat dari segi 

manfaatnya sebagai upaya memperbaiki dan penyempurnaan program/kegiatan 

penyuluhan kehutanan sehingga lebih efektif, efisien dan dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Evaluasi penyuluhan kehutanan dapat digunakan untuk memperbaiki 

perencanaan kegiatan/program penyuluhan, dan kinerja penyuluhan, 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, membandingkan antara kegiatan 

yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari aspek menciptakan, penyuluh kehutanan memiliki kemampuan yang sedang 

(64,17). Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar para penyuluh 

tidak saja dari belajar formal di kelas namun juga praktik di lapangan. Menciptakan di sini 

mengarahkan pada kemampuan menempatkan bagian-bagian secara bersama-sama ke 

dalam suatu ide, semuanya saling berhubungan untuk membuat hasil yang baik 

(Krathwohl, 2002).  Menciptakan di sini menurut Kuswana (2012:118), dalam katagore 

proses kognitif mencakup kemampuan menghasilkan, merencakan, dan membangun. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka dapat dibuat tahapan capaian aspek kognitif 

penyuluh kehutanan sebagaimana dapat diihat pada Gambar 35. 
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Gambar 1. Kemampuan Kognitif Penyuluh Kehutanan (diadaptasi dari model 
Taksonomi Bloom (1956) versi (Krathwohl, 2002) 

 
Berdasarkan kondisi tersebut secara umum dari sisi pengetahuan, para penyuluh 

kehutanan di Kabupaten Barito Kuala sudah mempunyai dasar-dasar pengetahuan 

praktis pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan, namun masih perlu 

ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Berlo (1960) 

bahwa seorang penyuluh harus memiliki 3 (tiga) kemampuan pengetahuan. Pertama, 

mengenai isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang 

disampaikan, baik secara konseptual (keilmiahan) maupun secara praktis. Seorang 

penyuluh kehutanan harus memilki pengetahuan praktis seperti teknologi penyuluhan dan 

komunikasi, teknik fasilitasi dan teknik pendampingan, menguasai pengetahuan dan 

teknik pemberdayaan masyarakat, memiliki pengetahuan teknis kehutanan dan 

memahami pengetahuan sosial ekonomi di bidang agrisylvobisnis (Anonim, 2010:2). Hal 

ini sesuai dengan pendapat Hidayat (2003:3), penyuluh kehutanan harus memiliki 

kemampuan minimal yaitu menguasai dan memahami teknologi penyuluhan, 

kelembagaan masyarakat, substansi kehutanan dan sistem agrosilvobisnis. Yang 

dimaksud dengan teknologi penyuluhan adalah berbagai aspek teknis yang sangat erat 

hubungannya dengan pengelolaan penyampaian pesan dan mengolah respon dari 

sasaran penyuluhan. Hal ini sangat terkait dengan metode dan materi serta sistemnya. 

Membangun 
demplot 

percontohan, 
hasil hutan 

unggulan (skor 
64,17) 

Mereview kegiatan 
yang telah 

dilaksanakan  

(skor 62,96) 

Menganalisis program 
pemberdayaan yang telah 

dilaksanakan (74,09) 

Mengaplikasikan hasil pelatihan seperti 
pengendalian kebakaran, pengaturan jarak 

tanam, pemilihan jenis tanaman (skor 
78,96) 

Memahami pengetahuan pemberdayaan, penyuluhan, 
teknis kehutanan,pemasaran hasil hutan (Skor 77,57) 
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Penyuluh kehutanan bukan hanya harus menguasai teknik kehutanan tetapi juga memiliki 

wawasan dan penguasaan yang lebih luas termasuk kebijakan, jaringan kerja kehutanan, 

isu internasional tentang kehutanan dan sebagainya. 

Kedua, penyuluh harus memiliki pengetahuan mengenai latar belakang dan 

keadaan masyarakat penerima manfaatnya, baik yang menyangkut perilaku, nilai-nilai 

sosial budaya, keadaan alam, maupun kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan 

masyarakat penerima manfaatnya. Dalam usaha mengembangkan swadaya dan 

kemandirian masyarakat, seorang penyuluh harus memahami kebutuhan dan sumber 

daya yang dimiliki masyarakat. Untuk memahami hal tersebut, seorang penyuluh harus 

memiliki kemampuan untuk menganalisa dan mengkaji secara mendalam apa yang 

menjadi minat dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh 

ketersediaan sumberdaya alam serta prioritas dari minat dan kebutuhan tersebut. Hal ini 

penting agar penyuluh mampu mengenali potensi lokal sebagaimana yang dikemukakan 

Jamasy (2004), seorang penyuluh harus mengutamakan penggalian dan pengembangan 

potensi lokal. Pengembangan potensi lokal untuk merintis kemandirian dan memperkecil 

terjadinya ketergantungan kepada pihak luar. Pengembangan potensi lokal yang 

konsisten, juga mengandung maksud agar masyarakat sadar bahwa kontribusi itu 

jauh lebih realistis untuk tujuan rasa memiliki.  

