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Ringkasan 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan 

tanaman adalah penggunaan benih bermutu. Masalah utama 

penggunaan benih bermutu adalah keterbatasan sumber benih, baik 

dalam jumlah, rekomendasi, pembangunan maupun evaluasi. 

Berkaitan dengan masalah ini di Kintap terdapat Kawasan Hutan 

Dengan Tujuan Khusus yang didominasi oleh belukar mahang yang 

diduga memiliki potensi sebagai penghasil benih mahang, namun 

sejauh mana potensi dari tegakan jenis ini dalam menghasilkan benih 

dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

potensinya dijadikan tegakan benih di KHDTK Kintap. 

Metode pengumpulan data komposisi dan struktur jenis tegakan 

mahang menggunakan cara jalur berpetak. Kemudian data tersebut 

dianalisis secara kuantitatif dengan rumus-rumus kerapatan, kerapatan 

relatif, frekuensi dan frekuensi relatif. Analisis kualitatif juga dilakukan 

untuk memperoleh gambaran tentang penyebaran pohon, kualitas 

tegakan, kesehatan pohon, keamanan dan aksesibilitas menuju 

tegakan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 6 jenis mahang. Jenis 

Macaranga hypoleuca memiliki kerapatan tertinggi (9 pohon/ha). 

Dari aspek kualitas, kesehatan, pembungaan, pembuahan, aksesibilitas 

dan keamanan keenam jenis mahang memenuhi syarat dijadikan 

tegakan benih. 

Kata kunci : Tegakan, Mahang dan benih 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini suplai kayu dari hutan alam untuk berbagai keperluan masyarakat 

maupun industri semakin menipis yang merupakan dampak dari laju degradasi 

hutan yang tidak terkendali. Pembangunan hutan tanaman dipandang perlu 
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sebagai upaya penanggulangan lahan kritis dan penyuplai bahan baku bagi 

kepentingan masyarakat dan industri. Untuk itu perlu diperhatikan jenis-jenis 

yang potensial yaitu cepat tumbuh, dapat beradaptasi di berbagai tipe tanah 

khususnya lahan terbuka dan kritis, juga memiliki kualitas kayu yang baik 

untuk berbagai keperluan seperti kayu bakar, pertukangan, bahan baku 

industri dan perbaikan hydroorologi (Widiarti A. dan Mindawati N., 2006) 

Kayu mahang yang dikupas sering digunakan untuk bahan bangunan 

sementara yang tidak berhubungan dengan tanah. Kayunya digunakan juga 

untuk rangka ringan, perlengkapan interior, moulding, reng, peti pengepak, 

pelampung, kano dan terutama tangkai korek api. Dari kayu mahang dapat 

dihasilkan pulp berkualitas tinggi dan untuk pembuatan kayu lapis. Kayu ini 

cukup baik untuk kayu bakar (Abdurrohim S., dkk., 2004). Selain itu kayu 

mahang juga baik untuk tujuan perbaikan hydroorologis karena dapat hidup 

di tempat-tempat terbuka yang lahannya kritis (pionir), tumbuh cepat, 

bertajuk lebat dan dapat memberikan serasah yang banyak. 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan 

tanaman adalah penggunaan benih bermutu. Masalah utama dalam 

penggunaan benih bermutu adalah keterbatasan sumber benih baik dalam 

jumlah, rekomendasi, pembangunan maupun evaluasi (Siregar N.W., 2006). 

Untuk itu perlu adanya peningkatan dalam hal pembangunan sumber benih 

terutama jenis-jenis yang potensial namun belum banyak dikembangkan 

seperti halnya jenis-jenis mahang. 

Berdasarkan perataruran Menteri Kehutanan No: P.1/Menhut-II/2009 

(revisi) tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan, sumber benih 

terbagi atas : 1). Tegakan benih terdidentifikasi, 2). Tegakan benih terseleksi, 
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3). Areal produksi benih, 4). Tegakan benih provenan, 5). Kebun benih semai, 

5). Kebun benih  klon dan 7). Kebun pangkas (Leksono, B., 2010) 

