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presenter dari masing-masing komisi yang berasal dari peneliti, dosen dan tenaga 
fungsional lain, acara ini juga dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari berbagai 
lembaga lembaga/instansi/ perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah. 

Berbagai tema makalah yang tersaji dalam buku prosiding ini menggambarkan 
bahwa perhutanan sosial merupakan sebuah fenomena yang menantang dan 
menjadi lahan ilmu pengetahuan yang luas dan dinamis serta praktis sehingga 
peluang penelitian dan kajian dalam bidang ini masih sangat terbuka. 



ISBN : 978-602-52257-0-3 
 

 

PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL 

PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 

 

PERANAN HUTAN DALAM MENDUKUNG 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN 

PANGAN 

Makassar, 23 November 2017 

 

 

 

 

 
 

 

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

MAKASSAR                 

 



ii│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL 

PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 

PERANAN HUTAN DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN 

 

Aula Balai Diklat LHK Makassar, 23 November 2017 

 

Tim Penyunting : 

 

Pengarah: 

Ir. Darhamsyah, M.Si (Kepala Pusat Pengelolaan dan Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan 

Maluku) 

 

Penanggung Jawab : 

Ir. Misto, M.P (Kepala Balai Litbang LHK Makassar) 

 

Ketua : 

Drs. Ahmad Syihabi 

 

Editor : 

Dr. Hasnawir, S.Hut., M.Sc 

Dr. Abdul Kadir Wakka, S.Hut., M.Si 

Dr. Retno Prayudyaningsih, S.Si., M. Sc 

Dr. Muhammad Alif K. Sahide, S. Hut., M.Si 

Heru Setiawan, S. Hut., M. Sc 

Rini Purwanti, S. Hut., M. Sc 

 

Penerbit :  

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar 

 

Alamat : 

Jl. P. Kemerdekaan Km. 16 Telp. (0411) 554049, Fax (0411) 554058 Makassar;  

E-mail : bpplhkmks@gmail.com; Website : www.balithutmakassar.org 

 

Bekerjasama dengan  : 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 

Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin 

Forum Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan 

 



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │iii 
 
 

SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 

PERANAN HUTAN DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN 

KETAHANAN PANGAN 

 

Penerbit : 

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BP2LHK 

Makassar) 

 

Alamat : 

Jl. P. Kemerdekaan Km. 16 Telp. (0411) 554049, Fax (0411) 554058 Makassar;  

E-mail : bpplhkmks@gmail.com; Website : www.balithutmakassar.org 

 

Tim Teknis : 

Iwan Setiawan 

Bugi Kabul Sumirat 

Rahman 

M. Syahlan 

Sukma Taroniarta 

 

Foto Cover : 

Retno Prayudyaningsih 

Andriyani Prasetyawati   

Forsi LHK Sulsel 

 

Desain Sampul dan Tata Letak : 

Interlude  

 

Cetakan Pertama, Juli 2018  

 

Dilarang menggandakan buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk fotokopi, cetak, 

maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non komersial lainnya, dengan 

mencantumkan sumbernya sebagai berikut: 

 

Contoh sitiran makalah dalam Prosiding : 

Setiawan, H. 2018. Karakteristik lingkungan tambak di sekitar hutan mangrove di Kecamatan 

Karangsong, Kabupaten Indramayu. Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Tahun 

2017, tanggal 23 November 2017 di Makassar (193 - 199). Balai Penelitian dan Pengembangan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar 

 

ix-477 h, A4 210x297 mm 

 

ISBN : 978-602-52257-0-3 

 

 

 

 



iv│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Seminar Nasional Perhutanan Sosial Tahun 2017 dengan tema “Peranan Hutan dalam 

Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan” yang dilaksanakan oleh Balai 

Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar  bekerjasama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Fakultas Kehutanan 

Universitas Hasanuddin, Forum Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan 

dan didukung oleh berbagai pihak telah berjalan dengan baik dan sukses. Seminar yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 di Gedung Aula Balai Diklat LHK Makassar ini 

menghadirkan pembicara kunci Bapak Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M. Sc (Dirjen Perhutanan 

Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I) sebagai 
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Buku Prosiding ini memuat 4 (empat) paparan dari pembicara utama, 13 makalah dari Komisi A 
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peserta dari berbagai lembaga lembaga/instansi/ perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.  

 

Berbagai tema makalah yang tersaji dalam buku prosiding ini menggambarkan bahwa 

perhutanan sosial merupakan sebuah fenomena yang menantang dan menjadi lahan ilmu 

pengetahuan yang luas dan dinamis serta praktis sehingga peluang penelitian dan kajian dalam 
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1. Perhutanan sosial merupakan salah satu terobosan kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan 

pangan. Pelaksanaan perhutanan social oleh kementerian LHK melalui skema Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), hutan adat dan 

hutan rakyat. Pelaksanaan kegiatan perhutanan social harus mengacu pada tiga azas, yaitu 

manfaat dan lestari secara ekologis; ekonomi, social dan budaya; musyarawarah mufakat 

dan keadilan. 

2. Kualitas daya dukung lahan yang cenderung terus terdegradasi, sedangkan kebutuhan 

pangan yang terus meningkat; dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perhutanan sosial dilakukan oleh masyarakat 

sekitar hutan yang harus diarahkan menjadi bentuk korporasi dengan skala ekonomi 

pengusahaan lahan. Untuk itu dibutuhkan kebutuhan lahan yang cukup dan jenis yang 

diusahakan pada lahan perhutanan sosial yang menguntungkan. 

3. Perlu pemerataan beban kerja dalam pendampingan usaha perhutanan sosial oleh penyuluh 

kehutanan. Pemerintah kabupaten yang mempunyai tenaga penyuluh kehutanan berlebih 

perlu dilakukan relokasi ke kabupaten yang kekurangan penyuluh kehutanan dalam hal 

pendampingan perhutanan sosial. Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan 

dalam pendampingan perhutanan social, dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi 

oleh Balai Diklat LHK, Balai PSKL Kementerian LHK dan instansi lain yang terkait. 

4. Perhutanan sosial merupakan tempat yang tepat untuk penelitian kebijakan, karena hutan 

dan masyarakat menjadi bagian yang penting. Kepada para pendamping KTH perlu 

dilakukan pembuatan data base mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial. Skema 

perhutanan sosial harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat. 

5. Untuk mewujudkan perhuatan sosial yang sesuai dengan sasaran pembangunan dibutuhkan 

sinergitas semua pihak dengan prinsif eco-friendly, birokrasi yang efektif, Peta Indikatif 

Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang dinamis, tim Pokja yang bekerja, Kajian skema 

yang tepat, Forest Planning (Modern Document versus Perencanaan Tradisional) dan 

pendampingan yang cukup. 

 

 

 

Makassar, 23 Novermber 2017 

 

 

  Tim Perumus 
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- A.1 - 

KONTRIBUSI AGROFORESTRY BERBASIS KEBUN CAMPURAN  

TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN MAROS1 

 

Oleh: 

Adib Munawar2 
2Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan 

Jl. Bajiminasa No 14 Makassar Sulawesi Selatan 

e-mail : adibmunawar@ymail.com  

 

ABSTRAK 

 

Salah satu model agroforestry yang telah dikembangkan masyarakat di Kabupaten Maros adalah kebun 

campuran. Model ini memiliki keberagaman jenis tanaman baik tahunan maupun musiman yang dapat 

dipanen bergantian sepanjang tahun. Masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari agroforestry 

selain pendapatan dari usaha pertanian tanaman pangan, peternakan maupun sumber pendapatan lainnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari usaha agroforestry berbasis 

kebun campuran terhadap pendapatan total petani. Penelitian dilakukan di Desa Benteng Gajah 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dari Bulan Desember 2016 sampai dengan Bulan April 2017. 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sebanyak 23 petani dari 68 orang pemilik lahan 

agroforestry berbasis kebun campuran. Metode analisis data menggunakan analisis biaya dan pendapatan 

dengan pendekatan nominal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan total petani pemilik 

agroforestry kebun campuran adalah sebesar Rp. 580.622.670,- per tahun, sedangkan pendapatan petani 

dari agroforestry sebesar Rp. 167.960.300. Kontribusi agroforestry kebun campuran terhadap pendapatan 

total adalah 28,93 % atau paling tinggi dibanding sumber pendapatan petani lainnya . 

 

Kata Kunci : Agroforestry, kebun campuran, kontribusi, pendapatan 

 

I.  PENDAHULUAN 

Agroforestry merupakan metode penggunaan lahan secara optimal, yang 

mengkombinasikan sistem produksi biologis yang berorientasi jangka pendek  dan panjang 

dengan suatu cara berdasar asas kelestarian yang dapat dilaksanakan di dalam atau di luar 

kawasan hutan (Kartasubrata, 1992). Di dalam sistem agroforestry senantiasa terjadi interaksi 

ekologis maupun ekonomis diantara komponen-komponen penyusunnya (Nair, 1993). Semua 

sistem agroforestry memiliki tiga atribut penting yaitu produktifitas, sustainabilitas dan 

adoptabilitas. Ketiga atribut ini menjadi landasan bagi petani atau pengelola lahan agroforestry 

untuk mempertahankan teknik agroforestry yang telah diterapkan. 

Agroforestry telah diterapkan di Kabupaten Maros seperti tanaman lorong, pohon serba 

guna pada lahan pertanian, kebun campuran, dan tanaman pekarangan. Bentuk penerapan yang 

paling umum termasuk di Desa Benteng Gajah Kecamatan Tompobulu adalah kebun campuran. 

Praktek ini pada sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Kebun campuran yang 

ada sekarang ini merupakan warisan yang berfungsi sebagai penopang ekonomi keluarga 

(Anonim, 2004). Penerapan kebun campuran memiliki dua keuntungan (de Foresta, dkk, 2000) : 

pertama, mempertahankan produksi tanaman dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan 

                                                           
1 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 

mailto:adibmunawar@ymail.com
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terutama memperlambat kehilangan hara dan energi, dan mengembalikan kesuburan tanah. 

Kedua, hasil dari pohon dan tanaman jangka pendek berperan dalam meningkatkan ekonomi 

rumah tangga karena menghasilkan produk seperti bahan pangan, bahan bakar, bahan bangunan, 

pakan ternak serta menyediakan lapangan kerja. Selain itu, kebun campuran juga dapat 

memberikan andil dalam peningkatan sektor industri melalui kegiatan suplai bahan baku seperti 

kayu, kulit kayu, buah dan sebagainya (Suharjito, dkk, 2003). 

 Masyarakat mengembangkan agroforestry apabila menguntungkan secara ekonomi dan 

mudah dikelola di lahan usaha taninya (Hairiah, dkk, 2003). Oleh karena itu tanaman yang 

dikembangkan adalah yang memiliki nilai komersial dan diterima oleh pasar setempat. Selain 

pemilihan jenis tanaman, petani juga mempertimbangkan beberapa hal seperti penanaman lebih 

dari satu jenis tanaman, dapat dijual dalam bentuk primer, menunjang kebutuhan keluarga dan 

diusahakan adanya pergantian waktu panen antar tanaman. Meskipun manfaat secara ekonomi 

telah dirasakan oleh petani, pada umumnya petani tidak membukukan nilai produksi dan 

pendapatan dari agroforestry kebun campuran. Keuntungan ekonomi dirasakan sebatas ukuran 

kualitatif, namun belum dinilai secara kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pendapatan total dari sektor pertanian dan non pertanian petani pelaku usaha agroforestry dan 

mengetahui kontribusi pendapatan usaha agroforestry terhadap pendapatan total petani. 

 

II.  METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian dibagi dalam tiga tahap, pertama adalah melakukan survei dan pendalaman 

lokasi untuk melakukan pengamatan tentang model agroforestry yang akan dijadikan obyek 

penelitian beserta kondisi biofisik lokasi. Pada tahap ini juga dilakukan pemilihan sampel petani 

pemilik agroforestry berbasis kebun campuran. Terdapat 68 petani yang memiliki agroforestry 

berbasis kebun campuran sebagai populasi dan dipilih sampel sebanyak 23 petani dengan 

metode purposive sampling (Usman dan Purnomo, 1996). Tahap kedua melakukan pengamatan 

lahan yang dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada petani sampel pemilik 

agroforestry. Tahap ketiga adalah melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk 

mengetahui pendapatan total petani dan besaran sumbangan agroforestry berbasis kebun 

campuran terhadap pendapatan petani tersebut. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Desa Benteng Gajah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros 

dari Bulan Desember 2016 sampai dengan Bulan April 2017.  

 

C. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan alat bantu lainnya. Data yang 

dikumpulkan meliputi data identitas responden, luas lahan, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan dan pengalaman bekerja serta  dicatat data penerimaan dan biaya dari usaha 

pertanian maupun non pertanian. Agroforestry dimasukkan sebagai bagian dari usaha pertanian 

secara umum. Data penerimaan dan biaya produksi dihitung berdasarkan kegiatan satu tahun 

terakhir dengan dengan pertimbangan petani tidak melakukan pembukuan keuangannya dan 

kegiatan satu tahun terakhir akan lebih akurat.  
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan analisis pendapatan biaya dengan pendekatan nominal 

(Suratiyah, 2014). Untuk mendapatkan pendapatan total petani, dilakukan dengan 

mengurangkan total penerimaan dengan total biaya, dengan rumus sebagai berikut (Sukartawi, 

1995) :  

I = TR −  TC 

Keterangan:  

I  = Pendapatan (Rupiah) 

TR = Total Penerimaan (Rupiah) 

TC = Total Biaya (Rupiah) 

Untuk menghitung besarnya penerimaan ditentukan dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut :   

TR = Pq. Q 

Keterangan :  

TR = Total Penerimaan (Rupiah) 

Pq = Harga produk (Rp/kg) 

Q = Jumlah produksi (Kg) 

Sedangkan untuk memperoleh total biaya, dipergunakan persamaan : 

 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = Total biaya (Rupiah) 

TFC = Total biaya tetap (Rupiah) 

TVC = Total biaya variabel (Rupiah) 

Kontribusi pendapatan agroforestry berbasis kebun campuran (KPAC) digunakan rumus  

: 

KPAC= 
Pendapatan Petani dari Usaha Agroforestry

Pendapatan Total Petani 
X 100% 

 

Analisis kontribusi pendapatan agroforestry berbasis kebun campuran terhadap 

pendapatan total usahatani disajikan dalam bentuk tabel. Besarnya kontribusi pendapatan 

agroforestry berbasis kebun campuran terhadap pendapatan total petani dinyatakan dalam 

persen (%). 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Usahatani Agroforestry 

1. Pola Agroforestry Kebun Campuran 

Komposisi vegetasi di lahan petani responden dijumpai paling sedikit 5 jenis tanaman 

dan paling banyak 14 jenis pada satu unit lahan agroforestry. Jenis tanaman kayu-kayuan yang 

ditanam antara lain : jati putih, gamal, jati, jabon, mahoni dan bambu. Jenis buah-buahan antara 

lain : pisang, jeruk, sirsak, nanas, mangga, jambu mete, lada, sukun dan pepaya. Selanjutnya 

dari jenis tanaman pangan adalah jagung, ubi kayu, dan kacang tanah serta tanaman bawah 

tegakan seperti lengkuas, jahe dan tanaman penghasil pakan ternak seperti rumput gajah.  
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Gambar 1. Agroforestry dengan struktur lebih rapat dengan komposisi 11 jenis tanaman (kiri), 

dan penampakan struktur yang lebih longgar dengan komposisi 5 jenis tanaman (kanan) 

 

Struktur yang terbentuk karena pertanaman membentuk 2-4 strata.  Agroforestry yang 

memiliki komposisi yang tinggi cenderung membentuk strata yang tinggi pula karena 

keanekaragaman jenis tanaman penyusunnya. Tanaman kayu-kayuan ditanam dengan 

menggunakan jarak tanam tertentu yang cenderung teratur. Tanaman pangan maupun tanaman 

non kayu lainnya pada umumnya ditanam tidak teratur dan mengisi ruang yang kosong di antara 

tanaman kayu-kayuan. Pola agroforestry kebun campuran memiliki ciri paling utama 

ditanamnya vegetasi yang memiliki nilai ekonomi dengan pemeliharaan intensif dan semi 

intensif serta diusahakan di kebun sekitar pemukiman (Arifin, dkk, 2009).  

 

2. Pola Pemilikan Lahan Agroforestry 

Lahan agroforestry di Desa Benteng Gajah seluruhnya merupakan hak milik. Pemilik 

yang pada umumnya berprofesi sebagai petani menggarap sendiri lahan yang dimilikinya. Tabel 

1 berikut merupakan distribusi luas kepemilikan lahan agroforestry berbasis kebun campuran 

terhadap jumlah responden. 

Tabel 1. Luas kepemilikan lahan agroforestry 

Luas lahan (ha) Jumlah (KK responden) Persentase (%) 

≤ 0,50 0 0 

0,51 - 1,00 10 43.48 

1,01 - 1,50 8 34.78 

1,51 - 2,00 3 13.04 

 ≥ 2,01 2 8.70 

  23 100 

Sumber : Analisis Data Primer 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa semakin luas lahan agroforestry maka semakin sedikit 

petani responden yang memilikinya. Sebagian besar petani responden memiliki luas antara 0,51-

1,00 ha sebanyak 10 responden atau sebesar 43,48 % disusul dengan petani yang memiliki luas 
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antara 1,01-1,50 ha sebanyak 8 responden atau 34,78 %. Petani responden yang memiliki lahan 

yang luas lebih dari 2 ha yaitu sebanyak 2 responden atau 8,70 %.  

 

3. Orientasi Produksi Usahatani Agroforestry 

Sebagian besar tanaman dalam agroforestry ditujukan untuk dijual guna memenuhi 

kebutuhan hidup sebagai sumber pendapatan dan sebagian dipergunakan untuk kebutuhan 

sendiri. Orientasi produksi yang bersifat ekonomi ditunjukkan dengan dipilihnya tanaman-

tanaman yang memiliki nilai komersial untuk dijual. Tanaman yang tidak memiliki nilai jual 

cenderung akan ditebang dan digantikan dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi. 

Tanaman kayu-kayuan seperti jati putih, mahoni, jabon maupun jati ditujukan untuk dijual dan 

sebagai investasi yang sifatnya jangka panjang. Demikian pula tanaman yang dijual dalam 

bentuk buah, seperti jeruk, nanas, lada, mangga, dan jenis lainnya yang ditanam untuk 

menghasilkan tambahan pendapatan di saat musim berbuah tiba.  Tanaman semusim juga 

berlaku orientasi yang bersifat komersial, seperti jagung, kacang tanah maupun kedelai, hasilnya 

akan dijual apabila tiba musim panen. Tanaman agroforestry memiliki fungsi sebagai jaring 

pengaman ekonomi disebabkan sebagian besar pemilik lahan agroforestry berprofesi sebagai 

petani padi yang hanya panen satu kali dalam setahun.  

 

B. Pendapatan Total Petani 

Pendapatan total petani pemilik agroforestry dihitung berdasarkan pendapatan riil yang 

diperoleh dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pendapatan total diperoleh dari selisih antara 

total penerimaan dan total biaya. Terdapat empat sumber penerimaan petani yaitu dari usaha 

peternakan sapi, pertanian tanaman pangan, agroforestry kebun campuran dan usaha non 

pertanian.  

Tabel 2. Analisis pendapatan dan biaya petani pemilik agroforestry 

Uraian 

Sumber Pendapatan Petani Agroforestry (Rp) 

Peternakan 

Sapi  

Pertanian 

Tanaman 

Pangan  

Agroforestry  
Usaha Non 

Pertanian  

Total Penerimaan (a) 155.300.000 271.350.520 178.422.160 125.583.320 

Total Biaya (b) 17.071.500 107.908.350 10.462.160 13.591.620 

Pendapatan (a-b) 137.228.500 163.442.170 167.960.300 111.991.700 

Pendapatan Total 580.662.670 

Sumber : Analisis data primer 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa usaha pertanian tanaman pangan di lahan sawah dengan 

komoditi padi dan jagung menyumbang penerimaan terbesar bagi petani yang apabila 

dijumlahkan mencapai Rp 271.350.520. Biaya yang dibutuhkan petani untuk kedua komoditi 

tersebut juga cukup tinggi yaitu mencapai Rp 107.907.350, sehingga pendapatan total petani 

adalah Rp 163.442.170. Tingginya biaya produksi pertanian tanaman pangan terdapat pada 

komponen biaya sewa traktor, biaya tenaga kerja, pembelian pupuk.  

Usaha dari peternakan sapi, agroforestry dan pendapatan non pertanian memperlihatkan 

minimnya biaya produksi yang dibutuhkan. Usaha peternakan sapi membutuhkan total biaya 

sebesar Rp. 17.071.500 dengan total penerimaan mencapai Rp. 155.300.000. Minimnya biaya 
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usaha ternak sapi dikarenakan metode pemeliharaan yang dilepas ke alam dan cukup 

melimpahnya pakan alami di sekitar pemukiman. Biaya dari usaha ini lebih banyak digunakan 

untuk biaya pembelian obat dan vaksin serta pakan tambahan. Pendapatan total petani dari 

usaha ternak sapi adalah Rp. 137.228.500. Demikian pula halnya dengan usaha non pertanian 

yang memerlukan biaya produksi yang minim. Biaya produksi sebesar 13.591.620 sebagian 

besar digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan bermotor, depresiasi alat dan 

konsumsi saat mereka bekerja di luar pertanian. Terdapat 10 responden yang memiliki 

pekerjaan di luar pertanian yaitu sebagai PNS (1 orang), pedagang (4 orang), perangkat/staf 

desa (2 orang), tukang kayu (2 orang), buruh bangunan (1 orang). Pendapatan total dari usaha 

non pertanian adalah Rp. 111.991.700 yang mana penerimaan terbesar pada usaha perdagangan 

diikuti gaji PNS, upah tukang kayu, buruh bangunan dan gaji staf desa. 

 Penerimaan usaha agroforestry diperoleh dari hasil panen komoditi yang dapat 

dikelompokkan ke dalam empat produk yaitu kayu, buah, umbi dan tanaman pangan. Masing-

masing produk terdiri dari komoditi yang berbeda-beda dan menghasilkan tingkat penerimaan 

yang bervariasi. Produk kayu biasanya dipanen tidak sekaligus, tetapi tergantung usia tanaman, 

ukuran tegakan, kebutuhan petani dan jenis kayu. Kayu biasa dijual dalam bentuk bulat dengan 

satuan kubik atau ukuran satu mobil pick up. Untuk kayu dengan nilai komersial lebih tinggi 

seperti jati atau mahoni dijual dengan menaksir volume kayu dalam satuan kubik. Besarnya 

penerimaan dari penjualan kayu dari lahan agroforestry adalah Rp.46.350.000 sebagaimana 

disajikan pada Gambar 2 dibawah ini. 

 Untuk penerimaan dalam bentuk buah, sebagian besar mengikuti musim dimana pohon 

tersebut berbuah seperti mangga, lada, nangka dan jeruk meskipun terdapat juga tanaman yang 

menghasilkan buah tanpa mengenal musim seperti pepaya, kelapa dan pisang. Tanaman yang 

berbuah sepanjang musim dijual sendiri oleh pemiliknya ke pasar atau pedagang pengumpul, 

sedangkan tanaman yang berbuah pada musim-musim tertentu dijual ke pedagang pengumpul. 

Besarnya penerimaan produk dalam bentuk buah adalah Rp. 83.514.020 yang merupakan 

penyumbang terbesar penerimaan petani dari usaha agroforestry. 

 

Gambar 2. Nilai penerimaan usaha agroforestry berdasarkan produk komoditi 
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Selanjutnya penerimaan dalam bentuk umbi-umbian seperti jahe, kunyit, serai dan 

dalam bentuk tanaman pangan seperti jagung, ubi jalar serta ubi kayu berturut-turut 

menyumbang Rp. 26.536.340 dan Rp. 22.022.100. Panen dalam bentuk umbi di mulai 

pertengahan sampai akhir musim hujan. Sedangkan tanaman pangan biasanya direncanakan 

sedemikain rupa sehingga panen pada saat musim kemarau. Kedua bentuk produk tersebut 

dijual ke pedagang pengumpul di desa tersebut. Pendapatan dari usaha agroforestry adalah Rp. 

167.960.300, yang merupakan pendapatan terbesar petani dibanding usaha lainnya. Pendapatan 

total petani responden baik dari peternakan sapi, pertanian tanaman pangan, agroforestry 

maupun dari usaha non pertanian sebesar Rp. 580.622.670. 

 

C. Kontribusi Agroforestry Terhadap Pendapatan Total Petani 

Kontribusi usaha agroforestry terhadap pendapatan total petani adalah  membandingkan 

pendapatan agroforestry terhadap pendapatan total petani pemilik agroforestry.  Tabel 3 

menunjukkan kontribusi pendapatan agroforestry sebesar 28,93 % terhadap pendapatan total 

petani pemilik agroforestry berbasis kebun campuran..  

 

Tabel 3. Kontribusi sumber pendapatan petani pemilik agroforestry  berbasis kebun campuran 

Sumber Pendapatan Petani Pendapatan (Rp) Kontribusi (%) 

Peternakan Sapi 137.228.500 23,63 

Pertanian Tanaman Pangan 163.442.170 28,15 

Agroforestry 167.960.300 28,93 

Non Pertanian 111.991.700 19,29 

Jumlah 580.622.670 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 

 

 Usaha agroforestry menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan total petani 

disusul dengan pendapatan dari usaha pertanian tanaman pangan, peternakan sapi dan 

pendapatan non pertanian. Hal ini berbeda dengan pendapat Suharjito (2000) yang menyatakan 

bahwa agroforestry merupakan pendapatan sampingan dan sifatnya insidentil yang 

kontribusinya tidak lebih dari 10 % dari pendapatan total petani. Penelitian ini mendukung 

pernyataan Rianse dan Abdi (2010) yang menyatakan bahwa produktifitas tanaman dalam 

sistem agroforestry lebih tinggi dibanding pola monokultur maupun pola usaha tani lainnya. 

Penelitian ini juga mendukung kajian Zega, dkk (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan 

dari produk-produk agroforestry masih memberikan kontribusi sebesar 63 % dibanding produk 

di luar agroforestry serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.  

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pendapatan total petani pemilik agroforestry berbasis kebun campuran adalah Rp. 

580.622.670  

2. Kontribusi pendapatan agroforestry terhadap pendapatan total petani sebesar 28,93 %. 
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B. Saran 

1. Perlunya perhatian  yang lebih serius terhadap pengembangan program agroforestry 

mengingat sektor ini memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pendapatan total 

petani 

2. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pengkayaan tanaman pangan 

dapat diintroduksikan ke dalam sistem agroforestry. 
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ABSTRAK  

 

Reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan 

kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Reboisasi meliputi kegiatan permudaan pohon, 

penanaman jenis pohon lainnya di area hutan negara dan area lain sesuai rencana tataguna lahan yang 

diperuntukkan sebagai hutan. Dengan demikian, membangun hutan baru pada area bekas tebang habis, 

bekas tebang  pilih, atau pada lahan kosong lain yang terdapat di dalam kawasan hutan termasuk 

reboisasi. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Reboisasi 

dan Penghijauan yang ada di  Desa Avolua Kecamatan Parigi Utara Kabupaten parigi Moutong. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 

terhadap responden yang dipilih secara acak untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap 

kegiatan reboisasi dan penghijauan, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis chi-square. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman masyarakat Tentang Reboisasi dan Penghijauan Hutan 

yang ada di Desa Avolua tergolong rendah, terutama pada pengertian Reboisasi dan Penghijauan dan 

manfaat dari reboisasi dan penghijauan itu sendiri, hal ini di karenakan tingkat pendidikan yang rendah 

serta kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai pengertian dan pentingnya reboisasi dan mafaat 

daripada reboisasi dan penghijauan tersebut.  

 

Kata Kunci: Tingkat pemahaman masyarakat, reboisasi, penghijauan, desa Avolua 

 

I.  PENDAHULUAN 

Hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah Swt kepada manusia untuk 

sumber kehidupan. Sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah Tuhan yang Maha Esa ini, 

setiap manusia berkewajiban untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan menjaga 

kelestariannya. Namun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini sumberdaya alam 

khususnya hutan di indonesia telah mengalami degradasi yang luar biasa karena berbagai sebab. 

Sebagai contoh, Hutan Negara dengan luas total ± 120,3 juta hektar mengalami kerusakan 

dengan laju kerusakan sebesar 2,8 juta hektar per tahun (Rusli, 2003).  

Terjadinya degradasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di bagian hulu telah 

menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor, dsb. 

Akar penyebabnya antara lain diawali oleh kurangnya pemahaman dan atau kepedulian berbagai 

pihak terhadap fungsi hutan dan penerimaan manfaat oleh masyarakat setempat sehingga tidak 

mampu membangkitkan tanggung jawab dan tindakan untuk kelestarian hutan. Untuk 

menanggulangi fungsi hutan, khususnya di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dengan 

                                                           
2 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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melibatkan para pihak secara terpadu, transparan dalam satu Gerakan Nasional (Semangun, 

Haryono. 2001). 

Upaya rehabilitasi hutan (reboisasi) dilakukan secara vegetatif (kegiatan penanaman) 

dengan menggunakan jenis tanaman yang sesuai dengan fungsi hutan, lahan serta kondisi 

agroklimat setempat. Reboisasi dan penghijauan ditinjau dari aspek rehabilitasi atau pemulihan 

lahan kritis, sebenarnya istilah dan arti kata ini hampir sama. Perbedaan arti kedua istilah 

tersebut pada "sasaran lokasi" dan "kesesuaian jenis tanaman" yang ditanam pada masing-

masing lokasi kegiatan (Manan. 1978). Reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali 

kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan 

hutan (Manan 1978). Reboisasi meliputi kegiatan permudaan pohon, penanaman jenis pohon 

lainnya di area hutan negara dan area lain sesuai rencana tata guna lahan yang diperuntukkan 

sebagai hutan. Dengan demikian, membangun hutan baru pada area bekas tebang habis, bekas 

tebang pilih, atau pada lahan kosong lain yang terdapat di dalam kawasan hutan termasuk 

reboisasi (Kadri dkk, 1992).  Penghijauan yang ditujukan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kondisi tanah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budidaya yang 

diterapkan di dalam tanah, dan mempunyai tekanan kepada pencegahan terjadinya tanah-tanah 

kosong (Ristiati, Ni Putu. 2008). 

Desa Avolua sebelum pemekaran Kecamatan merupakan Desa tertinggal di wilayah 

Kecamatan Parigi, demikian juga tingkat pendidikan masyarakatnya yang relatif rendah 

sehingga masih membutuhkan bantuan atau perhatian dari Pihak Pemerintah Daerah ataupun 

Pemerintah Pusat. Bantuan tersebut berupa Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber 

Daya Manusia serta bantuan sarana dan prasarana yang mendukung dalam meningkatkan 

Sumber Daya Manusia agar dapat mengurangi angka kemiskinan. 

Rendahnya tingkat pendisikan menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat desa 

avolua terhadap hutan sehingga perambahan hutan masih sering terjadi  di wilayah desa avolua. 

Penghutanan kembali melalui kegiatan Reboisasi diharapkan dapat mengatasi masalah 

kerusakan hutan sehingga dapat mengembalikan fungsi hutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang 

Reboisasi dan Penghijauan yang ada di  Desa Avolua Kecamatan Parigi Utara Kabupaten parigi 

Moutong. 

 

II.  Metode Penelitian 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di desa Avolua Kecamatan Parigi Utara 

Kabupaten Parigi Moutong dengan Pertimbangan : (1) Sedang berlangsung kegiatan reboisasi  

di desa Avolua; (2) - Kondisi masyarakat masyarakat desa Avolua yang relatif miskin 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengambilan informasi 

dengan metode survey atau observasi langsung di lapangan serta wawancara langsung kepada 

masyarakat baik kelompok maupun individu dengan beberapa responden yang terdiri dari tokoh 

masyarakat dan aparat desa (Arikunto, 2002). Dengan melalui pendekatan monografi desa 

meliputi jumlah masyarakat, pekerjaan, pendapatan, umur, dan data lainya yang berhubungan 

dengan penelitian. 
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C.  Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan skala likert. 

Analisis ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Ridwan 2006) . Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

menjadi subvariabel. Kemudian subvariabel dijabarkan menjadi komponen-komponen yang 

dapat terukur.Komponen-komponen yang dapat terukur ini kemudian dijadikan  sebagai titik 

tolak untuk menyusun item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian 

di jawab oleh reponden (Sugiono, 2001).   

Untuk keperluan analisis secara kuantatif, maka jabawan itu dapat diberi nilai seperti 

yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 

 

Tabel 2.1. Nilai untuk Masing-Masing Pernyataan 

 

Tabel 2.2. Varaibel Tinggi dan Rendah 

Kategori  Nilai untuk jawaban (Skor x jumlah responden) Skor range 

Tinggi  63 – 96  

Rendah   32 – 62  

 

Untuk mengetahui jumlah Nilai tinggi dan terendah, digunakan rumus : 

- Nilai tertinggi  = Nilai item tertinggi x total jumlah responden   

- Nilai terendah = Nilai item terendah x total jumlah responden  

 

III.  Hasil dan Pembahasan 

A.  Umur Responden 

Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau mahluk, 

baik yang hidup maupun yang sudah mati. Umur manusia dikatakan 15 tahun diukur sejak dia 

lahir hingga 15 tahun waktu umur itu di hitung. Umur responden dalam penelitian ini berkisar 

22–68 tahun, hasil klasifikasi umur responden di kelompokan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.1. Klasifikasi Umur Responden 

No. Umur Responden (tahun) Jumlah Responden Persentase (%) 

1. 22 – 35 12 37,50 

2. 36 – 45 10 31,25 

3. > 45 10 31,25 

 Jumlah 32 100,00 

 

Dari Tabel 3.1 di atas menunjukan bahwa umur responden yang diambil dalam penelitian 

ini terbanyak adalah usia yang terbilang masih muda yaitu 22 – 35 tahun. Akan tetapi hal 

tersebut tidak berpengaruh terhadap pemahaman atau pengetahuan mereka. Pemahaman mereka 

tentang reboisasi dan penghijauan yang ada di desa avolua tetap berada pada kategori rendah. 

 

 

No. Pernyataan Nilai 

1. Paham  3 

2. Tidak paham 1 
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B.  Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan responden dari desa Avolua bervariasi, dari pendidikan formal SD 

sampai Perguruan Tinnggi tapi ada pula yang tidak mengenyam banggu pendidikan. Gambaran 

tingkat pendidikan yang diikuti oleh responden di sajikan pada Tabel 3.2 berikut: 

 

Tabel 3.2. Tinggkat Pendidikan Responden 

No. Pendidikan Responden Jumlah Responden Persentase (%) 

1. Tidak Sekolah 2 6,25 

2. SD 13 40,62 

3. SMP/Sederajat 8 25,00 

4. SMA/Sederajat 7 21,87 

5. Perguruan Tinggi 2 6,25 

 Jumlah 32 100,00 

 

Dari Tabel 3.2 di atas hasil yang diperoleh terbanyak berpendidikan Sekolah Dasar (SD) 

40,62%. Hal ini menunjukan bahwa tinggkat pendidikan responden di Desa Avolua masih 

tergolong rendah. Apa lagi kurangnya sosialisasi yang di berikan oleh instnsi terkait mengenai 

reboisasi dan penghijauan hutan kepada masyarakat yang ada di Desa Avolua, tentu saja hal ini 

dapat menyebabkan kurangnya pemahaman responden mengenai hal tersebut. 

 

C.  Pendapatan Responden 

Pendapatan responden dalam perbulan tidak menentu, pendapatan tersebut berasal dari 

pekerjaan pokok yakni bertani tetapi ada pula pekerjaan sampingan misalnya nelayan, tukang 

dan kerja bangunan. Gambaran tingkat pendapatan responden di sajikan pada Tabel 3.3 berikut : 

 

Tabel 3.3. Pendapatan Responden Perbulan 

No. Pendapatan Responden (Rp) Jumlah Responden Persentase (%) 

1. < 500.000 19 37,50 

2. 600.000–1.000.000 9 31,25 

3. ≥ 1.500.000 4 31,25 

 Jumlah 32 100,00 

 

Dari Tabel 3.3 di atas menunjukan bahwa tingkat pendapatan responden sangatlah sedikit 

yaitu di bawah Rp 500.000 dengan demikian kurangnya pendapatan responden maka juga 

berpengaruh terhadap niat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi juga berkurang, 

sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pemahaman atau pengetahuan responden tentang 

reboisasi dan penghijauan. 

 

D.  Jumlah Tanggungan Responden 

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya orang yang berada didalam rumah tangga 

yang terdiri dari istri dan anak yang tinggal bersamaan. Jumlah tanggungan responden berkisar 

antara 1 – 6 orang. Untuk lebih jelasnya tanggungan responden lihat Tabel 3.4.  
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Tabel 3.4. Jumlah Tanggunagan Responden 

No. Jumlah Tanggungan Responden  Jumlah Responden Persentase (%) 

1. 1 – 2 14 43,75 

2. 3 – 4 12 37,50 

3. 5 - 6 6 18,75 

 Jumlah 32 100,00 

. 

Dari Tabel 3.4 di atas menunjukan bahwa jumlah tanggungan responden terbilang rendah 

yaitu antara 1 sampai 2 orang. Hal ini di pengaruhi oleh pendapatan responden yang terbilang 

rendah, tentu saja hal ini juga dapat mempengaruhi kurangnya minat responden untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka dan hal tersebut dapat berujung pada rendahnya pemahaman 

atau pengetahuan mereka khususnya tentang reboisasi dan penghijauan. 

 

E.  Luas Lahan Yang Dimiliki Responden 

Luas lahan yang dimiliki responden berkisar antara 0.5 – 3 Hektar, akan tetapi ada pula 

responden yang tidak memiliki lahan. Kebanyakan responden memiliki lahan rata-rata 1 Hektar, 

lahan tersebut berupa lahan kebun dan ada pula yang belum di garap. Untuk lebih jelasnya luas 

lahan yang dimiliki responden di sajikan pada Tabel 3.5 berikut ini. 

 

Tabel 3.5. Luas Lahan Yang Dimiliki Responden. 

No. Luas Lahan Responden  Jumlah Responden Persentase (%) 

1. Tidak Memiliki Lahan 3 9,37 

2. 0,5 – 1 Hektar 19 59,38 

3. 1,5 – 2 Hektar 8 25,00 

4. ≥ 2,5 Hektar 2 6,25 

 Jumlah 32 100,00 

 

Dari Tabel 3.5 di atas menunjukan luas lahan yang dimiliki responden juga terbilang 

kurang yaitu berada 0,5 sampai 1 Hektar. Luas lahan yang dimiliki berpengaruh terhadap 

pilihan sikap seseorang untuk mengalokasikan sebagian lahanya untuk ditanami tanaman jangka 

panjang atau pohon-pohonan. Hal tersebut berlaku sebaliknya, pemilikan lahan yang sempit 

lebih cenderung menggunakan lahannya untuk tanaman pangan atau tanaman perdagangan atau 

jangga pendek dari pada pohon-pohonan. 

 

F.  Pemahaman Masyarakat Tentang Pengertian Reboisasi dan Penghijauan 

Reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan 

maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan (Manan 1978) sedangkan 

Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan. 

Berdasarkan data kuisioner dan wawancara langsung di lapangan dengan masyarakat desa 

Avolua, telah di dapatkan informasi bahwa pengetahuan atau pemahaman masyarakat desa 

Avolua tentang pengertian dari pada reboisasi dan penghijauan adalah renda. 

Sebagian besar masyarakat belum pernah mendengar dan mengetahui apa arti dari 

reboisasi dan penghijauan. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang reboisasi dan 

penghijauan digunakan Skala Likert. Untuk lebih jelasnya penggunaan Skala Likert di sajikan 

pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6. Hasil Analisis Skala Likert Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat 

No. Pemahaman Nilai Jumlah Responden 
Nilai x Jumlah 

Responden 

1. Paham 3 3 9 

2. Tidak Paham 1 29 29 

Jumlah 32  

 

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas hasil yang diperoleh dari Skala Likert menunjukan bahwa 

pemahaman masyarakat Desa Avolua tentang pengertian dari reboisasi dan penghijauan 

tergolong rendah. Jumlah responden yang tidak paham yaitu 29 responden sedangkan jumlah 

responden yang paham yaitu 3 responden. Hal tersebut di karenakan sosialisasi yang diberikan 

kepada masyarakat oleh instansi terkait lebih kearah teknis penanaman, sehingga masyarakat 

tidak memahami arti dari reboisasi dan penghijauan, apa lagi didukung oleh tingkat pendidikan 

masyarakat yang juga sangat rendah. Hal tersebutlah yang membuat Tingkat pemahaman 

masyarakat desa Avolua sangat rendah. 

 

G.  Pemahaman Masyarakat Tentang Manfaat dan Tujuan Reboisasi dan Penghijauan 

Bedasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pemahaman masyarakat Desa 

Avolua mengenai manfaat dan tujuan reboisas dan penghijauan juga tergolong rendah, sebagian 

masyarakat belum pernah mendengar atau mengetahui manfaat dan tujuan dari pada reboisasi 

dan penghijauan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tujaun 

reboisasi dan penghijauan digunakan Skala Likert. Gambaran hasil analisi mengunakan Skala 

Likert di sajikan pada Tabel 3.7 berikut ini. 

 

Tabel 3.7. Hasil Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Manfaat  

dan Tujuan Reboisasi dan Penghijauan. 

No. Pemahaman Nilai Jumlah Responden 
Nilai x Jumlah 

Responden 

1. Paham 3 3 9 

2. Tidak Paham 1 29 29 

Jumlah 32  

 

Dari Tabel 3.7 di atas menyimpulkan hasil yang diperoleh dari Skala Likert menunjukan 

bahwa pemahaman masyarakat Desa Avolua tentang pengertian dari reboisasi ataupun manfaat 

dan tujuan reboisasi dan penghijauan adalah sama yaitu masih tergolong rendah. Alasannyapun 

sama, sosialisasi yang diberikan lebih cenderung kearah teknis penanaman sehingga masyarakat 

tidak memahami apa manfaat dan tujuan reboisasi dan penghijauan, apa lagi didukung oleh 

tingkat pendidikan yang juga sangat rendah. Hal tersebutlah yang membuat tingkat pemahaman 

masyarakat tentang manfaat dan tujuan reboisasi dan penghijauan rendah. 

 

IV.  Kesimpulan dan Saran 

A.  Kesimpulan 

1. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Avolua tentang reboisasi dan penghijauan serta 

manfaat dan tujuan dari reboisasi dan penghijauan masuk dalam kategori rendah.  
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2. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Desa Avolua tentang reboisasi dan 

penghijauan karena sosialisasi yang diberikan oleh instansi terkait kepada masyarakat 

Desa Avolua tentang reboisasi dan penghijauan lebih kearah teknis penanaman, 

sehingga pemahaman masyarakat di lapanagan mengenai perlakuan tanaman lebih 

tinggi apa lagi masyarakat desa Avolua adalah mayoritas petani. 

 

B.  Saran 

 Kepada instansi terkait dalam hal Dinas Kehutan khusunya Dinas Kehutan dan 

Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai 

reboisasi dan penghijauan sehingga masyarakat dapat memahami arti dari reboisasi dan 

penghijauan. 
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 ABSTRAK 

 

Perubahan status dari hutan produksi menjadi hutan lindung di KPH Jogyakarta pada RPH  Sermo 

menjadi HL Sermo menuntut perubahan arah pengelolaan yang harus mengakomodir kegiatan masyarakat 

di dalam kawasan. Sebagai hutan produksi utamanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan menyadap getah pinus dan bercocok tanaman semusim, sedangkan sebagai 

hutan lindung, fungsi utama kawasan ini adalah penyangga kehidupan melalui tata air, pencegahan banjir, 

kontrol erosi dan memelihara kesuburan lahan yang ditopang melalui restorasi. Perubahan status hutan ini 

membuka paradigma baru pengelolaan hutan melalui jasa lingkungan, wisata alam. Tujuan kajian 

pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat dalam bentuk hutan kemasyarakatan didasarkan pada 

biofisik kawasan, potensi vegetasi dan biodiversitas serta potensi kawasan dan tingkat ketergantungan 

masyarakat pada hutan. Biofisik kawasan puncak bukit memiliki kedalaman tanah sekitar 20-30 cm 

dengan tekstur tanah pasir (82,3%), menuntut kehati-hatian dalam pemanfaatannya karean rawan longsor. 

Potensi vegetasi hutan tanaman (8 jenis) serta biodiversitas mamalia (8 jenis) dan  burung (33 jenis).  

Keindahan bentang alam berlatar Waduk Sermo, Suaka Margasatwa Sermo dimanfaatkan sebagai jasa 

lingkungan, wisata alam. Pemanfaatan intensif untuk kegiatan wisata alam seluas 2,45 ha (10%) dari blok 

pemanfaatan digunakan dalam pembangunan fasilitas rekreasi berupa paket wisata foto selfie, outbound, 

hiking serta fasilitas pengelolaan. Pengelolaan Wisata Alam Kalibiru, HL Sermo dilakukan oleh 

masyarakat yang tergabung dalam tujuh kelompok tani dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi Hutan 

Kemasyarakatan (FKKHKm) dengan pendampingan dari Dinas Kehutanan, NGO dan Swasta. Kunjungan 

wisatawan ke kawasan ini dari tahun 2010 sampai bulan September 2017 mengalami peningkatan 600 % 

dan 40% diantaranya wisatawan asing. Dampak kegiatan wisata alam dan rehabilitasi  pada masyarakat 

Kecamatan Kokap meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja sebagai 

pengelola kawasan wisata alam,  penjual makanan dan minuman, penyedia tempat parkir, pengusaha 

homestay, pengusaha home industri serta  peningkatan pendapatan dan subsidi bagi anggota maupun 

bukan anggota kelompok tani secara signifikan.  

 

Kata Kunci: Hutan lindung, HKm, wisata alam, kesejahteraan masyarakat 

 

I.  PENDAHULUAN  

 Pada tahun 2009, hutan lindung (HL) akibat konversi lahan menyisakan luasan   

23.066.816,77 ha  (Sumargo et al., 2011), kondisi ini akan terus berkelanjutan  karena setiap 

tahunnya hutan Indonesia hilang 684.000 ha (Cipto, 2016). Gangguan dan kerusakan kawasan 

juga terjadi di HL Sibayak I dan Sibayak II yang ditunjukan oleh nilai indeks keanekaragamn 

jenis (H) dibawah 1,3, dimana gangguan terbesar terjadi pada tingkatan pancang dan semai (HL 

                                                           
3  Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan 

Ketahanan Pangan, diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017 

mailto:sawitri_reny@yahoo.com
mailto:Bismark.forda@yahoo.com
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Sibayak I) dan tingkatan pohon dan semai (HL Sibayak II) (Natasha, 2008). Hal ini 

berhubungan dengan persepsi masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian hutan lindung yang 

cukup rendah berkisar antara (37 % - 60 %). 

 Selain itu, pembatasan akses ke dalam kawasan memicu  konflik kepentingan terutama 

konflik tenurial berupa  perambahan kawasan dan konflik pemanfaatan sumberdaya hayati 

berupa penebangan liar dan perburuan liar, kebakaran hutan, penggembalaan liar, pemukiman, 

persawahan dan perladangan; penebangan liar serta pertambangan liar sehingga berdampak 

pada kualitas dan kuantitas air yang dihasilkan dalam memenuhi fungsi pokok tata air (Natasha, 

2008; Suyanto, 2009; Asrianny et al., 2012; Mukarom, 2012; Supangat, 2013).  

Secara global, permasalahan hutan lindung adalah deforestasi, berdasarkan studi kasus 

yang dilakukan Umar (2011) melalui proses peer-review pada 16 negara di Amerika Latin, 

Afrika dan Asia menunjukkan bahwa hutan lindung kehilangan rata-rata 1, 47 % tutupan hutan 

per tahun, sementara hutan yang dikelola masyarakat hanya kehilangan 0,24% tutupan hutan per 

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mampu masyarakat berpartisipasi dalam melestarikan hutan 

dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan produksi ekonomi dan perlindungan 

lingkungan. 

Paradigma baru yang merupakan pergeseran dimensi pengelolaan kawasan  dari 

pemanfaatan kayu menjadi pemanfaatan jasa lingkungan hutan, terutama pariwisata alam layak 

dikembangkan untuk mengatasi konflik kepentingan diantara para pihak dan masyarakat sekitar. 

Namun, pengembangan jasa wisata hutan mengalami beberapa faktor pembatas diantaranya 

kesulitan mengenali dan mengkaji aspek amenitas sumberdaya alam karena bersifat latent 

(tersembunyi), ketidakpahaman tentang potensi dan manajemen wisata alam berbasis 

sumberdaya hutan serta ketidakpahaman segmentasi dan pendekatan promosi yang dilakukan 

(Keliwar, 2013).   

Pengembangan jasa wisata hutan membuka peluang pemanfaatan sumberdaya hutan 

sebagai obyek daerah tujuan wisata (ODTW), mengacu pada regulasi pengelolaan kawasan, 

pemanfaatan kawasan berbasis daya dukung, pengelolaan kawasan berbasis masyarakat yang 

berdaya saing dan berkelanjutan, diikuti dengan perubahan cara berpikir (mindset) para pihak 

baik pemerintah, pengelola kawasan dan masyarakat sebagai enterpreneurship. Kegiatan ini 

telah dilaksanakan di HL Sermo  dalam rangka memanfaatkan jasa lingkungan, wisata alam. 

Pengelolaan kawasan dilakukan bersama antara masyarakat sekitar kawasan dengan 

pendampingan KPH Jogyakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Damar serta 

Komunitas Peduli Lingkungan Alam Lestari (Lingkar), diharapkan mampu memberikan 

lapangan kerja, menambah pendapatan dan subsidi bagi anggota masyarakat lainnya.    

   

II.  BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kajian wisata alam di Kalibiru dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 pada lokasi kawasan 

HL Sermo yang terletak pada  S 070 48’ 79,7” dan E 1100 07’46,5”, ketinggian lokasi  433 

mdpl,  kelerengan 20-40%, dengan luasan  secara keseluruhan sekitar 245,40 ha.  

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teropong binokuler, GPS, alat 

ukur tinggi pohon, meteran, gelas ukur air, pacul, buku pengenalan burung (MacKinnon et al, 

2000). Bahan penelitian terdiri dari herbarium tumbuhan, sampel air dan kuesioner.  
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C. Metode Penelitian 

1) Kondisi biofisik kawasan dilakukan melalui pendekatan karakteristik substrat tanah  

dengan menganalisa substrat tanah di Laboratorium Tanah Biotrop. 

2) Keragaman vegetasi didasarkan pada pedoman inventarisasi flora dan ekosistem 

(Kartasasmita et al., 1976), di dalam jalur coba sebagai petak besar berukuran 50 m x 

50 m, secara sub sistem. 

3) Sensus keragaman jenis satwaliar dilakukan dengan menggunakan metode jalur 

transek yang telah dimodifikasi (Wilson dan Wilson, 1975), sepanjang 1-2 km dengan 

lebar jalur 20 meter, dengan arah jalur dibuat tegak lurus.  

4) Sosial budaya masyarakat dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi sosial 

ekonomi dan budaya serta modal sosial masyarakat sekitar melalui data sekunder 

maupun wawancara dan pengisian kuesioner dari responden  masyarakat sebanyak 50 

orang dan wisatawan 50 orang.  

5) Kajian pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui pengumpulan data dan 

informasi dengan survey lapangan maupun wawancara dan pengisian kuesioner. 

6) Karakteristik hidrologis dilakukan dengan analisis kualitas air di Laboratorium Air 

Biotrop, meliputi pH, kekeruhan, TSS, Nitrat (NO3), Posphat (P), Sulfat (SO4), 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Klorida (CL) untuk mengetahui tingkat dan 

kelas mutu air.  

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Biofisik  Kawasan 

Kedalaman tanah efektif sangat bervariasi sekitar 20-50 cm. Tekstur tanah di HL Sermo 

yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, perlu diwaspadai karena tekstur tanah yang lebih 

banyak mengandung pasir  (82,3%) sehingga jenis tanah ini memiliki kekurangan dalam 

menahan air tanah dimana aliran permukaan tanah yang cukup tinggi akan menyebabkan 

longsor (Gambar 1). Kondisi ini memerlukan perkayaan jenis guna memperbaiki tekstur tanah 

melalui serasah daun (Sawitri et al., 2015).    

 
Gambar 1. Struktur tanah berpasir di HL Sermo yang rawan longsor 

 

B.  Tata Air  

Tata air yang terdapat di HL Sermo ini terdiri dari beberapa sungai yang mengalir ke 

Waduk Sermo dengan keliling 25 km serta kedalaman air pada musim penghujan (70 m) dan 

kemarau (60 m), total ketersediaan air sebesar 25.629.103,5 m3/tahun untuk mengairi sawah 

7.152 ha dan air minum 200 liter/detik yang diusahakan oleh PDAM Tirto Binangun Kulon 

Progo (Tantriati, 2014). Kualitas air waduk ini memenuhi standar pemanfaatan untuk keperluan 

rumah tangga maupun pengairan sawah dan perikanan karena tidak terlihat adanya eutrofikasi 

dari total fosfat maupun nitrat  
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Tabel 1. Hasil analisis kualitas air Waduk Sermo 

No. Parameter Analisis Satuan Hasil 

1. Kekeruhan NTU 4,1 

2. TSS mg/l <2,5 

3. pH (Laboratorium)  6,85 

4. BOD mg/l 5,90 

5. Total Fosfat (P) mg/l 0,504 

6. Nitrat (NO3-N) mg/l 0,42 

7. Klorida (Cl) mg/l 6,80 

8. Sulfat (SO4) mg/l 6,90 

 

 Di hutan lindung yang terganggu  akan mengalami perubahan kualitas fisik dan kimia air 

seperti di HL Tinjaulimau, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi seluas 41.448,98 ha, yang 

mengalami penebangan ilegal kayu, alih fungsi sebagian kawasan menjadi kebun campuran, 

pertambangan emas, pemukiman dan persawahan (Supangat, 2013). Penilaian ini berdasarkan 

peningkatan nilai beberapa parameter di HL terganggu   dibandingkan dengan HL tidak 

terganggu, mengalami peningkatan kekeruhan (5.180%), TDS (2.250,0%), N)3 (998,07%), dan 

BOD (620,45%), sedangkan parameter lainnya seperti Cl, pH dan SO4 cenderung stabil dan 

relatif tidak mengalami perubahan.   

 

C.  Vegetasi Hutan  

Keanekaragaman jenis vegetasi di kawasan ini, dijumpai 8 jenis pohon yang ditanam 

masyarakat pada bekas hutan produksi diantaranya Dalbergia latifolia (INP=75,8), Melaleuca 

leucadendron (INP=73,4), Swietenia mahagoni (INP=68,5), Pinus merkusii (INP=34,5), Acacia 

mangium (INP=14,1), Acacia auriculiformis (INP=12,3), Artocarpus heterophyllus (INP=10,8) 

dan Eugenia spp. (INP=10,8),  dibeberapa tempat masih dijumpai tanaman pangan seperti 

Manihot utilissima dan Musa sp..  

Rehabilitasi penanaman pohon jenis kayu komersial, dilanjutkan dengan penanaman 

buah-buahan, terutama di perbatasan lahan hutan dengan tanah milik seperti Persea americana, 

Cocos nucifera, Eguinea aquea, Durio zibethinus, Mangifera sp. yang diharapkan dapat dipetik 

hasil buahnya. Disamping itu, dikembangkan tanaman obat-obatan di bawah tegakan  seperti  

tanaman merambat Piper rotractum yang bernilai ekonomi. 

 

D.  Keragaman Jenis  Satwaliar 

Keragaman jenis satwaliar yang dapat dijadikan indikator kesehatan lingkungan 

diantaranya mamalia dan burung. Mamalia yang dijumpai di HL Sermo enam jenis,  dengan 

kelimpahan cukup banyak adalah Sus scrofa yang berpotensi sebagai hama tanaman 

perkebunan, sehingga memicu konflik dengan manusia.   

Keragaman burung di kawasan ini dijumpai 33 jenis. Kelompok burung yang dijumpai 

sebagian besar adalah insektivor sebagai  pemakan serangga, sedangkan burung carnivor adalah 

jenis burung elang yang dilindungi dalam PP 7/1999 bahkan termasuk jenis endangered yang 

termasuk dalam IUCN Appendiks I yakni burung elang jawa. Burung elang yang dijumpai di 

kawasan ini menggunakan habitat ini sebagai tempat mencari pakan berupa anak burung 

ataupun burung-burung kecil.   
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E.  Sosial Ekonomi Masyarakat 

Tipologi masyarakat Desa Semolor, Kecamatan Kokap sebagian besar termasuk usia 

produktif, bekerja sebagai petani lebih dari 10 tahun, berpendidikan SD-Perguruan Tinggi, 

mendapatkan pendidikan non formal tentang wisata alam dan penyadapan getah pinus serta 

penyuluhan setiap bulan tentang kondisi dan potensi kawasan. Tingkat pendapatan masyarakat  

per bulan yang berasal dari pekerjaan utama sebagai petani Rp. 500.000,- - Rp.1.000.000,- dan 

pekerjaan sampingan   di wisata alam  Rp. 1.200.000 -1.400.000,-; pembuatan gula jawa Rp. 

660.000,- dari pohon kelapa atau pembuatan gula semut Rp. Rp. 1. 500.000,-;  sadapan pinus 

per bulan Rp. 110.000,- -Rp. 140.000,-; lahan garapan empon-empon  Rp. 100.000,- ; ternak 

sapi RP.300.000,- atau ternak kambing Rp. 150.000,- sehingga tingkat pendapatan sekitar Rp. 

2.720.000,-  – Rp. 4.200.000,- (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Perekonomian masyarakat di sekitar HL Sermo 

 

Permasalahan yang dihadapi masyarakat yang terkait dengan tingkat pendapatan per 

bulan diantaranya sawah tadah hujan yang terletak di lereng-lereng perbukitan hanya dapat 

ditanami satu kali setahun, hasil sadapan pinus berkurang karena pohon sudah tua dan 

mendapatkan gangguan dari babi hutan, ketersedian rumput sebagai pakan ternak sangat 

terbatas sehingga dilakukan pengambilan rumput ke Purworejo secara berkelompok dengan 

biaya Rp. 50 .000,-/orang/minggu.  Sehingga diperlukan penanaman pohon dibatas kawasan 

yang daunnya dapat dimanfatkan sebagai pakan ternak seperti (Calliandra calothyrsus, Ceiba 

petandra, Sesbania grandiflora, Leucaeana leucocephala, Tectona grandis dan Paraserianthes 

falcataria (Garsetiasih, 2004) . 

 

D. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Lindung 

Dasar hukum pegelolaan dan pengembangan hutan lindung  di KPH Jogyakarta, di 

antaranya:  

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang  Kehutanan 

 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan 

penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 tahun 2008 tentang perubahan asat PP 

No 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyususnan rencana dan pengelolaan hutan 

serta pemanfaatan hutan 

 Permenhut, P 22/MENHUT-II/2012 tentang pedoman kegiatan usaha pemanfaatan 

jasa lingkungan   wisata alam pada hutan lindung 

A B C 
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 Permenhut, P 39/MENHUT-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat 

melalui kemitraan kehutanan 

 RIPPARDA DIY 2012-2025 meliputi pembangunan kepariwistaan yang 

berkelanjutan dan beroreintasi dalam upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan 

kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan.  

 

 Prinsip pengelolaan hutan lindung yang lestari (Basuni, 2012) terdiri dari dimensi 

kelestarian ekologi atau lingkungan yang mensyaratkan integritas ekosistem harus terpelihara 

dan produksi serta kualitas barang dan jasa dari hutan harus berkelanjutan,  dimensi ekonomi 

mensyaratkan akses antar generasi terhadap sumberdaya dan berbagai manfaat ekonomi hutans 

secara adil harus terjamin serta dimensi sosial dimana stakeholder yang relevan harus memiliki 

hak dan kemampuan yang diakui untuk mengelola hutan secara bersama dan adil.     

 Pemanfaatan kawasan lindung,  HL Sermo  yang bergeser dari fungsi utama sebagai 

daerah tangkapan air, dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan 

(HKm) merupakan perubahan paradigma baru yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 

hutan berbentuk kolaborasi/kemitraan, diwadahi oleh koperasi. Pengelolaan HL Sermo 

dilakukan oleh tujuh koperasi yakni  Sido Akur, 20,6 ha; Menggerejo, 12,1 ha; Mandiri, 29,7 

ha; Taruna Tani, 43,2 ha; Nuju Makmur, 39,6 ha; Rukun Makaryo, 35,8 ha; Suko makmur, 15,8 

ha  yang tergabung dalam HKm Mandiri dengan pendampingan LSM  yang mengarahkan pada 

pemanfaatan jasa lingkungan.  Hal ini langsung memberikan dampak kepada pembukaan 

lapangan kerja untuk masyarakat sekitar 76 orang sebagai tenaga tetap, 30 tenaga freelance 

dengan upah Rp. 1,8-2 juta/orang/bulan, sedangkan masyarakat yang terkait  dengan kegiatan 

wisata serta peningkatan pendapatan baik masyarakat yang terlibat langsung di dalam 

pengelolaan wisata maupun masyarakat yang memelihara lahan garapannya maupun lahan milik 

dalam bentuk hutan rakyat mencapai 1.500 orang (Senja, 2017).  

 Pembangunan sarana prasarana serta jenis kegiatan wisata alam telah dipersiapkan 

melalui grand design kawasan serta  MOU kemitraan antara KPH Yogyakarta dan masyarakat 

pengelola kawasan. Hal ini ditujukan untuk penguatan kelembagaan yang dipersiapkan memuat 

model kelembagaan, Ad/ART, perjanjian kerjasama, profil pengembangan, desain 

pengembangan, besarnya iuran anggota koperasi, kegiatan rehabilitasi, kebersihan, jenis 

kegiatan (wisata alam, wisata tradisi, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sosial, wisata 

adrenalin, wisata religi dan wisata olahraga),  pembagian hasil pengelolaan kawasan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana wisata.  