Kemampuan kognitif ketiga yang menjadi persyaratan pelaku pemberdayaan 

menurut Berlo (1960) adalah mengetahui segala sesuatu yang 

yang seringkali menyebabkan warga masyarakat suka atau tidak menghendaki terjadinya 

perubahan maupun segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat seringkali cepat atau 

lamban mengadopsi inovasi. Sementara itu, Hawkins, et al (1982) menekankan agar 

setiap penyuluh/fasilitator harus kompeten, artinya memahami dan menguasai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang disampaikannya (baik yang bersifat teknis, 

ekonomi, maupun kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya.  

Faktor yang Mempengaruhi Keberdayaan Penyuluh Kehutanan 

Di lihat dari aspek kognitif, penyuluh kehutanan yang berperilaku mampu 

memberdayakan masyarakat mestinya memiliki pengetahuan kehutanan yang luas 

seperti silvikultur, manajemen hutan, perhutanan sosial dan teknologi hasil hutan. Mereka 

juga harus mampu memperbaharui pengetahuan kehutanan yang semakin berkembang 

dan mudah untuk diakses baik melalui buku, koran, buletin, jurnal maupun secara daring. 

Penyuluh kehutanan juga harus mempunyai wawasan jauh ke depan apalagi masalah 

pembangunan kehutanan tidak cukup satu atau dua tiga tahun namun minimal tujuh 

tahun baru memasuki 1 daur, sehingga ketika ada kesalahan memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat untuk membudidayakan tanaman tertentu maka itu akan berdampak 

secara luas pada masyarakat. Penyuluh yang memberdayakan masyarakat juga mampu 
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mengenal kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat, serta memiliki pengetahuan 

dan pemahaman tentang perencanaan partisipatif dan ilmu komunikasi. Kemampuan ilmu 

komunikasi penting dimiliki seorang penyuluh agar pesan-pesan pembangunan 

kehutanan dapat diterima oleh masyarakat sasaran secara baik dan benar. 

Kemampuan cepat tanggap, fleksibel, komunikatif, komitmen yang tinggi terhadap 

kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab merupakan perilaku afektif yang 

merupakan ciri penyuluh kehutanan yang diharapkan bisa memberdayakan masyarakat 

perdesaan hutan. Sementara itu bermodalkan kemampuan pengetahuan dan sikap yang 

telah dimiliki maka seorang penyuluh kehutanan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan 

potensi yang dimiliki masyarakat secara baik dan tepat, trampil memotivasi dan 

memfasilitasi masyarakat, trampil memanfaatkan teknologi modern dalam mencari 

informasi peluang baru secara baik dan membantu memfasilitasi masyarakat dalam 

pemasaran. 

Menurut Mardikanto (2000:3), penyuluhan kehutanan adalah proses 

pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar 

mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha 

kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai 

kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, kemampuan yang dituntut bagi penyuluh 

kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat harus terlebih dahulu memiliki 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang memadai (Sidu, 2006:37). Menurut 

Yumi, et al.(2011:202), aspek kompetensi penyuluh dan pendamping yang berpotensi 

mempengaruhi intensitas belajar petani adalah kemampuan penyuluh dalam menganalisa 

permasalahan, meningkatkan kapasitas petani dan mengembangkan wawasan teknis 

petani. Kemampuan menganalisa permasalahan petani merupakan aspek yang 

dikehendaki petani untuk dimiliki oleh penyuluh dan pendamping. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penyuluh kehutanan, bahwa 

faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja (perilaku) mereka sebagai penyuluh 

kehutanan adalah jumlah Penyuluh Kehutanan dan pengembangan karier.  

Jumlah tenaga penyuluh kehutanan pada saat berada di bawah Dinas Kehutanan 

Kabupaten Barito Kuala sebanyak 8 orang (2003), 11 orang (2005), 10 orang (2006), dan 

14 orang (2008), Pada tahun 2009, tenaga fungsional penyuluh kehutanan di Kabupaten 

Barito Kuala berjumlah 17 orang dan  berada di bawah Badan Pelaksana Penyuluhan 

(Bappeluh) Kabupaten Barito Kuala bergabung dengan para penyuluh pertanian dan 

perikanan. Hal ini sebagai implikasi dari keluarnya  Undang-Undang tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, nomor 16 tahun 2006.   
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Kalau dari sisi jumlah sebenarnya penyuluh kehutanan Kabupaten Barito Kuala  

masih di bawah rasio yang seharusnya. Idealnya dalam 1 kecamatan yang berada dan 

berbatasan dengan kawasan hutan harusnya terdiri dari 1 penyuluh kehutanan ahli dan 3 

penyuluh kehutanan trampil. Saat ini jumlah penyuluh kehutanan tinggal 14 orang, karena 

3 orang penyuluh kehutanan pindah atas kemauan sendiri ke instansi teknis (struktural), 

dan yang sedang mengajukan pindah sebanyak 5 orang.  

