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RINGKASAN 

Kebutuhan kayu yang semakin meningkat, sudah tidak dapat dipenuhi oleh ketersediaan kayu dari hutan alam. Hal ini 

mendorong pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, maupun Hutan Tanaman Industri.  

Pemilihan jenis-jenis yang cepat tumbuh dan bernilai ekonomi tinggi sering menjadi pilihan untuk jenis tanaman yang akan 

dibudidayakan. Jelutung rawa merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan di lahan rawa, dan bernilai 

ekonomi tinggi. Pengaruh penanaman jelutung rawa secara monokultur terhadap kandungan unsur hara tanah, sangat 

penting untuk diketahui, terutama pada tanah gambut yang miskin akan unsur hara.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui kandungan unsur hara tanah pada tiga kelas umur jelutung rawa yang berbeda, yaitu 3 

tahun, 6 tahun, dan 10 tahun. Metode yang digunakan adalah metode survey, dengan mengambil sampel tanah pada tiap 

kelas umur untuk dianalisis di laboratorium.  

Hasil penelitian menunjukkan secara umum tidak terjadi penurunan kualitas unsur hara tanah, tetapi menunjukkan sedikit 

perbedaan pada kandungan unsur hara tanah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemberian pupuk pada masing-masing 

kelas umur. Pengelolaan lahan yang tepat, termasuk pemberian pupuk organik sangat disarankan untuk menjaga kesuburan 

dan kualitas unsur hara tanah. 
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PENDAHULUAN 

Kebutahan kayu yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, mendorong penanaman jenis 

tanaman yang cepat tumbuh. Program pemerintah baik melalui HTI (Hutan Tanaman 

Industri), HTR (Hutan Tanaman Rakyat) maupun HR (Hutan Rakyat) diharapkan dapat menjadi 

pemasok utama industri perkayuan dimasa yang akan datang (Halwany, 2011). Menurut Eff 

endi (2009) keuntungan yang diperoleh dari pembangunan hutan tanaman diantaranya 

adalah produktivitas tegakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan alam, serta jenis 

tanaman yang dapat disesuaikan degan keinginan pasar. 

Pembangunan hutan tanaman yang berorientasi pada hasil kayu, dalam jangka waktu 

tertentu, akan berpengaruh terhadap lingkungan. Di satu sisi, jenis-jenis tersebut sangat 

menguntungkan secara ekonomi karena cepat menghasilkan kayu, sementara dari segi 

ekologi, penanaman secara monokultur dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Ditinjau 
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dari berbagai aspek, ternyata pembangunan HTI secara monokultur memiliki sisi negatif 

terutama dampak terhadap tanah dan air, serta kemungkinan penurunan kualitas lahan 

(Aruan, 2004). 

Kualitas tanah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kandungan unsur hara tanah sebagai 

faktor kimia tanah, tetapi juga dipengaruhi oleh baik buruknya sifat fi sik tanah. Kualitas 

tanah, tidak dapat dipisahkan dari status kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan 

pengaruh kombinasi tiga komponen utama yang saling berinteraksi yaitu sifat kimia, fi sika 

dan biologi tanah (Handayanto, 2007). Kesuburan tanah dalam arti sempit adalah 

ketersediaan hara tanaman pada waktu tertentu. Semakin tinggi ketersediaan hara, maka 

tanah tersebut akan semakin subur, dan sebaliknya. Salah satu tanah yang memiliki tingkat 

kesuburan yang rendah adalah tanah gambut 

Gambut di Indonesia terbentuk dari hutan rawa yang tergenang terus menerus dan sedikit 

sekali bahkan hampir tidak pernah mendapatkan tambahan sedimen dari luapan sungai. 

Kondisi demikian akan menyebabkan dekomposisi bahan organik berjalan sangat lambat 

sehingga sisa-sisa vegetasi hutan rawa menjadi menumpuk dan terbentuklah tanah gambut 

(Sumawinata, 2000). Gambut memiliki kapasitas menahan air yang besar, koloid organik yang 

ada pada gambut dapat menahan air sampai lebih kurang duatiga kali bobot keringnya. Selain 

itu, penumpukan sisa-sisa tanaman pada keadaan alami membuat gambut sangat poros. Hal 

ini dapat dilihat dari berat jenisnya yang rendah yaitu sekitar 0,1 – 0,3 gr/cc (Sumawinata, 

2000). 

