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ABSTRAK
Bencana kebakaran telah terjadi di Kalimantan Tengah dari tahun 2009 hingga tahun 2013, namun lokasi 
kebakaran selalu berada di luar KHDTK yaitu di areal penggunaan lain (APL) dalam bentuk lahan tidur 
masyarakat. Namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 api masuk ke dalam areal dan telah menghilangkan plot-
plot penelitian, demontrasi plot (demplot), permudaan alam, dan pohon-pohon induk jenis-jenis pioner hingga 
jenis klimaks yang terdapat di KHDTK Tumbang Nusa. Upaya memadamkan api terus dilakukan, sumur yang 
ada di lapangan dimaksimalkan bahkan dibuat 10 sumur baru. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa 
kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan tahun 2015 adalah saat terjadi kebakaran, api harus dikejar, 
jangan dibiarkan dan langsung dipadamkan.Regu pembuat sumur bor sangat diperlukan dalam menangani 
kebakaran yang jauh dari sumber api. Dana operasional pemadaman kebakaran harus tersedia setiap saat. 
Kegiatan pemadaman yang melibatkan beberapa regu seperti regu pemadam internal, TPA Tumbang Nusa, 
BPBD Prop Kalteng, Manggala Agni memerlukan adanya Komandan Api (Fire Boss) agar kegiatan pemadaman 
terorganisir secara baik dan efektif.

Kata kunci : kebakaran, api, KHDTK Tumbang Nusa

I.  PENDAHULUAN
Bencana kebakaran lahan merupakan bencana antropogenik yang paling menakutkan bagi seorang yang 

berprofesi sebagai pembangun tanaman atau pengelola tegakan khususnya hutan, karena pengendalian 

kebakaran merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan tanaman 

setelah melakukan pemilihan jenis pohon, seleksi provenans, penggunaan bibit unggul, perlakuan peningkatan 

kemampuan lahan, dan pemeliharaan tanaman secara intensif.

Bencana kebakaran inilah yang telah terjadi di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang 

Nusa, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan memang telah terjadi berulang-ulang dari tahun 2009 hingga 

tahun 2013, namun lokasi kebakaran selalu berada di luar KHDTK yaitu di areal penggunaan lain (APL) dalam 

bentuk lahan tidur masyarakat.
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Peristiwa kebakaran yang dikhawatirkan akhirnya datang juga, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di 
tahun 2014 dan tahun 2015 telah menghilangkan plot-plot penelitian, demontrasi plot (demplot), permudaan 
alam, dan pohon-pohon induk jenis-jenis pioner hingga jenis klimaks yang terdapat di KHDTK Tumbang 
Nusa. Tulisan ini mengulas pengalaman menangani kejadian kebakaran di KHDTK Tumbang Nusa selama 
dua periode.
 

II.  TINJAUAN UMUM KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN
Menurut teori, timbulnya api hanya akan terjadi apabila terpenuhinya unsur-unsur segitiga api yang 

bereaksi secara fi sika dan kimia, yaitu antara bahan bakar, oksigen dan panas. Diantara ketiga unsur pemicu 
api tersebut hanya unsur bahan bakar yang dapat dimanipulasi manusia untuk mencegah terjadinya kebakaran. 

Dalam luasan kecil, bahan bakar bisa dimanipulasi dengan cara memotong, mengurangi, dan 
menghilangkannya, tetapi dalam skala luas seperti di kawasan KHDTK dan sekitarnya, perlakuan tersebut 
memerlukan biaya yang besar, sehingga memerlukan penanganan dari berbagai pihak. 

KHDTK Tumbang Nusa dan sekitarnya, memiliki bahan bakar potensial secara alam terutama di areal 
permudaan yang terbuka. Bahan bakar yang dimaksud dedaunan hamparan tumbuhan Kelakai (Stenochlaena 
palustris) famili. Blechnaceae dan Pakisan (Nephrolepis exaltata) famili. Lomariopsidaceae yang tumbuh secara 
alam di lahan gambut terbuka. Sementara itu, daun-daun kering dan ranting-ranting kering yang menumpuk 
dijumpai dalam areal permudaan alam.

Seringkali kebakaran di KHDTK Tumbang Nusa berawal dari kebakaran yang terjadi di luar kawasan 
KHDTK. Kebakaran biasanya diawali dengan penyulutan api oleh oknum tertentu, baik disengaja atau tidak 
disengaja. Sumber-sumber api awal yang umum dijumpai adalah akibat kelalaian dari petani saat membuka 
lahan berkebun, perambahan lahan hutan, penebangan liar, pencari ikan, pemburu binatang, dan mungkin 
juga akibat pembakaran secara kriminal. 

Api seringkali menyebar ke segala penjuru dengan bantuan tiupan angin. Api dapat menyebar di atas 
permukaan tanah gambut ke kiri dan kanan, ke depan dan belakang di areal hutan KHDTK. Akibat sumber 
api dari beberapa penjuru, maka seringkali pemadaman secara langsung ke sumber api memerlukan jumlah 
peralatan pemadam dan tenaga kerja yang banyak, disertai strategi mobilisasi regu pemadam yang tepat 
dan efektif.

III.  KEBAKARAN KHDTK TUMBANG NUSA TAHUN 2014 DAN 2015

1.  Kronologis kejadian kebakaran tahun 2014.
Kebakaran pada tahun 2014 yang terjadi pada plot-plot tanaman penelitian dan demontrasi plot di sekitar 

dalam kawasan KHDTK Tumbang Nusa berlangsung dari tanggal 29 Agustus hingga 20 Oktober 2014.
Mula-mula kebakaran terjadi pada tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WIB. Pemberitahuan 

adanya api berdasarkan informasi dari masyarakat, saat kondisi api mulai membesar disertai angin bertiup 
kencang. Lokasi berada di Blok I berjarak sekitar 800 meter dari pinggir jalan raya Trans Kalimantan. Saat itu 
belum bisa dilakukan pemadaman karena suasana malam hari, tidak ada akses jalan, dan terbatasnya personil 
terutama bantuan dari masyarakat.

Pada 30 s/d 31 Agustus 2014 sekitar pukul 06.00 WIB semua staf KHDTK Tumbang Nusa dan tenaga harian 
lepas sebanyak 8 personil melakukan pemadaman langsung dengan menggunakan peralatan pemadam 
antara lain : 1 unit mesin pompa air Robin dan selang air (hose) 5 rol @ 20 meter. 



3

Pengalaman Menangani Kebakaran Lahan dan Hutan Di KHDTK Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah
Riswan Ariani 

Gambar 1.  Tanaman penelitian musnah terbakar. Gambar 2.  Penggunaan mesin pompa air untuk mematikan 
kobaran api.

Strategi pemadaman api secara langsung dan dilakukan dengan menyemprotkan air dari mesin pompa 

ke kobaran api sepanjang 400 meter, mengikuti garis batas jalur KHDTK Tumbang Nusa, dengan tujuan 

mencegah api masuk ke dalam areal KHDTK. Selama pemadaman langsung, air didapat dari sumur gali yang 

telah tersedia sepanjang jalur batas KHDTK, pada setiap jarak 100 meter terdapat 2 buah sumur. Pada lokasi 

atau tempat-tempat tertentu di luar jalur batas KHDTK yang tidak terdapat sumur, dilakukan pembuatan 

sumur gali baru sebagai sumber air tambahan. Akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB api sudah dapat dikendalikan 

dan dipadamkan. 

Gambar 3.  Pembuatan sumur gali untuk pemadaman 
kebakaran tahun 2014.

Gambar 4.  Pemadaman kebakaran dengan mesin pompa 
menggunakan air dari sumur gali.

Pada tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 23.00 WIB petugas lapangan mendapatkan informasi dari 

masyarakat bahwa terjadi lagi kebakaran yang berlokasi di areal kebakaran sebelumnya. Pada saat itu kami 

sebagai regu pemadam Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum bisa melakukan pemadaman 

di malam hari karena terbatasnya personil yang membantu dari masyarakat. Pada tanggal 6 s/d 8 September 
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2014 sekitar pukul 06.00 WIB, staf KHDTK beserta tenaga harian lepas sebanyak 7 orang melakukan 
pemadaman langsung yang berlokasi di pinggir areal KHDTK. Peralatan pemadam yang digunakan yaitu 2 
unit mesin pompa Robin dan 7 rol selang air @ 20 meter. Kebakaran sudah membakar plot-plot tanaman 
penelitian, diantaranya plot Gerunggang seluas 1,4 ha, plot permudaan alam Puspijak Bogor seluas 0,5 ha, 
plot Belangeran seluas 0,25 ha, plot penelitian biomassa serasah Pantung seluas 0,1 hektar, plot penelitian 
penanaman Pantung di areal genangan seluas 1,0 ha, plot kebun benih Pantung seluas 5 ha, plot penelitian 
amelioran Pantung seluas 2,5 ha, plot penelitian Gerunggang, Malam-malam, dll. Puskonser Bogor seluas 2,25 
ha, plot penelitian Pantung, Kapurnaga, dll Puskonser Bogor seluas 0,1 ha, dan plot kebun benih Belangeran 
BPTH Kalimantan seluas 2,0 ha. 

Pada tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB terjadi lagi kebakaran 
dengan posisi kebakaran berada di luar KHDTK yaitu di pinggir jalan Trans Kalimantan km 29 yang berpotensi 
mengancam areal KHDTK Tumbang Nusa. Untuk itu staf KHDTK bersama tenaga harian lepas sebanyak 4 
orang bergabung bersama 20 orang personil BNPB Kalteng melakukan pemadaman kebakaran.

Pada tanggal 18 September 2014 terjadi lagi kebakaran sehingga sekitar pukul 06.30 WIB staf KHDTK 
bersama dengan tenaga harian lepas sebanyak 4 orang selanjutnya melakukan pemadaman di tempat tersebut 
bergabung dengan 40 orang regu Manggala Agni, PMK (Peduli Masyarakat Kebakaran) Kapuas dan BNPB 
(Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Kalteng sehingga api berhasil dipadamkan. 

Pada tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 07.00 WIB staf KHDTK ditambah dengan tenaga harian 
lepas sebanyak 6 orang bersama anggota masyarakat lainnya melakukan pemadaman pada areal di luar 
KHDTK karena khawatir mengancam plot penelitian kerja sama BPK Banjarbaru dengan Sumitomo Forestry 
Corp tahun 2013. Pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 
07.00 WIB. Pada saat itu staf KHDTK bersama tenaga harian lepas sebanyak 6 orang melakukan bakar balas 
untuk mencegah meluasnya penjalaran api.

 Selanjutnya Tim Brigade Pemadam Kebakaran BPK Banjarbaru tambahan melakukan pemadaman api 
yang mengancam areal KHDTK dari tanggal 7 s/d 10 Oktober 2014. Saat itu Kodim Kapuas dan Kodim Palangka 
Raya datang berkoordinasi dan mendirikan ”Pos Bencana Api” dengan menerjunkan 40 personil dari tanggal 
8 s/d 10 Oktober 2014. Tanggal 20 Oktober 2014 api di sekitar KHDTK Tumbang Nusa telah padam akibat 
diguyur hujan deras.

2.  Kronologis kejadian kebakaran tahun 2015.
Kebakaran terjadi di luar dan dalam kawasan KHDTK Tumbang Nusa dari tanggal 12 September 2015 

hingga 20 Oktober 2015 yang telah membakar lahan masyarakat, tanaman penelitian dan demplot (demontrasi 
plot). 

Awalnya pada tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 07.30 WIB diketahui adanya api berdasarkan 
informasi dari masyarakat. Kondisi saat itu, angin cukup kencang. Lokasi kebakaran berada sebelah Barat 
KHDTK yaitu di desa Tanjung Taruna yang berjarak sekitar 2 km dari camp KHDTK. Tempat kejadian perkara 
(TKP) berada di areal penggunaan lain (APL). Regu pemadam KHDTK kemudian bergerak melakukan 
pemadaman walaupun hanya dengan tambahan 2 orang tenaga harian lepas. Peralatan yang digunakan 
terdiri dari mesin pompa air 1 unit dilengkapi selang 80 m. Pelaksanaan pemadaman berlangsung dari pagi 
hingga pukul 18.00 WIB. Luas yang dapat dipadamkan sekitar 5 hektar, sedangkan pada daerah yang tidak 
terjangkau selang, api masih tetap menyebar tak terkendali.
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BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalteng, aparat TNI (Tentara Nasional Indonesia) 
sebanyak 18 orang, dan Manggala Agni sebanyak 10 orang mendirikan Posko pengendalian kebakaran di camp 

KHDTK Tumbang Nusa pada tanggal 11 September 2015. Pasukan TNI menginap di camp KHDTK, sedangkan 

regu Manggala Agni membangun tenda di pekarangan camp KHDTK dan menginap di kantor persemaian 

permanen BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Airan Sungai) Kahayan Palangka Raya. 

Kebakaran terjadi lagi pada tanggal 12 September 2015 dimana lokasinya berada di sebelah Timur KHDTK, 

TKP berada di lokasi APL yaitu ujung parit kelompok tani “Handak Maju”. Pemadaman kebakaran dilakukan 

oleh regu pemadam KHDTK yang bergabung dengan regu masyarakat desa Tumbang Nusa. Sementara di 

saat yang sama juga terjadi kebakaran di Km 28 lokasi APL di luar KHDTK.

Pada tanggal 15 September 2015 regu pemadam KHDTK terdiri dari staf KHDTK dan Staf Balai Penelitian 

dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru (BP2LHK) yang berstatus PNS dan tenaga 

harian lepas sebanyak 7 orang melakukan pemadaman di sebelah Timur KHDTK yang berjarak sekitar 1 km 

dari batas KHDTK dengan tujuan mencegah api masuk ke KHDTK. Di depan kepala api dilakukan pembuatan 

sekat bakar manual dan pembuatan sumur gali. Pada tempat inilah dilakukan pemadaman api. Saat itu bantuan 

pemadaman datang dari tim Manggala Agni. 

Gambar 5.  Pemadaman kebakaran secara langsung Gambar 6.  Kondisi debit air terbatas dari sumur gali.

Pada tanggal 17 September 2015, kebakaran juga terjadi di sebelah Barat KHDTK yaitu dekat parit Dinas 

Pekerjaan Umum (km 27,5). Api semakin membesar dan sudah mulai memasuki lokasi KHDTK sejauh 400 m 

dan sebagian api mengarah ke Utara yaitu jalan raya Trans Kalimantan. Setelah api mulai memasuki areal 

KHDTK, regu pemadam KHDTK Tumbang Nusa yang terdiri dari PNS dan tenaga harian lepas sebanyak 8 

orang dibantu beberapa personil TNI melakukan pemadaman api hingga pukul 21.00 WIB. Upaya pemadaman 

dilakukan terus menerus untuk mencegah meluasnya areal terbakar di areal KHDTK. Api juga terlihat berasal 

dari arah Selatan yaitu daerah Sebangau yang mengarah ke camp KHDTK.

Pada tanggal 25 September 2015 api telah berada 200 m sebelah Timur camp KHDTK dan berjarak 100 m 

sebelah Timur Jumpun Pambelom (JP). Api yang mengarah ke JP dapat diatasi setelah dilakukan pemadaman 

oleh regu pemadam KHDTK, tim TNI, dan beberapa anggota masyarakat dari pukul 18.00 WIB s/d pukul 04.00 

WIB. Tindakan ini cukup efektif dalam upaya mencegah api liar meluas dan mengancam camp KHDTK. 



6

Galam Volume 2 Nomor 2, Desember 2016
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru

Tanggal 28 September 2015 api sudah berada pada sebelah Tenggara camp KHDTK atau di belakang 

areal Jumpun Pambelon sekitar 200 meter dari camp KHDTK. Upaya pemadaman dilakukan menggunakan 

mesin pompa dengan menggunakan sumber air dari sumur bor milik JP. Api terus berkobar sampai tanggal 

29 September 2015. Upaya pemadaman dilakukan secara bekerja sama dengan tim Manggala Agni, JP dan 

regu pemadam bantuan dari masyarakat sekitar. Api dari berbagai arah terus menyebar dan mengarah ke 

camp KHDTK. Sementara api dari arah Selatan bergerak menuju ke Utara camp KHDTK sekitar jalan trans 

Kalimantan.

Gambar 7.  Penggunaan sumur bor untuk pemadaman 
kebakaran tahun 2015.

Gambar 8.  Penggunaan mesin pemadam Indo Fire dengan 
sumber air dari sumur bor.

Gambar 9.  Penampung air menggunakan portable “water 
tank“ bervolume 1.000 liter.

Gambar 10.  Kobaran api permukaan menghabiskan bahan 
bakar serasah di lantai hutan.

Saat terjadi kebakaran di plot (I.11, I.18, I.23) pada tanggal 5 s/d 10 Oktober 2015, telah dilakukan 

pembuatan sumur bor sebanyak 2 buah, yang masing-masing diletakkan pada plot I.23 dan plot I.18. 

Pemadaman api di lokasi ini dilakukan langsung pada bagian jari dan ekor api karena masih terjangkau 

selang pompa pemadam. Api pada awalnya dapat dipadamkan, namun karena kondisi menjalarnya api 

terlanjur panjang ke arah plot (I.16, I.17, I.22) yang tidak terjangkau selang pemadam, akhirnya api sangat 
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sulit dipadamkan. Pada saat didatangkan mesin pompa pemadam 1 unit milik CV. Indo Fire Kalimantan yang 
berkapasitas daya 400 liter/menit dilengkapi selang 60 m ditambah mesin pompa baru 1 unit, ternyata tidak 
banyak membantu mengurangi besarnya kobaran api, karena kobaran api di dalam wilayah KHDTK sudah 
besar, panjang dan luas.

Rombongan regu pemadam pasukan TNI berkekuatan sekitar 23 orang datang memberikan bantuan 
pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015. Mulai tanggal 2 Nopember 2015, pasukan TNI ditambah 15 orang 
sehingga menjadi 38 orang, menginap di camp KHDTK. 

Kegiatan pemadaman kebakaran terus berlangsung hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2015 hujan 
turun. Dengan turunnya hujan secara berturut-turut setiap hari, maka secara otomatis menyiram kobaran 
api di seluruh areal kebakaran. Akhirnya kebakaran di lahan dan hutan gambut padam dengan sendirinya.

Kebakaran yang telah terjadi selama 40 hari telah mengakibatkan plot-plot tanaman penelitian dan 
demplot sekitar 57,70 hektar terbakar, dan tersisa 6,39 hektar. Tumbuhan plot permudaan alam 14,80 hektar 
terbakar dan tersisa 10,40 hektar. Tegakan benih teridentifi kasi 5,90 hektar seluruhnya terbakar.

IV.  KESIMPULAN
1. Pemadaman kebakaran secara langsung tahun 2014 mengalami keterbatasan sumber air tersedia dari 

sumur gali, akibat posisi sumur gali yang hanya berada di sepanjang jalur batas KHDTK dengan kawasan 
APL. Pada kondisi kebakaran yang berada di luar jalur batas KHDTK tidak ditemukan, sehingga pembuatan 
sumur gali diperlukan di masa depan. 

 Tinggi permukaan air tanah gambut semakin tahun semakin menurun, mungkin hilangnya air gambut 
akibat pembuatan parit/kanal yang membentang dari batas KHDTK menuju pinggir jalan Trans 
Kalimantan. Saat ini ditemukan parit/kanal sebanyak 6 buah dibuat masyarakat. 