Kondisi ini diperparah dengan terbitnya PP Nomor 62/1998 dan PP Nomor 

25/2000 yang menyatakan antara lain bahwa penyuluhan kehutanan merupakan salah 

satu urusan bidang kehutanan yang kewenangannya diserahkan kepada kabupaten/kota. 

Setelah berlakunya otonomi daerah maka kelembagaan formal yang bertugas menangani 

penyuluhan kehutanan baik di Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas yang menangani 

kehutanan di kabupaten/kota menjadi sangat bervariasi. Beberapa daerah provinsi dan 

kabupaten/kota ada yang memberikan perhatian cukup terhadap penyuluh dan kegiatan 

penyuluhan kehutanan, sebaliknya beberapa daerah lain perhatian dan dukungannya 

sangat kurang. Selain itu, penyuluh kehutanan banyak yang dialihtugaskan ke jabatan 

struktural atau dialihfungsikan pada tugas-tugas lain di luar tupoksinya sebagai tenaga 

fungsional penyuluh kehutanan. Situasi dan kondisi ini menyebabkan Penyuluh 

Kehutanan seperti ―anak ayam yang kehilangan induk‖, yang berdampak 

pada kesejahteraan dan perkembangan kariernya yang kurang lancar. 

Penyuluhan kehutanan akan berjalan lebih baik apabila terdapat kepastian karier 

bagi penyuluhnya, adanya penghargaan profesinya dan jaminan kesejahteraan bagi 

penyuluhnya serta aturan operasional penyuluhan kehutanan yang jelas. Sebetulnya 

sudah ada kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan 

penyuluhan kehutanan tersebut. Paling terdapat 6 (enam) kebijakan yang terbagi dalam 2 

bagian yaitu kebijakan terkait dengan pengembangan karier dan penghargaan profesi 

penyuluh kehutanan. Kebijakan yang terkait dengan pengembangan karier berupa SK 

MENPAN No. 130/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002, yang mengatur 

tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, SK Ka BKN No 

35 Tahun 2003 tentang Juklak Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan SK Menhut 

No 272/Kep-II/2003 tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Selanjutnya 

satu pondasi untuk mendukung kesejahteraan dan penghargaan profesi adalah Perpres 

No. 33/2007 yang mengatur tentang Tunjangan Fungsional Penyuluh Kehutanan. 

Sebelumnya tunjangan fungsional penyuluh kehutanan diatur dengan Perpres No. 

27/2006 menetapkan, bahwa penerimaan tunjangan fungsional penyuluh kehutanan 

berkisar antara Rp. 197.000,- s/d Rp. 440.000,- per bulannya dari jenjang terendah 

sampai jenjang tertinggi. Dengan ketentuan yang baru tersebut, tunjangan fungsional 

penyuluh kehutanan berkisar antara Rp. 240.000,- s/d Rp. 550.000,- per bulan yang 



707 
 

nilainya sama dengan penyuluh pertanian yang tunjangannya diatur Perpres No. 

32/2007,hal tersebut karena Penyuluhan kehutanan juga termasuk dalam tenaga 

fungsional rumpun ilmu hayati. 

KESIMPULAN 

Kemampuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan menunjukkan 

kemampuan kognitif yang tergolong sedang dengan indikator kemampuan memahami 

tinggi (77.57), menerapkan (78.96), menganalisis (74.09), mengevaluasi (62.96), dan 

menciptakan (64.17). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja (perilaku) mereka 

sebagai penyuluh kehutanan adalah jumlah Penyuluh Kehutanan dan pengembangan 

karier. 
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SUMMARY 
 
  Penelitian ini bertujuan mencari seberapa besar luas lahan yang terbuka akibat 
pemanenan hutan rakyat yang selama ini di lakukan, sistem dan pola pemanenan apa 
yang selama ini dilakukan masyarakat pemilik hutan rakyat di wilayah daerah tangkapan 
hujan DAS Jeneberang,berapa kerugian (valuasi lingkungan) jika pembukaan wilayah 
hutan rakyat (pemanenan) terhadap daerah hilir-hulu tidak dikendalikan 
(intangible/tangible benefit), bagaimana perbaikan sistem dan pola kedepan terhadap 

kebijakan pemanenan hutan rakyat, sehingga dapat di rekomendaikan dalam perbaikan 
DAS Jeneberang secara berkelanjutan.  Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan 
dimulai pada Bulan Maret sampai Agustus 2016. Lokasi penelitian berada di  Kabupaten  
Gowa, Sinjai dan  Bantaeng  (mewakili wilayah hulu DAS) serta Kabupaten Takalar, 
Maros dan Kota Makassar (mewakili wilayah hilir DAS).  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa jumlah pohon yang hilang sekitar 20.202  pohon atau setara dengan keterbukaan 
lahan  sekitar 336,7  ha/tahun di C.A. DAS Jeneberang. Disisi lain, pemanenan hutan 
rakyat untuk kebutuhan masyarakat masih diambang aman (JTT masih dibawah normal). 
Untuk itu, sebaiknya pemerintah terkait mengurangi IPKTM yang tidak berasal dari lokasi 
tempat tumbuh hutan rakyat serta membatasi perizinan industri kayu di areal CA DAS 
Jeneberang. Kerugian (valuasi lingkungan) akibat pembukaan wilayah hutan rakyat 
(pemanenan) terhadap daerah hilir/sediementasi DAS Jeneberang sebesar 
Rp.109.027.040.337 (tangible dan intangible) dengan asumsi luas penutupan lahan hutan 
rakyat yang tidak dikelola dengan baik sebesar 6.743 ha. 
Kata Kunci: Hutan Rakyat, DAS Jeneberang, Pola Pemanenan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan menyebabkan 

terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan kehutanan dari sentralistik menjadi 

desentralistik. Perubahan tersebut berimplikasi kepada adanya kewenangan yang lebih 

besar kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kehutanan. 

Disisi yang lain, desentralisasi kehutanan dapat berdampak sosial-ekonomi negatif 

terhadap pengelolaan sumberdaya hutan antara lain: (1) terjadinya pengecilan skala 

ekonomi akibat pengelolaan oleh kabupaten/kota (2) adanya spill-over dari kegiatan 
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pengelolaan hutan oleh kabupaten/kota yang berada di daerah hulu terhadap 

kabupaten/kota di wilayah hilirnya, (3) terjadinya eksploitasi yang berlebih (over 

harvesting) untuk mendapatkan dana dari sumberdaya hutan tanah-tanah milik (hutan 

rakyat). 

DAS Jeneberang adalah salah satu DAS besar di Sulawesi Selatan yang 

wilayahnya mencakup empat kabupaten/kota yaitu; Gowa, Takalar, Maros, dan Makassar.  

Sebagai daerah hulu Kabupaten Gowa dan Takalar daerah tersebut bagi DAS 

Jeneberang mempunyai peranan penting dalam hal penyediaan lahan, hasil hutan kayu 

dan bukan kayu, air, serta jasa lingkungan lainnya, tidak hanya di Kabupaten Gowa, 

Makassar sebagai wilayah hilirnya.  

Masalah utama pengelolaan DAS Jeneberang adalah adanya perbedaan 

kepentingan antara masyarakat di daerah hulu dengan masyarakat di daerah hilir yang 

berkepentingan terhadap hasil-hasil dari sumberdaya hutan khususnya kepentingan 

masyarakat perkotaan terhadap hasil-hasil pertanian, pariwisata, dan air bersih yang 

berasal dari sumberdaya yang sama yaitu DAS Jeneberang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a. Berapa luas lahan yang terbuka akibat pemanenan hutan rakyat yang selama ini di 

lakukan. 

b. Sistem dan pola pemanenan apa yang selama ini dilakukan masyarakat pemilik 

hutan rakyat di wilayah daerah tangkapan hujan DAS Jeneberang. 

c. Berapa kerugian (valuasi lingkungan) jika pembukaan wilayah hutan rakyat 

(pemanenan) terhadap daerah hilir-hulu tidak dikendalikan (intagible/tagible benefit). 

METODE 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada bulan Maret sampai 

Agustus 2016.  Penelitian ini bekerjasama dengan BPDAS Jeneberang – Bila Walanae, 

Forum DAS Sulawesi Selatan, karena DAS ini sangat menujang kehidupan daerah hilir 

dengan fungsi yang sangat vital dalam rangka penyediaan air untuk jutaan m3 yang 

masyarakat hilir. Lokasi penelitian adalah di  Kabupaten sebagian Gowa, Sinjai dan 

sebagian Bantaeng  (mewakili wilayah hulu DAS) sedang  Kabupaten, Takalar, Maros 

sebagian (Tompo Bulu) dan Kota Makassar (mewakili wilayah hilir DAS. Penelitian ini 

berbasis pemetaan yang tergolong penelitian non-eksperimen dengan menggunakan 

metode survei. Data akan dianalisis menggunakan analisis spasial dengan teknik overlay 

(menumpang-tindihkan lembar-lembar peta) berdasarkan atribut-atribut yang ada, berupa 

peta penutupan lahan DAS Jeneberang, peta DAS Jeneberang, peta administrasi, peta 

penggunaan lahan, peta kawasan hutan, peta curahhujan, peta kelerengan, peta jenis 

tanah, dan data kependudukan. 
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Untuk penelitian ini metode yang dilakukan dengan menggunakan berbagai 

pendekatan.  Pendekatan dan metode analisis yang digunakan disesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai.  Pendekatannya adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Produksi  

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji nilai hutan Cathment Area DAS 

Jeneberang terhadap masyarakat, yaitu menghitung nilai manfaat tidak langsung dari 

pengaturan fungsi ekologi hutan terhadap ketersediaan air di Kabupaten Maros.  

