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ABSTRAK  

Aeroseeding merupakan salah satu cara dalam merehabilitasi lahan rawa gambut. Agar hasil aerosseding 

lebih efektif, digunakan seedball. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat fisis seedball 

yang dibuat dari tiga kombinasi formula yakni (A) gambut (B) liat, dan (C) talc yang dicampurkan dengan 

kompos dengan perbandingan 1:1 , serta dibentuk menjadi ketebalan berbeda yakni 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. 

Hasil analisis sifat fisis menunjukkan formula A (Gambut dan kompos) memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan formula lainnya karena memiliki kadar air (91.1%), bulk density (0.81%) dan porositas (58.47%) 

yang lebih sesuai untuk perkecambahan benih dibandingkan dengan formula lainnya. Selain itu, formula A 

juga memiliki berat yang ringan sehingga meningkatkan efisiensi pada saat penaburan benih yang 

dilakukan pada kegiatan rehabilitasi melalui aeroseeding. 
 

Kata kunci : rehabilitasi, seedball, kadar air, lahan gambut 
 
 
 
I. PENDAHULUAN   

Lahan rawa gambut merupakan komponen penting dalam ekosisitem dunia. Dari sudut pandang   
ekologis, lahan rawa gambut memiliki peran sebagai habitat flora fauna, pengatur hidrologis serta sebagai 

pool carbon. Namun, adanya kegiatan pembakaran lahan serta alih fungsi lahan rawa gambut 

menyebabkan menurunnya luasan lahan rawa gambut di Indonesia. Oleh karena itu, rehabilitasi lahan 

rawa gambut merupakan salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam mengatasi kerusakan 

lingkungan. Sayangnya, praktik rehabilitasi lahan rawa gambut terkadang tidak bisa dilakukan secara 

konvensional akibat kondisi lahan yang susah dijangkau. Salah satu cara untuk rehabilitasi lahan dengan 

kondisi medan yang sulit adalah dengan metode aeroseeding. 
 

Aeroseeding merupakan satu cara rehabilitasi yang awalnya dikembangkan di daerah Amerika pada 

lahan-lahan pasca kebakaran hutan, salah satunya di daerah DAS South Fork Trinity (Miles et al., 1987). Di 

Indonesia sendiri, kegiatan aeroseeding sudah dilakukan, antara lain di hutan kota Palangkaraya (Tim 

Aerial Seeding Jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya, 2011), Balangpulang dan di Pegunungan 

Willis (Millang, 2010). Dalam pelaksanaannya, aeroseeding dilakukan dengan dua cara yakni dengan 

menebarkan benih secara langsung dari pesawat, dan dibungkus dengan bahan tertentu. 
 

Pembuatan seedball untuk penanaman pertama dilakukan dengan menggunakan campuran benih, tanah, 

air dan lumpur (Fukuoka, 1992). Seedball mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan benih 
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untuk berkecambah. Pada aeroseeding, seedball dibuat dengan beberapa tujuan. Pertama, menambah 

massa benih agar jatuh pada lokasi target rehabilitasi. Kedua, memberikan kondisi yang lebih kondusif 

bagi benih untuk berkecambah dan bertahan sehingga mampu bertahan hingga benih berkecambah 

(Priadi, 2010). 
 

Saat ini, sudah terdapat beberapa penelitian tentang pembuatan seedball aeroseeding. Terdapat beberapa 

bahan organik yang sering digunakan antara lain kompos, gambut, dan liat. Terdapat perbedaan kualitas 

pertumbuhan dan perkecambahan pada jenis benih dan jenis bahan organik pembawa yang berbeda. Hasil lain 

dikemukakan oleh Alimah (2010), bahwa formula pembawa tidak berpengaruh terhadap tingkat 

perkecambahan benih. Dari beberapa penelitian yang ada, aspek fisis dari formula seedball yang dibuat kurang 

diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek 
 
fisis seedball yang dibuat dari formula pembentuk serta ketebalan yang berbeda. Hasil akhir dari penelitian 

terkait aspek fisis seedball ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada proses rehabilitasi 

melalui metode aeroseeding. 

 
II.  BAHAN DAN METODE 
 

Tabel 1. Formula yang digunakan dalam pembuatan seedball aeroseeding 
 

Jenis Formula Media Pembungkus Jumlah Takaran Kompos 
    

A Tanah Gambut 1 1 
    

B Tanah Liat 1 1 
    

C Talk Powder 1 1 
    

 
Seedball dibuat dengan tujuan untuk memberikan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh benih 

untuk berkecambah serta memberikan kondisi lingkungan yang lebih mendukung dalam perkecambahan. 