Tegakan Benih Teridentifikasi (TBI)  merupakan penghasil benih yang 

ditujukan untuk jangka pendek. Syarat untuk menunjuk sumber benih ini 

adalah telah diketahui batas areal dan komposisi jenisnya, namun jalur isolasi 

belum diperlukan. Tegakan tersebut harus didominasi oleh jenis yang ditunjuk 

atau diinginkan (species target) namun tindakan silvikultur belum dilakukan, 

seperti: penjarangan, stimulasi pembungaan, dll. Jumlah pohon pada tegakan 

ini minimal berjumlah 25 pohon untuk menjaga keragaman genetik. TBI harus 

masih produktif sehingga mampu memproduksi benih dalam jumlah yang 

cukup (Leksono, B., 2010). 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kintap merupakan 

salah satu sarana penelitian yang dimiliki Balai Penelitian Kehutanan 

Banjarbaru dengan luas 1000 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 

83/Menhut-II/2004 tanggal 10 Maret 2004 (Mukhlisin dan Suryanto E., 

2008). Kawasan ini dibangun untuk memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian 

yang merupakan areal bekas tebangan HPH PT. Hutan Kintap pada tahun 

1980 an dengan kondisi vegetasi yang didominasi oleh belukar mahang 

(Panjaitan dan Suryanto E., 2009). 

KHDTK Kintap dengan vegetasi belukar mahang dianggap memiliki 

potensi yang baik sebagai penghasil benih mahang. Hal ini ditunjukkan pada 

bulan April sampai dengan Juli 2009 beberapa jenis mahang mengalami 

panen raya, bahkan beberapa peneliti dari Balai Penelitian Teknologi 

Perbenihan Samboja dan Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat Kuok 

melakukan kegiatan eksplorasi benih mahang di KHDTK Kintap ini. Adapun 
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benih yang mereka kumpulkan adalah dari jenis Macaranga gigantea, 

Macaranga conifera dan Macaranga hypoleuca. Pada peneliti tersebut 

melakukan kegiatan eksplorasi benih mahang di KHDTK Kintap ini 

dikarenakan pada saat itu di daerah Riau dan Kalimantan Timur tidak 

ditemukan jenis-jenis mahang yang berbuah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi tegakan 

mahang untuk dijadikan tegakan benih di KHDTK Kintap, sedangkan sasaran 

yang ingin dicapai adalah diperolehnya data potensi dan sebaran tegakan 

mahang di KHDTK Kintap. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pengamatan dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data 

primer mengenai kondisi tegakan mahang di KHDTK Kintap. Pengamatan 

dilakukan dengan metode jalur berpetak dengan ukuran 20x20 meter 

sepanjang 500 meter sebanyak 3 (tiga) jalur dengan jarak antar jalur 100 

meter, sehingga petak ukur yang dibuat adalah 75 petak dengan luas 

keseluruhan adalah 3 ha. Adapun parameter yang diamati adalah jenis 

mahang, jumlah jenis, jumlah individu tiap jenis, tinggi, diameter, lebar tajuk, 

koordinat (X,Y) dan jarak antar pohon mahang. Selain itu dilakukan 

pengamatan secara deskriptif  mengenai penyebaran pohon, kualitas tegakan, 

aksesibilitas dan keamanan tegakan. Plot contoh yang dibuat di lapangan 

seperti gambar 1. 
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Gambar 1. Plot contoh yang dibuat di lapangan 

 

Analisa data 

Data hasi pengamatan di lapangan dianalisis secara kuantitatif yaitu untuk 

mengetahui nilai kerapatan (K), kerapatan relatif (KR), frekuensi (F), frekuensi 

relatif (FR), jumlah jenis mahang, jumlah individu tiap jenis mahang dan rata 

jarak antar pohon.  

 Kerapatan (K)      

Jumlah individu suatu jenis 

  Kerapatan              =           ------------------------------------------ 

         Luas  Petak Contoh 

 

 Kerapatan Relatif (KR)     

Kerapatan Suatu jenis 

  Kerapatan Relatif     =   ------------------------------------      X 100 % 

      Kerapatan Seluruh Jenis  

 

  500 meter 

100 meter 

100 meter 
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 Frekuensi (F)      

Jumlah plot ditemukan suatu jenis 

  Frekuensi          =      ---------------------------------------------------- 

      Jumlah seluruh plot pengamatan 

 

 Frekuensi Relatif (FR)     

Frekuensi suatu jenis 

  Frekuensi relatif      =        ------------------------------------     X 100 % 

      Frekuensi seluruh jenis 

 