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai air irigasi. Total nilai manfaat 

ekonomi air irigasi sawah didasarkan pada luas panen sawah (ha/tahun) sehingga 

pengganda yang digunakan adalah luas panen sawah per tahun yang air irigasinya 

bersumber dari  DAS Jeneberangdan luas sawah yang air irigasinya tidak bersumber 

dari bendung.  Untuk menentukan nilai total nilai penggunaan air untuk irigasi sawah 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 
1. NPSI  =  RNA x LS 

RNA = (Prd x H) – TC 
2. NPSTI  = RNA x LS 

  RNA = (Prd x H) – TC 
Keterangan : 
NAI :  Nilai air irigasi sawah  
NPSI :  Nilai produksi Sawah Irigasi (Rp/ha/tahun) 
NPSTI :  Nilai produksi sawah tanpa irigasi (Rp/ha/tahun) 
RNA :  Nilai bersih usaha tani sawah (Rp/ha/tahun) 
LS :  Luas sawah yang dialiri air dari bendungan (ha) 
Prd :  Produktifitas sawah (Ton/ha) 
H :  Harga (Rp/ton) 
TC :  Total Cost (Rp/ha/thn)                                                       
NA PDAM + N HHK + N HHBK 

2. Pendekatan Harga Pasar 

Harga pasar adalah hasil interaksi antara konsumen dan produsen terhadap suplai 

dan demand barang dan jasa.  Pendekatan ini dilakukan untuk menghitung nilai air 

PDAM, nilai hasil hutan kayu, nilai hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan nilai Air 

PDAM. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai air PDAM adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 
NA PDAM = Nilai Air PDAM (Rp/m3/tahun) 
VA    = Volume air (m3/s) 
H    = Harga (Rp/tahun) 
Bp    = Biaya Pengelolaan air (m3/tahun) 

NAI  =  NPSI – NPSTI 

 

NA PDAM  =  (VA x H) – (VA x Bp) 
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1)  Nilai Hasil Hutan Kayu (HHK) 

Selain nilai air PDAM terdapat juga nilai manfaat hasil hutan  kayu (HHK). Untuk 

menentukan nilai manfaat tersebut dihitung berdasarkan pendekatan harga pasar.  

Secara sederhana formula nilai manfaat hasil hutan kayu dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan : 
NK  =  Nilai Manfaat Kayu (Rp/m3) 
H =  Harga Pasar (Rp) 
VK =  Volume Kayu (m3)  
Bp =  Biaya Produksi kayu (Rp) 
 
2) Nilai Hasil Hutan Bukan Kayu ( HHBK ) 

Untuk menentukan nilai manfaat hasil huan bukan kayu yang diperoleh masyarakat 

dari Cathment Area DAS Jeneberangdihitung berdasarkan pendekatan harga pasar.  

Secara sederhana formula nilai manfaat hasil hutan bukan kayu dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

 

 
Keterangan : 
NHHBK  =  Nilai Manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu (Rp/m3) 
H  =   Harga Pasar (Rp) 
V.HHBK =   Volume HHBK yang diperoleh   
Bp  =   Biaya Produksi HHBK (Rp) 

3. Nilai Ekonomi Total 

Nilai ekonomi total sumber daya air di Catchment Area  DAS Jeneberang diperoleh 

dengan menjumlahkan semua nilai yang terkandung seperti nilai penggunaan 

langsung dan nilai penggunaan tak langsung.  Rumusnya adalah sebagai berikut : 

                               

              

Keterangan : 
NET        =  Nilai Ekonomi Total 
NAI =  Nilai Manfaat Air Irigasi 
NAPDAM =  Nilai Air PDAM 
NHHK = Nilai Hasil Hutan Kayu 
NHHBK = Nilai Hasil Hutan Bukan Kayu 

4. Pendekatan Nilai Manfaat Proporsional 

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung besarnya nilai hutan yang seyogyanya 

dibayar oleh masyarakat Maros kepada Pemda Kabupaten Maros, berdasarkan 

proporsi nilai manfaat yang dikonsumsi masyarakat terhadap keseluruhan nilai 

manfaat jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan hutan pada daerah 

NK  =  (VK x H) – (VK x Bp) 

 

NHHBK  =  (VHHBK x H) – (VHHBK x Bp) 

 

NET  =  NAI + NA PDAM + N HHK + N 

HHBK  
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tangkapan air (Catchment Area) DAS Tanralili. Perhitungan nilai kompensasi ini 

digunakan hanya untuk menghitung nilai kompensasi air PDAM dan air irigasi.   

Pendekatan ini menggunakan Analisis Biaya-Manfaat  (Benefit-Cost Analysis) sebagai 

dasar analisis.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perhitungan luas areal yang terbuka dan prediksi erosi di DAS Jeneberang / ha 

/ tahun 

Aktifitas petani pemilik hutan rakyat di C.A DAS Jeneberang rata-rata memanen 

kayunya berdasarkan kebutuhan dan menurut hasil wawancara dan diskusi, kebanyakan 

mereka menebang sekitar 5-6  batang setahun  sesuai kebutuhan dan bahkan biasanya 

lebih jika ada kebutuhan yang mendesak.  Jika asumsi  daur  jati sekitar 20 tahun-an   

maka perlu di carikan solusi konsep penutupan lahan  yang seimbang antara pemanenan 

dengan konsep penutupan tajuk,  karena erosi  sangat besar  jika pemanenan dilakukan  

terlalu cepat dan melebihi kemampuan tumbuh (panjang daur). 