Oleh karena itu, seedball dibuat dengan bahan-bahan organik. Pada penelitian ini, bahan organik yang 

digunakan adalah gambut, kompos, tanah liat, dan talk. Talk sendiri merupakan bahan yang sudah sangat 

umum digunakan sebagai coating biji pada tanaman pertanian (Madsen et al., 2012). Terdapat tiga jenis 

formula yang digunakan untuk pembuatan seedball (Tabel 1). Prosedur pembuatan seedball dilakukan 

dengan mencampurkan bahan penyusun sesuai dengan komposisinya, diaduk perlahan, diambil 

gumpalan-gumpalan (Gambar 1). Keseluruhan proses ini dilakukan dengan cara non-mekanis. Seedball 

dibentuk menjadi ukuran bulat-bulat dengan kombinasi diameter seedball yakni 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. 

Penentuan diameter seedball dilakukan dnegna menggunakan jangka sorong (Gambar 2). 
 

Uji sifat fisis media dilakukan terhadap media yang dibuat dengan formula dan ketebalan yang 

berbeda. Uji fisis yang dilakukan meliputi uji kadar air, berat jenis partikel, bulk density, dan porositas dan 

massa tanah. Analisis dilakukan Metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini mengikuti pedoman 

yang diberikan oleh Puja (2008). Selain itu ditambahkan pula pengukuran massa seedball dari formula dan 

ketebalan seedball yang berbeda. Seluruh pengujian dilakukan di laboratorium tanah Balai Penelitian 

Kehutanan Banjarbaru. 
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Gambar 1. Pencampuran Bahan Pembuat Seedball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Pengukuran Diameter Seedball 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

Hardjowigeno (2003) menyebutkan bahwa sifat tanah dibagi menjadi tiga karakter yakni sifat fisik, sifat   
kimia, dan sifat biologis. Sifat fisis tanah merupakan komponen yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 

penanaman karena sifat fisis ini mempengaruhi penetrasi akar, retensi air, drainase, dan aerasi tanaman. 

Pentingnya mengetahui sifat fisis tanah juga berlaku bagi pembuatan seedball karena seedball dibuat 

sebagai media tumbuh benih yang digunakan dalam proses rehabilitasi. 
 

Seedball dibuat dengan komposisi yang berbeda yakni kompos dan gambut (formula A), kompos dan 

liat (formula B), serta kompos dan talc (Fomula C). Berdasarkan analisis fisik yang dilakukan terhadap tiga 

jenis formula pembungkus (Tabel 2), diketahui bahwa formula A memiliki kadar air paling tinggi. Hal ini 

berkaitan dengan kemampuan tanah gambut dalam mengikat air. Tanah gambut memiliki kemampuan 
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menyerap dan menyimpan air sebanyak 13 kali dari bobotnya (Agus dan Subiksa 2008). 

 
Tabel 2. Hasil uji fisis media seedball pada komposisi media berbeda 

 

No Parameter 
 Formula  

 

Gambut+kompos Tamah Liat + Kompos Talk + Kompos 
 

  
 

1 Kadar Air (%) 91,1 46,4 32,58 
 

2 Berat Jenis Partikel (g/cm3) 1,39 2,13 2,56 
 

3 Bulk Density (g/cm3) 0,81 0,86 1,41 
 

4 Porositas (%) 58,47 40,52 55,13 
 

      

 
Berat jenis partikel dan bulk density tanah sangat menentukan porositas tanah. Bulk density atau 

dikenal juga dengan berat volume tanah merupakan perbandingan berat tanah dengan volume total tanah 

(Pandutama et al., 2003). Bulk density sangat berpengaruh pada porositas tanah, pergerakan air, 

peredaran udara, serta penetrasi akar tanaman. Penelitian Skinner et al.(2009) menunjukkan bahwa 

penetrasi akar ke dalam tanah secara linear berkurang seiring dengan peningkatan bulk density. Jika ketiga 

formula pembungkus seedball dibandingkan, diketahui besarnya bulk density media dari yang terkecil 

hingga terbesar adalah Formula A, Formula B, dan Formula C. Jika ditinjau dari bulk density masing-masing 

tipe seedball, maka pembungkus dengan formula A, merupakan yang paling baik karena nilai bulk density 

yang rendah yakni sebesar 0,81 g/cm3. Porositas tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen 

di dalam formula pembungkus seedball. Porositas paling rendah terdapat pada formula B yang tersusun 

atas kompos dan liat. Hal ini dikarenakan tanah liat atau clay memiliki diameter partikel yang sangat kecil 

yakni < 0.002 mm (Hardjowigeno, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Perbandingan Berat seedball dari formula dan ketebalan yang berbeda 

 
Berat seedball merupakan pertimbangan penting dalam kegiatan penanaman dengan aeroseeding. 