Selain itu untuk data-data yang diamati secara deskriptif dilakukan analisa 

secara kualitatif seperti halnya penyebaran pohon, kualitas tegakan, kesehatan 

pohon, keamanan dan aksesibilitas menuju tegakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Potensi Tegakan Mahang di KHDTK Kintap 

1. Kerapatan tegakan mahang 

Dari hasil pengamatan diperoleh 6 (enam) jenis mahang yaitu Macaranga 

hypoleuca, Macaranga gigantea, Macaranga sp, Macaranga hose, 

Macaranga conifera dan Macaranga pruinosa. Adapun jumlah individu tiap 

jenis, nilai kerapatan dan frekuensi ditemukan suatu jenis dalam petak ukur 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Hasil analisa vegetasi komunitas mahang di KHDTK Kintap 

N

o 

Jenis Jumlah 

individu 

tiap jenis 

Kerapatan 

(30000 

m2) 

Kerapatan 

Relatif 

(%) 

Jml 

plot 

ditemu-

kan 

suatu 

jenis 

Frekuensi 

(75 petak) 

Frekuensi 

Relatif 

(%) 

1 

Macaranga 

hypoleuca 26 0,000867 32,0988 18 0,24 28,57143 

2 

Macaranga 

gigantea 16 0,000533 19,7531 15 0,2 23,8095 

3 Macaranga Sp. 12 0,000400 14,8148 9 0,12 14,2857 

4 Macaranga hosei 10 0,000333 12,3457 7 0,093333 11,1111 

5 

Macaranga 

conifera 10 0,000333 12,3457 8 0,106667 12,6984 

6 

Macaranga 

pruinosa 7 0,000233 8,6420 6 0,08 9,5238 

Total 81 0,002700 100,00   0,84 100,00 

Menurut Leksono, B., (2010), jumlah pohon untuk dijadikan tegakan benih 

teridentifikasi (TBI) sekurang – kurangnya terdapat 25 pohon.  

Dari data di atas dapat di lihat bahwa jenis Macaranga hypoleuca 

memiliki nilai kerapatan tertinggi dari jenis yang lain yaitu 8,67 atau 9 pohon 

per hektar. Jenis ini potensial untuk dijadikan tegakan benih, namun untuk 

memenuhi kriteria jumlah pohon yang disyaratkan Direktorat Perbenihan 

Tanaman Hutan yaitu 25 pohon maka setidaknya perlu areal tegakan benih 

seluas 2,9 ha. Untuk jenis Macaranga gigantea karena kerapatannya 5 pohon 

per hektar maka diperlukan areal tegakan benih seluas  5 ha. Untuk jenis 

Macaranga sp. diperlukan areal tegakan benih minimal 6,25 ha, Macaranga 

hosei dan Macaranga conifera memerlukan areal tegakan benih minimal                
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7,5 ha. Sedangkan untuk jenis Macaranga pruinosa apabila dijadikan tegakan 

benih memerlukan luasan 10,7 ha. Dengan demikian apabila ingin membuat 

tegakan benih yang mencakup keenam jenis mahang di atas maka diperlukan 

luas areal minimal 10,7 ha sehingga persyaratan minimal 25 pohon untuk tiap 

jenis dapat terpenuhi.  

2. Kualitas dan kesehatan tegakan 

Menurut Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan (2003), tegakan 

diterima sebagai calon sumber benih jika kualitasnya termasuk rata-rata hingga 

di atas rata-rata yaitu banyak pohon dalam tegakan yang berdiameter besar, 

tinggi dan relatif lurus. Sedangkan kesehatan tegakan adalah calon sumber 

benih yang bebas atau sedikit serangan hama dan penyakit yang terlihat dari 

ciri-ciri kematian pohon yang acak dalam jumlah kecil dan tidak 

mengelompok. 

