
tersedia bagi tanaman di lahan gambut. 

Penambahan batu kapur, penambahan 

pupuk kandang dan pupuk kimia 

merupakan beberapa input yang telah 

umum dilakukan. Pada akhirnya, 

banyaknya input terutama pupuk kimia ini 

selain tidak ramah lingkungan juga 

merugikan bagi petani karena input yang 

diberikan tidak sebanding dengan hasil 

yang didapatkan. Tulisan ini akan 

menawarkan suatu alternatif manipulasi 

lingkungan untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman rawa gambut 

tanpa penambahan pupuk kimia. Tulisan 

ini mengangkat sebagian hasil penelitian 

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru  

yang telah dimulai sejak tahun 2003.  

 

D ewasa ini hutan rawa 

gambut yang rusak 

memerlukan rehabilitasi 

yang ekstensif dan suplai bibit 

berkualitas tinggi setiap tahunnya.  

Upaya rehabilitasi lahan hutan rawa 

gambut sampai saat ini masih 

mengalami kendala keterbatasan 

pengetahuan teknis pembuatan 

tanaman  Tingkat keberhasilan 

pembuatan tanaman tersebut dapat 

dilihat dari sangat rendahnya daya 

hidup tanaman muda di lapangan, 

umumnya kurang dari 40 % . Hal ini 

disebabkan karena rendahnya 

kandungan nutrisi pada lahan hutan 

rawa gambut. Selain itu, gambut 

memiliki sifat yang khas yaitu reaksi 

tanah yang masam sehingga 

menyebabkan tingkat pertumbuhan 

yang lambat pada tanaman yang 

dikembangkan. Untuk mengatasi 

kendala tersebut, otomatis 

manipulasi lingkungan sangatlah perlu 

untuk dilakukan dalam upaya 

rehabilitasi hutan rawa gambut yang 

rusak.  

 Penggunaan pupuk kimia 

secara intensif untuk budidaya 

tanaman sudah merupakan hal yang 

biasa dilakukan. Semakin kritis suatu 

lahan dikategorikan, maka semakin 

banyak pula input pupuk kimia pada 

tempat tersebut. Apalagi untuk 

budidaya tanaman rawa gambut, lebih 

banyak input yang diberikan akibat 

rendahnya unsur hara dalam bentuk 

Apakah mikoriza itu? 

Mikoriza merupakan asosiasi antara 

jamur dan akar tanaman yang 

membantu penyerapan unsur 

Phospor bagi akar tanaman dan 

melindungi tanaman dari kondisi 

yang kurang menguntungkan, 

seperti misalnya kondisi 
kekeringan, keracunan maupun 

ketergenangan. Mikoriza ini sangat 

umum dipakai untuk reklamasi 

areal paska tambang karena 

kemampuannya untuk hidup pada 

tanah-tanah yang kritis maupun 

yang beracun. Pada tanah yang 

miskin hara, asosiasi mikoriza ini 

dapat memberikan keuntungan 

pada tanaman.  Hubungan antara 

jamur mikoriza dan akar tanaman 

ini adalah simbiosis mutualisma, 

artinya saling memberikan 

keuntungan satu sama lain. Akar 

tanaman mendapatkan unsur hara 

dalam bentuk tersedia yang lebih 

banyak (terutama unsur Phospor), 

sedangkan jamur mikoriza 

memperoleh makanan ”matang” 
dari tanaman yang juga disebut 

derivat karbon fotosintetik.  Akan 

tetapi sampai saat ini, mikoriza ini 

belum banyak dimanfaatkan.  

 Akar tanaman yang 

terinfeksi jamur mikoriza dapat 

dilihat dari beberapa bentuk: hifa, 

arbuskula, vesikel maupun spora. 

Hifa adalah bentuk infeksi jamur 

mikoriza yang berupa benang; 

arbuskula yaitu bentuk infeksi 

jamur mikoriza yang berbentuk 

pohon yang berfungsi sebagai 

tempat pertukaran makanan; 

vesikel adalah bentuk infeksi jamur 

mikoriza yang berbentuk elips, 

berfungsi untuk tempat penyimpanan 

makanan dan spora adalah bentuk 
jamur mikoriza yang berada dalam 

keadaan dorman atau tidur sementara. 

bentuk hifa. 