 Wisata alam yang mengandalkan pemandangan alam di bagian Petak 28 (23 ha) dan 

Petak 29 (6 ha), yang merupakan Blok Pemanfaatan, 10% dari luas kawasan, yakni seluas 2,45 

ha.  Kegiatan wisata alam dimulai pada tahun 2008 dan mulai menarik wisatawan baik dalam 

negeri maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2010 sampai bulan 

Agustus 2016 disajikan  pada Gambar 3.   
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Gambar  3. Jumlah kunjungan di HL Sermo, Wisata Alam Kalibiru 

  

Kunjungan wisatawan ke kawasan ini  dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

sampai  tahun 2016 mencapai 600%. Pendapatan utama berasal dari tiket masuk pengunjung 

(Rp. 5.000,-/individu), minimal  telah menghasilkan Rp. 4.861.350.000,-, karena pada hari libur 

dan Sabtu/Minggu, tiket masuk Rp. 10.000,-. Kunjungan wisatawan dan pendapatan akan terus 

meningkat dengan penambahan fasilitas yang disediakan berupa spot pemotretan mencapai 7 

buah (Senja, 2017), dengan tiket Rp. 10.000,- - Rp. 15.000,- dan out bound dengan tiket Rp. 

35.000,-, sewa pondok Rp. 150.000,- -Rp. 200.000,- permainan  panjat tebing Rp. 35.000/orang, 

prewedding Rp. 250.000,-.    

Pendapatan dari wisata alam Kalibiru, antara KPH dan pengelola kawasan dilakukan 

dengan sistem bagia hasil (1:3), selanjutnya oleh pihak pengelola digunakan untuk keperluan 

HKm 50% dan 50% untuk pengelolaan kawasan  berupa pembayaran gaji bulanan, 

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas rekreasi, dana sosial kepada masyarakat sekitar 

kawasan yang memiliki dan memelihara hutan rakyat  mendapatkan kompensasi uang 

pemeliharaan hutan rakyat sebesar Rp. 300.000,-/3 bulan, dana sosial anak sekolah donasi 

perayaan hari-hari besar nasional dan bedah rumah Rp. 15 juta/tahun (Senja, 2017).         

Informasi keberadaan areal wisata alam diketahui dari teman/keluarga, media cetak dan 

media elektronik, sedangkan tujuan berwisata dari pengunjung diketahui  melalui wawancara 

(Gambar 4 dan 5). 

   

 
  

Gambar  4 dan 5. Informasi keberadaan dan tujuan berwisata ke Wisata Alam Kalibiru 
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Strategi pengelolaan kawasan hutan lindung dengan adanya wisata alam adalah mendata 

faktor internal dan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman. Hal ini dijabarkan dalam 

matrik SWOT sebagaimana Tabel 2. 

Tabel 2. Formulasi strategi pengembangan wisata alam di Hutan Lindung 

Strategis pengembangan 

wisata alam di Hutan 

Lindung Intrenal  

Eksternal  

Kekuatan (Strength = S)  

1. Potensi biofisik  

2. Potensi budaya masyarakat  

3. Keberadaan Koperasi  

4. Keamanan dari kejahatan  

5. Promosi dan pemasaran  

6. Infrastruktur, jalan  

mendukung  

7. Sistem organisasi dan 

administrasi  

8. Sistem pengelolaan kawasan 

berbasis blok  

 

Kelemahan (Weaknes = W)  

1. Sarpras  kurang memadai  

2. Data potensi terbatas   

3. Keterampilan masih 

kurang  

4. Pendidikan  masih rendah  

5. Keselamatan pengunjung  

6. Akses masuk ke dalam 

kawasan  

7. Pendanaan untuk 

pengelolaan 

 

Peluang (Opportunity = 

O)  

1. Kesempatan kerja  

2. Kesempatan berusaha, 

homestay, parkiran, 

warung, souvenir  

3. Pemberdayaan 

masyarakat  

4. Diversifikasi usaha  

5. Meningkatkan (PAD)  

6. Memperkenalkan 

budaya lokal  

7. Dukungan stakeholders  

8. Diversifikasi jasling, 

wisata 

9. Meningkatkan 

pendapatan masyarakat   

 

Strategi SO:  

1.Pengelolaan kawasan 

berbasiskan ekosistem  

2.Pengelolaan yang berbasiskan 

masyarakat  

2. Koordinasi antar stakeholders  

3. Mengembangkan produk 

ekowisata  

4. Sosialisasi ijin pengusahaan 

pariwisata alam di  hutan 

lindung 

Strategi WO:  

1. Penataan sarana dan 

prasarana termasuk sarana 

dan prasarana untuk 

keselamatan pengunjung  

2. Melakukan  penelitian dan 

pengembangan (membuat 

demplot  HHBK, wisata)  

3. Peningkatan SDM dengan 

memberikan pembinaan/ 

pelatihan  

4. Menjalin/ membuka 

kerjasama dengan pihak 

lainnya  

 

Ancaman (Threat = T)  

1. Perubahan budaya  

2. Pembukaan vegetasi  

3. Pencemaran 

lingkungan   

4. Ancaman konflik 

masyarakat 

5. Perubahan bentang 

alam  

Strategi ST:  

1. Kerjasama dengan berbagai 

pihak guna meningkatkan 

persepsi 

2. Kkesepakatan dengan 

berbagai pihak dalam rangka 

pengembangan wisata alam dan 

perlindungan kawasan  

3. Pembangunan sarpras wisata 

alam mengikuti bentang alam 

dan kondisi lingkungan  

Strategi WT:  

1. Melakukan kegiatan 

penyuluhan guna 

memberikan pemahaman 

pada masyarakat akan wisata 

alam dan manfaatnya  

2. Pelatihan keterampilan 

guna peningkatan SDM  

3. Penyediaan tempat sampah 
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Berbekal tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan yang cukup tinggi disertai 

modal sosial, pengembangan wisata alam di hutan lindung memberilkan peluang usaha kepada 

masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui ekonomi kreatif  berdasarkan potensi 

biofisik dan ekosistem kawasan tanpa merubah bentang alam. Partisipasi aktif masyarakat 

melalui wisata alam dengan melestarikan hutan memberikan dampak kepada peningkatan 

kualitas habitat satwaliar, meningkatnya daya dukung kawasan sebagai daerah tangkapan air 

dan optimalisasi kemitraan antara pihak terkait.       

E.  PENUTUP 

1.  Kesimpulan 

 Pengelolaan HL Sermo melalui pemanfaatan jasa lingkungan, Wisata Alam Kalibiru, 

yang melibatkan masyarakat merupakan solusi konflik kepentingan tenurial dan 

pemanfaatan sumberdaya alam.  

 Pemanfaatan jasa lingkungan memberikan peluang bagi masyarakat sebagai ekonomi 

kreatif dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pelestarian kawasan tanpa merubah bentang alam.   

 

2.  Saran 

 Pengembangan pengelolaan jasa lingkungan, wisata alam hendaknya didasarkan  pada 

faktor internal dan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman.  

 Keberhasilam pengelolaan jasa lingkungan di hutan lindung  harus tetap  

mempertimbangkan kesesuaian fungsi kawasan untuk kelestarian tata air, ekologis, 

ekonomis dan sosial secara komprehensif.  
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ABSTRAK 

 

Hutan dikenal sebagai sumber pangan sejak zaman manusia bekerja sebagai pemburu dan peramu. Fungsi 

hutan berubah menjadi penghasil kayu setelah sektor pertanian berkembang. Peningkatan jumlah 

penduduk memaksa manusia kembali ke hutan memanfaatkan lahan sebagai areal penanaman tanaman 

pangan demi memenuhi kebutuhan pangan yang lebih besar. Kebiasaan menanam tanaman pangan di sela 

pohon kayu di dalam hutan mendapat respons positif dari pemangku kepentingan, dengan merumuskan 

berbagai program kehutanan sosial yang melegalkan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama 

pengelolaan hutan. Salah satu program kehutanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah 

program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki potensi 

pangan yang cukup besar, namun pada sebagian petani hanya dapat memenuhi kebutuhan subsisten.  

Strategi peningkatan hasil pangan perlu disusun agar dapat memenuhi kebutuhan komersial yang pada 

akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan  potensi pangan HKm 

DIY dan merumuskan strategi peningkatan hasil pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Penelitian 

dilakukan di HKm DIY tepatnya pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul 

pada tahun 2014. Data dikumpulkan dengan metode survei, dan analisis data dilakukan secara deskriptif. 

Hasil yang didapatkan adalah bahwa sebagian besar komoditi pangan HKm DIY adalah tanaman palawija 

dan umbi-umbian. Kontribusi tanaman pangan semakin mengecil seiring dengan merapatnya tajuk 

tanaman kayu, sehingga sebagian petani beralih pada pekerjaan lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Peningkatan hasil pangan dapat dilakukan dengan menjalankan sistem agroforestri berkelanjutan dan 

pengolahan pasca panen sehingga ada nilai tambah dari komoditi yang dihasilkan 

 

Kata Kunci: potensi pangan, hutan kemasyarakatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, kesejahteraan 

masyarakat 

 

I. PENDAHULUAN 

Hutan adalah bentuk kehidupan paling primitif yang masih ada sampai sekarang. Secara 

alamiah, hutan merupakan sumber pangan baik pangan nabati  yang berasal dari tanaman yang 

tumbuh di dalam hutan, maupun pangan hewani yang berasal dari binatang yang tinggal di 

dalamnya. Manusia dan kehidupannya tak pernah lepas dari ketergantungan terhadap hutan, 

bahkan pernah sepenuhnya bergantung pada hutan (Puspitojati, dkk., 2014), yaitu saat kegiatan 

manusia hanya terbatas pada kegiatan berburu dan meramu. 

Periode kehidupan manusia bergerak hingga berkembangnya sektor pertanian. Proses 

domestikasi terjadi pada komoditas hutan baik tanaman maupun hewan. Seiring dengan 

berkembangnya sektor pertanian, manusia mulai memungut hasil hutan secara terkendali 

                                                           
4 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 

mailto:indahnovitadewi@gmail.com
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(Puspitojati, dkk., 2014). Lonjakan jumlah penduduk dan tingginya permintaan pada hasil hutan 

terutama kayu, memulai periode di mana manusia mulai merusak hutan. Kondisi ini di 

Indonesia dimulai dari eksploitasi hutan jati Jawa oleh VOC untuk  industri kapal Belanda, dan 

lebih parah lagi terjadi pada masa orde baru saat hutan di luar Jawa ditebang untuk kebutuhan 

industri pulp dan kertas. Laju deforestasi pada masa orde baru mencapai 2 juta hektar per tahun 

(FWI/GFW, 2001). Dalang yang dianggap sebagai perusak hutan adalah HPH dan kebijakan 

pemerintah saat itu, sedangkan masyarakat/petani yang juga membuka lahan hutan dianggap 

menyumbangkan kerusakan yang tidak berarti. Masyarakat kecil pada umumnya membuka 

lahan karena alasan keterbatasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. 

Perubahan paradigma pengelolaan hutan menuntut pemerintah memberikan ruang pada 

masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan bahkan menjadi aktor utama. Berbagai 

program kehutanan sosial diluncurkan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. 

Pemerintah mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektar untuk program kehutanan sosial 

(Karyana, 2017), dengan lima fokus program yaitu Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan. Paper ini akan 

mengkhususkan untuk membahas salah satu program kehutanan sosial yaitu HKm yang 

berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terutama mengenai potensi pangan di lahan 

HKm.   

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tahun 2014 di dua kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Kulon 

Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Kedua kabupaten tersebut adalah daerah di mana terdapat 

program HKm. Areal yang digunakan menjadi HKm, sebagian sudah digarap masyarakat 

selama turun-temurun, sehingga skema HKm membantu petani melegalkan kegiatan penanaman 

tanaman kayu maupun tanaman pangan yang sudah dilakukan selama ini.  

Areal HKm Kulon Progo terdiri dari dua kecamatan, merupakan daerah perbukitan yang 

sebagian besar merupakan areal hutan lindung. Kondisi topografi tebing dan jurang serta view 

pemandangan indah yang dilihat dari atas bukit merupakan potensi wisata sehingga sebagian 

areal HKm Kulon Progo dimanfaatkan untuk ekowisata.Areal HKm Gunungkidul tersebar di 

beberapa kecamatan dengan topografi perbukitan sampai dataran rendah. Sebagian besar areal 

HKm merupakan hutan produksi dan ada yang kondisi tanahnya gersang dan berbatu-batu. 

Petani HKm Kulon Progo maupun HKm Gunungkidul, sebagian besar merupakan petani 

miskin/gurem yang selain ingin mendapatkan manfaat kayu dari HKm, juga bermaksud 

memperoleh tambahan konsumsi pangan untuk dimakan sehari-hari maupun dijual. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan penelitian ini adalah kuesioner sedangkan alat yang digunakan adalah alat perekam 

dan kamera. 

 

C. Metode Penelitian 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani anggota HKm DIY. Petani HKm DIY 

terdiri dari 7 kelompok dari HKm Kulon Progo dan 35 kelompok dari HKm Gunungkidul. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei dan responden ditentukan sebesar 

10% dari keseluruhan populasi petani HKm. Jumlah keseluruhan responden adalah 372 petani, 

terdiri dari 68 petani HKm Kulon Progo dan 304 petani HKm Gunungkidul. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Potensi Pangan HKm DIY 

Subsektor tanaman pangan (padi dan palawija) mendominasi usaha pertanian di DIY baik 

yang dilaksanakan oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan pertanian berbadan hukum 

(BPS, 2013). Usaha pertanian tanaman pangan yang dilaksanakan oleh rumah tangga pertanian 

persentasinya lebih tinggi daripada yang dilaksanakan oleh perusahaan pertanian. Usaha 

pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh rumah tangga pertanian didominasi oleh rumah 

tangga petani gurem yaitu yang luas lahannya kurang dari 5.000 m2. Kondisi ini sesuai dengan 

kondisi petani HKm DIY yang sebagian besar merupakan petani gurem (Dewi, dkk., 2017) dan 

mengusahakan tanaman pangan di areal HKm. 

 

Tabel 1. Produksi Padi dan Palawija Tahun 2014 di DIY 

No Jenis Tanaman Produksi (Ton)/Tahun 

DIY Kulon Progo Gunungkidul 

1 Padi Sawah 719.194 120.042 92.042 

 Padi ladang 200.379 1.666 197.185 

 Total padi 919.573 121.708 289.787 

2 Jagung 312.236 29.912 227.013 

3 Kedelai 19.579 3.229 13.465 

4 Kacang tanah 71.582 1.436 59.251 

5 Kacang hijau 261 65 173 

6 Ubi kayu 884.931 52.369 790.739 

7 Ubi jalar 5.237 344 708 

8 Cantel/sorghum 145 0 72 

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015 

 

Produksi tanaman pangan (padi dan palawija) yang tertinggi di DIY adalah tanaman padi 

seperti dapat kita lihat pada Tabel 1. Produksi padi sawah lebih tinggi daripada padi ladang. 

Urutan kedua yang paling tinggi produksinya adalah ubi kayu, yang sebagian besar dihasilkan 

dari Kabupaten Gunungkidul, yaitu 89% dari total produksi DIY. Jenis tanaman pangan yang 

diusahakan petani di sela-sela tanaman pokok/kayu di areal HKm antara lain padi dan palawija 

(jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah); empon-empon (jahe, sereh, kunyit, temu 

ireng); umbi-umbian lain (garut, porang, ganyong, gembili) dan Multipurpose Tree Species 

(MPTS) seperti tanaman buah-buahan. Sesuai dengan data pada Tabel 1, tanaman pangan yang 

paling banyak diusahakan petani HKm adalah ubi kayu, baik di Kulon Progo maupun di 

Gunungkidul. Hal ini disebabkan karena ubi kayu termasuk tanaman yang mudah tumbuh 

bahkan di lahan yang kurang subur seperti sebagian lahan HKm di wilayah Gunungkidul. Ubi 

kayu juga merupakan bahan pokok untuk membuat makanan pokok tradisional khas DIY, yaitu 

Gebleg di Kulon Progo dan Tiwul di Gunungkidul. 

Kondisi antara petani di tiap kelompok HKm tidak sama. Ada petani maju dan ada petani 

miskin. Demikian juga dengan luasan HKm, ada petani yang menggarap lebih dari 5.000 m2 dan 

ada yang menggarap kurang dari 1000 m2. Luasan HKm yang berbeda mengakibatkan hasil 

tanaman pangan yang berbeda pula. Selain luasan, kondisi lahan HKm juga mempengaruhi hasil 

tanaman pangan. Kondisi lahan yang subur dan tanaman kayu yang tidak terlalu rapat, akan 

memungkinkan tanaman pangan dapat dipelihara lebih dari 2 – 3 tahun, sedangkan kondisi 

lahan yang berbatu menyebabkan tanaman pangan tidak dapat tumbuh dengan baik. Hasil 
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tanaman pangan yang diperoleh petani HKm lebih banyak yang dipakai untuk konsumsi 

keluarga sehari-hari. Jika hasil panen melimpah, baru hasilnya dijual sebagian. Potensi pangan 

HKm DIY apabila dikaitkan dengan kondisi lahan dan kemampuan petani yang berbeda-beda 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

 

Potensi Nol 

Potensi nol artinya lahan HKm sudah tidak menghasilkan lagi. Hal ini dapat disebabkan 

karena dua hal. Yang pertama, lahan sudah terlalu rapat dengan tanaman jati sehingga tidak ada 

lagi ruang untuk menghasilkan tanaman pangan. Yang kedua, lahan sebenarnya masih dapat 

menghasilkan apabila dioptimalkan, namun petani membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi 

sehingga memutuskan untuk mencari pekerjaan non pertanian yang dirasa lebih menghasilkan. 

 

Potensi Subsisten 

Potensi subsisten artinya hasil tanaman pangan hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan 

sehari-hari. Potensi pangan subsisten terdapat pada lahan HKm milik petani yang merupakan 

satu-satunya lahan yang dimiliki untuk menanam tanaman pangan. Pada umumnya digarap oleh 

petani miskin dengan sistem agroforestri berkelanjutan, sehingga selalu ada cukup sinar 

matahari dan tanaman pangan dapat diusahakan sepanjang waktu. 

 

Potensi Komersial 

Potensi komersial artinya hasil tanaman pangan dapat dijual, ataupun diolah terlebih 

dahulu sehingga memperoleh nilai tambah. Kondisi petani yang berbeda dalam 

mengembangkan tanaman pangan ini bukan merupakan kondisi yang ideal menurut konsep 

kehutanan sosial. Harus ada suatu upaya untuk membuat petani yang subsisten menjadi petani di 

atas subsisten atau petani komersial (Awang, 2004). 

Kategori potensi nol, subsisten, dan komersial dikuantitatifkan dengan menganggap 

bahwa potensi nol sama dengan pendapatan nol rupiah; potensi subsisten sama dengan 

pendapatan 0 – Rp2.000.000,-; dan potensi komersial sama dengan pendapatan lebih dari 

Rp2.000.000,-. Gambar 1 menunjukkan grafik kategori petani untuk melihat berapa persentasi 

dari petani HKm yang potensi nol, subsisten, maupun komersial baik di Kulon Progo maupun 

Gunungkidul. 
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Gambar 1. Grafik Jumlah Petani Per Kategori Potensi Pangan di Lahan HKm 

 

Petani HKm dengan potensi lahan andil nol, untuk HKm Kulon Progo sebanyak 6 orang 

petani (8,8%) dan untuk HKm Gunungkidul sebanyak 124 orang petani (40,8%). Petani 

subsisten sejumlah 61 orang untuk HKm Kulon Progo (89,7%) dan 135 orang responden untuk 

HKm Gunungkidul (44,4%). Petani komersial di HKm Kulon Progo hanya 1 orang responden 

atau 1,5%, sedangkan di HKm Gunungkidul 45 orang (14,8%). Gambar 1 menunjukkan bahwa 

petani HKm DIY lebih banyak ada pada kategori subsisten. Petani yang masuk kategori potensi 

nol, lebih banyak di HKm Gunungkidul daripada di HKm Kulon Progo, sedangkan untuk 

kategori komersial lebih banyak di HKm Gunungkidul. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa apabila dibandingkan antara HKm Kulon Progo dan HKm 

Gunungkidul, maka lebih banyak petani HKm Kulon Progo yang bertahan mengolah lahan 

HKm walaupun kondisi tajuk sudah menutup. Petani HKm Gunungkidul lebih memilih 

membiarkan lahan HKmnya dan beralih pada pekerjaan lain yang lebih menghasilkan. Dewi 

(2017) menyebutkan bahwa petani HKm Gunungkidul lebih memilih untuk menekuni pekerjaan 

non pertanian yang memberikan pendapatan lebih besar daripada mengolah lahan HKm yang 

pendapatannya sudah jauh menurun. 

 

B.  Pola Pangan Petani 

Pola pangan keluarga petani HKm di Kulon Progo maupun Gunungkidul relatif sama. 

Pada umumnya keluarga petani mengkonsumsi makanan pokok berupa beras tiga kali sehari. 

Beras didapatkan baik dari sawah/ladang milik sendiri, pembelian, maupun dari jatah raskin. 

Makanan pokok non beras yang masih dikonsumsi adalah gebleg di Kulon Progo dan tiwul di 

Gunungkidul, walaupun hanya dikonsumsi dengan frekuensi yang jarang. Meski demikian 

sebagian keluarga petani masih menyimpan  gugik atau tiwul mentah, yang setiap saat dapat 

dimasak pada saat diperlukan. Tiwul pernah menjadi makanan pokok masyarakat Gunungkidul, 

namun sejak bertahun-tahun masyarakat mulai menggantikan peran tiwul dengan beras. 

Pergeseran kedudukan tiwul sebagai pangan lokal oleh beras, antara lain disebabkan oleh 

kebijakan swasembada beras yang menyebabkan masyarakat mengalami ketergantungan 

terhadap beras serta meninggalkan jenis pangan lokal. Penurunan konsumsi pangan lokal tidak 

hanya terjadi di DIY saja, namun juga di wilayah Indonesia Timur (Hardono, 2014). Upaya 
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diversifikasi pangan kembali digalakkan untuk menghidupkan kembali kebiasaan pangan pokok 

lokal yang beragam. Diversifikasi pangan yang dimaksud di sini adalah usaha pengurangan 

konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras 

(Satmalawati dan Falo, 2016). 

Petani dan keluarga HKm pada umumnya hidup bersahaja. Makanan pelengkap (lauk dan 

sayur) yang dimakan sehari-hari tidak pernah mewah, kecuali pada hari-hari di mana ada 

selamatan atau kegiatan yang besar di masyarakat, misalnya acara bersih desa. Pada hari-hari 

biasa, masyarakat HKm biasa makan dengan lauk tempe, tahu, telur, dan sayur-sayuran yang 

kadang ditanam sendiri di halaman rumah, atau diambil di kebun seperti daun pepaya, buah 

pepaya mengkal, nangka muda, daun melinjo, dan lain sebagainya. 

 

C.  Strategi Peningkatan Hasil Pangan 

Strategi peningkatan hasil pangan pada petani HKm yang tidak semuanya memiliki 

kesamaan sarana dan prasarana, harus dibarengi dengan penekanan pada pemberdayaan 

masyarakat, sesuai dengan spirit peraturan perundangan tentang HKm. Pertama harus ditelaah 

dulu, mengapa sebagian petani dapat melakukan kegiatan penanaman tanaman pangan yang 

hasilnya komersial? Petani komersial mempunyai ciri-ciri:  

1. Petani maju, bermodal cukup besar, dan lahan andil luas 

2. Melakukan kegiatan pasca panen sebelum menjual hasil tanaman pangan 

3. Mendapat dukungan dari lembaga koperasi yang sudah berkembang 

Dengan ciri-ciri yang dimilikinya, petani maju dapat meningkatkan pendapatan dari hasil 

tanaman pangan di lahan HKm. Sebaliknya petani miskin mempunyai ciri-ciri yang 

bertolakbelakang dari petani maju. Petani miskin akan lebih memilih bekerja di sektor non 

pertanian jika lahan HKm sudah kurang menghasilkan. Tabel 2 menunjukkan berbagai masalah 

terkait potensi komoditi pangan di lahan HKm dan strategi peningkatan hasil yang dapat 

dilakukan untuk mengatasinya. 

 

Tabel 2. Permasalahan Potensi Pangan HKm dan Strategi Peningkatan Hasil Pangan 

Permasalahan Strategi Peningkatan Pangan 

Petani miskin, dan memilih keluar daerah 

melakukan pekerjaan non pertanian di saat 

lahan HKm non produktif 

Pelibatan petani miskin dalam proses-proses 

pengolahan pasca panen melalui institusi 

koperasi 

Terbatasnya lahan andil  

 

Pelaksanaan sistem agroforestri 

berkelanjutan  

Keterbatasan keterampilan Pelaksanaan pelatihan terkait  

Perubahan pola pangan dan preferensi 

terhadap pangan lokal dari masyarakat lokal 

sendiri  

 

-Sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan  

-Promo pangan lokal dikaitkan dengan 

pengembangan kawasan ekowisata HKm  

 

 

Berbagai permasalahan terkait potensi komoditi pangan dari HKm (Tabel 2), dapat 

dipecahkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan petani HKm harus difokuskan pada petani miskin yang berlahan sempit. 

Petani dilibatkan kegiatan pengolahan pasca panen bersama kelompok di dalam koperasi.  

Komoditi pangan yang diolah tidak terbatas pada hasil lahan andil, namun dapat juga 
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diperoleh dari lahan milik lainnya, bahkan membeli dari petani lain atau pasar. Pengolahan 

pasca  panen dapat meningkatkan nilai jual bahan pangan. Pengalaman salah satu petani 

maju HKm yang sudah melakukan kegiatan pasca panen, pengolahan bahan pangan mentah 

menjadi bahan setengah jadi, dapat meningkatkan margin harga sampai lebih dari dua puluh 

ribu rupiah. Harga umbi garut yang dijual mentah adalah Rp1.500,-/kg; dijual sebagai tepung 

garut harganya Rp 20.000,-/kg; dijual sebagai pati garut harganya Rp 25.000 – Rp30.000,-

/kg dan dijual sebagai emping garut harganya Rp 25.000–Rp30.000,-/kg. Gambar 2 

memperlihatkan umbi garut dan emping garut mentah yang siap digoreng. 

 

 
Gambar 2. Umbi Garut dan Emping Garut 

 

2. Pelaksanaan sistem agroforestri berkelanjutan 

Terbatasnya lahan andil mengakibatkan dalam dua atau tiga tahun setelah tanaman kayu 

besar, petani tidak lagi mempunyai cukup ruang untuk menanam tanaman pangan. Hal ini 

bisa diatasi dengan melakukan sistem agroforestri berkelanjutan, yaitu dengan melakukan 

pemangkasan rutin pada tanaman kayu sehingga sinar matahari masih dimungkinkan untuk 

menembus lantai hutan dan membantu pertumbuhan tanaman pangan. 

 

3. Pelaksanaan pelatihan terkait 

Petani HKm terutama petani yang miskin pada umumnya mempunyai keterampilan yang 

terbatas dalam pengolahan pasca panen. Pelatihan terkait pengolahan pasca panen harus 

dilakukan untuk meningkatkan potensi tanaman pangan. Pelatihan pendukung yang perlu 

dilakukan adalah teknik-teknik penanaman agroforestri dan pengelolaan lahan HKm 

sehingga hasil tanaman pangan lebih baik. 

 

4. Sosialisasi diversifikasi pangan 

Program diversifikasi pangan hendaknya selalu disosialisasikan pada masyarakat terutama 

masyarakat desa. Petani HKm DIY secara umum memenuhi kriteria masyarakat dengan 

keragaman konsumsi pangan yang cukup tinggi (Ismiasih, dkk 2013), yaitu rumah tangga 

petani, rumah tangga di pedesaan, dan rumah tangga miskin. Namun demikian program 

diversifikasi pangan tetap harus selalu disosialisasikan, karena ada indikasi hilangnya jenis-

jenis pangan tradisional yang dulu menjadi santapan rutin pengganti beras. Geblek dan tiwul 

misalnya, kini hanya berperan sebagai makanan yang dimakan saat kangen. 

 

5. Promo pangan lokal melalui kegiatan wisata HKm 

Berkembangnya objek wisata HKm menuntut penyelenggara kegiatan wisata, agar selalu 

kreatif dan inovatif dalam meningkatkan daya tarik wisata. Salah satu daya tarik wisata 
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adalah kuliner. Penyajian pangan khas lokal dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah objek 

wisata. Geblek dan tiwul dapat ditingkatkan lagi perannya sebagai kuliner khas yang 

mengangkat baik potensi pangan lokal maupun potensi pariwisata DIY. Gambar 3 

memperlihatkan geblek yang biasa dimakan dengan tempe benguk. Keduanya dibuat dari 

bahan pangan hasil kegiatan HKm. Geblek dari ubi kayu dan tempe benguk dari kacang 

benguk. 

 
Gambar 3. Geblek dan Tempe Benguk 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Potensi pangan pada HKm DIY cukup besar namun masih harus ditingkatkan lagi 

dengan pengolahan pasca panen dan implementasi teknik agroforestri berkelanjutan. 

2. Pelatihan baik berupa pelatihan teknik pengelolaan lahan maupun pengolahan pasca 

panen perlu lebih intensif dilakukan terutama dengan peserta lebih banyak dari petani 

HKm yang miskin. 

 

B. Saran 

1. Pelatihan intensif dapat lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil 

2. Pelatihan maupun kegiatan pemberdayaan lainnya harus dilakukan dengan tiga prinsip 

yaitu iktikad baik, transparansi dana, dan keberlanjutan. 
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POTENSI PEMANFAATAN LONTAR (Borassus flabelifer) DALAM MENDUKUNG 
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Oleh: 

Dani Sulistiyo Hadi S.Si, M.For.ECOS 1 dan Oskar K. Oematan, S.TP 2 
1Peneliti dan 2Teknisi Litkayasa pada  

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang (BP2LHK 

Kupang) 

Jl. Alfons Nisnoni No.7 Air Nona, Kota Kupang, Provinsi NTT.  

Telp. (+62) (0380) 823357, 833472.  Fax. (+62) (0380) 831068   

Email:  forestchemister@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Perhutanan sosial merupakan program strategis pemerintah Indonesia pada sektor kehutanan untuk 

mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. 

Pemanfaatan secara legal sumber daya hutan yang lestari dan berkeadilan oleh masyarakat lokal pada 

hutan negara adalah kunci dari program ini. Sasaran utama dari perhutanan sosial seluas kurang lebih 12.7 

juta hektar ditunjukkan pada PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial), yang berguna sebagai dasar 

pengajuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat, terutama pada hutan negara 

yang belum berizin. Beberapa areal perhutanan sosial memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

areal produksi komoditi kehutanan, baik itu kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Spesies 

tumbuhan yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada areal perhutana sosial diharapkan merupakan 

spesies yang memiliki nilai ekonomi tinggi, menunjang ketahanan pangan, pemanfaatannya less-

destructive atau berkelanjutan, serta mudah dibudidayakan dan mampu tumbuh pada areal marginal. 

Pohon Lontar (Borassus flabelifer) merupakan jenis palem yang dipandang potensial untuk dimanfaatkan 

dan dikembangkan pada sistem perhutanan sosial karena memiliki beberapa kualifikasi seperti tersebut di 

atas. Namun kajian kelayakan Lontar sebagai spesies unggulan pada perhutanan sosial terutama yang 

berkaitan dengan ketahanan pangan dan nilai ekonominya belum banyak dilakukan. Berdasarkan 

beberapa hal tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ekonomi komoditas 

produk-produk yang dihasilkan pohon lontar dengan potensi tegakannya. Metode yang digunakan adalah 

eksplorasi sebaran dan populasi pohon, survey etnobotani, dan eksperimen laboratorium. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lontar dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian <500 mdpl; dengan jenis tanah 

Regosol, Renzina, dan Aluvial; dan dengan curah hujan 500 – 900 ml/th. Komoditi Lontar memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi dengan daur hidup pohon yang panjang, selama lebih dari 80 tahun bahkan hingga 

100 tahun. Buah dan nira lontar merupakan bahan makanan dan minuman yang bergizi tinggi dan tersedia 

sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Pohon lontar berpotensi untuk dikembangkan pada perhutanan 

sosial karena mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di daerah marginal/kurang produktif 

dan memiliki nilai ekonomi tinggi serta dapat memberikan manfaat pada jangka pendek sekaligus jangka 

panjang. 

 

Kata Kunci: Lontar (Borassus flabelifer), Nilai ekonomi, Perhutanan sosial, Ketahanan pangan 
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diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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I. PENDAHULUAN 

Perhutanan sosial merupakan program strategis pemerintah Indonesia pada sektor 

kehutanan untuk mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

hidup di sekitar hutan. Pemanfaatan secara legal sumber daya hutan yang lestari dan berkeadilan 

oleh masyarakat lokal pada hutan negara adalah kunci dari program ini. Menurut Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang 

Perhutanan Sosial; sasaran utama dari perhutanan sosial seluas kurang lebih 12.7 juta hektar 

ditunjukkan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam lampiran Surat 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 4865. tahun 2017, yang 

berguna sebagai dasar pengajuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman 

Rakyat, terutama pada hutan negara yang belum berizin. 

Beberapa areal perhutanan sosial memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi areal 

produksi komoditi kehutanan, baik itu kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Spesies 

tumbuhan yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada areal perhutana sosial diharapkan 

merupakan spesies yang memiliki nilai ekonomi tinggi, menunjang ketahanan pangan, 

pemanfaatannya less-destructive atau berkelanjutan, serta mudah dibudidayakan dan mampu 

tumbuh pada areal marginal. Beberapa contoh jenis tumbuhan yang favorit digunakan pada 

perhutanan sosial antara lain adalah jenis kayu cepat tumbuh (fast growing species) seperti 

Sengon (Albizia chinensis), Gmelina (Gmelina arborea), Jabon (Anthocephalus cadamba Miq), 

yang diselingi dengan tanaman buah-buahan dan tanaman pangan lainnya. 

Pohon Lontar (Borassus flabelifer) merupakan sejenis palem yang dipandang potensial 

untuk dimanfaatkan dan dikembangkan pada sistem perhutanan sosial karena memiliki beberapa 

kualifikasi yang sesuai seperti tersebut di atas. Namun kajian kelayakan Lontar sebagai spesies 

unggulan pada perhutanan sosial terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan nilai 

ekonominya belum banyak dilakukan.   

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahun dari 2016 sampai dengan 2017 di Kabupaten 

Timor Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 1). Plot lapangan 

penelitian lontar di desa ini seluas 79.164 hektar dengan satu kelompok petani dan perajin nira 

lontar “Tuasana” di Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, yang beranggotakan 33 orang. 

Lokasi analisa kimia dilakukan di Laboratorium BP2LHK Kupang, Laboratorium Terpadu 

UNDANA. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah tegakan pohon lontar, nira lontar, fermenter alami, dan 

bahan tambahan lainnya seperti kulit kayu, batang kayu, dan akar-akaran yang diperoleh dari 

masyarakat. Sedangkan bahan yang berupa kajian diperoleh dari Perpustakaan Cendana 

BP2LHK Kupang, internet, dan sumber sekunder lainnya.  

Peralatan yang digunakan untuk survei lapangan, antara lain: botol sampel, refreaktometer kadar 

Brix gula, alkohol meter, thermometer, Alkohol 95%, kamera dan recorder, tallysheat, GPS 

Garmin 650 Oregon, Drone Phantom 4 Profesional, dll. 
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C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Eksplorasi lapangan untuk 

mengukur sebaran dan populasi pohon Lontar mengacu pada Barot S. (2000) “Demography of 

savanna palm tree in Ivory Coast (Lamto): population persistence and life-history” yang telah 

disesuaiakan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan data. Data yang diambil antar lain 

populasi, komposisi kelas umur, suksesi dan agen pengganggunya, kondisi tapak/habitat yaitu 

jenis tanah, curah hujan, intensitas cahaya matahari, kelembaban, dan asosiasi dengan tumbuhan 

lain, 2) Survey etnobotani, survey dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang 

dipilih secara purposif sampling, yaitu responden yang notabene menggeluti usaha yang 

berkaitan dengan lontar, merupakan petani lontar, perajin minuman tradisional Laru dan Sopi, 

perajin gula lontar (gula lempeng maupun gula aer), dan pedagang produk turunan nira lontar. 

Survey etnobotani ini mengacu pada A Standard Protocol for Gatrhering Palm Etnobotanical 

Data and Socioeconomic Variables across the Tropics (Camara-Leret et al, 2014), 3) 

Eksperimen laboratorium dilakukan untuk proses fermentasi, destilasi, dan pengujian analitis 

kimia, dan 4) Studi pustaka. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.   Etnobotani Lontar 

Hasil survey menunjukkan bahwa pengusahaan lontar cukup menguntungkan, karena bisa 

dimanfaatkan sebagai nafkah sampingan, atau sumber mata pencarian tambahan. Berdasarkan 

survey inipula diketahui bahwa masyarakat memanfaatkan nira lontar sebagai bahan baku 

pembuatan gula air. Menurut penuturan warga, pohon nira siap disadap jika pohon sudah 

memiliki malai bunga, diperkiran berumur libih dari 30 tahun. Pohon lontar mampu 

menghasilkan nira sepanjang hidupnya yang menurut penuturan pengrajin gula bisa sampai 60 

tahun bahkan lebih (Gamabar 1).  

Gambar 1. Tegakan Lontar siap panen berumur lebih dari 30 tahun di Desa Pollo 

 

Pengiris tuak lebih memilih pohon jantan dari pada pohon betina, hal ini disebabkan karena 

proses penyadapan relative lebih mudah, pohon betina menghasilkan buah yang bisa 

dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, dan populasi pohon jantan juga lebih berlimpah. 

Pengiris tuak mengidentifikasi pohon tuak yang menghasilkan nira melimpah dari suara irisan 

malai bunganya. Ketika malai bunga di iris dan di “gepe” (dijepit dengan kayu berbentuk 

khusus) kan menghasilkan suara mendesis seperti suara minuman ringan. Jika suaranya keras itu 
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tandanya pohon tuak kurang produktif namun jika sebaliknya suaranya lirih maka produktifitas 

nira pohon tersebut tinggi. 

Dari wawancara juga diketahui bahwa kapasitas panjat pengiris tuak jika dilihat dari 

kemampuan tenaganya maksimal adalah 20 pohon per hari, sedangkan jika dilihat dari segi 

kemampuan konsumsi bahan bakarnya (kayu hutan) maka maksimal adalah 3 kali masak. 

Kegiatan pembuatan gula air membutuhkan panen nira dua kali sehari yaitu pagi (5 am) dan 

sore (4pm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses pembuatan Gula Lempeng, Cuka, dan Laru. 

A. Nira segar hasil sadapan, B. Kayu bakar untuk masak gula 

C. Tungku, D. Gula air siap jual, E. Gula air siap dipasarkan 

F. Fermentasi nira, G. Gula lempeng (Sumber: Cunningham et al., 2011) 

 

Musim sadap nira berlangsung dua kali setahun yaitu pada kurun waktu antara bulan 

April – Juni (panen raya) dan bulan Agustus – November. Volume rata-rata nira dari tiap pohon 

diperkirakan antara 10-15 liter pada pagi hari dan 5-7 liter pada sore hari atau dengan kata lain 

15-22 liter per hari. Untuk membuat gula aer sebanyak 5 liter membutuhkan nira sebanyak 50 

liter nira (rendemen 10%). Proses pemasakan menggunakan kayu bakar dari jenis kayu asam 

atau kabesak sebanyak 0,25 meter kubik (m3) selama kurang lebih 2 jam. Jika menggunakan 

seresah, ranting, bebak, dll. maka akan membutuhkan waktu masak sampai dengan 4 jam. Jika 

dilakukan konversi maka konsumsi kayu bakar dapat dihitung sebagai berikut untuk satu kali 

masak gula aer 5 liter membutuhkan kayu bakar setara dengan 24 – 30 ikat kayu belah (panjang 

0,5 meter berisi 4 batang) dengan harga Rp. 1.000,- per ikat atau Rp. 24.000,- sampai dengan 

Rp. 30.000,-. Gula aer yang dihasilkan jika dijual dipasar berharga antara Rp. 60.000,- sampai 

Rp. 70.000,-. Jika harga gula aer turun karena pasokan melimpah dari daerah laen maka perajin 

gula akan memproduksi gula lempeng saja dengan produksi 120 lempeng (kecil) dipagi hari dan 

57 lempeng di sore hari (total 177 lempeng per hari) yang dapat dijual dengan harga Rp. 2.000,- 
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per 3 lempeng (Rp. 118.000,- per hari), namun proses pembuatan gula lempeng lebih rumit dan 

mengkonsumsi lebih banyak waktu dan kayu sehingga kurang banyak diminati perajin gula. 

Pembuatan gula lempeng hanya dilakukan jika produksi nira lontar melimpah sementara 

harga jual turun sehingga produksi gula lempeng dipilih sebagai bentuk pengawetan gula karena 

gula lempeng dapat disimpan jauh lebih lama dan lebih awet dibandingkan gula aer (berubah 

warna menjadi hitam dan berasa asam). Perajin gula di Kab. TTS menuturkan bahwa proses 

pemasakan gula aer yang mereka lakukan berbeda dengan yang dilakukan orang di Pulau Rote 

Ndao, dari segi alat masak, maupun kualitas niranya. Masyarakat Rote Ndao lebih banyak 

menggunakan panci aluminium daripada menggunakan periuk tanah. Sehingga kualitas gula aer 

Rote yang dihasilkan jauh lebih baik. 

 

B.   Potensi Tegakan Pohon Lontar  

Hasil survey populasi lontar dapat digunakan sebagai Base line data untuk 

pengelolaannya dimasa depan. Survey populasi di beberapa desa sampel di Kabupaten TTS 

menunjukkan bahwa beberapa tegakan pohon lontar sudah diusahakan atau dipanen niranya. 

Dari total luasan plot pengukuran yaitu 764 hektar terhitung sebanyak 32.098 pohon lontar 

produktif/siap panen, namun hanya 2,8 % saja atau 919 pohon yang dipanen niranya. Selain itu, 

terdapat 4.122 pohon betina dan 3.079 pohon anakan/belum siap panen. Terdapat 97,2% lontar 

produktif siap panen yang belum termanfaatkan. 

 

Tabel 1. Populasi lontar dalam plot penelitian pada beberapa desa di Kabupaten TTS 

Lokasi Plot       

(Nama Desa) 

Pohon 

Produktif 
Disadap Betina Anakan 

Luas Plot                

(Ha) 

Kerapatan 

(Pohon/Ha) 

Anifu 1.583 170 222 460 32 49.5 

Besipae 297 76 105 18 10 29.7 

Pollo 1.880 246 327 478 42 44.8 

Linamnutu 5.340 36 255 93 491 10.9 

Tuasene 5.327 142 239 178 72 74.0 

Tupan 169 12 37 26 4.6 36.7 

Oetune 1.7502 237 2.937 1.826 112 156.3 

Total 32.098 919 4.122 3.079 764 42.0 

     
Rata-rata 59.5 

Sumber: Hadi D.S & Oematan O.K, 2016 

 

Berdasarkan data survey tersebut dapat dilihat struktur tegakan (demografi) lontar di 

kabupaten TTS (Gambar 3). Dari diagram batang pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa porsi 

tegakan didominasi oleh pohon lontar produktif dengan 13% pohon betina. Masyarakat petani 

dan perajin lontar cenderung memanen lontar jantan karena pohon betina menghasilkan buah 

dan anakan. Jumlah anakan di alam saat ini sangat mengkhawatirkan, hanya 8,7% dari total 

pupulasi saja. Walaupun daur hidup lontar sangat panjang, diperkirakan 80 - 100 tahun (Davis 

& Johnson, 1987) 
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Gambar 3. Diagram batang demografi pohon lontar berdasarkan statusnya. 

 

C.   Bioetanol Nira Lontar  

Berdasarkan survey sebaran dan populasi lontar maka potensi produksi biotanol dapat 

diestimasikan (Gambar 3 dan Tabel 2). 

Gambar 3. Peta kesesuaian tumbuh pohon lontar (over lay kondisi tapak dan populasi) 
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Tabel 2. Estimasi potensi produksi bioetanol di Kabupaten TTS  

berdasarkan peta kesesuaian lahan dan skenario logis dalam liter per hari 

Kesesuaian 

Lahan 

Luas 

(Ha) 

Kerapat

an 

(Pohon/

Ha) 

Jml 

Poho

n 

Jml 

Phn 

Jantan 

Produk

tif 

Nira 

(Liter) 

Kadar 

Gula 

(gr) 

Etanol 

Teoriti

s 

(Liter) 

Bioetanol 

(Liter) 

Sangat 

sesuai 

2991

8 

156.3 46761

61 

327331

2 

490996

86 

63829

59 

32553

09 

2568439 

Sesuai 1895

9 

46.1 87401

0 

611807 917710

4 

11930

24 

60844

2 

480061 

Kurang 

sesuai 

3028

7 

10.9 33012

6 

231088 346632

7 

45062

3 

22981

8 

181326 

Total 7916

4 

 58802

97 

411620

8 

617431

18 

80266

05 

40935

69 

3229826 

Sumber: Hadi D.S & Oematan O.K, 2016 

 

Berdasarkan analisis data populasi lontar dan data etnobotani bahwa pohon lontar dapat 

menghasilkan 15 liter nira per hari maka terestimasi sebanyak 3,2 juta liter bioetanol 95% 

berbahan baku nira segar dapat dihasilkan per hari. Dengan harga bioetanol dipasaran 

internasional pada tanggal 6 Januari 2017 (US $ 0.4 or equal to IDR 5,280 (US $ 1.00 = Rp 

13,200) per liter (http://www.tradingeconomics.com) maka nilainya ekonominya sangat besar 

16,9 miliar rupiah per hari. 

Dengan melihat beberapa hasil penelitian ini diatas maka dapat dilihat bahwa lontar 

memiliki beberapa keunggulan untuk dapat dikembangan sebagai tanaman ideal dalam sistem 

perhutana sosial. Lontar merupakan pohon yang bisa tumbuh pada tanah-tanah marginal, mudah 

dibudidayakan, berusia panjang, menghasilkan nira dan buah yang bisa dimanfaatkan sebagai 

sumber makanan, bahkan bisa dimanfaatkan sebagi sumber energi hijau sebagai bioetanol. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Lontar merupakan tumbuhan serbaguna yang dapat tumbuh dengan baik pada 

ketinggian <500 mdpl; dengan jenis tanah Regosol, Renzina, dan Aluvial; dan dengan 

curah hujan 500 – 900 ml/th. 

2. Komoditi Lontar memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan daur hidup pohon yang 

panjang, selama lebih dari 80 tahun bahkan hingga 100 tahun. Buah dan nira lontar 

merupakan bahan makanan dan minuman yang bergizi tinggi dan tersedia sepanjang 

tahun tanpa mengenal musim. 

3. Nira lontar merupakan bahan baku pembuatan Bioetanol yang sangat potensial karena 

kandungan gulanya tinggi dan belum termanfaatkan secara optimal 

 

B. Saran 

1. Pohon lontar layak direkomendasikan untuk dikembangkan terutama pada skema 

perhutanan sosial karena mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di daerah 

marginal/kurang produktif dan memiliki nilai ekonomi tinggi serta dapat memberikan 

manfaat pada jangka pendek sekaligus jangka panjang. 

http://www.tradingeconomics.com/
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ABSTRAK 

 

Keberadaan hutan kota di kota Parepare menunjukkan perbedaan saat dilakukannya penelitian ini dengan 

kondisinya saat ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 63/2002 mengenai hutan kota, setiap 

daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan area hutan kota seluas minimal 10 persen dari 

keseluruhan areal kota atau kabupaten tersebut. Keberadaan hutan kota itu sendiri dimaksudkan untuk 

mewujudkan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur 

lingkungan, sosial dan budaya. Tulisan berdasarkan hasil penelitian  yang dilaksanakan pada kurun waktu 

tahun 2013 dengan metode pengumpulan data berupa pengumpulan data sekunder, wawancara terstruktur 

dan observasi serta diperkaya dengan dinamika terkahir hutan kota yang telah berkembang menjadi 

Kebun Raya Jompie Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa keberadaan hutan kota-hutan 

kota di Kota Parepare masih perlu memperhatikan luasan lahan agar memenuhi kriteria minimal 10 

persen dan masih perlu ditingkatkan kondisinya untuk memenuhi rasa nyaman yang dirasakan oleh 

warganya atau memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Disamping itu, pemerintah daerah  perlu lebih 

memperhatikan lagi kondisi hutan kota agar dapat lebih sesuai lagi serta dapat membentuk jejaring kerja 

untuk meningkatkan pemanfaatan hutan kotanya agar dapat lebih dirasakan oleh masyarakat..  

Kata Kunci: Hutan kota, parepare, kebun raya, dinamika 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembangunan hutan kota diamanatkan dalam UU Kehutanan No.41 Tahun 1999, yang 

ditindaklanjuti dengan terbitnya PP No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Penyelenggaraan 

hutan kota dimaksudkan untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan 

yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Pertumbuhan penduduk serta pembangunan 

infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di perkotaan menyebabkan terjadinya 

kerusakan lingkungan seperti hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya fungsi resapan air, polusi 

air dan udara. Kondisi lingkungan hidup yang makin buruk seperti pencemaran udara, 

peningkatan suhu, penurunan air tanah, dan lain-lain khususnya di perkotaan menyebabkan 

terganggunya keseimbangan ekologi. Oleh karena itu, upaya-upaya pengendalian perlu segera 

dilakukan. Salah satu alternatif yang dapat memberikan dampak signifikan dalam mengatasi 

permasalahan lingkungan hidup di perkotaan adalah melalui program pembangunan dan 

pengelolaan hutan kota (Samsoedin dan Subiandono, 2007). 

Pembangunan di perkotaan di Indonesia, secara spesifik kurang memperhatikan 

infrastruktur. Hal ini dapat juga menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan dengan 

perencanaan yang kurang baik – kurang memperhatikan tentang ketersediaan ruang terbuka. 

                                                           
6 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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Sebagai akibatnya perlu dipertimbangkan langkah-langkah selanjutnya yang mempertimbang-

kan ketersediaan lahan terbuka terutama lahan terbuka hijau.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, 

seperti telah disebutkan di atas telah menyebutkan hutan kota sebagai suatu hamparan lahan 

yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada 

tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang 

berwenang. Revisi PP No. 63/2002 perlu diikuti dengan revisi peraturan turunannya, yaitu 

Permenhut No. P.71 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota karena isinya hampir 

sama dengan isi dan substansi PP No. 63 Tahun 2002 agar bisa lebih operasional dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan kota di lapangan. 

Hasil rumusan Rapat Teknis Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup di 

Jakarta pada bulan Februari 1991, menyatakan hutan kota adalah suatu lahan yang tumbuh 

pohon-pohonan di dalam wilayah perkotaan di dalam tanah negara maupun tanah milik yang 

berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan 

fauna yang memiliki nilai estetika dan dengan luas yang solid merupakan ruang terbuka hijau, 

serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai hutan kota. Samsoedin (2010) 

mengemukakan pengertian hutan kota sebagai sebagai hamparan kawasan hijau dengan luas 

minimal 0,25 hektare yang berada di perkotaan dan jenis tumbuhan (pepohonan) beraneka 

ragam, bertajuk bebas, sistem perakarannya dalam dan jarak tanam rapat, sehingga membentuk 

satuan ekologi terkecil terkait dengan terbentuknya dua hingga tiga tingkat pelapisan atau strata 

tajuk. 

Peran penting hutan kota itu sendiri, seperti disebutkan oleh Samsoedin & Soebiandono 

(2007) dan Suardana (2017), terdari dari beberapa hal yaitu antara lain: Hutan Kota dapat 

menggambarkan identitas kota melalui koleksi jenis tanaman dan hewan yang merupakan 

simbol atau lambang suatu kota di areal Hutan Kota tersebut.  Hutan Kota dapat dijadikan 

tempat koleksi keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah tanah air kita. Kawasan 

Hutan Kota dapat dipandang sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi, karena pada 

areal tersebut dapat dilestarikan flora dan fauna secara ex-situ. Tajuk pohon yang ada di areal 

Hutan Kota dapat membersihkan partikel padat yang tersuspensi pada lapisan biosfer bumi 

sehingga udara kota menjadi lebih bersih. Hutan Kota dengan jenis-jenis tanaman yang sesuai 

mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menjerap partikel timbal dan debu industri seperti 

semen termasuk akibat tercemarnya udara dari asap kendaraan bermotor. Pohon dapat meredam 

suara dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang, dan ranting. Pohon dapat 

membantu mengatasi dampak negative hujan asam melalui proses fisiologis tanaman yang 

disebut proses gutasi. Mikroorganisme dan tanah pada lantai hutan mempunyai peranan yang 

baik dalam menyerap gas ini. Hutan (termasuk di dalamnya Hutan Kota) merupakan penyerap 

gas CO2 dan penghasil 02 yang cukup penting. Angin kencang dapat dikurangi 75-80% oleh 

suatu penahan angin berupa Hutan Kota (Panfilov dalam Robinette, 1983). 

Hutan Kota dapat ditanami dengan jenis-jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan buah, 

bunga, daun, dan kayunya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan penghasilan 

masyarakat secara terbatas. Pada daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah resapan air, 

hendaknya ditanami dengan tanaman yang mempunyai daya evapotranspirasi yang rendah. 

tanaman dengan bentuk, warna, dan tekstur tertentu dapat dipadu dengan benda-benda buatan 

seperti gedung, jalan, dan sebagainya untuk mendapatkan komposisi yang baik sehingga 

menghasilkan keindahan. Hutan Kota dapat dikembangkan sebagai habitat burung. Beberapa 

jenis burung sangat membutuhkan pohon sebagai tempat mencari makan maupun sebagai empat 
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bersarang dan bertelur. Hutan Kota dapat membantu mengurangi stress yang diderita 

masyarakat kota akibat kerasnya kehidupan kota melalui kesejukan dan keindahan alam yang 

diciptakan selain adanya kicau burung dan hal-hal menarik lainnya dari Hutan Kota. Hutan Kota 

yang di dalamnya ditanami dengan pohon yang langka dan unik (misalnya bunga bangkai) akan 

menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Monotonitas, 

rutinitas, dan kejenuhan kehidupan di kota besar perlu diimbangi dengan kegiatan yang bersifat 

rekreatif. Hutan Kota dapat merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. 

Penelitian tentang hutan kota ini dilakukan untuk melihat perkembangan dan pembangunan 

hutan kota di kota Parepare yang mengkhususkan pada pengembangan hutan kota di daerah 

pantai dan daratan tertutup. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang hutan kota yang menjadi dasar tulisan ini kami laksanakan di kawasan 

hutan kota pada daerah yang mewakili kondisi daerah pantai, yaitu Kota Parepare pada tahun 

2013. Ditambah dengan studi literatur terkait perkembangan hutan kota di Parepare yang 

dilaksanakan di bulan November 2017. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan kawasan hutan kota pada wilayah pantai sebagai 

bahan kajiannya. Sementara peralatan yang dibutuhkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan 

penelitian ini adalah berupa alat tulis, alat perekam, alat dokumentasi dan panduan wawancara 

yang nantinya akan digunakan saat melakukan wawancara terhadap responden serta literatur 

yang dibutuhkan.  

 

C. Metode Penelitian 

Di dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan didalam melaksanakan 

kegiatan penelitian maupun metode pengumpulan datanya dilakukan hal-hal seperti berikut: a. 

Kajian faktor biofisik, b. Analisis model hutan kota, dan c. Analisis peran masyarakat. 

Penggunaan metode analisis disesuaikan dengan kondisi lokasi kajian di daerah, ketersediaan 

sumberdaya, dan arahan koordinator penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini dirinci, 

sebagai berikut: Penentuan kelurahan sampel dilakukan secara purposif. Selanjutnya dilakukan 

wawancara terstruktur kepada representasi masyarakat berdasarkan informasi yang diperlukan, 

masing-masing 10 orang untuk setiap kelurahan. Kelurahan sampel ditentukan secara purposif 

berdasarkan keberadaan hutan kota definitif yang terdapat pada wilayah kelurahan tersebut, 

yaitu: Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, dan Kelurahan Watang 

Bacukiki. Jumlah responden representasi masyarakat adalah 40 orang. Pendataan kuesioner 

dilakukan dari rumah ke rumah dan tanya jawab kuesioner secara langsung pada masyarakat. 

Penentuan responden dengan mempertimbangkan keragaman profesi, umur, status sosial, dan 

gender, berdasarkan diskusi dengan pejabat instansi terkait.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.    Karakteristik Wilayah Lokasi Penelitian 

Perkembangan terkait aspek zonasi yang terjadi Kota Parepare yaitu adanya penambahan 

kawasan hutan kota di Sarassa’e dan lain-lain seluas 8,3 hektare, menyusul dicanangkannya 

hutan kota Jompie sebagai kebun raya dan hutan kota Alitta sebagai hutan pendidikan. Kawasan 
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tersebut, termasuk taman kota di dalamnya, merupakan komponen RTH Kota Parepare. Untuk 

di Kota Parepare belum ada perubahan, sehingga kawasan Jompie dan Alitta tetap dipandang 

sebagai hutan kota, yang secara administratif berada di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan 

Soreang. Karakteristik wilayah kedua lokasi penelitian disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Beberapa karakteristik wilayah lokasi penelitian 

Lokasi 
Luas Wilayah  

(Ha) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

(jiwa/Ha) 
Kategori 

Kota Parepare 9.933 130.582 14 Sedang 

Sumber: data primer diolah, 2013 

 

Pencermatan menunjukkan bahwa pada umumnya data fisik (seperti misalnya luas 

wilayah, luas wilayah perkotaan, luas hutan kota, bentuk hutan kota, kebutuhan luas hutan kota 

minimal berdasarkan PP No.63 Tahun 2002, dan persentase luas hutan kota belum menjadi 

dasar penentuan jenis-jenis yang telah dan yang akan ditanam pada areal hutan kota. 

Pertimbangan lebih ditekankan kepada arahan dari pusat, ketersediaan bibit, jadwal anggaran, 

dan persetujuan DPRD. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hutan kota dapat 

ditunjukkan dengan peran kelompok pecinta lingkungan dan organisasi masyarakat profesi 

lainnya yang selama kegiatan penelitian dapat kami identifikasi merupakan kelompok-

kelompok yang berkontribusi terhadap pendampingan masyarakat untuk membantu terwujudnya 

hutan kota. Peran tersebut berpeluang untuk ditingkatkan dengan dukungan program instansi 

terkait, antara lain: sosialisasi, pameran maket hutan kota, penanaman massal pada areal hutan 

kota. Instansi terkait hutan kota perlu mendorong terwujudnya Perda RTH dan hutan kota yang 

bersifat insentif bagi pelibatan masyarakat, terutama investor berbasis hutan kota.  

 

B. Kondisi Hutan Kota Kota Parepare 

Pelibatan masyarakat terlihat dari peran masyarakat/ kelompok masyarakat yang 

tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Forum Kota hijau (FKH) dan 

Green Eastern Foundation (GEF). LSM tersebut melakukan upaya menggerakkan masyarakat 

agar lebih peduli lingkungan, termasuk terhadap hutan kota, dengan cara membentuk kelompok-

kelompok masyarakat (seperti beberapa kelompok masyarakat yang telah disebutkan di atas), 

penanaman pohon, dan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, misalnya melalui sekolah. 

Pada umumnya kegiatan LSM bersifat paralel dan berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti 

misalnya Dinas PKPK dan Dinas PU. Bersama Dinas PKPK, FKH melakukan pendampingan 

dan memotivasi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu, meskipun bukan untuk tujuan 

produksi kayu. FKH telah menanam 140 jenis tanaman di areal hutan kota dan RTH di wilayah 

Parepare dan sekitarnya. Kondisi hutan disajikan pada Tabel 4. 
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          Tabel 4. Kondisi hutan kota di lokasi penelitian 

Lokasi 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Luas 

Wilayah 

Perkotaan 

(Ha) 

Luas  

Hutan 

Kota (Ha) 

Bentuk Hutan 

Kota 

Kebutuhan Luas 

Hutan Kota 

Minimal (Ha)  

(PP 63 Thn 

2002) 

Luas 

Hutan 

Kota 

(%) 

Kota 

Parepare 9.933 9.933 101,5 mengelompok 994 1,02 

Sumber: data primer diolah, 2013 

 

C. Kebutuhan Penduduk terhadap Hutan Kota  

Selain faktor pertumbuhan penduduk dengan tingkat pertumbuhan 2,88%, pengembangan 

hutan kota di Parepare juga perlu memperhatikan kondisi wilayahnya yang terbuka dengan 

wilayah kota yg terletak memanjang  pesisir pantai dan sebagian bertopografi sedang sampai 

berat yang membutuhkan tanaman pelindung terhadap angin, badai, banjir, dan hujan. 

Pertumbuhan penduduk berpengaruh pada keperluan sumber persediaan air bersih dan ruang 

publik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan hutan kota di Kota Parepare juga 

masih bersifat lintas instansi yang cenderung mengakibatkan inefisiensi.  Sebagai kota bersih 

dengan perolehan Adipura selama 7 tahun berturut-turut, luasan RTH Kota Parepare saat ini 

mencapai 20% dan direncanakan dapat memenuhi proporsi minimal 30% wilayah pada tahun 

2017 dengan alokasi lahan 24% merupakan RTH publik dan 10% RTH privat. Target tersebut 

dibahas dalam kerangka Ranperda yang diharapkan sudah berwujud Perda RTH pada tahun 

2013. RTH itu sendiri diartikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan-peraturan 

berikut ini, yaitu: Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan 

Menteri PU No : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 

Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 

Pembangunan dan pengelolaan hutan kota di Kota Parepare dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten melalui Dinas PKPK sebagai leading sector bersama Bapeda. Koordinasi dilakukan 

dengan beberapa SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), seperti: Badan Lingkungan Hidup; 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Tata Ruang; Dinas PU; dan Forum Komunitas Hijau. 

Forum ini merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota yang telah 

dikukuhkan lembaganya berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 327 Tahun 2012 

tanggal 9 Juli 2012. Selain berasal dari lahan negara, pemerintah kota menyediakan peluang 

bagi penambahan luas hutan kota dengan pembebasan lahan milik masyarakat melalui 

pembelian dan pembebanan kewajiban kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan serta sektor 

pengembang swasta untuk menyediakan lahan bagi pengembangan hutan kota. Kebijakan ini 

ditempuh, karena pengelolaan hutan Jompie telah diarahkan menjadi kebun raya dan hutan 

Alitta direncanakan menjadi taman hutan raya. 