Jelutung rawa (Dyera polyphylla Miq) adalah salah satu tanaman yang mempunyai nilai 

ekonomis tingggi, dan mulai dikembangkan dalam pembangunan HTI maupun rehabilitasi 

hutan dan lahan terutama lahan gambut yang berlokasi di Jambi, Kalimantan Barat, dan 

Kalimantan Tengah (Arfi adi, 2005). Menurut Daryono (2000), kayu jelutung sangat baik 

digunakan dalam industri pensil, perabot rumah tangga, dan getahnya dapat digunakan 

sebagai bahan industri permen karet. 

Mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi, maka dalam pengusahaan dan perkembangan 

tanaman ini sangat diperlukan kajian ekologi untuk mengetahui dampak penanamannya 

terhadap kualitas dan kesuburan tanah. Penelitian ini perlu dilakukan, untuk mengetahui 

dampak penanaman tanaman ini terhadap kandungan unsur hara tanah, terutama pada kelas 

umur yang berbeda serta ditanam secara monokultur. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

kandungan unsur hara tanah gambut dibawah tegakan tanaman jelutung rawa yang ditanam 

secara monokultur pada tiga kelas umur yang berbeda 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang 

Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, 

dengan pengambilan sampel tanah dibawah tegakan jelutung rawa umur 3 tahun, 6 tahun, 

dan 10 tahun yang ditanama secara monokultur. Masing-masing kelas umur diambil 3 sampel 



tanah untuk dianalisis di laboratorium. Parameter yang diamati meliputi : kapasitas tukar 

kation (KTK), pH, N, P, Ca, Mg dan  Al. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisa status hara tanah di 

laboratorium, diperoleh informasi, bahwa pada status unsur hara tanah secara umum tidak 

mengalami penurunan kandungan dalam tanah seiring dengan bertambahnya umur tanaman 

jelutung rawa. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis Sidik Ragam pada tabel tersebut menunjukkan bahwa unsur 

P potensial dan N total yang mengalami perbedaan kandungan unsur hara. Sehingga secara 

umum, tidak terjadi penurunan kualitas unsur hara tanah, seiring dengan bertambahnya 

umur tanaman. Unsur P yang menurun, disebabkan karena unsur ini sudah digunakan 

tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Unsur P digunakan tanaman untuk mempercepat 

serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa (Sutedjo, 2008). 

Sehingga pada tanaman umur 10 dan 6 tahun unsur P lebih sedikit dibandingkan tanaman 

yang masih berumur 3 tahun. 

Unsur hara yang berbeda lainnya adalah unsur N. Unsur ini merupakan salah satu 

unsur hara makro yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Unsur ini diperlukan 

untuk pertumbuhan vegetatif tanaman (Hardjowigeno, 1997). Sehingga unsur ini sangat 

dibutuhkan pada awal pertumbuhan tanaman. Hal ini menyebabkan kandungan N pada umur 

3 tahun lebih rendah dibanding umur 10 tahun. Sebagian besar nitrogen  tanah terdapat 

dalam bentuk organik yang tidak tersedia bagi tanaman (Buckman dan Brady, 1982). Tanaman 

menyerap nitrogen dalam bentuk NH4+ dan NO3- (Hakim, dkk  1986). Bentuk nitrogen 

organik yang dibutuhkan tanaman umumnya mudah hilang melalui pencucian dan 

penguapan. Dengan kondisi serasah yang masih sedikit dibandingkan tanaman umur 10 dan 

6 tahun, maka unsur N akan mudah menguap ke udara pada kondisi tanah yang lebih terbuka 

pada tanaman umur 3 tahun. Selain kedua hal diatas pengelolaan lahan dan pemberian pupuk 

sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara tanah. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh informasi terkait kegiatan 

pengelolaan lahan yang dilakukan pada tegakan jelutung rawa. Pengolahan lahan yang 

 

 



dilakukan pada awalnya adalah pembukaan lahan dengan cara ditebas dan dibakar, kemudian 

dibuat baluran 4 m, dan baru dilakukan penanaman. Jarak tanam yang digunakan adalah 6 x 

4 pada masing-masing plot. Meskipun secara umum unsur hara tanah tidak mengalami 

penurunan namun terdapat sedikit perbedaan terhadap kandungan unsur hara di plot yang 

kedua yaitu plot umur 6 tahun dimana unsur haranya lebih rendah di beberapa parameter. 