2. Saat kebakaran yang terjadi di tahun 2009, penggalian sumur sedalam 50 cm berhasil ditemukan air, 
namun pada kebakaran tahun 2014 ini, air baru dapat diperoleh pada kedalaman 75-100 cm. Pada sumur 
berkedalaman antara 1,75 sampai 2 meter, ternyata hanya mampu menyediakan air selama 15 menit dan 
setelah itu air tidak tersedia lagi. Pembuatan sumur bor telah menjadi pertimbangan untuk mengganti 
sumur gali yang tidak efektif lagi. Saat itu sudah terpikir sumber penyedia air untuk pompa pemadam 
menggunakan sumur bor.

 KHDTK Tumbang Nusa sebenarnya telah memiliki sumur bor sebanyak 3 buah sejak tahun 2000, namun 
penempatannya baru ditujukan untuk melindungi sekitar plot tanaman penelitian sekitar camp KHDTK 
saja. 

3. Catatan penting lain bahwa tenaga manusia pemadam tidak mampu bekerja selama 24 jam dan umumnya 
pukul 21.00, regu pemadam sudah harus kembali ke rumah, walaupun api belum padam. Seringkali 
kebakaran yang sudah berhasil dipadamkan, menyala kembali secara perlahan-lahan di hari kemudian.

4. Pengalaman kebakaran tahun 2014 telah memicu penambahan sumur bor sebanyak 10 buah yang 
ditempatkan pada jalur batas KHDTK dengan APL. Penambahan sumur bor yang masih terbatas ternyata 
belum dapat menjamin ketersediaan air pada kebakaran tahun 2015, akibat penyebaran api yang terjadi 
secara acak, sehingga dalam kondisi darurat, pembuatan sumur gali tetap dilakukan walau pun stok airnya 
terbatas.

5. Sumber api kebakaran berasal dari beberapa penjuru yang berjarak antara 1 - 2 km dari tepi jalan raya. 
Umumnya, api baru nampak pada malam hari, akibat pancaran cahaya merah api yang lebih jelas saat 
kondisi gelap. 
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6. Kebakaran yang terjadi tahun 2015 tidak dapat dikendalikan, karena kebakaran sangat luas, dan dalam 

posisi acak. Aksi pemadaman sempat berhasil sampai 500 meter, tetapi pemunculan api-api sisa telah 

membuat pemadaman harus berulang dan tidak berhasil.

7.  Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan tahun 2015 adalah:

1). Saat terjadi kebakaran, api harus harus dikejar, jangan dibiarkan dan langsung dipadamkan.

2). Regu pembuat sumur bor sangat diperlukan dalam menangani kebakaran yang jauh dari sumber 

api.

3).  Dana operasional pemadaman kebakaran harus tersedia setiap saat.

4).  Kegiatan pemadaman yang melibatkan beberapa regu seperti regu pemadam internal, TPA Tumbang 

Nusa, BPBD Provinsi Kalteng, Manggala Agni memerlukan adanya Komandan Api (Fire Boss) agar 

kegiatan pemadaman terorganisir secara baik dan efektif.
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ABSTRAK
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan aeroseeding dalam rangka rehabilitasi lahan terdegradasi 
adalah tingkat keberhasilan tumbuh benih yang masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh formula pembungkus benih terhadap tingkat keberhasilan aeroseeding di lahan gambut terdegradasi, 
khususnya pada viabilitas pertumbuhan beberapa benih tanaman Jelutung rawa (Dyera polyphylla), randu 
(Ceiba pentandra), tabati (Eugenia sp.), dan merapat (Combretocarpus rotundatus). Penelitian ini dilaksanakan 
di KHDTK Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah pada tahun 2014 dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap. Perlakuan yang diterapkan adalah penggunaan 3 (tiga) jenis formula pembungkus benih. Parameter 
yang diukur meliputi daya berkecambah benih, pertumbuhan tinggi, persentase hidup, kecepatan berkecambah, 
tinggi semai, dan jumlah daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula pembungkus benih tidak 
berpengaruh nyata terhadap viabilitas benih seedball seluruh jenis tanaman. Seedball randu dengan formula 
B (1.000 g tanah liat + 1.000 g kompos + 20 g insektisida) memberikan daya berkecambah lebih tinggi (16,00%) 
daripada seedball jenis tanaman lainnya. 

Kata kunci : seedball, daya berkecambah, formula pembungkus benih, lahan gambut

I. PENDAHULUAN
Pada tahun 2009 Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa sekitar 41% dari areal hutan di Indonesia 

(77,8 juta ha) dalam kondisi terdegradasi, termasuk di dalamnya kerusakan hutan rawa gambut. Dari seluruh 

luasan lahan gambut Indonesia (22,5 juta ha), 61% diantaranya telah terpengaruh oleh kegiatan pembalakan 

selektif drainase berlebihan, 7% diantaranya telah terbakar hebat, 24% dalam kondisi terganggu dan telah 

berupa semak belukar, dan 5% merupa lahan budidaya. Sebanyak 23% dari seluruh luasan lahan gambut 

berada di tangan para pemegang konsesi sawit dan kayu baik digunakan maupun tidak. Areal tersebut sering 

kali sudah sangat terdegradasi, tetapi sulit untuk direstorasi tanpa adanya kerja sama dengan para pemegang 

konsesi (Hooijer et. al., 2006; CKPP, 2008; dan Kementerian Kehutanan, 2009).

Untuk mencegah degradasi lebih lanjut pada lahan gambut, khususnya di Kalimantan Tengah, pemerintah 

telah mengeluarkan Instruksi Presiden (No. 2/2007) mengenai konservasi dan pembangunan berkelanjutan 

wilayah ex-PLG (ex-Pengembangan Lahan Gambut). Pada dasarnya kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan 
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gambut dimungkinkan apabila ada pengetahuan mengenai karakteristik lahan gambut setempat, yang 

didukung oleh keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan dan secara penuh melibatkan masyarakat 

setempat. Salah satu upaya restorasi untuk perbaikan kualitas lahan yang dapat dilakukan antara lain melalui 

rehabilitasi lahan dengan penanaman kembali (replanting). 

Kegiatan replanting dilakukan dengan menanam bibit tanaman dalam bentuk anakan pohon (sappling). 

Namun metode ini belum mampu menjangkau lahan-lahan kritis yang aksesnya sangat sulit sehingga kawasan-

kawasan dengan kondisi semacam ini tetap menjadi lahan kritis yang cenderung semakin terdegradasi. Salah 

satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi aeroseeding. 

Aeroseeding merupakan teknologi yang terispirasi dari penyebaran benih tumbuhan melalui udara dengan 

bantuan pesawat terbang. Penggunaan teknologi ini dinilai bisa menjadi jalan keluar untuk rehabilitasi lahan 

gambut terdegradasi yang mempunyai aksesibilitas rendah (rawa). Pelaksanaan teknologi aeroseeding di 

lahan gambut merupakan suatu hal yang baru sehingga perlu dilakukan uji coba aeroseeding agar diperoleh 

metode yang tepat dengan dan tingkat keberhasilan tumbuh benih yang tinggi.

Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh formula pembungkus 

benih terhadap tingkat keberhasilan aeroseeding di lahan gambut terdegradasi, khususnya pada viabilitas 

pertumbuhan beberapa jenis tanaman. Pada penelitian ini dilakukan uji coba terhadap beberapa jenis 

tanaman, yaitu jelutung rawa (Dyera polyphylla), randu (Ceiba pentandra), tabati (Eugenia sp.), dan merapat 

(Combretocarpus rotundatus). Benih – benih tersebut berasal dari sekitar Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah. 

Formula pembungkus benih yang diuji cobakan terdiri atas bahan utama seperti tanah gambut, tanah liat, 

dan talk powder.

II. BAHAN DAN METODE

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2014 di KHDTK Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah dan Persemaian 

Guntung Payung, Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Secara administrasi 

pemerintahan, areal penelitian Tumbang Nusa ini berada di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jambiren Raya, 

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografi s areal ini terletak pada 02º18’37’’ – 

02º22’34’’ LS dan 114º02’48’’ – 114º06’46’’ dengan ketinggian 0 - 5 m dpl dengan kelerengan antara 0 - 18%. 

Kondisi areal dipengaruhi oleh pasang surut air sungai Kahayan dan berpotensi banjir pada musim hujan 

(Januari – Mei) (BPK Banjarbaru, 2011). Areal penelitian ini memiliki temperatur antara 21°C – 36°C. Hujan 

mulai turun pada bulan Oktober – Mei dengan curah hujan rata – rata 2.000 – 3.500 mm/tahun. Bulan kering 

dimulai pada bulan Juni – Agustus (BPK Banjarbaru, 2011). 

B. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat yang digunakan adalah beberapa benih jenis tanaman yang telah diseleksi, yaitu 

jelutung rawa (Dyera polyphylla), randu (Ceiba pentandra), tabati (Eugenia sp.), dan merapat (Combretocarpus 

rotundatus), bahan utama formula pembungkus benih (tanah gambut, tanah liat, dan talk powder), kompos 

organik, insektisida, kertas minyak, tepung tapioka, bak plastik persemaian, timbangan analitik, alat 

dokumentasi, dan alat tulis.
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C. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Percobaan disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (Completely Randomized 

Design) dengan 3 (tiga) ulangan yang disusun secara faktorial dengan 2 (dua) faktor. Faktor yang 

diujikan berupa 4 (empat) jenis benih tanaman dan 3 (tiga) jenis formula pembungkus benih dan 

kontrol, yaitu : 

a. Tanah liat + kompos + insektisida

b. Tanah gambut + kompos + insektisida

c. Talk powder + kompos + insektisida

Pada penelitian ini digunakan 4 (empat) jenis benih tanaman, yaitu jelutung rawa, randu, tabati, 

dan merapat. Dari percobaan ini diperoleh 12 perlakuan dengan formula pembungkus dan 4 perlakuan 

kontrol. Setiap perlakuan memiliki 3 kali ulangan dan tiap ulangan terdiri atas 5 butir seedball sehingga 

diperoleh jumlah contoh uji sebanyak (12 × 3 × 5) atau sejumlah 180 seedball.

2. Kegiatan Perlakuan Benih

Kegiatan perlakuan benih yang dilakukan berupa pembungkusan benih dengan formula 

pembungkus benih (pembuatan seedball). Komposisi formula pembungkus benih adalah sebagai 

berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Komposisi Formula Pembungkus Benih 

Jenis Formula
Bahan Baku Pembungkus Benih Kompos

(takar)
Insektisida

(g)Jenis Jumlah Takaran

A Tanah gambut 1 1 20

B Tanah liat 1 1 20

C Talk powder 1 1 20

Keterangan: 1 takaran = ±1.000 g 

Bahan dari masing-masing jenis formula dicampur hingga merata ke dalam sebuah wadah besar. 

Kertas minyak berukuran 20 x 20 cm yang telah disiapkan digunakan untuk membungkus formula 

yang di dalamnya telah diisi benih sehingga diperoleh seedball berbentuk bola warna-warni dengan 

diamater ± 3 cm. 

3. Uji Perkecambahan Seedball

Seedball dikecambahkan pada bak – bak berukuran sekitar 30 × 35 × 50 cm yang diisi tanah 

gambut. Setiap bak diisi sekitar 10 kode sampel yang berbeda dengan 3 ulangan dan tiap ulangan 

terdiri atas 5 seedball. Penempatan seedball pada wadah-wadah ini bertujuan meminimalkan adanya 

faktor-faktor pembatas aeroseeding di lahan gambut seperti genangan, serangan hama, dan lain-lain 

sehingga pengamatan dapat lebih optimal daripada plot pengamatan dengan seedball yang ditabur 

di lapangan. Jumlah seedball yang disebar di Plot Pengamatan KHDTK Tumbang Nusa disajikan pada 

Lampiran 1.
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4. Pengamatan
Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah viabilitas tumbuh benih yang meliputi daya 

berkecambah benih, laju perkecambahan, kecepatan berkecambah, persen hidup, pertumbuhan 
tinggi, dan jumlah daun. Pendataan dilakukan setiap 3 hari sekali selama 3 bulan. Daya berkecambah 
dihitung berdasarkan rumus menurut Sutopo (2010) :

Laju perkecambahan (LP) dihitung berdasarkan rumus menurut Sutopo (2010) :

Dimana ;
ni  = jumlah benih yang berkecambah pada satuan waktu tertentu
ti  = jumlah waktu antara awal pengujian sampai dengan akhir dari interval
  tertentu suatu pengamatan

Kecepatan berkecambah (KB) dihitung berdasarkan rumus Maguire (Djamhuri dkk., 2012) :

Dimana ;
xi = persentase kecambah normal pada pengamatan ke-i
ei = pengamatan hari ke-i

Persen hidup dihitung dengan rumus :

Pengukuran tinggi batang semai dilakukan pada akhir pengamatan menggunakan meteran.

D. Analisis Data
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan formula pembungkus benih terhadap perkecambahan seedball, 

data dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) dengan model matematika sebagai berikut :
Yijk = μ + Pi + Kj + □ijk

dimana:
Yijk  = variabel yang diamati
μ  = rataan umum
Pi  = pengaruh perlakuan ke-i
Kj  = pengaruh kelompok ke-j
□ijk  = galat acak pada perlakuan i, kelompok j, dan ulangan k

Jika analisis keragaman menunjukkan adanya pengaruh nyata dari perlakuan maka dilanjutkan dengan 
uji jarak berganda Duncan (DMRT) untuk mengetahui perbedaan antarperlakuan menggunakan perangkat 
lunak pengolah data SPSS versi standard 22.0.0 dengan selang kepercayaan 95%.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pembungkusan benih randu dengan formula B (1.000 g tanah liat 

+ 1.000 g kompos + 20 g insektisida) menghasilkan nilai rataan parameter pertumbuhan terbaik pada daya 

berkecambah dan kecepatan berkecambah secara berturut-turut sebesar 16% dan 25%/etmal. Meskipun 

demikian, nilai randu formula B bukanlah yang tertinggi untuk laju perkecambahan, daya hidup, tinggi semai, 

dan jumlah daun (Tabel 2). 

Nilai daya berkecambah pada jenis tanaman lainnya seperti tabati dan merapat pada berbagai jenis 

formula tidak mencapai 5%. Bahkan benih dalam seedball jelutung rawa pada berbagai formula tidak mampu 

berkecambah. Daya berkecambah merupakan tolak ukur viabilitas potensial yang merupakan simulasi dari 

kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal dalam kondisi optimum (Sadjad, 1993).

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa perlakuan pembungkusan dengan 

berbagai formula pada keempat jenis seedball tidak berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah, laju 

perkecambahan, kecepatan berkecambah, daya hidup, tinggi semai, dan jumlah daun. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar benih di dalam seedball yang diuji tidak mampu berkecambah.

Besarnya persentase pertumbuhan benih dalam seedball pada penelitian ini tergolong rendah, dimana 

daya berkecambah masih jauh dari 80%. Hal serupa juga terjadi pada hasil penelitian Tim Pokja Kalteng (2011), 

dimana diketahui bahwa daya berkecambah seedball aeroseeding dari berbagai benih tanaman seperti tumih 

(Combretocarpus rotundatus), gerunggang (Cratoxylum glaucum), dan pulai rawa (Alstonia pneumatophora) 

cenderung rendah, yaitu secara berturut-turut berkisar antara 0,2 – 0,6%; 0,2 – 2,2%; dan 1,6 – 3,8%. Banyak 

faktor yang mempengaruhi rendahnya perkecambahan benih. Benih – benih tersebut kemungkinan telah 

mengalami gangguan dan kerusakan baik secara fi sik maupun fi siologis sehingga menyebabkan penurunan 

daya kecambah dan kemampuan hidup. Selain itu, benih – benih yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk jenis rekalsitran yang memiliki karakteristik tidak dapat disimpan lama. Penyimpanan yang lama 

akan menyebabkan hilangnya daya berkecambah dan menimbulkan kematian biji sehingga benih semacam 

ini harus segera disemaikan. Faktor lingkungan tempat penyemaian juga dapat berpengaruh terhadap proses 

perkecambahan. Faktor lingkungan tersebut meliputi suhu, cahaya, oksigen, kelembaban nisbi, dan komposisi 

udara di sekitar benih (Mudiana, 2007). 

 Selain dari daya berkecambah benih, indikator viabilitas benih juga dapat dilihat dari laju perkecambahan 

dan kecepatan berkecambah. Laju perkecambahan adalah jumlah hari yang diperlukan untuk pemunculan 

radikel atau plumula (Sutopo, 2010). Dari Tabel 3 diketahui bahwa laju perkecambahan seedball tabati dan 

merapat cenderung lebih cepat daripada seedball randu, yaitu berkisar antara 2,67 – 3,33 etmal pada berbagai 

formula pembawa sedangkan laju perkecambahan paling lambat dialami oleh seedball randu formula C (1.000 

g talk powder + 1.000 g kompos + 20 g insektisida), yaitu sebesar 18,3 etmal. Hal ini dikarenakan perlakuan 

pendahuluan benih randu berupa perendaman dalam air dingin kurang optimal. Diketahui bahwa benih randu 

diselimuti oleh cangkang yang relatif keras sehingga untuk melunakkan cangkang tersebut perlu dikenai 

perlakuan pendahuluan. Menurut Yudistira (tanpa tahun), untuk mempercepat perkecambahan benih randu 

sebaiknya dilakukan pecelupan dalam air mendidih selama 1 menit dan dilanjutkan perendaman dalam air 

dingin selama 24 jam sedangkan pada penelitian ini perlakuan pendahuluan benih hanya berupa perendaman 

dalam air dingin selama semalam (±12 jam). 