Permasalahan utama dalam pengembangan hutan kota tidak saja meliputi aspek teknis 

(pemilihan jenis yang sesuai tujuan dan fungsi hutan kota, perolehan bibit secara mudah dan 

cepat), tetapi juga aspek kelembagaan (aturan main, sumber daya manusia, struktur unit 

pengelola, dan sumber-sumber pembiayaan). Upaya perluasan hutan kota dan pemeliharaannya 

ke depan harus menjadi fokus pengelola hutan kota dengan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk sebagai faktor demografi dapat berperan 

sebagai indikator dinamik ambang batas ketersediaan hutan kota bagi kota-kota yang sedang 

berkembang. Penghitungan kebutuhan luas minimal hutan kota berdasarkan jumlah penduduk 
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memiliki dasar lebih rasional, karena kebutuhan hutan bagi kota adalah untuk memberikan 

kenyamanan bagi warganya. Bagi kota yang berdemografi kecil hingga sedang, kepadatan 

penduduk mengurangi peluang partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon, sedangkan bagi 

kota besar, partisipasi aktif masyarakat dalam penanaman pohon justru meningkat di pusat-pusat 

permukiman yang padat. Pertumbuhan yang pesat di kota-kota besar membawa dampak 

terhadap keseimbangan lingkungan, antara lain terjadinya polusi yang tinggi sehingga 

diperlukan penanaman jenis-jenis pohon yang dapat menyerap polusi dalam rangka 

menghijaukan kawasan perkotaan belum sepenuhnya mengikuti tata cara menanam dan 

memelihara sebagaimana syarat yang telah ditentukan.  

Konsepsi pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan, pada dasarnya lebih mendudukkan 

posisi strategis terhadap peranan fungsi jasa kawasan hijau, karena mampu menjamin  

kenyamanan dan keseimbangan lingkungan. Kawasan hijau dimaksud pada dasarnya  

merupakan satu kesatuan ruang yang didominasi oleh tetumbuhan, dan dikenal dengan istilah 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara lebih mendalam pengertian RTH adalah merupakan 

kawasan atau ruang dan tanah yang didominasi oleh tetumbuhan baik alami maupun maupun 

binaan, difungsikan sebagai perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana prasarana lingkungan 

perkotaan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, pembangunan hutan kota sebagai bagian 

dari RTH mengalami banyak hambatan dan kendala yang menuntut keseriusan para pihak untuk 

mencari upaya penyelesaiannya atas hambatan dan kendala tersebut. 

Kendala yang ada dalam pembangunan hutan kota, di antaranya: (i) persepsi pemangku 

kepentingan berbeda-beda terhadap pembangunan RTH dan hutan kota, (2) kebijakan yang ada 

belum mendukung perluasan RTH dan hutan kota, (3) kebijakan ’hijau’ dalam pembangunan 

RTH dan hutan kota sering dikalahkan dengan kebijakan ’ekonomi sempit dan sesaat, (4) 

sulitnya mencari pendanaan, (5) ketiadaan sanksi bagi pemda kota/kabupaten yang tidak 

mencapai target luasan RTH dan hutan kotanya, dan (6) penegakan hukum yang masih lemah 

terhadap pelanggar dan perusak lingkungan (Subarudi, et al., 2014). 

 

D.  KONDISI HUTAN KOTA JOMPIE TERKINI  

Sejak tanggal 28 Nopember 2017, Hutan Kota Jompie telah resmi menyandang status 

baru, yaitu sebagai Kebun Raya Jompie Parepare. Alasan utama perubahan status tersebut 

adalah bahwa Hutan Kota Jompie telah memenuhi 5 (lima) unsur untuk dapat menjadi Kebun 

Raya, yaitu sebagai tempat konservasi, tempat dilaksanakannya penelitian, tempat pendidikan 

lingkungan, tempat ekowisata dan jasa lingkungan (Sudarmono, 29 Agustus 2017). Kebun Raya 

Jompie Parepare (KRJP), melihat kepada potensi alam yang dimilikinya, memiliki fokus pada 

konservasi tumbuhan kawasan pesisir Wallacea dengan menonjolkan keanekaragaman 

tumbuhan obat, tumbuhan asli setempat (mereka menyebutnya dengan tumbuhan adat) dan 

ethnobotani Sulawesi Selatan. Dengan pola seperti di atas, maka Kebun Raya Jompie Parepare 

berusaha untuk mengatur tata letak tanaman sesuai dengan pola klasifikasi taksonomi dan 

tematik yang telah dibagi ke dalam 17 kelompok atau varian. Berdasarkan jumlah kelompok 

tersebut KRJP memiliki tanaman dengan klasifikasi 48 suku, 140 marga, 164 jenis serta 707 

spesimen (Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Parepare, 2017).  

Hardwick dan kawan-kawan (2010) menyatakan bahwa kebun raya berfungsi sebagai 

sarana suatu tempat untuk membantu terjadinya suatu ‘ecological restoration’. KRJP pun 

mencoba melangkah ke sana dengan menabalkan diri sebagai suatu kebun raya yang memiliki 

arah yang jelas terhadap konservasi tumbuhan secara ex situ. KRJP memiliki koleksi tumbuhan 

yang terdokumentasi dan tertata didasarkan kepada pola klasifikasi taksonomi, bioregion, 
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tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut. Maksud dari penata-laksanaan seperti tersebut 

dimaksudkan selain sebagai upaya ecological restoration, dimaksudkan pula sebagai upaya 

memenuhi kegiatan konservasi yang berdampingan dengan kegiatan penelitian, pendidikan, 

wisata dan jasa lingkungan. Hal tersebut telah sesuai dengan pengertian Kebun Raya yang 

diharapkan dari Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2011. 

Berbeda dari kondisi saat masih berstatus Hutan Kota Jompie, KRJP saat ini telah 

dilengkapi oleh berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Kesemuanya itu sebagai wujud 

kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini yaitu Pusat Konservasi Tumbuhan 

Kebun Raya, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Hasil kerjasama tersebut membuahkan beberapa sarana dan prasarana KRJP sebagai 

berikut: Gerbang utama, gedung pengelola, gedung konservasi, rumah pembibitan, rumah kaca, 

rumah anggrek, rumah paranet, rumah kompos, gazebo dan menara pandang. Tidak hanya itu, 

berbagai taman tematik pun telah disiapkan diantaranya adalah Taman Palem, Taman Kering, 

Taman Hias dan Taman Terasering. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Parepare, KRJP yang sebelumnya bernama Hutan Kota Jompie ini, 

setelah dilakukan identifikasi oleh Tim Analisis Vegetasi Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Bogor, KRJP memiliki 90 jenis yang berasal dari 81 marga tumbuhan.   KRJP sendiri 

memiliki tugas berat terutama dalam hal memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

lingkungan daerah serta mengembangkan KRJP menjadi suatu tempat rekreasi yang sehat, 

nyaman dan berpengetahuan.  

Terlebih lagi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2011, 

pembangunan Kebun Raya Jompie Parepare ini telah termasuk ke dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Parepare tahun 2011 – 2031. Didalam Perda tersebut juga ditegaskan 

bahwa KRJP berkontribusi dalam memenuhi kawasan RTH yang telah ada yaitu seluas 2406 

hektar atau sekitar 24 persen dari luas wilayah Kota Parepare. Walau nampak besar dan berat 

tugas dan beban dari KRJP ini, secara struktur, manajemen pengelolaan KRJP masih berada di 

bawah Seksi Kebun Raya dimana seksi ini berada di bawah Bidang Tata Lingkungan, 

Pertamanan dan Kebun Raya. Dari sisi tugas dan tanggung jawab, sangat jauh dari cukup. KRJP 

perlu berada dibawah UPTD tersendiri yang rencananya baru akan direalisasikan pada tahun 

2018 ini.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kinerja pemerintah daerah Kota Parepare melalui instansi terkait dalam 

pembangunan hutan kota yang  kemudian berkembang menjadi Kebun Raya Jompie 

masih perlu ditingkatkan lagi guna  tercapainya luasan minimal hutan kota sebesar 

10% dari luas wilayah perkotaan kota Parepare sebesar 1,02%.  

2. Saat ini hutan kota yang ada di Kota Parepare dengan luas hutan kota 101,5 ha, 

dinilai perlu ditingkatkan lagi guna memberikan rasa nyaman kepada penduduk, yaitu 

seluas 7,77 M2/jiwa. 

3. Pada kondisi luas Kebun Raya yang dahulu disebut dengan hutan kota sama dengan 

tahun 2012, maka kenyamanan penduduk pada kedua lokasi penelitian akan terus 

berkurang, berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk. Kota Parepare dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk 2,88%, diperkirakan jumlah penduduk pada 30 tahun 
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mendatang sebesar 306.064 jiwa yang memerlukan 123 ha hutan kota. Untuk kondisi 

sekarang, alokasi ruang berkurang menjadi 3,32 M2/jiwa. 

4. Model hutan kota atau kebun raya yang ada mengikuti lahan yang dialokasikan untuk 

hutan kota. Model hutan kotanya yaitu mengelompok dalam kisaran ukuran lebih 

luas, yaitu: 13 hektare, 84 hektare, dan sebagian kecil 4,5 hektare menyebar pada 

beberapa lokasi.  

5. Peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Kota 

Parepare, dapat dilihat dari partisipasinya pada kelompok masyarakat peminat 

lingkungan, termasuk hutan kota, serta persepsinya terhadap hutan kota termasuk 

peluang masyarakat  sebagai penyedia lahan privat hutan kota. 

6. Sejak tanggal 28 Nopember 2017, Hutan Kota Jompie telah berubah menjadi Kebun 

Raya Jompie Parepare (KRJP). Perubahan status ini memiliki konsekuensi yang lebih 

berat dari segi manajemen serta keberlanjutan dari sebuah kebun raya yang mengikuti 

kriteria serta tugas dan fungsi kebun raya. Apalagi memang telah diakui bahwa saat 

menjadi hutan kota, pengelolaannya masih sangat minim, sehingga belum banyak 

yang dapat dilakukan oleh Hutan Kota Jompie untuk memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pembangunan lingkungan daerah.  

  

B. Saran 

1. Pemerintah daerah Kota Parepare perlu meningkatkan kinerja dalam membangun 

hutan kota melalui kerja sama instansi terkait, masyarakat, dan pihak terkait lainnya 

untuk memenuhi standar luas minimal hutan kota. 

2. Perlu kajian lebih lanjut tentang peran faktor demografi dalam pengembangan hutan 

kota pada berbagai kondisi wilayah. 

3. Perlu kajian lebih lanjut tentang kebutuhan luas hutan kota dalam kaitannya dengan 

pertumbuhan penduduk dengan beberapa refrensi standar. 

4. Walau Hutan Kota Kota Parepare telah berubah status menjadi Kebun Raya Jompie 

Parepare (KRJP), penyesuaian KRJP terhadap kebutuhan serta situasi dan kondisi 

masyarakat perlu tetap dilakukan seperti kesimpulan dan saran terkait yang telah 

disebutkan di atas.  
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ABSTRAK 

 

Keberhasilan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba, antara lain disebabkan oleh adanya 

kesepakatan kemitraan para pihak, yaitu antara petani hutan rakyat dan pengusaha yang difasilitasi 

instansi teknis terkait pemerintah setempat. Di satu sisi, petani hutan rakyat menerima bantuan bibit 

tanaman kehutanan dari pengusaha untuk dikembangkan pada lahan hutannya, sedangkan di sisi lain, 

pengusaha mendapatkan jaminan pasokan bahan baku kayu bagi keperluan usahanya. Adapun instansi 

teknis terkait berperan sebagai fasilitator dalam proses kemitraan para pihak tersebut. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan dinamika kemitraan para pihak dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten 

Bulukumba. Penelitian menggunakan metode survei dengan pengambilan contoh responden/informan 

secara sengaja (purpossive sampling) dengan mempertimbangkan keterwakilan informasi. Data 

dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan peran para pihak dalam kemitraan berkaitan dengan 

beberapa hal, antara lain pengusaha menghentikan kegiatan usahanya, instansi teknis terkait 

menyesuaikan tugas pokok dan fungsinya dengan kebijakan kehutanan nasional, dan petani hutan rakyat 

mengembangkan usaha produktif lainnya yang tidak berbasis lahan. 

  

 Kata kunci: dinamika, kemitraan, hutan rakyat, Kabupaten Bulukumba 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara beberapa pihak yang memiliki 

kepentingan dalam suatu kegiatan. Kemitraan juga dimaknai sebagai perihal hubungan atau 

jalinan kerja sama sebagai mitra (Balai Pustaka, 2003). Selain itu, kemitraan juga dimaknai 

sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan melalui kerja sama dengan pihak lain (Wakka dan 

Bisjoe, 2016). Merupakan suatu keniscayaan bila pihak terkait mengikatkan diri dalam satu 

bentuk kerja sama karena menyadari adanya kepentingan yang sama dalam suatu proses atau 

kegiatan.  Demikian halnya dalam pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba, sejumlah pihak 

teridentifikasi dengan peran dan posisinya masing-masing memiliki keterkaitan satu dengan 

yang lain, yang memungkinkan terjalinnya kemitraan antarpihak dalam mencapai tujuan. 

Dalam pengelolaan hutannya, sejumlah petani hutan rakyat  di Bulukumba bermitra dengan 

pengusaha/industri pengolah kayu. Bagi petani, manfaat kemitraan tersebut, antara lain: mendapatkan 

bantuan bibit (tanaman  kehutanan ) dan keterjaminan pasar untuk kayu yang dihasilkan dari lahan 

hutannya. Bagi pengusaha/industri pengolah kayu, manfaat kemitraan tersebut, antara lain: mendapatkan 

jaminan pasokan bahan baku kayu bagi industrinya dan tersedianya wadah untuk implementasi program 

CSR (Corporate Social Responsibility). Kesepakatan kemitraan antarpihak tersebut dilakukan secara 

                                                           
7Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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tertulis dan difasilitasi instansi teknis terkait pemerintah Kabupaten Bulukumba (Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan), yang ditulis dalam bahasa setempat (sub-etnis Konjo) sebagai Passamaturukang ri Patanna 

Borong atau Kemitraan/kesepakatan tentang Hutan Milik.  

Dalam perjalanannya, kemitraan antarpihak pengelolaan hutan rakyat dimaksud mengalami 

pergeseran dan perubahan, karena adanya perubahan peran para pihak, antara lain karena tutupnya 

sejumlah perusahaan kayu pada waktu yang hampir bersamaan, berubahnya tupoksi instansi teknis 

pemerintah daerah terkait (Dinas Kehutanan dan Perkebunan), dan alih usaha petani hutan rakyat. 

Perusahaan kayu dimaksud adalah PT PAL yang mengolah bahan baku berupa kayu karet (Hevea 

braziliensis) dan kayu hasil hutan rakyat menjadi vener (bahan olahan kayu lapis), PT AMIL yang 

mengolah bahan baku kayu jati merah (Tectona grandis) menjadi lumbersery dan sortimen lainnya, dan 

PT Zanur yang mengolah bahan baku kayu karet menjadi jointed board. Adapun perubahan tupoksi 

instansi teknis pemerintah daerah terkait (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) disebabkan oleh kebijakan 

nasional dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berakibat 

dialihkannnya kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi, 

termasuk hutan rakyat, kecuali pengelolaan taman hutan raya (tahura). Sedangkan alih usaha petani hutan 

rakyat - pada umumnya bersifat sementara - kepada usaha yang tidak berbasis lahan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari.   

Mengetahui adanya pergeseran dan perubahan peran para pihak pada kemitraan sebagai informasi 

awal yang dipaparkan sebelumnya, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

bagaimana para pihak melakukan penyesuaian dan pilihan tindakan terhadap kemitraan para pihak dalam 

pengelolaan hutan rakyat yang sudah berjalan selama ini. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

dinamika kemitraan para pihak dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba. Pemaparan 

dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak, khususnya pengambil 

kebijakan dalam menyikapi dinamika yang terjadi, sehingga kemitraan pengelolaan hutan rakyat 

dimaksud tetap berjalan optimal. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2017 berdasarkan evaluasi hasil kerja 

sama penelitian kemitraan pengelolaan hutan rakyat Badan Litbang Kehutanan dan ACIAR 

selama periode (2005-2007) di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe dan Desa Karassing, 

Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.  

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian adalah alat tulis-menulis, panduan 

wawancara, perekam, dan kamera. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei (Danim, 2002; Sugiyono, 2007; Nazier, 2005) 

dengan pengambilan contoh responden/ informan secara sengaja (purpossive sampling). 

Responden/informan dipilih dengan mempertimbangkan keterwakilan informasi dari para pihak, 

yaitu: petani hutan rakyat, pengusaha/industri, dan instansi teknis terkait. Data primer 

dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, meliputi keberadaan, peran, dan antisipasi para 

pihak terhadap perubahan yang terjadi.  Adapun data sekunder disarikan dari laporan hasil 

penelitian sebelumnya dan dari laporan instansi terkait yang dapat menjelaskan data primer.  

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2007) dengan 

rincian langkah, sebagai berikut: 
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1. Reduksi data (data reduction), dengan kegiatan pemilahan, perangkuman, dan fokus 

pada hal-hal pokok dan penting untuk dicari tema dan polanya. 

2.  Penyajian data (data display), dengan kegiatan penyusunan data dalam pola hubungan 

tertentu, sehingga mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desa Balong, Kecamatan Ujungloe 

Desa Balong dengan luas wilayah 983 hektare (6,8% dari wilayah kecamatan) merupakan 

satu dari tujuh desa kategori bukan pantai yang ada di Kecamatan Ujungloe, dengan ketinggian 

pada kisaran 25 - 100 meter dpl. Adapun lima desa lainnya termasuk kategori pantai. Wilayah 

Desa Balong terdiri dari 23% lahan sawah dan selebihnya adalah lahan kering berupa kebun, 

padang rumput, hutan rakyat, pemukiman, dan penggunaan lainnya. Lalu lintas antardesa 

berupa jalan aspal dan untuk penerangan, sebagian besar rumah tangga sudah menerima layanan 

listrik PLN. Desa Balong yang merupakan desa swakarya, dihuni 4.056 jiwa yang terdiri dari 

1.987 laki-laki dan 2.069 wanita. Tingkat kepadatan penduduk 413 jiwa/km2 (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Bulukumba, 2016). 

Wujud kepedulian masyarakat Desa Balong terhadap lingkungan hidup tercermin dengan 

adanya Deklarasi Balong dan adanya budaya ’samaturu’ yang berarti ‘turut sepakat’ (Bisjoe; 

2011, 2016). Deklarasi tersebut menunjukkan minat masyarakat menanam tanaman kehutanan. 

Pada tahun 2005 masyarakat Desa Balong bekerja sama dengan industri kayu PT. PAL dan 

Dinas Kehutanan Bulukumba menanam sengon (Paraserianthes falcataria) pada lahan bekas 

tebangan yang dipadukan dengan beragam tanaman, seperti: mente, kakao, dan jagung. Kerja 

sama ini merupakan embrio kemitraan antar pihak pemerintah, pengusaha, dan masyarakat 

(Sumirat et al., 2005). Interaksi antara masyarakat di Desa Balong, dengan pihak dari luar, baik 

Desa Karassing, 
Kecamatan Herlang 

Desa Balong, 
Kecamatan Ujungloe 

Gambar 1. Peta orientasi lokasi penelitian 

Sumber:  Google Earth 
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pemerintah maupun swasta, merupakan salah satu faktor pendorong terbentuknya kelompok 

tani hutan karena adanya kesamaan kepentingan (Bisjoe, 2016). 

Hutan rakyat di Bulukumba tersebar pada beberapa kecamatan dengan luasan beragam, 

antara lain Kecamatan Ujung Loe dengan total luas hutan rakyat mencapai  7,5% dari hutan 

rakyat di Bulukumba. Sedangkan pada tingkat desa, luasan hutan rakyat di Desa Balong 

mencapai sekitar 50% dari luas wilayah desa (Bisjoe; 2011, 2016). Analisis penerimaan 

masyarakat di Desa Balong, menunjukkan bahwa total pendapatan masyarakat dari hasil hutan 

rakyat berkisar Rp 1.720.000,- - Rp 4.354.000,- (Bisjoe, 2007; Kusumedi et al., 2007) atau 

sebesar 10-18% dari harga total penjualan kayu yang merupakan marjin harga yang diterima 

petani (ACIAR, 2008). 

 

Desa Karassing, Kacamatan Herlang  

Desa Karassing yang merupakan desa swakarya memiliki luas wilayah 1.025 hektare 

(15% dari wilayah kecamatan) merupakan satu dari delapan desa yang ada di Kecamatan 

Herlang, dengan ketinggian pada kisaran 25 - 500 meter dpl. Wilayah Desa Karassing terdiri 

dari 20% lahan sawah dan selebihnya adalah lahan kering berupa kebun, padang rumput, hutan 

rakyat, pemukiman, dan penggunaan lainnya. Lalu lintas antardesa berupa jalan aspal dan 

sebagian besar rumah tangga sudah mendapat sambungan listrik PLN. Desa Karassing 

berpenduduk 3.140 jiwa yang terdiri dari 1.492 laki-laki dan 1648 wanita, dengan tingkat 

kepadatan penduduk 306 jiwa/km2 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2016). 

Hutan rakyat di Bulukumba tersebar pada beberapa kecamatan dengan luasan beragam, 

antara lain Kecamatan Herlang dengan total luas hutan rakyat mencapai  7,5% dari hutan rakyat 

di Bulukumba. Sedangkan pada tingkat desa, luasan hutan rakyat di Desa Karassing mencapai 

sekitar 50% dari luas wilayah desa. Seperti halnya Desa Balong, kepedulian masyarakat Desa 

Karassing terhadap lingkungan hidup diwujudkan dengan adanya Deklarasi Karassing dan 

adanya budaya ’samaturu’ yang berarti ‘turut sepakat’ (Bisjoe; 2011, 2016). Deklarasi tersebut 

menunjukkan minat masyarakat menanam tanaman kehutanan, dan mereka menanam secara 

swadaya berbagai jenis tanaman kehutanan, seperti: sengon (Paraserianthes falcataria), jati 

putih (Gmelina arborea), jati merah (Tectona grandis), merbau (Intsia bijuga), mahoni 

(Switenia mahogani), dan bitti (Vitex cofassus). Hal ini didukung oleh keberadaan dua 

kelompok tani penghijauan dan satu koperasi petani “Koperasi Penghijauan Assamaturu” yang 

kegiatan utamanya adalah menyediakan bibit tanaman kehutanan untuk Program Penghijauan 

Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Sumirat et al., 2005). 

 

B.   Peran Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Bulukumba 

Istilah pihak, antara lain dipahami sebagai orang yang termasuk dalam satu lingkungan 

dan kepentingan atau kalangan (Balai Pustaka, 2003). Dalam lingkungan pengelolaan hutan 

rakyat dikenal beberapa pihak. Demikian pula dalam pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba, 

dikenal beberapa pihak, baik langsung  maupun tidak langsung, yang pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: petani hutan rakyat, pengusaha/industri kayu, dan 

pemerintah setempat. Bisjoe (2007) dan Kusumedi et al. (2007) menyatakan keterkaitan tiga 

pihak yang dikenal sebagai tiga pilar penggerak pembangunan dengan hutan rakyat tersebut 

melandasi pembangunan kemitraan di Bulukumba antara ketiga pilar, yaitu pemerintah (state), 

swasta (private sector), dan masyarakat (civil society).  



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │113 
 
 

Peran masing-masing pihak dalam lingkup hutan rakyat, yaitu pertama peran pemerintah 

kabupaten adalah menyediakan dasar hukum bagi setiap pihak dalam mengelola dan 

memanfaatkan hutan rakyat, kedua peran sektor swasta selaku pemilik modal sebagai pasar 

yang menampung hasil kayu dari hutan rakyat Bulukumba. Saat kemitraan hutan rakyat 

dibangun, terdapat 3 perusahaan kayu di Bulukumba, yaitu PT PAL (Palopo Alam Lestari) yang 

mengolah bahan baku kayu menjadi bahan setengah jadi, berupa veneer untuk industri kayu 

lapis, yang didominasi oleh kayu rimba campuran dan jenis kayu lunak dari hutan rakyat; PT 

Zanur yang mengolah bahan baku kayu menjadi lumberseri dan jointed board, yang didominasi 

oleh kayu karet; dan PT AMIL yang mengolah bahan baku kayu menjadi jointed board, 

khususnya dari kayu jati. Sedangkan PT Lonsum Plantation adalah perusahaan yang mengelola 

kebun karet dan peremajaan kayu karet untuk keperluan industri pengolahan kayu. Selain itu, 

terdapat pula sejumlah industri penggergajian kayu (sawmill), industri mebel rakyat, dan 

industri perahu tradisional phinisi. Pihak yang ketiga, yaitu masyarakat yang memiliki peran 

penting karena posisinya sebagai pemilik lahan dengan total luas mencapai 72% hutan yang ada, 

sangat signifikan dalam  menentukan kinerja pengelolaan hutan rakyat (Bisjoe, 2016). 

 

C.   Kemitraan antara Pihak dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Bulukumba 

Komitmen pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui instansi teknis terkait, potensi 

sektor swasta, dan keberdayaan masyarakat, khususnya di Desa Balong dan Desa Karassing, 

menjadi dasar dikembangkannya kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba. Menurut 

Bisjoe (2016) menempatkan para pihak hutan rakyat dalam suatu ikatan seperti kemitraan, dapat 

membangun dan mengembangkan komunikasi interaktif dan berbagi informasi di antara pelaku 

hutan rakyat. Dengan demikian, permasalahan seputar hutan rakyat di Bulukumba menjadi 

agenda komunikasi antara para pihak untuk dicarikan alternatif solusinya dan siapa yang akan 

menindaklanjuti putusan dimaksud. 

Kemitraan tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses panjang. Wakka dan Bisjoe 

(2016) menyatakan bentuk kerja sama yang dapat dipandang sebagai embrio kemitraan di 

Bulukumba adalah adanya penjualan kayu rakyat secara berkelanjutan dari masyarakat kepada 

perusahaan atau industri dan bantuan bibit tanaman dari perusahaan atau industri kepada 

masyarakat, sebagai wujud program CSR (Corporate Social Responsibility). Titik awal tersebut 

menjadi ikatan moril bagi petani untuk menjual kayu hasil hutan rakyat kepada perusahaan yang 

telah memasok bibit tanaman kehutanan (Bisjoe, 2016).  

Dalam perjalanannya, kemitraan memberikan manfaat bagi para pihak. Melalui perbaikan 

sistem pembelian kayu dari mitra antara melalui koperasi dan dukungan kebijakan dari 

pemerintah setempat dalam pelayanan administrasi perkayuan satu pintu, serta peningkatan 

efisiensi biaya dan nilai kayu hutan rakyat, pengembangan hutan rakyat pola kemitraan di 

Kabupaten Bulukumba dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sampai Rp 3,5 juta per 

kepala keluarga per tahun. Selain itu, berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja dan 

peningkatan PAD (Wakka dan Bisjoe, 2016). 

Selain manfaat di atas, beberapa manfaat yang diperoleh para pihak melalui  kemitraan 

pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba (Muin, 2016), antara lain: 

a. Sistem penjualan kayu petani berubah dari perorangan dalam bentuk pohon berdiri 

secara hamparan, berubah menjadi penjualan dalam kubikasi secara kolektif dengan 

memberdayakan kelompok tani. 

b. Petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam penentuan harga jual kayu. 
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c. Penentuan harga jual kayu tidak lagi didominasi oleh satu pihak, tetapi melalui 

negosiasi antar pihak yang terlibat dalam tata niaga. 

d. Posisi petani sebagai price taker  dapat bergeser menjadi mitra bagi pengusaha. 

Hasil penelitian Pratomo (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan rakyat melalui 

pola kemitraan  dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain: harga jual yang lebih 

tinggi dan  jumlah pohon yang dipanen lebih banyak. Demikian pula hasil penelitian Harisman 

(2017) menunjukkan bahwa  pola kemitraan antara petani dengan perusahaan bersifat saling 

menguntungkan, yaitu perusahaan mitra diuntungkan dengan adanya pasokan bahan baku yang 

pasti dan petani mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya dengan ketersediaan pasar 

yang telah siap menampung produknya.  

 Kemitraan para pihak dalam pengelolaan hutan rakyat memudahkan pihak terkait untuk 

membicarakan masalah yang dihadapi dan upaya mencari solusi yang menguntung-kan semua 

pihak. Tanpa ikatan kemitraan, hal tersebut berpotensi menjadi kendala untuk tercapainya suatu 

kesepakatan. Dari beberapa hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, dapat dinyatakan 

bahwa kemitraan pengelolaan hutan rakyat telah dapat memberikan keuntungan bagi para pihak 

yang bermitra.   

 

D.   Dinamika Kemitraan Hutan Rakyat di Bulukumba  

Kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba bukanlah sesuatu yang bersifat statis, 

tetapi dinamis. Dinamis mengandung pengertian penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat 

bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya (Balai Pustaka, 2003). 

Hal ini disebabkan, antara lain: pihak yang merupakan bagian dari kemitraan dapat 

menunjukkan aksi dan reaksi dari suatu perubahan yang terjadi, aturan yang melandasi 

kemitraan dapat berubah kapan saja sesuai perubahan situasi, dan objek atau subjek yang 

menjadi dasar kemitraan dapat berubah nilainya sesuai situasi pasar. Di samping itu, interaksi 

antara para pihak melalui kemitraan dapat berdampak positif dan negatif bagi pengelolaan hutan 

rakyat ke depan (Bisjoe, 2016). Dampak positif dapat dilihat, antara lain dari segi peningkatan 

kapasitas dan penambahan pengetahuan bagi petani. Dampak negatif, antara lain dari segi 

meningkatnya alih fungsi lahan dari usaha kehutanan ke non-kehutanan, karena berbagai faktor, 

seperti: komoditas kompetitor, jual-beli lahan, kepastian usaha kehutanan, dan sebagainya.  

Tiga pihak yang bermitra dalam pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba dengan peran 

utamanya adalah: petani hutan rakyat sebagai penghasil dan pemasok kayu rakyat, pengusaha 

dan perusahaan kayu sebagai pembeli kayu rakyat, dan instansi teknis Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Bulukumba sebagai fasilitator. Ketiga pihak yang merupakan unsur dalam 

kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba tersebut mengalami perubahan. Pertama, 

dari sisi eksistensi, perusahaan kayu skala besar-menengah yang bermitra tidak beroperasi lagi, 

yaitu PT PAL (tutup tahun 2011), PT Zanur (tutup tahun 2014) dan PT AMIL (tutup tahun 

2014). Tutupnya ketiga perusahaan kayu tersebut menyebabkan hilangnya pasar kayu hasil 

hutan rakyat dan hilangnya penyedia bantuan bibit tanaman kehutanan bagi petani hutan rakyat. 

Kedua, dari sisi peran atau tugas pokok fungsi (tupoksi), sesuai  amanat UU No 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, pihak instansi teknis terkait, yaitu Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Bulukumba menyerahkan sebagian besar pengelolaan hutan kepada pemerintah 

provinsi. Wewenang dinas tingkat kabupaten tersebut terbatas hanya pada pengelolaan taman 

hutan raya (tahura), yakni Tahura Bontobahari dan Hutan Adat Kajang. Tindaklanjut dari 

berkurangnya beban kerja tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba dirombak dan 

digabung dengan dinas lain, menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan 
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tupoksi baru.  Ketiga, dari sisi antisipasi terhadap perubahan tersebut, antara lain: walaupun 

secara de jure, pembinaan hutan rakyat tidak lagi menjadi wewenang instansi teknis kabupaten. 

Namun, secara de facto, pembinaan bagi petani dan hutan rakyat-nya tetap dimungkinkan dalam 

konteks lingkungan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan sebagai penyangga kawasan tahura. 

Pasar kayu rakyat tetap tersedia, berupa industri skala kecil, seperti industri mebel dan 

pembuatan kusen, di samping industri perahu phinisi. Untuk petani hutan rakyat terbuka 

peluang mencari alternatif usaha lainnya yang tidak berbasis lahan, seperti usaha peternakan 

ayam. Hal yang dirasakan oleh petani hutan rakyat dengan dinamika seperti dipaparkan 

sebelumnya adalah keberlanjutan penanaman tanaman kehutanan, karena tidak tersedia lagi 

bantuan bibit tanaman kehutanan dari pihak mitra, baik pengusaha maupun instansi teknis 

terkait. Inisiatif untuk mencari solusi datang dari tokoh masyarakat (HJ) yang menaruh minat 

sekaligus prihatin dengan keadaan hutan rakyat di masa yang akan datang. Untuk itu, 

komunikasi dilakukan antarpetani yang bersedia menyiapkan lahannya untuk ditanami tanaman 

kehutanan. Instansi teknis terkait kabupaten menghubungkan kebutuhan dan permintaan petani 

dengan pihak instansi vertikal yang melayani kebutuhan bibit tanaman kehutanan.   

Kajian terkait dinamika dalam pengelolaan hutan rakyat dilakukan pula oleh Mauludi 

(2014) yang menunjukkan bahwa keberadaan dudukuhan (tegakan pohon yang didominasi 

buah-buahan) di masa Orde Lama tidak mendorong munculnya industri kayu. Karena 

kebutuhan sehari-hari masyarakat hanya sebatas kayu bakar dan perumahan sederhana dan 

sudah terpenuhi dari dudukuhan. Program penghijauan tahun 1952 sampai tahun 1980-an belum 

banyak mendorong masyarakat dalam usaha hutan rakyat. Meningkatnya harga kayu rakyat 

tahun 1990-an dan sengonisasi telah mendorong masyarakat untuk menanam sengon. Kemudian 

tahun 2000-an banyak lahan pertanian dan dudukuhan berubah menjadi hutan rakyat sengon 

karena usaha pertanian tidak lagi menguntungkan dan kebutuhan industri kayu yang semakin 

meningkat. Hal tersebut semakin menarik investor perorangan dan korporasi untuk melakukan 

kemitraan dengan petani dalam usaha hutan rakyat. 

Kinerja kemitraan pengelolaan hutan rakyat dipengaruhi oleh terdapatnya masalah 

keagenan (agency problems), yaitu yang menyangkut pemindahan hak kepemilikan, 

ketidaksepadanan informasi, serta munculnya biaya transaksi. Biaya keagenan yang tinggi 

menyebabkan gagalnya kemitraan. Kinerja kemitraan pengelolaan hutan rakyat cukup beragam 

yang dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, 

pengawasan dan sanksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi. Proporsi berpengaruh terhadap 

kelayakan finansial kemitraan. Biaya keagenan dapat mempengaruhi hubungan. Beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan program kemitraan, yaitu: penyiapan petani 

calon peserta kemitraan, dan pendekatan kepada pengusaha sebagai calon mitra (Kurniadi et al., 

2013).  

Kasus kemitraan dalam program Pola Kemitraan Pengelola Hutan (PKPH) dijalankan 

oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan Desa Kucur dengan berlandaskan kesepakatan 

perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut adalah wujud dari 

pengelolaan hutan yang berprinsip pada kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa hutan. Pelaksanaan di lapang didasarkan pada  aksesibilitas masyarakat desa 

hutan untuk ikut dalam pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara adil dan terbuka (Prastyo, 

2016).  

Hasil-hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa dinamika adalah 

suatu keniscayaan yang dapat terjadi pada kemitraan pengelolaan hutan rakyat. Para pihak yang 

bermitra dapat mengomunikasikan perubahan-perubahan yang terjadi dan berusaha mencari 
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solusi atas masalah yang ditimbulkan akibat perubahan-perubahan dimaksud agar kemitraan 

yang sudah dibangun dapat mencapai tujuannya semula.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba melibatkan tiga pihak yang 

kesemuanya berada di Kabupaten Bulukumba, yaitu: petani hutan rakyat sebagai 

penghasil dan pemasok kayu rakyat, pengusaha dan perusahaan kayu sebagai pembeli 

kayu rakyat, dan instansi teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba sebagai 

fasilitator. 

2. Kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba telah mengalami dinamika yang 

disebabkan beberapa  hal, yaitu perubahan peran para pihak, berhentinya kegiatan  

sejumlah perusahaan kayu yang menjadi mitra, perubahan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) instansi teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba, dan beralihnya 

sebagian petani hutan rakyat ke usaha lain yang tidak berbasis lahan. 

3. Untuk mengatasi dampak dinamika yang terjadi pada kemitraan pengelolaan hutan 

rakyat terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat, beberapa pihak yang bermitra 

dari kelompok pengusaha kayu bersama petani, berinisiatif untuk mencari solusi, 

antara lain melayani kebutuhan petani akan bibit tanaman hutan untuk ditanam pada 

lahan hutan rakyat pascatebang.    

 

B. Saran 

1. Dinamika kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba perlu disikapi dengan 

bijak oleh pemerintah daerah setempat, agar kemitraan tetap berjalan sehingga 

keberadaan hutan rakyat dan keberlangsungan pengelolaannya tetap terjaga.  

2. Inisiatif para pihak untuk tetap melanjutkan kerja sama dalam program penanaman 

hutan rakyat, perlu mendapat dukungan instansi teknis terkait, disesuaikan dengan 

perubahan kebijakan kehutanan nasional. 

3. Para pihak dalam kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba perlu  

membicarakan bersama keberlanjutan kemitraannya, sehubungan berbagai perubahan 

yang berdampak kepada keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat.    
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ABSTRAK 

 

Rendahnya akses masyarakat terhadap kawasan hutan merupakan salah satu penyebab konflik dalam 

pengelolaan kawasan hutan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk dapat terlibat dalam 

pengelolaan hutan, berbagai skema Perhutanan Sosial (PS) digulirkan oleh pemerintah. Tulisan ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi PS khususnya HKm di Provinsi Lampung sebagai 

pelajaran/masukan bagi implementasi PS di Indonesia. Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung dengan 

mengambil contoh di tiga kabupaten yakni Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, dan Lampung 

Barat pada bulan September 2014 - Maret 2015.  Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer seperti 

akses masyarakat terhadap hutan, tingkat penerimaan masyarakat terhadap HKm, dan hambatan dalam 

pelaksanaan HKm.  Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan semi terstruktur menggunakan 

kuesioner dan pengamatan langsung.  Responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang 

bekerja sebagai petani (HKm).  Penentuan lokasi penelitian dan kelompok tani (KT) ditentukan dengan 

purposive sampling.  Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap skema HKm cukup positif karena 

masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan dan kepastian dalam melakukan penggarapan lahan di 

kawasan hutan.  Terdapat penurunan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan sesudah 

adanya HKm, namun penurunan tersebut terjadi pada akses yang bersifat ilegal masyarakat.  Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya hutan meningkat. 

Kata kunci: konflik, kawasan hutan, perhutanan sosial, Provinsi Lampung 

 

I. PENDAHULUAN 

Lahan merupakan sumber daya langka yang mempengaruhi strategi pada banyak sektor 

termasuk produksi pangan, energi, kehutanan, dan mitigasi perubahan iklim (Harahap et al., 

2017).  Proses percepatan pertumbuhan ekonomi telah mengubah lahan menjadi komoditas yang 

diperebutkan, disertai dengan menurunnya kesempatan masyarakat lokal untuk mengaksesnya 

(Hein et al., 2015).  Hak atas tanah di negara-negara berkembang mendapat banyak perhatian 

dalam kebijakan dan penelitian pembangunan beberapa tahun terakhir (Markussen, 2008). 

Kasus di Indonesia, reformasi kepemilikan tanah merupakan subyek perdebatan publik yang 

memanas, terutama oleh para aktivis yang mempromosikan konservasi dan hak adat (Bakker 

dan Moniaga, 2010).   

Masyarakat lokal sering kali termarjinalisasi dalam mengakses dan mendapatkan 

keuntungan dari lahan (Awang, 2004), sehingga tidak jarang kondisi tersebut menyebabkan 

konflik pengelolaan kawasan hutan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk 

                                                           
8 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makasar pada tanggal 23 November 2017 
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dapat terlibat dalam pengelolaan hutan, berbagai skema Perhutanan Sosial (PS) digulirkan oleh 

pemerintah. Target pemerintah tersebut akan meningkatkan luas kawasan hutan yang dikelola 

rakyat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) 

dan Hutan Adat (HA) dan Kemitraan menjadi sekitar 14 kali lipat dibandingkan angka luasan 

pada periode pemerintah sebelumnya, di mana data tahun 2009-2013 seluas 892.636 ha 

(Direktorat Jenderal Planologi, 2013) dan data tahun 2015-2019 seluas 12.700.000 ha (Karyana, 

2017). 

Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan reforma agraria bidang kehutanan 

yang memperluas akses sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan (Asmin, 2016), 

dengan program-program soft agrarian reform seperti skema HKm, HTR, dan HD yang sedang 

berjalan saat ini (Daryanto, 2014).Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PS 

khususnya HKm di Provinsi Lampung sebagai pelajaran/masukan bagi implementasi PS di 

Indonesia. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung pada bulan September 2014 – Maret 2015, 

dengan mengambil contoh di tiga kabupaten yakni Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, 

dan Lampung Barat. Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung dengan pertimbangan bahwa 

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang sarat dengan konflik pengelolaan kawasan hutan.   

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan, buku 

catatan, alat tulis, alat perekam, dan kamera.  

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.  Fokus 

kasus yang dipelajari adalah terkait dengan program-program PS skala nasional dan daerah yang 

diklaim sebagai salah satu bentuk kebijakan reforma agraria bidang kehutanan (Asmin, 2016).  

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer seperti akses masyarakat terhadap hutan, tingkat 

penerimaan masyarakat terhadap HKm, dan hambatan dalam pelaksanaan HKm.  Data 

dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan semi terstruktur menggunakan kuesioner dan 

pengamatan langsung.  Responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bekerja 

sebagai petani (HKm).  Penentuan lokasi penelitian dan kelompok tani (KT) ditentukan dengan 

purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kebijakan terkait Lahan di Indonesia 

Lahan adalah sumber utama bagi banyak sektor, sehingga alokasi lahan melibatkan 

persaingan dan perebutan kekuasaan di seluruh institusi pemerintah (Hogl et al., 2016; Krott, 

2005; Sahide et al., 2016).  Sistem kepemilikan lahan/tanah adat secara teoritis diakui oleh 

konstitusi Indonesia, namun dalam prakteknya, klaim masyarakat lokal secara luas kurang 

mendapat pengakuan dari negara.   

Lembaga yang terkait dengan alokasi penggunaan lahan di Indonesia, sangat banyak 

seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertanggung jawab atas 

kawasan hutan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab atas Areal 
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Penggunaan Lain (APL).  Selain itu, ada instansi lain seperti Kementerian Pertanian dan 

Pemerintah Daerah yang terlibat dalam administrasi pertanahan, tergantung dari lokasi dan 

tujuan pemanfaatan lahannya (Harahap et al., 2017).  Banyaknya lembaga yang terkait tersebut 

sering menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan, sehingga koordinasi antar lembaga 

menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pokok Kehutanan, KLHK memiliki kewenangan 

untuk menunjuk suatu kawasan sebagai hutan, tanpa melihat kondisi tutupan vegetasinya.  Hal 

ini memungkinkan pendekatan yang tidak fleksibel terhadap penunjukan lahan yang diterapkan 

pada sebagian besar wilayah daratan Indonesia, yang menghasilkan lebih dari 140 juta ha lahan 

hutan (sekitar 74% wilayah daratan) berada di bawah kewenangan KLHK (Barr et al., 2006; 

Indrarto et al., 2012; Maryudi, 2015). Kondisi ini menyebabkan KLHK mendapat kritik dari 

berbagai pemangku kepentingan karena kurang transparansi dalam prosesnya (Wibowo dan 

Giessen, 2015).  

Sistem kepemilikan lahan yang kompleks dan ambigu di Indonesia, telah menghasilkan 

konflik agraria di banyak daerah pedesaan (Savath et al., 2014).  Sekitar 48,8 juta orang tinggal 

di sekitar kawasan hutan negara (Kementerian Kehutanan, 2010) dimana sebagian besar 

masyarakat tersebut termasuk komunitas adat, diatur oleh hukum lokal dan hukum adat (Riggs 

et al., 2016).  Dengan kondisi tersebut menjadi penting adanya pengakuan dari negara terhadap 

praktek-praktek pengelolaan hutan yang selama ini sudah dilakukan masyarakat dengan 

membuka akses masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk menghindari konflik dalam 

pengelolaan hutan. 

Peraturan Menteri LHK No P.83/2016 tentang Perhutanan sosial (PS) merupakan 

peraturan terbaru terkait PS yang dibuat dalam rangka penyederhanaan pemberian akses kepada 

masyarakat.  Permen LHK tersebut menyebutkan bahwa PS adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama 

untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya 

dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan. 

Target program PS yang dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 

nasional seluas 2,5 juta ha (Purwanto, 2017), sementara capaian program PS pada periode 2007 

sampai 2016 sebagai berikut: HD seluas 471.451 ha, HKm seluas 432.613,36 ha, HTR seluas 

768.859,73 ha, dan Kemitraan Kehutanan seluas 44.010,16 ha (KLHK, 2016).  Jumlah luasan 

izin tersebut masih sangat jauh berbeda dengan jumlah luasan izin bagi korporasi yang 

mencapai sekitar 31 juta ha. Proses perizinan yang lambat antara lain karena hambatan birokrasi 

pemerintah pusat dan daerah (Asmin, 2016).   

 

B. Implementasi Perhutanan Sosial (HKm): Pembelajaran dari Provinsi Lampung 

Berdasarkan Surat Keputusan Menhutbun No 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan 

Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah  Provinsi Lampung, Lampung mempunyai hutan 

seluas 1.004.735 ha (30,43% dari total luas daratan) yang terdiri dari: a) Kawasan Suaka 

Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 462.030 ha (45,98%), Hutan Lindung seluas 317.615 ha 

(31,61%), Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 ha (3,32%), dan Hutan Produksi Tetap seluas 

191.732 ha (19,08%).Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara 

fisik kawasanhutannya mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan.  Tingkat kerusakan 

hutan di Provinsi Lampung masih sangat tinggi yakni sebesar 65,47% pada tahun 2005, sebesar 
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65,37% pada tahun 2011, dan sebesar 66,48% pada tahun 2014 (Sanudin, 2017).  Salah satu 

penyebab permasalahan kerusakan hutan di Provinsi Lampung adalah penjarahan dan 

perambahan kawasan hutan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2009). 

Sampai sebelum era reformasi di Indonesia pada tahun 1998, akses masyarakat lokal 

terhadap kawasan hutan masih sangat rendah.  Akses masyarakat lokal terhadap sumber daya 

hutan semakin banyak kendala sebagaimana yang terjadi di Pulau Jawa (Maryudi dan Krott, 

2012).  Sedangkan di luar Pulau Jawa, konflik sumber daya hutan disebabkan oleh klaim ulayat 

terhadap kawasan hutan negara dan ketidakadilan pemerintah dalam pemberian hak kelola 

sumberdaya hutan yang lebih mengutamakan kepentingan pihak korporasi seperti yang 

diuraikan oleh Suharjito (2013). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan gerakan, 

perjuangan tanpa henti dan spontan, dan terorganisir menuntut akses terhadap kawasan hutan 

negara, termasuk pendudukan kawasan hutan negara untuk penanaman pertanian oleh 

masyarakat (Peluso, 2011; Maryudi dan Krott, 2012) dan meningkatnya permintaan reformasi 

agraria (Nurrochmat et al., 2012).   

Kondisi di atas terjadi pada kawasan hutan di Provinsi Lampung di mana kegiatan 

perambahan terhadap kawasan hutan terutama hutan lindung dilakukan untuk kegiatan 

pertanian/perkebunan terutama kopi dan mencapai puncaknya pada era reformasi (1998) di 

mana perasaan yang lebih bebas dan euforia reformasi mengakibatkan perambahan berlanjut ke 

kawasan hutan yang berlereng lebih curam. Kopi merupakan komoditas dominan yang 

diusahakan oleh masyarakat selain karena mempunyai kesesuaian lahan juga cepat memberikan 

hasil.  Jenis kopi yang banyak diusahakan adalah kopi robusta.   

Untuk mengatasi kondisi tersebut di atas, Departemen Kehutanan (saat itu) kemudian 

mengeluarkan kebijakan berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm).  Devkota et al. (2010) 

menyebutkan bahwa HKm merupakan pengakuan sebagai model devolusi kehutanan yang luas 

yang muncul dari kegagalan pengelolaan hutan yang sentralistis dengan tujuan untuk 

meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi bagi masyarakat sekitar hutan. Desain 

konsep HKm merupakan model yang meyakinkan bagaimana hak kepemilikan lahan, 

pengambilan keputusan, dan kegiatan pengelolaan harus direorganisasi agar hutan kembali 

menjadi tanggung jawab dan berada di tangan masyarakat lokal.  Provinsi Lampung bersama 

dengan Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang paling awal mengembangkan 

program HKm (tahun 1998).  Perkembangan pelaksanaan program PS di Provinsi Lampung 

disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa skema HKm di Provinsi Lampung mempunyai 

luasan paling besar dibandingkan dengan program PS yang lain seperti HD dan Kemitraan, 

skema HKm juga paling banyak dilakukan di dalam kawasan hutan lindung dan tersebar di 9 

(sembilan) kabupaten dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan total seluas 

126.920,91 ha.  Hal ini disebabkan karena HKm merupakan skema PS yang pertama kali 

dilaksanakan yakni sejak tahun 1998. 
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Tabel 1.  Perkembangan pelaksanaan program Perhutanan Sosial  

di Provinsi Lampung sd. Tahun 2014 (sudah berizin maupun masih dalam proses/usulan) 

No. Skema Perhutanan 

Sosial 

Jumlah 

Kelompok/Desa/MoU 

Luas (ha) 

Hutan Lindung Hutan Produksi 

1. HKm 154 126.920,91 - 

2. HD 22 2.197,00 - 

3. HTR 13 - 20.159,00 

4. Kemitraan Kehutanan 52 2.082,00 16.780,04 

Jumlah 241 131.199,91 36.939,04 

Sumber: Bachri, 2017 

 

Tabel 2.  Sebaran program PS (HKm) di Hutan Lindung di Provinsi Lampung 

No. Kabupaten HKm HD Kemitraan 

Jumlah 

Kelompok 

Luas (ha) Jumlah 

Kelompok 

Luas 

(ha) 

Jumlah 

Kelompok 

Luas 

(ha) 

1. Lampung 

Barat 

50 26.396,0 - - - - 

2. Tanggamus 41 55.861,07 - - 8 2.082 

3. Way Kanan 10 11 763 00 - - - - 

4. Lampung 

Utara 

7 8.581,75 - - - - 

5. Lampung 

Tengah 

32 13.088,00 - - - - 

6. Lampung 

Selatan 

9 5.281,00 22 2.197,00 - - 

7. Lampung 

Timur 

1 920,00 - - - - 

8. Pringsewu 3 4.618,00 - - - - 

9. Pesawaran 1 412,00 - - - - 

Jumlah 154 126.920,91 22 2.197,00 8 2.082 

Sumber: Bachri, 2017 

 

Perambahan di kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan 

hutan akibat kebutuhan terhadap lahan.  Masyarakat menyadari bahwa kegiatan perambahan 

hutan merupakan kegiatan ilegal sehingga skema HKm yang memberikan kepastian hukum 

(legalitas) dan kepastian berusaha ditingkat penerimaan secara positif oleh sebagian besar 

masyarakat dengan memenuhi semua persyaratan terkait perizinan HKm.  Penerimaan yang 

cukup baik terhadap skema HKm mendasari asumsi bahwa jika skema PS lain seperti HTR, 

Hutan Adat, dan Kemitraan akan diimplementasikan di Provinsi Lampung, akan dapat diterima 

oleh masyarakat.   

Meskipun demikian, ada juga masyarakat tidak tertarik mengikuti HKm namun tetap 

akan menggarap kawasan hutan dengan alasan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terlalu 

rumit. Salah satu kendala utama masyarakat pedesaan dalam mempraktekkan hak-hak mereka 

yang dianggap sebagai faktor kunci untuk memperbaiki mata pencaharian dan kemiskinan 

secara keseluruhan adalahprosedur perizinan yang kompleks (Maryudi, 2014).  Beberapa 
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persyaratan seperti pengukuran lahan berupa peta (data spasial) bagi masyarakat sangat 

menyulitkan dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat 

harus bekerja sama dengan pihak ketiga (pendamping/LSM) untuk memfasilitasinya.  

Salah satu tujuan PS adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumberdaya 

hutan.  Untuk mengetahui perubahan akses masyarakat terhadap kawasan hutan maka dilakukan 

perbandingan akses sebelum dan sesudah ada kebijakan HKm meliputi penanaman tanaman 

semusim, pengambilan rumput (untuk ternak), pengambilan kayu bakar, pengambilan HHBK 

(buah, getah, rotan, bambu, dan sebagainya), penanaman kayu dan MPTs, berburu binatang, 

pengambilan kayu, dan pemindatanganan lahan garapan seperti disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Perbandingan Akses Sebelum dan Sesudah HKm 

No. Bentuk 

pemanfaatan 

Sebelum HKm Sesudah HKm Perubahan 

akses SDH Legalitas Aktual Legalitas Aktual 

Legal Ilegal  Legal Ilegal  

1. Penanaman 

tanaman semusim 

 x x x  x + 

(pengolahan 

lahan) 

2. Pengambilan 

rumput (buat 

ternak) 

x  x x  x  

3. Pengambilan kayu 

bakar 

x  x x  x  

4. Pengambilan 

HHBK (buah, 

getah, rotan, 

bambu, dan 

sebagainya) 

x  x x  x  

5. Penanaman kayu 

dan hasil hutan 

lainnya (MPTs) 

 x x x  x + 

(jenis tanaman 

dapat ditanam) 

6. Berburu binatang 

tidak dilindungi 

 x x  x x  

7. Pengambilan kayu  x x  x  -  

(intensitas 

dalam 

melakukan) 

8. Pemindahtanganan 

lahan garapan 

 x x  x x  

Sumber: Sanudin, 2017 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa secara umum akses masyarakat terhadap sumberdaya 

hutan sesudah HKm justru menurun dibandingkan sebelum HKm. Aktivitivas pemanfaatan 

hutan yang dahulu sebelum adanya program HKm yang dapat menambah pendapatan sehari-

hari sekarang sudah tidak dapat dilakukan yaitu seperti pengambilan binatang, pencurian kayu, 

dan pemindahtanganan lahan garapan.  Penurunan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan 

ini terjadi pada berkurangnya intensitas aktivitas ilegal. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat 
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kesadaran masyarakat terhadap kegiatan ilegal dalam pengelolaan sumberdaya hutan meningkat 

dan diduga disebabkan karena masyarakat sudah merasakan manfaat yang sangat besar dengan 

diperolehnya izin penggarapan di kawasan hutan (HKm) yang bisa memberikan ketenangan dan 

kenyamanan dalam melakukan penggarapan lahan.  Bagi masyarakat, kondisi ini lebih penting 

dibandingkan dengan perolehan manfaat dari sisi ekonomi namun dilakukan secara ilegal. 

Beberapa permasalahan/hambatan HKm di lapangan yang selama ini muncul sudah 

berusaha diminimalisir dengan adanya PermenhutLHK No P.83/2016 tentang Perhutanan 

Sosial.  Permasalahan seperti terkait prosedur permohonan izin yang kompleks dan tata waktu 

yang tidak tegas (bisa mencapai1-2 tahun) lebih diperjelas dan dipertegas di mana tata waktu 

yang diperlukan mulai dari pengurusan izin sampai keluar izin dalam hitungan hari (22 hari-24 

hari), demikian halnya dengan prosedur permohonan perizinan relatif lebih sederhana dan akan 

difasilitasi oleh POKJA Percepatan PS.  Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah 

(KLHK) sudah menyadari hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dan mungkin muncul 

dalam implementasi PS di masa yang akan datang. 

Permasalahan lain adalah tidak sebandingnya kelompok yang harus didampingi dengan 

jumlah pendamping yang ada.  Suhendri (2012a) menyatakan bahwa jumlah pendamping HKm 

yang tersedia di Provinsi Lampung sampai dengan saat ini berjumlah 130 orang yang tersebar di 

lima kabupaten yaitu; a)  Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 21 orang, b) Kabupaten 

Lampung Utara sebanyak 22 orang, c) Kabupaten Lampung Timur sebanyak 8 orang, d) 

Kabupaten Lampung Barat  sebanyak  53  orang,  dan  e)  Kabupaten  Tanggamus  sebanyak 26 

orang.  Padahal, kebutuhan minimal pendamping adalah satu orang pendamping dapat 

mendampingi maksimal 3 kelompok HKm dengan waktu yang dibutuhkan agar sampai ke tahap 

usulan HKm antara 7 - 12 bulan.  Ditambah lagi dengan besarnya fungsi dan peran fasilitator 

dalam percepatan HKm di Provinsi Lampung seperti: a) memfasilitasi pembentukan/pertemuan, 

pembuatan aturan kelompok (AD/ART), b)  penyusunan program kerja, c) penyusunan database 

tanam tumbuh anggota kelompok, d) pemetaan, dan e) pembuatan/fasilitasi pengajuan proposal 

HKm, dan sebagainya.Provinsi Lampung sendiri dalam menyikapi PermenLHK No 83/2016 

sudah mempunyai POKJA Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung melalui Keputusan 

Gubernur Lampung Nomor: G/128/III18/HK/2016 tanggal 28 Desember 2016.POKJA ini 

diharapkan dapat menjembatani antara petani dengan pemerintah baik melalui kegiatan 

sosialisasi maupun pendampingan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap skema HKm cukup positif karena 

masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan dan kepastian dalam melakukan 

penggarapan lahan di kawasan hutan. Penerimaan yang cukup baik terhadap skema 

HKm mendasari asumsi bahwa jika skema Perhutanan Sosial (PS) lain seperti HTR, 

Hutan Adat, dan Kemitraan akan diimplementasikan di Provinsi Lampung diduga 

dapat diterima oleh masyarakat.   

2. Terdapat penurunan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan 

sesudah adanya HKm, namun penurunan tersebut terjadi pada akses yang bersifat 

ilegal masyarakat.  Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya sumberdaya hutan meningkat. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait implementasi PS adalah bahwa 

Permenhut LHK No 83/2016 tentang PS diharapkan dapat menjadi solusi terhadap 

permasalahan dalam implementasi HKm selama ini terkait dengan sosialisasi dan 

pendampingan (pemberdayaan masyarakat) sehingga peran POKJA percepatan PS harus 

dimaksimalkan. 
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ABSTRAK 

 

Kemiskinan dan kerentanan pangan menjadi salah satu sumber pemicu konflik di kawasan penyangga 

Taman Nasional Meru Betiri. Salah satu upaya untuk resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan 

perhutanan sosial berbentuk kemitraan kehutanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan 

pelaksanaan kemitraan kehutanan pada lahan rehabilitasi TN Meru Betiri.  Metode kualitatif 

dipergunakan pada penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan 

observasi lapangan.  Data sekunder diperoleh dari dokumen, literature dan naskah terkait subjek 

penelitian.  Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 

yang merupakan salah satu desa penyangga TN Meru Betiri.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk 

kemitraan kehutanan yang dilakukan adalah (1) akses mengolah lahan rehabilitasi, (2) pengembangan 

usaha di luar pertanian, dan (3) pemberdayaan masyarakat. Kemitraan kehutanan pada lahan rehabilitasi 

telah berjalan dengan baik bahkan masyarakat enggan keluar dari kawasan rehabilitasi karena 

ketergantungan pada lahan yang tinggi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perhutanan sosial 

berbentuk kemitraan kehutanan telah dapat (1) mengurangi tekanan masyarakat pada lahan di kawasan 

penyangga TN Meru Betiri, (2) penurunan intensitas konflik tenurial di kawasan rehabilitasi, (3) 

penurunan tingkat kemiskinan, (4) ketersediaan pangan yang lebih baik di daerah penyangga TN Meru 

Betiri. Kemitraan kehutanan perlu kepastian hukum pelaku kemitraan dan penegakan aturan main yang 

tegas agar kemitraan tetap berjalan. 

 

Kata Kunci: Taman Nasional Meru Betiri, Desa pengangga, Perhutanan sosial, kemitraan kehutanan 

 

I. PENDAHULUAN 

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan 

SK Menteri Kehutanan No 277/Kpts-VI/1997 yang sebelumnya sebagai hutan lindung sejak 

tahun 1938 berdasarkan Besluit van den Directur van Landbouw Neverheid en Handel no 

7347/B tanggal 29 Juli 1931 serta Besluit Directur van Economiche Zaken no 5751 tanggal 28 

April 1938. Pada tahun 1967, kawasan Meru Betiri menjadi kawasan suaka alam (margasatwa). 

Sejak awal berdirinya TNMB sudah menghadapi banyak permasalahan konflik tenurial. 

Persoalan tersebut diperkeruh dengan kemiskinan (Munggoro, 1999) dan banyaknya masyarakat 

yang mengantungkan hidupnya dengan TNMB.  Kemiskinan dan kerentanan pangan menjadi 

salah satu sumber pemicu konflik di kawasan penyangga Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). 

Akses masyarakat miskin pada lahan produktif adalah kritikal dalam meningkatkan 

kesejahteraanya (Lipton, 2009). Sempitnya penguasaan lahan seringkali menimbulkan konflik 

                                                           
9Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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(Bahri dan Cahyono, 2016) termasuk di wilayah konservasi/taman nasional (Bachriadi dan 

Wiradi, 2011). Upaya penyelesaian konflik harus dikedepankan tidak saja untuk menjamin 

kelestarian taman nasional tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu upaya resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan perhutanan sosial 

berbentuk kemitraan kehutanan.  Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan pelaksanaan 

kemitraan kehutanan pada lahan rehabilitasi TN Meru Betiri. Diharapkan dengan diketahuinya 

pelaksanaan kemitraan kehutanan dapat memperbaiki pengelolaan Zona Rehabilitasi Taman 

Nasional Meru Betiri dan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia pada umumnya. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 

yang merupakan salah satu desa penyangga TN Meru Betiri.  Penelitian dilakukan pada Bulan 

Maret sampai November 2017. 