 Berikut hasil pengamatan beberapa jenis mahang (Macaranga spp.) di 

KHDTK Kintap : 

a. Macaranga hypoleuca 

Dari hasil pengukuran dan pengamatan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 2. Penampilan Macaranga hypoleuca berdasarkan diameter, tinggi dan tinggi 

bebas cabang 

Diameter (cm) Jumlah % Tinggi (m) Jumlah % 
Tinggi bebas 

cabang  (m) 
Jumlah % 

20-25 9 34.62 ≤ 15 3 11.54 <10 4 15.38 

>25-30 6 23.08 16 - 20 17 65.38 ≥10 22 84.62 

>30-35 7 26.92 >20 6 23.08       

>35 4 15.38             

Total 26 100 Total 26 100 Total 26 100 
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Menurut Abdurrohim S., dkk. (2004), pohon ini umumnya memiliki diameter 

hingga 40 cm dan tinggi sampai 30 meter. Dari data di atas dapat dilihat 

bahwa tegakan Macaranga hypoleuca memiliki penampilan yang baik dengan 

jumlah pohon yang berdiameter antara 30 cm sampai 40 cm sebanyak 11 

pohon atau 42,30 persen dan tinggi diatas 15 meter sebanyak 23 pohon 

(88,46%). Selain itu sebanyak 22 pohon (84,42 %) memiliki tinggi bebas 

cabang lebih dari atau sama dengan 10 meter, hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar tegakan Macaranga hypoleuca memiliki bentuk pohon yang 

lurus dan tinggi. Bedasarkan pengamatan langsung di lapangan tidak 

ditemukan pohon jenis ini yang diserang hama penyakit dan hanya terdapat 

semut pada percabangannya. Seperti pada umumnya pohon mahang 

merupakan habitat hidup semut. Dengan demikian jenis Macaranga hypoleuca 

di KHDTK Kintap memenuhi syarat untuk dijadikan tegakan benih. 

b. Macaranga gigantea 

Dari hasil pengukuran dan pengamatan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3. Penampilan Macaranga gigantea berdasarkan diameter, tinggi dan 

tinggi bebas cabang 

Diameter 

(cm) Jumlah % 

Tinggi 

(m) Jumlah % 

Tinggi bebas 

cabang (m) Jumlah % 

20-25 7 43.75 ≤ 15 5 31.25 <10 6 37.50 

>25-30 2 12.50 16 - 20 10 62.50 ≥10 10 62.50 

>30-35 3 18.75 >20 1 6.25       

>35 4 25.00             

Total 16 100 Total 16 100 Total 16 100 
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Menurut Heyne K. (1987), pohon ini umumnya memiliki tinggi 20 

meter dengan diameter mencapai 25 cm. Jenis ini relatif lebih kecil bila 

dibandingkan dengan Macaranga hypoleuca sehingga untuk pohon yang 

berdiameter diatas 25 cm dengan tinggi lebih dari 20 meter jumlahnya sangat 

sedikit. Karena secara fisiologis jenis ini umumnya berdiameter 25 cm sehingga 

berdasarkan data di atas bahwa tegakan Macaranga gigantea di KHDTK 

Kintap cukup potensial untuk dijadikan tegakan benih jika dinilai berdasarkan 

kondisi tegakan. Dapat dilihat bahwa dari ukuran diameter umumya lebih dari 

20 cm dengan tinggi mencapai 20 meter dan tinggi bebas cabang juga 

sebagian besar lebih dari atau sama dengan 10 meter (62,50%). 

c. Macaranga sp 

Dari hasil pengukuran dan pengamatan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4. Penampilan Macaranga sp. berdasarkan diameter, tinggi dan tinggi 

bebas cabang 

Diameter 

(cm) Jumlah % 

Tinggi 

(m) Jumlah % 

Tinggi bebas 

cabang (m) Jumlah % 

20-25 7 58.33 ≤ 15 5 41.67 <10 6 50.00 

>25-30 1 8.33 16 - 20 7 58.33 ≥10 6 50.00 

>30-35 1 8.33 >20 0 0.00       

>35 3 25.00             

Total 12 100 Total 12 100 Total 12 100 

Untuk jenis mahang ini karena belum teridentifikasi secara pasti maka 

untuk diameter dan tinggi maksimal pada umumnya tidak diketahui. Namun 

dari data di atas dapat dilihat bahwa umumnya jenis ini memiliki diameter 20 

– 25 cm (58,33%) dengan tinggi 16-20 cm (58,33%). Sedangkan untuk tinggi 
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bebas cabang lebih dari atau sama dengan 10 meter hanya 50%. Dengan 

demikian berdasarkan kriteria kualitas pohon, jenis ini perlu ditinjau ulang dan 

digali informasi lebih lanjut mengenai fisiologinya sehingga dapat ditentukan 

kelayakannya untuk dijadikan tegakan benih. 