14

Galam Volume 2 Nomor 2, Desember 2016
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru

Ta
be

l 2
. R

at
a 

– 
ra

ta
 V

ia
bi

lit
as

 B
en

ih
 D

al
am

 S
ee

db
al

l A
er

os
ee

di
ng

 U
m

ur
 2

,5
 B

ul
an

 d
i K

H
D

TK
 T

um
ba

ng
 N

us
a 

Je
ni

s T
an

am
an

Ti
pe

 P
er

la
ku

an
 

Pe
m

bu
ng

ku
sa

n

D
ay

a 
Be

rc
am

ba
h

 (%
)

La
ju

 
Pe

rk
ec

am
ba

ha
n

(h
ar

i)
(e

tm
al

)

Ke
ce

pa
ta

n 
be

rk
ec

am
ba

h 
(%

/h
ar

i)
(%

/e
tm

al
)

Pe
rs

en
 

H
id

up
 (%

)

Ti
ng

gi
 S

em
ai

 (c
m

)
Ju

m
la

h 
D

au
n

(h
el

ai
)

Je
lu

tu
ng

 ra
w

a
(D

ye
ra

 p
ol

yp
hy

lla
)

Fo
rm

ul
a 

A
0

0
0

0
0

0

Fo
rm

ul
a 

B
0

0
0

0
0

0

Fo
rm

ul
a 

C
0

0
0

0
0

0

Ko
nt

ro
l 

2,
22

3,
33

0,
04

0
0

0

Ra
nd

u
(C

ei
ba

 p
en

ta
nd

ra
)

Fo
rm

ul
a 

A
12

,0
0

12
,7

6
0,

13
9,

67
25

,7
9

Fo
rm

ul
a 

B
16

,0
0

10
,5

7
0,

25
53

,3
3

28
,8

8,
63

Fo
rm

ul
a 

C
14

,6
7

18
,1

3
0,

20
91

,6
7

35
,4

3
10

,5
2

Ko
nt

ro
l 

6,
67

5,
33

0,
07

33
,3

3
16

,1
0

4,
2

Ta
ba

ti
(E

ug
en

ia
 s

p.
)

Fo
rm

ul
a 

A
0

0
0

0
0

0

Fo
rm

ul
a 

B
0

0
0

0
0

0

Fo
rm

ul
a 

C
0,

67
3,

33
0,

02
0

0
0

Ko
nt

ro
l 

1,
33

3,
17

0,
03

0
0

0

M
er

ap
at

(C
om

br
et

oc
ar

pu
s 

ro
tu

nd
at

us
)

Fo
rm

ul
a 

A
0,

44
2,

67
0,

01
0

0
0

Fo
rm

ul
a 

B
0

0
0

0
0

0

Fo
rm

ul
a 

C
0,

44
3,

33
0,

01
0

0
0

Ko
nt

ro
l 

1,
33

3,
11

0,
03

0
0

0

 



15

Ujicoba Formula Pembungkus Benih Untuk Aeroseeding Di Lahan Gambut
Dewi Alimah, Purwanto Budi Santosa., Dan Safi nah Surya Hakim

Kecepatan berkecambah merupakan gambaran vigor benih (Schmidt, 2000). Benih vigor mampu 

menumbuhkan tanaman normal meskipun dalam kondisi sub optimum (Sadjad dkk, 1999). Kecepatan 

berkecambah benih paling tinggi terdapat pada seedball randu formula B sebesar 0,25%/etmal. Kecepatan 

berkecambah benih pada seedball randu pada berbagai formula berkisar antara 0,13 – 0,25%/etmal dan nilai 

ini lebih besar dari kontrol (0,07%/etmal) sedangkan pada kecepatan berkecambah benih pada seedball 

tabati dan merapat pada berbagai formula secara berturut-turut berkisar antara 0 – 0,02%/etmal dan 0 – 

0,01%/etmal, dimana nilai keduanya lebih rendah dari kontrol (0,03%/etmal). Pada penelitian ini perlakuan 

pembungkusan benih dengan berbagai formula tidak memperlihatkan perbedaan terhadap kecepatan 

berkecambah dari keempat benih tanaman. Hal ini dikarenakan benih – benih yang digunakan untuk penelitian 

ini telah mengalami masak fi siologis. Menurut Hartman et. al. (1990), menyebutkan bahwa buah yang telah 

mencapai masak fi siologis sempurna, dimana telah mengandung nutrisi (karbohidrat, protein, dan lemak) 

sebagai sumber energi, cenderung sudah siap berkecambah.

Daya hidup menunjukkan kemampuan semai untuk tetap bertahan pada berbagai kondisi tempat 

tumbuhnya. Daya hidup semai tertinggi terdapat pada seedball randu formula C (1.000 g talk powder + 1.000 

g kompos + 20 g insektisida), yaitu sebesar 91,67% dan diikuti oleh seedball randu dengan formula B, yaitu 

53,33%. Sementara itu, daya hidup seedball randu dengan formula A (9,67%) lebih rendah daripada kontrol 

(33,33%). Kematian bibit terjadi pada semua ulangan dari sebagian besar seedball seperti seedball jelutung 

rawa, seedball merapat, dan seedball tabati, kecuali seedball randu. Pada ketiga jenis seedball tersebut tidak 

mampu hidup sama sekali. Pada awalnya sebagian besar bibit mengalami layu dan akhirnya mati secara 

keseluruhan. Kematian bibit diduga karena adanya faktor cuaca, dimana pada saat itu tengah terjadi kemarau 

panjang.

Penyebaran seedball di Tumbang Nusa dilakukan pada akhir bulan Juni 2014, dimana plot pengamatan 

diletakkan di area terbuka dan sengaja tidak diberi perlakuan penyiraman. Kondisi musim di Tumbang Nusa 

Selama 4 (empat) bulan pengamatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata - rata Suhu Udara, Curah Hujan, dan Kelembaban Udara Di KHDTK Tumbang Nusa 

Selama 4 (Empat) Bulan Pengamatan 

Bulan Pengamatan
Suhu Udara (ºC)

Curah Hujan
 (mm)

Kelembaban Udara (%)

Jam) 07.00 
Pagi 

Jam 14.00
Siang 

Jam 07.00 Pagi 
Jam 14.00

Siang 

Juni 2014 24,5 33,8 959 98,9 56,8

Juli 2014 24,6 34,1 34 96,8 49,5

Agustus 2014 24,5 34,2 175 97,1 50,4

September 2014 33,9 23,3 34 - -

Sumber : Iriani, 2014; www.accuweather.com, 2014

Tabel 3 menunjukkan bahwa selama bulan Juli s.d September 2014, kondisi cuaca kurang menguntungkan 

untuk terjadinya proses perkecambahan biji. Kemarau yang berkepanjangan dengan curah hujan yang 

sangat rendah pada awal proses perkecambahan menyebabkan benih tidak mendapatkan cukup air untuk 

mulai berkecambah. Menurut Kamil (1979) perkembangan benih tidak akan dimulai bila air belum terserap 

masuk ke dalam benih hingga 80 – 90% dan umumnya dibutuhkan kadar air benih sekitar 30 – 55%. Benih 
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mempunyai kemampuan kecambah pada kisaran air tersedia. Hal ini lah yang menyebabkan rendahnya daya 

berkecambah benih dalam seedball. Dengan demikian, pelaksanaan aeroseeding harus mempertimbangkan 

musim tanam yang tepat.

IV. PENUTUP 
Uji coba formula pembungkus benih di KHDTK Tumbang Nusa tidak berpengaruh nyata terhadap viabilitas 

benih seedball dari keempat jenis tanaman, yaitu jelutung rawa, randu, tabati, dan merapat. Nilai viabilitas 

benih seedball dalam penelitian ini masih sangat rendah. Kondisi musim yang tidak menentu merupakan 

salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan aeroseeding. 
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Seedball Ditabur di Plot Pengamatan Aeroseeding di KHDTK Tumbang Nusa 

Jenis Benih Tanaman Jenis Perlakuan 
Jumlah Seedball Tiap 

Ulangan Jumlah Benih 
Tiap Seedball 

Jumlah Benih Tiap 
Ulangan Untuk Kontrol 

1 2 3 1 2 3

Jelutung rawa

(Dyera polyphylla)

Formula A 5 5 5 3

3 3 3Formula B 5 5 5 3

Formula C 5 5 5 3

Randu

(Ceiba pentandra)

Formula A 5 5 5 5

5 5 5Formula B 5 5 5 5

Formula C 5 5 5 5

Tabati 

(Eugenia sp.)

Formula A 5 5 5 10

10 10 10Formula B 5 5 5 10

Formula C 5 5 5 10

Merapat 

(Combretocarpus 
rotundatus)

Formula A 5 5 5 15

15 15 15Formula B 5 5 5 15

Formula C 5 5 5 15
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Lampiran 2. Analisis Keragaman Viabilitas Benih Dalam Seedball Umur 2,5 Bulan di Tumbang Nusa 

Jenis Benih 
Tanaman 

Parameter 
Sumber 
Variasi 

Derajat 
Bebas 

(DF)

Jumlah 
Kuadrat

(SS)

Kuadrat 
Tengah 

(MS)

F-hitung (F 
Value)

1 2 3 4 5 6 7

Jelutung rawa
(Dyera polyphylla)

Daya berkecambah Perlakuan 3 56.025 18.675 1.000ns

Galat 8 149.401 18.675

Total 11 205.426

Laju perkecambahan Perlakuan 3 84.916 28.305 1.000ns

Galat 8 226.443 28.305

Total 11 311.359

Kecepatan 
berkecambah

Perlakuan 3 5.523 1.841 1.000ns

Galat 8 14.727 1.841

Total 11 20.249

Daya hidup Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Tinggi semai Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Jumlah daun Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Randu 
(Ceiba pentandra)

Daya berkecambah Perlakuan 3 128.000 42.667 .410ns

Galat 8 832.000 104.000

Total 11 980.000

Laju perkecambahan Perlakuan 3 253.012 84.337 .950ns

Galat 8 710.296 88.787

Total 11 963.308

Kecepatan 
berkecambah

Perlakuan 3 .055 .018 1.479ns

Galat 8 .100 .012

Total 11 .155

Daya hidup Perlakuan 3 1487.333 495.778 .720ns

Galat 8 5.510.667 6888.833

Total 11 6998.000

Tinggi semai Perlakuan 3 1651.421 550.474 2.299ns

Galat 8 1915.294 239.412

Total 11 3566.714

Jumlah daun Perlakuan 3 143.749 47.916 1.933ns

Galat 8 198.272 24.784

Total 11 342.021
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Jenis Benih 
Tanaman 

Parameter 
Sumber 
Variasi 

Derajat 
Bebas 

(DF)

Jumlah 
Kuadrat

(SS)

Kuadrat 
Tengah 

(MS)

F-hitung (F 
Value)

1 2 3 4 5 6 7

Tabati 
(Eugenia sp.)

Daya berkecambah 
Perlakuan 3 34.180 11.393 .686ns

Galat 8 132.846 16.606

Total 11 167.026

Laju perkecambahan Perlakuan 3 110.330 36.777 .667ns

Galat 8 441.245 55.156

Total 11 551.575

Kecepatan 
berkecambah

Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Daya hidup Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Tinggi semai Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Jumlah daun Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Merapat 
(Combretocarpus 
rotundatus)

Daya berkecambah Perlakuan 3 22.436 7.479 .406ns

Galat 8 147.214 18.402

Total 11 169.650

Laju perkecambahan Perlakuan 3 77.696 25.899 .336ns

Galat 8 617.396 77.147

Total 11 695.092

Kecepatan 
berkecambah

Perlakuan 3 .499 .166 .406ns

Galat 8 3.279 .410

Total 11 3.778

Daya hidup Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Tinggi semai Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000

Jumlah daun Perlakuan 3 .000 .000 .

Galat 8 .000 .000

Total 11 .000
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ABSTRAK
Kebakaran lahan dan hutan rawa gambut di KHDTK Tumbang Nusa tahun 2015 lalu, mengakibatkan 25.000 
hektar terbakar. Dampak kebakaran tersebut mengakibatkan vegetasi tumbuhan bawah, belukar sampai 
pohon, keanekaragaman hayati, plot-plot tanaman, dan mengakibatkan areal terbuka dan miskin vegetasi 
di beberapa spot, pohon-pohon mati dan tumbang dan menumpuk di lokasi bekas terbakar. Limbah kayu 
pasca kebakaran yang menumpuk, merupakan ancaman terhadap terjadinya kebakaran karena biomasa 
kayu yang ada di permukaan yang melimpah merupakan bahan bakar. Untuk mengurangi resiko kebakaran, 
sisa limbah kayu pasca terbakar dapat dimanfaatkan untuk arang dan cuka kayu. Pembuatan arang dan 
cuka kayu dilakukan pada Okotober 2016. Bahan yang digunakan adalah kayu yang diambil dari limbah kayu 
bekas terbakar yaitu jenis Mertibu (Diospyros bantamensis), Geronggang (Cratoxylum sp)., dan Meranti bunga 
(Shorea teysmanniana). Dari kegiatan uji coba tersebut dari 47.73 kg bahan baku, menghasilkan 5,8 kg arang, 
1,5 liter cuka kayu, dengan rendemen arang 10,49% dan rendemen cuka kayu 5,31%.

Kata kunci: limbah kebakaran, arang, cuka kayu, KHDTK Tumbang Nusa

I. PENDAHULUAN
Kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2015 lalu tergolong parah dan menjadi sumber 

utama emisi gas rumah kaca. Kebakaran hutan pada bulan Oktober 2015, mengakibatkan emisi per hari lebih 

dari 15,95 juta ton emisi CO2 per hari (http://www.worldbank.org, diakses 8 November 2016). Kebakaran 

tersebut tidak hanya membakar vegetasi pohon dan gambut, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang pekat. 

Bahkan kebakaran yang terjadi di desa Tumbang Nusa mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi yang 

datang ke lokasi. (Kalteng Pos, 24/9/2015).

Tercatat sejak bulan Agustus 2015 secara sporadik terjadi kebakaran di beberapa titik di areal KHDTK. 

Kondisi kering musim kemarau, seresah yang tebal di lantai hutan dan gambut yang kering mengakibatkan 

penjalaran api setidaknya mencapai 500 meter / hari. 

Kebakaran hutan menjadi ancaman kerusakan hutan rawa gambut di KHDTK Tumbang Nusa. Tercatat 

telah terjadi beberapa kebakaran di wilayah KHDTK Tumbang Nusa yaitu pada tahun 1997, 2003, 2006 , 2014 

dan yang terakhir dan terbesar dampaknya adalah pada kebakaran tahun 2015 yang lalu. Kebakaran tidak 
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saja mengakibatkan vegetasi tumbuhan bawah, belukar sampai pohon, keanekaragaman hayati, plot-plot 

tanaman, namun juga mengakibatkan terjadi areal terbuka dan miskin vegetasi di beberapa spot, pohon-

pohon mati dan tumbang dan menumpuk di lokasi bekas terbakar.

Limbah kayu pasca kebakaran yang menumpuk di areal KHDTK Tumbang Nusa merupakan ancaman 

terhadap terjadinya kebakaran. Hal ini karena biomasa kayu yang ada di permukaan yang melimpah 

merupakan bahan bakar yang potensial. Jika tumpukan kayu tersebut terbakar, maka ancaman kebakaran 

yang terjadi akan lebih besar. Sisa kayu pasca kebakaran hutan tersebut, harus dikurangi (reduksi) volumenya 

untuk mengurangi resiko kebakaran dan dapat dimanfaatkan untuk kegunaan lain. Salah satu cara untuk 

pemanfaatan sisa kayu tersebut adalah untuk pembuatan arang dan cuka kayu. 

Arang dan cuka kayu yang dihasilkan dari limbah sisa kebakaran hutan rawa gambut, dapat dikembalikan 

ke dalam tanah sebagai sumber karbon. Menurut Komarayati   (2013) arang dan cuka kayu merupakan sumber 

karbon yang dapat berfungsi sebagai sumber carbon store yang dapat mengembalikan senyawa karbon 

ke dalam tanah, dapat mereduksi emisi yang dikeluarkan oleh tanah seperti gas CH4 dan N2O yang dapat 

berpengaruh pada efek rumah kaca dengan cara mengikat gas tersebut ke dalam pori arang dan mampu 

menangkap karbon dari tanaman serta menyimpannya di bawah tanah, kemudian secara lambat terurai yang 

berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca CO2 . 

 Berdasarkan penelusuran literatur, informasi mengenai pembuatan arang dan cuka kayu yang berasal 

dari jenis-jenis rawa gambut sangat terbatas. Oleh karena itu tulisan ini adalah untuk mengetahui produksi 

arang dan cuka kayu jenis-jenis rawa gambut yang berasal dari limbah sisa kayu pasca kebakaran di KHDTK 

Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah. 

II. BAHAN DAN METODE 
Kegiatan uji coba pembuatan arang dan cuka kayu dilaksanankan di KHDTK Tumbang Nusa, Kec. Jabiren 

Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (3027’-30359’ LS - 11302’ 36” - 114044’ 00” BT). Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan pada Okotober 2016. Bahan yang digunakan adalah kayu yang diambil dari sisa hutan 

bekas terbakar yaitu jenis Mertibu (Diospyros bantamensis), Geronggang (Cratoxylum sp)., dan Meranti bunga 

(Shorea teysmanniana), pasir, dan bahan lainnya. Alat yang digunakan adalah alat pembuat arang tipe drum, 

jam digital, timbangan, karung, alat tulis kantor, dan alat bantu lainnya. 

A. Alat Pembuat Arang dan Cuka Kayu Tipe Drum 

Alat pembakaran kayu untuk pembuatan arang dan cuka kayu terbuat dari bahan drum bekas oli 

dengan tinggi 90 cm dan diameter 60 cm. Pada bagian dasar drum dibuat lobang-lobang berfungsi sebagai 

menggunakan bor. Pada bagian bawah dibuat tungku sebagai tempat untuk membakar kayu. Pada bagian 

atas alat dibuat lubang pembuangan asap berupa cerobong dari bahan pipa diameter 2 inchi, dengan ukuran 

tinggi 20 cm. Bagian atas drum, dibuat penutup yang dapat dibuka dan ditutup. 
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Gambar 1. Bagian alat tungku drum dan penyulingan cuka kayu

No Keterangan

1. Saluran cerobong asap

2. Penutup drum

3. Jendela untuk kontrol bahan baku

4. Tungku bahan bakar

5. Bagian dasar drum

6. Cerobong stainless steel

7. Corong pengisian air

8. Kran pembuangan air

9. Tempat keluar cuka kayu

10. Saluran penyulingan cuka kayu dari bambu

11. Tempat keluar cuka kayu

B. Prosedur pembuatan arang dan cuka kayu

1. Pembuatan alat dari tungku drum dengan bahan dan alat yang terdiri dari : drum bekas kapasitas 

200 liter, pat besi, pipa galvanis

2. Pencarian dan pengumpulan bahan baku

  Bahan baku berupa pohon yang roboh dan menumpuk di areal KHDTK Tumbang Nusa pasca 

kebakaran. Bahan baku yang diambil adalah 3 jenis kayu yaitu Mertibu (Diospyros bantamensis), 

Geronggang (Cratoxylum sp)., dan Meranti bunga (Shorea teysmanniana). Pengambilan bahan baku 

dengan cara dipotong-potong menggunakan gergaji mesin (chainsaw) dengan ukuran panjang antara 

20 s/d 35 cm, sedang diameter antara 9 s/d 20 cm.
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3. Dilakukan pengangkutan bahan baku dari tempat pengambilan di dalam hutan ke tempat pembuatan 
kayu arang di belakang pondok kerja KHDTK.

4. Balok kayu dibelah menjadi 4-6 bagian, kemudian dimasukkan ke dalam tungku kayu dengan posisi 
berdiri di dalam drum tungku hingga penuh.

5. Setelah bahan baku kayu penuh di dalam drum tungku, kemudian tutup tungku dipasang dan dilapisi 
pasir sedemikian rupa dan diberi pemberat berupa balok yang besar dan berat sehingga dapat 
meminimalisasi asap keluar saat pembakaran. 

6. Dilakukan pembakaran tungku selama ± 8 jam dan dijaga agar api tetap menyala besar selama waktu 
pembakaran.

7. Dilakukan penimbangan bahan baku, bahan bakar kayu, hasil arang dan cuka kayu.
8. Perhitungan rendemen destilat Destilat berupa arang dan cuka kayu diperoleh ditimbang.  Rendemen 

destilat (%) = (Berat destilat/berat awal sampel ) x 100%. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data pada Tabel 1 menunjukkan, dalam setiap proses pembakaran, alat dapat menampung rata-rata 49.3 

kg bahan baku arang dan menghasilkan rata-rata 5.7 kg arang sehingga rendemen rata-rata 9.7% dan waktu 
pembakaran rata-rata 8 jam. Dengan waktu pembakaran tersebut, dalam sehari semalam satu unit alat dapat 
dimungkinkan digunakan untuk 2 kali proses dalam perlakuan uji coba pembuatan arang dan cuka kayu, 
terdapat modifi kasi pada pipa saluran penyulingan cuka kayu. Pada pelaksanaan uji coba pertama, saluran 
penyulingan cuka kayu menggunakan bambu. Keuntungan penggunaan bambu adalah lebih murah, namun 
kelemahan bambu adalah mudah pecah dalam beberapa kali penggunaan. Selanjutnya adalah di sekitar 
pelaksanaan kegiatan bambu sulit didapatkan. Oleh karena itu, digunakan bahan penyulingan cuka kayu dari 
pipa stainless stell. Untuk mendinginkan asap yang mengalir pada pipa, digunakan pendingin berupa air yang 
dimasukkan pada corong pengisian air. Apabila air dalam pendingin berkurang dapat diisi dari corong, dan 
jika air dalam pendingin sudah dalam keadaan panas, bisa dibuang menngunakan kran saluran pembuangan 
dan diisi air kembali. 