 

 
Sumber: dok. TN Meru Betiri, 2013. 

Gambar 1. Lokasi Penelitian di desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri 

 

 

WONOASRI 
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B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan penelitian terdiri atas panduan wawancara mendalam, data digital undang-undang, 

peraturan-peraturan dan informasi terkait subjek penelitian.  Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian antara lain alat tulis dan kamera. 

 

C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian kualitatif dipergunakan pada penelitian ini dengan metode studi kasus.  

Studi kasus memungkinkan penelitian secara mendalam dan mendapat informasi yang kaya 

(Quinn, 2009). Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan 

observasi lapangan (Creswell, 2007). Wawancara mendalam dilakukan terhadap petani lahan 

rehabilitasi, petugas TNMB, kelompok tani lahan rehabilitasi, perangkat desa, dan penyuluh 

kehutanan. Observasi lapangan untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan kemitraan yang 

dilakukan. Data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, statistik dan naskah terkait subjek 

penelitian. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data secara kualitatif yaitu reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Strauss dan Corbin, 2003). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Karakteristik lokasi kajian  

Desa Wonoasri merupakan salah satu dari sepuluh desa penyangga dari TN Meru Betiri 

Jember (Puroso, 2014). Jumlah penduduk di Desa Wonoasri sejumlah 9.545 jiwa yang terbagi 

atas 4.802 laki-laki dan 4.743 perempuan, terdiri dari 2.570 keluarga. Kepadatan penduduk 

mencapai 1.544 jiwa/km2. Matapencaharian penduduknya sebagian besar adalah: pertanian 

sebanyak 1.780 rumah tangga (69,26%), industri/kerajinan sebanyak 59 rumah tangga (0,23%), 

konstruksi sebanyak 11 rumah tangga (0,42%), perdagangan sebanyak 165 rumah tangga 

(6,42%), angkutan sebanyak 26 rumah tangga (1,09%), lainnya sebanyak 529 rumah tangga 

(22,58%). Selain itu kemajuan di daerah tersebut cukup signifikan yang ditunjukkan dengan 

perubahan penutupan lahan yang terjadi (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Perubahan Tutupan Lahan di Desa Wonoasri, Tempurejo, Jember 

Jenis Tutupan Lahan Perubahan Tutupan Lahan (%) 

2001 2014 

Sawah 40,52 39,35 

Tegal 24,03 21,31 

Tambak/Kolam 0,00 0,03 

Perkebunan 17,42 17,50 

Bangunan – Halaman 12,20 21,81 

Lainnya 5,83 0,00 

Jumlah 100,00 100,00 

Sumber: analisis data sekunder, 2017.  

 

Tabel 1 menunjukan bahwa selama waktu 14 tahun (2001-2014) telah terjadi perubahan 

yang cukup signifikan pada jenis tutupan lahan bangunan- halaman rumah, yang pada 2001 

sebesar 12,20% menjadi 21,81% pada 2014. Jenis tutupan lahan lainnya, telah mengalami 

penyusutan atau pengurangan, pada 2001 sebesar 5,83% menjadi 0% pada 2014. Hal ini 
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disebabkan karena perkembangan penduduk selama 14 tahun dan pertumbuhan perekonomian 

yang terjadi.     

 

B.  Bentuk dan Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan 

Kemitraan kehutanan di Zona Rehabilitasi TNMB dilakukan antara petani dengan TNMB 

sejak tahun 2000. Pihak TNMB memperbolehkan petani untuk menanami lahan yang rusak 

akibat penjarahan hutan pada tahun 1998 (era reformasi) dengan tanaman pertanian serta 

tanaman pokok (kayu). Kemitraan kehutanan tersebut diikat dengan memorandum of 

understanding (MoU) antara petani pengarap lahan rehabilitasi dan pihak TNMB.  Lahan 

rehabilitasi tersebut oleh pihak TNMB selanjutnya di masukkan dalam Zona Rehabilitasi 

TNMB. Isi Perjanjian/Kontrak/MoU antara Petani Penggarap Lahan dengan TN. Meru Betiri, 

antara lain adalah : (1) Lahan tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun tanpa 

sepengetahuan pihak TNMB, (2) Petani bersedia menanam tanaman pokok dengan jarak tanam 

5 m x 5 m dengan jenis tanaman pokok yang sudah ditentukan oleh TNMB seperti yang  sudah 

ada di zona rimba. Selain itu petani wajib menjaga kelangsungan hidup tanaman pokok tersebut, 

(3) Apabila ada tanaman pokok yang mati, petani wajib menyulamnya dengan jenis tanaman 

yang sama, (4) Petani tidak boleh melakukan “perempesan” tanaman pokok, (5) Saling menjaga 

dengan petugas, (6) Tidak boleh membuat gubug di dalam kawasan, (7) Tidak boleh menanam 

tanaman yang menyuburkan tanah (kacang, umbi-umbian, tembakau, dan pisang), (8) Tidak 

boleh menanam tanaman perkebunan (kopi, karet, dan kelapa), (9) Pohon yang ditanam adalah 

milik TNMB, sedangkan hasil buahnya adalah milik petani penggarap, (10) LSM tidak 

diperbolehkan ikut mengelola/mendampingi kelompok, sebagai bahan perbandingan dengan 

desa lain, (11) Perjanjian berlaku selama 5 tahun, selebihnya bisa diperpanjang lagi 

(BPPTPDAS, 2016; BPPTPDAS, 2017). 

Bentuk kemitraan kehutanan yang dilakukan adalah (1) akses mengolah lahan 

rehabilitasi, (2) pengembangan usaha di luar pertanian, dan (3) pemberdayaan masyarakat. 

Akses mengolah lahan ditujukan untuk merehabilitasi lahan yang rusak akibat penjarahan hutan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani.  Selain itu dikembangkan pula 

kegiatan usaha di luar pertanian semusim seperti budidaya jamur, lebah madu, tanaman obat, 

keterampilan, peternakan sapi, peternakan lele dan sebagainya. Penguatan kapasitas 

kelembagaan dan organisasi juga dilakukan serta pemberdayaan masyarakat.  Semua hal 

tersebut dilakukan oleh pihak TNMB agar TNMB tetap lestari dan kerusakan kawasan 

penyangga tidak lebih parah lagi. Kemitraan kehutanan pada zona rehabilitasi telah berjalan 

dengan baik, bahkan masyarakat engan keluar dari zona rehabilitasi karena ketergantungan pada 

lahan yang tinggi (BPPTPDAS, 2016). Hal ini menjadi dilema bagi pihak TNMB dan konflik 

tersembunyi antara TNMB dan petani. Secara garis besar, konflik yang terjadi merupakan 

ekses dari pengetatan dan pengawasan otoriter pada masa orde baru.  Pada masa orde baru 

dilakukan kontrol dan penutupan akses yang kuat terhadap masyarakat sekitar TNMB.  

Sementara kondisi masyarakat miskin kronis (Qodim, 2012). Reformasi politik tahun 1997 telah 

membuat kontrol melemah dan banyak pihak melakukan penjarahan lahan. Penanganan okupasi 

lahan dalam situasi politik yang labil membuat TNMB melegalisasi akses tanaman keras dan 

tanaman semusim di zona rehabilitasi secara bersyarat kepada kelompok desa penyangga 

dengan kendali TNMB melalui konsep kemitraan kehutanan. Kondisi tersebut membuat 

masyarakat desa penyangga menjadi “memiliki sejumlah hak” atas lahan dalam kawasan 

rehabilitasi (Schlager dan Ostrom, 1992). Pengolahan lahan untuk tanaman pangan pada 

dasarnya dilandasi oleh pemikiran rasional. Artinya, dalam pikiran masyarakat, daripada lahan 
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gundul, tererosi dan tidak diurus TNMB, lebih baik digarap oleh masyarakat desa penyangga 

untuk bertani dan berladang agar pendapatan meningkat dan tidak miskin lagi (BPPTPDAS, 

2016).  

Permasalahan akses dan hak menanam tanaman keras dan musiman dalam  zona 

rehabilitasi yang dilegalkan pada Agustus 2003 kepada kelompok masyarakat di 7 desa 

penyangga mulai menimbulkan isu tenurial (ketidakpastian tenurial) bagi masyarakat dan 

TNMB (Qodim, 2012). Secara legal, Permen LHK no P.83/Menlhk/setjen/kum.1/10/2016 

tentang perhutanan sosial menyatakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama 

untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya 

dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat 

dan kemitraan kehutanan. Selanjutnya, kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara 

masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa 

hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.  

Lebih lanjut, mitra konservasi dapat melakukan kegiatan kemitraan pada areal yang telah 

ditentukan. Areal untuk kemitraan kehutanan berdasarkan pasal 43 ditetapkan dengan ketentuan 

(1) areal konflik atau yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin, (2) 

areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, (3) di areal 

tanaman kehidupam di wilayah kerja IUPHHK-HTI, (4) di zona pemanfaatan, zona tradisional 

dan rehabilitasi pada taman nasional atau blok pemanfaatan pada taman wisata alam dan taman 

hutan raya, (5) areal yang terdegradasi di kawasan konservasi. Areal kemitraan kehutanan bukan 

merupakan hak kepemilikan kawasan hutan. Petani menyadari bahwa areal yang diusahakan 

merupakan tanah negara. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah para petani  tidak bersedia 

pindah dari kawasan rehabilitasi dan berusaha untuk memanfaatkan areal tersebut selama 

mungkin bahkan kalau bisa memilikinya (BPPTPDAS, 2017). 

Dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan tersebut, evaluasi BPPTPDAS (2016) 

menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan 

dilakukan dalam jangka waktu yang lama terutama untuk kegiatan “perempesan”. Selain itu, 

penggunaan obat pembasmi hama dan rumput, serta penggunaan pupuk kimia yang dilakukan 

petani penggarap pada zona rehabilitasi selama ini dibiarkan saja karena hal tersebut tidak diatur 

dalam MoU. Jangka waktu perjanjian (MoU) dalam penggunaan lahan rehabilitasi yaitu selama 

5 tahun sejak ditandatangani, selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 5 tahun, demikian 

seterusnya. Tetapi pada kenyataannya MoU perpanjangan baru dilakukan 1 kali yaitu pada 

tahun 2005/2006. Sedangkan untuk batas perjanjian maksimal adalah 10 tahun, akan tetapi 

sampai saat ini perjanjian/kontrak/MoU sudah tidak ada. Selain itu, petani penggarap tidak 

mengetahui tentang batas akhir waktu perjanjian MoU.  

 

C.  Dampak Kemitraan Kehutanan  

Secara pendekatan, pengelolaan taman nasional di Indoensia meniru pengelolaan Taman 

Nasional di Amerika Serikat yang berusaha seminimal mungkin melibatkan masyarakat.  

Namun kondisi tersebut sulit terjadi karena banyak taman nasional yang ditetapkan pada 

kawasan yang sudah ada penduduknya atau pihak penguasa lahan lainnya.  Hal ini menjadi 

persoalan tersendiri apabila tidak dapat dicari penyelesaianya (BPPTPDAS, 2017). Salah satu 

yang dilakukan adalah melakukan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional 

minimal masyarakat diperhatikan kepentingannya.  Perhutanan sosial dengan bentuk kemitraan 
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kehutanan merupakan sarana tepat untuk hal tersebut.  Hasil diskusi, pengamatan dan 

wawancara mendalam dengan masyarakat dan banyak pihak menyimpulkan bahwa konsep 

perhutanan sosial berbentuk kemitraan kehutanan telah dapat (1) mengurangi tekanan 

masyarakat pada lahan di kawasan penyangga TNMB, (2) penurunan intensitas konflik tenurial 

di kawasan rehabilitasi, (3) penurunan tingkat kemiskinan, (4) ketersediaan pangan yang lebih 

baik di daerah penyangga TNMB.  Perhutanan sosial berbentuk kemitraan kehutanan di desa 

penyangga taman nasional telah berperan mengurangi konflik, menurunkan kemiskinan dan 

ketahanan pangan. 

Perhutanan sosial berbentuk kemitraan kehutanan dengan memberi hak akses warga bagi 

masyarakat mengelola lahan di Zona Rehabilitasi telah berdampak pada penurunan tekanan 

masyarakat pada lahan dan sumberdaya hutan di TNMB .  Setiap masyarakat penggarap 

memiliki akses lahan seluas 0,25 Ha yang dimanfaatkan untuk pertanian dan tanaman keras. 

Masyarakat mengolah lahan rehabilitasi sehingga tidak berkesempatan untuk masuk ke kawasan 

hutan lagi untuk mengambil kayu. Selain waktu yang sudah habis untuk mengolah lahan, juga 

dikarenakan apabila masuk ke hutan maka akan di “patok merah” lahan garapnya yang berarti 

hak garap di cabut sehingga tidak dapat mengolah lahan lagi. Adanya akses lahan ini 

memungkinkan peningkatan pendapatan masyarakat penggarap sehingga tingkat kemiskinan 

berkurang (BPPTPDAS, 2017). 

Selain itu penanaman tanaman pangan/semusim telah dapat meningkatkan ketersediaan 

pangan masyarakat penyangga TNMB. Namun perlu diperhatikan pula bahwa tingkat 

produktivitas lahan sudah menurun 25-50%  untuk tanaman semusim karena kesuburan lahan 

yang mulai berkurang dan semakin tingginya tanaman pokok (kehutanan) sehingga menaungi 

tanaman semusim. Jenis tanaman pokok yang di tanam dalam zona rehabilitasi haruslah jenis 

endemik yang ada di TNMB. 

Pendapatan yang diperoleh petani dari taman nasional menurut banyak nara sumber 

menunjukkan adanya penurunan hasil dibandingkan tiga tahun pertama mereka melakukan 

usaha pertanian di Zona Rehabilitasi tersebut. Saat itu lahan masih subur dan tidak ada naungan 

sehingga pertumbuhan tanaman pertanian dapat optimal. Saat ini lahan tidak subur dan banyak 

yang ternaungi oleh tanaman keras seperti petai, kedaung, nangka, kemiri, mangga dan 

sebagainya.  Tanaman kedaung pada awalnya dijanjikan dapat menjadi sumber pendapatan baru 

sebagai tanaman obat. Namun kenyataannya banyak tanaman kedaung yang tidak berbuah 

sehingga masyarakat merasa dirugikan tetapi tidak berani menebang tanaman tersebut. Tanaman 

keras yang cukup menjanjikan adalah kemiri dan petai serta tanaman cabe jawa untuk tanaman 

obatnya. Hasil analisis usahatani tanaman semusim sebagaimana disajikan pada Tabel 2, dapat 

disimpulkan bahwa usahatani mereka masih sangat subsisten.  Meskipun penghasilan yang 

diperoleh mulai menurun dari tanaman semusim, masyarakat tidak bersedia melepaskan 

kawasan tersebut untuk ditanami tanaman keras/pohon-pohonan. 
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Tabel 2. Analisis Usahatani di Zona Rehabilitasi TN Meru Betiri (0,25 ha) 

Tipe Luas 

(ha) 

Pola Tanam Pengeluaran  

         (Rp) 

Pemasukan    

      (Rp) 

Perolehan  

     (Rp)  

A  0,25 MT.I : Padi (375 kg 

beras) 

MT. II : Kac.hijau (50 

kg wose) 

          

2.240.000 

             

720.000 

 Jml.   

2.960.000 

3.187.500 

   625.000 

3.812.500 

947.500 

 -95.000 (rugi) 

852.500/thn 

B 0,25 MT.I: Jagung 

(ditebaskan) 

MT. II: Jagung (1.320 

kg pipilan)  + Cabe 

Rawit (350 kg) 

          

2.215.000 

          

6.020.000 

Jmlh. 

8.235.000 

   2.800.000 

 12.016.000 

 14.816.000 

   585.000  

5.996.000 

6.581.000 /thn 

C 0,25 MT.I: Padi (920 kg 

beras) 

MT. II: Jagung 

(ditebaskan) 

MT. III: Jagung 

(ditebaskan) 

 

          

3.925.000 

          

2.242.000 

          

2.295.000 

Jmlh 

8.462.000 

  7.360.000 

  5.500.000 

  7.000.000 

19.860.000 

  3.435.000 

  3.258.000 

  4.705.000 

11.398.000/th 

D 0,25 MT.I: Padi (350 kg 

gabah kering) 

MT.II: Jagung 

(ditebaskan) 

MT.III: Jagung 

(ditebaskan)   

            Sayuran (setiap 

3 hr jual  

            kepasar desa) 

  

         

2.740.000 

         

1.567.500 

         

1.750.000 

Jmlh 

6.057.500 

 

3.360.000 

3.300.000 

2.800.000 

9.460.000 

   620.000 

1.732.500 

1.050.000 

3.402.500/th 

Sumber: data survey, 2017. 

 

Tabel 2, menyiratkan meskipun masyarakat sudah meningkat pendapatannya tetapi belum 

mampu mensejahterakan mereka dan hanya cukup untuk kehidupan subsisten.  Zona 

Rehabilitasi tetap menjadi  lahan penyedia cadangan pangan utama bagi masyarakat dan 

penopang rumah tangga petani agar tidak jatuh dalam  kemiskinan. Bagi TNMB ini merupakan 

dilema, apabila masyarakat diusir dari kawasan rehabilitasi maka mereka akan masuk kedalam 

kawasan hutan tetapi bila terus terusan maka kawasan terus terusan menjadi Zona Rehabilitasi 

padahal rehabilitasi suatu saat harus berakhir dan menjadi beban bagi TNMB. Kemitraan 

kehutanan selama ini menjadi  solusi terhadap persoalan tersebut,  meskipun secara bertahap 

perlu dicari upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat 

untuk tetap menjaga kawasan  TNMB.   
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Problem sosial ekonomi masyarakat di sekitar taman nasional adalah rendahnya tingkat 

pendidikan, proses capacity building berjalan lambat, dan rendahnya pendapatan masyarakat 

sekitar kawasan TNMB.  Temuan ini sejalan dengan temuan Waka et al  (2012) di Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung.  Untuk itu kedepan penguatan kapasitas masyarakat, 

peningkatan kesadaran pentingnya kawasan konservasi menjadi agenda utama dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

Persoalan utama yang dihadapi dalam perkembangan kemitraan kehutanan di lokasi 

kajian adalah aspek legalitas kemitraan kehutanan yang belum semuanya dibuat. Hal legalitas 

ini akan memberi kepastian tenurial baik bagi TNMB maupun bagi mitra konservasi/petani. 

Meskipun tiap pihak menyadari posisi masing-masing, tetapi tanpa legalitas yang jelas akan 

menjadikan kerawanan konflik yang meningkat di masa depan. Persoalan lainnya adalah 

keterbatasan penyuluh kehutanan dan pendukung kegiatan baik segi kemampuan, dana, 

perlengkapan untuk melakukan proses pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kemitraan kehutanan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perhutanan sosial berbentuk kemitraan kehutanan dapat diterapkan pada kawasan 

konservasi Taman Nasional. Bentuk kemitraan kehutanan yang dilakukan di TNMB 

antara lain pemberian akses kelola lahan rehabilitasi, pengembangan usaha di luar 

lahan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Pelaksanaan kemitraan kehutanan bagi TNMB telah mengurangi tekanan masyarakat 

pada kawasan TNMB, menurunkan intensitas konflik di zona rehabilitasi. Bagi 

masyarakat kemitraan kehutanan telah menurunkan kemiskinan, meningkatkan 

ketersedian pangan dan ekonomi lebih baik. 

3. Pelaksanaan kemitraan kehutanan di zona rehabilitasi TNMB dapat menurunkan 

perambahan kawasan TNMB, namun status zona rehabilitasi yang tidak berakhir 

dapat membebani TNMB. Untuk itu perlu ketegasan aturan main dalam pelaksanaan 

kemitraan. 

 

B. Saran 

1. Kemitraan kehutanan memerlukan kepastian legalitas pada para pelaku kemitraan dan 

adanya penegakan aturan main yang tegas agar kemitraan dapat berjalan dengan baik. 

2. Perlu adanya penambahan kemampuan dan jumlah personil berikut perlengkapannya 

dalam menunjang kemitraan kehutanan. 
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ABSTRAK 

 

Kawasan wisata Pegunungan Bulusaraung merupakan salah satu dari tujuh site wisata unggulan Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul). Pegunungan Bulusaraung terletak pada zona 

pemanfaatan untuk pengembangan wisata alam minat khusus. Pegunungan Bulusaraung telah dikenal 

sebagai kawasan wisata alam khususnya wisata alam tracking, pendakian (hiking), berkemah (camping), 

pengamatan flora dan fauna, dan panorama alam. Sejak tahun 2014 aktivitas pendakian mulai tinggi 

sehingga TN Babul telah menyusun aturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 

pengunjung dan tata tertib pendakian Gunung Bulusaraung untuk mengurangi efek dari aktivitas 

pendakian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan ekowisata Kawasan Wisata Pegunungan 

Bulusaraung berwawasan lingkungan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh pihak TN. Babul. Metode 

pengambilan data melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata alam Gunung Bulusaraung dikelola oleh 

Kelompok Pengelola Ekowisata (KPE) Dentong, pemerintah Desa Tompobulu dan TN Babul. Pihak TN 

Babul menerapkan SOP Pelayanan Pengunjung dan tata tertib pendakian Gunung Bulusaraung dalam 

mengelola kawasan Gunung Bulusaraung, setelah SOP pengunjung ini diterapkan, pengunjung 

mendapatkan pelayanan prima dari pihak pengelola, edukasi konservasi, dampak negatif sampah di 

lingkungan Desa Tompobulu berkurang, dan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan 

pengunjung. Pengelolaan ekowisata berwawasan lingkungan ini diharapkan dapat mengajak wisatawan 

untuk melakukan kegiatan yang positif terhadap lingkungan dengan cara meningkatkan usaha-usaha 

wisatawan untuk lebih peduli terhadap konservasi sumberdaya alam dan lingkungan.  Sebaiknya pihak 

TN Babul terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan pihak pemerintah Desa Tompobulu, KPE 

Dentong, Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep dan masyarakat agar terwujud kelestarian alam, 

ketertiban, keselamatan pengunjung dan lingkungan.   

 

Kata kunci : Ekowisata, lingkungan, Pengunungan Bulusaraung, KPE Dentong, TN. Babul 

 

I. PENDAHULUAN 

Trend pariwisata saat ini telah mengalami perubahan, dari yang sebelumnya pariwisata 

konvensional berubah menjadi pariwisata minat khusus. Wisata minat khusus merupakan tren 

baru dan berdampak positif jika dilihat sebagai suatu ciri lingkungan yang berkelanjutan 

(Vitasurya, 2014). Wisata minat khusus yang sedang berkembang di Sulawesi Selatan  adalah 

wisata pengunungan berbasis lingkungan. Pegunungan Bulusaraung merupakan salah salah satu 

                                                           
10 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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wisata alam pegunungan berwawasan lingkungan berbasis masyarakat yang terletak di 

Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. 

Pegunungan Bulusaraung sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan yang 

dikembangkan dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) yang 

terletak di zona pemanfaatan. Pada zona ini panorama dan keindahan alamnya dimanfaatkan 

untuk pengembangan ekowisata. Menurut Hastuti, Purwantara & Khotimah (2013) menyatakan 

bahwa kondisi hutan dan pemandangan alam dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

pariwisata. Pegunungan Bulusaraung dikenal sebagai kawasan wisata minat khusus. Kegiatan 

wisata minat khusus yang dapat dilakukan di Pegunungan Bulusaraung antara lain tracking, 

pendakian (hiking), berkemah (camping), pengamatan flora fauna, dan pemandangan alam. 

Kegiatan pendakian Pegunungan Bulusaraung sebetulnya sudah sejak lama dilakukan 

oleh para pencinta alam di Kabupaten Pangkep dan sekitarnya. Aktivitas pendakian mulai tinggi 

sejak tahun 2014. Menurut Vibriyanto, Ismail & Ekayani  (2016), peningkatan jumlah 

wisatawan dapat berdampak negatif pada lingkungan fisik wisata sehingga untuk mengurangi 

efek dari aktivitas pendakian TN Babul telah menyusun aturan tentang Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pelayanan pengunjung dan tata tertib pendakian Pegunungan Bulusaraung. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan Kawasan Wisata Pegunungan Bulusaraung 

berwawasan lingkungan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh pihak TN. Babul.  

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di TN Babul, Desa Tompobulu Kecamatan 

Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan dan alat penelitian yang digunakan adalah: alat tulis-menulis, alat perekam, 

kuesioner, dan perlengkapan lapang. 

 

C. Metode Penelitian 

Teknik pengambilan sampel dilakukan metode purposive sampling untuk menentukan 

narasumber wawancara, yaitu Kepala Desa, staf Desa Tompobulu, pengurus KPE Dentong, 

tokoh masyarakat dan pihak TN. Babul serta digunakan metode random sampling untuk 

menentukan responden pengunjung Gunung Bulusaraung. Metode pengambilan data melalui 

observasi, wawancara dan studi literatur. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif 

kualitatif (Sarwono, 2011). Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa 

pada masa sekarang (Nazir, 2009). Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan 

(Creswell, 2010). Metode ini dipilih karena metode ini dapat mengungkap gambaran 

pengelolaan Kawasan Wisata Pegunungan Bulusaraung berwawasan lingkungan berbasis 

masyarakat yang dilakukan oleh pihak TN. Babul.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Potensi dan Daya Tarik Wisata 

Pegunungan Bulusaraung termasuk dalam ekosistem Pegunungan Bawah yang memiliki 

keanekaragam hayati tinggi, dan panorama alam yang indah. Pegunungan Bulusaraung 
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mempunyai ketinggian ± 1.353 mdpl. Luas Kawasan Pegunungan Bulusaraung seluas 137,29 

ha (Balai TN Babul, 2011). Pegunungan Bulusaraung merupakan alternatif bagi pendaki 

pemula karena jalur pendakiannya yang jelas dan mudah. Kegiatan pendakian ini memiliki 

resiko tinggi, jika tidak dilengkapi dengan peralatan standar dan memadai, namun kegiatan 

ekowisata ini ternyata mempunyai daya tarik yang kuat bagi para pecinta alam. 

Pegunungan Bulusaraung menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki di 

Sulawesi Selatan. Sepanjang jalur pendakian menuju puncak gunung ini, dapat dijumpai 

berbagai macam jenis tumbuhan mulai dari pohon rotan, kemiri, berbagai jenis anggrek alam 

dan kelapa. Selain itu, Gunung Bulusaraung menjadi habitat asli beberapa fauna seperti kera 

hitam, musang, burung, dan berbagai jenis kupu-kupu (Balai TN Babul, 2011). 

Jalur menuju puncak Gunung Bulusaraung dipenuhi oleh bebatuan dengan medan yang 

cukup terjal. Jalur ini tentu akan menguji ketahanan fisik dari para pendaki. Ada dua jalur 

yang biasa dilalui oleh para pendaki yaitu: Jalur satu: jalur pendakian dari pos 3 sampai 

dengan pos 10 dengan panjang jalur ± 2 km merupakan jalur yang sangat berat. Jalur dua : jalur 

pendakian alternatif yang cukup ringan dari Bulu-Bulu (batas luar kawasan) menuju pos 5 

sampai dengan pos 10 dengan panjang jalur ± 3,5 km. Wisatawan dapat menikmati 

pemandangan hutan alam, berbagai jenis anggrek alam, burung dan satwa lainnya. 

Gunung Bulusaraung memiliki sepuluh pos peristirahatan termasuk pos terakhir yang 

berada di puncak. Pos kesembilan biasanya digunakan sebagai tempat berkemah bagi para 

pendaki yang ingin menikmati momen matahari terbit di puncak gunung. Pada pos 

kesembilan ini topografinya datar, dengan luas area perkemahan seluas ± 0,5 ha dan ketinggian 

1.200 mdpl. Wisatawan dapat menikmati pemandangan alam hutan hujan non dipterocarpaceae 

(Balai TN Babul, 2011). 

Perjalanan dari pos kesembilan menuju puncak Gunung Bulusaraung memakan waktu 

sekitar tiga puluh menit. Puncak dari Gunung Bulusaraung ditandai dengan adanya pemancar 

radio milik Balai TN. Babul. Pendaki dapat menyaksikan pemandangan yang indah dan 

hamparan karst dari atas puncak Gunung Bulusaraung. 

 

B.    Pengelolaan Ekowisata Pengunungan Bulusaraung Berbasis Masyarakat 

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan wisata yang menyuguhkan segala sumber 

daya wilayah yang masih alami, yang tidak hanya mengembangkan aspek lingkungan dalam hal 

konservasi saja, namun juga memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai pengendali 

utama dalam pengembangannya (Tanaya & Rudiarto, 2014). Pengelolaan ekowisata 

Pegunungan Bulusaraung dikelola oleh KPE Dentong yang lebih menitikberatkan pada peran 

aktif kelompok. 

KPE Dentong ditunjuk oleh Balai TN. Babul untuk mengelola aktifitas pendakian 

Gunung Bulusaraung yang kedudukannya dibawah pemerintah Desa Tompobulu. KPE Dentong 

dibentuk oleh Pemerintah Desa Tompobulu dengan inisiasi dari TN Babul pada tahun 2009 

(Hayati, 2014). KPE Dentong adalah kelompok masyarakat yang anggotanya terdiri dari unsur 

pemuda Desa Tompobulu, merupakan kelompok binaan Balai TN Babul dan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Pangkep. Pada awal terbentuk KPE Dentong beranggotakan pemuda-

pemuda  Desa Tompobulu yang berjumlah 21 orang anggota. Menurut Sunaryo (2013), 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok penting dalam pengembangan 

kepariwisataan, dimana masyarakat tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata 

tersebut. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan 

tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, 
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sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak (Hijriati & Mardiana, 2014).Tujuan 

pembentukan KPE Dentong sebagai pengelola pendakian Gunung Bulusaraung dan 

pengembagan ekowisata di Desa Tompobulu baik di dalam maupun diluar kawasan TN Babul. 

Pada tahun 2009, penetapan tarif masuk ke pendakian ditentukan dari hasil kesepakatan 

bersama antara pemerintah Desa Tompobulu dan KPE Dentong yang difasilitasi oleh pihak TN 

Babul, yaitu biaya tarif masuk ke pendakian Gunung Bulusaraung sebesar Rp. 3.000,- dengan 

pembagian Rp. 2.500,- untuk KPE Dentong dan Rp. 500,- untuk pemerintah Desa Tompobulu. 

Tahun 2012, ketua KPE Dentong merampingkan anggotanya dari 21 orang menjadi 11 

orang untuk efektivitas pengelolaan. Sebagian anggota yang lama sudah tidak aktif karena 

bekerja ditempat lain. Sedangkan tarif masuk dan pembagian hasil tidak berubah. Sebelum 

tahun 2014 dan pendampingan oleh TN Babul tidak berjalan optimal, pungutan PNBP oleh 

taman nasional belum dijalankan karena peminat pendakian masih kecil. Pada tahun 2014 

jumlah pengunjung Pegunungan Bulusaraung mulai meningkat. Berikut gambar tren jumlah 

pengunjung Pegunungan Bulusaraung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tren jumlah pengunjung Pegunungan Bulusaraung 

 

Gambar 1. menunjukkan bahwa jumlah pengunjung ke Kawasan Pegunungan 

Bulusaraung sejak tahun 2014 terus mengalami tren kenaikan. Hal ini dikarenakan pihak TN 

Babul sudah mulai menata dan menertibkan kawasan Pegunungan Bulusaraung. Ada perbaikan 

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekowisata walaupun belum optimal misalnya 

penataan jalan setapak, penataan area perkemahan, pemasangan papan informasi, papan 

interpretasi, papan peringatan dan pembangunan menara pengawas. 

Pada tahun 2014, pihak taman nasional membuat perjanjian kerjasama antara Dinas 

Pariwisata Pangkep, TN Babul dan Desa Tompobulu tentang ekowisata di Desa Tompobulu, 

termasuk didalamnya pendakian Gunung Bulusaraung. TN Babul mulai memberikan perhatian 

khusus pada pendakian di Bulusaraung, hal ini dikarenakan aktivitas pendakian mulai tinggi, 

belum adanya dasar hukum yang legal tentang pungutan di pendakian Gunung Bulusaraung dan 

perlu adanya aturan yang jelas tentang SOP di Gunung Bulusaraung, untuk mengurangi efek 

dari aktivitas pendakian. Sehingga pihak TN Babul melakukan tindak lanjut pemecahan masalah 

permasalahan tersebut yaitu dengan (1) membuat SOP pendakian yang berisi tentang aturan 

pendakian yang dikeluarkan oleh kepala Balai TN Babul, (2) bersama-sama dengan pemerintah 

Desa Tompobulu menyusun Peraturan Desa tentang tarif dan pembagian karcis masuk, sehingga 
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dihasilkan Peraturan Desa Tompobulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Nomor : 

02/III/2016 tentang Pembagian Hasil dan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan 

Kegiatan Ekowisata Di Desa Tompobulu dan Pendakian Bulusaraung pada Kawasan Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung, dan (3) mulai diberlakukan SOP pendakian dan tarif masuk 

yang baru mulai bulan November 2014. Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 

tahun 2014 yaitu  Rp. 7.000,- untuk pelajar/mahasiswa/ rombongan minimal 10 orang dan Rp. 

9.500,- untuk wisatawan umum. Dengan pembagian : Rp. 1.500,- masuk ke kas Desa 

Tompobulu; Rp. 2.500/5.000,- untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rp. 3.000,- 

untuk KPE Dentong. Berikut gambar tren PNBP  Kawasan Pegunungan Bulusaraung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tren PNBP pengunjung Pegunungan Bulusaraung 

 

Gambar 2. menunjukkan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Kawasan 

Pegunungan Bulusaraung sejak tahun 2014 terus mengalami tren kenaikan. Hal ini dikarenakan 

pihak TN Babul harus menyumbang PNBP pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam ke kas 

negara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 

Kehutanan. 

Adanya tren kenaikan jumlah pengunjung pihak TN Babul merasa perlu untuk 

mengevaluasi kegiatan ekowisata Pegunungan Bulusaraung. Hal ini dikarenakan kurang 

optimalnya SOP yang ada sehingga terjadi penumpukan sampah di area camping ground dan 

jumlah personil KPE Dentong kurang memadai untuk mengatasi lonjakan pengunjung yang 

mulai banyak. Sehingga pihak TN Babul merevisi SOP Pendakian menjadi SOP pelayanan 

pengunjung berdasarkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 

Nomor: SK. 188/T.46/TU/KSA/10/2016 tentang Standar  Operasional Prosedur (SOP) 

Pelayanan Pengunjung dan Tata Tertib Pendakian Gunung Bulusaraung dan peraturan 

pendakian serta membentuk satgas pelayanan pengunjung sebagai optimalisasi SOP. SOP ini 

mengatur mekanisme yang dilaksanakan oleh petugas dan pengunjung dalam aktivitas 

pariwisata alam di kawasan Gunung Bulusaraung di pos pelayanan pengunjung/area bawah. 
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C.  Pengelolaan Ekowisata Pegunungan Bulusaraung Berwawasan Lingkungan 

Kegiatan ekowisata menawarkan kesatuan nilai berwisata yang terintegrasi antara 

keseimbangan menikmati keindahan alam dan upaya melestarikannya. Pengembangan 

ekowisata di dalam kawasan hutan diharapkan dapat menjamin keutuhan dan kelestarian 

ekosistem hutan (Haryanto, 2014). Warga Desa Tompobulu membangun ekowisata Gunung 

Bulusaraung secara bersama-sama dengan memperhatikan aspek lingkungan. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat akan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan objek wisata 

tersebut (Suasapha, 2016). 

Wisata alam Pegunungan Bulusaraung merupakan wisata alam minat khusus. Wisata 

minat khusus diidentikkan dengan kegiatan-kegiatan wisata berkualitas yang memiliki unsur 

pengembangan diri (enriching) melalui bentuk kegiatan petualangan dan pengenalan terhadap 

alam dan budaya lokal (Thalia,Warto & Sugiyarti, 2011). Pariwisata minat khusus dikaitkan 

dengan upaya pengkaryaan pengalaman wisatawan di daerah yang belum terjamah atau ke 

daerah yang masih alami (Hadiwijoyo, 2012), dimana wisatawan secara fisik menguras tenaga 

dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan : tracking, hiking, pendakian 

gunung, dan lainnya (Sudana, 2013). Wisatawan pada wisata minat khusus cenderung lebih 

menghargai lingkungan, alam, budaya dan atraksi secara spesial (Priyanto & Safitri, 2016).  

Keselamatan, kenyamanan dan kepuasan pengunjung merupakan prinsip dalam 

pengelolaan ekowisata di TN Babul sehingga perlu diatur mekanisme pelayanan pengunjung 

yang tertib, efektif, dan efisien. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pengunjung untuk 

menjadi pengunjung resmi Pegunungan Bulusaraung yaitu: 

1.  Registrasi pengunjung 

Registrasi pengunjung adalah pengajuan ijin untuk melakukan pendakian Gunung Bulusaraung 

dengan cara memenuhi persyaratan administrasi bagi pengunjung yang dilakukan di pos 

registrasi dan dilayani oleh personil KPE Dentong dan Petugas Pemungut PNBP Balai TN 

Babul mulai pukul 07.00 s.d 23.00 WITA. 

2. Edukasi pengunjung 

Edukasi pengunjung adalah tahapan selanjutnya yang harus di lewati untuk menjadi pengunjung 

resmi di kawasan Gunung Bulusaraung. Edukasi pengunjung berisi penyadartahuan kepada 

pengunjung mengenai kaidah-kaidah konservasi alam dan tata cara pendakian yang 

memperhatikan aspek safety secara singkat. 

3. Pelaksanaan pendakian  

Pelaksanaan pendakian yaitu tahap dimana pengunjung melakukan kegiatan wisata alam di 

Gunung Bulusaraung setelah mengikuti seluruh prosedur registrasi dan edukasi pengunjung. 

4. Check out pengunjung 

Check out pengunjung dilakukan di ruang edukasi mulai pukul 07.00 s.d 23.00 WITA dengan 

melakukan tahapan sebagai berikut : (a) Pengunjung menunjukan karcis masuk yang diterima 

pada saat registrasi dan memeriksa kembali kelengkapan anggotanya yang dilakukan oleh ketua 

kelompok; (b) Satgas pelayanan pengunjung melakukan pemeriksaan barang bawaan untuk 

memastikan bahwa pengunjung tidak membawa keluar flora/fauna atau bagiannya dan lain-lain 

dari dalam kawasan taman nasional; (c) Satgas pelayanan pengunjung mengecek kesesuaian 

yang ditulis pada form sampah oleh pengunjung dengan sampah yang dibawa turun; (d) 

Pengunjung meletakkan sampah pada tempat yang disediakan; (e) Pengunjung mengambil 

kembali barang yang dititipkan apabila ada; dan (f) Proses selesai, pendaki dapat meninggalkan 

lokasi. 



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │145 
 
 

Kegiatan pendakian beresiko tinggi, jika peralatan dan tata cara pendakian tidak 

memenuhi standar akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selain itu sering dijumpai 

pengunjung yang melakukan vandalisme, membuka area camping ground di luar area yang 

sudah ditentukan, dan mengganggu kehidupan satwa liar beserta habitatnya. Untuk menghindari 

kerusakan ekosistem serta mengurangi resiko kecelakaan dalam kegiatan pendakian maka 

dibuat tata tertib Pendakian Gunung Bulusaraung. Berikut ketentuan umum bagi pengunjung 

Pegunungan Bulusaraung antara lain: (1) Sopan, tertib, bersih; (2) Tidak melakukan pendakian 

berdua (non muhrim); (3) Minimal tiga orang; (4) Umur minimal 13 tahun; (5) Batas pendakian 

2x24 jam; (6) Pendakian pada jalur yang ditentukan; (7) Camping di pos 9; (8) Tidak memberi 

makan dan mengganggu satwa; (9) Menjaga kelestarian dan kebersihan mata air; (10) 

Membawa turun sampah; (11) Memperhatikan keselamatan diri, lingkungan, dan sesama 

pendaki dan (12) Waktu registrasi jam 07.00 – 24.00 WITA. 

Menurut Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (2016) bagi pengunjung yang 

melanggar ketentuan umum pendakian Gunung Bulusaraung tersebut dikenakan sanksi, yaitu: 

1. Tindak pidana sanksi sesuai UU yang berlaku 

2. Tidak membawa sampah turun atau membawa sampah kurang dari yang dicatat dalam 

form barang bawaan (sampah) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2000/item, 

denda digunakan untuk pengelolaan sampah oleh KPE Dentong.  

3. Melebihi batas waktu pendakian (lebih dari 2 x 24 jam) dikenakan sanksi berupa 

membayar kembali karcis masuk sebagaimana yang dibayarkan oleh pengunjung baru. 

4. Jika terbukti melakukan tindakan asusila dan vandalisme, maka dikenakan sanksi berupa 

blacklist. 

 

Setelah diberlakukannya SOP Pelayanan Pengunjung Gunung Bulusaraung, pengunjung 

mendapatkan pelayanan prima dari pihak pengelola, edukasi konservasi, dampak negatif 

sampah di lingkungan Desa Tompobulu berkurang, dan meningkatnya partisipasi aktif 

masyarakat dalam pelayanan pengunjung. SOP ini mengatur mekanisme yang dilaksanakan oleh 

petugas dan pengunjung dalam aktivitas pariwisata alam di kawasan Gunung Bulusaraung di 

pos pelayanan pengunjung/area bawah. Setelah diberlakukannya SOP Pelayanan Pengunjung 

Gunung Bulusaraung, pengunjung mendapatkan pelayanan prima dari pihak pengelola, edukasi 

konservasi, dampak negatif sampah di lingkungan Desa Tompobulu berkurang, dan 

meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan pengunjung.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat telah meningkatkan tingkat partisipasi 

aktif masyarakat dalam pelayanan pengunjung berwawasan lingkungan, dan kegiatan 

ekowisata ini mampu membuka lapangan kerja baru dan memberikan keuntungan bagi 

masyarakat sekitar. 

2. Pengelolaan wisata alam berwawasan lingkungan ini dapat mengatasi timbunan 

sampah yang ditimbulkan dari kegiatan ekowisata baik di Kawasan Gunung 

Bulusaraung ataupun di lingkungan Desa Tompobulu dan sekaligus dapat mengajak 

wisatawan untuk melakukan kegiatan yang positif terhadap lingkungan, dengan cara 

meningkatkan kepedulian wisatawan terhadap konservasi sumberdaya alam dan 

lingkungan.  
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B. Saran 

1. Sebaiknya pihak TN Babul terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan pihak 

pemerintah Desa Tompobulu, Kelompok Pengelola Ekowisata (KPE) Dentong, Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pangkep dan masyarakat agar terwujud kelestarian alam, 

ketertiban, keselamatan pengunjung dan lingkungan. 

2. Semua pihak yang terkait dalam pengelolaan wisata alam pendakian Gunung 

Bulusaraung hendaknya mengoptimalkan peran dan koordinasinya sehingga dapat 

mengoptimalkan manfaat dari keberadaan jasa wisata ini. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Balai Penelitian dan pengembangan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang telah mendanai kegiatan penelitian ini. 

Terimakasih juga kami sampaikan kepada Zainuddin, S. Hut. dan Supardi, S. Hut. yang telah 

membantu dalam pengumpulan data di lapangan, serta teman-teman PEH di TN. Babul yang 

telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan informasi data sekunder yang 

mendukung kegiatan penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. (2011). Rencana Program Pengembangan 

Pariwisata Alam Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Yogyakarta: PT. ACE 

Manunggal.  

Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. (2016). Keputusan Kepala Balai Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung Nomor: SK. 188/T.46/TU/KSA/10/2016 Tentang 

Standar  Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengunjung dan Tata Tertib Pendakian 

Gunung Bulusaraung. 

Creswell, W. J. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah 

Pendekatan Konsep). Yogyakarta : Graha Ilmu. 

Haryanto, J. T. (2014). Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian 

Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY. Kawistara, 4(3), 225-330. 

Hastuti, Purwantara, S.& Khotimah, N. (2013). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis 

Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Lereng Merapi Kabupaten 

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Diunggah dari http://eprints.uny.ac.id/ 

22394/1/artikel%20desa %20wisata.pdf. Tanggal 8 Januari 2018. 

Hayati, N. (2014). Wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) di Desa Tompobulu 

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Info Teknis EBONI, 11(1), 45-52. 

Hijriati, E. & Mardiana, R. (2014). Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap 

Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi.  

Jurnal Sosiologi Pedesaan, 02(03), 146-159. 

Nazir, M. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Priyanto & Safitri, D. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan 

terhadap Desa Wisata Di Jawa Tengah. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(1), 76-84.  

Sarwono, J. 2011. Mixed Methods. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  

Suasapha, AH. (2016).  Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat  dalam 

Pengelolaan Pantai Kedonganan. Jumpa,  2 (2) : 58 – 76. 

http://eprints.uny.ac.id/22394/1/artikel%20desa
http://eprints.uny.ac.id/22394/1/artikel%20desa


Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │147 
 
 

Sudana, I.P. (2013). Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis Di Desa Belimbing, 

Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Analisis Pariwisata, 13 (1), 11-31. 

Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. 

Tanaya, D.R. & Rudiarto, I. (2014). Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di 

Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang. Jurnal Teknik PWK, 3 (1),  71-81. 

Thalia, Z, Warto & Sugiyarti, R. (2011). Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Wisata Ziarah 

Sebagai Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Penelitian Humaniora, 

12(2), 91-99.  

Vibriyanto, N., Ismail, A. & Ekayani, M. (2015). Manfaat ekonomi dan daya dukung Kawasan 

Pantai Lombang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Risalah Kebijakan Pertanian 

dan Lingkungan,  2(2), 152-159.   

Vitasurya, V. R. (2014). Sawitri (Sampah Wisata Pentingsari): Model Pengelolaan Sampah 

Aktivitas Wisata Desa Pentingsari, Yogyakarta. Diunggah dari http://ft.uajy.ac.id/wp-

content/uploads/2015/11/3-Komposisi-Vol-10-No-5.pdf. Tanggal 10 Januari 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ft.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/3-Komposisi-Vol-10-No-5.pdf.%20Tanggal%2010%20Januari%202018
http://ft.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/3-Komposisi-Vol-10-No-5.pdf.%20Tanggal%2010%20Januari%202018


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │149 
 
 

- A.11 -  

PERSEPSI MASYARAKAT DALAM  PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI 

TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI11  

 

Oleh: 

Rini Purwanti2, Nurhaedah M2. dan Abd. Kadir Wakka2 

2Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16,5 

 Makassar, 90243, telp.(0411) 554049, fax. (0411) 554058 

E-mail: rnpurwanti_up@yahoo.co.id  

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat dan persepsinya  terhadap pengelolaan 

hutan mangrove di TNRAW. Metode pengumpulan data melalui survey lapangan dan wawancara 

terhadap masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan mangrove. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif melalui tabulasi data sederhana, sedangkan 

untuk persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove digunakan teknik scoring. Analisis chi-square dan 

uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik responden dengan tingkat 

persepsinya.  Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa parameter sosial ekonomi yang mempunyai 

hubungan  nyata terhadap tingkat persepsi masyarakat adalah pengetahuan tentang hutan mangrove, 

pendapatan, lama tinggal di muara, manfaat yang diperoleh, asal masyarakat (suku) dan kebiasaan 

menanam. Sedangkan umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga tidak mempunyai hubungan 

yang nyata dengan tingkat persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove 

 

Kata kunci : Hutan mangrove, persepsi masyarakat, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai 

 

I.      PENDAHULUAN 

Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu dan saling 

berkorelasi secara timbal balik.  Masing-masing elemen dalam ekosistem memiliki peran dan 

fungsi yang saling mendukung.  Kerusakan salah satu komponen ekosistem daratan dan lautan 

secara langsung berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem keseluruhan.  Bagi wilayah 

pesisir, keberadaan hutan mangrove sebagai jalur hijau di sepanjang pantai dan muara sungai 

sangatlah penting.  Hutan mangrove berfungsi sebagai sumber kayu bakar, tempat hidup dan 

berpijah ikan dan udang serta mempertahankan lahan budidaya perikanan, pertanian dan 

pemukiman penduduk yang berada dibelakangnya dari gangguan abrasi, intrusi dan angin laut 

yang kencang (Onrizal, 20002).  

Ekosistem mangrove merupakan salah satu tipe ekosistem yang banyak dimanfaatkan 

masyarakat pesisir dalam menunjang kehidupannya, baik secara langsung (tangible) maupun 

tidak langsung (intangible). Hutan mangrove telah terbukti dapat memberikan berbagai manfaat 

ekonomi dan cadangan makanan bagi masyarakat lokal (Uddin et al. 2013).   

Sabuk hijau berupa hutan mangrove menjadi salah satu ciri Taman Nasional Rawa Aopa 

Watumohai (TNRAW).  Ekosistem mangrove ini membentang 24 km sepanjang Pantai 

Lanowulu mulai dari Muara Sungai Roraya sampai Sungai Langkowala dengan luas sekitar 

6.173 ha.  Hutan mangrove ini merupakan habitat, tempat pemijahan (spawning ground) dan 

perkembangan (nursery and feeding ground) berbagai jenis ikan dan crustacean yang penting 

                                                           
11 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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secara komersial seperti kepiting rajungan (Portunus spp.), kepiting bakau (Scylla serrata), dan 

udang putih (Penaeus marguiensis) serta tempat mencari makan berbagai jenis burung air 

seperti aroweli (Mycteria cinerea), pecuk ular (Anhinga melanogaster), cangak merah (Ardea 

purpurea), bangau (Egretta intermedia), belibis (Dendrocygna arquata), dan lain sebagainya 

(Watumohai, 2010). 

Mangrove merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources 

atau flow resources) yang mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi fisik, biologi dan sosial 

ekonomi (Romimotarto (2001), Kusmana (2005)).  Keberadaan mangrove sangat berperan 

dalam menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia maupun biota lain, 

seperti perlindungan terhadap angin kencang dan tsunami, penjerap sedimen, pembersih air dari 

polutan yang dapat membahayakan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, habitat penting 

untuk spesies komersial seperti ikan dan udang, mempunyai peran yang penting secara ekologis 

dan penyerapan karbon (Alymer et al. 2011); (Kathiresan et al. 2013).  

Hutan mangrove banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Cara mereka memanfaatkan 

hutan mangrove tergantung dari persepsinya masing-masing.  Suharman (2005) menyatakan 

bahwa, persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang 

diperoleh melalui sistem indra manusia.  Persepsi masyarakat yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah persepsi beberapa individu yang dianggap dapat mewakili masyarakat 

lainnya dalam wilayah yang sama. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan hutan mangrove dan mengetahui hubungan antara karakteristik responden 

dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove TNRAW. 

 

II.    BAHAN DAN METODE 

A.      Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Provinsi Sulawesi 

Tenggara pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2011 khususnya di zona tradisional.  Zona 

tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan 

tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan 

sumberdaya alam. TNRAW terdiri atas 7 zona yaitu zona inti, rimba, pemanfaatan, tradisional, 

rehabilitasi, religi dan khusus (Darman, 2010). 

 

B.      Bahan dan Alat Penelitian  

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian berupa: kusioner, alat perekam, kamera 

dan alat tulis-menulis. 

 

C.      Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.  Data primer 

diperoleh dengan cara wawancara langsung secara rinci dengan masyarakat yang tinggal di 

sekitar hutan mangrove dan merasakan manfaat dengan keberadaan hutan mangrove TNRAW 

yang ditemui pada saat penelitian.  Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan 

wawancara dan kuisioner, meliputi persepsi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait jenis 

manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap hutan mangrove.  
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D.       Metode Penelitian 

Penelitian dengan metode survei yang bersifat deskriptif korelasional dengan variabel 

tidak bebas adalah persepsi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove, sedangkan 

variabel bebasnya adalah variabel  individu yang terdiri atas umur, asal responden, tingkat 

pendidikan, pendapatan, kebiasaan menanam, dan lama tinggal di sekitar hutan mangrove. 

 

E.      Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di muara sungai di dalam 

kawasan hutan mangrove TNRAW yang berjumlah 145 KK. Sampel adalah bagian dari sebuah 

populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya 

sampel menurut Arikunto (2010), apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-

15% atau 20 - 25%. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 25%, sehingga jumlah 

sampel adalah sebanyak 36 orang, tetapi dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebanyak 40 

responden. 

 

F.       Analisis Data 

Analisis data dengan menggunakan metoda analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menyusun 

hasil dari kompilasi data yang diperoleh (primer dan sekunder) dalam bentuk tabulasi kemudian 

dianalisis. Dengan menggunakan instrumen atau alat bantu yang valid dan reliabel dalam 

pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat, maka dapat diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid dan reliabel. Untuk menggambarkan hubungan antara persepsi dan karakteristik 

responden digunakan analisis distribusi frekuensi dengan tabulasi silang yang kemudian diuji 

dengan uji Kai Kuadrat (Chi Square) dengan rumus sebagai berikut: 

 

X2  = 
(f0 - fh)2 ........................(Sugiyono, 2007) 

fh  

Keterangan: 

 X2 = Uji Chi Square (Chi Square Test 

f0    = Nilai yang diamati (nilai observasi) 

fh    = Nilai yang diharapkan (nilai harapan) 

 

Pengujian hubungan antara karakteristik responden dengan persepsi masyarakat terhadap hutan 

mangrove TNRAW dilakukan dengan membandingkan nilai X2  hitung dengan X2  tabel.  

Hipotesis untuk penelitian ini adalah : 

Ho :  Tidak ada hubungan antara karakteristik responden dengan persepsi masyarakat  

terhadap hutan mangrove. 

Hi  :    Ada hubungan antara karakteristik responden dengan persepsi masyarakat terhadap 

hutan mangrove. 

Jika Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel maka Ho diterima. 

Jika Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel maka Ho ditolak. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Distribusi umur responden yang bermukim di sekitar hutan mangrove TNRAW dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu usia produktif (15-59 tahun) dan usia non-produktif (>59 tahun) 
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(Pitoyo, Kiswanto, Rahmat, & Fauziah, 2013).  Mayoritas responden berada dalam usia 

produktif  (82,5%), sehingga dengan demikian diharapkan dapat  lebih berperan aktif dalam 

kegiatan pengelolaan hutan mangrove di TNRAW.  Rata-rata responden hanya berpendidikan 

sampai Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 33 orang atau 82,5% dari total responden, SLTP-

SLTA sebesar tujuh orang atau 17,5%. Angka ini memberikan indikasi bahwa tingkat 

pendidikan di lokasi penelitian masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di 

lokasi penelitian disebabkan beberapa hal yaitu jauhnya jarak menuju ke sekolah, terbatasnya 

sarana transportasi keluar dan masuk muara karena hanya bisa ditempuh dengan menggunakan 

perahu, mudahnya memperoleh uang serta adanya keinginan untuk segera membantu orang tua 

membuat banyak responden yang putus sekolah dan memilih untuk menjadi nelayan dan 

membantu orang tuanya untuk mencari nafkah.   

Jumlah rata-rata tanggungan responden (21 orang atau 52,5% dari total responden) 

mempunyai jumlah tanggungan keluarga sedikit yaitu antara ≤ 3 orang saja.  Jenis pekerjaan 

responden adalah 100% bermata pencaharian sebagai  nelayan dan memiliki pekerjaan 

sampingan sebagai petani rumput laut. Ini berarti tingkat ketergantungan masyarakat terhadap 

hutan mangrove sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berasal dari hasil 

tangkapan ikan, udang, kepiting dan udang rebon di sekitar hutan mangrove, sementara hasil 

panen rumput laut  digunakan sebagai tabungan.    

Tingkat pendapatan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan mangrove TNRAW 

berkisar antara Rp. 729.167,-/bulan – Rp. 6.604.167,-/bulan dengan rata-rata total pendapatan 

sebesar Rp. 4.709.984-/bulan. Rata-rata total pendapatan masyarakat di dalam kawasan hutan 

mangrove lebih tinggi dibanding dengan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 

2011 sebesar Rp. 970.000/bulan.  Hal ini dapat berarti bahwa sebagian masyarakat di dalam 

kawasan hutan mangrove TNRAW telah dapat memenuhi kebutuhan minimum mereka sehari-

hari. Tingkat pendapatan masyarakat 52,5% responden yang berpendapatan tinggi (di atas 

UMP), dan 47,5% yang berpendapatan rendah (di bawah UMP).  Pendapatan masyarakat 

nelayan di daerah ini sangat fluktuatif, tergantung dari banyaknya hasil tangkapan/panen yang 

mereka peroleh tiap bulannya.  

 

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan Mangrove 

Persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove dalam hal ini adalah terkait bagaimana 

cara pandang responden terhadap fungsi dan  manfaat hutan mangrove baik langsung (kayu, 

daun, buah) dan manfaat tidak langsung (penahan angin, pencegah abrasi, dan pencegah intrusi 

air laut),  penyebab mangrove rusak, dampak jika mangrove rusak, upaya mengatasi kerusakan 

hutan mangrove, apakah pernah melakukan penanaman, dan asal bibit yang ditanam.  Untuk 

lebih jelasnya tentang persepsi responden dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Persepsi responden terhadap manfaat hutan mangrove TNRAW 

Variabel   Jumlah orang  Persentase % 

Fungsi hutan mangrove     

Sumber mata pencaharian 11 27,5 

Penghasil kayu 5 12,5 

Sumber mata pencaharian dan penghasil kayu 24 40 

Manfaat hutan mangrove    

Manfaat langsung 12 30 
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Variabel   Jumlah orang  Persentase % 

Manfaat tidak langsung 5 12,5 

Manfaat langsung dan tidak langsung 23 57,5 

Fungsi Hutan Mangrove   

Fungsi ekologi 20 66,7 

Fungsi sosial dan ekonomi 10 33,3 

Penyebab mangrove  rusak   

Pembukaan hutan menjadi tambak 23 57,5 

Penebangan untuk kayu bakar dan rumah 13 32,5 

Tambak dan penebangan 4 10 

Jika hutan mangrove rusak   

Penghasilan menurun  27 67,5 

Sumber kayu hilang  9 22,5 

Angin kencang 4 10 

Upaya mengatasi kerusakan hutan mangrove   

Menanam kembali 12 70 

Mencegah orang luar masuk 28 30 

Tanggung jawab menjaga hutan mangrove   

Pemerintah  8 20 

Masyarakat  6 15 

Pemerintah bersama masyarakat  26 65 

Sumber : Data primer, 2011 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, 60% responden menyatakan bahwa hutan mangrove 

merupakan sumber mata pencaharian mereka dan juga merupakan penghasil kayu.  Sebagai 

sumber mata pencaharian karena di sekitar hutan mangrovelah mereka mendapatkan hasil-hasil 

perikanan berupa ikan, udang dan kepiting yang kemudian mereka jual kembali untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.  Selain itu, hutan mangrove juga sebagai 

penghasil kayu karena kayu mangrove dapat digunakan untuk bahan bangunan pondok kerja, 

untuk togo, untuk kayu bakar dan sebagai rakit rumput laut.  Berdasarkan hasil penelitian Elhaq 

& Satria (2011) menyatakan bahwa, sebagian besar pesanggem memiliki persepsi negatif 

mengenai fungsi sosial ekonomi hutan mangrove.  Sebesar 74,29 persen (52 orang) pesanggem 

memiliki persepsi negatif, dan 25,71 persen (18 orang) pesanggem memiliki persepsi positif 

mengenai fungsi sosial ekonomi hutan mangrove.  Hal ini karena pesanggem belum memahami 

dengan benar fungsi sosial ekonomi hutan mangrove atau memang tidak ditemukan teknologi 

yang memadai di wilayah Desa Sedari agar mendapatkan keuntungan sosial ekonomi yang 

maksimal dari hutan mangrove.  

Berdasarkan manfaat yang diperoleh, rata-rata responden menyatakan bahwa mereka 

memperoleh manfaat dari hutan mangrove yaitu berupa manfaat langsung dan tidak langsung 

yaitu sebesar 57,5%, sementara  hanya 30% saja yang menyatakan bahwa mereka hanya 

memperoleh manfaat langsung saja dan 12,5% menyatakan bahwa hanya memperoleh manfaat 

tidak langsung saja.  Manfaat langsung yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari hutan 

mangrove adalah berupa kayu yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan untuk pembuatan 

rumah dan pondok kerja mereka di muara, kayu untuk kayu bakar dan kayu untuk ajir rumput 

laut.  
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Pemanfaatan daun baru sebatas daun nipah dan daun bakau saja yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat.  Ha, Dijk, & Visser (2014) menyatakan bahwa, nipa ditanam di tepi sungai untuk 

melindungi tepi sungai dari erosi dan menggunakan daun untuk atap atau menjualnya secara 

langsung untuk mendapatkan tambahan pendapatan.  Manfaat tidak langsung yang dirasakan 

oleh masyarakat adalah berupa hasil tangkapan perikanan yang mereka peroleh selama ini yaitu 

berupa ikan, kepiting, udang dan balaceng (ebi). Hasil-hasil ini dapat diperoleh oleh masyarakat 

karena hal ini merupakan salah satu fungsi hutan mangrove yaitu sebagai tempat hidup 

(berlindung, mencari makan, pemijahan dan asuhan) biota laut seperti ikan dan udang (Kusmana 

et al., 2005).  Menurut Wada (1999) dalam Santoso (2008) menyatakan bahwa, 80% dari  ikan 

komersial yang tertangkap di perairan lepas/dan pantai ternyata mempunyai hubungan erat 

dengan rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem mangrove.  Hal ini membuktikan bahwa 

kawasan mangrove telah menjadi  kawasan tempat breeding dan pemijahan bagi ikan-ikan dan 

beberapa biota laut lainnya.  Hutan mangrove sangat menunjang perekonomian masyarakat 

pantai, karena merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai 

nelayan. 

Jika dilihat dari fungsi hutan mangrove, maka sebanyak 66,7% responden menyatakan 

bahwa hutan mangrove berfungsi ekologi yaitu sebagai pencegah abrasi, banjir, intrusi air laut 

dan penahan angin.  Sedangkan 33,3% responden menyatakan  hutan mangrove berfungsi sosial 

dan ekonomi, yaitu dapat menambah penghasilan masyarakat dari hasil kayu, buah, wisata dan 

lainnya.    Responden masyarakat di Desa Bogak tepatnya sebanyak 80,08% responden 

memahami manfaat mangrove sebagai penyangga ekosistem pantai dan 68,97% menyatakan 

mangrove sangat penting bagi kehidupan (Manurung, Basyuni, & Affandi, 2012). 