Edisi 2  No.2,  April 2011 

By : Tri Wira Yuwati 

MIKORIZA: 
ALTERNATIF PUPUK HAYATI BAGI BUDIDAYA 

TANAMAN RAWA GAMBUT  

INFO TEKNIS  
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 

Jl. A. Yani Km. 28,7 Guntung Payung-Landasan Ulin Banjarbaru. PO. Box 65 
Kalimantan Selatan. Email : admin@foreibanjarbaru.or.id ;  
Website :www.foreibanjarbaru.or.id 

Tim Redaksi : 
Penanggung Jawab : Kepala Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 

Redaksi  : H. Sukhyar Faidil, Norliani, Fauziah, Agus Fitriyanto 

Bentuk infeksi mikoriza pada akar tanaman  
 (bentuk seperti benang adalah hifa mikoriza yang 

berfungsi memperluas permukaan akar                              
untuk menyerap nutrisi tanah) 



Merapat (Combretocarpus rotundatus), 

Galam (Melaleuca cajuputi), Punak 

(Tetramerista glabra) dan Kapur naga 

(Callophylum sp.). Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui respon 

pemberian mikoriza terhadap 

pertumbuhan tanaman rawa gambut 

serta mengeksplorasi jenis-jenis 

mikoriza lokal rawa gambut yang baru. 

Diharapkan penelitian ini dapat 

berkontribusi meningkatkan daya hidup 

dan pertumbuhan tanaman dalam upaya 

rehabilitasi hutan rawa gambut yang 

rusak  terutama di areal ex PLG 

Kalimantan Tengah 

Telah ditemukan 3 jenis spora 

mikoriza lokal yang diambil dari 

hutan rawa gambut di Kalimantan 

Tengah, yaitu Glomus clarum, 

Gigaspora sp. dan Enthrophospora sp. 

Ketiga jenis  mikoriza lokal ini telah 

dikemas oleh Puslit Hutan dan 

Konservasi Alam Bogor dalam 

bentuk yang aplikatif. Balai Penelitian 

Kehutanan Banjarbaru telah menguji 

produk mikoriza ini sejak tahun 2003 

ini dan sudah dicobakan pada lebih 

dari 10 jenis tanaman rawa gambut 

seperti Ramin (Gonystylus bancanus), 

pulai rawa (Alstonia pneumatophora), 

Jelutung rawa (Dyera polyphylla), 

 

Mikoriza….. 
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anorganik, mikoriza ini memiliki life time 

yang sangat lama artinya, karena dia 

adalah makhluk hidup, maka selama 

tanaman yang ditumpanginya hidup dia 

akan tetap hidup. Selain itu, tentu saja 

bila dibandingkan dengan pupuk kimia 

anorganik, mikoriza ini sangat ramah 

lingkungan.  

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mikoriza ini memiliki potensi 

sebagai alternatif pupuk hayati untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman 

rawa gambut. Sebagai makhluk hidup, 

mikoriza ini sekali  memiliki asosiasi 

yang cocok dengan suatu tanaman maka 

fungsi positif ini akan terus terjadi 

selama tanaman tersebut masih hidup. 

Tidak seperti pupuk kimia, yang hanya 

K esesuaian antara 

jamur dan tanaman 

sangat menentukan 

dalam peningkatan pertumbuhan 

tanaman. Pada tanaman yang memiliki 

kecocokan dengan jamur,  pengaruh 

positif dari aplikasi mikoriza ini dapat 

dilihat dari terdapatnya peningkatan 

pertumbuhan dan daya hidup 

tanaman di persemaian dan di 

lapangan. Untuk jenis pulai rawa, 

misalnya, dihasilkan peningkatan daya 

hidup di lapangan antara 50-100%. 

Sedangkan pada skala persemaian, 

aplikasi mikoriza ini dapat 

meningkatkan pertumbuhan tinggi 

tanaman antara 40-150%. 

Dibandingkan dengan pupuk kimia 

menyediakan nutrisi bagi tanaman pada 

saat diaplikasikan dan tidak dapat 

bertahan lama.     

 Kendala dalam pengembangan 

nya yaitu kembali lagi, karena mikoriza 

adalah makhluk hidup, dia memerlukan 

kecocokan dengan tanaman yang akan 

ditumpanginya. Sehingga 3 jenis 

mikoriza yang ditemukan di rawa 

gambut, dari segi jumlah, sangatlah 

kurang untuk diaplikasikan pada 

beraneka jenis tanaman rawa gambut. 

Oleh karena itu, penelitian ini masih 

terus berjalan untuk mengeksplorasi 

dan menemukan jenis-jenis mikoriza 

baru yang khas rawa gambut. 

Pemberian mikoriza pada semai                          

tanaman rawa gambut 

Pengaruh mikoriza terhadap pertumbuhan tanaman rawa gambut 

Penampilan bibit Pulai rawa (A), Kapur Naga (B) dan Galam (C) dengan perlakuan mikoriza dibandingkan dengan kontrol (tanpa mikoriza)                         

di persemaian. Ket: kontrol=bibit no 4 dari kiri untuk A,  bibit no 1 dari kiri untuk gambar B dan C. 

A B C 