Tabel 1. Hasil pembuatan arang dan cuka kayu dengan menggunakan tungku drum 

No Jenis
Bahan 

baku (kg)

Hasil (kg)
Rendemen 
arang (%)

Rendemen 
cuka kayu 

(%)
Keterangan

Arang (kg) Cuka (ml)

1
Geronggang

(Cratoxylum sp)
36 4 1100 11.11  4.96 *

48.8 3.05 1500 6.25   4.98 **

 rata-rata (1) 42.4 3.5 1300 8.68 4.97  

2
Mertibu (Diospyros 

bantamensis)
56 12 1500  4.33 *

50.5 7.5 1910 14.85  6.12 **

 rata-rata (2) 49.6 7.7 1705 11.8  5.56  

3
Meranti bunga (Shorea 

teysmanniana)
52 - 1500 -  4.68 * 

52.5 3.4 1900 6.47  5.87 **

 rata-rata (3) 51.16 6.19 1700 11.03  5.39  

 rata-rata (1+2+3) 47.73 5.80 1568.33 10.49 5.31  

Ket : * pipa penyulingan menggunakan bambu dan ** pipa penyulingan menggunakan stainless steel
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Hasil produksi arang dari ketiga jenis yang diuji adalah rendah. Hasil produksi tertinggi adalah mertibu 

(Diospyros bantamensis) yaitu 12 kg, sedangkan yang terendah adalah dari bahan baku geronggang (Cratoxylum 

sp) yaitu 3,05 kg. Hasil produksi arang dari yang terendah sampai tertinggi yaitu jenis Geronggang (Cratoxylum 

sp), Meranti bunga (Shorea teysmanniana) dan Mertibu(Diospyros bantamensis). 

Pada pembuatan arang jenis mertibu, terdapat drum yang bahan bakunya tidak menjadi arang karena 

semua terbakar menjadi abu. Hal ini karena masukknya udara (oksigen) ke dalam drum sehingga semua 

bahan baku terbakar di dalam drum. Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat kendala bahwa setelah 8 jam 

pembakaran, tidak diperoleh arang karena semua bahan terbakar di dalam drum dan menjadi abu. Di sisi 

lain, kendala yang dialami setelah dilakukan pembakaran selama 8 jam, bahan baku masih utuh dan belum 

menjadi arang. Hal ini karena di dalam drum kekurangan oksigen. Hal ini dimungkinkan karena bahan baku 

di dalam drum belum terbakar pada saat awal dan drum sudah ditutup. Berdasarkan laporan Pari   (2012) 

bahwa setelah bahan baku yang telah dipotong-potong dan selanjutnya adalah menyalakan bahan baku 

dengan cara membakar dari bagian lobang udara dengan umpan ranting-ranting kayu. Sesudah bahan baku 

menyala dan diperkirakan tidak akan padam, kemudian tutup drum ditutup rapat dan diberi pasir, serta 

cerobong asap dipasang. 

Menurut Hadi (2011), tahapan paling penting dan paling mempengaruhi kualitas arang adalah proses 

pembakaran dan mematikan api dimana proses pembakaran berlangsung menyeluruh dan terus-menerus 

tidak terkendali sehingga bahan baku di dalam drum yang terbakar lebih dahulu dan sudah menjadi arang, 

akan terus terbakar mengikuti bahan baku yang belum terbakar dan akibatnya banyak bahan baku yang 

menjadi abu dan sebagian lainnya belum terbakar sehingga rendemen arang hasil pembakaran rendah. 

Hal ini nampaknya juga terjadi pada kegiatan uji coba pembuatan arang dalam kegiatan ini. Oleh karena 

itu perlu dilakukan evaluasi prosedur kegiatan yang dilakukan, pengaturan udara dalam drum dan pengalaman 

pekerja dalam melakukan kegiatan pembuatan arang. Hal ini sesuai dengan Pereira   2012 dalam Hastuti  (2015) 

yang melaporkan bahwa besarnya rendemen arang yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

sifat fi sik, sifat mekanik, sifat kimia, karakter anatomi jenis kayu. Selanjutnya menurut (FAO, 2014) dalam 

Hastuti  (2015) terdapat tiga faktor mayor yang mempengaruhi hasil karbonisasi kayu antara lain: 1) kadar air 

kayu saat proses karbonisasi; 2) tipe dari alat karbonisasi yang digunakan; 3) penanganan petugas/personal 

yang melakukan proses karbonisasi 

Hasil rendemen arang kayu ini sangat kecil dibandingkan rendemen arang berdasarkan laporan Hastuti  

(2015) yang dilakukan di laboratorium yaitu masing-masing Ki hiur (C.acuminatissima), Tenggeureuk (C.

tunggurut ), Huru pedes (C.inners), Huru koja (L.angulata), Ki kanteh (F.nervosa), Kelapa ciung (H.glabra) 

masing-masing 31,35%, 33,55%, 28,51%, 27,43%, 21,53%, 28,37%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

rendemen yang lebih rendah dari hasil penelitian Komarayati   2011 melaporkan rendemen arang yang 

dihasilkan dari modifi kasi tungku drum dengan pendingin spiral, dari campuran kayu mahoni dan nangka 

sebesar 17.44%, potongan kayu sengon dengan kulit sengon 8,10%, potongan kayu sengon tanpa kulit sengon 

sebesar 10,62%, sebetan kayu sengon dan kulit sengon 10,55%.

Hasil cuka kayu yang diperoleh dari terendah sampai tertinggi berturut-turut adalah Geronggang 

(Cratoxylum sp)., Mertibu (Diospyros bantamensis) dan meranti bunga (Shorea teysmanniana). Rata-rata 

produksi cuka kayu pada ketiga jenis tersebut adalah 15,68 liter/ 8 jam. Produksi cuka kayu terendah yaitu 

Geronggang (Cratoxylum sp.) menggunakan saluran penyulingan berupa bambu dan tertinggi yaitu Meranti 

bunga (Shorea teysmanniana) menggunakan saluran penyulingan pipa stainless steel. Penggunaan saluran 
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penyulingan cuka kayu dari pipa stainless stell meningkatkan produksi cuka kayu sekitar 21%-26% dibanding 
menggunakan bambu. Hal ini karena pada pipa stainless stell tedapat pendingin dari air, sedangkan pada 
bambu pendinginan dilakukan dengan menggunakan kain basah.

Rendemen cuka kayu yang dihasilkan dengan penyulingan menggunakan bambu lebih rendah daripada 
menggunakan pipa stainless steel. Hal ini menunjukkan peningkatan hasil dari alat yang digunakan. 
Penggunaan pipa stainless steel yang dilengkapi dengan pendingin air mampu mengembunkan lebih baik 
uap yang dihasilkan dari pembakaran dan terakumulasi berupa cairan cuka. Rendemen cuka kayu dari ketiga 
jenis rawa gambut rata-rata adalah 5,31 %. Rendemen cuka kayu pada kegiatan ini tidak jauh berbeda dari 
penelitian Komarayati   (2011) yang melaporkan rendemen cuka kayu yang dihasilkan dari modifi kasi tungku 
drum dengan pendingin spiral, dari campuran kayu mahoni dan nangka sebesar 4,65 %, potongan kayu 
sengon dengan kulit sengon 4,05 %, potongan kayu sengon tanpa kulit sengon sebesar 4,37 %, sebetan kayu 
sengon dan kulit sengon 6,11 %. 

IV. KESIMPULAN 
1. Produksi arang dan cuka kayu mengunakan alat tungku drum dari jenis kayu di rawa gambut 

menunjukkan menghasilkan rata-rata 47.73 kg bahan baku, menghasilkan 5,8 kg arang, 1,5 liter cuka 
kayu, dengan rendemen arang 10,49% dan rendemen cuka kayu 5,31%.

2. Penggunaan saluran pendingin cuka kayu dari stainless steel lebih baik dibanding bambu, dengan 
peningkatan 21-26%.

Saran:
• Untuk menigkatkan hasil arang dan cuka kayu, perlu dilakukan pengecekan bahan baku sebelum 

ditutup rapat dan pengaturan udara masuk ke dalam drum. 
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ABSTRAK
Pembangunan sumber benih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih berkualitas dalam jumlah yang cukup 
pada saat diperlukan. Salah satu kelas sumber benih yang mampu menghasilkan kualitas benih cukup tinggi adalah 
kebun benih klon (KBK). Pembangunan KBK Meranti Merah (Shorea leprosula Miq) diharapkan mampu memenuhi 
keperluan benih Meranti Merah yang berkualitas dalam jangka panjang khususnya di Kalimantan. Pembangunan 
KBK Meranti Merah berlokasi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Riam Kiwa, Kab. Banjar, Kalimantan 
Selatan. Materi genetik yang digunakan berupa bibit hasil pembiakan vegetatif (stek) yang berasal dari 6 lokasi yaitu 
KHDTK Carita Banten, Sungai Runtin Kal-Bar, Gunung Bunga Kal-Bar, PT.ITCIKU Kal-Tim, PT.SBK Kal-Teng dan 
Gunung Lumut Kal-Tim. Rancangan yang digunakan adalah rancangan blok tak lengkap (incomplete block design/
IBD) yang akan dikonversi menjadi kebun benih klon. Jumlah klon yang dilibatkan sebanyak 361 klon, menggunakan 
plot tunggal dan 11 replikasi/blok. Kondisi bibit saat siap tanam adalah rerata tinggi 34,20 cm, rerata diameter 3,23 
mm dan rerata jumlah daun 8,51 helai.

Kata kunci : kebun benih klon, Meranti Merah, 6 sumber benih, 361 klon

I. PENDAHULUAN
Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini banyak bermuara pada kegiatan 

rehabillitasi hutan dan lahan serta kegiatan pembangunan hutan tanaman (HTR, HR, HD, HKm, dan HTI). 

Berdasarkandata realisasi kegiatan penanaman tahun 2011 yang dirangkum oleh Direktorat Bina Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan (Kemenhut), tercatat telah ditanam sebanyak 1.516.592.311 batang pohon. Kegiatan tersebut 

merupakan salah satu bentuk penerjemahan kontrak kinerja Menteri Kehutanan RI dalam Kabinet Indonesia 

Bersatu II, yang menyatakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 2,5 juta ha (2010-2014) atau seluas 

500.000 ha per tahun. Untuk menunjang keberhasilan program tersebut tentu saja diperlukan benih dalam 

jumlah yang cukup pada saat diperlukan dan memiliki kualitas yang tinggi (Irawan   2013)

Keberadaan benih unggul telah menjadi perhatian serius oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan 

penggunaan benih unggul dapat menghasilkan perbedaan genetik yang cukup signifi kan. Berdasarkan 
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pengalaman, perolehan genetik antara benih yang berasal dari provenan terbaik dengan yang sebaliknya 

diketahui dapat menghasilkan perbedaan nilai mencapai 300 % (Na’iem, 2007). 

Usaha kearah memperoleh benih yang unggul secara umum dapat diklasifi kasikan menjadi 2 tahap 

yaitu memenuhi keperluan benih jangka pendek dan jangka panjang. Keperluan benih jangka pendek dapat 

dipenuhi melalui pemilihan dan penunjukan pohon plus (plus tree), tegakan-tegakan yang baik (plus stands); 

tegakan benih (seed production area); dan sumber benih yang telah terbukti (seed from provenance sources). 

Sedangkan keperluan benih jangka panjang merupakan usaha untuk usaha-usaha memperoleh benih yang 

benar-benar unggul lewat pembangunan kebun-kebun benih (seed orchards), antara lain : kebun benih klon 

(KBK) dan kebun benih semai (KBS). Pada tahapan ini, pembangunan kebun benih mulai menggunakan 

kaidah-kaidah pemulian. 

Pembangunan sumber benih untuk memenuhi keperluan jangka pendek telah banyak dilakukan oleh 

berbagai intansi. Data Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan menyebutkan pada tahun 2011 luas sumber 

benih bersertifi kat secara nasional mencapai 9.304,7785 ha meliputi ± 110 jenis dengan potensi produksi ± 

14.177.303,8 kg yang tersebar di 29 provinsi dan 169 kabupaten. Berdasarkan klasifi sikasi sumber benih, 78,7% 

termasuk dalam kelas Tegakan Benih Teridentifi kasi (TBT).  Untuk wilayah Kalimantan, sampai dengan tahun 

2011 telah tersedia 2.831.015 ha sumber benih yang terdiri dari 88,1 % tegakan benih teridentifi kasi (TBT); 1,2 

% Tegakan benih terseleksi (TBS); 8,3 % areal produksi benih (APB) dan 2,4 % tegakan benih provenans (TBP). 

Untuk memenuhi keperluan benih jangka panjang khususnya di Kalimantan, perlu dibangun kebun benih 

berkualitas antara lain kebun benih klon (KBK) dari jenis-jenis yang potensial di Kalimantan. Kebun benih klon 

adalah suatu kebun benih yang dibangun dengan menggunakan tanaman vegetative (ranting, mata tunas 

dan lain-lain).  KBK dibangun dari bahan vegetatif yang berasal  dari  pohon plus pada tegakan yang diberi 

perlakukan penjarangan berdasarkan hasil  uji  keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji). KBK ini 

akan menghasilkan benih secara genetik unggul. 

Meranti merah termasuk jenis potensial untuk digunakan sebagai jenis tanaman dalam pembangunan 

hutan tanaman dan rehabilitasi. Jenis ini memiliki kualitas kayu yang baik dan pertumbuhan Shorea 

leprosula Miq. umur 4,5 tahun di PT SBK memiliki rerata diameternya 10,48 cm dan keturunan terbaik 

(tertinggi diameternya) adalah 15,85 cm (Soekotjo, 2009). Pengembangan jenis Shorea leprosula Miq melalui 

pembangunan sumber benih akan sangat mendukung upaya rehabilitasi dan pembangunan hutan tanaman 

di Kalimantan. 

II. DESKRIPSI BOTANIS SHOREA LEPROSULA MIQ.
S. leprosula Miq. termasuk ke dalam famili Dipterocarpaceae dengan berbagai nama lokal seperti meranti 

tembaga, Meranti Merah, Engkabang, Sirantih, Meranti, Banio dan lain sebagainya. S. leprosula Miq. tersebar 

di Thailand dan wilayah Malesia lainnya seperti Malaysia, Sumatera, Borneo, Bangka dan Belitung (Appanah, 

1993). Pohon Meranti merah (S. leprosula Miq.) dapat mencapai tinggi 60 m, batang bebas cabang sampai 30 

m, diameter sampai 100 cm dengan bentuk batang lurus, banir tingginya mencapai 1,5 m dan biasanya tidak 

terlalu besar. Bentuk tajuk lebar, berbentuk payung berwarna coklat kekuning-kuningan seperti tembaga. 

Permukaan kulit batang bagian luar berwarna coklat keabu-abuan, beralur dangkal dengan penampang V 

yang teratur dengan punggung-punggung yang cekung (Wahyudi,   2014)

Pembungaan dan pembuahan S. leprosula Miq terjadi setiap 2 – 3 tahun sekali. Pada saat musim berbunga, 

pohon yang telah mencapai usia dewasa akan menghasilkan bunga yang sangat banyak. Bunga mekar 
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menjelang sore hari dan mengeluarkan bau yang sangat harum.Agen penyerbukan umumnya adalah serangga 

kecil yang aktif di malam hari. Buah yang muncul sesudah penyerbukan akan jatuh setelah 14 minggu sejak 

pembungaan dimulai (Appanah, 1993). Buah akan masak sekitar bulan Desember hingga Maret. S. leprosula 

Miq. di hutan alam telah mulai berbuah pada umur 4 sampai 5 tahun atau pada diameter 5 -10 cm, tetapi 

yang dipandang cukup baik untuk menghasilkan bibit adalah yang berdiameter 20 cm atau berumur 13 tahun 

(Anonim, 1992).   S. leprosula Miq. mulai berkecambah 2 – 3 hari setelah jatuh ke lantai hutan (Appanah, 1993).

Persen jadi kecambah buah S. leprosula Miq. lebih dari 90% (bila buah masak sempurna).

Jenis ini dapat tumbuh baik pada lokasi yang memiliki drainase baik, umumnya lereng-lereng bukit, 

dengan ketinggian di bawah 700 m dpl. Kebanyakan keluarga ini menduduki lapisan tajuk teratas, ada pula 

yang hanya sampai lapisan kedua. Hendromono dan Hajib (2001) mengemukakan bahwa S. leprosula Miq. 

dapat tumbuh dengan baik pada tanah latosol coklat kemerahan (Darmaga), tanah podsolik merah kuning 

(haurbentes) dan tanah latosol coklat (Pasirhantap). Sedangkan Sari et al., (2013) menyebutkan jenis ini 

tumbuh baik pada tanah podsolik mera kuning dengan tekstur lempung berliat dan pH tanah tergolong 

masam berkisar 23-24 0C. 

S. leprosula Miq. termasuk kelas awet III-V dan kelas kuat II-IV, mudah dikerjakan, tidak mudah pecah atau 

mengkerut (Anonim, 1992). Kayunya terutama dipakai untuk vinir dan kayu lapis, bahan bangunan perumahan 

dan dapat juga dipakai sebagai kayu perkapalan, peti pengepak, peti mati dan alat musik (Martawijaya   1981). 

   
Gambar 1.  S. leprosula Miq. (1) Bentuk pohon; (2) Daun dan buah ; (3) Buah; (4) Pohon meranti di hutan alam (Soerianegara and 

Lemmens, 1993; Karyono, 2009)

III. PEMBANGUNAN KBK MERANTI MERAH S. LEPROSULA MIQ.
Pembangunan KBK S. leprosula Miq. melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu eksplorasi dan koleksi 

materi genetik, adaptasi bibit di persemaian, survey lokasi penanaman, persiapan lahan dan penanaman. 

A. Eksplorasi dan Koleksi Materi Genetik

Materi genetik yang digunakan diperoleh dengan memanfaatkan materi genetik yang sudah dimiliki oleh 

instansi Badan Litbang Kehutanan yaitu dari Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman 



28

Galam Volume 2 Nomor 2, Desember 2016
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru

Hutan (B2PBPTH) Yogyakarta, Balai Besar Penelitian Dipterokarpa (B2PD) Samarinda dan Balai Penelitian 

Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHKssss) Banjarbaru. Eksplorasi materi genetik oleh 

instansi-intansi tersebut dilakukan di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan 

Jawa Barat. Materi genetik dikembangbiakkan secara vegetatif. Jumlah materi genetik yang dihasilkan adalah 

361 klon. Lokasi sumber materi genetik dan jumlah klon dari setiap sumber disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Lokasi sumber materi genetik dan jumlah klon/lokasi 

No. Lokasi sumber materi genetik Jumlah klon

1 KHDTK Carita, Banten 90

2 Sungai Runtin, Prov.Kalbar 74

3 Gunung Bunga, Prov.Kalbar 49

4 PT. ITCI, Prov.Kaltim 44

5 PT. SBK, Prov. Kalteng 28

6 Gunung Lumut, Prov.Kaltim 76

  Jumlah 361

B. Adaptasi bibit di persemaian

Bibit yang telah diperoleh dari beberapa instansi dikumpulkan dan dipelihara di persemaian BPTH 

Kalimantan serta ditingkatkan pertumbuhannya dengan aplikasi pemupukan pupuk NPK dosis 2 gram/liter 

setiap 2 minggu sekali. Tanda pengenal bibit (label) juga diperbaharui karena sudah ada tanda pengenal yang 

mulai rusak. Hasil pengamatan dan evaluasi terhadap tinggi, diameter dan jumlah daun bibit S. leprosula Miq. 

yang akan ditanam di lapangan disajikan pada Tabel 2. Sedangkan kondisi bibit di persemaian dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

Tabel 2. Tinggi, diameter dan jumlah daun bibit S. leprosula Miq.