Sebanyak 57,5% responden menyatakan bahwa penyebab utama kerusakan hutan 

mangrove adalah karena adanya pembukaan hutan menjadi tambak, 32,5% menyatakan 

karena adanya penebangan untuk kayu bakar, rumah dan ajir rumput laut dan sebanyak 

10% menyatakan karena keduanya mempunyai pengaruh yang sama besar. Di pantai 

Pasuruan, kerusakan hutan mangrove terbesar disebabkan oleh adanya penebangan liar 

dan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak (Muryani, Ahmad, Nugraha, & Utami, 

2011). Adanya penebangan liar dan alih fungsi menjadi tambak di Desa Kuala Karang, 

Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 

mengakibatkan abrasi pantai selama tahun 2005 – 2010 berkisar 200 meter 

(Ritohardoyo dan Ardi, 2011).  Sedangkan Gumilar (2012) menyatakan bahwa, 

kerusakan wilayah pesisir selain disebabkan oleh faktor alam juga disebabkan oleh 

faktor manusia seperti rendahnya minat masyarakat untuk menanam dan memelihara 

mangrove, penebangan liar untuk kayu bakar, konversi menjadi tambak, dan 

pemanfaatan untuk pembangunan fasilitas publik.   

Sedangkan menurut masyarakat jika hutan mangrove di sekitar TNRAW rusak  

maka akan mengakibatkan hasil yang diperoleh semakin berkurang (67,5%), sumber 

kayu akan hilang (22,5%) dan hembusan angin semakin kencang (10%).  Konversi 

lahan menjadi pertambakan, permukiman, industri, pencemaran, dan pemanfaatan 

sumber daya pesisir yang berlebihan memberikan pengaruh negatif pada kestabilan 

kawasan pantai (Triana, 2011).  Menurut responden, upaya untuk mengatasi kerusakan 

hutan yaitu dengan upaya penanaman kembali (70%) dan mencegah orang luar untuk 

masuk ke muara-muara sungai dan mendirikan lagi pondok kerja baru. Tanggung jawab 
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dalam menjaga hutan mangrove adalah 65% responden menyatakan bahwa tanggung 

jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan hutan mangrove merupakan tanggung 

jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, 20% responden menyatakan bahwa 

pemerintahlah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan 

hutan mangrove dan 15% menyatakan masyarakatlah yang paling bertanggung jawab 

untuk menjaga dan memelihara hutan mangrove. Hal ini juga terjadi dengan masyarakat 

di Pantai Timur India, mereka menyatakan bahwa  84% responden merasa bertanggung 

jawab dalam kegiatan konservasi, dan 93% responden mendukung program konservasi 

dan pembangunan terpadu dan 43% responden bersedia bekerja sama untuk program  

restorasi mangrove pada Departemen Kehutanan (Badola, Barthwal, & Hussain, 2012). 

 

C.   Hubungan  Antara Karakteristik Responden Dengan Tingkat Persepsi    

Masyarakat 

Hubungan antara  karakteristik responden dengan persepsi  masyarakat terhadap hutan 

mangrove TNRAW dikaji berdasarkan análisis Chi Square (X2).  Nilai X2 dan hubungan antara 

variabel dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini : 

 

Tabel 2.  Hubungan  antara karakteristik responden dengan persepsi masyarakat  

terhadap nilai hutan mangrove TNRAW 

No 

 

 

Karakteristik 

responden 
Nilai X2 

hitung 

Df 

(Derajat 

bebas) 

Nilai 

X2 

Tabel 

Hipotesis 

 

 

Tingkat hubungan 

 

1 

 

 

Umur 0.668 

 

 

1 3.84 

 

 

H0 di 

terima 

Tidak ada 

hubungan 

2 

 

Pendidikan  

 

5.09 

 

2 5.99 

 

Ho 

diterima 

Tidak ada 

hubungan  

3 

 

Jumlah tanggungan  2.466 

 

2 5.99 

 

H0 di 

terima 

Tidak ada  

hubungan 

4 

 

 

Pengetahuan Tentang 

Hutan  mangrove 

12.942 2 

 

5.99 H0 di  

Tolak 

Terdapat hubungan  

5 

 

Pendapatan 

 

15.365 

 

1 3.84 

 

H0 di 

tolak 

Terdapat hubungan 

6 

 

Lama Tinggal 13.19 

 

1 3.84 

 

H0 di 

tolak 

Terdapat hubungan  

7 

 

Manfaat yang 

Diperoleh 

6.287 2 5.99 H0 di 

tolak 

Terdapat hubungan  

8 Asal 7.407 1 3.84 H0 di 

tolak 

Terdapat hubungan 

9 

 

Kebiasaan Menanam 7.784 

 

1 3.84 

 

H0 di 

tolak 

Terdapat hubungan  

Sumber : Data primer, 2011 
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa karakteristik responden yang mempunyai pengaruh terhadap 

persepsi mereka terhadap hutan mangrove TNRAW adalah pengetahuan mereka terhadap hutan 

mangrove, pendapatan, lama tinggal, manfaat yang diperoleh, asal responden dan kebiasaan 

menanam. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana persepsi 

mereka terhadap hutan mangrove. Pengetahuan ini terkait tentang fungsi dan manfaat 

keberadaan hutan mangrove TNRAW. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang hutan mangrove ini 

sangat perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan pengelola TNRAW, 

sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap hutan mangrove semakin meningkat.   

Tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Semakin tinggi 

tingkat pendapatan masyarakat maka semakin baik pula  persepsinya terhadap hutan mangrove.  

Masyarakat semakin memahami bahwa jika hutan rusak, maka akibatnya sangat fatal bagi 

mereka karena tingkat pendapatan mereka akan ikut mengalami penurunan.  Saat ini kondisi 

hutan mangrove di sekitar TNRAW sudah banyak mengalami perubahan akibat adanya 

pembukaan lahan menjadi empang (tambak) dan adanya penebangan yang terus dilakukan oleh 

masyarakat terutama untuk rumah dan ajir rumput laut. 

Lama tidaknya masyarakat menempati suatu wilayah juga sangat mempengaruhi persepsi 

mereka terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.  Masyarakat juga dapat 

merasakan perbedaan suasana tempat mereka tinggal dengan tempat lain.  Oleh sebab itu, 

semakin lama masyarakat tinggal di sekitar hutan mangrove maka tingkat persepsi mereka juga 

semakin tinggi. Asal masyarakat dalam penelitian ini dapat digolongan menjadi 2 kelompok, 

yaitu masyarakat asli dan masyarakat pendatang.  Masyarakat asli yaitu masyarakat yang  

berasal dari wilayah Tinanggea dan Bombana dan telah lama bermukim sebelum kawasan 

TNRAW ditetapkan yaitu mulai dari tahun 1970 yang turun-temurun sampai dengan tahun 2010 

dan sampai sekarang bermukim dan bermata pencaharian sebagai nelayan di laut selat Tiworo 

dan sekitarnya.  Sedangkan masyarakat pendatang merupakan masyarakat yang baru saja tinggal 

di daerah ini dan mendirikan juga pondok-pondok kerja baru (Watumohai, 2010). 

Banyaknya manfaat yang telah diperoleh masyarakat dari hutan mangrove juga 

mempunyai hubungan dengan persepsinya terhadap hutan mangrove.  Semakin banyak manfaat 

mereka peroleh semakin baik pemahaman mereka terhadap hutan mangrove.   Demikian halnya 

dengan kebiasaan menanam juga mempunyai hubungan dengan persepsi masyarakat.  

Masyarakat semakin sadar akan bahaya jika terjadi kerusakan hutan mangrove, sehingga 

semakin sering menanam semakin baik persepsinya terhadap hutan mangrove TNRAW. 

Sementara adanya perbedaan tingkat pendidikan, umur dan jumlah tanggungan keluarga 

responden memiliki hubungan yang tidak nyata (tidak terdapat hubungan) dengan tingkat 

persepsinya terhadap hutan mangrove.  Hal ini disebabkan karena pemanfaatan hutan mangrove 

oleh masyarakat sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap hutan 

mangrove dan usia tidak membatasi seseorang untuk mengetahui dan menerima manfaat dari 

segala sesuatu bagi kehidupan setiap individu itu sendiri (Kadhapi, Hardiansyah, & Zainal, 

2015).  Hal ni sejalan dengan pendapat Harsojo (1996) dalam Kadhapi et al., (2015) yang 

menyatakan bahwa faktor umur tidak menentukan kebebasan seseorang dalam bertindak dan 

tidak memiliki peran penting pada diri seseorang manusia serta tidak lagi menentukan apakah 

seseorang itu mempunyai pengetahuan yang banyak atau tidak.  Kondisi ini terjadi karena pada 

dasarnya mereka menyadari bahwa di sekitar hutan inilah mereka memperoleh sumber 

penghasilan selama ini, dan mereka sangat memahami apa yang akan terjadi jika hutan 
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mangrove di tempat tersebut rusak.  Demikian halnya dengan umur dan jumlah tanggungan 

keluarga yang dimiliki responden. 

 

IV.     KESIMPULAN DAN SARAN 

A.      Kesimpulan 

1. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi hutan mangrove sangat baik, hal 

ini ditandai dengan tingginya tingat pemahaman  mereka terhadap fungsi dan manfaat 

hutan mangrove, penyebab kerusakan hutan mangrove, serta bagaimana cara menjaga 

dan mencegah kerusakan hutan mangrove karena hutan mangrove mempunyai peran 

yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di sekitar Taman Nasional Rawa Aopa 

Watumohai.  Masyarakat juga sadar bahwa tanggung jawab menjaga hutan mangrove 

bukan hanya menjadi tanggug jawab pemerintah semata, melainkan juga menjadi 

tanggung jawab masyarakat di sekitarnya.  

2. Faktor-faktor sosial ekonomi yang memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat 

persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove adalah pengetahuan tentang hutan 

mangrove, pendapatan, lama tinggal di muara, manfaat yang diperoleh, asal responden 

dan kebiasaan menanam.  Sedangkan umur, pendidikan dan jumlah tanggungan 

keluarga tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan persepsi responden terhadap 

hutan mangrove. 

 

B.      Saran  

1.  Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan mangrove harus diikuti 

dengan kegiatan penanaman yang rutin dan teratur agar hutan mangrove di Taman 

Nasional Rawa Apa Watumohai tetap terjaga kelestariannya.   

2. Perlu diadakan pendampingan dan penyuluhan secara terus-menerus terhadap 

masyarakat yang berada di muara sungai, agar kegiatan penebangan dibarengi dengan 

kegiatan penanaman, sehingga hutan mangrove yang selama ini sebagai sumber mata 

pencaharian mereka dapat tetap lestari. 
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ABSTRAK 

 

Petani di Kabupaten Bulukumba memanfaatkan lahannya untuk hutan rakyat dan sawah. Masyarakat 

menanam kayu sejak dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan faktor budaya menanam. 

Kesadaran masyarakat untuk menanam pohon cukup tinggi serta didukung oleh program Hutan Rakyat. 

Pengelolaan hutan rakyat berubah dari subsisten ke komersial. Hutan rakyat menjadi salah satu sumber 

penghasilan petani. Ketika petani belum dapat menikmati hasil panen, harus mencari sumber penghasilan 

selain dari lahan. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui ragam sumber penghasilan petani hutan rakyat 

untuk menunjang penghidupannya. Pengumpulan data pada bulan Juli 2013, dengan metode observasi 

dan wawancara mendalam kepada 30 responden. Data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan keragaman sumber pendapatan petani hutan rakyat yaitu 

berasal dari hutan rakyat, sawah, peternakan, jasa tenaga, wirausaha, kiriman, arisan, pinjaman dan 

bantuan. Keragaman sumber penghasilan dikelompokkan menjadi sektor lahan, sektor non lahan dan 

penghasilan lain-lain. Penghasilan sektor non lahan memberikan kontribusi terbesar daripada penghasilan 

dari sektor lahan dan penghasilan lain-lain. Lahan hutan rakyat belum memberikan kontribusi  yang 

maksimal dikarenakan sebagian tanaman kehutanan belum siap untuk di panen dalam waktu dekat. Petani 

hutan rakyat melakukan strategi penghidupan dengan intensifikasi pertanian, diversifikasi nafkah dan 

migrasi. Beragamnya sumber penghasilan petani hutan rakyat merupakan salah satu strategi untuk 

menunjang penghidupan.   

 

Kata Kunci : ragam sumber penghasilan, petani hutan rakyat, Bulukumba 

 

I. PENDAHULUAN 

Kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba seluas 30.726 Ha, sedangkan persentase luas 

hutan rakyat sebanyak 72% (Bisjoe et al, 2012). Masyarakat khususnya petani di Kabupaten 

Bulukumba memanfaatkan sebagian besar lahannya untuk hutan rakyat. Masyarakat menanam 

kayu sejak dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat rumah panggung. Kondisi 

tersebut didukung oleh  faktor budaya menanam. Kesadaran masyarakat untuk menanam pohon 

cukup tinggi. Masyarakat meyakini bahwa hutan ibarat sebagai seorang Ibu yang memberikan 

perlindungan sekaligus wajib dilindungi. Hutan rakyat dalam suku Kajang disebut  ‘Borong 

Luara’ (Suriani, 2006). Hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas 

pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus 

dihormati dan dilindungi.  

                                                           
12 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 

mailto:evitahapsari@gmail.com
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Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bulukumba didukung oleh program pemerintah 

khususnya dari Kementerian Kehutanan yaitu program Hutan Rakyat. Pemerintah melalui 

program hutan rakyat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola dan 

memanfaatkan lahan milik. Ciri dari hutan rakyat adalah kegiatan penanaman pohon yang 

dilaksanakan di atas lahan milik rakyat. Di Indonesia terdapat 2 macam bentuk kegiatan 

pengembangan hutan rakyat, pertama: penanaman pohon yang bersifat swadaya; kedua: 

penanaman pohon di atas lahan milik karena adanya stimulasi dari program pemerintah 

(Awang, 2004).  

Sebelum tahun 1980an, kebanyakan hutan rakyat berorientasi subsisten, untuk memenuhi 

kebutuhan rumahtangga petani sendiri. Seiring dengan kebutuhan hidup petani yang semakin 

bertambah dan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan komoditas hasil hutan khususnya kayu, 

maka pengelolaan hutan rakyat berubah dari subsisten ke komersial. Hutan rakyat menjadi salah 

satu sumber penghasilan petani. Akan tetapi ketika petani belum dapat menikmati hasil panen 

kayu, mereka harus mencari sumber penghasilan selain dari kayu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui ragam sumber penghasilan petani hutan rakyat 

untuk menunjang penghidupannya. Manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi tentang 

ragam sumber penghasilan petani hutan rakyat baik dari sektor lahan, non lahan dan lain-lain 

serta alternatif strategi untuk bertahan hidup.  

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Dusun Bunja, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten 

Bulukumba pada bulan Juli 2013.  

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut : alat tulis-menulis, kuesioner, 

perekam dan kamera.  

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan mengambil sampel sebanyak 30 

responden. Responden adalah petani yang mengelola hutan rakyat dilahan miliknya. Data dan 

informasi diperoleh dengan cara :(1) observasi, yaitu melihat dan mengamati secara langsung 

kegiatan petani hutan rakyat guna mengetahui situasi dan kondisi objek yang akan diamati;(2) 

wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara mendalam kepada petani hutan rakyat mengenai kondisi sosial ekonomi 

keluarga. Data yang diambil meliputi sumber penghasilan keluarga, alternatif sumber 

penghasilan dan strategi penghidupannya. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif.  Proses analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada model interaktif 

yang telah dijelaskan oleh Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan (Denzin, 2009). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Dusun Bunja termasuk dalam wilayah administrasi Desa Malleleng, terletak di bagian 

utara ibukota Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dusun 

Bunja terletak pada ketinggian 500-700 m dpl.Desa Malleleng merupakan salah satu pemekaran 
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dari Desa Tanah Towa dengan jarak ± 30 km dari ibukota Kecamatan Kajang. Sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Batu Nilamung, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mattoangin, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambangan dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Tanah Towa. Desa Malleleng terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Sapiri, Dusun Bonto 

Nangka, Dusun Malleleng, Dusun Tupare dan Dusun Bunja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Dusun Bunja, Desa Malleleng, 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba 

 

Luas wilayah Dusun Bunja sebesar 283 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 327 jiwa. 

Sebesar 90% masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Umumnya luas kepemilikan 

lahan masyarakat berkisar 0,2 Ha sampai 3 Ha. Masyarakat berada pada usia produktif (15-64 

tahun) sebesar 60%. Sebesar 70% masyarakat mendapatkan pendidikan, didominasi oleh lulusan 

SD, kemudian SMA dan SMP (Hayati et al, 2012). 

Luas hutan rakyat di Dusun Bunja sebesar 130 Ha. Masyarakat memiliki lahan hutan 

rakyat rata-rata seluas 0,29 Ha perKK (Hapsari et al, 2013). Jenis tanaman pohon didominasi 

jati  lokal, bitti, jati putih dan sengon.Kondisi hutan rakyat di Dusun Bunja biasanya berbentuk 

kebun. Lahan yang digunakan sebagai hutan rakyat merupakan lahan milik. Dusun Bunja 

mempunyai tanah sangat subur. Masyarakat menggunakan lahannya sebagai sawah, kebun, 

pekarangan dan hutan. Mayoritas setiap KK mempunyai lahan berbentuk sawah dan kebun, 

sehingga luasan lahan yang mereka miliki tidak terlalu luas.  

 

B. PERUBAHAN PETANI SUBSISTEN KE KOMERSIAL 

Masyarakat pada awalnya menanam kayu untuk memenuhi kebutuhan membuat rumah 

panggung. Rumah panggung dalam masyarakat merupakan sebuah simbol atau label bahkan 

sebagai identitas sosial bahwa mereka masih menjunjung tinggi nilai budaya leluhur. Budaya 
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menanam kayu masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Dusun Bunja. Semula petani 

menanam kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga bersifat subsisten. 

Menurut Rahardjo (1999), subsistensi sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Usaha 

yang dilakukan untuk sekedar hidup. Jiwa subsisten dikaitkan dengan peasant. Peasant adalah 

petani yang menguasai sangat sedikit faktor produksi seperti tanah, yang hasilnya untuk 

kebutuhan subsistensi (Damsar et al, 2016). 

Pada tahun 1990-an, petani mulai mendapat dukungan dari Pemerintah khususnya 

Kementerian Kehutanan melalui program Hutan Rakyat. Pengelolaan hutan rakyat merupakan 

salah satu pilihan strategi yang digunakan untuk menarik investasi masyarakat ke dalam hutan, 

menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa pada 

umumnya. Pengelolaan hutan rakyat juga merupakan strategi transisi untuk beralih dari 

penggunaan hasil hutan alam ke penggunaan hasil hutan tanaman. 

Masyarakat Dusun Bunja rata-rata memiliki hutan rakyat seluas 0,29 Ha/KK dan 

kepemilikan sawah seluas 0,43 Ha/KK (Hapsari et al, 2013). Kondisi kepemilikan lahan yang 

tidak terlalu luas menjadikan hasil panen yang diperoleh hanya dapat untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri. Dengan adanya program Hutan Rakyat maka petani tidak hanya menanam 

kayu dengan tujuan memenuhi kebutuhannya saja akan tetapi berubah menjadi komersial untuk 

memenuhi pasar komoditas kayu. Dalam Syahyuti (2006), petani subsisten adalah mereka yang 

“earns very little from his farming activities”, sedangkan petani komersial didefinisikan “a 

person who produces agricultural products intended for the market”. 

Dusun Bunja merupakan salah satu lokasi dikembangkannya program Konservasi Tanah 

dan Air (KTA) berupa terasering dan perlindungan mata air Sampaga serta penanaman jati 

(Tectona Grandis) skala komersial seluas 5 hektare (Hayati et al, 2012). Program tersebut 

mendapat dukungan dari masyarakat karena tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga 

kelestarian sumber daya alam khususnya hutan. Kondisi ini menggambarkan masih terjaganya 

kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan rakyat. Akhirnya masyarakat 

mulai menanam kayu untuk tujuan komersil dikarenakan pemasaran kayu sudah jelas. Hutan 

rakyat menjadi salah satu sumber penghasilan petani. 

 

C. RAGAM SUMBER PENGHASILAN PETANI HUTAN RAKYAT 

Sumber penghasilan petani dari sawah memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan 

dari lahan hutan rakyat. Sumber penghasilan dari tanaman pertanian sebesar 58,1% sedangkan 

tanaman kehutanan sebesar 30%. Jenis tanaman kehutanan yang dikembangkan yaitu jati lokal, 

jati putih (Gmelina), sengon, bitti, mahoni dan akasia. Adapun tanaman pertanian didominasi 

padi dan jagung. Pada saat musim hujan, areal persawahan ditanami padi, akan tetapi pada saat 

musim kemarau ditanami jagung, palawija atau sayur-sayuran dengan menggunakan pengairan 

irigasi. 

Lahan hutan rakyat selain ditanami tanaman kehutanan dan tanaman pertanian juga 

ditanami tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan memberikan kontribusi penghasilan 

sebesar 11,9%. Hasil tanaman perkebunan meliputi kakao, karet,  lada, cengkeh, kelapa, jambu 

mente dan pisang. Petani juga mendapatkan hasil lain berupa madu dan kayu bakar. Secara 

keseluruhan kontribusi hutan rakyat terhadap penghasilan total masyarakat adalah sebesar 

25,8%. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat Bunja secara mayoritas mempunyai mata 

pencaharian  sebagai petani. Hasil penelitian Hayati et al (2012) menunjukkan bahwa sebesar 

49,1% masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani. 
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Petani hutan rakyat di Dusun Bunja telah beralih dari subsisten ke komersial, akan tetapi 

ketika hasil yang diperoleh dari sektor lahan belum dapat memberikan hasil yang optimal maka 

petani berpikir secara rasional untuk mencari alternatif penghasilan selain dari sektor lahan. 

Alternatif sumber penghasilan petani hutan rakyat diperoleh dari sektor non lahan dan lain-lain. 

Sumber penghasilan petani hutan rakyat dari sektor non lahan berasal dari peternakan, 

jasa tenaga dan wirausaha. Penghasilan petani hutan rakyat terbesar dari jasa tenaga yaitu 

sebesar 78%. Banyak masyarakat yang menjadi tukang dan buruh tanidi kota Bulukumba dan 

Makassar. Penghasilan wirausaha berasal dari warung dan dagang. Penghasilan wirausaha 

memberikan kontribusi sebesar 13%. Sedangkan sektor peternakan memberikan kontribusi 

sebesar 9%. Ternak yang dikembangkan masyarakat yaitu sapi dan ayam. Secara keseluruhan 

penghasilan petani hutan rakyat dari sektor non lahan memberikan kontribusi sebesar 47,13%. 

Penghasilan petani dari sumber lain berasal dari kiriman, arisan, pinjaman dan bantuan. 

Kiriman memberikan kontribusi terbanyak yaitu sebesar 50,4%. Kiriman berasal dari anggota 

keluarga yang merantau ke kota lain bahkan keluar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) di Malaysia. Sedangkan arisan memberikan kontribusi terhadap penghasilan petani 

sebesar 17,3%. Adapun sebesar 31,3% penghasilan berasal dari pinjaman. Pinjaman 

memberikan kontribusi yang cukup besar karena adanya kemudahan masyarakat untuk 

memperoleh akses kredit. Sedangkan bantuan berupa raskin memberikan kontribusi sedikit 

hanya sebesar 1% dari penghasilan. Secara keseluruhan dari total penghasilan, sumber lain-lain 

memberikan kontribusi sebesar 16,55%. Ragam sumber penghasilan petani hutan rakyat dapat 

terlihat pada grafik dibawah ini : 

 

 
Gambar 2.Ragam sumber penghasilan petani hutan rakyat di Dusun Bunja 

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa secara keseluruhan dari total penghasilan, sektor non lahan 

memberikan kontribusi terbesar yaitu 47,13%. Sedangkan sektor lahan sebesar 36,32% dan 

sektor lain-lain sebesar 16,55%. Kontribusi penghasilan dari masing-masing sektor dapat 

terlihat pada grafik sebagai berikut:  
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Gambar 3.Kontribusi penghasilan petani hutan rakyat dari masing-masing sektor 

 

Pada gambar 3 diatas terlihat bahwa penghasilan dari sektor lahan belum memberikan 

kontribusi terbesar. Kondisi ini disebabkan hutan rakyat belum memberikan hasil yang 

maksimal. Tanaman kehutanan cukup banyak akan tetapi baru siap untuk di panen dalam jangka 

waktu lama. Petani berfikir dan bertindak secara rasional untuk mengoptimalkan lahan 

miliknya. Menurut James Scott, rasionalitas petani adalah moral ekonomi petani yang hidup di 

garis batas subsistensi yaitu dengan norma mendahulukan keselamatan dan tidak mengambil 

resiko. Hal ini merupakan perilaku yang rasional. Pendapat berbeda disampaikan oleh Samuel 

Popkin, pada hakekatnya petani terbuka terhadap pasar dan siap mengambil resiko, sepanjang 

kesempatan tersebut ada dan hambatan dari pihak patron (penguasa) dapat diatasi (Syahyuti, 

2006). 

Petani di Dusun Bunja awalnya menanam kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, 

setelah tercukupi kemudian akan menjual secara komersil jika ada kesempatan dan peluang 

pasar. Untuk lebih mengoptimalkan lahan hutan rakyat, petani memanfaatkan lahan dengan 

menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Petani memilih dan 

memutuskan mengelola lahan dengan pola agroforestri. Macam-macam bentuk agroforestri: 

agrisilviculture, silviagriculture, silvipasture, agrisilvipasture, silviagripasture. Penggunaan 

sebutan terletak pada penunjukkan komponen tanaman (crops) yang berbeda dalam sistem 

agroforestri (Awang, 2004). Bentuk agroforestri di Dusun Bunja yaitu silvoagriculture dimana 

keberadaan tanaman kehutanan pada lahan hutan rakyat lebih dominan daripada keberadaan 

tanaman pertanian.  

Lahan merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh petani. Scoones (1998) dalam 

Sumarti(2007) mendefinisikan aset penghidupan adalah sumber daya atau akses yang dimiliki 

seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika lahan belum dapat secara 

optimal memberikan kontribusi penghasilan maka sektor non lahan dan sektor lain-lain menjadi 

sumber alternatif penghasilan petani. Beragamnya sumber penghasilan petani menjadi salah satu 

cara mereka untuk bertahan hidup. Setiap petani memiliki strategi penghidupan.  

Dharmawan (2007) dalam Saraswati (2014) menyebutkan strategi nafkah bukan sekedar 

means of living yang bermakna sebagai mata pencaharian. Pengertian strategi nafkah lebih 

mengacu pada pengertian livelihood strategy (strategi penghidupan) yaitu strategi membangun 

sistem penghidupan, cara bertahan hidup atau memperbaiki status kehidupan. Strategi nafkah 

suatu rumahtangga menyangkut keberlangsungan hidup anggota rumahtangga tersebut. 

Carner (1984) menyatakan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh 

rumah tangga di pedesaan antara lain: (1) melakukan beraneka ragam pekerjaan meskipun 

mendapatkan upah yang rendah, (2) memanfaatkan ikatan kekerabatan serta pertukaran timbal 
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balik dalam pemberian rasa aman dan perlindungan, dan (3) melakukan migrasi ke daerah lain, 

baik migrasi desa-kota (Widodo, 2011). Kondisi seperti ini dialami oleh beberapa keluarga 

petani di Dusun Bunja. Petani sering menjadi buruh tani di lahan milik tetangga bahkan ada 

yang sampai keluar desa. Antar keluarga petani saling membantu ketika mereka mengalami 

kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa kepala keluarga ada yang melakukan 

migrasi keluar Dusun dan Desa di Kabupaten Bulukumba serta Kota Makassar dan kabupaten-

kabupaten lain di Sulawesi Selatan untuk memperoleh penghasilan tambahan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Scoones (1998) dalam Sumarti (2007), terdapat tiga 

strategi yang berbeda yang dilakukan penduduk pedesaan, yaitu : (1) intensifikasi atau 

ekstensifikasi pertanian; (2) diversifikasi nafkah; (3) migrasi/keluar berupa perpindahan dengan 

sukarela/sengaja atau tidak. Dalam penelitian ini petani di Dusun Bunja melakukan strategi 

intensifikasi dengan memilih jenis bibit tanaman dan mengoptimalkan pengelolaan lahan 

dengan pola agroforestri. Petani banyak yang melakukan diversifikasi nafkah dengan mencari 

pekerjaan selain sektor lahan untuk menambah penghasilan. Petani melakukan pola nafkah 

ganda dengan menjadi buruh bangunan ketika mereka selesai menanam dan sambil menunggu 

hasil panen. Beberapa petani juga melakukan migrasi dengan sengaja merantau ke berbagai 

daerah bahkan keluar negeri untuk menunjang penghidupan. Beragamnya sumber penghasilan 

petani hutan rakyat merupakan salah satu strategi untuk menunjang penghidupan.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Ragam sumber penghasilan petani hutan rakyat di Dusun Bunja berasal dari hutan rakyat, 

sawah, peternakan, jasa tenaga, wirausaha, kiriman, arisan, pinjaman dan bantuan. Keragaman 

sumber penghasilan dikelompokkan dalam penghasilan sektor lahan, penghasilan non lahan dan 

penghasilan lain-lain. Penghasilan sektor lahan belum memberikan kontribusi maksimal 

dikarenakan tanaman kehutanan belum siap untuk di panen dalam waktu dekat, sedangkan 

penghasilan sektor non lahan memberikan kontribusi terbesar. Petani hutan rakyat dalam 

menunjang penghidupannya melakukan strategi dengan intensifikasi pertanian, diversifikasi 

nafkah dan migrasi. Beragamnya sumber penghasilan petani hutan rakyat merupakan salah satu 

strategi untuk menunjang penghidupan.   

 

B. Saran 

Petani hutan rakyat sebaiknya lebih mengoptimalkan pengelolaan lahan terpadu  

(kehutanan, pertanian dan atau peternakan) dengan memilih bentuk agroforestri yang sesuai, 

supaya mendapatkan sumber penghasilan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 

serta sebagai salah satu alternatif strategi bertahan hidup. Di sisi lain, minimnya lapangan 

pekerjaan di desa dan lajunya migrasi keluar desa seyogyanya menjadi perhatian khusus 

pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah sebaiknya 

lebih memperhatikan model pembangunan di daerah pedesaan melalui program-program yang 

sesuai dengan kondisi sumber daya alam lokal dan kapasitas sumber daya manusia, dengan 

tujuan untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan antara pembangunan wilayah desa dan 

kota.   
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ABSTRAK 

 

Pemerintah memberikan akses kelola legal kepada masyarakat Marena melalui program perhutanan sosial 

berupa skema hutan adat. Masyarakat hukum adat (MHA) Kulawi mengajukan usulan penetapan Hutan 

Adat Marena. Marena terletak di Kecamatan Kulawi berjarak ± 90 km dari ibukota Kabupaten Sigi. MHA 

Kulawi di Marena memiliki interaksi yang sangat kuat dengan kawasan hutan adat “Marena” dan 

merupakan areal yang dikeramatkan dengan serangkaian norma-norma adat.  MHA Kulawi berencana 

mengelola Hutan Adat “Marena” sebagai sumber kehidupan karena memberikan manfaat langsung dan 

tidak langsung antara lain sumber daya genetik yang dipercaya bermanfaat menjaga kesehatan dan 

kelangsungan hidup masyarakat setempat. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.1156/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017 tanggal 16 Maret 2017, menetapkan Hutan Adat 

“Marena” seluas ± 756 Ha di yg dikelola MHA Kulawi di Desa Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten. 

Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

Kata Kunci: Perhutanan sosial, hutan adat Marena, MHA Kulawi  

 

I. PENDAHULUAN 

Program perhutanan sosial di Indonesia memasuki era baru pada pemerintahan Presiden 

Joko Widodo. Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di sekitar 

hutan untuk mengelola sumber daya hutan dalam lima skema pengelolaan, yaitu hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan, serta hutan adat. Dengan 

beragam skema ini, pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat dapat dilakukan secara 

legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu 

prinsip pengelolaan hutan lestari. Pemerintah memperkuat akses legal tersebut dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 

tentang Perhutanan Sosial.  

NAWACITA pemerintahan Jokowi- JK 2014-2019 terutama Agenda Kesatu yang 

berbunyi: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman kepada seluruh warga negara”, dan Agenda Ketiga “Membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dua 

butir NAWACITA tersebut kemudian dijabarkan dalam sub agenda implementatif antara lain 

pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar dengan strategi 

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan termasuk 

pengembangan hutan adat. Wujud nyata dari agenda NAWACITA tersebut adalah dibukanya 

                                                           
13Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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akses kepada masyarakat disekitar hutan untuk terlibat secara langsung dalam mengelola dan 

memanfaatkan kawasan hutan dalam rumah besar bernama “Perhutanan Sosial”.  

Pemerintah kemudian menawarkan program Perhutanan Sosial dengan skema 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa 

(HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan dengan 

target luasan 12,7 Juta hektar sebagai solusi penanganan konflik tenurial kawasan hutan. 

Program Perhutanan Sosial juga mencerminkan “standing position” negara yang memberikan 

rasa adil dalam pengelolaan sumberdaya alam dan hutan baik kepada korporasi yang memiliki 

kapital besar dan kepada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai modal ekonomi dan 

finansial. Konsep perhutanan sosial tersebut membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 

masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola sumberdaya hutan.  

Skema pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial tersebut diharapkan dapat mendorong 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan dan yang paling penting adalah 

terjaminnya integritas ekosistem hutan. Interaksi masyarakat dengan hutan merupakan aktivitas 

yang terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan. Praktek pemanfaatan dan pengelolaan wilayah 

pemukiman dan penghidupan sebuah komunitas, berdasarkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi 

adalah hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat hukum adat (MHA) di wilayah Indonesia. 

Perlindungan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lahan, perairan, hutan, dan 

keanekaragaman hayati. Hakikatnya adalah pilar-pilar kehidupan masyarakat adat dan 

masyarakat lokal berdasarkan nilai-nilai, pranata, dan kesejarahan keberadaan masyarakat dan 

wilayah adatnya. 

Penetapan hutan adat yang merupakan salah satu program dalam perhutanan sosial 

diharapkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan semakin meningkat. 

Demikian halnya dengan penetapan hutan adat Marena di Kulawi, pemerintah berharap 

kelestarian hutan tetap terjaga dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya 

semakin meningkat. 

 

II. KONDISI MARENA 

A. Letak Geografis 

Desa Marena merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kulawi Kabupaten 

Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Jarak dari ibukota provinsi ± 90 km sedangkan dari 

ibukota kecamatan ± 18 km. Desa Marena berada pada ketinggian  ± 600 M dpl. Meskipun jauh 

dari ibukota provinsi dan kecamatan, Desa Marena berada pada jalur transportasi trans Palu – 

Gimpu. Desa Marena berbatasan dengan : 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Makuhu Desa Winatu 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Oo Parese 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lawua 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Winatu 

Secara topografis hampir seluruh Desa Marena di dominasi oleh perbukitan sekitar 90% dengan 

tingkat kemiringan 60 – 80%, sedangkan sisanya 20 – 40 % adalah dataran yang diperuntukan 

dan dimanfaatkan untuk pemukiman dan persawahan. (Sumber : Statistik Desa Marena, 2017) 

 

B. Potensi Sosial dan Budaya 

Penduduk yang tinggal di dalam kawasan Hutan Adat Marena berjumlah ± 300 jiwa (92 

KK) dengan komposisi penduduk asli marena 60%, dan pendatang 40% (dari luar wilayah desa 

Marena). (Sumber : Statistik Desa Marena, 2017). Kultur masyarakat adat Marena adalah kultur 
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budaya Kulawi yang nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Alam. Dalam budaya mereka, terdapat 2 (dua) kepercayaan, yaitu mengatur 

hubungan antara manusia dengan manusia (Hintuwu) dan mengatur hubungan manusia dengan 

alam (Katuwua). 

 

III. KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT MARENA 

A.    Kearifan Lokal  

Masyarakat Adat Marena menganggap hutan sebagai sumber kehidupan turun temurun. 

Karena itu masyarakat Marena mempunyai ikatan emosiaonal dan kultural yang kuat terhadap 

hutan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebutuhan hidup yang diperoleh dari hutan, seperti 

kayu, rotan, bambu, pandan hutan, serta tumbuhan obat-obatan. Dalam pemanfaatan lahan 

hutan, masyarakat adat Marena memanfaatkan dengan dikonversi menjadi ladang dan kebun 

untuk padi, jagung dan sayur-sayuran untuk mencukupi kebutuhan pangan. Sedangkan di 

beberapa tempat dibawah tegakan lahan hutan dimanfaatkan untuk menanam tanaman tahunan 

seperti kopi dan lain-lain. Hutan juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk berburu hewan dan 

menangkap ikan di sungai untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu masyarakat adat Marena 

membagi hutan menjadi beberapa kategori (zona) : 

1. Wana Ngkiki 

Yaitu kawasan hutan yang terletak di puncak gunung yang jauh dari pemukiman, 

kebanyakan ditumbuhi lumut, rerumputan, pohon yang ada tidak terlalu besar, suhu rendah 

dan merupakan habitat beberapa jenis hewan serta tidak ada aktivitas manusia di dalamnya. 

2. Wana 

Yaitu kawasan hutan yang luas dan tutupannya rapat biasa disebut hutan rimba atau 

belantara. Area ini berfungsi sebagai kawasan tangkapan air dan hanya mengambil hasil 

hutan non kayu seperti rotan, getah, damar, bahan obat-obatan dan wewangian. Ciri fisik 

pohon di area ini berdiameter besar dan rapat. Kepemilikan bersifat komunal dan terletak di 

hulu, atau pegunungan. Tidak terdapat aktivitas manusia di dalamnya.  

3. Pangale  

Yaitu kawasan hutan yang berada di pegunungan dan dataran, termasuk kategori hutan 

sekunder karena sebagian sudah terdapat aktivitas manusia di dalamnya. Bagi masyarakat 

adat Marena, Pangale disiapkan untuk dijadikan kebun dan daerah dataran untuk 

persawahan. Selain itu pada kategori ini juga dimanfaatkan untuk (1) mengambil kayu dan 

rotan untuk keperluan rumah tangga (2) mengambil pandan hutan untuk membuat tikar dan 

bakul (3) mengambil obat-obatan untuk perawatan kesehatan. 

4. Pahawa Pongko 

Yaitu bekas kebun yang telah ditinggalkan dan berumur 25 tahun ke atas, sudah hampir 

menyerupai hutan sekunder semi primer. 

5. Oma  

Yaitu hutan bekas ladang atau kebun yang sering diolah untuk menanam kopi, kakao dan 

tanaman tahunan lainnya. Oma terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu : 

a. Oma Ntua 

Bekas kebun yang sudah ditinggalkan 16 – 25 tahun, sehingga kesuburan tanahnya sudah 

kembali normal dan dapat kembali diolah untuk dijadikan kebun atau ladang. 

b. Oma Ngura 

Bekas kebun yang sudah ditinggalkan 3 – 15 tahun dengan ciri ditumbuhi semak belukar. 

c. Oma Ngkuku 
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Bekas kebun yang baru ditinggalkan 1 – 2 tahun, didominasi oleh perdu, alang-alang dan 

rerumputan. 

6. Balingkea 

Yaitu bekas kebun yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun. Balingkea sering diolah untuk 

bertanam palawija berupa jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan sayuran. 

 

B.    Larangan dan Sanksi Adat 

Larangan dan sanki adat dalam mengelola sumber daya alam khususnya yang diambil 

dari dalam hutan bagi masyarakat adat Marena berbeda untuk masing-masing kategori.  

1. Untuk kategori Wana Ngkiki dan Wana, sama sekali tidak boleh disentuh atau ada aktivitas 

manusia di dalamnya. 

2. Untuk kategori Pangale, Pahawa Pongko, Oma dan Balingke larangan yang diberlakukan 

sebagai berikut : 

a. Menebang kayu dan membuka lahan disekitar hulu sungai dan daerah yang dikeramatkan 

b. Mengambil kayu untuk tujuan komersiil dalam bentuk apapun 

c. Mengelola damar dan kayu gaharu di wilayah adat Marena tanpa seijin lembaga adat 

d. Tidak diperbolehkan menangkap hewan/binatang langka di hutan dengan senjata/alat 

apapun 

e. Menambang emas tanpa ijin lembaga adat 

f. Mengambil rotan dengan cara menebang kayu tempat rotan bertumbuh dan melingkar 

g. Membuka perladangan dan perkebunan untuk tanaman komoditi secara sendiri-sendiri 

atau liar 

h. Pengambilan kayu bakar dalam jumlah besar seperti untuk pesta tanpa ijin lembaga adat 

i. Dilarang menjual atau memindahtangankan tanah/lahan/hutan kepada siapapun dan atas 

dasar apapun juga 

Sementara untuk sanksi adat yang diterapkan oleh Masyarakat Adat Marena terbagi menjadi 2 

kategori berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Penetapan pelanggaran 

berdasarkan bobot atau tingkatan pelanggaran, misalnya pelanggaran yang mengakibatkan 

kepunahan, kemusnahan, membahayakan dan mematikan serta penghancuran dikategorikan 

pelanggaran berat. Sementara pelanggaran yang mengakibatkan pengrusakan berskala kecil, 

pengurangan jumlah, pencemaran skala kecil dikategorikan pelanggaran ringan. Sanksi yang 

diberikan biasanya terbagi 2, yaitu hukuman dan denda. Besar kecilnya denda berdasarkan 

tingkat pelanggaran yang dilakukan dan besarannya ditentukan oleh lembaga adat. 

 

IV. PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT MARENA 

Pengakuan terhadap keberadaan suatu masyarakat hukum adat (MHA) dan hutan adatnya 

tergolong masih relatif baru dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

pemerintah daerah di Indonesia. Proses penetapan dimulai dengan mengenali subyek dan jenis 

hak masyarakat hukum ada. Pengakuan. Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dalam bentuk 

bentuk produk peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah dan SK Bupati. 
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Gambar 1. Pengajuan Hutan Adat pada Kawasan Hutan Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Prasetyo, et al, 2017 

 

Perda merupakan sebuah produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD dan Kepala Daerah 

(Bupati/Walikota). Untuk hutan adat yang akan ditetapkan apabila berada di dalam kawasan 

hutan, maka harus ditetapkan terlebih dahulu dengan sebuah Perda. Alur perizinan penetapan 

hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan negara dapat dilihat seperti Gambar 1 di atas. 

 

Gambar 2. Pengajuan Hutan Adat dari luar Kawasan Hutan Negara (APL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Prasetyo, et al, 2017 

 

Sementara itu untuk hutan adat yang akan ditetapkan apabila berada di luar kawasan 

hutan, maka bisa ditetapkan terlebih dahulu dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah 

bersangkutan. Alur perizinan penetapan hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan negara 

dapat dilihat seperti Gambar 2 di atas. 
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Seperti halnya Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Kabupaten Sigi yang berjuang untuk 

mendapatkan pengakuan terhadap Hutan Adat Marena. Setelah melalui proses yang cukup 

panjang, Pemerintah Kabupaten Sigi menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 15 

Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Tidak hanya berhenti 

sampai disini, Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Bupati 

Sigi No. 189-014 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi beserta 

lampiran petanya. Luas wilayah adat MHA Kulawi sebagaimana lampiran peta pada SK No. 

189-014 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 seluas ± 1.806,5 ha yang terdiri dari : a). Areal 

Hutan Adat seluas ± 1.441,5 ha; dan b). Areal Non Hutan Adat seluas ± 365 ha. Areal Non 

Hutan Adat merupakan wilayah dan berfungsi sebagai pemukiman maupun lahan pertanian. 

Berdasarkan hasil telaah dan perhitungan luas secara digital dengan mengacu pada Peta 

Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah (Lampiran Keputusan Menteri 

Kehutanan No.SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014), areal Hutan Adat dalam 

wilayah Adat MHA Kulawi adalah seluas ± 1.439 Ha terdiri dari (1). Kawasan Hutan 

Konservasi (HK) seluas ± 683 ha; (2). Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 405 

ha; dan (3). Areal Penggunaan Lain (APL-berhutan) seluas ± 351 ha. Areal dimaksud tidak 

tumpang tindih dengan perijinan/hak lain. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, MHA 

Kulawi di Marena menyatakan persetujuan bahwa areal yang akan ditetapkan menjadi Hutan 

Adat Marena secara definitif adalah areal yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas 

(HPT) di sisi Barat seluas ± 405 ha dan areal APL yang berhutan di sisi Timur dan Barat seluas 

keseluruhan ± 351 ha, sehingga luas hutan adat Marena yang dapat diproses lebih lanjut seluas ± 

756 ha. Adapun areal hutan adat yang masuk dalam wilayah TN. Lore Lindu seluas ± 683 ha, 

tetap diakui sebagai bagian wilayah adat MHA Kulawi di Marena sebagaimana amanat SK 

Bupati Sigi No. 189-014 tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017, dan pengelolaanya akan 

dilakukan bersama dengan pihak Taman Nasional Lore Lindu. Melalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1156/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017 

tanggal 16 Maret 2017, Hutan Adat “Marena” seluas ± 756 Ha di yg dikelola MHA Kulawi di 

Desa Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi 

ditetapkan menjadi Hutan Adat dan dicantumkan dalam Peta Kawasan Hutan. 

Dengan penetapan Hutan Adat Marena ini pemerintah berharap mampu mensejahterakan 

masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di masa mendatang. Hal ini bisa terwujud 

dengan kelestarian hutan yang tetap terjaga dan masyarakat dapat terus menikmati hasil dari 

hutan yang dia jaga tanpa merusak hutan. Masyarakat sejahtera hutan tetap lestari, dengan 

penerapan aturan adat dan sanksi dalam kehidupan masyarakat adat.  
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Gambar 3. Penyerahan SK Penetapan Hutan Adat Marena oleh Presiden Joko Widodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Prasetyo, et al., 2017 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pemerintah berusaha mensejahterakan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan 

adat melalui Penetapan Hutan Adat Marena. 

 

B. Saran 

Perlunya pendampingan dan pengawasan lebih lanjut dari para pihak terhadap MHA 

Kulawi khususnya dalam mengelola sumber daya hutan agar kelestariannya tetap terjaga. 
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ABSTRAK 

 

Serasah merupakan bagian tumbuhan yang mati dan terletak di permukaan tanah. Informasi tentang laju 

jatuhan serasah penting untuk menilai produktivitas hutan, mengetahui fenologi, dan mengetahui turnover 

biomassa. Laju jatuhan serasah juga merupakan salah satu parameter ekofisiologis yang penting dalam 

pengelolaan hutan. Penelitian bertujuan untuk menghitung laju jatuhan serasah pada dua spesies 

komersial yang banyak ditanam di Indonesia yaitu Acacia mangium (umur 11, 13, dan 14 tahun) dan 

Altingia excelsa (umur 7, 13, dan 22 tahun). Penelitian dilakukan di KPH Cianjur. Alat yang digunakan 

untuk koleksi serasah yaitu littertrap yang berukuran 0,9 x 1 m2. Littertrap yang digunakan sebanyak 45 

buah dengan masing-masing 5 buah pada setiap umur. Littertrap diletakkan di bawah pohon dengan 

ketinggian 1 m di atas permukaan tanah. Serasah dikoleksi sekali seminggu selama 3 bulan (Januari –

Maret 2017) dan dipisahkan berdasarkan komponennya yaitu daun, ranting, buah, dan bunga. Berat 

kering serasah dianalisis untuk memperoleh nilai laju jatuhan serasah. Berdasarkan data yang diperoleh, 

laju jatuhan serasah rata-rata A. mangium umur 11, 13, dan 14 tahun berturut-turut yaitu 214,16 kg ha-1 

bulan-1, 248,89 kg ha-1 bulan-1, dan 210,49 kg ha-1 bulan-1. Laju jatuhan serasah rata-rata A. excelsa umur 

7, 13, dan 22 tahun berturut-turut yaitu 132,79 kg ha-1 bulan-1, 258,31 kg ha-1 bulan-1, dan 268,31 kg ha-1 

bulan-1. Pada umur yang sama spesies A. excelsa memiliki laju jatuhan serasah yang paling tinggi. 

Serasah didominasi oleh komponen daun yaitu 60 – 100%. Laju jatuhan serasah berbanding lurus dengan 

umur, DBH, dan faktor iklim (temperatur dan curah hujan).  

 

Kata Kunci: Acacia mangium, Altingia excelsa, Ekofisiologi, Laju Jatuhan Serasah, Umur Pohon 

 

I. PENDAHULUAN 

Degradasi dan deforestasi hutan alam di Indonesia telah menjadi masalah global. Sejak 

akhir 1970an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonomi 

nasional (FAO, 1990). Pada tahun 1980an dan 1990an sektor kehutanan mengalami 

pertumbuhan yang pesat dan menjadi penggerak ekonomi ekspor (Forest Watch Indonesia, 

2011). Tercatat pada tahun 1994, kayu dan produk-produk kayu menghasilkan US$ 5,5 milyar 

pendapatan ekspor Indonesia atau sekitar 15% dari keseluruhan pendapatan ekspor (Forest 

Watch Indonesia, 2011). Ekspansi di sektor produksi kayu lapis dan pulp-dan-kertas menjadi 

salah satu faktor pendongkrak nilai ekonomi produk kehutanan. Hal ini sekaligus 

mengakibatkan peningkatan permintaan bahan baku kayu yang jauh melebihi kemampuan 

pasokan legal (Economist Intelligence Unitu, 1995). Tren penggunaan bahan baku kayu 

menunjukkan bahwa permintaan akan bahan baku kayu akan terus meningkat di tahun-tahun 

                                                           
1Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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mendatang (Direktorat Jenderal Planologi, 2014). Apabila peningkatan permintaan ini tidak 

diiringi dengan  peningkatan hasil kayu dari Hutan Produksi, maka pembalakan ilegal di hutan 

alam dapat terus terjadi. Laju deforestasi hutan Indonesia pada periode 2012-2013 mencapai 

727.981,2 ha tahun-1 (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 2015). 

Apabila keadaan ini tidak ditangani maka bukan tidak mungkin hutan alam Indonesia yang 

memiliki biodiversitas tinggi akan habis. 

Salah satu faktor penyebab kegagalan hutan produksi dalam memenuhi permintaan pasar 

dikarenakan hutan produksi kebanyakan hanya berfokus pada sistem produksi kayu dan sistem 

silvikultur tanpa mempertimbangkan aspek fisiologi pohon secara menyeluruh (Landsberg dan 

Sand, 2011). Padahal aspek fisiologis pohon menggambarkan respon pohon terhadap kondisi 

lingkungan yang berdampak pada laju pertumbuhan pohon itu sendiri (Landsberg dan Sand, 

2011). Salah satu aspek fisiologis yang memiliki peranan penting dalam menentukan laju 

pertumbuhan pohon adalah laju jatuhan serasah (Landsberg dan Sand, 2011). Laju jatuhan 

serasah dapat diartikan sebagai jumlah (biomassa) serasah yang terdapat dalam suatu luasan 

area tertentu selama periode tertentu (Landsberg dan Gower, 1997). Melalui informasi laju 

jatuhan serasah kita dapat menilai produktivitas hutan, mengetahui fenologi atau siklus 

perbungaan serta mengetahui turnover biomassa (Landsberg dan Gower, 1997; Peterson et al., 

2013; Ostertag et al., 2008). Informasi laju jatuhan serasah pada tanaman-tanaman komersial 

dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan hutan produksi terutama dalam penilaian produktivitas 

hutan (Landsberg dan Gower, 1997). Oleh karena itu penelitan ini bertujuan untuk menentukan 

laju jatuhan serasah pada tiga spesies komersial Indonesia yaitu Acacia mangium dan Altingia 

excelsa serta mengkaji hubungannya dengan umur, DBH, dan faktor iklim.   

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dan pengambilan data dimulai tanggal 5 Januari–

23 Maret 2017 di BKPH Sukanegara Utara, BKPH Sukanegara Selatan, dan BKPH Cianjur, 

KPH Cianjur, Perum Perhutani. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 45 buah litter trap berukuran 0.9x1 m2. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu serasah tegakan Altingia excelsa umur 7, 13, 

dan 22 tahun, dan serasah tegakan Acacia mangium umur 11, 13, dan 14 tahun. Adapun jarak 

tanam dari semua tegakan yang diteliti sama yaitu 3x3 m.   

 

C. Metode Penelitian 

1. Pemasangan litter trap 

Litter trap dipasang pada enam tegakan yaitu tegakan Acacia mangium umur 11, 13, dan 

14 tahun dan tegakan Altingia excelsa umur 7, 13, dan 22 tahun. Pada setiap tegakan dibuat plot 

20x20 m seperti pada Gambar 1. Dalam plot 20x20 m tersebut dipilih lima pohon untuk 

dijadikan sampel penelitian. Litter trap dipasang di bawah pohon sampel setinggi satu meter di 

atas permukaan tanah.  
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Gambar 1. Skema pemasangan litter trap 

 

Serasah dikumpulkan seminggu sekali yaitu setiap hari Kamis selama 3 bulan atau 12 

minggu dari tanggal 5 Januari 2017 – 23 Maret 2017. Serasah dipisahkan berdasarkan 

komponennya yaitu daun, ranting/batang, buah, dan bunga.  

2. Pengeringan serasah 

Serasah yang telah dipisahkan berdasarkan komponennya dikeringkan dalam oven pada 

suhu 105oC selama 24 jam. Kemudian berat kering serasah ditimbang dan dicatat. 

3. Pengukuran karakteristik pohon dan iklim 

Karateristik pohon yang diukur yaitu DBH pohon sampel. Data iklim diperoleh dari PT 

Perkebunan Nusantara VIII Kebun Panyairan yang terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten 

Cianjur. Data iklim yang dikumpulkan meliputi curah hujan dan temperatur udara (data tidak 

dipublikasikan). 

4. Analisis Data 

Perhitungan laju jatuhan serasah untuk masing-masing tegakan dihitung menggunakan 

persamaan  berikut: 

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐽𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎ℎ =  

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎ℎ (𝑡𝑜𝑛)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑝 (ℎ𝑎)

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)
  (Choesin dan Kadarsah, 2009) 

 

Adapun analisis statistika yang digunakan yaitu uji korelasi Pearson dan regresi linier 

sederhana. Rumus uji korelasi yang digunakan yaitu: 

(Walpole, 1995) 

dengan, 

rxy = nilai korelasi Pearson 

n   = jumlah sampel 

x   = nilai variabel yang ingin diuji 

y   = nilai variabel yang ingin diuji 

 

Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara laju jatuhan serasah 

dengan umur, curah hujan, temperatur dan DBH. Regresi linear sederhana digunakan untuk 

melihat pengaruh DBH terhadap laju jatuhan serasah. Uji korelasi Pearson dan regresi linear 

sederhana dilakukan dengan bantuan Minitab 17 Statistical Software. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perbandingan Laju Jatuhan Serasah pada A. mangium dan A. excelsa 

Perbandingan laju jatuhan serasah pada kedua spesies nampak pada Gambar 2. Dalam hal 

membandingkan laju jatuhan serasah kedua spesies digunakan umur yang sama, yaitu 13 tahun. 

Laju jatuhan serasah terbesar terdapat pada spesies A. excelsa. Hal ini mengindikasikan 

produktivitas A. excelsa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan A. mangium.  

 
Gambar 2. Laju jatuhan serasah pada A. mangium dan A. Excelsa 

 

Berdasarkan hasil penelitian dari Saharjo dan Watanabe (2000), laju jatuhan serasah A. 

mangium sekitar 1500 kg ha-1   (3 bulan)-1, sedangkan pada penelitian ini diperoleh laju jatuhan 

serasah A. mangium hanya sebesar 746 kg ha-1 (3 bulan)-1. Laju jatuhan serasah berdasarkan 

hasil penelitian cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Hal 

ini terutama dikarenakan pengukuran laju jatuhan serasah dilakukan pada musim hujan. Pada 

musim hujan laju jatuhan serasah memang lebih rendah dibandingkan pada musim kemarau 

(Saharjo dan Watanabe, 2000); (Becker et al., 2015). Hal ini dikarenakan pada musim hujan 

ketersediaan air cukup melimpah sehingga tumbuhan mengalami masa tumbuh yang panjang 

dan jarang menggugurkan daun (Taiz dan Zeiger, 2002).  

 

B. Korelasi Laju Jatuhan Serasah dan Umur Pohon 

Umur pohon merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya laju jatuhan 

serasah (Bray dan Gorham, 1964). Semakin tua umur pohon laju jatuhan serasah akan semakin 

besar, namun pada umur tertentu laju jatuhan serasah akan konstan dikarenakan pertumbuhan 

pohon yang juga melambat pada umur tertentu. Pada penelitian ini untuk melihat pengaruh 

umur pada kedua spesies, laju jatuhan serasah diamati pada tiga umur berbeda seperti pada 

Gambar 3.  

Berdasarkan Gambar 3(a), tidak terlihat hubungan yang jelas antara umur dan laju jatuhan 

serasah pada A. mangium. Selain itu, nilai korelasi Pearson (r) antara umur dan laju jatuhan 

serasah A. mangium juga sangat kecil yaitu 0,103. Nilai yang rendah ini menggambarkan 

hubungan yang lemah antara umur dan laju jatuhan serasah. Hal ini dikarenakan umur yang 

digunakan dalam pengukuran laju jatuhan serasah A. mangium terlalu dekat hanya berbeda 1 – 2 

tahun. Pada umur yang berdekatan sulit untuk melihat pengaruh umur terhadap laju jatuhan 

serasah. Pola yang serupa juga dapat diamati pada penelitan Aprianis (2011) pada speies A. 

crasicarpa yang berumur tiga dan empat tahun.  

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

A. mangium A. excelsa

L
a

ju
 J

a
tu

h
a

n
 S

er
a

sa
h

 

k
g

 h
a

-1
 (

3
 b

u
la

n
)-

1



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │181 
 
 

 
Gambar 3. Laju jatuhan serasah (a) A. magium dan (c) A. excelsa pada tiga umur berbeda 

 

Pada penelitian ini laju jatuhan serasah A. excelsa pada ketiga umur menunjukkan suatu 

kecenderungan. Laju jatuhan serasah per bulan A. excelsa pada umur 22 tahun lebih besar 

dibandingkan dengan kedua umur yang lebih muda. Selain itu, laju jatuhan serasah per bulan 

pada umur 13 tahun juga lebih besar dibandingkan umur 7 tahun. Hal ini menunjukkan semakin 

tua umur pohon maka laju jatuhan serasahnya juga semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Bray dan Gorham sebelumnya. Penelitian Choesin dan Kadarsah (2009) pada 

spesies Rhizopora sp. pada rentang umur 14 – 38 tahun juga menunjukkan pola serupa.  

 

C. Korelasi Laju Jatuhan Serasah dan DBH Pohon 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, laju jatuhan serasah akan semakin tinggi pada pohon 

yang semakin tua. Umur pohon sangat mempengaruhi DBH. Semakin tua umur pohon maka 

DBH pohon juga akan semakin besar. Dengan demikian, laju jatuhan serasah juga dipengaruhi 

oleh DBH pohon. Menurut Roig, et al. (2005), laju jatuhan serasah akan semakin tinggi pada 

pohon dengan DBH yang besar. Untuk melihat hubungan laju jatuhan serasah pada kedua 

spesies dengan DBH, maka dilakukan regresi linier sederhana antara DBH pohon dan laju 

jatuhan serasah seperti pada Gambar 4.  

 
Gambar 4. Regresi liniear antar DBH dan laju jatuhan serasah 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat kecenderungan semakin besar DBH maka laju jatuhan 

serasah juga semakin tinggi. Persamaan regresi antara DBH (variabel x) dan laju jatuhan serasah 

(variabel y) pada A. mangium yaitu y = 26,108x – 276,24 dengan nilai R2 yaitu 0,84. Nilai R2 

yang cukup besar menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel y dan x. Persamaan regresi 

antara DBH dan laju jatuhan serasah pada A. excelsa yaitu y = 9,6289x + 196,71 dengan nilai R2 
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yaitu 0,71. Pola serupa juga dapat diamati pada  spesies Litsea spp. dan Shorea spp (Handayani, 

2006). Hal ini menunjukkan variasi laju jatuhan serasah dapat diamati dengan jelas dengan 

adanya variasi nilai DBH. Pada variasi umur, perbedaan laju jatuhan serasah lebih sulit diamati 

seperti pada Gambar 3. 

 

D. Korelasi Laju Jatuhan Serasah dan Iklim 

Faktor lain yang memengaruhi besarnya laju jatuhan serasah selain umur dan DBH pohon 

adalah iklim. Faktor iklim yang memegang peranan dalam menentukan besarnya laju jatuhan 

serasah yaitu temperatur udara dan curah hujan (Handayani, 2006; Aprianis, 2011; Roig et al., 

2005). Korelasi antar iklim dan laju jatuhan serasah pada kedua spesies nampak pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Laju jatuhan serasah dan iklim pada (a) A. mangium dan 

 (b) A. excelsa 

 

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa pola grafik laju jatuhan serasah pada kedua 

spesies secara umum mengikuti pola grafik temperatur udara. Ketika temperatur naik laju 

jatuhan serasah juga mengalami kenaikan. Berdasarkan uji korelasi Pearson diperoleh nilai 

korelasi (r) antara temperatur dan laju jatuhan serasah pada A. mangium dan A. excelsa secara 
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berturut-turut yaitu 0,943 dan 0,859. Adapun nilai korelasi Pearson (r) antara curah hujan dan 

laju jatuhan serasah A. mangium dan A. excelsa secara berturut-turut yaitu 0,783 dan 0,800. 

Secara umum curah hujan juga menunjukkan hubungan yang positif dengan laju jatuhan  

serasah.  