Perhitungan  luas areal hutan rakyat yang ada di DAS Jeneberang  6.734 ha (rata-

rata per ha  ± 60 pohon dan dengan kubikasi rata-rata/pohon 0,330 m3/per pohon dengan 

intensitas sampling cruising 1 %. Rata-rata pemilik hutan rakyat  2 - 3 ha petani maka  

jumlah kepemilikan lahan rata-rata 2 h/petani dari total luas lahan hutan rakyat 6.734 ha 

adalah sejumlah 3.367 petani.  Asumsi saja jika  rata-rata petani (pemilik) menebang 6 

pohon saja per tahun maka jumlah pohon yang hilang sekitar   20.202  pohon atau setara 

dengan keterbukaan lahan  sekitar  336,7  ha/tahun.  Hasil perhitungan prediksi erosi 

rata-rata pada lokasi hutan sekunder (hutan jati rakyat)  dari 6 unit lahan yang ada di 

lokasi penelitian akan terdapat sekitar rata-rata per plot = 68,455 ton/ha/tahun  maka 

jumlah erosi seluruhnya sekitar = 412,899 ton /ha/tahun dari hutan rakyat yang ada di 

daerah Penangkapan Hujan DAS Jeneberang.  Menurut Arsyad (2013) erosi yang hanya 

bisa diperkenankan di sebuah DAS/ha/tahun sekitar 10-30 ton.  Jumlah pohon hasil 

wawancara dan crising dengan model dan pola-pola hutan rakyat yang ada untuk 67,34 

ha atau sekitar 4.040,4 pohon (diameter diatas rata-rata 15 cm ke atas).  Inventarisasi 

(crising) dilakukan dengan intensitas sampling per  plot (1 %) dari luas hutan jati rakyat 

yang ada di CA DAS Jeneberang yaitu sekitar 67,34 ha (data pengamatan). 

B. Sistem dan Pola Pemanenan Hutan Rakyat  

Seharusnya sistem pemungutan hasil hutan kayu yang diterapkan oleh 

masyarakat di   Daerah Tangkapan Hujan (CA) DAS Jeneberang adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan cara penebangan, digunakan sistem tebang pilih, dimana pohon dipilih 

berdasarkan ukuran diameter yang dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan 

produksi yaitu 15 cm ke atas. 
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2. Berdasarkan alat angkut yang dipakai, digunakan alat pengangkut yang disebut 

dompeng (Fowarder), alat ini mengangkut pohon yang telah ditebang dari dalam 

lokasi penebangan ke pinggir jalan. Apabila jalan sarad tidak memungkinkan 

penggunaan dompeng maka pengangkutan dilakukan dengan menggunakan kuda. 

Pengangkutan dilakukan dari lokasi tebang hingga ke pinggir jalan. Setelah log berada 

dipinggir jalan maka dilanjutkan dengan pengangkutan menggunakan truk. 

3. Berdasarkan peralatan yang dipakai, digunakan sistem mekanis, yaitu melakukan 

penebangan dengan peralatan gergaji rantai (chain saw). 

4. Berdasarkan bentuk hasil, diterapkan shortwood system yakni sistem pemanenan 

yang menghasilkan bentuk akhir log yang diperoleh dari pembagian batang di tempat 

penebangan kayu yang dibagi menjadi beberapa potongan (bantalan). Proses ini 

dilakukan di lokasi penebangan untuk megurang keterbukaan secara drastis.   

Jalan sarad yang dipilih didasarkan atas jalur yang mudah dilewati oleh 

kendaraan pengangkut sortimen kayu. Jalan ini umumnya berada di dalam kebun 

masyarakat. Sistem perkembangbiakan sebaiknya mengandalkan hasil trubusan dari 

tanaman jati yang telah ditebang. Trubusan dibiarkan tumbuh dari tunggak sisa 

tebangan tanpa perlakuan untuk mendapatkan hasil trubusan yang berkualitas.  

C. Analisis Potensi Hutan Jati Rakyat di Wilayah Hulu  

Kegiatan pada hutan jati rakyat pada umumnya dilakukan oleh masyarakat 

sebagai salah satu kegiatan sampingan, sehingga curahan tenaga tidak kontinyu. 

Terkait dengan itu, masyarakat setempat menganggap bahwa hutan jati merupakan 

tanaman yang tidak memerlukan perhatian serius, sehingga setelah penanaman 

dapat ditinggalkan begitu saja dan dapat dilihat lagi setelah siap panen.  Kondisi ini 

menyebabkan potensi hutan yang kurang memuaskan dan berdampak pada harga 

jual yang rendah, tetapi aman untuk tingkat penutupan lahan di CA DAS jeneberang.  

Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa 

luas wilayah hutan jati rakyat di Kabupaten Gowa saja khusunya di Kecamatan 

Bungaya dan Manuju ada 2.577 ha (25,77 ha di amati IS= 1%). Sedangkan luas lahan 

kepemilikan hutan tanaman jati rakyat berdasarkan hasil wawancara dengan 

masyarakat pemilikan atas hutan rakyat petani bervariasi antara 0,25 - 2 ha per rumah 

tangga dengan rata-rata. Sebagian  besar masyarakat (86,9%) memiliki lahan antara 

0,25-1 ha dan selebihnya antara 1-2 ha. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharjito 

(2000) yang mengemukakan bahwa hutan rakyat tersebar pada lahan-lahan rakyat 

dengan luas yang pemilikan hutan rakyat relatif kecil yaitu antara 1-2 ha. 

1. Jumlah Pohon 

Pengelolaan tanaman hutan jati rakyat khusu di Kabupaten Gowa pada saat ini 

masih menerapkan penanaman dengan pola manajemen yang bersifat tradisional. 
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Pengelolaan hutan rakyat sebagai satu kesatuan sistem usaha mulai dari proses 

penanaman, pemeliharaan, pemanenan sampai pada proses pemasaran dan 

peningkatan skala usaha belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

potensi (jumlah pohon dan volume per ha) dari setiap lokasi menurut kelas diameter 

dan struktur tegakan belum normal. 

Penyebaran jumlah pohon per ha pada setiap kelas diameter merupakan alat 

yang dapat dipakai untuk mengadakan pengaturan hasil seperti metode jumlah pohon.  

Dari total jumlah pohon yaitu sebanyak 1.506,7  tanaman jati yang telah diinventarisir, 

didapatkan penyebaran jumlah pohon pada setiap kelas diameter yang bervariasi. 

Jumlah pohon pada kelas diameter  0 - 4,9 cm sebanyak 174 pohon. Untuk kelas 

diameter 5 - 9,9 cm  sebanyak 114 batang dan kelas diameter 10 - 14,9 cm, 15 - 19,9 

cm, 20-24,9, 25 - 29,9 cm, 30 - 34,9 cm, diatas 35 cm masing-masing sebanyak 284, 

276, 238, 240, 116, dan 155 pohon.  

Jumlah pohon pada setiap kelas yang diperlihatkan di atas hasil inventarisasi 

potensi belum mencerminkan adanya pengelolaan lestari disebabkan struktur tegakan 

yang  belum normal. Struktur tegakan adalah sebaran banyaknya pohon per hektar 

pada setiap kelas diameter. Kelas diameter hutan jati yang dimiliki oleh masyarakat 

belum secara merata dimana jumlah pohon yang terdapat pada setiap kelas diameter 

tidak sama, sehingga kondisi ini menyebabkan hasil hutan jati rakyat tidak dapat 

diambil dalam setiap periode (6 pohon/petani/tahun/ha hasil wawancara).  

2. Volume 

Produksi kayu jati dari hutan rakyat berbeda dengan hutan tanaman industri 

karena teknik pemanenan, pemasaran hasil, volume produksi yang kecil dengan 

lokasi yang umumnya menyebar. Keterbatasan volume karena sifat kepemilikan dan 

sebaran umur tidak sama (un even aged). Hutan rakyat yang dibangun masyarakat 

berbeda dengan hutan tanaman yang menganut prinsip moderen seperti penggunaan 

bibit yang lebih kurang seragam dan merupakan hasil perbaikan genetik. Kontribusi 

terhadap volume per satuan luas masih tetaplah bervariasi. Olehnya itu, perolehan 

volume antara satu pohon dengan pohon lainnya, bahkan per satuan luas antara 

lokasi dengan lokasi lainnya sangat bervariasi. Informasi volume yang dapat dipanen 

atau ditinggalkan disusun berdasarkan kelas diameter yang diperoleh dari hasil 

inventarisasi. Pada hutan jati rakyat, batas minimal yang dapat dipanen sangat 

ditentukan oleh permintaan pasar berdasarkan tujuan penggunaannya seperti industri 

meubel atau industri penggergajian.  

Pemanenan hutan jati rakyat di  Daerah Tangkapan Hujan DAS Jeneberang ini 

sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan industri penggergajian, industri meubel 

atau untuk flooring dengan diameter minimal 15 cm. Potensi kayu dari hutan jati rakyat 
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sangat besar  sehingga harus dikelola dengan baik.  Pengelolaan dapat menjadi salah 

satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi pemilik hutan rakyat atau pemerintah 

setempat. Kondisi tanaman jati rakyat memiliki potensi rata-rata sekitar  27,52 m3 per 

ha (untuk yang dikelola dengan intensifikasi khusus).  Dengan demikian jika luas 

hutan rakyat  di  Daerah Tangkapan Hujan DAS Jeneberang ini 2.577  ha, maka 

jumlah pohon yang dapat dipanen  kurang lebih sebesar 1.651.2 pohon (25.77 ha) 

atau setara dengan  544.886 m3. Pola tanam batas kebun memiliki potensi volume per 

ha lebih besar dibanding dengan pola tanam lainnya yakni sebesar 29,44 m3 per ha. 