No. Sumber Materi Genetik
Rerata Tinggi

(cm)
Rerata Diameter 

(mm)
Rerata

Jumlah daun (helai)

1. KHDTK Carita, Banten 36,94 3,46 8,70

2. Sungai Runtin, Prov.Kalbar 38,34 3,31 7,70

3. Gunung Bunga, Prov.Kalbar 34,22 3,25 9,50

4. PT. ITCI, Prov.Kaltim 32,73 3,20 8,51

5. PT. SBK, Prov. Kalteng 29,27 3,07 8,15

6. Gunung Lumut, Prov.Kaltim 33,69 3,11 8,49

 Rerata 34,20 3,23 8,51

Sumber : Data primer, 2015
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Gambar 2. Bibit S. leprosula Miq. siap ditanam di persemaian BPTH Kalimantan

Bibit S. leprosula Miq. memiliki variasi yang cukup beragam, baik dari tinggi, diameter dan jumlah daun. 

Variasi kondisi bibit ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : umur bibit yang tidak sama, 

perlakuan bibit yang berbeda di persemaian lokasi asal bibit ( dan sumber asal bibit yang tidak sama. Bibit 

di persemaian memiliki umur yang beragam. Perbedaan umur ini antara lain disebabkan waktu eksplorasi 

yang tidak sama. 

Bibit S. leprosula Miq. berasal dari 6 populasi sumber benih yang berada pada sebaran geografi s yang 

cukup jauh, yaitu sampai ratusan kilometer. Sehingga memungkinkan salah satu atau lebih populasi memiliki 

variasi tinggi, diameter dan jumlah daun. Letak geografi s berjauhan yang dipisahkan oleh bentang alam seperti 

gunung, sungai, danau, dan lain-lain akan menekan laju gen fl ow antar populasi (Hartati   2007). Menurut 

Andrew (2004) menyatakan adanya variasi kondisi bibit bisa disebabkan variasi antar genetik yang luas pada 

tingkat populasi. Rimbawanto dan Suharyanto (2005) juga menyebutkan bahwa keragaman genetik baik di 

dalam populasi maupun antar populasi S. leprosula Miq. walaupun besar keragaman di dalam populasi lebih 

besar dibanding keragaman genetik antar populasinya yaitu masing-masing sebesar 96 % dan 4 %. Hamrick 

dan Godt (1989) juga menyatakan bahwa jenis-jenis kayu tropis pada umumnya mempunyai sebaran yang 

luas dengan populasi yang berukuran besar. 

C. Survei dan persiapan lahan lokasi tanam

Lokasi pembangunan KBK S. leprosula Miq berada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 

Riam Kiwa, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan yang termasuk dalam wilayah kerja BP2LHK Banjarbaru. Luas 

lokasi pembangunan KBK S. leprosula Miq adalah 5 ha. Lokasi penanaman berada di bawah tegakan campuran 

Sungkai (Peronema canescens), Gamal (Gmelina arborea) dan Akasia (Acacia mangium). S. leprosula Miq. 

termasuk jenis gap opportunies artinya perlu naungan pada saat pertumbuhan awal dan perlu cahaya penuh 

pada umur tertentu. Priadjati (2003) menyebutkan bahwa untuk tingkat semai, S. leprosula Miq memang 

termasuk jenis yang memerlukan cahaya pada awal pertumbuhannya sebesar 60-70 % dan pada tingkat 

pancang memerlukan cahaya 74-100 %. Adanya tegakan diharapkan bisa memberikan naungan pada bibit S. 

leprosula Miq. yang ditanam. Pada umur tertentu, pohon-pohon disekitar tanaman akan ditebang sehingga 
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tanaman pokok akan mendapatkan cahaya penuh. Persiapan lahan yang dilakukan meliputi : tebas jalur 

dengan lebar jalur 2 m, pengajiran, pembuatan lubang tanam, pemberian pupuk dasar berupa pupuk kandang 

dengan dosis 1 kg/lubang dan penanaman tanaman pelindung yaitu Gamal (Gliricidia sepium). Penanaman 

Gamal dilakukan pada lokasi yang sangat terbuka untuk menciptakan kondisi naungan pada bibit. 

D. Penanaman

Penanaman dilaksanakan pada bulan Desember 2015. Jarak tanam yang digunakan adalah 5x6 m. 

Pembangunan KBK meranti merah menggunakan Rancangan Blok Tak Lengkap (incomplete block design/IBD) 

yang akan dikonversi menjadi kebun benih klon. Penggunaan rancangan IBD karena tidak semua klon ditemui 

pada blok penanaman, mengingat keterbatasan jumlah ramet yang tersedia. Jumlah klon yang dilibatkan 

sebanyak 361 klon, menggunakan plot tunggal dan 11 replikasi/blok. Penggunaan 11 replikasi ini karena dalam 

pembangunan uji klon yang diarahkan untuk Kebun Benih Klon (KBK) disyaratkan untuk memenuhi minimal 

>25 klon dalam satu bloknya. Berdasarkan data yang ada, untuk memenuhi >25 klon dalam satu blok diperoleh 

dari klon dengan jumlah bibit ≥11 batang. Jumlah bibit yang ditanam adalah 1.569 bibit. Dalam pembuatan 

design penanaman, perlu adanya modifi kasi yaitu nomor famili yang sama dari ulangan yang berbeda tidak 

boleh berdekatan untuk menghidarkan inbreeding. 

Gambar 1. Bibit S. leprosula Miq. yang baru ditanam 

Luas areal KBK secara adalah 5 ha. Pada areal KBK, terdapat beberapa petak yang kondisinya terbuka 

total. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman pada lokasi 

yang sangat terbuka, perlu adanya modifi kasi kondisi lingkungan yaitu menanam tanaman pelindung seperti 

gamal dan pemasangan paranet di sekeliling bibit yang baru ditanam dengan intensitas naungan sekitar 

50-60 %. 
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IV. PENUTUP
Pembangunan KBK S. leprosula Miq. diharapkan menjadi salah satu sumber benih yang akan mampu 

menyediakan benih dan bibit Meranti Merah yang unggul. Kegiatan pembangunan KBK S. leprosula Miq. ini 

perlu didukung oleh kegiatan lanjutan yaitu pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, percegahan dari bahaya 

kebakaran dan pengamatan berkala). Untuk menjamin ketersediaan benih yang berkualitas dalam jumlah 

yang mencukupi dan tepat waktu, pengelolaan terhadap sumber-sumber benih yang telah ada perlu dilakukan 

secara terus menerus agar dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan. 
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ABSTRAK
Dalam upaya konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan 
mendorong masyarakat untuk menanam jenis tanaman penghasil gaharu. Permasalahan yang muncul 
berikutnya adalah bagaimana aplikasi teknologi untuk menghasilkan produk dari tanaman gaharu sampai 
dengan pemanenannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka petani melakukan kerja sama dalam 
bentuk kemitraan dengan pihak lain dalam rangka pemanenan gaharu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
pola-pola kemitraan yang ada di Kalimantan Selatan dalam upaya menghasilkan produk-produk dari hasil 
budidaya gaharu. Penelitian dilaksanakan di Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan Kabupaten 
Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah melakukan kemitraan secara tertulis mengenai pemanenan 
gaharu. Responden ditentukan dengan teknik snowball sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur dengan analisa data mengggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pemanenan gaharu di Desa Awang Bangkal 
Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar menggunakan bentuk kemitraan antara petani gaharu dengan 
PT. Gaharu Super Indonesia (GSI). Bentuk kemitraan antara petani gaharu dengan perusahaan (GSI) adalah 
pihak petani bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat tanaman penghasil gaharu yang telah disuntik. 
Pihak perusahaan bertanggung jawab melakukan penyuntikan tanaman gaharu yang sudah masuk kriteria 
penyuntikan. Vaksin, bahan dan alat serta proses penyuntikan menjadi tanggung jawab perusahaan. 

Kata kunci  : tanaman penghasil gaharu, teknologi inokulasi, kemitraan 

I. PENDAHULUAN
Kelompok genera Aquilaria dan Gyrinops merupakan jenis-jenis pohon penghasil gaharu. Peningkatan 

eksploitasi di alam dari kedua genera ini menyebabkan produk gaharu terancam punah dan masuk dalam 

daftar Appendix II CITES (Siran, 2014). Dalam upaya konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mendorong masyarakat untuk menanam jenis tanaman penghasil 

gaharu. Budidaya tanaman penghasil gaharu di Kalimantan Selatan telah dilakukan sejak tahun 2004 di 

kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah. Tahun 2012 penanaman gaharu telah mencapai 

lebih dari 125.000 batang yang tersebar di kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan 

dan Tabalong (Lestari dan Rahmanto, 2014). Secara ekonomi produk gaharu budidaya memberikan andil bagi 
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ekonomi masyarakat Indonesia, karena kebutuhan gaharu dunia semakin meningkat sementara gaharu alam 
dibatasi dengan kuota 695 ton per tahun (Santoso, 2015).

Dalam upaya pengembangan gaharu di Kalimantan Selatan, beberapa kendala yang dialami para petani 
antara lain beredarnya berbagai jenis inokulan gaharu secara bebas. Hal tersebut menimbulkan kebingungan 
para petani dalam pemilihan inokulan serta belum terujinya beberapa inokulan yang telah beredar. Belum 
adanya regulasi dan standar yang mengatur peredaran dan penggunaan inokulan menyebabkan para petani 
gaharu menggunakan prinsip “trial and error” dalam penggunaan beberapa jenis inokulan. Adanya kampanye 
yang fantastis dalam budidaya gaharu dari berbagai pihak juga membuat peredaran jenis-jenis inokulan 
semakin tidak terkendali. Permasalahan lainnya adalah kelembagaan pasca panen dan teknologi pasca panen 
yang belum menyentuh para petani. Kesulitan mengakses pasar juga masih dialami oleh sebagian besar petani 
gaharu di Kalimantan Selatan. Aspek permodalan dalam budidaya gaharu juga merupakan kendala yang 
dialami petani. Hal ini menimbulkan munculnya bentuk-bentuk pola kerja sama/kemitraan dalam budidaya 
gaharu antara pengusaha dan petani. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka petani melakukan kerja 
sama dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dalam rangka pemanenan gaharu. Menurut Undang-Undang 
No. 9 Tahun 1995 pasal 1 angka 8 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 pasal 1 angka 1 menyebutkan 
kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar 
disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan 
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola-pola kemitraan yang ada di Kalimantan Selatan dalam upaya 
menghasilkan produk-produk dari hasil budidaya gaharu.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi 

Kalimantan Selatan yang sudah melakukan kemitraan secara tertulis mengenai pemanenan gaharu. Kegiatan 
penelitian dilaksanakan pada bulan April- September 2015.

B. Prosedur Penelitian
Responden ditentukan dengan teknik snowball sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 

observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur dengan analisa data mengggunakan analisis deskriptif 
kualitatif.

C. Analisis
Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis sesuai dengan pertanyaan yang ingin dijawab serta 

untuk mencapai tujuan penelitian. Semua data baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh 
dari wawancara kuesioner, diorganisir dan disusun. Setelah tersusun kemudian dilakukan penafsiran dan 
pembahasan terhadap data yang ditemukan tersebut. Untuk mengidentifi kasi dan mengevaluasi pola-pola 
kemitraan yang ada dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari perusahaan 
pelaksana kemitraan dan melihat pelaksanaannya di lapangan. Dengan mendeskripsikan pelaksanaan 
kemitraan budidaya pohon penghasil gaharu maka akan diketahui bagaimanakah bentuk dan implementasi 

dari pola-pola kemitraan tersebut. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil survey di tujuh kabupaten (Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten 

Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten 

Banjar), bentuk pola kemitraan yang sudah ada dan berjalan lebih dari satu tahun didapatkan di Desa Awang 

Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama 

pemanenan gaharu di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar menggunakan 

bentuk kemitraan antara petani gaharu dengan PT. Gaharu Super Indonesia (GSI). Bentuk kemitraan antara 

petani gaharu dengan perusahaan (GSI) adalah pihak petani bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat 

tanaman penghasil gaharu yang telah disuntik. Pihak perusahaan bertanggung jawab melakukan penyuntikan 

tanaman gaharu yang sudah masuk kriteria penyuntikan. Vaksin, bahan dan alat serta proses penyuntikan 

menjadi tanggung jawab perusahaan. 

Beberapa petani yang telah bermitra adalah Asbullah sebanyak 20 batang dan Fahrudin sebanyak 8 

batang. Kemitraan inokulasi gaharu antara petani gaharu dengan mitra perusahaaan yaitu PT. Gaharu Super 

Indonesia (GSI) dibuktikan dengan perjanjian kerja sama di atas materai. Perjanjian kerja sama ini bersifat 

pribadi antara pemilik pohon gaharu dengan perusahaan. Pohon-pohon yang sudah memenuhi syarat untuk 

disuntik (berdiameter di atas 15 cm) dan jumlahnya tergantung kesanggupan petani untuk membiayai 

penyuntikan tersebut. Biaya penyuntikan satu pohon dikenakan biaya sebesar Rp 250.000,-. Hak dan kewajiban 

kedua pihak pada kemitraan pengusahaan gaharu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Surat Kesepakatan Kerja Sama Inokulasi Tanaman Gaharu

Hak Kewajiban

PT. GSI

a. Memperoleh bagi hasil sebesar 
40%

b. Mendapat jaminan keamanan 
terhadap pohon yang telah 
disuntik

c. melakukan penyuntikan tanaman gaharu yang 
sudah masuk kriteria penyuntikan. Jumlahnya 
disesuaikan dengan kemampuan petani gaharu

d. Vaksin, bahan dan alat serta proses penyuntikan 
menjadi tanggung jawab pihak perusahaan

e. Hasil panen akan dibeli oleh pihak perusahaan 
GSI dengan harga pada saat itu

Petani

f. Memperoleh bagi hasil sebesar 
60%

g. Petani diberikan kesempatan 
untuk mencari pembeli dari hasil 
panen dengan harga tertinggi 
dan sepengetahuan pihak 
perusahaan.

h. bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat 
gaharu yang telah disuntik.

i. petani tidak mempunyai hak untuk menebang, 
menjual atau bertindak sejenisnya terhadap 
gaharu yang telah disuntik perusahaan

j. Jika telah tiba pemanenan gaharu (2-3 tahun) 
yang telah disuntik maka pemanenan dilakukan 
oleh pihak petani dan perusahaan.

Sumber : Data Primer, 2016
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Profi l perusahaan PT Gaharu Super Indonesia adalah debagai berikut :
Nama Perusahaan  : PT. Gaharu Super Indonesia
Lokasi    : Jl. Trikora depan Masjid Agung Banjarbaru, Kalimantan Selatan 
Kontak person  : Darman hp 081349396278

Data Perusahaan :
a. NPWP   : 03.282.0949-732.000
b. SIUP    : 510/4627/BP2T/2013
c. Akte Notaris : Ranti Sylvia, S. H. No.9 tahun 2013
d. Register   : SK. Menkumham : AHU-0014234. AH.01.09 tahun 2014
e. TDP    : 161117900814
f. SITU    : 503.1/188/SITU-EKOBANG

Perusahaan menawarkan 3 jenis bentuk kemitraan gaharu. Masing-masing bentuk kemitraan mempunyai 
ketentuan yang berbeda-beda. Ketiga bentuk kemitraan gaharu yang ditawarkan perusahaan adalah bentuk 
paket, bentuk investasi dan bentuk bagi hasil. Bentuk kemitraan paket terdiri atas 4 jenis paket yaitu : 

1. Paket Gold Green seharga Rp 1.300.000,- terdiri atas 28 bibit + bioboost
2. Paket Platinum Green seharga Rp 2.300.000,- terdiri atas 60 bibit + bioboost
3. Smart Green seharga Rp 5.300.000,- terdiri atas 185 bibit + bioboost
4. Go green seharga Rp 10.300.000,- terdiri atas 400 bibit + bioboost

Pada bentuk kemitraan paket, hasil panen dibagi dengan ketentuan 65% petani pemilik pohon gaharu 
dan 35% untuk perusahaan. Bentuk kemitraan gaharu kedua adalah investasi. Investor untuk memodali 
penyuntikan satu pohon sebesar Rp. 250.000,-. Proporsi pembagian bagi hasil adalah Mitra (investor) : petani/
pemilik : PT. GSI = 30% : 35% : 35%.

Bentuk kemitraan yang ketiga adalah sistem pembagian hasil. Sistem ini diperuntukkan bagi petani yang 
sudah punya pohon siap suntik dengan diameter pohon 15 cm lebih. Proporsi pembagian hasil panen adalah 
60% untuk pemilik pohon dan 40% bagi pihak GSI, dengan ketentuan petani membeli isolat untuk satu pohon 
sebesar Rp. 250.000,-. Selain itu perusahaan juga menjual bibit gaharu dengan harga bibit siap tanam seharga 
Rp 4.000,-/bibit. Perusahaan juga memberikan bimbingan secara umum untuk penananam gaharu. Sebaiknya 
gaharu ditanam di musim hujan dan dapat ditumpangsarikan dengan tanaman karet muda dengan selisih 
tanam maksimal karet berumur 3 tahun. Gaharu memerlukan sinar matahari untuk tumbuh, sehingga jika 
dikombinasikan dengan tanaman tua maka pertumbuhan gaharu tidak akan normal atau pertumbuhannya 
akan kerdil. Isi perjanjian antara petani gaharu dengan pihak PT. GSI sebagai berikut:

a. Pihak perusahaan PT. GSI yang melakukan penyuntikan tanaman gaharu yang sudah masuk kriteria 
penyuntikan.

b. Vaksin, bahan dan alat serta proses penyuntikan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan
c. Petani bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat gaharu yang telah disuntik.
d. Apabila pihak petani mau mengalihkan penguasaan lahan yang ada, tanaman gaharu yang telah 

disuntik , maka pengalihan tidak bersama tanaman yang telah disuntik.
e. Pihak petani tidak mempunyai hak untuk menebang, menjual atau bertindak sejenisnya terhadap 

gaharu yang telah disuntik perusahaan. 
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f. Jika telah tiba pemanenan gaharu (2-3 tahun) yang telah disuntik maka pemanenan dilakukan oleh 

pihak petani dan perusahaan.

g. Hasil panen akan dibeli oleh pihak perusahaan PT GSI dengan harga pada saat itu

h. Petani diberikan kesempatan untuk mencari pembeli dari hasil panen dengan harga tertinggi dan 

sepengetahuan pihak perusahaan.

i. Pembagian hasil untuk pihak perusahaan mendapat 40% dan pihak petani/pemilik gaharu mendapat 

60%.

j. Perjanjian batal jika terjadi force majoure seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, 

banjir), kebakaran tidak disengaja, perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, terorisme , invasi 

dan penyakit tanaman.

k. Perjanjian dibuat di atas materai.