Laju jatuhan serasah akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur (Roig et 

al., 2005). Ketika temperatur udara meningkat, transpirasi tumbuhan yang terjadi pada daun 

juga meningkat, sehingga tumbuhan kehilangan banyak air. Tumbuhan melakukan efisiensi 

proses fisiologis dengan menggugurkan daunnya (Saharjo dan Watanabe, 2000). Sebaliknya 

curah hujan berbanding terbalik dengan laju jatuhan serasah (Jordan, 1995). Curah hujan yang 

tinggi menyebabkan ketersediaan air melimpah yang direspon oleh tumbuhan sebagai masa 

tumbuh, sehingga masa tumbuh tumbuhan akan lebih panjang dan pohon akan menggugurkan 

daun lebih sedikit (Soeroyo, 1998). Hasil penelitian yang diperoleh bertolak belakang. Hal ini 

dikarenakan penelitian dilakukan pada musim hujan. Pada musim hujan ketersediaan air 

cenderung melimpah untuk pertumbuhan tumbuhan (Soeroyo, 1998), sehingga curah hujan 

bukanlah faktor penghambat pertumbuhan pohon dan pengaruhnya terhadap laju jatuhan serasah 

tidak signifikan. Pada musim hujan, temperatur udara merupakan faktor pembatas laju 

pertumbuhan tumbuhan dan penentu laju jatuhan serasah.  

Sebaliknya pada musim kemarau temperatur cenderung tinggi sepanjang bulan, sehingga 

curah hujan menjadi faktor pembatas pertumbuhan tumbuhan dan penentu laju jatuhan serasah 

(Mason, 1976). Temperatur udara yang tinggi pada musim kemarau meningkatkan laju 

transpirasi tumbuhan, sehingga tumbuhan cenderung menggugurkan daunnya. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian lain pada A. mangium yaitu diperoleh laju jatuhan serasah pada musim 

hujan lebih kecil dibandingkan pada musim kemarau (Saharjo dan Watanabe, 2000).   

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pada umur yang setara laju jatuhan serasah paling besar terdapat pada Altingia 

excelsa. Laju jatuhan serasah rata-rata A. mangium usia 11, 13, dan 14 tahun berturut-

turut yaitu 214,16 kg ha-1 bl-1, 248,89 kg ha-1 bl-1, dan 210,49 kg ha-1 bl-1. Laju jatuhan 

serasah rata-rata S. macrophylla usia 16, 23, dan 27 tahun berturut-turut yaitu 228,24 

kg ha-1 bl-1, 169 kg ha-1 bl-1, dan 175,64 kg ha-1 bl-1. Laju jatuhan serasah rata-rata A. 

excelsa usia 7, 13, dan 22 tahun berturut-turut yaitu 132,79 kg ha-1 bl-1, 258,92 kg ha-1 

bl-1, dan 268,31 kg ha-1 bl-1. 

2. Terdapat hubungan yang lemah antara umur dan produksi serasah pada A. mangium 

dan S. macrophylla. Terdapat hubungan yang kuat antara umur dan produksi serasah 

pada A. excelsa. Adapun hubungan antara DBH dan laju jatuhan serasah pada ketiga 

spesies cenderung berbanding lurus. Laju jatuhan serasah juga berbanding lurus 

dengan curah hujan dan temperatur. 

 

B. Saran 

1. Penelitian laju jatuhan serasah sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun atau 

lebih agar dapat melihat pengaruh musim terhadap laju jatuhan serasah dan untuk 

dapat menganalisis siklus fenologi. 

2. Penelitian laju jatuhan serasah dapat dikembangkan lebih luas untuk menganalisis 

siklus nutrisi yang terjadi pada tegakan.  
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ABSTRAK 

 

Kejadian tanah longsor di Kota Semarang terus meningkat dari waktu ke waktu yang menyebabkan 

banyak kerugian, baik korban jiwa maupun harta benda. Kecamatan Gajahmungkur merupakan salah satu 

dari 11 Kecamatan di Kota Semarang yang sering dilanda bencana tanah longsor pada waktu musim 

hujan. Bencana tanah longsor memberikan dampak serius bagi masyarakat, karena itu pendekatan 

strategis untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana longsor sangat diperlukan. Salah satu upaya 

utnuk melakukan hal tersebut adalah dengan melakukan identifikasi tingkat kerawanan tanah longsor di 

Kota Semarang. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kerawanan 

tanah longsor di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Analisi tingkat kerawanan tanah longsor 

dilakukan dengan metode skoring dan pembobotan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis 

(GIS). Parameter yang digunakan adalah kelerengan, curah hujan, geologi, jenis tanah, jarak dari patahan, 

jarak dari jalan, jarak dari sungai, penggunaan lahan, dan kepadatan penduduk. Data kejadian tanah 

longsor digunakan intuk memvalidasi peta tingkat kerawana tanah longsor yang telah dibuat. Sebanyak 

51 kejadian tanah longsor yang tercatat terjadi antara tahun 2002-2014 yang tersebar di semua kelurahan 

yang ada di Kecamatan Gajahmungkur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi tingkat 

kerawanan tanah longsor di daerah penelitian didominasi oleh kelas kerawanan rendah (60,82%), diikuti 

oleh sedang (25,04%) dan tinggi (14,13%). Dari overlay data kejadian tanah longsor dan peta kerawanan 

tanah longsor, sebanyak 30 kejadian (56.60%) terjadi di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, 16 

kejadian (30.21%) terjadi di daerah dengan tingkat kerawanan sedang, dan sebanyak 7 kejadian (13.21%)   

terjadi pada daerah dengan tingkat kerawanan rendah. 

 

Kata kunci : Tanah longsor, GIS, skoring, pembobotan, Kecamatan Gajahmungkur 

 

I. PENDAHULUAN 

Bencana alam adalah kejadian-kejadian yang berpotensi mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. Bencana alam terjadi menyeluruh di dunia, akan tetapi sebagian besar terjadi pada 

negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana bencana alam  sering terjadi di 

sempanjang tahun (Marfai et al., 2008). Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana 

utama yang sering terjadi di Indonesia terutama pada saat musim hujan. Tanah longsor tidak 

hanya merusak lingkungan dan harta benda, tetapi biasanya juga menimbulkan kematian. Oleh 

sebab itu, pemantauan dan usaha mitigasi tanah longsor sangat diperlukan dan harus dilakukan 

secara tepat (Sadarviana et al., 2006). Kejadian bencana tanah longsor di Kota Semarang 

                                                           
2 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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semakin meningkat, baik yang mengakibatkan korban jiwa ataupun hanya menyebabkan 

kerusakan atau kehilangan harta benda. Kondisi geografis Kota Semarang yang sebagian 

berbukit yang dipicu oleh kondisi geologi, jenis tanah, iklim, dll. menyebabkan Kota Semarang 

berpotensi terjadi bencana tanah longsor. Berdasarkan peta dari BPBD Kota Semarang, ada 

sedikitnya 51 titik rawan longsor yang tersebar di 49 kelurahan di 11 kecamatan. Kecamatan-

kecamatan tersebut adalah Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Pedurungan, Semarang 

Selatan, Semarang Barat, Ngaliyan, Tugu, Mijen, Gunungpati, dan Tembalang. 

Bencana tanah longsor mengakibatkan pengaruh yang serius terhadap masyarakat, oleh 

karena itu, pendekatan yang strategis untuk usaha mitigasi dan pengurangan risiko bencana 

tanah longsor sangat diperlukan. Oleh karena itu, rangkaian program strategis perlu dilakukan 

misalnya dengan mengidentifikasi kondisi alami yang mengendalikan dan memicu kejadian 

tanah longsor, menganalisis dan memprediksi mekanisme tanah longsor (Karnawati et al., 

2012).  Menurut Wahono (2010), kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tidak berjalan 

baik di berbagai wilayah Indonesia meskipun hamper seluruh wilayah Indonesia pernah 

mengalami kejadian bencana tanah longsor. Terbatasnya data, kurangnya ahli kebencanaan, 

keterbatasan dana, dan kurangnya kesadaran pemerintah lokal adalah berbagai alasan mengapa 

aktivitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana belum memadai. Di sisi lain aktivitas mitigasi dan 

kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk mengurangi dampak yang diakibatkan bencana 

alam. Kecamatan Gajahmungkur berlokasi di bagian tengah Kota Semarang adalah salah satu 

kecamatan di Kota Semarang yang rawan terhadap bencana tanah longsor. Ada enam kelurahan 

di Kecamatan Gajahmungkur yang yang rawan terhadap bahaya tanah longsor, yaitu Kelurahan 

Lempongsari, Kelurahan Bendungan,Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor, 

Kelurahan Bendan Duwur, dan Kelurahan Gajahmungkur (BPBD, 2014). Berdasarkan uraian di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kerawanan tanah 

lonmgsor di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pada Bulan 

Februari-Oktober 2014.  Secara geografis Kecamatan Gajahmungkur terletak di 

110°23'11.99"E-110°25'14.37"E and 6°59'40.04"S - 7° 1'51.68"S memiliki luas sekitar 940,67 

Ha dengan ketinggian antara 90 – 100 m dpl. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Data penelitian ini terdiri dari: 

1. Peta RBI skala 1:25000 dari BIG, 

2. Peta geologi lembar Magelang-Semarang skala 1:100.000 dari Dinas ESDM Provinsi 

Jawa Tengah, 

3. Data curah hujan harian 2002-2012 dari Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 

4. Citra Google Earth 2014 untuk updating peta penggunaan lahan, 

5. Peta jenis tanah dari BAPPEDA Kota Semarang, 

6. Data kependudukan dari BPS, 

7. Data kejadian longsor dari kantor kelurahan, kecamatan, BPBD Kota Semarang, dan 

hasil survey. 
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C. Metode Penelitian 

Pembuatan peta rawan longsor menggunakan metode pembobotan dan skoring yang 

dimodifikasi dari Paimin and Sukresno (2010), dan Taufik and Hayati (2014). Skema 

pembobotan dan skoring parameter peta rawan longsor sebagai berikut: 

 

Table 1. Pembobotan dan Skoring Kerawanan Tanah Longsor 

 Parameter Variables Bobot Skor 

     

1. Curah hujan 3 harian kumulatif 

tertinggi 

< 50 mm 0.3 1 

50-99 mm  2 

100-199 mm  3 

200-300 mm  4 

>300 mm  5 

2. Kelerengan < 8%  0.2 1 

8–15%   2 

15–25%   3 

25–40%   4 

>40%   5 

3. Geologi Alluvial Sediment 0.1 1 

Formasi Damar   2 

4. Jenis tanah Alluvial 0.05 1 

Yellowish Red 

Mediterranean  

 2 

5. Penggunaan lahan Tubuh air 0.15 1 

Semak/belukar, 

tanah kosong 

 2 

Kebun campur  3 

Pertanian lahan 

kering  

 4 

Permukiman  5 

6. Jarak dari patahan > 400 0.05 1 

300 – 400   2 

200 – 300   3 

100 – 200   4 

0 – 100  5 

7. 

 

 

 

Jarak dari jalan 

 

 

 

> 200 0.05 1 

100 – 200   2 

50 – 100   3 

25 – 50   4 

0 – 25  5 

8. Jarak dari sungai > 100 0.05 1 

50 – 100   2 

25 – 50  3 

10 – 25   4 
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0 – 10  5 

9. Kepadatan penduduk (jiwa/km2) >2,000 0.05 1 

2,000-5,000  2 

5,000-10,000  3 

10,000-15,000  4 

>15,000  5 

Peta hasil analisis diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi yang 

kemudian divalidasi menggunakan data kejadian tanah longsor. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Curah Hujan  

Data yang digunakan adala curah hujan harian dari tahun 2002-2012 dari tiga stasiun 

hujan, yaitu: Pucanggading, Mangkang, dan Gunungpati. Curah hujan maksimal tiga harian 

digunakan dalam analisis. Analisis poligon Thiessen digunakan untuk membuat disitribusi 

spasial curah hujan maksimal akumulasi tiga harian. Didapatkan dua kelas curah hujan, kelas III 

dan kelas IV seperti pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Distribusi spasial curah hujan Kecamatan Gajahmungkur 

 

B. Kelerengan 

Rusdiyatmoko (2013) menyebutkan bahwa informasi kelerengan selalu berkaitan dengan 

area rawan longsor. Wilayah studi didominasi oleh kelerengan datar sampai dengan berombak 

(34.96%), dan pada bagian tengah terdapat area dengan kelerengan curam sampai dengan curam 

(25->40%).  Distribusi spasial kelereangan wilayah studi ditampilkan dalam gambar 2. 

 
 Gambar 2. Distribusi spasial kelerengan Kecamatan Gajahmungkur 
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C. Geologi  

Berdasarkan peta geologi lembar Magelang dan Semarang skala 1:100.000.terdapat dua 

formasi geologi pada wilayah studi, yaitu formasi damar dan aluvial sedimen. 

 
Gambar 3. Distribusi spasial geologi Kecamatan Gajahmungkur 

 

D. Jarak dari Patahan 

Patahan adalah ciri struktural yang menggambarkan sebuah zona patahan yang mudah 

bergerak, di mana kerawanan tanah longsor menjadi lebih tinggi di daerah tersebut. Menurut 

Thanden et al. (1996), terdapat dua patahan aktif di wilayah studi yang berlokasi di bagian barat 

dan tengah. Jarak dari patahan diukur dengan interval 100 meter.  

 
 Gambar 4. Distribusi spasial jarak dari patahan Kecamatan Gajahmungkur 

 

E. Jenis Tanah 

Terdapat dua jenis tanah di wilayah studi, yaitu asosiasi aluvial, terdiri dari endapan 

dataran banjir atau endapan kipas aluvial yang terdiri dari material besar dan kecil yang 

mengendap secara tidak teratur. Jenis tanah lainnya adalah tanah mediteranian merah kuning, 

terdapat di bagian selatan area studi. Tanah ini terbentuk oleh pelapukan batuan induk dan 

batuan lanjutan (Marfai, 2003). 
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Gambar 5. Distribusi spasial jenis tanah Kecamatan Gajahmungkur 

 

F. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan diklasifikasikan menjadi lima kelas, didominasi oleh pemukiman 

(59.36%), semak belukar (17.63%), pertanian lahan kering (14.53%) 

 
Gambar 6. Distribusi spasial penggunaan lahan Kecamatan Gajahmungkur 

 

G. Jarak dari Jalan 

Satu dari faktor pengendali kestabilan lereng adalah aktivitas pembangunan jalan. Faktor 

ini dibuat dengan hipotesis bahwa tanah longsor terjadi lebih sering sepanjang jalan, berkaitan 

dengan pemotongan lereng yang tidak tepat dan drainase dari jalan (Dahal et al., 2008). Jarak 25 

meter digunakan untuk membuat buffer dari jalan. Lima kelas jarak dari jalan yang dibuat 

adalah 0-25 m, 25-50 m, 50-100 m, 100-200 m, dan >200 m. 
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Gambar 7. Distribusi spasial jarak dari jalan Kecamatan Gajahmungkur 

 

H. Jarak dari Sungai 

Yalcin (2008) menyebutkan bahwa derajat kejenuhan material pada lereng adalah sebuah 

parameter penting yang mengontrol stabilitas lereng. Kedekatan jarak dari lereng ke sungai 

adalah faktor penting lain yang mengontrol stabilitas lereng. Peta jarak dari sungai dibust 

dengsn buffer dari jaringan sungai dengan interval 0-10 m, 10-25 m, 20-50 m, 50-100 m, dan 

>100 m (Samodra, 2014). 

 
Gambar 8 Distribusi spasial jarak dari sungai Kecamatan Gajahmungkur 

 

I. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk dihasilkan dari membandingkan jumlah penduduk dari tiap 

kelurahan dengan luas area kelurahan yang bersangkutan. Data populasi diperoleh dari BPS 

(2014) dan data monografi dari semua kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur. 
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Gambar 9. Distribusi spasial kepadatan penduduk Kecamatan Gajahmungkur 

 

J. Tingkat Kerawanan Tanah Longsor 

Berdasarkan pembobotan dan skoring pada Table 1., analisis dan perhitungan 

menghasilkan tiga level kerawanan tanah longsor, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan 

analisis, Kecamatan Gajahmungkur didominasi oleh tingkat kerawanan rendah (60.82%), 

sedang (25.04%), dan tinggi (14.14%). 

Untuk memvalidasi hasil analisis tingkat kerawanan tanah longsor, data kejadian tanah 

longsor digunakan dengan meng-overlay dengan peta rawan tanah longsor sehingga didapatkan 

distyribusi kejadian tanah longsor pada masing-masing tingkat kerawanan tanah longsor. Hasil 

dari proses validasi menunjukkan bahwa 30 kejadian (56.60%) terjadi pada wilayah dengan 

tingkat kerawanan tinggi, 16 kejadian (30.19%) terjadi pada wilayah dengan tingkat kerawanan 

sedang, dan terdapat tujuh kejadian tanah longsor (13.2%) yang terjadi pada tingkat 

kerawananan rendah. 

Berdasarkan distribusi kejadian tanah longsor, dapat dianalisis bahwa kejadian longsor 

didominasi oleh kejadian yang terjadi pada kelerengan curam sampai dengan sangat curam 

(25%->40%) dengan 40 kejadian. Ini sejalan dengan teori bahwa dengan bertambahnya sudut 

lereng, maka tegangan geser tanah atau material yang tidak terkonsolidasipada umumnya 

bertambah dan kemungkinan terjadinya tanah longsor semakin bertambah (Hadmoko et al., 

2009). Hal ini sesuai juga dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa di wilayah 

Kecamatan Gajahmungkur kejadian tanah longsor terjadi pada area yang berlereng curam 

sampai dengan sangat curam (Purba et al. (2014); Faizana et al. (2015); Taufik and Hayati 

(2014).  Berdasarkan kondisi geologi, hampir semua kejadian tanah longsor terjadi di formasi 

damar (52 kejadian), hal ini dikarenakan wilayah studi didominasi oleh formasi ini (91.37%).  

Berdasarkan jarak dari sungai, kejadian tanah longsor sebagian besar terjadi di jarak lebih dari 

100 meter dari sungai (25 kejadian), dan hanya 12 kejadian longsor yang terjadi pada jarak dari 

sungai kurang dari 25 meter. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadmoko et al. (2009) yang 

mengungkapkan bahwa tidak ada tren yang menunjukkan penurunan frekuensi longsor dengan 

bertambahnya jarak dari sungai. 
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Gambar 10. Distribusi spasial tingkat kerawanan tanah longsor Kecamatan 

Gajahmungkur 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Distribusi spasial tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang didominasi oleh tingkat kerawanan rendah (60.82%), diikuti oleh sedang 

(25.04%) dan tinggi (14.14%). 

2. Kejadian tanah longsor sebagian besar terjadi pada daerah dengan tingkat kerawanan 

tinggi (56.60%), pada kerawanan sedang (30.19%), dan pada kerawanan rendah 

(13.2%). 

3. Pada daerah penelitian, kejadian tanah longsor tidak menunjukkan kecenderungan 

semakin meningkat dengan semakin dekatnya jarak dengan sungai. 
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ABSTRAK 

 

Ekosistem mangrove yang berkembang di kawasan pesisir mempunyai peranan yang besar dalam 

menjaga kualitas lingkungan di sekitarnya. Salah satu lingkungan yang berada berdekatan dengan 

kawasan mangrove adalah tambak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kulaitas lingkungan tambak 

yang berdekatan dengan kawasan hutan mangrove. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsong, 

Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

diskriptive kuantitatif, sedangkan pengambilan data dilakukan dengan metode observasi dan pengukuran 

langsung. Analisis data dilakukan dengan metode diskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran di 

lapangan dengan standard baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat 

salinitas perairan tambak berada pada tingkat netral, dengan konsentrasi oksigen terlarut 3,04 ppm dan 

tingkat salinitas 36,2 ‰. Tekstur tanah pada tambak didominasi oleh liat dengan 42,8%, pasir 18,2% dan 

debu 39% yang digolongkan dalam kelas “liat”. Rata-rata nilai pH tanah pada semua stasiun pengamatan 

berada pada harkat netral. Hasil analisis kandungan bahan organik tanah menunjukkan bahwa rata-rata 

kandungan C-Organik pada semua stasiun pengamatan adalah 2,40% yang termasuk dalam harkat sedang. 

Kandungan Nitrogen pada semua stasiun pengamatan adalah 0,13% yang termasuk dalam harkat rendah. 

Kandungan C/N rasio berkisar antara 13 (sedang) sampai 31 (sangat tinggi) dengan nilai rata-rata 18,20 

yang berada pada harkat tinggi. Hasil analisis rata-rata kandungan phospor dan kalium masing masing 

130,60 ppm dan 112,20 ppm yang termasuk dalam harkat sangat tinggi. 

 

Kata Kunci: Lingkungan, tambak, mangrove, Karangsong, Indramayu 

 

I. PENDAHULUAN 

Ekosistem mangrove mempunyai peranan yang penting dalam menunjang kesehatan 

lingkungan pesisir dan keberlangsungan sumberdaya perikanan, terutama perikanan budidaya. 

Indonesia yang beriklim tropis mmepunyai panjang garis pantai sekitar 81.000 km merupakan 

habitat yang sesuai bagi tumbuh dan berkembangnya vegetasi mangrove. Hutan mangrove 

tersebar hampir di seluruh wilayah pesisir di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi sampai ke Papua, dengan luas sangat bervariasi bergantung pada kondisi fisik, 

komposisi substrat, kondisi hidrologi, dan iklim yang terdapat di pulau-pulau tersebut. Luas 

hutan mangrove di Indonesia adalah yang terluas di dunia dengan luasan mencapai 3.112.989 

Ha dengan persentase 22,6% dari total luasangan mangrove di seluruh dunia (Giri et al., 2011). 

 

                                                           
3Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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Salah satu peran penting ekosistem mangrove yang berkaitan dengan produktivitas perairan 

pesisir adalah bahwa secara biologi ekosistem mangrove merupakan produsen primer energy 

hidup melalui serasah yang dihasilkan. Serasah yang dihasilkan dari hutan mangrove akan 

terdekomposisi dengan bantuan bakteri dan menjadi sumber makanan bagi fitoplankton yang 

ada di perairan di bawah tegakan hutan mangrove. Fitoplankton tersebut akan menjadi sumber 

makanan bagi biota laut yang lebih besar. Secara ekologi, hal ini akan menjadi sumber utama 

rantai makanan yang akan mensuplay makanan bagi organisme laut yang lebih besar. Berbagai 

hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang positif antara luas hutan mangrove dengan 

produksi tangkapan ikan, udang dan kepiting. Penelitian (Mardawati, 2004) menyatakan adanya 

korelasi yang sangat erat (r=0,999) antara kualitas lingkungan mangrove dengan produktivitas 

tambak. 

Wilayah pesisir Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa 

Barat yang telah berhasil melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2000 

kawasan ini merupakan salah satu kawasan pesisir yang mengalami kerusakan karena adanya 

abrasi. Berbagai kerugian diderita masyarakat sekitar karena rusaknya tambak masyarakat, 

matinya kegiatan wisata, terendamnya daratan karena terkena banjir air pasang dan berbagai 

kerugian lain yang menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Menyadari akan pentingnya 

hutan mangrove sebagai penahan ombak dan pencegah abrasi, pada tahun 2008 sebagian 

masyarakat membentuk kelompok yang diberi nama kelompok pelestari mangrove “Pantai 

Lestari”. Sejak tahun 2008 kelompok ini aktif melakukan rehabilitasi mangrove di sisi utara 

muara sungai di Desa Karangsong. Kegiatan rehabilitasi mangrove tersebut akhirnya berhasil 

dan terus bertambah luasannya dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 kelompok tersebut telah 

berhasil membangun kawasan rehabilitasi mangrove seluas ± 15 hektar. 

Keberadaan mangrove di Desa Karangsong yang berdampingan dengan kawasan tambak,  

secara ekologi juga berpengaruh terhadap lingkungan tambak di sekitarnya. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara keberadaan mangrove dengan kualitas 

lingkungan tambak, terutama air dan substrat, maka perlu dilakukan penelitian dan pengkajian 

yang mendalam. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tangal bulan Agustus 2017. Secara 

adminsitrasi, lokasi penelitian berada di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten 

Indramayu, Jawa Barat. Secara astronomis, Desa Karangsong  terletak pada posisi koordinat 

06°18’ 54’ 00,30”- 06°18’ 54,09” Lintang Selatan dan 108° 20’ 44,79”- 108° 22’ 16,40” Bujur 

Timur. Desa Karangsong merupakan desa pantai  yang terletak ± 3 km di sebelah timur dari ibu 

kota Kabupaten Indramayu. Berdasarkan topografinya, desa ini mempunyai ketinggian 

mencapai 0 - 3 meter di atas permukaan laut dan panjang garis pantai mencapai 2 km dengan 

suhu harian rata-rata mencapai 29ºC - 31°C (Monografi Desa Karangsong, 2016). 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan sebagai obyek kajian adalah ekosistem tambak yang berada di 

sekitar kawasan hutan mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Alat yang 

digunakan antara lain seperangkat alat yang terbuat dari pipa besi yang dirancang khusus untuk 

mengambil sampel tanah, plastik sampel, karung, pH meter, thermometer, botol sampel 600 ml, 

Ice box, es batu, salinometer, Global Positioning System (GPS), alat tulis dan kamera. 
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C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah diskriptive kuantitatif, yaitu 

menjelaskan dan menggambarkan kondisi kualitas air dan tanah pada lahan tambak yang 

berlokasi di sekitar hutan mangrove dengan didukung data-data berupa angka yang didapatkan 

dari pengukuran. Pengambilan data sifat fisik dan kimia substrat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu teknik pengukuran langsung dan pengukuran di laboratorium.  

Pengukuran langsung dan pengambilan sampel  air dilakukan pada lokasi tambak yang 

dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan melakukan pengukuran dan pengambilan 

sampel air pada lokasi yang telah dipilih dengan mempertimbangkan sebaran lokasi, dan 

perbedaan kondisi biofisik sehingga hasil pengukuran diharapkan dapat mewakili secara 

keseluruhan. Sampel air  diambil menggunakan water sampler sebanyak 600 ml pada masing-

masing plot penelitian dengan tiga kali pengulangan. Kemudian botol sampel diberi label dan 

dimasukkan ke dalam cool box dengan pengawet es agar tidak mengalami perubahan sifat 

kimia. Salinitas (kadar garam) diukur dengan mengambil sebagian kecil air untuk ditempelkan 

pada salinometer. Selanjutnya nilai kadar garam dapat dilihat pada display. Suhu air diukur 

dengan menggunakan termometer batang yang dicelupkan dalam air dan dilihat tinggi air raksa 

dalam alat tersebut yang menunjukkan suhu.  

Data hasil pengukuran selanjutnya dianalisis secara diskriptif berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut. Pengambilan 

sampel tanah dilakukan menggunakan pipa besi berukuran 2,5 inci yang dirancang untuk 

mengambil sampel tanah pada substrat berlumpur. Pipa besi  kemudian ditancapkan ke dalam 

tanah secara tegak lurus dengan kedalaman ± 60 cm. Kemudian sampel tanah tersebut 

dimasukan kedalam kantong plastik sampel sebanyak ± 2 kg. Sampel yang berada dalam 

kantong plastic selanjutnya disatukan dalam karung plastik yang berukuran 50 kg dan diikat 

rapat sehingga sampel tersebut mudah dibawa ke laboratorium untuk dianalisis sifat fisik dan 

kimianya. Data yang diperoleh dari laboratorium kemudian di analisis secara deskriptif, yaitu 

dengan mendekskripsi hasil analisis fakta sifat-sifat fisik dan kimia tanah yang diperoleh dari 

laboratorium maupun dari pengukuran langsung di lapangan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.    Analisis Kualitas Air  

Pengukuran parameter tingkat keasaman atau pH merupakan salah satu hal penting dalam 

menentukan kualitas suatu perairan. Perubahan pH sedikit saja dari pH alami menjadi indikator 

terganggunya sistem alami. Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan 

kadar CO2 yang dapat membahayakan kehidupan biota laut. Berdasarkan hasil pengukuran di 

lapangan dengan menggunakan kertas lakmus, nilai pH air rata-rata adalah 7,04 yang berada 

pada kisaran harkat netral. Jadi kondisi pH di perairan tambak yang berdekatan dengan hutan 

mangrove masih relatif bagus bagi perkembangan organisme laut. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut, 

ditetapkan nilai baku mutu pH untuk kehidupan organisme laut adalah antara 7-8,5, dengan 

demikian, kondisi perairan di pada tambak masih sesuai baku mutu. 

Salinitas didefinisikan sebagai jumlah berat garam yang terlarut dalam 1 liter air, 

biasanya dinyatakan dalam satuan ‰ (per mil, gram perliter). Salinitas mempengaruhi proses 

biologi dan secara langsung akan mempengaruhi kehidupan organisme antara lain yaitu 

mempengaruhi laju pertumbuhan, jumlah makanan yang dikonsumsi, nilai konversi makanan, 

dan daya kelangsungan hidup. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dengan menggunakan 
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salinometer besaran salinitas berada pada kisaran 35‰ sampai dengan 37‰, dengan nilai rata-

rata 36,2‰. Menurut Khordi (1997) dalam Suryaperdana (2011), ikan bandeng akan memiliki 

pertumbuhan optimum pada kisaran salinitas 10-35 ‰. Sedangkan udang windu (Penaeus 

monodon), dan udang peci (P. merguensis) akan tumbuh dengan baik pada kisaran salinitas 15-

22‰. Tingkat salinitas pada perairan tambak secara umum masih sesuai untuk pertumbuhan 

udang dan ikan karena besaran salinitas berfluktuatif. Menurut Nontji (2005) sebaran salinitas 

air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor : (a) Penguapan, makin besar tingkat penguapan air 

laut di suatu wilayah, maka salinitasnya tinggi dan sebaliknya pada daerah yang rendah tingkat 

penguapan air lautnya, maka daerah itu rendah kadar garamnya; (b) Curah hujan, makin 

besar/banyak curah hujan di suatu wilayah laut maka salinitas air laut itu akan rendah dan 

sebaliknya makin sedikit/kecil curah hujan yang turun salinitas akan tinggi; (c) Banyak 

sedikitnya sungai yang bermuara di laut tersebut, makin banyak sungai yang bermuara ke laut 

tersebut maka salinitas laut tersebut akan rendah, dan sebaliknya makin sedikit sungai yang 

bermuara ke laut tersebut maka salinitasnya akan tinggi. 

Dissolved oksigen (DO) atau oksigen terlarut adalah sejumlah oksigen yang terlarut 

dalam suatu perairan yang dinyatakan dalam satuan miligram per liter atau satuan ppm (part per 

million). Kuantitas oksigen air mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan 

kehidupan organisme perairan untuk melakukan aktivitas biokimia, yaitu untuk respirasi 

(pernafasan), reproduksi dan kesuburan. Dengan demikian, makin tinggi kadar DO di 

permukaan perairan, makin sehat air tersebut bagi biota perairan. Berdasarkan hasil analisis di 

laboratorium, rata-rata nilai oksigen terlarut adalah 3,04 ppm. Kadar DO ini lebih rendah dari 

pada kadar alami DO di perairan Indonesia yang berkisar 4,5—7,0 ppm. Sedangkan ambang 

batas baku mutu DO untuk kehidupan biota laut adalah > 5 ppm. Kadar DO yang mempunyai 

tingkatan “sangat sesuai” untuk tambak adalah > 8 ppm, sedangkan kadar DO antara 3 sampai 6 

termasuk dalam tingkatan “sesuai bersyarat” (Dede & Aryawati, 2014). Kadar DO yang rendah 

disebabkan oleh terjadinya dekomposisi bahan organik dan oksidasi bahan an-organik dapat 

mengurangi kadar DO hingga mencapai nol (anaerob). Beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kandungan DO di perairan menurun antara lain naiknya suhu perarairan, 

mekanisme respirasi (terutama pada malam hari) dan adanya lapisan minyak diatas permukaan 

air (Hutagalung & Setiapermana, 1994). 

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang berperan dalam mengatur 

proses kehidupan dan penyebaran organisme. Suhu air juga merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam proses metabolisme organisme di perairan (Effendi, 2003). Suhu rata-rata 

perairan tambak adalah 31°C, sedangkan baku mutu suhu air laut pada perairan mangrove untuk 

kehidupan organisme laut berkisar 28 – 32°C. Menurut Purnomo (1988) dalam Suryaperdana 

(2011), kisaran suhu yang diperbolehkan dalam pemeliharaan udang windu adalah 26°C - 32°C. 

dengan demikian, parameter suhu pada tambak masih sesuai untuk budidaya udang. 

 

B.    Analisis Kualitas Substrat  

Tekstur tanah ialah menunjukkan perbandingan butir-butir pasir (diameter 2,00-0,05 

mm), debu (0.005-0,02 mm) dan liat (<0,002-002) di dalam tanah (Yusanto, 2009). Tekstur 

substrat dianalisis berdasarkan perbandingan pasir, liat, dan debu pada Sigitiga Millar. Secara 

tidak langsung tekstur tanah juga menentukan struktur tanah yang penting bagi gerakan udara, 

air, dan zat-zat hara di dalam tanah, dan juga berpengaruh terhadap kegiatan makro dan 

mikroorganisme tanah. Penilaian terhadap kualitas tanah sangat penting dilakukan karena sangat 

menentukan keberhasilan kegiatan budidaya ikan atau udang.  Hasil analisis tekstur substrat 
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pada lima stasiun pengamatan pada tambak yang berdekatan dengan mangrove menunjukkan 

bahwa fraksi liat adalah fraksi yang mendominasi dengan rata-rata persentase 42,8%, kemudian 

fraksi debu dengan 39% dan fraksi pasir dengan 18,2%. Dengan komposisi tekstur tersebut, 

tanah pada tambak yang berkdekatan dengan mangrove digolongkan dalam jenis “liat”. Menurut 

Poernomo (1992) dalam (Alauddin, 2004), tekstur tanah yang sesuai untuk budidaya udang 

adalah lempung berpasir dan liat berpasir, dengan demikian, kondisi tekstur tanah di lokasi 

penelitian masih kurang sesuai untuk tambak budidaya udang. Hasil pengukuran nilai pH tanah 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH H20 adalah 6,90 yang termasuk dalam harkat netral, 

sedangkan pH KCL adalah 6,36 yang termasuk dalam harkat agak masam.  Nilai pH tanah yang 

mempunyai tingkat kesesuaian paling tinggi berada pada rentang 6,5 sampai 7,5 yang termasuk 

harkat netral (Ristiyani, 2012). Dengan demkian, secara umum kualitas tambak di lokasi 

penelitian berdasarkan pH tanah sangat sesuai untuk tambak. 

Bahan organik adalah semua fraksi non mineral yang ditemukan sebagai komponen 

penyusun tanah, termasuk diantaranya sisa-sisa hewan, tumbuhan dan mikroba tanah yang telah 

terdekomposisi yang terdapat di dalam atau di permukaan tanah. Bahan organik merupakan 

unsur terpenting yang menciptakan kesuburan tanah. Hasil analisis kandungan bahan organik 

tanah menunjukkan bahwa rata-rata kandungan C-Organik antara 1,83% (rendah) sampai 

dengan 4,03% (tinggi) dengan nilai rata-rata C-Organik adalah 2,40% yang termasuk dalam 

harkat sedang. Hasil pengukuran C-organik pada tanah tambak di Desa Karangsong didominasi 

tingkat rendah sampai sedang. Rendahnya C-organik ini karena akibat dari tambak yang 

dikelola secara intensif dengan unsur kimiawi tanpa memperhatikan kelestarian kesehatan tanah 

yakni usaha pengembalian bahan C organik ke dalam tanah. Hal ini menjadi salah satu sebab 

terjadinya pelandaian produktivitas meskipun jenis dan dosis pupuk kimia ditingkatkan, karena 

tanah telah mengalami penurunan kualitas. Nitrogen (N) merupakan elemen hara yang penting 

dalam menentukan kesuburan tanah. Hasil analisis kandungan bahan organik tanah 

menunjukkan bahwa rata-rata kandungan Nitrogen tanah pada tambak yang berdekatan dengan 

mangrove menunjukkan bahwa nilai Nitrogen berkisar antara 1,3% (rendah) sampai dengan 

0,14% (rendah) dengan nilai rata-rata adalah 0,13% yang termasuk dalam harkat rendah. 

Rendahnya nilai kandungan Nitrogen tanah disebabkan rendahnya bahan organik tanah. Hal ini 

dapat dilihat dari rendahnya C-Organik tanah karena penggunaan bahan kimia yang dilakukan 

secara intensif. Sumber utama Nitrogen di dalam tanah yaitu bahan organik tanah. Bahan 

organik tanah merupakan komponen penting penentu kesuburan tanah, terutama di daerah 

tropika seperti di Indonesia dengan suhu udara dan curah hujan yang tinggi. Indeks yang sering 

digunakan untuk menentukan kualitas bahan organik yang berkaitan dengan laju dekomposisi 

adalah C/N rasio. C/N rasio biasanya digunakan sebagai indikator kemudahan dekomposisi 

bahan organik. Hasil analisis kandungan bahan organik tanah menunjukkan bahwa rata-rata 

kandungan C/N rasio pada tambak yang berdekatan dengan mangrove berkisar antara 13 

(sedang) sampai 31 (sangat tinggi) dengan nilai rata-rata 18,20 yang berada pada harkat tinggi. 

Sedangkan kandungan C/N rasio pada tambak yang berjauhan dengan mangrove berkisar antara 

13 (sedang) sampai 25 (tinggi) dengan nilai rata-rata 21,20 yang berada pada harkat tinggi. C/N 

rasio biasanya digunakan sebagai indikator kemudahan dekomposisi bahan organik. C/N rasio 

di lokasi penelitian yang termasuk dalam kategori tinggi mengindikasikan bahwa bahan organik 

sukar terdekomposisi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diproses menjadi 

humus. 

Hasil analisis kandungan bahan organik tanah menunjukkan bahwa ratarata kandungan 

Phospor pada pada tambak yang berdekatan dengan mangrove menunjukkan bahwa nilai 
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Phospor berkisar antara 80 ppm (sangat tinggi) sampai dengan 169 ppm (sangat tinggi) dengan 

nilai rata-rata 130,60 ppm yang termasuk dalam harkat sangat tinggi. Hasil pengukuran Phospor 

pada tambak yang berjauhan dengan mangrove menunjukkan, nilai Phospor berkisar antara 121 

ppm (sangat tinggi) sampai dengan 287 ppm (sangat tinggi) dengan nilai rata-rata 176 ppm yang 

termasuk dalam harkat sangat tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran, kandungan Phospor pada 

tanah tambak di Desa Karangsong didominasi pada kelas sangat tinggi. Unsur Kalium (K2O) 

merupakan salah satu unsur hara esensial dan berperan sangat penting dalam pengaturan 

mekanisme fotosintesis, translokasi karbohidrat dan sintesa protein. Hasil analisis kandungan 

bahan organik tanah menunjukkan bahwa rata-rata kandungan Kalium pada pada tambak yang 

berdekatan berkisar antara 95 ppm (sangat tinggi) sampai dengan 129 (sangat tinggi) dengan 

nilai rata-rata 112,20 ppm yang termasuk dalam harkat sangat tinggi. Kalium pada tanah tambak 

di Desa Karangsong didominasi pada kelas sangat tinggi. Ketersediaan unsur K dalam tanah 

bisa diperoleh dari mineral-mineral primer dalam tanah.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Sifat fisik dan kimia air pada tambak yang berdekatan dengan hutan mangrove 

merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai peranan mangrove 

dalam memperbaiki kualitas lingkungan tambak. Hasil penilaian terhadap sifat fisik 

dan kimia air pada tambak yang berdekatan dengan hutan mangrove di Desa 

Karangsong menunjukkan nilai pH berada pada harkat netral, tingkat salinitas 36,2‰, 

kadar oksigen terlarut 3,04 ppm dan suhu sekitar 31°C.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa  tekstur tanah pada tambak yang 

berdekatn dengan mangrove adalah liat. Secara umum, nilai pH pada semua stasiun 

pengamatan berada pada harkat netral. Hasil analisis kandungan bahan organik tanah 

menunjukkan bahwa rata-rata kandungan C-Organik pada semua stasiun pengamatan 

adalah 2,40% yang termasuk dalam harkat sedang. Kandungan Nitrogen pada semua 

stasiun pengamatan adalah 0,13% yang termasuk dalam harkat rendah. Hasil analisis 

rata-rata kandungan Phospor adalah 130,60 ppm yang termasuk dalam harkat sangat 

tinggi. Rata-rata kandungan Kalium adalah 112,20 ppm yang termasuk dalam harkat 

sangat tinggi. 

 

B. Saran 

1. Secara umum kondisi lingkungan tambak yang berdekatan dengan kawasan mangrove 

termasuk dalam kategori baik. Perlunya penyebarluasan informasi terkait dengan 

manfaat mangrove dalam memperbaiki kualitas lingkungan tambak. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan parameter lingkungan yang lain, 

seperti keberadaan mikroorganisme pada lahan tambak untuk mengetahui kualitas 

lingkungannya. 
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ABSTRAK 

 

Serangga dapat hidup di berbagai habitat.  Kebun yang merupakan areal yang telah mendapat campur 

tangan manusia juga menjadi habitat bagi berbagai spesies serangga.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keragaman serangga yang hidup di kebun masyarakat pada areal zona khusus, yang 

merupakan areal yang berbatasan dengan kawasan hutan Taman Nasional Bantimung Bulusaraung.  

Pengumpulan serangga dilakukan dengan menggunakan malaise trap.  Analisis data dilakukan dengan 

menghitung nilai indeks keragaman hayati, indeks dominansi dan indeks kemerataan.  Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa keragaman serangga yang dijumpai di areal kebun tergolong tinggi, dengan 

indeks kemerataan yang tergolong tinggi dan indeks dominansi yang tergolong rendah.  Setiap spesies 

serangga yang hidup di areal kebun masyarakat memiliki peran tersendiri bagi ekosistemnya.  Selain itu, 

meskipun tidak sekaya keragaman serangga di hutan alam, namun kebun masyarakat dapat menjadi 

habitat yang baik dan areal konservasi bagi serangga.   

 

Kata kunci: Serangga, kebun masyarakat, zona khusus, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 

 

I. PENDAHULUAN 

Serangga merupakan hewan berukuran kecil, dengan ciri khas berupa tubuhnya ditutupi 

oleh kerangka luar berlapis kitin, dan terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala, badan dan perut.  

Pada bagian kepala serangga terdapat sungut atau antena, sedangkan bagian dada terdiri dari 

tiga segmen dan setiap segmen memiliki sepasang kaki.  Keberadaan tiga pasang kaki pada 

serangga menyebabkan serangga dikenal dengan sebutan hexapoda (Beutel et al, 2014).  Pada 

serangga bersayap, sayap serangga dapat dijumpai pada segmen kedua dan ketiga dari dadanya.  

Serangga dianggap memiliki tingkat adaptasi yang tinggi, sehingga dapat dijumpai hidup 

di berbagai habitat.  Serangga tidak hanya menghuni daratan saja.  Banyak spesies serangga 

yang menghuni perairan tawar maupun asin.  Serangga dapat dijumpai mulai dari dataran 

rendah, hingga pegunungan.  Serangga juga dapat dijumpai dari daerah tropis hingga ke kutub.  

Serangga dapat dijumpai di daerah dengan curah hujan yang tinggi, hingga ke gurun yang 

panas, kering dan sangat minim hujan.  Bahkan, serangga dapat dijumpai hidup di habitat yang 

seringkali dianggap tidak dapat dihuni oleh mahluk hidup lain.  Beragamnya habitat yang dapat 

dihuni oleh serangga, menjadikan serangga sebagai organisme yang paling dominan, dengan 

jumlah spesies maupun jumlah individu yang jauh lebih banyak dibanding organisme lain.   

Beragamnya tempat yang dapat menjadi habitat serangga, menyebabkan areal yang telah 

mendapat campur tangan manusia seperti kebun juga merupakan habitat bagi berbagai spesies 

                                                           
4Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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serangga.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman serangga yang berhabitat di 

kebun masyarakat yang berada di zona khusus Gattarang Mattinggi Taman Nasional 

Bantimurung Bulusaraung.  

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober 2013, di areal kebun masyarakat yang 

terletak di dusun Gattarang Mattinggi.  Dusun Gattarang Mattinggi adalah salah satu dusun yang 

termasuk dalam zona khusus Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.  Dengan ketinggian 

sekitar 900 m dpl, dusun ini menjadi areal zona khusus Taman Nasional Bantimurung 

Bulusaraung yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut (Gambar 1).   

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alkohol 70% dan serangga yang 

terperangkap di botol perangkap serangga.  Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah botol kecil untuk menyimpan serangga, 7 (tujuh) set malaise trap yang memiliki botol 

perangkap serangga.     

 

C. Metode Penelitian 

Pengumpulan serangga dilakukan dengan menggunakan malaise trap.  Malaise trap 

merupakan perangkap serangga berbentuk tenda dan memiliki dua warna, yaitu bagian dinding 

berwarna hitam sedangkan atapnya berwarna putih.  Salah satu sudut atap lebih tinggi dibanding  

lainnya dan pada ujung atap yang tinggi tersebut dipasang botol perangkap yang diisi dengan 

cairan untuk membunuh dan mengawetkan serangga, seperti alkohol 70% (Townes, 1972; 

Hutcheson, 1999; Mason dan Bordera, 2008; Agular dan Santos, 2010; Gnanakumar et al, 2012; 

Ghahari dan Huang, 2012).  Malaise trap dipasang dengan bagian bawah tenda menyentuh 

permukaan tanah.  Malaise trap berperan sebagai perangkap serangga dengan cara memotong 

lintasan terbang dari serangga, sehingga malaise trap dipasang di berbagai lokasi yang agak 

terbuka di areal kebun masyarakat, yang merupakan tempat serangga terbang melintas. Malaise 

trap dipasang dengan bagian punggung tenda membelakangi vegetasi, sedangkan bagian yang 

memiliki botol perangkap diletakkan pada posisi mengarah ke tempat terbuka dan lebih terang, 

agar serangga terbang yang terperangkap di malaise trap akan merayap hingga ke ujung atas 

tenda dan memasuki botol perangkap.  Peletakan malaise trap ditentukan secara acak dan 

mewakili seluruh areal kebun masyarakat yang terdapat di zona khusus.  Pengumpulan serangga 

yang terperangkap dilakukan setiap hari. Serangga-serangga tersebut kemudian dipisahkan 

berdasarkan morfospesies untuk selanjutnya dikirim ke Puslitbang Biologi LIPI untuk 

diidentifikasi.   
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Gambar 1.  Lokasi penelitian 

 

D. Analisis data 

Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai indeks nilai penting, indeks keragaman 

Shannon-Weinner, indeks kemerataan Pielou, indeks dominansi Simpson (Fachrul. 2012). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa areal kebun masyarakat di zona khusus Gattarang 

Mattinggi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menjadi habitat bagi cukup banyak 

spesies serangga.  Selama penelitian dapat dijumpai 33 spesies serangga yang berasal dari 20 

familia dan 7 ordo.  Ordo yang terbanyak jumlah spesiesnya adalah Ordo Coleoptera, sedangkan 

familia yang terbanyak jumlah spesiesnya adalah familia Staphylinidae, seperti yang terlihat 

pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Serangga yang hidup di kebun masyarakat di zona khusus Gattarang Mattinggi 

No. Nama Latin Familia Ordo INP H' 

1 Therates fasciatus Carabidae Coleoptera 7.32 0.121 

2 Therates sp1 Carabidae Coleoptera 3.66 0.073 

3 Galerita sp Carabidae Coleoptera 3.66 0.073 

4 Arisus sp Eucnemidae Coleoptera 10.10 0.151 

5 Onthopagus sp Scarabaeidae Coleoptera 6.44 0.111 

6 Copris sp Scarabaeidae Coleoptera 3.66 0.073 

7 Naddia drescheri Staphylinidae Coleoptera 8.71 0.137 

8 Philonthus sp Staphylinidae Coleoptera 5.05 0.093 

9 Pammegus sp Staphylinidae Coleoptera 3.66 0.073 

10 Indoscitalinus sp Staphylinidae Coleoptera 3.66 0.073 

11 Ceratia sp Chrysomelidae Coleoptera 3.66 0.073 

12 Syrphus sp Syrphidae Diptera 7.32 0.121 

13 Sp Muscidae Diptera 7.32 0.121 

14 Clovia conifer Cercopidae Hemiptera 5.05 0.093 

15 Nephotettix virescens Cicadellidae Hemiptera 3.66 0.073 

16 Nephotettix sp Cicadellidae Hemiptera 3.66 0.073 

17 Sp Miridae Hemiptera 3.66 0.073 

18 Euprenolepis sp Formicidae Hymenoptera 17.93 0.216 

19 Calomyrmex sp Formicidae Hymenoptera 3.66 0.073 

20 Amphirhachis sp Ichneumonidae Hymenoptera 7.32 0.121 

21 Enicospilus sp Ichneumonidae Hymenoptera 5.05 0.093 

22 Sp Braconidae Hymenoptera 3.66 0.073 

23 Agathodes sp Pyrallidae 

Lepidoptera 

(Moth) 8.71 0.137 

24 Gadessa sp Pyralidae 

Lepidoptera 

(Moth) 29.92 0.284 

25 Charema sp Pyrallidae 

Lepidoptera 

(Moth) 3.66 0.073 

26 Sp Totricidae 

Lepidoptera 

(Moth) 8.71 0.137 

27 Erebus sp Noctuidae 

Lepidoptera 

(Moth) 7.32 0.121 

28 Sp Rhaphidophoridae Orthoptera 5.05 0.093 

29 Rhaphidophora sp Rhaphidophoridae Orthoptera 7.32 0.121 

30 Pteronumobius sp Gryllidae Orthoptera 5.05 0.093 

31 Nemobius karnyi Gryllidae Orthoptera 3.66 0.073 

32 Niesera sp Tettigoniidae Orthoptera 3.66 0.073 

33 Sp Hydrophilidae Tricoptera 3.66 0.073 

 

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa serangga yang hidup di areal kebun 

masyarakat yang berada di zona khusus Gattarang Mattinggi memiliki nilai indeks keragaman 

Shannon-Weinner yang tergolong tinggi (Brower dan Zar, 1998), yaitu 3,46.  Selain itu, 
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komunitas serangga yang hidup di areal kebun masyarakat tersebut juga memiliki nilai indeks 

kemerataan yang tergolong tinggi (Brower dan Zar, 1998), yaitu 0,989.  Hal ini menunjukkan 

bahwa individu spesies serangga yang hidup di kebun tersebut tersebar secara merata.  Jika 

ditinjau berdasarkan nilai indeks dominansi Simpson, terlhat bahwa komunitas serangga yang 

hidup di areal kebun masyarakat tersebut memiliki nilai indeks dominansi yang tergolong 

rendah, yaitu 0,063.  Meskipun nilai tersebut tergolong rendah, namun, menurut Heddy dan 

Kurniati (1996), nilai indeks dominansi yang lebih besar dari 0,06 sudah menunjukkan adanya 

dominansi spesies tertentu di komunitas tersebut.  Hal ini dapat dipahami, mengingat kebun 

adalah areal yang telah mendapat campur tangan manusia dan campur tangan manusia tersebut 

menciptakan mikrohabitat tertentu, yang sesuai bagi spesies tertentu, yang akhirnya populasinya 

terlihat agak mendominasi areal kebun tersebut. 

 

B. Pembahasan 

1. Kebun sebagai habitat bagi serangga 

Meskipun merupakan areal yang telah mendapat campur tangan manusia dan telah 

dmodifikasi sesuai kepentingan manusia, sehingga hanya mampu menyediakan variasi 

mikrohabitat dalam jumlah yang tidak sebanyak variasi mikrohabitat yang dijumpai di hutan 

alam, namun variasi mikrohabitat yang dijumpai di areal kebun masyarakat ternyata masih 

cukup beragam untuk menopang kehidupan dari cukup banyak spesies serangga.  Serangga 

dengan sayap keras seperti perisai (ordo Coleoptera), menjadi serangga yang paling banyak 

jumlah spesiesnya.  Salah satu spesies dari ordo Coleoptera yang memiliki nilai penting yang 

tergolong tinggi adalah Arisus sp.  Kumbang ini hidup di kayu atau pohon tumbang yang telah 

lapuk dan umumnya dijumpai di kawasan hutan yang kondisinya masih baik, sehingga kumbang 

ini seringkali dianggap sebagai salah satu bioindikator kondisi habitat (Otto, 2016).  Selain 

Arisus sp, serangga lain yang juga dijumpai hidup di kayu lapuk adalah Naddia sp.  Keberadaan 

kumbang ini di areal kebun masyarakat yang terletak di zona khusus Gattarang mattinggi, 

menunjukkan bahwa di kebun masyarakat masih dapat dijumpai kayu yang berasal dari 

tumbuhan yang telah lama mati dan membusuk atau kayu lapuk, yang menjadi habitat bagi 

kumbang ini.   

Di areal kebun masyarakat terdapat tiga spesies kumbang yang berasal dari familia 

Carabidae.  Kumbang dari familia Carabidae dikenal menyukai areal yang memiliki banyak 

serasah, sehingga keberadaan kumbang dari familia Carabidae tersebut dapat menunjukkan 

bahwa lantai tanah di kebun masyarakat memiliki banyak serasah dan bagian tumbuhan yang 

telah mati, yang dapat menjadi habitat bagi kumbang Carabidae.  Namun terdapat hal menarik 

yang dijumpai pada penelitian ini adalah walaupun kebanyakan kumbang yang berasal dari 

familia Carabidae lebih sering dijumpai hidup di tanah atau serasah, namun di kebun 

masyarakat yang berada di Gattarang Matinggi, salah satu spesies kumbang dari familia 

Carabidae yang dijumpai selama penelitian ini, yaitu kumbang Therates sp, lebih sering terlihat 

sedang berada di cabang tumbuhan, atau dibalik daun, dibanding di tanah.    

Areal kebun ternyata menyediakan banyak mangsa bagi spesies serangga predator.  Tidak 

kurang dari enam spesies serangga predator dijumpai hidup di areal kebun masyarakat yang 

berada di zona khusus Gattarang Mattinggi.  Misal, kumbang Galerita sp (Carabidae) maupun 

Philontus sp (Staphylinidae), yang merupakan predator generalis.  da Matta et al (2017) 

menyatakan bahwa Galerita sp merupakan kumbang predator yang memangsa kupu-kupu 

(Lepidoptera) yang berukuran kecil maupun laba-laba yang berukuran kecil, sedangkan 

Philontus sp merupakan predatro bagi kumbang hama tanaman perkebunan yang berasal dari 
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familia Scarabaidea (Jo dan Smitley, 2003).  Serangga predator lain yang hidup di areal kebun 

adalah jengkerik gua Raphidophora sp (Raphidophoridae), jengkerik Pteronumobius sp dan 

Nemobius karnyi (Gryllidae), serta semut Euprenolepis sp dan Calomyrmex sp (Formicidae).  

Kehadiran jenis-jenis jengkerik, yang merupakan serangga predator yang aktif di malam hari 

dan memiliki kemampuan menghasilkan bunyi tersebut, terutama disebabkan karena areal 

kebun masyarakat yang memiliki banyak celah di tanah atau dibalik tumpukan dedaunan, batu, 

atau kayu lapuk, yang menjadi tempat yang nyaman untuk bersembunyi, yang menjadi habitat 

yang ideal bagi serangga unik dan pemalu yang secara umum lebih dikenal dengan sebutan 

jengkerik tersebut.  

Kebun juga menjadi habitat bagi berbagai spesies kumbang kotoran yang tergolong dalam 

familia Scarabaeidae, seperti Onthophagus sp dan Copris sp.  Kumbang dari familia 

Scarabaeidae tersebut merupakan kumbang yang memiliki kebiasaan unik karena akan memiliki 

kesukaan mendatangi kotoran ternak maupun kotoran manusia. Areal kebun masyarakat 

rupanya juga menjadi habitat bagi beberapa spesies serangga yang fase ulatnya berpotensi 

menjadi hama karena bersifat herbivori, seperti berbagai spesies kupu-kupu malam 

(Lepidoptera: moth).  Serangga herbivori lain yang dapat dijumpai di areal kebun adalah 

Ceratia sp, yang menjadi hama bagi tanaman yang berasal dari familia Cucurbitaceae, serta 

Clovia conifer, yang merupakan serangga hama karena mengisap cairan dari daun muda.  

Kebun masyarakat juga menjadi habitat bagi sejenis belalang yang berasal dari familia 

Tettigoniidae, yaitu Niesera sp, yang merupakan sserangga yang unik karena memiliki warna 

hijau dan bentuk mirip daun sehingga memiliki kemampuan berkamuflase untuk menghindari 

pemangsanya.  Belalang ini juga memiliki kemmapuan untuk mengeluarkan bunyi, yang 

dihasilkan oleh gesekan organ khusus yang terletak di bagian sudut sayap depannya.   Belalang 

ini juga menjadi satu pakan favorit Tarsius fuscus, yang merupakan primata malam khas Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung, yang telah langka dilindungi.  Serangga herbivori lain yang 

dijumpai di kebun masyarakat di zona khusus Gattarang Matinggi adalah Nephotettix sp, yang 

merupakan hama bagi tanaman padi.  Kerusakan tanaman padi yang diakibatkan oleh serangan 

serangga ini umumnya akan makin parah karena serangga ini menjadi host bagi virus yang 

menyebabkan penyakit tungro pada padi. 

Areal kebun masyarakat ternyata juga menjadi habitat bagi serangga parasitoid, seperti 

Enicospilus sp, serta berbagai spesies serangga penyerbuk juga dijumpai hidup di areal kebun, 

seperti Syrphus sp dan berbagai spesies kupu-kupu malam (Lepidoptera: moth).  Keberadaan 

serangga penyerbuk tersebut menunjukkan bahwa areal kebun masyarakat memiliki tumbuhan 

penghasil bunga yang menjadi sumber madu atau makanan bagi spesies serangga tersebut. 

Keragaman spesies serangga yang hidup di areal kebun masyarakat makin bertambah karena 

kebun juga menjadi habitat bagi spesies serangga yang hisup di air.  Hal ini disebabkan karena 

dusun Gattarang Matinggi memiliki aliran sungai dan air yang melimpah, sehingga di banyak 

areal, dapat dengan mudah dijumpai air, yang menjadi habitat erbagai serangga air.   

 

2. Peran serangga di areal kebun. 

Scudder (2009) menyatakan bahwa serangga memiliki berbagai peran penting di alam.  

Hal ini juga dijumpai pada komunitas serangga yang hidup di areal kebun Gattarang Mattinggi. 

Serangga yang hidup di areal ini tidak hanya sekedar menempati suatu mikrohabitat tertentu 

yang terdapat di kebun, juga memegang berbagai peran penting bagi ekosistem kebun yang 

ditempatinya.  Selain itu, Price et al (2011) menyatakan bahwa peranan serangga dapat 

ditentukan berdasarkan tingkatan trofik yang didudukinya, yaitu sebagai herbivora, karnivora 
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atau dekomposer (pengurai).  Serangga yang hidup di areal kebun masyarakat di zona khusus 

Gattarang Mattinggi juga memiliki semua tingkatan trofik yang ada pada serangga.   

Salah satu peran penting serangga yang bersifat menguntungkan bagi manusia, yaitu 

sebagai pengurai (Scudder, 2009).  Peran ini dimiliki oleh serangga yang bersifat dekomposer.  

Keberadaan kumbang tinja, yang berasal dari familia Scarabaidea, memainkan peran penting 

dalam mengurai kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, sehingga tidak 

menumpuk di areal kebun dan dapat mempercepat siklus nitrogen pada tanah (Losey dan 

Vaughan, 2008).  Peran penting lain yang juga menguntungkan bagi manusia adalah keberadaan 

berbagai spesies serangga penyerbuk.  Peran sebagai serangga penyerbuk umumnya diduduki 

oleh serangga herbivora. Dalam hal ini, keberadaan serangga penyerbuk di areal kebun 

masyarakat, sangat berperan dalam membantu penyerbukan berbagai jenis tanaman pertanian 

dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat.   

Selain itu, diantara serangga yang hidup di kebun masyarakat dusun Gattarang Mttinggi 

terdapat serangga yang berperan sebagai pengendali hayati, yang dilakukan dengan cara 

memangsa berbagai spesies serangga hama lain (seperti Galerita sp maupun Philontus sp), serta 

dengan perannya menjadi parasit bagi serangga lain (misal Enicospilus sp). Dengan demikian, 

peran sebagai pengendali hayati diduduki oleh serangga karnivora. 

Selain peran menguntungkan, maka terdapat juga serangga yang bersifat merugikan bagi 

manusia.  Di areal kebun masyarakat yang terdapat di zona khusus Gattarang Mattinggi, peran 

merugikan dari serangga adalah sebagai hama tanaman pertanian dan perkebunan, serta sebagai 

vektor penyebar penyakit tumbuhan, seperti serangga Nephotettix sp.   

 

3. Konservasi serangga di areal kebun 

Banyaknya peran penting serangga dalam menjaga keseimbangan ekosistem 

menyebabkan keberadaan keragaman serangga di areal kebun sebaiknya tetap dapat 

dipertahankan dan jika perlu dapat ditingkatkan.  Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

menjaga keragaman serangga adalah dengan mengurangi atau meminimalisir pemakaian 

pestisida-insektisida.  Hal ini disebabkan pemakaian pestisida-insektisida yang tidak selektif 

akan membunuh tidak hanya serangga yang merugikan manusia, namun juga membunuh 

serangga yang menguntungkan manusia.  Pengurangan penggunaan pestisida-insektisida untuk 

mengatasi serangan hama dapat dilakukan dengan menggunakan agen-agen pengendali hama 

hayati, seperti berbagai spesies serangga parasitoid.   