Sebaliknya hasil volume per ha terkecil diperoleh pada pola tanam campuran yaitu 

sebesar   13 m3 per ha dan 19,9 m3 per ha pada pola tanam monokultur.  

D. Perumusan Sistem Pengaturan Hasil 

Perhitungan Volume Jatah Tebang Tahunan  

Dari hasil inventarisasi potensi dengan cara membagi kelas diameter maka 

didapatkan bahwa pohon yang memakai limit diameter siap tebang ( ≥ 15 cm ) dengan 

volume total sebanyak  749 pohon (22.050,56 m3), dimana daur tehnik dari tanaman 

jati yang ada di Kabupaten Gowa (Kecamatan Manuju dan Bungaya) adalah 20 tahun. 

 Jatah Tebang Tahunan (AAC) pada hutan jati rakyat  di  Daerah Tangkapan 

Hujan DAS Jeneberang ditetapkan dengan menggunakan rumus Brandis berikut : 

JTT  (N)     = V x fe x fk 

                   = 22.050,56 m3m3 x 0,7 x 0,8 

           R      = 20 tahun 

     = 12,348 m3/tahun        

Jatah tebang tahunan hutan jati rakyat di Wilayah ini yaitu sebesar 12,348 m3, hal 

ini berarti penebangan yang dilakukan selama masa daur adalah sebanyak 12,348 m3 

tiap tahunnya. Angka ini belum dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan 

perumusan pengaturan hasil yang optimum dan lestari oleh karena pertimbangan riap 

dan pola penanaman yang ada di lokasi hutan rakyat tersebut. Berkaitan dengan itu, 

cara pengelompokan kelas-kelas diameter dalam kaitannya dengan jumlah pohon  

volume dan pola penanaman perlu dianalisis lebih lanjut.           

C. Kerugian Ekonomi Akibat Pembukaan Wilayah  Pemanenan Hutan 

Tabel 1.  Nilai Total Manfaat (HJR) dengan Menghitung Harga  Karbon US $ 1 / ton 

Sumber : Data  Olahan 2016 

No Nilai Manfaat Nilai Total (Rp/Thn) Nilai Per Ha (Rp/Thn) Kontribusi (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Nilai Kayu Jati 
Nilai Ekowisata 
Nilai Penyerapan Karbon 
Nilai Air Domestik 
Nilai Air Irigasi 

62.707.008.000  
122.650.382,401 
16.983.148.000 
4.248.998.219 

24.965.235.776 

9.312.000 
1.823.349 

2.518.633,84 
63.097,445 
1.234,198 

57,52 
0.11 

15.59 
3.66 
22 

  109.027.040.337 14.951.278,28 100,00 
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Berdasarkan data pada Tabel 1, 2 tersebut diatas, menunjukkan bahwa  

seandainya nilai penyerapan karbon ini dapat dibayarkan kepada petani pengelola Jati, 

maka dapat dipastikan bahwa petani akan mempertahankan dan mengembangkan 

tanaman Jati serta berdampak positif bagi kelestarian (HJR). Perdagangan karbon ini 

sudah lama didengungkan melalui mekanisme pembangunan bersih  (Clean Development 

Mechanism atau disingkat CDM) berdasarkan Protokol Kyoto, namun sampai hari ini 

belum dapat terwujud. Menurut Soemarwoto (2004) bahwa peluang yang paling besar 

yang dapat dilakukan Indonesia tanpa merusak hutan untuk mendapatkan valuta asing 

adalah perdagangan karbon, melalui Mekanisme pembangunan bersih. Hasil penjualan 

karbon dapat dijadikan modal usaha bagi masyarakat dan memperbaiki kerusakan hutan.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemanenan hutan rakyat untuk kebutuhan masyarakat masih diambang aman 

(JTT masih    Dibawah normal , sebaiknya pemerintah mengurangi IPKTM yang tidak 

berasal lokasi tempat tumbuh hutan rakyat serta membatasi industi kayu di areal CA DAS 

Jeneberang. Kerugian (valuasi lingkungan) akibat pembukaan wilayah hutan rakyat 

(pemanenan) terhadap daerah hilir/sediementasi DAS Jeneberang sebesar 

Rp.109.027.040.337,- (Nilai    tagible dan  intagble) kalau sedainya hutan rakyat di areal 

6.743 ha habis (tidak dikelola  dengan  baik pengaturan hasilnya). 

Sistem pemanenan di CA DAS Jeneberang harus diatur karena penutupan lahan 

untuk pengurangan aliran permukaan sangat di pengaruhi oleh tegakan-tegakan hutan 

rakyat yang masih tersisa.  Aturan pemanenan harus diperketat dengan pembatasan 

IPKTM yang jelas lokasinya. 
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