Setelah dilakukan wawancara dengan pengelola lahan dan observasi lapangan,  

diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan perlakuan pemberian pupuk pada ketiga plot 

tersebut. Pada plot umur 10 tahun lebih banyak diberi pemupukan. Pupuk yang diberikan 

adalah pupuk majemuk berbentuk butir, dimana tiap butir mengandung N sebesar 2,24% N; 

P sebesar 1,51 % P2O5 dan K sebesar 31,54% K2O. Pada umur 15 hari atau 2 minggu setelah 

penanaman, tanaman diberi pupuk majemuk sejumlah 3 butir setiap pohon. Setelah umur 3 

bulan diberi pupuk majemuk 6 butir/pohon. 3 bulan kemudian, atau saat tanaman berumur 

6 bulan, ditingkatkan dosisnya menjadi 9 butir/pohon. Dan saat usia tanaman 1 tahun diberi 

pupuk sejumlah 15 butir/ pohon, dan sampai sekarang tidak dipupuk lagi. 

Pada plot kedua yaitu tanaman yang ditanam pada umur 6 tahun, setelah dilakukan 

pengolahan lahan dan penanaman, hanya dilakukan 1 kali pemupukan, yaitu saat tanaman 

berumur 1 tahun, dengan memberikan pupuk majemuk sejumlah 9 butir/pohon dan sampai 

saat ini tidak dipupuk lagi. Hal ini menyebabkan kondisi unsur hara tanah menjadi berkurang. 

Pada plot ketiga atau tanaman yang berumur 3 tahun, setelah dilakukan penanaman saat 

umur 6 bulan tanaman diberi pupuk majemuk sejumlah 9 butir/ pohon. Dan sampai saat ini 

juga tidak dilakukan tindakan pemupukan. Apabila dibiarkan, kehilangan unsur hara seperti 

pada plot kedua dapat terjadi. Sehingga sangat dianjurkan untuk dilakukan tindakan 

pemupukan. Hal ini diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan menjaga kesuburan tanah. 

Berikut ini gambar tegakan jelutung rawa umur 3 tahun (Gambar 1), umur 6 tahun (Gambar 

2) dan umur 10 tahun (Gambar 3). 



 

Berdasarkan ketiga gambar tersebut, terlihat bahwa tanaman-tanaman tersebut 

tumbuh dengan baik, dan potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu jenis tanaman 

yang berdaur pendek dan bernilai ekonomi tinggi. Meskipun demikian, menurut Mindawati 

(2008) penanaman jenis pohoh berdaur pendek dan tergolong jenis cepat tumbuh, akan 

membutuhkan unsur hara lebih banyak. Sehingga, tanaman yang cepat tumbuh dan 

memerlukan unsur hara yang tinggi untuk pertumbuhannya sebaiknya ditanam pada kondisi 

lahan dengan kandungan unsur hara yang mampu mencukupi atau menggantikan kehilangan 

unsur hara apabila tanaman dipanen, baik melalui pemupukan maupun pengolahan lahan 

yang tepat agar kesuburan tanah tetap terjaga. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Secara umum tidak terjadi penurunan kualitas unsur hara tanah seiring dengan 

penambahan umur tanaman jelutung rawa. Meskipun demikian perlakuan pemberian pupuk 

yang berbeda dapat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara tanah. Sehingga, 

pengelolaan lahan yang tepat dapat membantu mempertahankan kesuburan dan unsur hara 

tanah. Sangat disarankan untuk memberikan pupuk organik agar kualitas dan kandungan 

unsur hara tanah dapat meningkat dan kualitasnya tetap terjaga. 
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