Langkah lain yang dapat dilakukan dalam konservasi serangga di areal kebun masyarakat 

adalah minimalisir penggunaan herbisida.  Pemakaian secara intensif pembasmi tumbuhan 

bawah dan rerumputan tersebut berpotensi mengurangi tumbuhan liar berbunga yang menjadi 

sumber pakan berbagai spesies serangga penyerbuk.  Selain itu, pemakaian herbisida yang 

berlebih juga mengakibatkan berkurangnya rerumputan yang menjadi pakan berbagai serangga 

herbivora. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kebun merupakan salah satu habitat bagi serangga, merupakan ekosistem yang unik bagi 

serangga dan setiap spesies serangga memiliki peran dalam ekosistem tersebut,  serta dapat 

menjadi areal  konservasi bagi serangga.   Keragaman spesies serangga yang hidup di areal 

kebun masyarakat yang terletak di dusun Gattarang Mattinggi tergolong tinggi. 
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B. Saran 

Mengingat cukup banyak serangga yang berperan sebagai pengendali hama, maka 

sebaiknya dilakukan peningkatan pengendalian hama secara alami dengan menggunakan agen 

pengendali biologis. 
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ABSTRAK 

 

Secara fisiografi Gorontalo didominasi oleh perbukitan dengan luas kawasan hutan mencakup 63,63%. 

Kondisi ini menggambarkan makna strategis peranan hutan di wilayah Provinsi Gorontalo. Bentang lahan 

Gorontalo sebagian besar dihasilkan dari proses denudasi dan aluviasi sangat dipengaruhi pergerakan air 

dalam proses geomorfologinya. Dan dalam proses tersebut, hutan memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi intensitas proses yang terjadi, melalui kemampuannya dalam intersepsi hujan, 

pengaruhnya terhadap kapasitas infiltrasi tanah dan pengendalian limpasan. Karakter tersebut menjadikan 

hutan memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk karakteristik lahan dan regulasi air. Kajian ini, 

mengkombinasikan pendekatan proses dan hasil proses yang digunakan untuk menilai peran hutan dalam 

regulasi air. Pendekatan proses digunakan untuk menilai manfaat hutan terhadap faktor input (hujan), 

pengaruhnya terhadap output (limpasan dan evapotranspirasi), serta kemampuannya dalam menyimpan 

air, yang merupakan selisih input dan output. Pendekatan hasil proses adalah analisa fisiografis untuk 

mengklarifikasi potensi penggenangan yang terjadi sebagai refleksi dampak regulasi air oleh hutan. Hasil 

perhitungan neraca air DAS Bolango (12.300 ha) yang termasuk hutan konservasi TN Bogani Nani 

Wartabone mampu menyimpan air 70.471.866 m3/tahun lebih besar dibandingkan waduk Gajah 

Mungkur, Wonogiri. Hasil air tersebut mengairi sawah seluas 1.543,83 ha dengan nilai produksi Rp. 

166.875.450.000/tahun,. Hutan konservasi tersebut juga mampu meminimalisir banjir di Kota Gorontalo. 

Hutan konservasi SM Nantu merupakan penghasil air utama bendung Paguyaman mengairi 6.880 ha 

sawah dengan nilai produksi Rp. 619.200.000.000/tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran hutan 

sebagai “green-dam” (waduk hijau) efektif secara ekologis dalam pengendalian daya rusak air, serta 

signifikan mendukung ketahanan pangan. Pendekatan proses dan hasil proses mampu menggambarkan 

peran efektif hutan dalam regulasi air. 

 

Kata Kunci: hutan, regulasi air, ekologi, ketahanan-pangan, green dam 

 

I. PENDAHULUAN 

Air esensial bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya baik yang terlihat 

(makroorganisme) maupun yang tidak terlihat (mikroorganisme). Mereka sangat tergantung 

pada air. Sehingga secara alamiah dapat dipahami bahwa tanpa air tidak ada kehidupan, karena 

berbagai fungsi air bagi kehidupan tidak tergantikan oleh benda lain. Air merupakan faktor 

penting untuk memfungsikan secara tepat sebagian besar proses-proses tumbuh-tumbuhan dan 

tanah. Air mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, hampir semua proses 

dalam tumbuhan, aktivitas metabolisme sel dan tumbuh-tumbuhan berkaitan dengan kadar air. 

Untuk melangsungkan proses metabolik yang diperlukan tanaman, air memerankan berbagai 

fungsi di dalam tanah. Sebagai pelarut dan sebagai media transfer unsur hara, sumber hidrogen, 

pengatur suhu tanah dan aerasi serta sebagai pengencer bahan beracun di dalam tanah (Pritchett, 

mailto:trimarchela_mangiri@ymail.com
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1979). Selanjutnya Pritchett (1979) menjelaskan bahwa tanah yang kaya akan mineral secara 

lengkap tanpa adanya air tidak akan produktif, sebaliknya tanah pasir yang miskinpun dapat 

mendukung produktivitas hutan secara layak jika disertai kadar air yang cukup.  

Ketersedian air juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dewasa 

ini permintaan pangan semakin meningkat akan tetapi belum dapat diimbangi dengan 

kemampuan pasokan yang proporsional akibat degradasi sumberdaya (lahan, air) disebabkan 

tekanan penduduk yang melebihi daya dukungnya. Air merupakan salah satu faktor determinan 

produksi pangan yang tidak dapat disubtitusi (unsubstitution good), memegang peran sangat 

penting dan strategis dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan (substainability) produksi 

pangan. Sehingga air dapat dikategorikan sebagai faktor pembatas produksi pangan. Artinya, 

sekalipun faktor produksi lainnya berada dalam kondisi optimum, tetapi jika air sebagai 

pambatas tidak dapat dikelola, maka kinerja faktor produksi lainnya dalam produksi pangan 

akan terganggu sehingga kualitas maupun kuantitas produksi pangan tidak optimal.   

Permasalahan ketersediaan air menjadi isu utama bukan hanya di Indonesia melainkan 

menjadi masalah global. Terganggunya keseimbangan siklus hidrologi pada suatu Daerah 

Aliran Sungai (DAS) tidak terlepas dari degradasi hutan dan lahan yang ditandai dengan 

tingginya fluktuasi debit yang ekstrim antara musim penghujan dan musim kemarau, serta 

terjadinya pendangkalan sungai akibat terus berlanjutnya kejadian erosi terutama di bagian hulu 

DAS. Keberadaan air sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, tetapi pada 

jumlah yang sedikit ataupun banyak akan menimbulkan bencana bagi manusia maupun makhluk 

hidup lainya. Dari dua sisi manfaat serta kerugian yang ditimbulkan oleh air maka untuk 

mendukung stabilitasnya, keberadaan air harus dikelola dengan baik sehingga memiliki manfaat 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan makhluk hidup lainnya. Dari permasalahan 

ketersedian air, peran hutanlah yang dianggap paling strategis dalam kemampuannya dalam 

intersepsi hujan, menyimpan dan memproduksi air,  serta mereduksi daya rusak air. 

 

II. METODE 

Metode yang digunakan pada tulisan ini menggunakan kajian dari berbagai referensi/studi 

literatur sebagai dasar kombinasi pendekatan proses dan hasil proses untuk menggambarkan 

peran hutan dalam regulasi air untuk ketahanan pangan.  Kombinasi pendekatan proses dan hasil 

proses digunakan untuk membandingkan kemampuan hutan dalam menyimpan air (Taman 

Nasional Bogani Nani Warta Bone di Kabupaten Bone Bolango) dengan Waduk Gajah 

Mungkur di Wonogiri, serta keberadaan hutan (Suaka Margasatwa Nantu di Paguyaman) 

dengan kemampuannya menyuplai air untuk lahan pertanian.  
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III. Hasil dan Pembahasan 

A. Fisiografi Wilayah Gorontalo 

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah ± 1,2 juta hektar. Jika dibandingkan dengan 

wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 %. Secara geografis terletak 

antara 0° 19' — 1° 15' Lintang Utara dan 121° 23' — 123° 43' Bujur Timur. Berdasarakan 

wilayah administrasi berbatasan dengan dua provinsi lain yaitu provinsi Sulawesi Tengah pada 

sebelah barat, Sulawesi Utara pada sebelah timur.  Pada sebelah utara  berbatasan dengan Laut 

Sulawesi sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Secara fisiografis, yaitu 

pembagian zona bentang alam yang merupakan representasi batuan dan struktur geologinya, 

Gorontalo dapat 

dibedakan ke dalam 

empat zona 

fisiografis utama, 

yaitu Zona 

Pegunungan Utara 

Telongkabila-

Boliohuto, Zona 

Dataran Interior 

Paguyaman-

Limboto, Zona 

Pegunungan Selatan 

Bone-Tilamuta-

Modello, dan Zona 

Dataran Pantai 

Pohuwato. Zona 

Pegunungan Utara 

Telongkabila-Boliohuto umumnya terdiri dari formasi-formasi batuan gunung api berumur 

Miosen – Pliosen (kira-kira 23 juta hingga 2 juta tahun yang lalu). Umumnya terdiri dari batuan 

beku intermedier hingga asam, yaitu batuan-batuan intrusif berupa diorit, granodiorit, dan 

beberapa granit. Batuan lainnya merupakan batuan sedimenter bersumber dari gunung api terdiri 

dari lava, tuf, breksi, atau  konglomerat. Zona kedua merupakan cekungan di tengah-tengah 

Provinsi Gorontalo, yaitu Dataran Interior Paguyaman-Limboto. Dataran yang cukup luas yang 

terbentang dari Lombongo sebelah timur Kota Gorontalo, menerus ke Gorontalo, Danau 

Limboto, hingga Paguyaman, dan Botulantio di sebelah barat, merupakan pembagi yang jelas 

antara pegunungan utara dan selatan. Dataran ini merupakan cekungan yang diduga dikontrol 

oleh struktur patahan normal seperti dapat diamati di sebelah utara Pohuwato di Pegunungan 

Dapi-Utilemba, atau di utara Taludaa di Gunung Ali, Bone. Di Dataran Paguyaman hingga 

Danau Limboto, menurut Peta Geologi Lembar Tilamut, pada Kala Pleistosen (sejak 2 juta 

tahun yang lalu), pernah merupakan danau yang sangat luas (Bachri, 1993). Bahkan, pada waktu 

yang sedikit lebih tua, yaitu pada Plio-Pleistosen, perbukitan sekeliling Danau Limboto adalah 

laut dangkal dengan terumbu karang, seperti Taman Wisata Laut Olele, tetapi pada waktu 2 juta 

tahun yang lalu. Sejak itu, proses-proses tektonik telah mengangkat laut ini menjadi lebih 

dangkal yang akhirnya surut. Setelah menjadi dataran, cekungan ini menjadi danau yang luas. 

Tetapi kembali terjadi proses pendangkalan hingga sekarang dan hanya menyisakan Danau 

Limboto kira-kira seluas 56 km² dengan kedalaman 2,5 m yang merupakan kedalaman 

terdangkal dari seluruh danau di Indonesia (Lehmusluoto et al., 1997). Proses-proses tektonik 

Teluk Tomini 

 

Gambar 1  Fisiografi Provinsi Gorontalo 
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pengangkatan daratan yang memang aktif di Indonesia Timur menyebabkan drainase menjadi 

lebih baik. Air danaupun berproses menyurut dan sekarang ditambah dengan proses sedimentasi 

dari perbukitan di sekilingnya yang mempercepat proses pendangkalan Danau Limboto. Zona 

Pegunungan Selatan Bone-Tilamuta-Modello umumnya terdiri dari formasi-formasi batuan 

sedimenter gunung api berumur sangat tua di Gorontalo, yaitu Eosen – Oligosen (kira-kira 50 

juta hingga 30 juta tahun yang lalu) dan intrusi-intrusi diorit, granodiorit, dan granit berumur 

Pliosen. Batuan gunung api tua umumnya terdiri dari lava basalt, lava andesit, breksi, batu pasir 

dan batu lanau, beberapa mengandung batu gamping yang termetamorfosis. Zona terakhir 

adalah zona yang relatif terbatas di Dataran Pantai Pohuwato. Dataran yang terbentang dari  

Marisa di timur hingga Torosiaje dan perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di barat, 

merupakan aluvial pantai yang sebagain besar tadinya merupakan daerah rawa dan zona pasang-

surut. Hingga sekarang, di bagian selatan, masih didapati rawa-rawa bakau (mangrove) yang 

luas, yang sebenarnya merupakan rumah bagi burung endemis Wallacea, burung maleo.  

Dari zona fisiografis di atas, menggambarkan bahwa morfologi Gorontalo umumnya 

merupakan daerah pegunungan yang berrelief terjal, kecuali di Dataran Interior dan Dataran 

Aluvial Pantai. Batas-batas pegunungan terbentang hingga pantai. Pantai-pantai yang ada, baik 

di utara ke Laut Sulawesi, maupun di selatan ke Teluk Tomini, hanyalah pantai-pantai sempit 

atau berbatu-batu. Relief yang terjal memang sangat rawan terhadap longsor ataupun jatuhan 

batu. Bentuk medan (terrain) beragam baik perbukitan, dataran aluvial, dataran aluvial pantai 

(alluvio-marine) maupun tampungan depresi (depression storage) menggambarkan tingginya 

rona biofisik wilayah Gorontalo. Dari kondisi lanskep Gorontalo yang ada sebagian besar 

dihasilkan dari proses denudasi dan aluviasi yang dipengaruhi oleh pergerakan air. Yang mana 

denudasi merupakan kumpulan proses yang cenderung mengubah bentuk permukaan bumi 

menjadi bentuk lahan yang lebih rendah, dan proses tersebut akan berhenti apabila permukaan 

bumi telah mencapai level dasar yang sama dengan permukaan di sekitarnya, sedangkan 

aluviasi adalah proses pembentukan tanah akibat endapan. Daerah endapan terjadi di daerah 

persawahan, sungai, danau yang berada di dataran rendah ataupun cekungan. Berdasarkan 

uraian kondisi fisiografi di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki kondisi 

medan (terrain) yang beragam, baik perbukitan, dataran aluvial, dataran aluvial pantai (alluvio-

marine) maupun tampungan depresi (depression storage). Hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya ragam kondisi biofisik wilayah di Provinsi Gorontalo sehingga dalam pengelolaannya 

membutuhkan entitas keterkaitan manusia & lahan (man-land relationship). Oleh karena itu, 

identifikasi tipologi wilayah digunakan sebagai referensi alokasi sumberdaya dalam pengelolaan 

wilayah (termasuk sektor pangan). 

 

B. Hutan dan Kemampuannya Dalam Regulasi Air 

Luas kawasan hutan Provinsi Gorontalo mencakup 63,63% dari total luas wilayah. 

Kondisi ini menggambarkan makna startegis dalam rona wilayah. Sesuai dengan Undang-

undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan memiliki fungsi lindung, 

fungsi konservasi dan fungsi produksi. Dan luas fungsi kawasan hutan di wilayah Provinsi 

Gorontalo disajikan pada tabel di bawah ini.  

 

 

 

 

 



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │217 
 
 

Tabel 1. Luas Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo 

 

Data di atas mengunjukkan bahwa keberadaan hutan memberi makna strategis di wilayah 

Provinsi Gorontalo sebagai peyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya  serta 

faktor-faktor pendukung lainnya. Dalam hal ini, peran   hutan   tidak  bersifat  tunggal (single 

factor), namun terkait (integrity) dengan faktor lainnya (L. Bruijnzeel & Proctor, 1995).  

Menurut Manan (1976) fungsi hutan antara lain untuk produksi kayu dan hasil hutan non kayu, 

mengatur tata air dan pengawetan tanah, sumber makanan ternak dan hutan untuk keperluan 

wisata. Selain itu, sumberdaya hutan juga merupakan sumber keanekaragaman jenis flora dan 

fauna, pengatur iklim mikro, pendaurulangan CO2, gudang plasma nutfah dan masih banyak 

yang lainnya. Keberadaan hutan mampu membawa konsekuensi pada fungsi hutan yang 

diharapkan sebagai pengendali aliran alami menjadi efektif, sehingga dapat mengatur dan 

mengendalikan air.  

Hutan dalam meregulasi air kaitannya dengan dua hal penting yakni pengaruhnya 

terhadap kejadian hujan dan kemampuannya dalam transformasi (alihragam) hujan menjadi 

limpasan. Dua peran tersebut secara komposit mempengaruhi besar kecilnya aliran dan proses 

permukaan lahan maupun suplai ke air tanah, dan selanjutnya mempengaruhi rona wilayah. 

Aliran permukaan mempengaruhi dinamika rona wilayah melalui proses penorehan (dissection) 

di permukaan bumi (Zăvoianu, 1985). Perlu diingat bahwa fungsi hutan dalam hidrologi sangat 

tergantung pada sifat curah hujan, sifat tanah, geologi dan lereng, jadi dalam hal ini hutan tidak 

dapat berdiri sendiri, tetapi ada faktor-faktor di luar hutan dan yang penting adalah cara 

pengelolaannya. Terkait dengan pengaruh hutan terhadap kejadian hujan, bahwa hujan 

merupakan input dan hutan merupakan proses (prosesor) yang terdiri dari komponen biotik 

maupun abiotik. Peran hutan dalam memicu hujan selain terkait kemampuannya dalam 

menangkap awan juga kapasitas evapotraspirasinya. Evapotranspirasi berperan penting dalam 

suplai air ke lapisan atmosfer hingga terakumulasi dalam jumlah tertentu dan membentuk awan 

hujan. Menurut Beyrich and Mengelkamp (2006), keberadaan air pada interface tanah/vegetasi-

atmosfer menentukan konsumsi dan distribusi energi pada permukaan lahan dan selanjutnya 

mempengaruhi kondisi awan. Hasil pengujian (Penman) terhadap data hujan, aliran dan 

evaporasi untuk setiap zona tumbuhan di DAS Congo menunjukkan bahwa rata-rata evaporasi 

(yang selanjutnya menjadi awan peyebab hujan) sangat konstan dan spesifik pada setiap zona 

vegetasi daripada menurut variasi hujan. Bahkan, menurut Falkenmark and Rockström (2006), 

hutan merupakan pelaku penguapan air daratan terbesar di daerah tropis dan iklim sedang, yaitu 

sebesar 57%. 

No FUNGSI LUAS (Ha) 

A LUAS KAWASAN HUTAN (SK.325/2010) 824.668,00 

1 HUTAN KONSERVASI (KSA/KPA) 196.653,00 

2 HUTAN LINDUNG (HL) 204.608,00 

3 HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) 251.097,00 

4 HUTAN PRODUKSI TETAP 89.879,00 

5 HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI 82.431,00 

B PELEPASAN KAWASAN HPK 56.513,59 

C PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN 2.346,78 

C TOTAL LUAS KAWASAN HUTAN 765.807,63 

Sumber  : BPKH WIL. XV Gorontalo , 2016 
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Sedangkan pada konteks pengaruh hutan dengan kemampuannya dalam transformasi 

(alihragam) hujan menjadi limpasan melalui mekanisme intersepsi hujan, kanopi hutan 

menurunkan energi kinetik dan kecepatan butir air hujan untuk mencapai permukaan tanah 

(Singh & Singh, 1987). Intersepsi juga berperan dalam menentukan besarnya hasil air dan aliran 

permukaan dalam suatu catchment area (Schellekens, 2000). Ketika curah hujan yang jatuh 

telah melebihi kapasitas tampung tajuk pohon (canopy storage capacity), maka lebihan air 

hujan akan menjadi air lolosan tajuk (throughfall) dan atau mengalir melalui batang pohon 

(stemflow) yang berpotensi menjadi aliran permukaan (L. A. Bruijnzeel, 1990). Air hujan yang 

tertangkap oleh vegetasi akan dikembalikan ke atmosfer dalam bentuk uap melalui evaporasi. 

Sedangkan air hujan yang tidak tertahan oleh vegetasi, sebagian akan meresap ke tanah 

(infiltrasi) dan sebagian mengalir di permukaan tanah menjadi aliran permukaan (run off). 

Pohon hutan menghasilkan serasah yang cukup tinggi mampu meningkatkan kandungan bahan 

organik lantai hutan, sedemikian rupa sehingga lantai hutan memiliki kapasitas infiltrasi yang 

jauh lebih tinggi dibanding lahan non-hutan (Seiler & Gat, 2007). Sehingga dapat meningkatkan 

laju infiltrasi air yang dapat menembus lapisan bawah permukaan (subsoil) yang kemudian 

menjadi mata air (Swift et al., 2004). Hal ini berarti pergerakan overlandflow dapat diperkecil 

sehingga erosi dan sedimentasi dapat ditekan, sementara dilain pihak suplai ke aquifer dapat 

diperbesar, yang berarti mengurangi kejadian banjir dan tanah longsor pada musim penghujan 

dan kekeringan pada musim kemarau.  

Berdasarkan fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa hutan sangat berperan penting 

dalam regulasi air kaitannya dengan kejadian hujan sebagai faktor input dan hasil hujan sebagai 

faktor ouput kaitannya dengan limpasan, evapotranspirasi, yang dijabarkan pada poin-poin 

sebagai berikut : 

1. Peran hutan dalam mendorong terjadinya hujan dikontrol oleh faktor fisiografi dan 

posisinya menurut zona iklim (L. A. Bruijnzeel, 2004).  

2. Peran hutan dalam konsumsi air dan penguapan, sehingga justru mengurangi tampungan 

air tanah dikontrol oleh faktor yang sama pada butir 1 di atas (Falkenmark & Rockström, 

2006).  

3. Peran hutan dalam meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah sehingga memperbesar potensi 

peresapan, meningkatkan suplai ke air tanah serta memperkecil peluang limpasan 

dikontrol oleh faktor fisiografi, tanah dan geologi (Bharati et al., 2002). 

4. Keberadaan hutan dapat mempengaruhi waktu dan penyebaran aliran air. Hutan dapat 

dipandang sebagai pengatur aliran air (streamflow regulator, artinya bahwa hutan dapat 

menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya pada musim kemarau. 

5. Peran hutan menyebabkan air hilang dirubah menjadi uap air melalui evapotranspirasi, 

yang kemudian membentuk awan hujan. 

 

C. Hutan Sebagai Green Dam 

Dam merupakan bangunan konstruksi yang berfungsi menghalangi aliran dan 

menampung air dengan volume tertentu. Hutan dianggap sebagai green dam / waduk hijau, 

karena kemampuannya dalam pengendalian limpasan dan meningkatkan kapasitas infiltrasi 

tanah serta tampungan air tanah. Menurut Liu Huang and Zhang (2004), konservasi hutan  

menyebabkan  limpasan menurun, sedang aliran dasar meningkat seiring kenaikan luas hutan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hutan mampu mengendalikan akumulasi air berlebih 

sehingga mengendalikan banjir dan mengurangi penguraian partikel tanah yang menyebabkan 

erosi. Aliran dasar merupakan komponen utama aliran sungai pada musim kemarau, sehingga 
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keberadaan hutan menjamin kontinuitas suplai air pada musim kemarau. Hutan memberikan 

kemungkinan terbaik perbaikan sifat tanah (seresah & bahan organik lantai hutan meningkat), 

sehinga kapasitas infiltrasi tanah hutan lebih tinggi dari  non-hutan (Bharati et al., 2002). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses lanjutan dari terkendalinya limpasan adalah 

meningkatkan infiltrasi tanah dan suplai air ke tampungan air tanah (groundwater storage). 

Fakta empiris menunjukkan bahwa hutan berperan penting dalam produksi dan regulasi air. 

Peran tersebut menegaskan bahwa hutan berfungsi sebagai waduk hijau (green dam) yang 

menampung dan menyimpan air, serta mengendalikan limpasan pada musim hujan dan 

melepaskan air yang tesimpan secara periodik pada musim kemarau. Peran hidrologis dari green 

dam bersifat environmentally friendly karena tidak mengganggu keanekaragaman hayati, siklus 

nutrient, tidak merubah rona biofisik wilayah. Green dam justru relevan dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan sumber daya air yang mengedepankan terjaminnya kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas air. Dari aspek manfaat, green dam secara faktual mampu mendukung secara 

signifikan program ketahanan air, pangan. Berikut kajian melalui pendekatan proses dan hasil 

proses hutan sebagai green dam  dan sumber daya lainnya. 

1. Hutan (Taman Nasional Bogani Nani Wartabone) di Hulu DAS Bolango  

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone merupakan hutan konservasi dengan luas ± 

282.008 Ha, yang sebagian wilayahnya terletak di Prov. Sulawesi Utara dan sebagian 

terletak di Prov. Gorontalo. Luas wilayah Taman Nasional di wilayah Prov. Gorontalo 

104,743.66 Ha. 

Gambar 2. Peta Citra DAS Bolango 

Melalui kajian berbagai literatur menggunakan data curah hujan dan data debit 

BWS Sulawesi II pada MRG/ARG DAS Bolango Bone Longalo dan Pos duga Air Bolango 

Longalo dilakukan perhitungan air yang tersimpan pada TN Bogani Nani Wartabone di 

hulu DAS Bolango dengan luas catchment area (DTA) 12.300 Ha. Perhitungan yang 

digunakan untuk memperoleh nilai air yang tersimpan sebagai berikut : 
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Total Hujan dalam DAS = Jumlah Curah Hujan x Luas DTA 

= 1.456,2 mm x 12.300 Ha 

= 1,457  m x 123.000.000 m2 

= 179.112.600 m3 
 Evapotranspirasi  = Total hujan x 57% 

     = 179.112.600 m3 x 57% 

     = 102,094,182 m3 

Menurut Falkenmark (2001, dalam Seiler dan Gat, 2007),hutan merupakan 

pelaku penguapan air daratan terbesar di daerah tropis dan iklim sedang, yaitu sebesar 

57%. 

 Total Aliran    = Jumlah Debit x Luas DTA 

     = 53.224 mm x 12.300 Ha 

     = 0,053224  m x 123.000.000 m2 

     =6.546.552 m3 

 

. Air Tersimpan   = Total Hujan – Evapotranspirasi – Total Aliran 

     = 179.112.600 m3- 102,094,182 m3 - 6.546.552 m3 

     = 70.471.886 m3 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, dibandingkan dengan Waduk Gajah Mungkur 

yang terletak di Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah dengan luas DTA 135.000 Ha 

mampu menampung air sebesar 730.000.000 m3. Hal ini menggambarkan bahwa hutan 

sebagai waduk hijau (green dam) lebih besar kapasitas tampungnya dibandingkan 

dengan waduk gajah mungkur.  Setelah dilakukan perhitungan air yang tersimpan pada 

TN Bogani Nani Wartabone di hulu DAS Bolango, kemudian dilakukan perhitungan 

nilai ekonomi hasil air dalam mendukung produksi beras dari pertanian sawah di bagian 

hilir. Berikut penutupan lahan pada bagian hilir. 

Tabel 2. Penutupan Lahan bagian hilir 

No Kelas Penutupan Lahan Luas  (ha) 

1 Semak/belukar 2.354,889 

2 Permukiman 2.631,711 

3 Tubuh air 106,099 

4 Pertanian lahan kering 735,263 

5 Pertanian lahan kering campur 1.914,303 

6 Sawah 1.543,830 

7 Pertambangan  28,320 

 Total  9.314,414 

  

 

Perhitungan yang digunakan untuk memperoleh nilai ekonomi produksi beras : 

1. Rata-rata produksi beras per panen dalam setiap hektar = 3.605 Kg/Ha 

2. Dalam satu tahun dilakukan panen dilakukan 3 kali 

3. Harga beras Rp.10.000/Kg 

Sumber data BPS Kab GorontaloTahun 2014 

Sumber  : BPKH WIl. XV Gorontalo, 2016 
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Nilai produksi beras dalam setahun  

=  Luas Sawah  x produksi beras dalam setiap kali panen x jumlah panen dalam 

satu tahun x harga beras 

=  1.543 Ha x 3.605 x  3 x 10.000 

=  Rp. 166.875.450.000 

 

2. Hutan (Suaka Margasatwa Nantu) 

Sesuai SK 325/Menhut-II/2010 SM Nantu memiliki luas 51.507,3 Ha. Secara 

administrasi SM Nantu sebagian terletak di Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara dan 

kab. Boalemo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kawasan SM Nantu terdapat fauna endemik yang merupakan zona transisi 

dan campuran antara fauna Asia dan Australia  seperti Anoa, Babi Rusa, Monyet 

Sulawesi, Tarsius, Babi Hutan. Selain jenis fauna tersebut, pada kawasan ini juga 

terdapat  90 spesies burung, 35 jenis diantarannya merupakan burung endemik. SM 

Nantu juga menjadi penyangga kehidupan bagi masyarakat di bawahnya melalui 

penyediaan air yang dialirkan melalui bendungan paguyaman. yang dapat mengairi 

6.880 Ha lahan pertanian. Nilai produksi beras dalam setahun dapat diperoleh dengan 

perhitungan : 

- Produksi beras : 3.000 Kg/ha 

- Panen 3 x setahun 

- Harga beras Rp. 10.000/kg 

 

Nilai produksi beras dalam setahun  = 6.880 x 3.000 x 3 x 10.000 

= Rp. 619.200.000.000,-   

 

 

Gambar 3. Peta SM Nantu 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Hutan sebagai Green DAM berfungsi dalam produksi dan regulasi air serta 

kemampuannya dalam intersepsi air hujan dan meningkatkan infiltrasi cadangan air 

tanah serta mampu mengendalikan daya rusak air. 

2. Hutan berkontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan dengan kemampuannya 

meningkatkan kuantitas dan kualitas air. 

B. Saran 

 Hutan yang merupakan green dam (green infrastrukur) harus menjadi fokus dan lokus 

perhatian pemerintah yang menjadi prioritas untuk dikelola. 
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ABSTRAK 

 

Analisis morfometri DAS merupakan suatu analisis yang dapat memberikan deskripsi kuantitatif dari 

sistem drainase sebagai aspek penting dari karakterisasi daerah aliran sungai. Penelitian dilaksanakan di 

DAS Saddang yang meliputi dua wilayah administrasi provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Sulawesi dan 

Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu isu bencana alam di DAS Saddang adalah bencana banjir yang terjadi 

setiap tahun terutama pada musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik 

morfometri DAS Saddang dan pengaruhnya pada bencana banjir dengan menggunakan data ASTER 

global digital elevation model (GDEM) dan analisis sistem informasi geografis (SIG). Penelitian ini 

menunjukkan karakteristik DAS Saddang yang meliputi: luas DAS adalah 6.619,32 km2, panjang sungai 

utama 151,87 km, panjang keseluruhan sungai 2.389,74 km, lebar DAS 43,58 km, dan keliling DAS 493 

km. Bentuk DAS Saddang adalah memanjang dengan nilai nisbah kebulatan (Rc) adalah 0,34 dan 

memilki pola aliran sungai berbentuk dendritik. Kemiringan rata-rata sungai adalah 0,016, jumlah orde 

sungai (Rb) sebanyak 4 orde, dan kerapatan aliran sungai adalah 0,36 km/km2. Karakteristik morfometri 

DAS ini menunjukkan adanya pengaruh pada kejadian banjir di DAS Saddang. Kerapatan sungai di DAS 

Saddang yang kurang dari 0,62 km/km2 (1 mil/mil2, Linsley et al., 1975), menunjukkan kondisi yang 

paling jelas pengaruh karakteristik morfometri ini pada kejadian bencana banjir. Hasil penelitian ini 

menunjukkan perlunya rencana pengembangan pengendalian banjir di DAS Saddang secara tepat. 

 

Kata kunci: Morfometri, GDEM, SIG, banjir, DAS Saddang 

 

I. PENDAHULUAN 

Morfometri adalah pengukuran dan analisis matematis dari konfigurasi permukaan bumi, 

bentuk dan dimensi dari bentang alam (Rahaman, Abdul, Aruchamy, & Jegankumar, 2015; 

Pande & Moharir, 2017; Rai, Mohan, Mishra, Ahmad, & Mishra, 2017). Pengukuran 

morfometri adalah salah satu metode yang dikenal dan hemat biaya yang mengidentifikasi 

berbagai perbedaan morfologi (Eviota, Jumawan, Joseph, & Samson, 2016). Analisis 

morfometri DAS merupakan aspek penting untuk karakterisasi daerah aliran sungai (Chandniha 

& Kansal, 2017). Karakteristik morfometri pada skala daerah aliran sungai (DAS) dapat 

memberikan informasi penting mengenai pembentukan dan pengembangan DAS. Analisis 

morfometri DAS memberikan deskripsi kuantitatif dari sistem drainase, yang merupakan aspek 

penting dari karakterisasi daerah aliran sungai. Selain itu, analisis morfometri DAS adalah 

penting untuk mengendalikan banjir dan merencanakan tindakan restorasi (Patel, Srivastava, 

Gupta, & Nandhakumar, 2015). Analisis morfometri dapat dibagi menjadi: linear, relief, aerial, 

                                                           
5 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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gradien jaringan alur sungai, dan kemiringan daerah aliran sungai (Biswas, 2016). Ketersediaan 

global digital elevation model (GDEM) dan sistem informasi geografis (SIG), karakteristik 

DAS dapat diekstraksi dengan menggunakan prosedur otomatis. 

Parameter morfometri DAS memainkan peran penting dalam proses hidrologi, karena 

sebagian besar mengendalikan respon hidrologi tangkapan air. Bagian-bagian morfometri DAS 

adalah luas DAS, panjang sungai utama, kerapatan sungai, kemiringan sungai, orde sungai, 

tingkat percabangan sungai, dan bentuk sungai (Nadia, Fauzi, & Sandhyavitri, 2016). Berbagai 

penelitian morfometri telah dilakukan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. 

Beberapa peneliti menggunakan metode remote sensing dan SIG dalam menganalisis 

morfometri seperti misalnya: Patel, Gajjar, & Srivastava, 2013; Markose, Dinesh, & Jayappa, 

2014; Mahadevaiah & Narendra, 2014; Kaliraj, Chandrasekar, & Magesh, 2015; Cappadonia, 

Coco, Buccolini, & Rotigliano, 2016; dan Chandniha & Kansal, 2017. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lorenzon et al. (2015) di DAS Benevente, Brazil tentang pengaruh karakteristik 

morfometri DAS menyimpulkan bahwa lereng yang tinggi dan sungai utama, ditambah dengan 

peningkatan penggunaan lahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap limpasan 

permukaan, meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir puncak di DAS Benevente. Di 

Indonesia beberapa penelitian morfometri telah dilakukan antara lain ekstraksi morfometri DAS 

di wilayah kota Pekanbaru dengan analisis hidrograf satuan sintetik. Data karakteristik DAS 

digunakan untuk menghitung debit banjir dengan metode hidrograf satuan sintetik. Metode ini 

sangat sederhana karena hanya menggunakan data-data karakteristik DAS seperti luas, panjang, 

kemiringan dan orde sungai (Nadia, Fauzi, & Sandhyavitri, 2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik morfometri DAS Saddang dan 

pengaruhnya pada bencana banjir dengan menggunakan data ASTER global digital elevation 

model (GDEM) dan analisis sistem informasi geografis (SIG). Hasil penelitian ini menjadi 

informasi yang sangat penting dalam perencanaan pengembangan pengendalian banjir di DAS 

Saddang. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan Oktober 2017 di DAS 

Saddang. DAS ini secara geografis terletak antara 119o14’49,90” sampai dengan 120o3’42,77” 

Bujur Timur dan 2o44’23,62” sampai dengan 3o49’21,80” Lintang Selatan. DAS Saddang secara 

administrasi berada dalam dua wilayah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 

Sulawesi Barat. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian di DAS Saddang 

 

DAS Saddang terbagi dalam 5 sub DAS yaitu Mamasa, Masuppu, Mataallo, Saddang 

Hilir dan Saddang Hulu. Sub DAS yang terbesar yaitu sub DAS Saddang Hulu 202.899,18 ha 

(30.64%) sedangkan sub DAS yang terkecil yaitu sub DAS Saddang Hilir dengan luas 

72.526,84 ha (10,95%). Penggunaan lahan di DAS Saddang terdiri: hutan lahan kering primer, 

hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, padang rumput, perkebunan, permukiman, 

pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, sawah, semak belukar, tambak, 

tanah terbuka dan tubuh air. Penutupan lahan adalah faktor penting yang dapat menyebabkan 

tanah longsor dangkal dengan didorong oleh intensitas curah hujan yang tinggi (Hasnawir et al., 

2017; Sanchez-Castillo et al., 2017). Penggunaan lahan di DAS Saddang yang paling 

mendominasi adalah pertanian lahan kering campur semak seluas sekitar 2.857 km2 (43,15%) 

dan hutan lahan kering sekunder dengan luas 1.053 km2 (15,91%). Curah hujan berdasarkan 

data curah hujan pada 22 stasiun penangkar curah hujan yang berada di dalam DAS Saddang 

maka curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.498 mm/tahun.  

Jumlah penduduk di DAS Saddang, khususnya di 6 (enam) kabupaten yaitu : Kabupaten 

Tana Toraja, Polewali Mandar, Enrekang, Pinrang, Toraja Utara dan Mamasa, berdasarkan 

sensus tahun 2014 kurang lebih sebanyak 1.037.460 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di DAS 

Saddang paling tinggi di Kabupaten Toraja Utara yaitu 183 jiwa/km2. 

 

B.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: citra digital ASTER GDEM Versi 

2.0; peta dasar RBI Bakorsurtanal tahun 2013 antara lain jalan, garis kontur, titik tinggi, sungai, 

danau/waduk  dan batas administrasi; peta DAS Saddang. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel P7, RAM 4GB dan VGA 1 GB; 

software SIG Arc GIS 10.1 untuk mempersiapkan data, pengolahan data dan presentasi data. 

 



228│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

C. Metode Penelitian 

1. Pengumpulan data 

Penelitian ini dimulai dengan tahap pengumpulan data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengunduh secara langsung yaitu berupa data 

GDEM ASTER Versi 2.0 dari website http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah yaitu berupa data peta dasar 

RBI Bakorsurtanal dan peta DAS Saddang. 

2. Pengolahan data 

Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan pada data sehingga data dapat 

dianalisis lebih lanjut. Proses pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

1) Proses mosaik dan pemotongan data ASTER GDEM  

2) Merubah proyeksi referensi spasian dari satuan derajat desimal ke satuan meter 

3) Merubah data ketinggian RBI Bakorsurtanal yang berupa data jalan, garis kontur, titik 

tinggi, sungai, danau/waduk dan batas administrasi ke stuktur data DEM. 

3. Analisis data 

Analisis data untuk memperoleh karakteristik morfometri DAS Saddang dilakukan 

sebagai berikut: 

1) Analisis luas DAS: Garis batas antara DAS adalah punggung permukaan bumi yang 

memisahkan dan membagi air hujan ke masing-masing DAS. Batas DAS ini menjadi 

ukuran untuk menentukan luas DAS. Untuk memperoleh luas DAS dihitung dengan 

menggunakan Software SIG Arc GIS 10.1. 

2) Analsis panjang DAS: Jarak datar dari muara sungai ke arah hulu sepanjang sungai induk. 

Untuk memperoleh panjang DAS dihitung dengan menggunakan Software SIG Arc GIS 

10.1. 

3) Analisis lebar DAS: Perbandingan antara luas DAS dengan panjang sungai induk. Lebar 

DAS ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Seyhan, 1990): 

𝑊 =
𝐴

𝑙𝑏
 

Keterangan: W= lebar DAS (km), A= luas DAS (km2), lb= panjang sungai utama (km).  

4) Analisis orde sungai (Rb): orde sungai adalah posisi percabangan alur sungai di dalam 

urutannya terhadap induk sungai pada suatu DAS. Semakin banyak jumlah orde sungai, 

semakin luas dan semakin panjang pula alur sungainya. Alur sungai paling hulu yang tidak 

mempunyai cabang disebut dengan orde pertama (orde 1), pertemuan antara orde pertama 

disebut orde kedua (orde 2), demikian seterusnya sampai pada sungai utama ditandai 

dengan nomor orde yang paling besar. Jumlah alur sungai untuk suatu orde dapat ditentukan 

angka indeksnya yang menyatakan tingkat percabangan sungai (bifurcation ratio). Indeks 

tingkat percabangan sungai (Rb) dapat dinyatakan dengan keadaan adalah: (1) Rb < 3 = alur 

sungai tersebut mempunyai kenaikan muka air banjir dengan cepat, sedangkan 

penurunannya berjalan lambat; (2) Rb > 5 = alur tersebut mempunyai kenaikan muka air 

banjir dengan cepat demikian pula penurunannya berjalan dengan cepat; (3) Rb 3 – 5 = alur 

sungai tersebut mempunyai kenaikan dan penurunan muka air banjir yang tidak terlalu cepat 

atau tidak terlalu lambat. 

5) Analisis bentuk DAS: Bentuk DAS mempunyai arti penting dalam hubungannya dengan 

aliran sungai. Bentuk DAS sulit untuk dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Bentuk DAS 

dapat didekati dengan nisbah kebulatan (circularity ratio) menggunakan rumus sebagai 

berikut (Miller, 1953):  
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𝑅𝑐 =
4𝜋𝐴

𝑝2
 

Keterangan: Rc= nisbah kebulatan, A = luas DAS (km2), P = keliling DAS (km). Jika nila 

Rc > 0.5, maka DAS berbentuk bulat (debit puncak datangnya lama, begitu juga 

penurunannya) Rc < 0.5 DAS berbentuk memanjang (debit puncak datangnya cepat, begitu 

juga penurunannya). Bila besarnya nilai Rc adalah 1 berarti bentuk DAS tersebut adalah 

lingkaran. 

6) Analisis pola pengairan sungai: Pola tergantung dari kondisi topografi, geologi, iklim, 

vegetasi yang terdapat di dalam DAS. Adapun pola pengairan sungai yaitu: pola trellis, 

rektanguler, dendritik, radial sentripugal, radial sentripetal, dan pola paralel. 

7) Analisis kemiringan sungai: Perbandingan beda tinggi antara hulu dengan hilir dan panjang 

sungai induk. Gradien sungai dapat diperkirakan dengan persamaan (Benson, 1962):  

𝑆𝑢 =
(ℎ85 − ℎ10)

0.75𝑙𝑏
 

Keterangan: Su = kemiringan alur sungai utama, h10 = ketinggian titik yang terletak pada 

jarak 0.10lb, h85 = ketinggian titik yang terletak pada jarak 0.85lb, lb = panjang alur sungai 

utama.  

8) Analisis kerapatan sungai: kerapatan sungai adalah suatu angka indeks yang menunjukkan 

banyaknya anak sungai di dalam suatu DAS. Kerapatan alur mencerminkan panjang sugai 

rerata dalam satuan luas tertentu. Kerapatan alur dihitung berdasarkan rumus sebagai 

berikut (Horton, 1945):  

𝐷𝑑 =
𝑙𝑛

𝐴
 

Keterangan: Dd= kerapatan alur (km/km2), ln= total panjang alur (km), A= luas DAS (km2). 

 

Sesuai Peraturan Dirjen BPDAS-PS  No: P. 3/V-Set/2013 Tentang Pedoman 

Identifikasi Karakteristik Daerah Aliran Sungai bahwa jika nilai kepadatan aliran lebih kecil 

dari 1 mil/ mil2 (0,62 km/km2, Linsley et al., 1975), DAS akan mengalami penggenangan, 

sedangkan jika nilai kerapatan aliran lebih besar dari 5 mil/ mil2 (3,10 km/ km2), DAS 

sering mengalami kekeringan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis morfometri DAS dengan menggunakan data ASTER GDEM memiliki beberapa 

kelebihan antara lain adalah memiliki akurasi yang tinggi. Menurut Julzarika (2015), kelebihan 

menggunakan data ASTER GDEM selain memiliki akurasi yang tinggi, juga bebas anomali 

tinggi sesuai toleransi tertentu (minimal 3σ), dapat diketahui lokasi yang memiliki 

kesalahan/anomali nilai tinggi, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti mendeteksi 

struktur geologi, volume vegetasi, pertambangan, klasifikasi berbasis segmentasi, daerah aliran 

sungai, dan lain-lain. Analisis morfometri dengan data ASTER GDEM juga telah digunakan 

untuk menentukan DAS prioritas, seperti misalnya studi di DAS Piperiya, India (Chandniha & 

Kansal, 2017). Hal yang hampir sama menurut Mahadevaiah & Narendra (2014) bahwa analisis 

morfometri dengan data ASTER GDEM dapat digunakan untuk menentukan prioritas DAS atau 

sub DAS untuk konservasi air dan tanah. Kekurangan data ASTER GDEM adalah sering terjadi 

anomali tinggi pada dataran rendah dan wilayah yang terdapat awan pada citra ASTER.  
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A. Luas, Panjang dan Lebar DAS  

Luas DAS merupakan salah satu aspek penting dalam hidrologi karena berpengaruh 

terhadap besaran aliran air dan nilai rata-rata aliran. Luas DAS berpengaruh terhadap kecepatan 

kenaikan muka air banjir. Berdasarkan hasil perhitungan luas menggunakan SIG, luas DAS 

Saddang adalah 6.619,32 km2. Berdasarkan ukuran luas, DAS dapat dibagi menjadi 3 kelas 

yaitu: DAS kecil adalah < 250 km2, DAS sedang adalah 250 – 2500 km2, dan DAS besar adalah 

> 2500 km2 (Desai & Mishra, 2014). 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh panjang sungai utama DAS Saddang adalah 

151,87 km, panjang keseluruhan sungai 2389,74 km, keliling DAS 493 km dan  lebar DAS 

adalah 43,58 km. 

 

B. Orde Sungai, Bentuk DAS dan Pola Aliran  

Orde sungai merupakan posisi percabangan alur sungai dalam urutannya terhadap induk 

sungai suatu DAS. Semakin banyak orde sungai maka luas DAS semakin besar dan panjang alur 

sungai secara keseluruhan akan lebih panjang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa DAS 

Saddang dapat dibagi menjadi 4 orde sungai (Rb). Dengan nilai Rb adalah 4 menunjukkan 

bahwa alur sungai pada DAS Saddang memilki kenaikan dan penurunan muka air banjir yang 

tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 

Bentuk DAS mempengaruhi hidrograf aliran sungai dan debit air puncak. Berdasarkan 

hasil perhitungan nisbah kebulatan (Rc) sebagai faktor bentuk DAS diperoleh nilai 0,34 yang 

artinya DAS Saddang memiliki bentuk memanjang. Bentuk DAS memanjang ini 

mengindikasikan bahwa DAS Saddang memiliki debit puncak yang datangnya cepat demikian 

pula penurunannya. Nisbah kebulatan dipengaruhi oleh panjang arus, frekuensi arus (Fs), 

struktur geologi, tutupan lahan, iklim, relief dan kemiringan cekungan (Dubey, Sharma, & 

Mundetia, 2015).  

Pola aliran sungai sangat ditentukan oleh perbedaan kemiringan, topografi, struktur dan 

litologi batuan. Berdasarkan hasil analisis SIG, DAS Saddang diketahui memiliki pola aliran 

sungai berbentuk dendritik, berbentuk seperti cabang batang pohon. Pola aliran sungai dendritk 

memiliki percabangan tidak teratur dengan arah dan sudut yang beragam. Pola aliran yang 

diinterpretasi mempunyai kegunaan untuk melihat dan mengetahui jenis-jenis kandungan 

mineral, batuan dan ataupun kemungkinan terdapatnya bahan tambang.  

 

C. Kemiringan dan Kerapatan Sungai  

Ketinggian tempat pada suatu DAS merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap 

temperatur dan pola hujan. Ketinggian tempat di DAS Saddang antara 0 sampai dengan 2.775 m 

di atas permukaan laut. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kemiringan sungai DAS 

Saddang adalah 0,016. 

Kerapatan aliran sungai merupakan hasil bagi antara panjang sungai terhadap luas DAS 

dalam satuan kilometer. Kerapatan aliran sungai menggambarkan kapasitas penyimpanan air 

permukaan dalam cekungan-cekungan seperti danau, rawa dan badan sungai yang mengalir di 

suatu DAS. Semakin tinggi tingkat kerapatan aliran sungai, berarti semakin banyak air yang 

dapat tertampung di badan-badan sungai. Kerapatan aliran sungai adalah suatu angka indeks 

yang menunjukkan banyaknya anak sungai di dalam suatu DAS. Kerapatan aliran sungai 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengendalikan karakteristik panjang daerah aliran sungai 

(Rai et al., 2017). Hasil perhitungan (Horton, 1945) kerapatan aliran sungai DAS Saddang 
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menunjukkan nilai kerapatan aliran sebesar 0,36 km/km2. Hal ini menunjukkan bahwa DAS 

Saddang akan mengalami penggenangan atau banjir.  

Berdasarkan hasil analisis karakteristik morfometri DAS Saddang di atas 

mengindikasikan adanya pengaruh terjadinya genangan atau banjir terutama pada musim hujan. 

Kerapatan sungai di DAS Saddang yang kurang dari 0,62 km/km2 menunjukkan kondisi yang 

paling jelas pengaruh karakteristik morfometri ini pada kejadian bencana banjir di DAS 

Saddang setiap tahunnya. Suatu penelitian yang serupa di Nigeria, menunjukan bahwa 

karakteristik morfometrik mengakibatkan bahaya banjir yang diperparah dengan tingkat 

urbanisasi yang sangat tinggi, tutupan hutan yang rendah serta intensitas dan durasi curah hujan 

yang tinggi (Akinwumiju, 2017). Salah satu sungai di hulu DAS Saddang dan pertemuan anak 

sungai di DAS Saddang dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
          a       b 

Gambar  2. a) sungai sub DAS Saddang hulu; b) pertemuan anak sungai di DAS 

Saddang. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Analisis morfometri DAS Saddang dengan menggunakan data ASTER GDEM dan 

analisis SIG menunjukkan karakteristik DAS Saddang yang meliputi: luas DAS 

adalah 6.619,32 km2, panjang sungai utama 151,87 km, panjang keseluruhan sungai 

2.389,74 km, lebar DAS 43,58 km, dan keliling DAS 493 km. Bentuk DAS Saddang 

adalah memanjang dengan nilai nisbah kebulatan (Rc) adalah 0,34 dan memilki pola 

aliran sungai berbentuk dendritik. Kemiringan rata-rata sungai adalah 0,016, jumlah 

orde sungai (Rb) sebanyak 4 orde, dan kerapatan aliran sungai adalah 0,36 km/km2.  

2. Karakteristik morfometri DAS Saddang menunjukkan adanya pengaruh pada 

kejadian banjir. Kerapatan sungai yang kurang dari 0,62 km/km2 menunjukkan 

kondisi yang paling jelas pengaruh karakteristik morfometri ini pada kejadian 

bencana banjir di DAS Saddang.  

 

B.  Saran 

1. Potensi genangan air atau banjir mengharuskan suatu upaya penanganan di DAS 

Saddang secara tepat dan terencana. Upaya penanganan ini harus melibatkan berbagai 

pihak termasuk masyarakat. 

2.  Karakteristik morfometri DAS Saddang dengan potensi banjir yang terjadi, 

memerlukan suatu program rehabilitasi lahan diantaranya kegiatan reboisasi dan 

penghijauan secara berkelanjutan. Di samping itu pembuatan bangunan konservasi 

tanah dan air yang tepat serta normalisasi sungai sangat diperlukan. 
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ABSTRAK 

 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) bertujuan mewujudkan kondisi yang optimal dari sumberdaya 

vegetasi, tanah dan air sehingga mampu memberi manfaat yang maksimal dan berkesinambungan bagi 

kesejahteraan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak perubahan penggunaan 

lahan terhadap karakteristik hidrologi Sub DAS Tanralili dan menyusun rekomendasi pengelolaan lahan 

terbaik di Sub DAS Tanralili. Adapun tahap dalam menjalankan model SWAT yang terbagi atas beberapa 

tahapan yaitu: (1). deliniasi DAS; (2). membentuk HRU (3). analisis Hidrology Respones Unit (HRU); 

(4). input data iklim; (5). membangun data iklim; (6). run model; (7). kalibrasi dan validasi serta  (8). 

simulasi parameter hidrologi untuk menentukan pengelolaan lahan yang terbaik. Studi ini menunjukkan 

bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi aliran debit dengan nilai r2 dan NSE pada 

proses kalibrasi masing-masing 0.87 dan 0.65. Dalam memprediksi aliran debit pada proses validasi 

menghasilkan nilai r2 dan nilai-nilai NSE masing-masing 0.58 dan 0.55. Model SWAT mampu 

memprediksi dampak perubahan penggunaan lahan terhadap karakteristik hidrologi di Sub DAS Tanralili. 

Analisis karakteristik hidrologi Sub DAS Tanralili hasil SWAT tahun 2011 dapat ditunjukkan oleh hasil 

air, limpasan permukaan, aliran lateral dan aliran dasar dengan nilai  masing-masing 1 939.07 mm, 1 

679.15 mm, 207.23 mm, dan 52.69 mm. Sedangkan nilai KRS dan C adalah 889.73 (buruk) dan 0.52 

(buruk).  Penerapan agroteknologi pada lahan pertanian sesuai dengan peta fungsi kawasan hutan 

merupakan  pengelolaan lahan terbaik yang dapat diimplementasikan di Sub DAS Tanralili dan penerapan 

agroteknologi pada lahan pertanian pada kondisi saat ini merupakan alternatif pengelolaan lahan terbaik. 

 

Kata kunci: Hidrologi, penggunaan lahan, model SWAT, Sub DAS Tanralili 

 

I. PENDAHULUAN 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas 

topografi secara alami sedemikian rupa sehingga setiap air hujan yang jatuh dalam DAS 

tersebut akan mengalir melalui titik tertentu (titik pengukuran di sungai) dalam DAS tersebut. 

Apabila ada kegiatan di suatu DAS maka kegiatan tersebut dapat mempengaruhi aliran air di 

bagian hilir baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penebangan hutan secara sembarangan di 

bagian hulu suatu DAS dapat mengganggu distribusi aliran sungai di bagian hilir. Pada musim 

hujan air sungai akan terlalu banyak bahkan sering menimbulkan banjir tetapi pada musim 

kemarau jumlah air sungai akan sangat sedikit atau bahkan kering. Disamping itu kualitas air 

sungai juga menurun, karena sedimen yang terangkut akibat meningkatnya erosi cukup banyak. 

                                                           
6 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 

mailto:suryansyahsurahman@yahoo.com
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Perubahan penggunaan lahan atau penerapan agroteknologi  yang tidak cocok juga dapat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas air yang mengalir ke bagian hilir. Pengelolaan daerah 

Aliran Sungai (DAS) bertujuan mewujudkan kondisi yang optimal dari sumberdaya vegetasi, 

tanah dan air sehingga mampu memberi manfaat yang maksimal dan berkesinambungan bagi 

kesejahteraan manusia. Dalam kenyataan sistem pengelolaannya memiliki permasalahan yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan kerusakan DAS yang semakin meningkat, 

merupakan rangkuman kejadian-kejadian sebelumnya yang hingga saat ini belum menyentuh ke 

akar masalah. Permasalahan kerusakan DAS sesungguhnya sudah ada sejak lama, namun 

intensitas dan frekuensinya semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, industri, penggunaan lahan yang meningkat untuk pertanian, 

pemukiman, pengembangan kawasan budaya dan sebagainya. Dampaknya adalah muncul 

masalah-masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, sedimentasi, erosi, eutrifikasi, 

penurunan kualitas air dan lain sebagainya. Bappenas menyatakan di Sulawesi Selatan masih 

terdapat kawasan daerah aliran sungai yang keadaannya sangat kritis yaitu daerah aliran sungai 

(DAS) Sadang, DAS Bila-Walanae dan DAS Jeneberang. Keadaan lahan di ketiga DAS tersebut 

memerlukan rehabilitasi melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi. DAS Saddang dan Bila-

Walanae adalah dua DAS besar di Sulawesi Selatan yang termasuk dalam DAS-DAS perioritas 

satu. Kedua DAS tersebut mencakup beberapa kabupaten yang cukup kompleks    

permasalahannya akibatnya koordinasi menjadi penting dalam mengoptimalkan keberhasilan 

pengelolaan DAS dan mengkolaborasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi 

Tanah. DAS Bila-Walanae meliputi Kabupaten Wajo, Maros, Soppeng dan Bone. 

Menurut satuan pengelolaan DAS, Sub DAS Tanralili termasuk dalam wilayah DAS 

Maros dan secara geografis terletak antara 5o0’ s/d 5o 12’ LS dan 199o 34’ s/d 119o 56’ BT 

dengan luas 26 343.4 ha. Sub DAS Tanralili-DAS Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang 

merupakan salah satu sumber pasokan air bersih untuk air minum bagi masyarakat Kota 

Makassar bagian Timur dan Utara, juga termasuk sumber air bagi pengembangan sektor 

pertanian dan perikanan masyarakat di daerah pengelolaan hulu, tengah dan hilir. Masalah erosi, 

sedimentasi, banjir dan kekeringan merupakan masalah yang telah berlangsung sejak lama dan 

terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini diindikasikan dengan adanya 

perbedaan debit maksimum dan debit minimum yang ekstrim, erosi yang menyebabkan 

terjadinya pendangkalan dan terhadap fasilitas publik/infrastruktur (Bendungan PDAM 

Lekopancing) secara luas baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Menurut BTPDAS Makassar (1997) luas hutan telah mengalami penurunan dari tahun 

1990/1991 adalah 9.582 ha dan pada tahun 1994/1995 adalah 5.330 ha, sedangkan luas lahan 

yang didominasi oleh jenis belukar mengalami peningkatan pada tahun yang sama dari 10.732 

ha menjadi 14.673 ha dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan hingga 20.187,35 ha (Dishut 

Prov.Sul-Sel).  Dari pengaruh perubahan tersebut telah terjadi kesulitan air bersih disebabkan 

debit air Lekopancing turun hingga 80% atau dari 1.000 liter per detik (kondisi normal) menjadi 

200 liter per detik.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asir (2007) menujukkan bahwa 

penurunan kualitas DAS Tanralili akibat perubahan pola penggunaan selama sepuluh tahun 

menimbulkan berbagai kerusakan di daerah hulu sehingga menyebabkan tingginya tingkat erosi 

yang terjadi setiap tahunnya yaitu sebesar 74,72 ton/ha/tahun. Luas areal hutan selama sepuluh 

tahun (1996-2005) telah terdegradasi seluas 5.795 ha atau mengalami kerusakan dengan laju 

1,58 ha/hari. Perubahan tersebut seiring dengan perubahan besarnya debit maksimum dan debit 

minimum memiliki fluktuasi yang cukup tinggi 110,31 m3/detik dan 110,41 m3/detik pada tahun 

2000 atau mengalami perubahan 0,10 m3/detik, sedangkan debit minimum hanya 0,04 m3/detik 
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pada tahun 1997 dan 2,68 m3/detik pada tahun 2000 atau mengalami perubahan peningkatan 

2,64 m3/detik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa luas kawasan lindung yang diperlukan di 

DAS Tanralili adalah 18.754,41 ha atau 71,19%, kawasan penyangga seluas 3.112,18 ha atau 

11,81%, dan pembangunan kawasan budidaya tanaman tahunan maupun tanaman semusim 

seluas 4.476,91 ha atau 16,98% dari luas wilayah DAS Tanralli. Penelitian ini bertujuan 

untuk: (1) mengkaji dampak perubahan penggunaan lahan terhadap aliran permukaan Sub DAS 

Tanralili; (2) menyusun rekomendasi pengelolaan lahan terbaik di Sub DAS Tanralili 

menggunakan Model SWAT. 

  

II. METODE 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sub DAS Tanralili (DAS Maros) Provinsi Sul-Sel dan secara 

geografis terletak antara 5o0’ s/d 5o12’ LS dan 119o34’ s/d 119o56’ BT dengan luas 25 627,59 

ha.  Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan September 2015 hingga Maret 2016. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Peta tutupan lahan skala 

1:100 000  tahun 2005, 2008 dan tahun 2011 dari Badan Planologi; 2). Peta Jenis Tanah skala 

1:250.000 dari Puslitanak, 3) data iklim global didapatkan dari Stasiun Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maros dan BPDAS Pompengan yang merupakan hasil 

pengolahan data cuaca harian (curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara) selama 10 tahun 

yaitu tahun 2002 sampai 2011; 4) data debit air rata-rata harian selama 10 tahun (2002-2011) 

dari BPDAS Pompengan dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sul-Sel, yang akan digunakan 

untuk kalibrasi dan validasi model dan (5) data sifat fisik dari hasil pengamatan lapang dan 

laboratorium. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Global Positioning System 

(GPS); (2) Alat tulis dan alat dokumentasi, dan (3) Seperangkat komputer (PC), printer dan 

Software Mc.Office/Mc.Excel, Arc. GIS 9.3, Arc SWAT 9.0 dan SWAT CUP. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan 

data sekunder. Tahap kedua adalah pengambilan dan analisis contoh tanah untuk input data 

tanah pada model SWAT. Tahap ketiga adalah menjalankan model SWAT yang terbagi atas 

beberapa tahapan tersendiri yaitu: (1) deliniasi DAS; (2) analisis Hidrology Respones Unit 

(HRU); (3) input data iklim; (4) membangun data iklim; (5) run model; (6) kalibrasi dan 

validasi serta  (7) simulasi parameter hidrologi. 

Setiap analisis yang menggunakan pemodelan harus disertai dengan pengujian untuk 

menilai keakuratan output yang dikeluarkan model terhadap data hasil observasi atau 

pengukuran lapangan.   Dalam penelitian ini, Output model atau peubah proses hidrologi yang 

diuji adalah debit aliran (FLOW_OUT).   Periode kalibrasi dipilih utnuk menentukan tahun 

mana yang akan dipakai dalam proses kalibrasi dan validasi.  Dalam penelitian ini digunakan 

tahun 2005 sebagai tahun kalibrasi dan tahun 2008 sebagai tahun validasi. Periode ini dipilih 

karena ketersediaan data yang baik sehingga menghasilkan nilai NSE dan r2 yang paling baik 

diantara tahun lainnya. Metode statistik yang digunakan untuk menguji model adalah persamaan 

efisiensi model Nash-Sutcliffe (NS):  
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                𝑁𝑆 = 1 −
∑ (𝑦−ŷ)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦−�̅�)2  𝑛
𝑖=1

… … ….                                                    

(1)   

dimana y adalah debit aktual yang terukur (mm), ŷ adalah debit hasil simulasi (mm), dan �̅� 

adalah rata-rata debit terukur. Efisiensi model NS dikelompokkan menjadi 3 kelas (Tabel 1) 

yaitu baik, memuaskan dan kurang memuaskan.  