Pembelian hasil panen gaharu berdasarkan harga patokan dari PT GSI. Patokan harga gaharu PT GSI 

berdasarkan standar kualitas pada bulan Desember 2015 ditunjukkan dalam Tabel 2. Harga tersebut dapat 

berubah menyesuaikan kondisi pasar.

Tabel 2. Standar Kualitas dan Harga Gaharu PT GSI

Kemedangan/gubal Harga Rp/Kg

Double King 250.000.000

King Super 200.000.000

A Super  90.000.000

A  50.000.000

B  30.000.000

C  10.000.000

D  3.000.000

Teri Hitam  5.000.000

Teri Kuning  2.000.000

Medang A padat  3.000.000

Medang B bungkus  2.000.000

Medang C  300.000

Sumber : gaharusuperindonesia.blogspot.co.id, 2016

Selama ini perusahaan menyalurkan hasil gaharu budidaya ke Jawa Timur (perusahaan Taiwan) dan Jakarta 

serta berusaha masuk ke pasar Singapura. Dari hasil survei di beberapa lokasi, permasalahan yang dialami 

petani adalah hampir sama yaitu keterbatasan modal untuk inokulasi gaharu. Berdasarkan contoh kemitraan 

di atas, petani yang akan bermitra harus mengeluarkan modal di awal sebesar Rp 250.000,- per batang gaharu 

yang akan diinokulasi. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak ada jaminan keberhasilan inokulasi 

dari perusahaan mitra sehingga petani tidak tertarik untuk bermitra. Di beberapa lokasi misal Rantau Bujur, 

Bungur, Tapin para petani lebih memilih menjual tanaman gaharu sebelum diinokulasi karena keterbatasan 

modal inokulasi. Berdasarkan informasi dari pemilik kebun Muhdi, tiap batang pohon gaharu dengan diameter 

> 15cm dihargai Rp 100.000,- s/d Rp 150.000,-. 
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IV. PENUTUP 
Bentuk kemitraan antara petani gaharu dengan perusahaan (GSI) adalah pihak petani bertanggung jawab 

untuk menjaga dan merawat tanaman penghasil gaharu yang telah disuntik. Pihak perusahaan bertanggung 

jawab melakukan penyuntikan tanaman gaharu yang sudah masuk kriteria penyuntikan. Vaksin, bahan dan 

alat serta proses penyuntikan menjadi tanggung jawab perusahaan. 
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ABSTRAK
Salah satu manfaat hutan adalah penyerapan karbon. Pohon di hutan mampu menyerap karbondioksida (CO2) 
untuk fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk karbohidrat seperti pada kantong karbon di akar, batang, 
dan daun sebelum dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga proses ini menimbulkan keterkaitan antara 
biomassa hutan dengan kandungan karbon. Tegakan Meranti Putih yang berada di Hutan Lindung Sebatung 
yang ditanam tahun 1976 oleh PT. Inhutani II dengan jarak tanam 3 m x 3 m saat ini hanya tersisa sekitar 8,3 ha 
oleh karena adanya kegiatan perambahan hutan, illegal logging dan perubahan fungsi hutan. Potensi vegetasi 
tingkat pohon dari 21 plot sampel pengukuran diketahui diameter rata– rata 41,4 cm dan tinggi rata – rata 40,7 
m serta volume kayu sekitar 383,37 m3/ha dengan Bassal Area sekitar 18,74 m2/ha. Simpanan karbon terbesar 
pada tegakan Meranti Putih di areal Hutan Lindung Gunung Sebatung, Kotabaru berada di tingkat pohon, dan 
terkecil pada simpanan karbon tumbuhan bawah. Simpanan karbon total sebesar 1438,27 ton/ha.

Kata Kunci : Meranti Putih, potensi tegakan, simpanan karbon

I. PENDAHULUAN
Kegiatan konversi hutan menjadi peruntukan lain memicu terjadinya pelepasan karbon dalam jumlah 

besar ke atmosfir. Pelepasan karbon tersebut dalam bentuk biomassa dan bahan organik tanah. Pelepasan 
karbon dipengaruhi beberapa faktor antara lain ; perubahan vegetasi penutupan lahan. Perubahan vegetasi 
penutup lahan juga menyebabkan tidak terjadinya proses penyerapan karbon sehingga yang terjadi bukan 
hanya pelepasan cadangan karbon di hutan, namun juga hilangnya fungsi penyerapan karbon oleh hutan. 
Hal ini disebabkan karena pohon di hutan mampu menyerap karbondioksida (CO2 ) untuk fotosintesis dan 
menyimpannya dalam bentuk karbohidrat pada kantong karbon di akar, batang, dan daun sebelum dilepaskan 
kembali ke atmosfer. Proses ini menimbulkan keterkaitan antara biomassa hutan dengan kandungan karbon. 

Berkaitan dengan penyimpanan karbon, hutan menyimpan karbon kedalam empat gudang karbon; 
biomassa atas permukaan (above ground biomass), biomassa bawah permukaan (below ground biomass), 
bahan organik mati dan kandungan karbon organik tanah serta strata tumbuhan bawah termasuk dalam 
biomassa permukaan. (Forest Watch Indonesia, 2009).
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Kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon tidak sama, baik di hutan alam, hutan 
tanaman, hutan payau, hutan rawa maupun di hutan rakyat tergantung pada jenis pohon, tipe tanah dan 
topografi . Oleh karena itu, informasi mengenai cadangan karbon dari berbagai tipe hutan, jenis pohon, jenis 
tanah dan topografi  di Indonesia sangat penting. Dari seratus empat (104) jenis pohon di Indonesia, baru 11 
jenis pohon yang sudah diketahui cadangan karbonnya. Cadangan karbon pada berbagai kelas penutupan 
lahan di hutan alam berkisar antara 7,5 – 264,70 ton C/ha. (Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, 2010)

Secara umum pada hutan lahan kering primer mampu menyimpan karbon lebih besar dibandingkan 
dengan hutan lahan kering sekunder. Hal ini karena hutan sekunder telah terjadi gangguan terhadap 
tegakannya. Hutan lahan kering relatif memiliki kemampuan menyimpan karbon lebih besar daripada hutan 
rawa dan mangrove. Kondisi ini berkaitan dengan kemampuan membangun tegakan dan dimensi pohon 
penyusun tegakan.

Kondisi ini juga terjadi pada hutan tanaman. Tipe hutan ini menyimpan karbon lebih rendah dibandingkan 
hutan alam. Hutan tanaman mempunyai kemampuan menyimpan karbon semakin meningkat dengan 
bertambahnya umur tanaman. Besarnya potensi simpanan karbon ini selain dipengaruhi umur tanaman juga 
dipengaruhi jenis tanaman. Pada umur tanaman yang sama jenis Acacia mangium mempunyai simpanan 
karbon yang lebih besar dibandingkan dengan hutan tanaman meranti. 

Kemampuan hutan tanaman dalam menyimpan karbon tersebut akan dipengaruhi oleh jenis yang 
ditanam, kondisi tempat tumbuh dan teknik silvikultur atau intensitas pemeliharannya. (Puslitbang Perubahan 
Iklim dan Kebijakan, 2010).

Tujuan kegiatan ini yakni mengetahui regenerasi alami dan potensi simpanan karbon di kawasan tanaman 
Meranti Putih di hutan lindung Gunung Sebatung, Kabupaten Kotabaru. Plot pengukuran dibuat untuk 
mengetahui 5 gudang karbon yakni vegetasi, serasah, tumbuhan bawah, serasah, dan bahan organik tanah.

II. LOKASI DAN SEJARAH 
Tegakan Meranti Putih (shorea polyandra) ini berada di Areal Hutan Lindung Gunung Sebatung, Desa 

Sebelimbingan, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan berjarak 
11 km dari Ibukota Kabupaten. 

Tegakan Meranti Putih di areal ini ditanam tahun 1976 oleh PT. Inhutani II seluas ±300 ha dengan jarak 
tanam 3 m x 3 m. Lokasi tersebut berada pada ketinggian antara 100 – 140 m dpl, terletak di desa Sebelimbingan 
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sejak ditanam sampai dengan saat ini oleh karena 
adanya kegiatan perambahan hutan, illegal logging dan perubahan fungsi hutan sehingga luas areal tanaman 
berkurang dan hanya tersisa sekitar 8,3 ha . Perlakuan terhadap tegakan yang dilaksanakan selama ini adalah 
kegiatan pemeliharaan tanaman berupa pembebasan gulma dan liana yang melilit pohon dan sampai saat 
ini belum pernah dilakukan penjarangan tegakan.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 435/Kpts-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan 
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa lokasi ini berada pada kawasan hutan lindung. Berdasarkan 
hasil tata batas defi nitive dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Tata Batas Defi nitif 
Kawasan Hutan Lindung Sebatung tanggal 28 Desember 2010 bahwa Kawasan Hutan Meranti Putih berada 
pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Lindung (HL).

Secara geografi s, areal tersebut terletak pada 2o 20’ 29” - 4o 20’ 14” Lintang Selatan dan 115o 19’ 13” - 115o 

19’ 20” Bujur Timur dengan ketinggian tempat bervariasi antara 100-400 m di atas permukaan laut berjarak 
50 km sebelah timur laut dari Kota Banjarbaru. 
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Gambar 1: Tegakan Meranti Putih di Hutan Lindung Gunung Sebatung

Iklim di areal hutan ini termasuk pada tipe B menurut klasifi kasi iklim Schmidt & Ferguson. Curah hujan 

rata-rata/tahun 10 – 15 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 5 – 28 hari per bulan. Suhu udara minimum 

rata-rata 22,75 - 24,7 o C dan suhu udara maksimum 30,5 – 32,93oC dengan kelembaban rata-rata 78 – 88 %. 

III. BAHAN DAN METODE 
A. Waktu dan Lokasi Pengukuran

Waktu pelaksanaan pengukuran Tegakan Meranti Putih di Areal Hutan Lindung Gunung Sebatung 

Kotabaru ini dilaksanakan pada bulan Juli 2014 dimana pada saat pengambilan data di areal tersebut 

tidak ada hujan (kemarau). 

B. Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan utama yang diperlukan untuk kegiatan ini antara lain :

1. Meteran / Galah ukur  

2. Califer / Phi band 

3. Pita ukur 

4. Clinometer / hagameter 

5. Timbangan gantung (50 kg) 

6. Timbangan duduk (5 kg) 

7. Alat tulis menulis 
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8. Kamera 

9. Peta lokasi penelitian

C. Metode Pengukuran

Metode pengambilan contoh dilakukan dengan metode sistematik random sampling, dimana pada 

areal tegakan tersebut dibangun plot pengamatan yang ditempatkan secara sistematik. Setiap plot 

dibuat seluas 0,10 ha dengan ukuran 30 m x 30 m. Peletakan plot pertama dilakukan secara random dan 

plot berikutnya dibuat secara sistematik dengan jarak antar plot 30 meter. Sampel pengamatan dibuat 

sebanyak 10 % dari luas areal tegakan, sehingga plot pengamatan yang harus dibuat adalah 21 plot. 

Ukuran dan kategori pengukuran simpanan karbon seperti Tabel 1.

Tabel 1. Defi nisi dan ukuran plot pengamatan vegetasi dan simpanan karbon

Gudang karbon Kategori Metode pengukuran Ukuran plot

Vegetasi Vegetasi termasuk tingkat pohon 
(diameter > 20 cm), tingkat tiang (diameter 
10 – 19), dan pancang dengan tinggi > 1,5 m

Pengukuran tidak langsung Pohon: 30 x 30 m; 
tiang: 10 x 10 m; dan 

pancang: 5 x 5 m

Serasah ukuran lebih besar dari bahan organik tanah 
(ukuran minimum 2 mm) (IPCC 2006) dan 
kayu mati dengan ukuran < 2,5 cm dengan 
tinggi < 1 meter (Zhang et al. 2012) yang 
telah mengalami proses dekomposisi di 
permukaan atau menjadi mineral organik 
tanah (IPCC 2006)

Pengukuran langsung 

2 x 2 m

Tumbuhan 
bawah 

Semai semua jenis tumbuhan dengan 
tinggi < 1,5 m 

Pengukuran langsung 
2 x 2 m

Nekromasa Kayu mati dan pohon mati, ukuran ≥ 2,5 cm 
(Zhang   2012) 

Pengukuran langsung untuk 
kayu mati dan Pengukuran 
tidak langsung (untuk pohon 
mati

5 x 30 m

Tanah/bahan 
organik 

karbon organik dalam mineral tanah 
sampai pada kedalaman tertentu dan 
mempunyai sifat yang konsisiten pada 
rentang waktu tertentu serta termasuk 
akar yang hidup dan mati dalam tanah 
yang tidak dapat dibedakan dari bahan 
organik tanah

Pengukuran langsung 
0,5 m x 0,5 m 

dan berat jenis 
ditentukan dengan 
menggunakan ring 

sampel

Perhitungan biomasa pohon menggunakan rumus Brown (1997) yakni  (Brown, 

1997). Pendugan potensi simpanan karbon menggunakan faktor konversi 50%. Penggunaan faktor konversi 

tersebut telah digunakan pada penelitian lain (Nath   2009; Zhang   2012; Jepsen, 2006); Kraenzel   2003); dan 

Heriansyah   2003). Potensi simpanan karbon total didapatkan dari penjumlahan potensi simpanan karbon 

pohon, nekromasa, tumbuhan bawah, serasah, dan tanah. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil

1 . Potensi Vegetasi 

Potensi vegetasi tingkat pohon pada tegakan Meranti Putih di Areal Hutan Lindung Gunung 

Sebatung, Kotabaru disajikan dalam Tabel.2 berikut :

Tabel. 2. Potensi vegetasi tingkat pohon

Plot
D,min
(cm)

D,
 (cm)

D,max
(cm)

T
(m)

N/ha
(btg)

BA/ha
(m2/ha)

V /ha
(m3/ha) 

Biomasa/ ha
(ton/ha)

Potensi 
karbon 
(ton/ha)

1 21,9 31,1 45,7 31,5 230 18,50 291,22 165,27 82,6

2 21,2 36,8 66,2 36,5 170 20,25 382,46 203,95 102,0

3 25,0 44,0 62,3 39,4 80 13,05 257,12 134,71 67,4

4 20,5 37,2 64,0 40,0 130 16,11 322,24 163,90 82,0

5 21,9 37,2 74,0 41,9 180 22,51 471,83 227,08 113,5

6 24,6 50,5 78,5 46,1 110 23,66 545,66 254,86 127,4

7 26,0 40,6 65,0 46,0 90 12,79 294,40 129,18 64,6

8 23,5 47,8 60,8 41,8 50 9,78 204,57 103,69 51,8

9 33,8 48,2 58,6 40,8 50 9,46 193,06 98,04 49,0

10 34,7 52,3 70,0 39,2 80 17,71 347,64 188,62 94,3

11 21,7 35,5 64,1 36,0 240 26,39 475,14 264,67 132,3

12 20,6 36,7 52,7 42,3 190 21,78 460,90 213,94 107,0

13 22 38,6 75,2 44,1 190 24,78 546,65 248,14 124,1

14 22,4 40,0 57,0 48,0 90 12,04 289,19 122,47 61,2

15 21,6 36,2 61,6 40,6 220 24,98 507,70 252,12 126,1

16 20,4 38,9 52,3 45,1 190 23,92 539,64 237,62 118,8

17 27,7 43,1 64,6 41,5 160 24,73 513,44 249,74 124,9

18 25,0 47,0 74,3 38,4 110 20,69 397,46 219,69 109,8

19 22,0 34,2 59,0 40,4 180 17,95 362,98 159,23 79,6

20 22,0 41,2 70,0 41,1 140 21,27 436,79 222,09 111,0

21 40,0 52,2 65,0 33,4 50 11,06 210,71 118,77 59,4

Rataan 24,7 41,4 63,8 40,7 139,5 18,74 383,37 189,40 94,7

Sumber : Data Primer, 2014

Potensi vegetasi tingkat pohon pada tegakan Meranti Putih di Areal Hutan Lindung Gunung 

Sebatung, Kotabaru yang didapat dari hasil pengukuran pada 21 plot sampel diketahui bahwa tegakan 

tersebut berdiameter sebesar 41,4 cm dan tinggi total sebesar 40,7 m serta volume kayu 383,37 m3/

ha dengan Bassal Area sebesar 18,74 m2/ha. 