d. Macaranga hosei 

Dari hasil pengukuran dan pengamatan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 5. Penampilan Macaranga hosei berdasarkan diameter, tinggi dan tinggi 

bebas cabang 

Diameter 

(cm) 
Jumlah % 

Tinggi 

(m) 
Jumlah % 

Tinggi bebas 

cabang (m) 
Jumlah % 

20-25 4 40.00 ≤ 15 0 0.00 <10 4 40.00 

>25-30 0 0.00 16 - 20 8 80.00 ≥10 6 60.00 

>30-35 3 30.00 >20 2 20.00    

>35 3 30.00       

Total 10 100 Total 10 100 Total 10 100 

Menurut T.C. Whitmore et al., (1989), pohon ini umumnya memiliki 

tinggi hingga 24 meter dengan diameter 60 cm. KHDTK Kintap merupakan 

areal bekas tebangan PT. Hutan Kintap pada tahun 1980an dan mahang 

merupakan jenis pionir yang tumbuh setelah kegiatan penebangan sehingga 

dapat diasumsikan bahwa umur tegakan mahang yang ada di KHDTK Kintap 

kurang dari 30 tahun. Apabila riap diameter mahang 1,5 cm per tahun maka 

diameter terbesar saat ini kurang dari 45 cm. Dengan demikian diameter 

produktif jenis ini berkisar 30 sampai dengan 45 cm. Dari hasil pengukuran 

diperoleh pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm sebanyak 6 pohon (60%) 

dengan diameter terbesar 39,4 cm. Sedangkan untuk tingginya dapat dilihat 

bahwa dari seluruh sampel yang diambil menunjukkan bahwa 100 % memiliki 

tinggi di atas 15 meter. Untuk tinggi bebas cabang lebih dari atau sama dengan 

10 meter terdapat 6 pohon (60%). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 
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untuk jenis Macaranga hosei di KHDTK Kintap memenuhi syarat untuk 

dijadikan kebun benih dinilai dari segi kualitas dan kesehatan pohon. 

e. Macaranga conifera 

Dari hasil pengukuran dan pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 6. Penampilan Macaranga conifera berdasarkan diameter, tinggi dan 

tinggi bebas cabang 

Diameter 

(cm) Jumlah % 

Tinggi 

(m) Jumlah % 

Tinggi bebas 

cabang (m) Jumlah % 

20-25 5 50.00 ≤ 15 4 40.00 <10 3 30.00 

>25-30 2 20.00 16 - 20 6 60.00 ≥10 7 70.00 

>30-35 2 20.00 >20 0 0.00       

>35 1 10.00             

Total 10 100 Total 10 100 Total 10 100 

Menurut Forest Research Institute Samarinda (1996), pohon ini 

umumnya memiliki tinggi mencapai 30 meter dengan diameter 60 cm. Sama 

halnya dengan Macaranga hosei, untuk diameter terbesar jenis ini di KHDTK 

Kintap kurang dari 45 cm. Dari hasil pengukuran diperoleh pohon terbesar 

jenis Macaranga conifera di KHDTK Kintap sebesar 37,2 cm. Dari data di atas 

dapat dilihat berdasarkan diameter, tinggi dan tinggi bebas cabang bahwa 

tegakan Macaranga conifera di KHDTK Kintap berdiameter lebih kecil dan 

tinggi serta lurus. Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun sebagian besar 

berdiameter 20-25 cm tapi memiliki tinggi bebas cabang lebih dari atau sama 

dengan 10 meter (70 %). Dari data di atas menunjukkan bahwa untuk jenis 

Macaranga conifera di KHDTK Kintap memenuhi syarat untuk dijadikan 

tegakan benih ditinjau dari kualitas dan kesehatan pohon.  