Sebagai contoh, kegiatan aerosseding yang dilakukan di Sulawesi utara dengan menggunakan pesawat 
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CASA 212-200 TNI-AU dengan dengan kemampuan angkut 1500 kg/flight (Millang 2010). Dari pengukuran 

yang dilakukan, berat seedball dari formula dan diameter berbeda disajikan pada Gambar 3. Diketahui 

bahwa berat seedball paling ringan adalah berat seedball yang dibuat dengan formula A yang merupakan 

pencampuran kompos dan gambut dengan berat rata-rata pada diameter 2 cm, 3 cm dan 4 cm berturut 

turut adalah 6.7 g; 22,51 g; dan 39.13 g. Informasi mengenai berat seedball dapat digunakan sebagai 

referensi dalam pengangkutan seedball pada saat proses pelaksanaan aeroseeding. Jika dipandang dari 

segi kepraktisan dan pendanaan, seedball dengan berat paling ringan tentu saja lebih efektif dibandingkan 

dengan seedball dengan berat yang besar . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Jumlah seedball/ kilogram dari formula dan ketebalan seedball yang berbeda 

 
Setiap kali terbang, jumlah seedball dengan ukuran ringan akan membawa lebih banyak benih 

dibandingkan tipe seedball dengan massa yang labih besar. Pada masing-masing formula, jumlah seedball 

setiap kilogram ditampilkan pada Gambar 4. Berdasarkan data tersebut, jenis A merupakan jenis yang 

paling ringan sehingga jumlah seedball setiap kilogramnya adalah 149 butir (d=2 cm), 44 (d=3 cm), dan 25 

butir (d= 4cm). Hasil ini menandakan bahwa diantara ketiga formula, seedball yang dibuat dari Formula A 

dengan diameter seedball ukuran 2 cm merupakan pilihan yang paling efektif. Jika diasumsikan penebaran 

seedball dilakukan dengan pesawat CASA 212-200 TNI-AU dengan dengan kemampuan angkut 1500 

kg/flight maka jumlah seedball yang diangkut sekali terbang adalah sebanyak 223,500 buah seedball. 
 

Selain efektif dalam pengangkutan, seedball dengan diameter 2 cm juga diasumsikan lebih baik untuk 

kegiatan rehabilitasi. Hal ini karena seedball dengan diameter besar akan memberikan tekanan yang lebih 

besar pada benih. Semakin tebal seedball, tekanan media terhadap biji semakin besar sehingga energi 

yang dibutuhkan oleh benih untuk mematahkan soil penetration resistance semakin tinggi. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Skinner (2009) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan akar terbatas pada tanah 

dengan tekanan sebesar 1MPa, serta kemampuan benih berkecambah tidak berhasil jika tanah memiliki 

tekanan sebesar 1 hingga 2 MPa (Skinner et al. 2009). 
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IV.  KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan   

Seedball merupakan salah satu alternative metode yang digunakan untuk meningkatkan rehabilitasi   
dengan eroseeding. Seedball dapat dibuat dengan menggunakan berbagai alternative bahan pembentuk. 

Berdasarkan hasil analisis fisik yang dilakukan pada penelitian ini, diketahui bahwa seedball dengan bahan 

pembentuk yang berasal dari kompos dan tanah gambut memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

seedball lain yang dibuat dari bahan liat dan talk. Seedball dengan bahan pembentuk kompos dan gambut 

(Formula A) memiliki kadar air, porositas, bulk density yang lebih sesuai untuk mendukung pertumbuhan 

benih dibandingkan dengan seedball yang dibuat dari bahan pembentuk tanah liat dan talc. Selain itu, 

berdasarkan beratnya, seedball dengan formula A lebih efektif saat pengangkutan sehingga bisa menekan 

biaya operasional dan mendukung keberhasilan kegiatan rehabilitasi. 

 
B. Saran   

Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan rehabilitasi dnegan menggunakan aeroseeding sebaiknya   
dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ketebalan dan formula seedball tehadap 

perkecambahan benih. 
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