2.  Simpanan Karbon Tumbuhan Bawah

Simpanan karbon tumbuhan bawah pada tegakan Meranti Putih di areal Hutan Lindung Gunung 

Sebatung, Kotabaru disajikan dalam Tabel 3 berikut:



44

Galam Volume 2 Nomor 2, Desember 2016
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru

Tabel.3. Potensi Simpanan Karbon tumbuhan bawah di HL G. Sebatung

Plot
Biomasa
(kg/m2)

Biomasa/ha
(ton/ha)

Potensi karbon (ton/ha)

1 1,03 2,58 1,2

2 2,52 6,31 3,0

3 1,40 3,49 1,6

4 2,00 5,00 2,4

5 1,42 3,55 1,7

6 2,78 6,95 3,3

7 3,00 7,50 3,5

8 1,94 4,85 2,3

9 4,20 10,50 4,9

10 2,76 6,90 3,2

11 1,74 4,35 2,0

12 0,21 0,52 0,2

13 0,90 2,25 1,1

14 1,50 3,75 1,8

15 0,82 2,05 1,0

16 2,20 5,50 2,6

17 1,82 4,55 2,1

18 0,98 2,45 1,2

19 2,22 5,55 2,6

20 2,80 7,00 3,3

21 3,00 7,50 3,5

Rataan 1,96 4,91 2,3

Sumber : Data Primer, 2014

3.  Simpanan Karbon Nekromasa 

Simpanan karbon nekromasa pada tegakan Meranti Putih di areal Hutan Lindung Gunung 

Sebatung, Kotabaru disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel.4. Potensi Simpanan Karbon nekromasa di HL G. Sebatung

Plot
Biomasa
(kg/m2)

Biomasa/ha
(ton/ha)

Potensi karbon (ton/ha)

1 54,45 3,63 1,7

2 202,34 13,49 6,3

3 105,92 7,06 3,3

4 20,92 1,39 0,7

5 553,27 36,89 17,3

6 24,54 1,64 0,8

7 268,02 17,87 8,4

8 230,19 15,35 7,2

9 194,19 12,95 6,1
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Plot
Biomasa
(kg/m2)

Biomasa/ha
(ton/ha)

Potensi karbon (ton/ha)

10 261,74 17,45 8,2

11 50,15 3,34 1,6

12 12,94 0,86 0,4

13 594,03 39,60 18,6

14 317,44 21,16 9,9

15 202,36 13,49 6,3

16 3,66 0,24 0,1

17 6,40 0,43 0,2

18 437,66 29,18 13,7

19 152,04 10,14 4,8

20 63,34 4,22 2,0

21 113,60 7,57 3,6

Rataan 184,25 12,28 5,8

Sumber : Data Primer, 2014

4.  Simpanan Karbon Serasah

Simpanan karbon serasah pada tegakan Meranti Putih di areal Hutan Lindung Gunung Sebatung, 

Kotabaru disajikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel.5. Potensi Simpanan Karbon serasah di HL G. Sebatung

Plot
Biomasa
(kg/m2)

Biomasa/ha
(ton/ha)

Potensi karbon (ton/ha)

1 2,06 5,15 2,4

2 3,56 8,90 4,2

3 2,84 7,10 3,3

4 2,46 6,15 2,9

5 4,12 10,30 4,8

6 4,12 10,30 4,8

7 8,02 20,05 9,4

8 4,56 11,40 5,4

9 6,08 15,20 7,1

10 4,80 12,00 5,6

11 4,42 11,05 5,2

12 4,36 10,90 5,1

13 5,28 13,20 6,2

14 4,56 11,40 5,4

15 3,36 8,40 3,9

16 4,16 10,40 4,9

17 2,86 7,15 3,4

18 4,74 11,85 5,6

19 4,66 11,65 5,5



46

Galam Volume 2 Nomor 2, Desember 2016
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru

Plot
Biomasa
(kg/m2)

Biomasa/ha
(ton/ha)

Potensi karbon (ton/ha)

20 4,10 10,25 4,8

21 6,72 16,80 7,9

Rataan 4,37 10,93 5,1

Sumber : Data Primer, 2014

5.  Simpanan Karbon Tanah

Simpanan karbon tanah pada tegakan Meranti Putih di areal Hutan Lindung Gunung Sebatung, 

Kotabaru disajikan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel.6. Potensi Simpanan Karbon tanah di HL G. Sebatung

Plot
Biomasa
(kg/m2)

Biomasa/ha
(ton)

Potensi karbon (ton/Ha)

1 54,70 2188,00 43,8

2 61,72 2468,80 49,4

3 72,03 2881,20 57,6

4 64,14 2565,60 51,3

5 72,15 l886,00 57,7

6 74,96 2998,40 60,0

7 60,72 2428,80 48,6

8 67,02 2680,80 53,6

9 84,40 3376,00 67,5

10 64,38 2575,20 51,5

11 78,58 3143,20 62,9

12 71,46 2858,40 57,2

13 60,10 2404,00 48,1

14 47,84 1913,60 38,3

15 67,20 2688,00 53,8

16 61,76 2470,40 49,4

17 75,84 3033,60 60,7

18 72,10 2884,00 57,7

19 66,72 2668,80 53,4

20 60,22 2408,80 48,2

21 57,94 2317,60 46,4

Rataan 66,48 2659,01 53,2

Sumber : Data Primer, 2014
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6.   Biomassa dan Simpanan Karbon 

Dari hasil pengukuran pada 21 plot sampel pada tegakan Meranti Putih di areal Hutan Lindung 

Gunung Sebatung, Kotabaru diketahui bahwa biomassa tegakan tingkat pohon adalah sebesar 

473,55 ton /ha, biomassa nekromasa adalah sebesar 18,42 ton/ha, biomassa tumbuhan bawah adalah 

sebesar 4,91 ton/ha, biomassa serasah adalah sebesar 10,93 ton/ha dan biomassa tanah adalah 

sebesar 2.659,00 ton/ha.

Gambar 2 : Pengukuran Tegakan Meranti Putih di Hutan Lindung Gunung Sebatung

Mengacu pada Brown   1989 dengan asumsi simpanan karbon adalah 50 % dari biomassa, 

maka dapat diketahui simpanan karbon pada tegakan Meranti Putih di areal Hutan Lindung 

Gunung Sebatung, Kotabaru seperti dalam Tabel 7. Pada karbon tanah, potensi simpanan karbon 

menggunakan kandungan karbon sebesar 1,7% (Qirom   2013)

Tabel.7. Potensi Simpanan Karbon di HL G. Sebatung

No Gudang karbon
Simpanan Karbon /ha

(ton/ha)

1 Pohon 94,7

2 Nekromasa 2,3

3 Tumbuhan bawah 5,8

4 Serasah 5,1

5 Tanah 53,2

Total 161,1

Sumber : Data Primer, 2014
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B. Pembahasan

Pada lokasi penelitian simpanan karbon terbesar pada gudang karbon tanah. Urutan besarnya 

simpanan karbon pada masing gudang karbon sebagai berikut: gudang karbon pohon>tanah>tumbuhan 

bawah>serasah>nekromasa. Besarnya potensi simpanan karbon pada gudang karbon pohon ini 

disebabkan oleh kerapatan pohon dan dimensi pohon yang besar. Secara umum hasil penelitian ini sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qirom   (2015). Penelitian tersebut dilakukan di beberapa kelas 

lereng pada hutan sekunder. Hasil penelitian tersebut menunjukkan gudang karbon pohon menyimpan 

karbon paling besar. Namun demikian, potensi simpanan karbon ini lebih besar dari beberapa hasil 

penelitian di hutan tanaman China umur <6 tahun sebesar 87,95 ton/ha (Zhang   2012). Beberapa hasil 

penelitian yang dilakukan pada areal revegetasi dan hutan penelitian di Kalimantan Selatan menunjukkan 

potensi simpanan karbon < 100 ton/ha (Yamani, 2013; Hilwan dan Nurjanah, 2014). 

Proporsi simpanan karbon pada lokasi penelitian yakni lebih dari 50% pada gudang karbon pohon 

(Gambar 3). Proporsi simpanan karbon pohon yang besar tersebut harus menjadi perhatian dalam 

pengelolaan lahannya. Hal ini karena kerusakan tegakan akan menyebabkan hilangnya karbon yang besar. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Qirom   (2015) yang dilakukan di hutan sekunder Kotabaru. 

Perbedaannya yakni urutan besarnya simpanan karbon pada gudang karbon serasah dan tumbuhan 

bawah. Hasil penelitian tersebut yakni urutan besarnya simpanan karbon vegetasi > tanah > serasah > 

tumbuhan bawah > nekromassa.

Pohon

Nekromasa

Tumbuhan bawah

Serasah

Tanah

Gambar 3. Proporsi masing-masing gudang karbon

V. KESIMPULAN
1. Potensi simpanan karbon mencapai 161,1 ton/ha yang terdiri dari gudang karbon pohon sebesar 94,7 

ton/ha; tanah sebesar 53,2 ton/ha; tumbuhan bawah sebesar 5,8 ton/ha; serasah sebesar 5,1 ton/ha, 

dan nekromasa sebesar 2,1 ton/ha.

2. Proporsi simpanan karbon pohon mencapai lebih dari 50%. 
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ABSTRAK
Tanaman gmelina (Gmelina arborea Roxb) termasuk ke dalam tanaman cepat tumbuh dan saat ini telah banyak 
dibudidayakan oleh masyarakat. Tanaman gmelina di Desa Ayuhulalo Kabupaten Gorontalo mengalami 
serangan rayap. Setelah diidentifi kasi terdapat dua koloni rayap yang menyerang tanaman gmelina tersebut 
yaitu Captotermes sp. dan Macrotermes sp. Gejala dan tanda tanaman yang terserang rayap sangat mudah 
dikenali, yaitu terdapat tumpukan material tanah pada batang tanaman. Apabila tumpukan tanah tersebut 
terkelupas maka akan ditemukan rayap di dalamnya. Upaya pengendalian rayap dapat dilakukan dengan 
menggunakan musuh alaminya. Semut rangrang memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai musuh alami 
rayap tanah. Hal ini terbukti dengan setalah lapisan tanah pada batang tanaman terkelupas, semut rangrang 
langsung menyerang rayap hingga rayap tersebut mati.

Kata kunci : Captotermes sp., gmelina, Macrotermes sp., semut rangrang 

I. PENDAHULUAN
Gmelina merupakan tanaman cepat tumbuh, dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 m dan diameter 

80 cm, umumnya tumbuh sekitar 20 m dengan tinggi bebas cabang 6 – 9 m. Spesies ini dapat beradaptasi dan 

tumbuh dengan baik dengan beberapa tipe tanah, yaitu tanah yang asam, tanah berkapur dan tanah laterit. 

Tumbuh optimal pada tanah fertile dan memiliki drainase yang baik, curah hujan antara 1200 – 1400 mm per 

tahun, temperature antara 12 - 450C dan ketinggian tempat sekitar 1000 m dpl (Kijkar). 

Gmelina merupakan tumbuhan asli India, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cina Selatan, Laos, 

Kamboja dan Cina Selatan. Spesies ini masuk ke berbagai negara-negara tropis termasuk Indonesia , Philipina, 

Malaysia, Brazil, Gambia, Costa Rica, Burgina Faso, Ivory Coast, Nigeria dan Malawi (Kijkar).

Gmelina yang dikelola oleh masyarakat di Desa Ayuhulalo di KPH Boalemo Kabupaten Boalemo Provinsi 

Gorontalo mengalami serangan rayap.
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gejala dan Tanda Serangan Rayap pada Gmelina

Serangan rayap memiliki gejala dan tanda yang mudah dikenali yaitu adanya penumpukan material tanah 

pada batang tanaman. Material tanah ini berasal dari daerah perakaran menuju ke batang. Apabila material 

tanah tersebut dikelupas maka akan terlihat rayap yang menyerang tanaman tersebut serta terdapat saluran-

saluran yang menghubungkan sarang rayap di dalam tanah dengan tanaman yang diserangnya (Kehek et al, 

2007). Tanaman Gmelina yang mengalami serangan rayap dapat dilihat pada gambar 1.

 
Gambar 1. Tanaman Gmelina yang terserang rayap (Foto: Yeni Nuraeni)

B. Identifi kasi Rayap

Hasil identifi kasi terdapat dua koloni rayap yang menyerang tanaman Gmelina yaitu Macrotermes sp. 

dan Coptotermes sp. (gambar 2).

Gambar 2. Rayap yang menyerang Gmelina (Foto: Yeni Nuraeni)

Captotermes sp. Macrotermes sp.
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a. Macrothermes sp.

Macrotermes sp mempunyai kasta prajurit mayor dan minor. Kepala kasta prajurit mayor bewarna coklat 

kemerahan dengan lebar 2,88-3,10 mm. Panjang kepala dengan mandible 4,80-5,00 mm. Ruas ketiga sama 

panjang dengan ruas kedua, ruas ketiga lebih panjang dari ruas keempat. Kepala kasta prajurit minor bewarna 

coklat tua dengan lebar 1,52-1,71 mm, panjang kepala dengan mandibel 3,07-3,27 mm. Panjang kepala tampa 

mandibel 1,84-2,08. Antena 17 ruas, ruas kedua sama panjang dengan ruas keempat (Sayuthi, 2012).

 
Gambar 3. Rayap Macrotermes sp. (Foto: Yeni Nuraeni)

b. Captotermes sp.

Coptotermes sp, memiliki kepala bewarna kuning. Antena, labrum, dan pronatumnya berwarna kuning 

pucat. Bentuk kepala bulat, berbentuk panjang dan sedikit lebih besar dari pada lebarnya. Memiliki fontanel 

yang lebar, antena terdiri dari 15 segmen, segmen kedua dan keempat sama panjang. Mandibel berbentuk 

seperti arit dan melengkung diujungnya, batas antara sebelah dalam dari mandibel kanan sama sekali rata. 

Panjang kepala dengan mandibel 2,46-2,66 mm. Panjang kepala tanpa mandibel 1,56-1,68 mm. Lebar kepala 

1,40-1,44 mm dengan lebar pronotum 1,0-1,03 mm dan panjangnya 0,56 mm. Panjang badan 5,5-6 mm. Bagian 

abdomen ditutupi dengan rambut yang meyerupai duri dan berwarna putih kekuning-kuningan (Sayuthi, 2012).

 
Gambar 4. Rayap Captotermes sp. (Foto: Yeni Nuraeni)
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C. Potensi Pengendalian

Kerusakan akibat serangan rayap dapat menimbulkan kerugian yang cukup tinggi sehingga perlu usaha 

pengendalian. Salah satu cara pengendalian hama yang ramah lingkungan, selain dapat menggunakan 

pestisida yang berbahan dasar nabati juga dapat dengan cara menggunakan musuh alaminya. Semut rangrang 

memiliki potensi untuk digunakan seagai agen hayati pengendali rayap. Hal ini terbukti pada saat lapisan 

tanah sarang rayap tersebut dikelupaskan, rayap-rayap tersebut langsung diserang oleh semut rangrang. 

Rayap yang diserang oleh semut rangrang tersebut tidak dapat melawan dan akhirnya mati.

Gambar 5. Rayap yang diserang oleh semut rangrang (Foto: Yeni Nuraeni)

III. PENUTUP
Tanaman Gmelina di Desa Ayuhulalo mengalami serangan rayap. Hasil identifi kasi terdapat dua koloni 

rayap yaitu Macrotermes sp. dan Captotermes sp. Serangan rayap dapat berpotensi menyebabkan kematian 

pada tanaman inang, sehingga perlu segera dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih tinggi. 

Setelah material tanah sarang rayap tersebut dibuka, rayap-rayap tersebut langsung  diserang oleh semut 

rangrang, sehingga semut rangrang dapat dimanfaatkan sebagai agen hayati pengendali rayap.
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ABSTRAK
Fungi mikoriza arbuskula memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai biofertilizer. Biofertilizer dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman restorasi lahan terdegradasi. Telah didapatkan 
isolat spora asli hutan rawa gambut Kalimantan Tengah. Untuk menguji efektivitas dari isolat tersebut maka 
dilakukan trap culture menggunakan tanaman Pueraria javanica. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
kolonisasi spora mikoriza arbuskula yang diisolasi dari 5 jenis tanaman rawa gambut yaitu Kapur Naga, Punak, 
Ramin, Merapat dan Geronggang. Spora diinokulasikan pada bibit P. javanica. Setelah 3 bulan, akar kemudian 
dipanen, diwarnai (Vierheilig et al, 1998), diamati di bawah mikroskop dan dihitung dengan Gridline Intersect 
Method (Brundrett et al. 1996). Hasil penelitian menunjukkan bahwa spora di bawah tegakan Kapur Naga 
memiliki kolonisasi akar tertinggi (70%) sedangkan Merapat adalah yang terendah (16%). Spora mikoriza 
arbuskula yang memiliki kemampuan membentuk kolonisasi pada akar tanaman merupakan spora yang 
potensial untuk dikembangkan sebagai biofertilizer dalam kegiatan restorasi khususnya hutan rawa gambut 
yang terdegradasi.

Kata kunci: kolonisasi, mikoriza arbuskula, trap culture, rawa gambut, Kalimantan Tengah 

I. PENDAHULUAN
Menurut Smith dan Read (2008), fungi mikoriza arbuskula merupakan simbion tertua dengan umur 

berkisar dari 600-1 miliar tahun; lebih tua daripada tanaman monokotil dan dikotil maupun simbion yang lain. 

Fungi mikoriza arbuskula termasuk dalam kelas Glomeromikota dan terdiri dari empat ordo yaitu Glomerales, 

Diversiporales, Paraglomerales dan Archaeosporales), 11 famili dan 17 genus (Schüßler   2001; Schüßler dan 

Walker 2010). 

Menurut Nusantara   (2012), fungi mikoriza arbuskula ini memiliki empat peran fungsional yaitu (1) sebagai 

Bioprosesor, mampu membantu penyerapan hara dan air pada tanaman dari lokasi yang tidak terjangkau akar 

rambut; (2) sebagai Bioprotektor, mampu melindungi tanaman dari tekanan biotik seperti pathogen, hama dan 

gulma serta tekanan abiotik seperti suhu, kelembaban tanah, kepadatan tanah dan logam berat; (3) sebagai 

Bioaktivator, mampu membantu meningkatkan simpanan karbon di rhizosfer sehingga aktivitas jasad renik 
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meningkat serta (4) sebagai Bioagregator, mampu meningkatkan agregasi tanah. Melihat beberapa peran 

fungsional fungi mikoriza arbuskula di atas, maka mikoriza arbuskula tersebut cocok untuk dimanfaatkan 

dalam kegiatan restorasi lahan terdegradasi, salah satunya adalah hutan rawa gambut terdegradasi. 

Kolonisasi mikoriza arbuskula pada akar 17 spesies tanaman hutan rawa gambut telah dilaporkan oleh 

Tawaraya   (2003), diantaranya adalah : Gonystylus bancanus (Ramin), Cratoxylum arborescens (Gerunggang), 

Calophyllum soullattri (Kapur Naga), Combretocarpus rotundatus (Merapat) dan Tetramerista glabra (Punak). 

Spora mikoriza arbuskula yang memiliki kemampuan membentuk kolonisasi pada akar tanaman merupakan 

spora yang potensial untuk dikembangkan sebagai biofertilizer dalam menunjang kegiatan restorasi khususnya 

hutan rawa gambut yang terdegradasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kolonisasi spora fungi mikoriza arbuskula 

yang diisolasi dari bawah tegakan 5 jenis tanaman rawa gambut. 

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian eksperimen dengan trap culture Pueraria javanica dilakukan pada bulan Agustus-Nopember 

tahun 2015. Penghitungan kolonisasi mikoriza dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Hutan dan Fisiologi 

Pohon Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru. Trap 

culture dilakukan di rumah kaca BP2LHK Banjarbaru. 

B. Alat dan Bahan

Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah isolat spora yang diisolasi dari KHDTK Tumbang Nusa 

Kalimantan Tengah di bawah 5 jenis tegakan pohon rawa gambut yaitu Kapur Naga, Punak, Ramin, Merapat 

dan Geronggang (Yuwati   2016), biji Pueraria javanica (PJ) yang telah dikecambahkan, pasir steril (diautoclave 

dengan suhu 121oC selama 15 menit), pot plastik, pupuk Hyponex Low P, larutan KOH 10%, HCl 1N, tinta merk 

Parker warna biru tua, cuka makan. Alat yang dipakai dalam penelitian ini adalah autoklaf, mikroskop, gelas 

preparat, gelas cover, botol plastik. 

C. Prosedur Penelitian

Pasir yang sudah disterilkan dimasukkan ke dalam pot plastik. Biji PJ yang telah berkecambah kemudian 

disapih ke dalam pot plastik yang telah diisi media pasir bersamaan dengan isolat spora. Terdapat 5 ulangan 

pot plastik untuk tiap jenis spora yang dipakai untuk trap culture. Tanaman ditumbuhkan selama 3 bulan dan 

diberi pupuk Hyponex low P setiap bulannya dengan dosis 1 gram/pot. Tanaman disiram tiap hari. Setelah 

3 bulan, akar tanaman dipanen dan dilakukan pengecatan akar sesuai metode Vierheilig   1998, kemudian 

dianalisa persen kolonisasi mikoriza. 

Metode pengecatan akar menurut Vierheilig   1998 adalah sebagai berikut: Sampel akar yang telah 

dipanen, dimasukkan ke dalam botol-botol kecil kemudian direndam dengan KOH 10 % selanjutnya disterilisasi 

menggunakan otoklaf selama 15 menit dengan suhu 121oC. Setelah selesai, akar dicuci dengan air kran dan 

ditiriskan. Selanjutnya, akar direndam dalam larutan HCl 1 N dan dibiarkan dalam suhu kamar selama 24 jam. 

Larutan HCl kemudian dibuang dan akar dicat menggunakan larutan tinta dan cuka 5% (tinta Parker warna 

biru+cuka makan (5%asam asetat)) dengan cara merendam dan memasukkannya ke dalam autoklaf selama 
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15 menit dengan suhu 121oC. Selanjutnya, larutan cat dibuang. Akar yang telah dicat kemudian direndam 

dalam cairan destain yaitu larutan air dan cuka (5%) selama 1 menit sebelum dilakukan pemeriksaan di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 400x. 