f. Macaranga pruinosa 

Dari hasil pengukuran dan pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 7. Penampilan Macaranga pruinosa berdasarkan diameter, tinggi dan 

tinggi bebas cabang 

Diameter 

(cm) Jumlah % 

Tinggi 

(m) Jumlah % 

Tinggi bebas 

cabang Jumlah % 

20-25 2 28.57 ≤ 15 2 28.57 <10 1 14.29 

>25-30 3 42.86 16 - 20 4 57.14 ≥10 6 85.71 

>30-35 1 14.29 >20 1 14.29       

>35 1 14.29             

Total 7 100 Total 7 100 Total 7 100 

Menurut Heyne K. (1987), pohon ini umumnya memiliki tinggi 32 

meter dengan diameter mencapai 55 cm. Seperti halnya jenis yang lain karena 

di KHDTK Kintap merupakan areal bekas tebangan yang 30 tahun yang lalu 

sehingga diameter untuk jenis ini baru berkisar antara 21-38,8cm. Dari data di 

atas tegakan dari jenis ini juga potensial untuk dijadikan tegakan benih 

berdasarkan kualita dan kesehatan pohon karena sebagian besar memiliki 

diameter relatif besar dengan tinggi diatas 16 meter serta bebas cabang diatas 

atau sama dengan 10 (85%). 

3. Pembungaan dan Pembuahan 

Pada bulan April sampai dengan Juli 2009, tegakan mahang di KHDTK Kintap 

mengalami panen raya bahkan beberapa peneliti dari Balai Penelitian 

Teknologi Perbenihan Samboja dan Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat 

Kuok melakukan kegiatan eksplorasi benih mahang yaitu untuk jenis 

Macaranga gigantea, Macaranga hypoleuca dan Macaranga conifera. Hal ini 

dikarenakan pada saat itu di daerah Riau dan Kalimantan Timur tidak 

dijumpai jenis-jenis mahang yang berbuah. Selain itu pada bulan September 

sampai dengan Nopember 2009 beberapa jenis mahang di KHDTK Kintap 

kembali berbuah namun tidak sebanyak saat periode April-Juli 2009. 



Galam Volume 5  Nomor 1  April 2011: 51 - 67 

 

64 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bunga Macaranga gigantea dan Macaranga hosei di KHDTK Kintap 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Buah Macaranga gigantea dan Macaranga hypoleuca di KHDTK Kintap 

Gambar 4. Bunga Macaranga sp. Dan buah Macaranga conifera di KHDTK Kintap 

4. Aksessibilitas dan keamanan 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kintap termasuk dalam 

wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan administratif 
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pemerintahan, lokasi ini termasuk dalam Desa Riam Adungan, Kecamatan 

Kintap, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.  Secara geografis  

terletak antara 114
o
50’32’’ – 115

o
19’51’’ BT dan 3

o
36’53’’ – 3

o
55’40’’ LS.   

Akses untuk mencapai lokasi tegakan mahang ini sangat mudah yaitu 

dari Banjarbaru menuju simpang Asam-asam dengan waktu tempuh sekitar 3 

jam menggunakan kendaraan roda 4 kemudian dilanjutkan dengan jalan 

tanah pengerasan sekitar 24 km menuju base camp KHDTK Kintap dan lokasi 

tegakan mahang ini berada 2 km dari base camp yang dapat ditempuh dengan 

waktu 15 menit berjalan kaki. 

Keamanan di KHDTK Kintap  cukup kondusif karena dengan adanya 

peraturan pemerintah yang cukup ketat terhadap peredaran kayu secara 

signifikan mengurangi kegiatan illegal loging, selain itu pohon mahang kurang 

begitu digemari oleh masyarakat sekitar hutan karena dianggap memliki kelas 

kuat dan awet yang sangat rendah sehingga apabila mereka memerlukan kayu 

akan memilih jenis lain yang masih cukup tersedia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Hasil pengamatan di KHDTK Kintap diperoleh 6 (enam) jenis mahang 

yaitu Macaranga hypoleuca, Macaranga gigantea, Macaranga sp, 

Macaranga hose, Macaranga conifera dan Macaranga pruinosa 

2. Dari ke enam jenis mahang tersebut Macaranga hypoleuca memiliki 

nilai kerapatan yang tertinggi yaitu 9 pohon per hektar sedangkan 
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terendah pada jenis Macaranga pruinosa yaitu hanya 2 pohon per 

hektar. 

3. Berdasarkan aspek kualitas, kesehatan pohon, pembungaan, 

pembuahan, aksesibilitas dan keamanan menunjukkan bahwa keenam 

jenis mahang tersebut memenuhi kriteria untuk dijadikan tegakan 

benih. 
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