Penghitungan persen infeksi mikoriza pada akar dilakukan dengan menggunakan Gridline Intersection 

Method (Brundrett   1996) dengan rumus sebagai berikut: 

Kolonisasi mikoriza = 
Jumlah akar serabut yang terinfeksi 

X 100%
Jumlah akar serabut seluruhnya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil 

Kolonisasi cendawan mikoriza arbuskula pada akar tanaman Pueraria javanica yang dibiakkan dalam trap 

culture disajikan pada Gambar 1. Spora cendawan mikoriza arbuskula yang diisolasi dari tanah di bawah pohon 

jenis Kapur Naga memiliki persentase kolonisasi tertinggi dibandingkan dengan jenis lain yaitu sebesar 70 % 

dan terendah dari tanah di bawah pohon Merapat dengan persentase kolonisasi sebesar 16%.

Gambar 1.  Persen kolonisasi fungi mikoriza arbuskula pada akar tanaman Pueraria javanica dengan trap culture, tanah diambil dari 

bawah tegakan 5 jenis pohon. Error bar menunjukkan standar deviasi. 

Kolonisasi cendawan mikoriza arbuskula pada akar Pueraria javanica yang diisolasi dengan spora yang 

diambil di bawah pohon Kapur Naga disajikan pada Gambar 2. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa selain 

hifa, bentuk infeksi dari cendawan mikoriza arbuskula adalah vesikel sebagai tempat untuk penyimpanan 

bahan makanan yang dipertukarkan antara akar tanaman dan fungi. 
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Gambar 2  Kolonisasi cendawan mikoriza arbuskula pada akar tanaman Pueraria javanica yang diinokulasi dengan spora dari tanah 
di bawah pohon Kapur Naga. Kiri: perbesaran 10x, Kanan: perbesaran 40x. Tampak struktur vesikel dan hifa.

B. Pembahasan

Tawaraya   (2003) menyebutkan adanya kolonisasi mikoriza arbuskula pada 17 species rawa gambut, 

termasuk lima diantaranya adalah Combretocarpus rotundatus (0%), Callophyllum soulattri (41-60%), Cratoxylon 

arborescens (69%), Gonistylus bancanus (15-58%) dan Tetramerista glabra (15%). Kolonisasi mikoriza arbuskula 

pada akar tanaman Pueraria javanica yang diinokulasi dengan spora dari tanah dibawah Merapat, Gerunggang, 

Kapur Naga, Punak dan Ramin pada penelitian ini semuanya berada diatas 0% sesuai dengan Tawaraya   

(2003) kecuali pada C. rotundatus (Merapat). Pada penelitian Tawaraya   (2003), kolonisasi langsung dilihat 

dari akar tanaman Merapat sedangkan pada penelitian ini, kolonisasi dilihat dari akar tanaman Pueraria 

javanica yang diinokulasi dengan spora yang berasal dari tanah di bawah pohon Merapat. Tanaman memiliki 

kemampuan untuk mengontrol kolonisasi mikoriza yang terjadi pada akarnya (Graham   2013); fakta bahwa 

level kolonisasi lebih tinggi pada tanaman yang diinokulasi menggambarkan bahwa mikoriza ini memiliki 

manfaat dan bahwa level kolonisasi secara alami sangat minimum (Graham   2013). Kolonisasi FMA pada 

akar tanaman menghasilkan dampak yang merentang dari negatif (endofi tikparasit), netral, sampai positif 

(mutualis setimbang) (Brundrett 2004).

Trap culture pada tanaman Pueraria javanica menunjukkan hasil yang bervariasi. Inokulasi pada dasarnya 

ialah memfasilitasi pembentukan simbiosis antara FMA dengan akar tanaman pada suatu kondisi lingkungan 

tumbuh tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan inokulasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terlibat dalam 

pembentukan simbiosis mikoriza arbuskula yaitu (Nusantara   2012): (1) Kompatibilitas isolat dan inang, 

(2) Bentuk inokulum (spora, hifa, akar terkolonisasi, bubur akar), (3) Mutu (kerapatan propagul infektif, nir-

kontaminan, nir-patogen) dan jumlah inokulum, (4) Efektivitas isolat pada beberapa jenis tanaman inang, 

kondisi medium dan lingkungan pertumbuhan, (5) Teknik inokulasi (waktu, cara, dan tujuan), (6) Umur tanaman 

yang diinokulasi, (7) Perlakuan saat perkecambahan benih misalnya ada atau tidaknya penambahan senyawa 

bio-aktif (ekstrak bawang merah, asam humat, dan sebagainya).

Tiap genus mikoriza memiliki perilaku infeksi dan sporulasi yang berbeda-beda pada kondisi lingkungan 

yang berbeda (Nusantara   2012). Sumber inokulum yang baik dapat dilihat dari potensi kolonisasi inokulan 

pada akar. Kolonisasi cendawan mikoriza arbuskula di atas 30% dikategorikan tinggi (O’Connor   2001). Dari 

Hifa

Vesikel
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kelima jenis pohon, hanya spora di bawah pohon Kapur Naga yang menghasilkan kolonisasi diatas 30%. Oleh 

karena itu, dari penelitian ini, spora yang diisolasi dari tanah di bawah pohon Kapur Naga pada lokasi KHDTK 

Tumbang Nusa memiliki potensi yang tinggi untuk ke depannya digunakan sebagai sumber inokulum.

IV.  KESIMPULAN
Kolonisasi mikoriza arbuskula yang tertinggi adalah kolonisasi dari spora yang diambil di bawah tegakan 

pohon Kapur Naga (70%) dan kolonisasi terendah adalah kolonisasi dari spora yang diambil di bawah 

tegakan pohon Merapat (16%). Spora yang dikoleksi dari bawah tegakan Kapur Naga memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai biofertilizer dalam menunjang restorasi hutan rawa gambut terdegradasi.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi persen hidup (survival) dan pertumbuhan tanaman pada 
plot uji provenans Jati dari Cepu, Kotabaru dan Fitotek. Evaluasi dilakukan terhadap persen hidup, tinggi total, 
tinggi bebas cabang, diameter tanaman, kualitas batang dan volume pohon. Survival tanaman bervariasi dari 
93,75 – 95, 0, yang menunjukkan kemampuan survival semua tanaman Jati yang diuji baik, namun dari aspek 
pertumbuhan, Jati asal provenans Cepu untuk parameter tinggi bebas cabang (7,41 m), diameter setinggi dada 
(17,96 cm), taksiran volume pohon (0,167 m3), dan skor bentuk batang (3,01) lebih baik dari yang lain.

Kata kunci : Jati (Tectona grandis), survival, tinggi, diameter, taksiran volume, kualitas batang

I. PENDAHULUAN
Jati (Tectona grandis Linn.F) merupakan salah satu jenis penghasil kayu pertukangan yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi, digunakan untuk berbagai macam keperluan pertukangan dan termasuk kelas kuat dan awet 

II (Martawijaya   1981). Pengembangan tanaman Jati sangat pesat dan memiliki sebaran yang luas di banyak 

negara walaupun jenis ini merupakan jenis indigenous di kawasan Asia Tenggara seperti India, Myanmar, 

Thailand, Laos dan Indonesia (Kaosa-ard, 1999 dan Krisnapillay, 2000). Sebaran tanaman Jati di Indonesia 

meliputi seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Maluku dan Lampung (Martawijaya et al, 1981). 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi informasi, ketertarikan masyarakat untuk 

mengembangkan Jati juga semakin luas dan tidak hanya terbatas pada jenis habitatnya saja (Rachmanady   

2003). Secara ekologis Jati bukan jenis asli Kalimantan, namun bukan berarti Jati tidak ditemukan di pulau 

ini. Tegakan Jati dewasa dengan dbh> 40 cm pernah ditemukan di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, 

Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur. Tegakan dengan umur hampir sama juga dapat ditemukan di 

Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Di lokasi tersebut Jati dapat beradaptasi dengan 

tanah podzolik merah kuning dan aluvial, dengan pH 5-6 dan kesuburan tanah sedang. 
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Penanaman Jati di Kalimantan Selatan telah dimulai sebelum tahun 1940-an di daerah Sungai Bakau, 
Kabupaten Kotabaru yang kemudian bijinya ditanam kembali oleh masyarakat di daerah Sungai Durian, 
Kabupaten Kotabaru dan pada tahun 2003 lalu telah berumur 40 tahun. Jati juga ditanam di beberapa lokasi 
lain seperti di Kota Banjarbaru dan Rantau-Kabupaten Tapin dengan pertumbuhan yang cukup bagus (termasuk 
bonita II dan III, berdasarkan tabel tegakan 10 jenis kayu industri tahun 1975) (Rachmanady   2003). 

Untuk meningkatkan keberhasilan suatu penanaman, diperlukan pemilihan asal sumber benih yang 
sesuai dengan daerah penanaman. Variasi penampilan pertumbuhan tanaman seringkali berasosiasi dengan 
asal usul benih tersebut (Haryjanto, 2013). Adaptasi lokal melalui seleksi alam merupakan tenaga penggerak 
dalam proses deferensiasi antar populasi yang menyebabkan terjadinya perbedaan genetik antar populasi 
(Graudal   1997).

Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru telah membangun plot uji Jati 
yang berasal dari beberapa sumber benih. Uji ini dapat digunakan untuk mengidentikasi sumber benih mana 
yang memiliki produktivitas dan adaptasi terbaik untuk pemanfaatan komersial (Fletcher, 1991). Penelitian 
ini bertujuan untuk untuk mengevaluasi persen hidup (survival) dan pertumbuhan tanaman pada plot uji Jati 
dari beberapa sumber benih.

II. METODOLOGI
A. Waktu dan Lokasi

Percobaan dilakukan di Cantung, desa Sungai Kupang, kec. Kelumpang Hulu, kab. Kotabaru, 
Kalimantan Selatan. Jenis tanah alluvial dan podsolik dengan curah hujan pertahun dalam 10 tahun 
terakhir (2003-2013) berkisar antara 2376-3084 mm/tahun. 

Materi genetik yang digunakan dalam plot uji Jati berasal dari 3 sumber benih yaitu Cepu, Kotabaru 
dan Fitotek. Plot uji Jati ini dibangun tahun 2004. 

B. Desain Percobaan
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Berblok (Randomized Completely Block Design-RCBD) 

dengan 3 asal sumber benih sebagai perlakuan, 8 ulangan, tiap ulangan terdiri dari 10 tanaman dengan 
jarak tanam 3x3 m.

C. Pengamatan Parameter
Parameter yang diamati yaitu tinggi total, tinggi bebas cabang (TBC), diameter tanaman, kualitas 

batang (K) dan taksiran volume pohon. Tinggi total pohon (TT) diukur dari pangkal batang sampai ujung 
menggunakan galah ukur dan diameter ukur pada batang tanaman setinggi 1,3 m di atas permukaan 
tanah dengan menggunakan phiband. Survival dihitung dengan membandingkan jumlah tanaman yang 
hidup dibagi dengan jumlah tanaman awal dikali 100 %. Bentuk batang dinilai dengan sistem skor dari 
1 sampai 5 (Hardiyanto, 2007). Pengukuran didasarkan pada tingkat kelurusan batang pada populasi 
tersebut yang mengikuti pola distribusi normal, dengan kriteria sebagai berikut: 
• skor 1 = bentuk batang terjelek
• Skor 2 = bentuk batang di bawah rata-rata
• Skor 3 = bentuk batang rata-rata dalam populasi
• Skor 4 = bentuk batang di atas rata-rata
• skor 5 = bentuk batang terbaik
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Volume pohon dihitung dengan rumus :

V = ¼ ∏ D2 X H X F

Dimana,

• V  = Volume pohon

• ∏ = 22/7

• D = Diameter setinggi dada (1,3 m)

• H = Tinggi total

• F = Faktor angka bentuk bernilai 0,64 (Arsa, 2008)

D. Analisis

Data hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan analisis varians. Model matematis analisis 

varians (linier model) yang digunakan adalah:

Yij = μ + Bi + Pj + εij

Dimana:

Yij  = Variabel pengamatan pohon yang diukur 

μ = Rerata umum

Bi = Efek blok ke-i

Pj = Efek asal sumber benih ke-j 

Εij = Random galat pada pengamatan ke- ij

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Survival

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa secara umum pertanaman Jati dari 3 sumber benih di Cantung 

memiliki kemampuan hidup yang baik. Rerata survival pada umur 10 tahun 8 bulan adalah 95 %. Menurut 

Anonim (2003) dalam Abdurahman (2009) menyebutkan jika survival tanaman > 75 % menunjukkan 

kemampuan tumbuh tanaman Jati baik.
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Gambar 1. Persentase survival (daya hidup) tanaman Jati umur 10 tahun 8 bulan di Cantung
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Survival merupakan parameter yang paling mudah untuk mengetahui daya adaptasi tanaman pada 

lingkungan barunya (Ginwal dan Mandal, 2004). Tanaman Jati asal fi totek memiliki nilai survival relatif 

lebih tinggi daripada tanaman Jati dari 2 sumber benih lainnya yaitu mencapai 96 %. Salah satu faktor 

pendukung survival tinggi adalah kecocokan tempat tumbuh. Kondisi lahan di Cantung cukup cocok untuk 

tempat tumbuh Jati, seperti : curah hujan di Cantung berkisar antara 2376 – 3084 mm dan banyak terdapat 

karst yang kaya akan kapur. Sumarna (2001) menyebutkan umumnya tanaman Jati membutuhkan iklim 

dengan curah hujan minimum 750 mm/th, optimum 1000 -1500 mm/th, dan maksimum 2500 mm/th 

(walaupun demikian, Jati masih dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 3750 mm/th). Sedangkan 

unsur kimia pokok (macro element ) yang penting dalam mendukung pertumbuhan Jati adalah : kalsium, 

fosfor, kalium, dan nitrogen. 

B. Tinggi , Diameter, Kualita Batang dan Taksiran Volume

Hasil pengukuran karakter pertumbuhan tanaman umur 10 tahun 8 bulan diperoleh rerata tinggi 

pohon 10,04 m; tinggi bebas cabang 7,24 cm dan dbh 16,62 cm dengan skor kelurusan batang 3 serta 

taksiran volume individu pohon 0,146 m3. Dari pengamatan tersebut nampak adanya variasi pada tingkat 

pertumbuhan yang sangat mungkin terjadi sebagai akibat perbedaan materi genetik yang digunakan 

dan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Daniel   (1987) dan Varghese   (2000) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan tanaman Jati sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya matahari, 

curah hujan rata-rata tahunan serta kondisi kesuburan fi sik maupun kimia tanahnya. Pertumbuhan 

tanaman Jati umur 10 tahun 8 bulan di Cantung disajikan pada Gambar 2.

Diameter (cm) TBC (m) TT (m) K
Cepu 17,96 7,41 10,26 3
Fitotek 15,79 6,94 9,54 3
Kotabaru 16,10 7,38 10,34 3
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Gambar 2. Pertumbuhan tanaman Jati dari beberapa sumber benih umur 10 tahun 8 bulan di Cantung
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Gambar 3. Taksiran volume tanaman Jati dari beberapa sumber benih umur 10 tahun 8 bulan di Cantung

Hasil analisis varians parameter tinggi dan diameter menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antara asal sumber benih Jati, sedangkan untuk parameter kualita batang dan taksiran volumme 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak nyata antar asal sumber benih Jati. Hasil analisis 

varians plot uji Jati dari beberapa sumber benih di Cantung disajikan pada Tabel 1 dan hasil uji lanjut 

Duncan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Analisis sidik ragam plot uji Jati dari beberapa sumber benih umur 10 tahun 8 bulan di Cantung

Sumber 
variasi

Derajat 
bebas

Tinggi Total
(m)

Tinggi bebas 
cabang (cm)

Dbh 
(cm)

Kualita batang
Taksiran 

volume (m3)

Kuadrat 
Tengah

F.Hit
Kuadrat 
Tengah

F.Hit
Kuadrat 
Tengah

F.Hit
Kuadrat 
Tengah

F.Hit
Kuadrat 
Tengah

F.Hit

Asal 
Sumber 
Benih

2 0,548 3,65* 1,550 3,09 ns 10,877 4,18ns 0,003 0,065ns 0,003 2,57ns

Blok 7 52,705 351,33 60,88 121,37 4,907 1,88 0,087 1,685 0,01 9,98

Galat 23 0,150 0,5 2,61 0,052 0,001

Keterangan :

* = berbeda nyata pada taraf uji 5 %

ns = tidak berbeda nyata

Tabel 2. Hasil uji Duncan pertumbuhan tanaman Jati umur 10 tahun 8 bulan di Cantung

Ranking

Tinggi total 
(m)

Tinggi bebas cabang (m)
Dbh 
(cm)

Asal Sumber 
Benih

Rerata
Asal Sumber 

Benih
Rerata

Asal Sumber 
Benih

Rerata

1 Kotabaru 10,34a Cepu 7,79a Cepu 17,84a

2 Cepu 10,27a Kotabaru 7,38a Kotabaru 16,10ab

3 Fitotek 9,54 b Fitotek 6,94a Fitotek 15,78 b

Keterangan  : angka yang dikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05
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Hasil uji lanjut terhadap rerata tinggi total pohon menunjukkan bahwa populasi terbaik ditemukan 
dari tanaman asal Kotabaru yaitu 10,34 m. Sedangkan hasil uji lanjut terhadap rerata tinggi bebas cabang 
dan dbh menunjukkan populasi terbaik ditemukan dari tanaman asal Cepu yaitu secara berurutan 7,41 
m dan 17,96 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan tanaman Jati dari Cepu lebih 
baik jika dibandingkan dari tanaman Jati asal Kotabaru dan Filotek.

Menurut Zobel et al. (1960), variasi tanaman hutan dapat terjadi antar spesies, asal sumber benih, 
tegakan, tempat tumbuh, individu pohon dan variasi dalam individu pohon. Variasi geografi s merupakan 
faktor yang paling penting atau berperan terhadap karakteristik tanaman hutan yang terkait dengan 
kemampuan bertahan hidup atau adaptabilitas. Sementara itu karakter ekonomi tanaman yang tidak 
berhubungan dengan fi tness seperti kelurusan batang dan pertumbuhan paling banyak dipengaruhi oleh 
variasi individu pohon (antar pohon). 

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan:
1. Kemampuan hidup tanaman Jati dari 3 asal sumber benih relatif baik dan dapat beradaptasi dengan 

kondisi lingkungan di Cantung, Kalimantan Selatan yang ditandai dengan persentase hidup yang 
relatif tinggi 94 – 96 %

2. Variasi pertumbuhan tanaman uji Jati dari beberapa sumber benih menunjukkan perbedaan yang 
nyata pada tinggi dan dbh serta menunjukkan perbedaan yang tidak nyata pada sifat tinggi bebas 
cabang, kualita batang dan taksiran volume pohon

3. Tinggi total pohon menunjukkan bahwa populasi terbaik ditemukan dari tanaman asal sumber 
benih Kotabaru yaitu 10,34 m. Sedangkan hasil uji lanjut terhadap rerata tinggi bebas cabang dan 
dbh menunjukkan populasi terbaik ditemukan dari tanaman asal sumber benih Cepu yaitu secara 
berurutan 7,41 m dan 17,96 cm. 
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