Tabel 1 Klasifikasi nilai NS 

Nilai NS Katagori 

NS ≥ 0.75 

0.75 > NS > 0.36 

NS < 0.36 

Baik (sangat memuaskan) 

Memuaskan 

Kurang memuaskan 

                          Sumber: Nash-Sutcliffe (1970) 

 

Dalam melihat keakuratan pola hasil keluaran model dengan hasil observasi lapangan 

digunakan koefisien deterministik atau persamaan linier: 

 

                                                 

                                                         (2) 

 

 

dimana O adalah  besarnya debit pengamatan, 𝑂 adalah debit rata-rata pengamatan, P adalah 

debit  perhitungan model dan P adalah debit rata-rata perhitungan model. Hasil perhitungan r2 

menunjukan evaluasi kelayakan model tersebut, apabila r2 mendekati 1 maka terdapat hubungan 

yang erat antara hasil prediksi model dengan hasil observasi lapangan. 

 

D. Analisis dan Simulasi Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Respon Hidrologi 

Analisis hidrograf perubahan penggunaan lahan terhadap karakter hidrologi dihitung 

secara langsung dari data pengamatan bedasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

No.P61/Menhut-II/2014 tentang sistem informasi pengelolaan DAS, dimana nilai air limpasan 

tahunan riil (direct runoff, DRO), yaitu nilai total runoff (Q) setelah dikurangi dengan nilai 

aliran dasar (base flow, BF), atau dalam bentuk persamaannya: DRO = Q – BF. Perhitungan 

aliran dasar (BF) untuk nilai BF harian rata-rata bulanan = nilai Q rata-rata harian terendah saat 

tidak ada hujan (P = 0). Sedangkan untuk simulasi perubahan penggunaan lahan yaitu dilakukan 

menggunakan model SWAT dengan membuat beberapa skenario sebagai berikut : 

1. Penggunaan lahan sesuai dengan peta fungsi kawasan hutan 

2. Penerapan agroteknologi pada lahan pertanian di luar kawasan hutan 

3. Pengggunaan lahan sesuai dengan peta fungsi kawasan hutan dan penerapan agroteknologi 

pada lahan pertanian 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Karakteristik Hidrologi Menggunakan Model SWAT 

1. Kalibrasi Debit Aliran 

Kalibrasi merupakan proses pemilihan kombinasi parameter untuk meningkatkan 

koherensi antara respon hidrologi yang diamati/diukur dengan hasil simulasi. Kalibrasi model 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara debit air sungai hasil model SWAT dengan debit 
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air sungai hasil pengukuran. Data debit air sungai hasil pengukuran yang digunakan yaitu 

periode 1 Juli hingga 30 November 2005. Metode kalibrasi ada tiga yaitu coba-coba (trial and 

error), otomatis dan kombinasi. Dalam metoda coba-coba, nilai parameter dicocokkan secara 

manual, metoda ini banyak digunakan dan direkomendasikan untuk model yang kompleks. 

Metoda otomatis menggunakan algoritma untuk menentukan nilai fungsi objektif dan digunakan 

untuk mencari kombinasi dan permutasi parameter dengan tingkat keakuratan yang optimum. 

Metoda kombinasi dilakukan dengan menggunakan kalibrasi otomatis untuk menentukan 

kisaran parameter selanjutnya dilakukan trial and error untuk menentukan detail kombinasi 

yang optimal (Indarto 2012).  

Parameter yang digunakan dalam proses kalibrasi suatu model dapat berbeda antar suatu 

DAS karena setiap DAS memiliki karakteristik tersendiri yang bervariasi. Nilai parameter 

simulasi disesuaikan untuk menghasilkan keluaran yang mendekati nilai yang adaptif di 

lapangan. Parameter yang sensitive terhadap perubahan debit yaitu CN2, ESCO, EPCO, 

GW_REVAP, GWQMN dan RCHRG_DP (Santhi et al. 2006). Jha et al. (2010) juga 

mengemukakan bahwa parameter yang sensitif terhadap nilai debit adalah CN, SOL AWC, 

GW_DELAY, GW_Alfa dan SURLAG. Parameter yang digunakan dalam proses kalibrasi pada 

Sub DAS Tanralili yaitu bilangan kurva aliran permukaan (CN), faktor alpha aliran dasar 

(ALPHA_BF), lama ‘delay’ air bawah tanah (GW_DELAY), ketinggian minimum aliran dasar 

(GWQMN), fraksi perkolasi perairan dalam (RCHRG_DP), faktor evaporasi tanah (ESCO), 

faktor uptake tanaman (EPCO), nilai Manning untuk saluran utama (CH_N2), hantaran hidrolik 

pada saluran utama aluvium (CH_K2), dan koefisien lag aliran permukaan (SURLAG). 

Simulasi dilakukan untuk menentukan nilai yang optimal sesuai kondisi di lapangan.  

Dalam mencari nilai kalibrasi yang sesuai untuk Sub DAS Tanralili, digunakan metoda 

kombinasi yaitu dengan menggunakan model SWATCUP (model otomatis) dan kalibrasi 

manual  (trial and error). Model SWATCUP merupakan software yang dapat membantu 

pemodel untuk melakukan kalibrasi, validasi dan analisis ketidakpastiaan pada model hidrologi 

SWAT. Nilai awal dan nilai akhir pada proses kalibrasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai parameter pada tahap kalibrasi model SWAT Sub DAS Tanralili 

No Parameter Nilai Awal Nilai Akhir Kisaran  

1 GW_DELAY             31 22 0 - 500 

2 CN2                 35 – 98 66 – 91* 35 - 98 

3 ALPHA_BF             0.048 0.8 0  - 1 

4 GWQMN              0 200 0 - 5000 

5 CH_N2              0.014 0.05 dan 0.1** -0.01 -  0.31 

6 CH_K2                 0 100 -0.01 - 5000 

7 RCHRG 0.05 0.74 0-1 

8 ESCO            0.75 0.55 0-1 

9 EPCO                 0.85 0.70 0-1 

10 SURLAG           4 7 1 - 24 

Ket: *   Nilai berbeda berdasarkan penggunaan lahan 

        **   1Nilai berbeda berdasarkan Sub DAS 
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Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diperoleh nilai efisiensi Nash-Sutcliffe (NS) dan r2 

masing-masing sebesar 0.65 (memuaskan) dan 0.87 yang dapat dilihat pada Gambar 4 dan 

Gambar 5. Hasil penelitianYusuf (2010) di DAS Cirasea menghasilkan nilai kalibrasi NSE 

sebesar 0.737 dan Junaedi (2009) di DAS Cisadane menghasilkan nilai kalibrasi NSE sebesar 

0.7. Nilai tersebut menunjukkan bahwa SWAT juga dapat diterapkan untuk memprediksi 

hidrologi DAS di Indonesia. 

 

2. Validasi Debit Aliran 

Validasi adalah proses evaluasi terhadap model untuk mendapatkan gambaran tentang 

tingkat ketidakpastian yang dimiliki oleh suatu model dalam memprediksi proses hidrologi. 

Langkah validasi bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan 

hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Proses validasi dilakukan 

dengan membandingkan data harian debit observasi bulan Juli – November 2008 dengan data 

harian debit simulasi yang menggunakan parameter kalibrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1. Perbandingan debit observasi dan debit simulasi setelah kalibrasi 

(Juli – November 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2. Analisis regresi debit observasi dan debit simulasi setelah kalibrasi  

(Juli – November 2005) 

 

Konsistensi model SWAT sesudah kalibrasi terlihat dari debit sungai model SWAT 

dengan debit sungai hasil pengukuran ditunjukkan dengan nilai Nash-Sutcliffe (NS) sebesar 0.55 
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(memuaskan) dan r2 sebesar 0.58. Hasil validasi debit sungai tahun 2008 disajikan pada  

Gambar 3 dan Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3. Perbandingan debit observasi dan debit simulasi setelah validasi 

(Juli – November 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4. Analisis regresi debit observasi dan debit simulasi setelah validasi 

(Juli – November 2008) 

 

B. Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Aspek Hidrologi 

Identifikasi perubahan penggunaan lahan pada suatu DAS merupakan suatu proses 

mengindentifikasi perbedaan keberadaan suatu objek atau fenomena yang diamati pada waktu 

yang berbeda di DAS tersebut. Indentifikasi perubahan penggunaan lahan memerlukan suatu 

data spasial temporal. 
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Tabel 3. Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap karakteristik hidrologi Sub DAS 

Tanralili hasil analisis SWAT tahun 2005, 2008, dan 2011 

Penggunaan 

Lahan Tahun 

Curah Hujan Total Aliran BF(1) DRO(2) 

C(3) 

(mm) 

2005 2 566 496.42 18.48 268.82 0.19 

2008 3 686 1 485.37 40.71 965.07 0.40 

2011 3 252 900.99 9.46 778.16 0.28 

Ket : 1)Base Flow  2)Direct Runoff  3)Coefisien Runoff 

 

Penurunan penggunaan lahan periode 2005-2008 yaitu pada pertanian lahan kering 

campuran serta meningkatnya semak/belukar dan sawah mengakibatkan peningkatan nilai C 

dari 0.19 menjadi 0.40, dan nilai KRS dari 46.42 menjadi 203.52.  Konversi lahan dari 

penggunaan yang dapat meresapkan air dengan baik ke dalam tanah menjadi penggunaan yang 

menyebabkan hilangnya kemampuan tanah dalam meresapkan air mengakibatkan terjadinya 

peningkatan jumlah curah hujan yang menjadi aliran permukaan. Terdapat perbedaan antara 

nilai KRS dengan nilai C pada Sub DAS Tanralili, dimana nilai KRS menunjukkan nilai yang 

besar sedangkan nilai C menunjukkan nilai yang sangat kecil. Nilai C sangat kecil disebabkan 

karena jenis tanah di lokasi penelitian merupakan jenis tanah yang terbentuk dari bahan induk 

kapur (karts). Secara umum karena karakteristik yang khas dari karts, akuifer karts 

menimbulkan masalah dalam hal penentuan dan penyelidikan sumberdaya air karts yang 

terdapat pada lorong-lorong conduit dan terakumulasi pada sungai-sungai bawah tanah. Selain 

itu, tidak mungkin kita melakukan generalisasi seperti yang dilakukan pada akuifer lain karena 

karts dapat memiliki berbagai tipe dan karakter akuifer yang berbeda-beda pada suatu daerah 

(Ford dan Williams 1992).  Berdasarkan jumlah curah hujan yang jatuh di Sub DAS Tanralili 

tahun 2011 yaitu sebesar 3 252 mm, diperoleh koefisien Runoff untuk Sub DAS Tanralili 

sebesar 0,28. Hal ini menggambarkan bahwa sebesar 28% dari curah hujan yang jatuh di Sub 

DAS Tanralili akan menjadi aliran permukaan. 

 

Tabel 4. Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap nilai koofisien regim sungai (KRS) 

Sub DAS Tanralili tahun 2005, 2008 dan 2011 

Tahun Q Max (m3/detik) Q Min (m3/detik)  KRS (Q Max/Q Min) 

2005    17,87 0,39   46,42 

2008 101,76 0,50 203,52 

2011    70,51 0,99   71,22 

 

Peningkatan pertanian lahan kering pada tahun 2008-2011 berpengaruh terhadap nilai 

Direct Runoff sebesar 965.07 mm dan 778,16 mm, sedangkan penurunan hutan sebesar 597,14 

ha berdampak terhadap aliran dasar sebesar 40,71 mm menjadi 9,46 mm. Pengaruh kondisi 

penggunaan lahan bervegetasi dalam menurunkan aliran permukaan ditunjukkan oleh jumlah 

aliran permukaan tahun 2005 sebesar 268,82 mm lebih rendah dari tahun 2008 sebesar  965,07 
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mm.  Sedangkan pengaruh penggunaan lahan bervegetasi dalam meningkatkan kapasitas 

infiltrasi ditunjukkan oleh aliran dasar tahun 2005, 2008, dan 2011 masing-masing sebesar 

18,48 mm, 40,71 mm, dan 9,46 mm.  Berdasarkan kriteria hidrologi untuk suatu kawasan yang 

dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan (2014), maka Sub DAS Tanralili termasuk dalam 

keadaan buruk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan Sub DAS Tanralili telah 

terganggu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang serius terhadap Sub DAS Tanralili 

sehingga Sub DAS Tanralili dapat digolongkan dalam kategori DAS yang baik. 

 

C. Skenario Pengelolaan Penggunaan Lahan menggunakan Model SWAT 

Perubahan penggunaaan lahan menjadi lahan terbuka mengakibatkan peningkatan aliran 

permukaan. Penggunaan lahan terbaik diharapkan dapat menurunkan aliran permukaan dan 

meningkatkan kapasitas infiltrasi. Analisis karakteristik hidrologi berupa total air sungai 

masing-masing skenario ditunjukkan oleh Tabel 6. Total air sungai Sub DAS Tanralili tertinggi 

sampai terendah secara berurutan terjadi pada skenario 1, skenario 2, dan skenario 3 masing-

masing sebesar 1.923,03 mm, 1.906,08 mm, dan 1.892,15 mm. Fluktuasi debit sungai 

memberikan gambaran kondisi penggunaan lahan yang ditunjukkan oleh nilai KRS. 

Penggunaan lahan terbaik dapat menurunkan aliran permukaan dan menaikkan kapasitas 

infiltrasi, sehingga tidak terjadi kelebihan air pada musim hujan dan kekurangan air pada musim 

kemarau. Pengaruh tumbuhan terhadap pengurangan laju aliran permukaan lebih besar dari 

pengaruhnya terhahap pengurangan jumlah aliran permukaan (Arsyad, 2006). Nilai KRS 

skenario 3 merupakan terendah dibandingkan skenario lainnya. Debit tertinggi (Qmax) pada 

skenario 3 sebesar 183,00 m³/detik, sedangkan debit terendah (Qmin) sebesar 0,23 m³/detik 

sehingga diperoleh nilai KRS sebesar 795,65. Nilai KRS masing-masing skenario disajikan 

pada Tabel 8.  

Tabel 6 menunjukkan aliran permukaan pada skenario 3 sebesar 1.571,38 mm merupakan 

yang terendah, sedangkan kapasitas infiltrasi ditunjukkan oleh aliran lateral dan aliran dasar 

masing-masing sebesar 254,06 mm dan 66,72 mm. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan 

agroeknologi dan peningkatan luas hutan.  Penerapan agroteknologi berupa teras bangku dan 

tanaman strip mampu menahan air hujan lebih lama di permukaan, sehingga memberikan 

kesempatan air masuk ke dalam tanah. Peningkatan luas hutan berdampak terhadap peningkatan 

lahan tertutup vegetasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yusuf (2010) bahwa penerapan 

agroteknologi pada penggunaan lahan kondisi saat ini (existing) di DAS Cirasea mampu 

menurunkan aliran permukaan sebesar 9,47% dan meningkatkan aliran lateral, aliran dasar, dan 

storage masing-masing 8,29%, 4,95%, dan 2,35% dari kondisi saat ini (existing). Skenario ke 

tiga yaitu peningkatan luas hutan dengan menerapkan agroteknologi menjadi alternatif terbaik 

untuk diterapkan di lapang. Penerapan agroteknologi berpengaruh terhadap karakteristik 

hidrologi yaitu penurunan aliran permukaan dan peningkatan kapasitas infiltrasi serta cadangan 

air tanah (groundwater storage).  
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Tabel 5. Nilai koefisien regim sungai (KRS) Sub DAS Tanralili tahun 2011  

pada masing- masing  skenario 

Skenario 
Q Max 

(m3/detik) 

Q Min 

(m3/detik)  

KRS                   

(Q Max/Q Min) 

Kondisi saat ini (existing) 200.10 0.22 889.73 

Skenario1 (Fungsi kawasan hutan) 185.00 0.23 804.35 

Skenario2 (Agroteknologi) 201.00 0.20 1 005.00 

Skenario3 (Fungsi kawasan hutan + 

agroteknlogi) 183.00 0.23 795.65 

 

Tabel 6. Karakteristik hidrologi Sub DAS Tanralili tahun 2011  

pada masing-masing skenario 

Skenario 

Curah 

Hujan 

Aliran 

Permukaan 

(SUR_Q) 

Aliran 

Lateral 

(LAT_Q) 

Aliran 

Dasar 

(GW_Q) 

Water 

Yield 

(WYLD) 
 C 

(mm) 

Kondisi saat ini 

(existing) 3.252 1.679,15 207,23 52,69 1.939,07 0,52 

Skenario1 (Fungsi 

kawasan hutan) 3.252 1.617,21 249,09 56,74 1.923,03 0,50 

Skenario2 

(Agroteknologi) 3.252 1.650,85 192,12 63,11 1.906,08 0,51 

Skenario3 (Fungsi 

kawasan hutan + 

agroteknologi) 3.252 1.571,38 254,06 66,72 1.892,15 0,48 

 

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan tersebut, maka skenario yang dapat 

diterapkan di lapangan adalah skenario ke tiga. Skenario ke tiga yaitu peningkatan luas hutan 

dengan menerapkan agroteknologi menjadi alternatif terbaik untuk diterapkan di lapang, artinya 

ada perubahan luas penggunaan lahan menyesuaikan dengan luas fungsi kawasan hutan dan 

menerapkan teknik konservasi tanah dan air untuk memperbaiki tingkat infiltrasi tanah. 

Penerapan agroteknologi berpengaruh terhadap karakteristik hidrologi yaitu penurunan aliran 

permukaan dan peningkatan kapasitas infiltrasi serta cadangan air tanah (ground water storage).  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perubahan penggunaan lahan Sub DAS Tanralili tahun 2005-2011 berpengaruh 

terhadap aliran permukaan. Nilai C dan nilai KRS tahun 2005 dan 2011 masing-

masing sebesar 0.19 (baik) dan 46.42 (baik) menjadi 0.28 (baik) dan 71.22 (sedang).  

2. Rekomendasi penggunaan lahan terbaik di Sub DAS Tanralili berdasarkan hasil 

analisis model SWAT adalah pada skenario 3 yaitu penerapan agroteknologi pada 

lahan pertanian sesuai dengan fungsi kawasan hutan . 
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B. Saran 

1. Untuk memperoleh hasil model SWAT yang terbaik, diperlukan data masukan yang 

detil terutama peta tanah dan sifat fisik tanah.  

2. Perlu kajian sosial ekonomi dalam mendukung dampak perubahan penggunaan lahan 

di wilayah Sub DAS Tanralili. 
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ABSTRAK 

 

Air merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Oleh karena itu keberadaan air tersebut 

harus selalu terjaga, baik kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya. Salah satu sumber air di muka bumi ini 

adalah mata air. Perlindungan mata air dapat dilakukan secara vegetatif dan sipil teknis. Perlindungan 

mata air secara vegetatif dapat dilakukan pada daerah sekitar mata air dan daerah imbuhan mata air. 

Perlindungan daerah imbuhan mata air sangat diperlukan sebagai recharge area bagi mata air. 

Agroforestry adalah salah satu model perlindungan mata air pada daerah imbuhan mata air. Kegiatan ini 

bertujuan mengidentifikasi pola agroforetsry pada daerah imbuhan mata air untuk mendukung kelestarian 

mata air. Kegiatan dilakukan di Desa Kerjo Lor, kecamatan Ngadirojo, kabupaten Wonogiri. Identifikasi 

pola agroforestry dilakukan pada daerah imbuhan mata air, yaitu radius > 200 meter dari mata air dengan 

menginventarisasi (jenis dan sebaran) tanaman kayu, buah dan semusim yang ada pada zone tersebut. 

Hasil identifikasi menunjukkan komposisi jenis tanaman sebagai berikut : 1) jati + mete + kacang tanah;   

2) sengon + jagung+ rumput gajah dan 3) jati + sengon + mete + mahoni. Dalam pemilihan jenis tanaman, 

masyarakat memperhitungkan fungsi dan nilai ekonomi dari jenis tanaman yang akan mereka 

kembangkan serta fungsi pelestarian mata air di sekitarnya.  

 

Kata Kunci: Agroforestry, mata air, imbuhan mata air, pelestarian 

 

I. PENDAHULUAN 

Air merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup 

yang ada di bumi pasti membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Fenomena beberapa 

tahun terakhir menunjukan adanya penurunan jumah mata air, yang diikuti turunnya kualitas 

dan kontinuitas dari mata air yang masih ada. Data dari Balai PSDA Bengawan Solo (2016) 

menunjukkan adanya penurunan jumlah mata air di daerah Solo Raya sebanyak 47% dalam 

kurun waktu 10 tahun (2006-2016). Salah satu penyebab menurunnya jumlah mata air tersebut 

adalah banyak terjadinya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, terutama di daerah 

perbukitan yang merupakan daerah imbuhan mata air (recharge area). Selain itu peningkatan 

jumlah penduduk juga memberikan pengaruh pada meningkatnya kebutuhan air, sehingga 

dengan keterbatasan jumlah mata air akan memberikan dampak adanya fenomena kekurangan 

air bersih. 

Perlindungan mata air sebagai salah satu upaya untuk menjaga kuantitas, kualitas dan 

kontinuitas mata air sangat diperlukan. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan pada pusat 

                                                           
7Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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mata air saja, tetapi juga harus dilakukan pada daerah imbuhan mata air (recharge area) sebagai 

daerah yang berfungsi untuk mengisi dari mata air tersebut. Ada dua teknik yang dapat 

digunakan untuk kegiatan perlindungan mata air, yaitu secara sipil teknis dan vegetasi. Kegiatan 

sipil teknis lebih banyak difungsikan untuk melindungi pusat mata air dari pencemaran dan 

kerusakan secara fisik (aspek kualitas), sedangkan untuk perlindungan secara vegetasi lebih 

difungsikan untuk perlindungan mata air dari aspek kuantitas dan kontinuitas. Perlindungan 

secara vegetasi sangat diperlukan, karena keberadaan vegetasi ini merupakan salah satu faktor 

yang berperan penting dalam aspek hidrologis. Pengelolaan vegetasi khususnya pengelolaan 

hutan dapat mempengaruhi waktu dan penyebaran aliran air (Sofiah et. al., 2010). Hasil 

penelitian Solikin (2000) menyebutkan bahwa pembukaan hutan atau perusakan vegetasi pada 

suatu lahan dapat menyebabkan tanah menjadi gundul, terjadi erosi dan kemampuan tanah 

untuk menyimpan air hujan menjadi berkurang, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air 

dan menyebabkan degradasi mata air. 

Agroforestry merupakan salah satu teknik perlindungan mata air secara vegetasi. 

Kegiatan agroforestry ini dapat dikembangkan khususnya pada daerah imbuhan mata air 

(recharge area). Terdapat banyak pengertian agroforestry yang dikemukakan oleh para ahli, 

akan tetapi menurut Nair (1993a) dalam Firdaus et. al.  (2013) ada bebarapa hal pokok yang 

sama dalam mengartikan agroforestry, yaitu : 1) agroforestry setidaknya melibatkan dua atau 

lebih spesies tumbuhan yang salah satunya merupakan tumbuhan berkayu; 2) sistem 

agroforestry setidaknya mempunyai lebih dari satu luaran (output); 3) siklus dari agroforestry 

selalu lebih dari satu tahun; 4) sistem agroforestry melibatkan proses ekologi dan ekonomi yang 

lebih komplek dibanding sistem monokultur. Terlepas dari pengertian agroforestry tersebut, 

terdapat keunggulan dari pengembangan agroforestry diantaranya adalah menunjang ketahanan 

pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesuburan tanah dan 

perlindungan terhadap tata air.  

Pemilihan pola agroforestry dan jenis tumbuhan yang akan dikembangkan harus sesuai 

dengan faktor edafik dan lingkungan di daerah imbuhan mata air. Hal ini sangat diperlukan 

untuk mendukung keberhasilan dari penanaman tumbuhan sebagai upaya perlindungan mata air. 

Kesesuian antara tanaman dengan faktor lingkungan akan sangat berpengaruh pada terciptanya 

ekosistem yang stabil dan ketersediaan air yang kontinyu bagi lingkungan sekitar. Oleh karena 

itu informasi tentang jenis-jenis tanaman di daerah imbuhan mata air sangat diperlukan sebagai 

salah satu langkah dalam menentukan pola agroforestry yang akan dikembangkan untuk 

perlindungan mata air yang efektif dan efisien. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2017 s/d Oktober 2017. Lokasi 

kegiatan penelitian dilakukan di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah dengan fokus penelitian pada daerah Imbuhan Mata Air dari salah satu mata air 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat di desa tersebut. 
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Gambar 1. Peta Adminisrasi Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk kegiatan penelitian ini antara lain : 1) alat 

tulis (kertas HVS, printer, flashdisk dll); 2) bahan perlengkapan lapangan (pulpen, pensil, 

blocknote, kompas); 3) kamera digital; 4) GPS (Global Positioning System). 

 

C. Metode Penelitian 

 Kegiatan ini dilakukan dengan mempergunakan data primer dan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang digunakan untuk mengetahui sebaran mata air dan daerah 

imbuhan mata air sebagai batas pengamatan kegiatan penelitian. Pengambilan data primer 

dilakukan dengan menggunakan metode eksplorasi. Pelaksanaan eksplorasi ditempuh dengan 

survei lapangan dan wawancara. Survei dilakukan menggunakan metode jelajah yaitu dengan 

mendata jenis tanaman, baik tanaman kayu ataupun tanaman semusim dalam radius > 20 meter 

dari pusat mata air. Data jenis pohon yang diambil adalah  jenis pohon yang memiliki diameter 

lebih dari 10 cm. Wawancana digunakan untuk mendapatkan data pemanfaatan mata air, nama 

daerah pohon dan manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kombinasi yang terpola 

antara jenis tanaman semusim dengan tanaman kayu pada daerah imbuhan mata air. Tanaman 

kayu yang banyak dikembangkan oleh masyarakat petani adalah jenis tanaman jati dan sengon, 

sedangkan untuk tanaman buah adalah tanaman mete dan untuk tanaman semusim (pertanian) 

adalah jenis tanaman kacang tanah dan jagung. Bebarapa petani juga mengembangkan tanaman 

mahoni di lahan mereka, akan tetapi untuk penanamannya hanya pada batas kepemilikan lahan. 

Untuk jenis tanaman yang berada di sekitar mata air adalah tanaman beringin dan bambu. Jenis 

tanaman yang ada pada daerah imbuhan mata air akan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis tanaman yang berada di sekitar mata air dan pada daerah imbuhan mata air 

(tanaman kayu dan tanaman semusim) 
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Nama Lokal Spesies Famili Frekuensi (%) 

Jati Tectona grandis Linn.f.f Lamiaceae 80 

Sengon Albizia chinensis Fabaceae 60 

Mahoni Swietenia macrophylla Meliaceae 10 

Mete Anacardium occidentale Anacardiaceae 50 

Beringin Ficus benjamina Moraceae 100 

Bambu Bambusa sp Poaceae 100 

Kacang Tanah Arachis hypogaea L Fabaceae 60 

Jagung Zea mays  Poaceae 60 

Rumput Gajah Pennisetum purpureum Poaceae 40 

Sumber : Hasil pengamatan lapangan (2017) 

 

B. Pembahasan  

Jenis tanaman yang ditemukan di sekitar mata air di desa Kerjo Lor dengan frekuensi 

tertinggi adalah tanaman beringin dan bambu, dimana tanaman beringin dan bambu ini 

ditemukan di setiap mata air yang diamati. Beringin adalah tumbuhan yang memiliki perakaran 

yang dalam dan tipe kanopi rapat sehingga dapat mengkonservasi tanah dan air di sekitar 

kawasan mata air (Fiqa, 2005). Pohon beringin dan bambu merupakan tanaman pelindung mata 

air (Yuliantoro et. al., 2016), selain itu tanaman beringin ini diduga juga mempunyai 

mekanisme hydraulic conductance, dimana tanaman beringin ini mampu menyerap air dalam 

jumlah banyak di malam hari untuk disebarkan ke permukaan, selanjutnya saat pagi hari air 

permukaan akan diserap kembali oleh akar-akar permukaan dan dipergunakan untuk 

metabolismenya (Larcher, 1995). Tanaman bambu menurut Solikin (2000-a), merupakan jenis 

tanaman yang menjadi tanaman dengan nilai ekonomi tinggi dan penting untuk pelestarian 

sumber daya air dan tanah. Tanaman bambu oleh masyarakat selain dimanfaatkan untuk bahan 

bangunan juga dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. 

Komposisi jenis dan keanekaragaman tumbuhan dalam suatu kawasan tergantung oleh 

beberapa faktor lingkungan, seperti kelembaban, nutrisi, cahaya matahari, topografi, batuan 

induk, karakteristik tanah, struktur kanopi dan sejarah tata guna lahan (Kurniawan, 2008). Hal 

ini berarti kondisi topografi mempengaruhi jenis tumbuhan yang terdapat didalamnya. Pada 

daerah imbuhan mata air di  desa Kerjo Lor komposisi tanaman di dominasi oleh jenis tanaman 

jati, sengon dan mahoni untuk jenis tanaman kayu, sedangkan untuk tanaman buah/hortikultura 

di dominasi oleh tanaman jambu mete atau jambu monyet. Untuk tanaman semusim (tanaman 

pertanian) di dominasi oleh tanaman kacang tanah dan jagung. Dengan topografi yang 

berombak hingga berbukit dan kemiringin berkisar antara 8%-25%, serta memiliki bentuk lahan 

asal proses vulkan yaitu vulkan lawu dan jenis tanah litosol, daerah ini sangat cocok untuk 

tempat tumbuh tanaman jati dan jambu mete. Tanaman jambu mete oleh masyarakat menjadi 

salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat selain dari budidaya tanaman pertanian 

(jagung dan kacang tanah). 

Dalam rangka pengembangan agroforestry sebagai bentuk perlindungan mata air pada 

daerah imbuhan mata air harus bisa menyatukan kegiatan rehabilitasi lahan secara vegetasi 

dengan kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) yang merupakan sumber pokok 

pendapatan masyarakat petani. Oleh karena itu harus diketahui interaksi antara tanaman 

kehutanan yang dikembangkan dengan tanaman pertanian yang telah dibudidayakan masyarakat 

secara turun-temurun. Pemilihan kombinasi jenis tanaman dalam pola agroforestry yang tidak 
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tepat akan mengakibatkan interaksi negatif, yang dapat merugikan tanaman itu sendiri. 

Sehingga dalam pengelolaannya diperlukan design pengaturan ruang tumbuh yang dapat 

mengurangi kendala kompetisi cahaya, air dan nutrisi pada setiap jenis tanaman. Kombinasi 

pola agroforestry antara tanaman kayu dan tanaman pertanian harus dapat saling meningkatkan 

produktivitas bukan sebaliknya saling menurunkan produktivitas. Menurut Hairiah et. al. (1999) 

interaksi positif akan terjadi bila peningkatan produksi satu jenis tanaman diikuti oleh 

peningkatan produksi tanaman lainnya. Keberadaan pohon (tanaman kayu) dalam pola 

agroforestry dapat memberikan efek positif, antara lain : 1) akar tanaman dapat menahan laju 

air; 2) mempertahankan kandungan bahan organik tanah dan memperbaiki struktur tanah, 

sehingga dapat mengurangi bahaya erosi dan mengendalikan tata air; 3) menjaga kestabila iklim 

mikro (Hairiah et. al., 1999). 

Mata Air yang berada di Desa Kerjo Lor oleh sebagian besar masyarakat dimanfaatkan 

untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk sumber air 

minum. Pemanfaatan lainnya oleh masyarakat adalah digunakan untuk mengaliri sawah-sawah 

yang berada di sekitar mereka. Masyarakat di Desa Kerja Lor masih sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun, antara lain adanya upacara bersih-

bersih mata air dan larangan menebang pohon beringin di sekitar mata air. Dengan adanya 

budaya tersebut secara otomatis dapat menjaga ketersediaan air dan kualitas air akan tetap 

terjaga. Menurut Siswandi et. al. (2011), kearifan lokal masyarakat yang berupa nilai, etika, 

moral yang didalamnya mengandung larangan dan anjuran turut berperan dalam menjaga dan 

melestarikan mata air. Masyarakat pada umunya telah mengerti akan pentingnya perlindungan 

mata air bagi kehidupan, sehingga masyarakat sudah banyak yang melakukan penanaman 

tanaman kayu di sekitar areal mata air (daerah imbuhan mata air) sebagai upaya penyelamatan 

mata air. 

 

 
Gambar 2. Pola Agroforestry pada daerah imbuhan mata air 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Jenis tanaman kayu yang ada pada areal sekitar mata air adalah beringin dan bambu, 

yang dapat berfungsi sebagai pelindung mata air 
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2. Jenis tanaman kayu yang ada pada daerah imbuhan mata air antara lain : jati, sengon 

dan mahoi 

3. Jenis tanaman hortikultura/buah/semusim (pertanian) antara lain : jambu mete, jagung 

dan kacag tanah 

4. Pola agroforestry yang ada di daerah imbuhan mata air adalah : 

a. Jati + Jambu Mete + Kacang Tanah 

b. Sengon + Jagung + Rumput Gajah 

c. Jati + Sengon + Jambu Mete + Mahoni 

5. Kearifan Lokal yang ada di masyarakat turut membantu kelestarian mata air 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap pola agroforestry yang memberikan nilai 

positif paling besar. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap keanekaragaman jenis tanaman yang ada 

pada daerah imbuhan mata air 

3. Perlu adanya pelestarian kearifan lokal yang terkait perlindungan mata air 
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INTEGRASI MODEL TAJUK POHON PADA KONSERVASI HUTAN DAN LAHAN 

DALAM MEMINIMALISIR  LAJU ALIRAN PERMUKAAN DAN EROSI8 
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Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan,  Universitas Tadulako Jl. SoekarnoHatta km 9 Kampus 

Bumi Tadulako, Palu - Central Sulawesi 94119 

Email: nahar.pailing@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian tentang model tajuk pohon kaitannya dengan aspek hidrologi dan erosi masih jarang dilakukan, 

sehingga aspek model tajuk pohon belum dipertimbangkan dalam usaha konservasi hutan dan lahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model tajuk  dalam meminimalisir laju aliran 

permukaan dan erosi sehingga dapat dianalisis risiko pembukaan lahan dan dapat dirancang komposisi 

vegetasi dengan model tajuk yang dapat digunakan meminimalisir laju aliran permukaan dan erosi, 

mengingat hutan dan lahan perlu dijaga fungsi, peran dan kelestariannya. Penelitian dilaksanakan pada 2 

model tajuk pagoda (Terminalia catappa) dan kerucut (Pinus merkusii)  umur 10 tahun di kawasan sub 

DAS Gumbasa, DAS Palu, Sulawesi Tengah. Masing-masing model tajuk dibangun 2 petak pengamatan 

yaitu Petak Ukur Erosi (PUE) dengan ukuran 22 m x 5 m per petak ukur, pada kelerengan 25-40% 

(curam). Sebagai kontrol dibangun PUE dengan ukuran yang sama serta kelerengan yang sama pada 

lahan terbuka (tanpa vegetasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pohon dengan model cabang 

mendatar dan tajuk bertingkat-tingkat (pagoda) tidak efektif dalam menekan laju aliran permukaan dan 

erosi sebesar 4.128 m3/ha dan 19,4 ton/ha sebaliknya model tajuk bentuk kerucut efektif dalam menekan 

laju aliran permukaan dan erosi sebesar 16,4 m3/ha dan 3,276 ton/ha dengan rata-rata curah hujan 413,62 

mm. 

 

Kata Kunci: Tajuk, aliran permukaan, erosi, pohon 

 

I. PENDAHULUAN 

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia saat ini kondisinya semakin memprihatinkan 

terutama dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan/vegetasi dan penggunaan lahan tanpa 

memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air.  Hal tersebut dapat memicuh proses degradasi 

lahan. Degradasi lahan yang terjadi di Indonesia umumnya oleh erosi yang dipercepat 

(accelerated) oleh aktivitas manusia, sehingga erosi yang terjadi mengakibatkan menurunnya 

kualitas sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Lal dan Stewart, 1998; Arsyad, 2010). Hilangnya 

bahan organik dan unsur-unsur hara tanah karena hanyut terbawa oleh aliran permukaan. Erosi 

hujan tersebut menyebabkan hilangnya tanah lapisan atas yang relatif lebih subur dibandingkan 

dengan tanah lapisan di bawahnya. Apabila terjadi hujan, tanah lapisan atas akan kehilangan 

bahan organik dan unsur hara tanah dalam jumlah besar bersama-sama dengan tanah yang 

tererosi dan hanyut terbawa oleh aliran permukaan.  

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan menjadi sangat strategis bagi pembangunan yang 

berwawasan lingkungan. Upaya dimaksud bertujuan untuk mempercepat penanggulangan 

                                                           
8 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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bencana banjir, aliran permukaan dan erosi secara terpadu, sehingga sumberdaya hutan dan 

lahan berfungsi optimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS. Pemilihan 

jenis vegetasi dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan dalam meminimalisir laju aliran 

permukaan dan erosi merupakan hal yang sangat penting sesuai fungsinya dengan sebagai 

parameter hidrologi. Siklus hidrologi responsif terhadap perubahan iklim (Arnell, 2004). Aliran 

permukaan berdampak pada berbagai masalah sosial yang terkait dengan perubahan 

ketersediaan atau ketiadaan air, banjir dan kekeringan (Higgins et al, 2000; Mishra et al, 2010). 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh model tajuk dalam 

meminimalisir laju aliran permukaan dan erosi sehingga dapat dianalisis risiko pembukaan 

lahan dan dapat dirancang komposisi vegetasi dengan model tajuk yang dapat digunakan 

meminimalisir laju aliran permukaan dan erosi. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan yaitu dari  bulan Desember 2015-Mei 

2016. Lokasi penelitian dilaksanakan di hilir sub DAS Gumbasa, DAS Palu, secara administrasi 

wilayah tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, Sulawesi 

Tengah. Secara geografis terletak antar 01˚17’55’’LS dan 119˚58’32’’BT dengan ketinggian 

342 m dpl. Analisis sampel tanah tererosi di analisis di laboratorium Fakultas Pertanian 

Universitas Tadulako. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta penggunaan lahan sub DAS 

Gumbasa DAS Palu, peta administrasi, tanah yang diambil sebagai sampel sedimen. Sedangkan  

alat yang digunakan yaitu, seng plat, alat penakar hujan tipe ombrometer, botol ukuran 600 ml, 

tongkat (stik) kayu ukuran 2 cm x 2 cm x 60 cm, clinometer, ember  ukuran 100 liter, pipa Air, 

oven, corong plastik kertas saring, timbangan analitik, gelas ukur ukuran millimeter, alat-alat 

tulis menulis, meteran, ring sampel,dan palu. 

1. Metode Penelitian 

Model tajuk pohon yang dipilih untuk plot penelitian parameter aliran permukaan dan 

erosi dilakukan secara purposive pada 2 model tajuk pohon yaitu model tajuk pagoda 

(Terminalia catappa)  dan model tajuk kerucut (Pinus merkusii)  umur 10 tahun. Masing-

masing model tajuk dibangun 2 petak ukur, selain itu juga dilakukan pada lahan terbuka (tanpa 

vegetasi). Pengamatan aliran permukaan dan erosi dilakukan dengan membuat plot petak ukur 

erosi pada kelerengan 25-40% (curam) yang diukur dengan menggunakan clinometer suunto. 

Tanah di bawah tegakan model tajuk pohon dibersihkan dari segala serasah dan vegetasi bawah.  

Percobaan dilakukan dengan membuat plot aliran permukaan dan erosi dengan ukuran 22 m x 5 

m. Pembuatan plot aliran permukaan dan erosi menggunakan seng plat sebagai pembatas supaya 

air tidak masuk yang ditanam sekitar 15 cm dan tingginya 25 cm. Di bagian bawah lereng pada 

ketinggian yang sama dibuat bak penampungan aliran permukaan dan erosi dari ember 

berukuran 100 liter, pada bagian sisi luar ember penampungan tersebut dibuat 7 buah lubang 

saluran pembuangan air. Lubang yang paling tengah disambung dengan pipa air yang langsung 

dihubungkan ke dalam ember penampungan air dengan diameter 40 cm dan tinggi 50 cm, 

sedangkan lubang pembuangan air dibiarkan begitu saja, namun volume air keseluruhan dapat 

diketahui dari volume air yang masuk ke dalam ember penampungan yaitu dikalikan 7. Ember 

tersebut ditanam ke dalam tanah sehingga permukaan ember lebih rendah sedikit dari 
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permukaan tanah. Ember penampungan dilengkapi dengan penutup (Sarief, 1985; Schwab et al, 

1997; Arsyad, 2010). Pengukuran dilakukan sebanyak 30 kali setiap pagi hari setelah terjadi 

hujan. 

Untuk mengukur volume air aliran permukaan setiap plot yaitu air yang tertampung di 

dalam ember penampungan, diukur dengan meteran sehingga bisa diketahui berapa tingginya air 

baru dikalikan dengan volume ember. Karena terdapat 7 lubang maka volume total setiap plot 

dikalikan dengan 7, hal tersebut dilakukan setelah kejadian hujan. Untuk pengamatan erosi 

tanah, maka setelah kejadian hujan maka ember diperiksa, kalau airnya ada, maka air tersebut 

diaduk sampai rata lalu diambil sampelnya sebanyak 25 ml dengan menggunakan corong plastik 

untuk Kemudian contoh air di bawah ke Laboratorium Fakultas Pertanian Untad untuk disaring 

dengan kertas saring yang telah diketahui berat keringnya. Kertas saring beserta endapannya 

kemudian dikeringkan dalam oven sampai beratnya konstan, kemudian dtimbang berat tanah 

tererosi dengan menggunakan timbangan analitik. Setelah selesai pengambilan sampel ember 

dibersihkan untuk pengamatan berikutnya. Data jumlah curah hujan selama penelitian 

menggunakan penakar curah hujan tipe ombrometer di lokasi penelitian. 

 

2. Analisis Data  

Untuk mengetahui pengaruh model tajuk dalam meminimalisir laju  aliran permukaan dan 

erosi digunakan analisis regresi linear sederhana, dengan curah hujan sebagai peubah bebas. 

Model analisis Regresi Linear Sederhana sesuai rumus menurut Supranto  (1986), sebagai 

berikut: 

 

Y = a + bx 

Keterangan :  

Y  = Variabel dependent (variabel terikat) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

x  = Variabel independent (variabel bebas)  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Curah Hujan 

Hasil analisis peta curah hujan sub DAS Gumbasa, curah hujan rata-rata tahunan dilokasi 

penelitian berkisar 1.400-1.600 mm/tahun. Hal tersebut ditampilkan pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Peta Curah Hujan 

 

Curah hujan mempunyai arti penting karena intensitas hujan mempunyai hubungan yang 

erat dengan erosi (Utomo,1994). Walaupun demikian kadang-kadang peranan intensitas hujan 

tidak begitu jelas. Hujan dengan intensitas tinggi tetapi dalam waktu singkat tidak menyebabkan 

erosi, tetapi hujan dengan intensitas rendah tetapi dalam waktu yang lama akan menyebabkan 

aliran permukaan yang terjadi besar dan akan menyebabkan terjadinya erosi yang hebat (Seta, 

1987). Salah satu faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap kejadian erosi adalah curah 

hujan. Hujan menyebabkan erosi melalui dua jalan yaitu pelepasan butiran tanah oleh pukulan 

air hujan pada permukaan tanah dan kontribusi curah hujan terhadap aliran permukaan (Lihawa, 

2012). Faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi adalah sifat 

hujan. Sifat hujan yang berpengaruh adalah curah hujan, intensitas hujan dan distribusi hujan. 

Ketiga sifat hujan ini secara bersama-sama akan menentukan kemampuan hujan untuk 

menghancurkan butir-butir tanah serta jumlah dan kecepatan limpasan permukaan 

(Utomo,1989). Hal senada juga juga dikemukakan oleh Arsyad (2010) bahwa di daerah beriklim 

basah faktor iklim yang paling mempengaruhi erosi adalah sifat hujan. 

 

B. Aliran Permukaan 

Aliran permukaan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah, bentuk aliran 

tersebut adalah hal yang paling penting sebagai penyebab terjadinya erosi. Aliran permukaan  

melalui curah hujan mempunyai kemampuan untuk memindahkan atau mengangkut ataupun 

pula menghanyutkan partikel-partikel tanah yang telah dilepaskan dari agregat-agregatnya. 

Dalam pengangkutan partikel-partikel tanah, aliran permukaan sangat memegang peranan yaitu 

pada lahan-lahan yang miring, makin miring keadaan lahan maka semakin cepat pula aliran air 

itu dan makin jauh pula partikel-partikel tanah tersebut akan terangkut. Aliran permukaan akan 

terjadi bila kecepatan presipitasi akan melebihi kecepatan infiltrasi di dalam tanah. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa aliran permukaan yang terjadi pada 2 model tajuk  pagoda 

(Terminalia catappa) sebesar 4.128 m3/ha dan kerucut (Pinus merkusii)  sebesar 16,4 m3/ha dan 

kontrol (tanpa vegetasi) sebesar 9.726 m3/ha dengan rata-rata curah hujan 413,62 mm.  (Gambar 

2). 
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Gambar 2. Perbandingan aliran permukaan pada model tajuk pagoda dan kerucut 

  

Jika dibandingkan dengan kedua model tajuk tersebut, model pagoda memiliki nilai aliran 

permukaan lebih tinggi dibandingkan dengan model kerucut  tetapi bila dibandingkan dengan 

kontrol (tanpa vegetasi) maka kedua model tersebut aliran permukaan jauh lebih rendah, hal ini 

berarti bahwa vegetasi dapat meminimalisir laju aliran permukaan, hal tersebut sejalan dengan  

penelitian yang dilakukan oleh Nursa’ban (2006), bahwa vegetasi dapat menghambat aliran 

permukaan dan memperbesar infiltrasi, selain itu juga penyerapan air ke dalam tanah diperkuat 

oleh transpirasi (penyerapan air melalui vegetasi). Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh 

Kartasapoetra (2000), fungsi tanaman untuk melindungi tanah terhadap daya tumbukan butir-

butir air hujan melindungi tanah terhadap daya perusak aliran permukaan dan memperbaiki 

penyerapan air oleh tanaman.  Besar kecilnya peran masing-masing vegetasi dalam 

meminimalisir laju aliran permukaan sangat ditentukan oleh pengaruh model tajuk. Menurut 

Arsyad (2010), adanya vegetasi penutup tanah yang baik, seperti tajuk dan rumput yang tebal 

dan hutan yang lebat dapat menghilangkan pengaruh topografi terhadap erosi.  Tanaman yang 

menutup permukaan tanah secara rapat melalui tajuk tidak saja memperlambat aliran 

permukaan, tetapi juga menghambat pengangkutan parikel tanah. 

 

C. Erosi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tajuk Pagoda erosi sebesar 19,4 ton/ha, 

model tajuk kerucut sebesar dan 3,3 ton/ha dan kontrol (tanpa vegetasi) sebesar 42 ton/ha 

dengan rata-rata curah hujan 413,62 mm (Gambar 3). 

 
Gambar 3. Perbandingan erosi pada model tajuk pagoda dan kerucut 

 

Gambar 3, menunjukkan bahwa model tajuk kerucut dan model tajuk pagoda erosi yang 

terjadi lebih kecil dibandingkan dengan kontrol (tanpa vegetasi), hal ini disebabkan karena 

bagian model tajuk vegetasi dapat memecahkan energi butir hujan yang jatuh, sehingga 

0

2000

4000

6000

8000

10000

 Pagoda (Terminalia
catappa)

 Kerucut (Pinus
merkusii)

Kontrol

4.128

16,4

9.726

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

 Pagoda (Terminalia catappa) Kerucut (Pinus merkusii) Kontrol

19,4

3,3

42



258│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

energinya berkurang pada saat membentur permukaan tanah, hal ini  menyebabkan 

berkurangnya bagian tanah yang terdispersi. Air hujan yang  diintersepsi tanaman sampai ke 

permukaan tanah dalam bentuk lolosan/curahan tajuk maupun aliran batang mengalir secara 

perlahan, sehingga erosivitasnya berkurang,  di samping itu, bagian perakaran tanaman 

mengikat partikel-partikel tanah sehingga agregat tanah lebih stabil. Stabilitas agregat yang 

seperti ini dapat  memelihara permeabilitas tanah yang berarti juga dapat mempertahankan laju 

infiltrasi air ke dalam tanah. Dengan demikian, air hujan yang mengalir secara perlahan dari 

tegakan batang tanaman ke permukaan tanah lebih banyak terinfiltrasi. Air yang terinfiltrasi 

mula-mula diabsorpsi untuk meningkatkan kelembaban tanah, selebihnya akan turun ke 

permukaan tanah dan mengalir ke samping. Hal-hal tersebut di atas dapat mengurangi aliran 

permukaan dan pada akhirnya juga menurunkan jumlah erosi.  

Fungsi vegetasi dalam meminimalisir erosi sangat penting berkaitan dengan pengaruh 

vegetasi penutup terhadap erosi.  Menurut Asdak (2010), pengaruh vegetasi dapat dilihat dengan 

beberapa fungsi yaitu fungsi melindungi, menurunkan kecepatan air larian, menahan partikel-

partikel tanah pada tempatnya, dan mempertahankan kemantapan kapasitas tanah dalam 

menyerap air.  Hal tersebut juga diperkuat oleh Sarief (1996), vegetasi mempunyai peranan 

penting dan sangat berpengaruh terhadap erosi di suatu tempat, dengan adanya vegetasi tanah 

dapat terlindung dari bahaya kerusakan tanah oleh butiran hujan. Pada dasarnya tanaman 

mampu mempengaruhi erosi karena beberapa hal: (1) intersepsi air hujan oleh tajuk dan adsobsi 

melalui energy air hujan, sehingga memperkecil erosi, (2) pengaruh terhadap struktur tanah 

melalui penyebaran akar-akarnya, (3) pengaruh terhadap limpasan permukaan, (4) peningkatan 

aktifitas mikroorganisme dalam tanah, (5) peningkatan kecepatan kehilangan air karena 

transpirasi (Utomo, 1989). 

 

1. Pengaruh model tajuk  dalam meminimalisir laju aliran permukaan dan erosi 

Hubungan antara jumlah curah hujan, dengan aliran permukaan dan erosi di masing-

masing plot pengamatan model tajuk pagoda dan kerucut  selama 30 hari hujan disajikan  pada 

Gambar 4, 5, 6 dan 7. 

 
Gambar 4. Garis regresi linear sederhana hubungan curah hujan dengan aliran permukaan pada 

model tajuk pagoda 
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Gambar 5. Garis regresi linear sederhana hubungan curah hujan dengan aliran permukaan pada 

model tajuk kerucut 

 
Gambar 6. Garis regresi linear sederhana hubungan curah hujan dengan erosi pada model tajuk 

pagoda 

 

 
Gambar 7. Garis regresi linear sederhana hubungan curah hujan dengan erosi pada model tajuk 

kerucut 
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dimana masing-masing memperlihatkan hasil koefisien korelasi (r) yang menggambarkan 

tingkat keeratan hubungan 96% dan 98% (Gambar 4 dan 5). Sedangkan untuk erosi  model tajuk 

pagoda dan kerucut, masing-masing memperlihatkan hasil koefisien korelasi (r) tingkat keeratan 

hubungan 97% dan 96% (Gambar 6 dan 7). Dipilihnya pola linear dalam pemodelan karena pola 

tersebut dapat menjelaskan dengan baik (logis) hubungan antara aliran permukaan dan erosi 

terhadap curah hujan serta memiliki nilai koefisien determinasi (R2) yang tinggi dan sejalan 

dengan pola hubungan curah hujan, indeks erosivitas dengan energi kinetik hujan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Model tajuk kerucut lebih efektif dalam meminimalisir laju aliran permukaan dan 

erosi dibandingkan dengan model pagoda. 

2. Erosi yang terjadi tanpa  kedua model tajuk pagoda dan kerucut akan meningkat lebih 

dari 100%.  

3. Bila dibandingkan dengan TBE, erosi yang terjadi termasuk dalam kategori sangat 

ringan sampai dengan ringan. 

4. Hubungan curah hujan terhadap AP dan erosi secara partial memiliki hubungan linear   

sangat kuar (erat) berdasarkan nilai koefisien korelasi  

 

B. Saran 

1. Diperlukan penelitian yang sama dengan model tajuk pohon yang  berbeda, sehingga 

diperoleh data base dari fungsi masing-masing model tajuk sebagai parameter 

hidrologi dan erosi tanah.  

2. Dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan perlu mempertimbangkan model 

tajuk  pohon sebagai fungsinya parameter hidrologi dan erosi tanah.  
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- B.10 - 

PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN 

RUSA TIMOR (Rusa timorensis) DI KHDTK RARUNG LOMBOK TENGAH9 

 

Oleh: 

Dewi Maharani1 dan Siswadi2 

1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu 
2Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kehutanan Kupang 

Jalan Dharma Bhakti No. 7 Ds. Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB 

Email: maharani_d858@yahoo.com 

 

ABSTRAK  

 

Keberhasilan pemeliharaan satwa dalam penangkaran antara lain ditunjang oleh tersedianya pakan yang 

cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pakan utama rusa adalah hijauan seperti rumput-

rumputan dan dedaunan, akan tetapi di penangkaran adanya upaya peningkatan nutrisi pakan dengan 

memberikan pakan tambahan sebagai unsur penguat dapat berupa konsentrat (dedak padi, ampas tahu, 

ampas sagu, dan lain-lain), sayuran dan umbi-umbian seperti ubi jalar dan wortel. Kegiatan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan rusa timor setelah pemberian perlakuan kombinasi pakan. Di 

Penangkaran Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rarung dilakukan uji coba perlakuan 

pemberian pakan terhadap rusa timor dengan 3 macam kombinasi antara lain pakan hijauan + ubi jalar; 

pakan hijauan + dedak padi; pakan hijauan + jagung giling; dan 1 perlakuan sebagai kontrol yaitu 

pemberian pakan hijauan.  Pakan hijauan yang diberikan antara lain daun lamtoro, turi, gamal, serta 

rumput gajah dan rumput raja.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dengan perlakuan 

kombinasi pakan memberikan perubahan berat dan ukuran tubuh rusa timor di KHDTK Rarung terutama 

pada rusa D dengan berat badan terakhir mencapai 51,9 kg dibanding sebelum diberikan perlakuan 

tersebut yaitu hanya 21 kg, sedangkan bagian tubuh yang mengalami perubahan adalah tinggi badan dari 

64 cm menjadi 67 cm, lingkar dada dan leher yaitu dari 73 cm menjdi 83 cm dan dari 27 cm menjadi 33 

cm. Pemberian kombinasi pakan antara pakan tambahan dan hijauan yang disesuaikan dengan berat 

badan rusa dapat mempengaruhi perubahan berat dan ukuran tubuh rusa terutama ketika rusa dalam masa 

pertumbuhan seperti pada rusa D (Ossi/♀) dengan tingkat pertumbuhan 1.28 kg/minggu, serta rusa C 

(Ante/♂) dengan tingkat pertumbuhan 0.39 kg/minggu.  

 

Kata kunci : penangkaran,  pemeliharaan, pakan, rusa timor 

 

I. PENDAHULUAN 

Kegiatan penangkaran Rusa Timor (Rusa timorensis) pada beberapa tahun terakhir telah 

berkembang selain untuk pelestarian juga mengarah pada pemanfaatan yang berkelanjutan. 

Budidaya rusa timor mempunyai prospek yang cukup menguntungkan dilihat dari masa 

reproduksi rusa yang dimulai dari umur 2 – 12 tahun. Menurut Takandjanji (1995) dalam 

Anonim (2004) rusa timor berumur 1 tahun sudah dapat bereproduksi dengan lama bunting 8,3 

bulan dan umur penyapihan 4 bulan. Sehingga setiap tahun rusa timor dapat menghasilkan 1 

anak dengan rata-rata natalitas 96,7% dan rata-rata mortalitas 17,25%. Rusa mempunyai potensi 

sebagai penghasil daging dengan kualitas tinggi, kadar lemak rendah dan harga yang tinggi pada 

                                                           
9Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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segmen pasar tertentu. Kelebihan yang lain yaitu rusa mampu mengubah bahan kering menjadi 

daging sayat efisien (Yerex dan Spiers (1987) dalam Dradjat, 2002), disamping itu juga dapat 

menghasilkan produk tambahan yang bernilai tinggi sebagai bahan baku obat tradisional Cina, 

sehingga rusa mempunyai potensi untuk pengembangan industri yang lebih tinggi dibanding 

ternak yang lain. Produk dari rusa yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi antara lain 

daging, kulit dan velvet (ranggah/tanduk muda). Harga velvet yang sudah dikeringkan dapat 

mencapai US $ 120/kg (Garsetiasih dan Takandjadji, 2007) dan di Sumbawa harga dendeng 

rusa mencapai Rp 275.000,-/kg (Anonim, 2008), sedangkan tanduk dari rusa tua di Indonesia 

dapat dijadikan sebagai hiasan dengan harga berkisar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- 

(Anonim, 2004).  

Keberhasilan pemeliharaan satwa dalam penangkaran antara lain ditunjang oleh 

tersedianya pakan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pakan utama rusa 

adalah berupa hijauan seperti rumput-rumputan dan dedaunan, akan tetapi di penangkaran ada 

upaya peningkatan nutrisi pakan yaitu dengan memberikan pakan tambahan sebagai unsur 

penguat dapat berupa konsentrat (dedak padi, ampas tahu, ampas sagu, dan lain-lain), sayuran, 

dan umbi-umbian seperti ubi jalar dan wortel. Pemberian dedak padi sebanyak 1,5% dari bobot 

badannya berhasil meningkatkan pertumbuhan rusa dengan rata-rata petumbuhan bobot rusa 

mencapai 6 kg. Penambahan dedak padi juga meningkatkan rata-rata pertumbuhan ukuran linier 

tubuh rusa yaitu tinggi pundak 0,4 cm, panjang badan 0,5 cm dan lingkar dada 1,3 cm 

dibandingkan tanpa perlakuan pemberian dedak padi, hal tersebut disebabkan dedak padi 

mengandung lemak 5,1% dibandingkan rumput lapangan dan daun nampong masing-masing 

hanya 0,25 dan 0,44% (Garsetiasih, dkk. 2003). Menurut Semiadi dan Nugraha (2004) pada 

bahan berkarbohidrat tinggi seperti dedak, jagung, beras dan umbi-umbian cenderung 

mempunyai nilai daya cerna yang sangat tinggi. Nutrisi dari jenis pakan dengan nilai daya cerna 

tinggi lebih mudah dicerna dibandingkan pakan hijauan. Semakin tua pakan hijauan maka 

kandungan seratnya semakin tinggi namun akan menurunkan nilai daya cerna, dan rendahnya 

nilai daya cerna merefleksikan rendahnya kualitas hijauan sebagai sumber nutrisi. Semakin 

tinggi nilai daya cerna suatu bahan pakan akan memberikan nilai manfaat yang semakin tinggi 

pula bagi hewan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang pengaruh pola pemberian 

pakan (kuantitas dan kualitas pakan serta teknik pemberian pakan) terhadap perubahan bobot 

rusa sangat perlu dilakukan. Pola pemberian pakan di Penangkaran Kawasan Hutan Dengan 

Tujuan Khusus (KHDTK) Rarung mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan rusa timor setelah pemberian 

perlakuan kombinasi pakan. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Juli – Desember 2008 dan berlokasi di 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rarung. KHDTK Rarung secara 

administrasi pemerintahan berada di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pakan hijauan (turi, lamtoro, 

rumput raja, rumput gajah dan gamal) serta pakan tambahan (dedak padi, ubi jalar dan jagung 
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giling) yang dicampur menjadi satu adonan. Peralatan yang digunakan timbangan duduk 300 kg, 

meteran, kotak papan,  alat dokumentasi dan alat tulis-menulis. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan rancangan beralih (Cross Over Design) dengan 4 perlakuan 

kombinasi jenis pakan dan 5 ulangan (Gomez dan Gomez, 1983) seperti pada Tabel 1. di bawah, 

perlakuan terdiri dari 3 kombinasi pakan dan 1 kontrol (hanya pakan hijauan) sedangkan 

sebagai ulangan adalah periode waktu (5 minggu dengan 1 minggu = 7 hari). Jumlah sampel 

yang digunakan terdiri dari 4 ekor rusa timor. Pemberian pakan dilakukan pada keempat 

kandang yang ada yaitu kandang A sebagai kontrol dengan kondisi pakan hanya berupa hijauan, 

kandang B terdapat pakan hijauan dan ubi jalar, kandang C yaitu pakan hijauan dan dedak padi 

serta kandang D terdapat pakan hijauan dan jagung giling. Setiap kandang ditempatkan 1 ekor 

rusa dengan perputaran penempatan rusa setiap 5 minggu. Kemudian 1 minggu sebelum 

perputaran selanjutnya, semua rusa dikumpulkan dalam 1 kandang dengan jenis pakan yang 

diberikan berrupa hijauan.  

Tabel 1. Rancangan penelitian tahun 2008 

No. Periode Waktu 
Kandang + Perlakuan 

A + P1 B + P2 C + P3 D + P4 

1. 
5 minggu perlakuan + 1 minggu sela 

waktu perlakuan  
RA RB RC RD 

2. 
5 minggu perlakuan + 1 minggu sela 

waktu perlakuan  
RB RC RD RA 

3. 
5 minggu perlakuan + 1 minggu sela 

waktu perlakuan  
RC RD RA RB 

4. 
5 minggu perlakuan + 1 minggu sela 

waktu perlakuan  
RD RA RB RC 

Keterangan :P1= Pakan hijauan ; P2= Kombinasi pakan hijauan + ubi jalar; P3= Kombinasi 

pakan hijauan + dedak padi;P4= Kombinasi pakan hijauan + jagung giling; RA – RD = Rusa ke-

A sampai D. (Sumber BPK Mataram, 2009). 

 

Data perubahan berat badan rusa diperoleh dengan cara rusa digiring masuk kotak kayu 

yang telah diletakkan di atas timbangan yang sebelumnya telah ditimbang terlebih dahulu. Data 

ukuran tubuh terdiri dari tinggi dan panjang badan, lingkar dada, lingkar dan panjang leher. 

Tinggi badan diukur dari permukaan tanah sampai punggung (bagian tertinggi), panjang badan 

diukur dari ujung tulang scapula sampai tonjolan tuber coxae pada pinggul, lingkar dada diukur 

tepat pada bagian perut depan dekat kedua kaki depan, serta lingkar leher diukur tepat melewati 

tonjolan leher (epiglotis) dan panjang leher diukur dari tonjolan tersebut atau belakang kepala 

sampai pundak. Kemudian data tersebut ditabulasi dan dianalisa secara deskriptif.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlakuan kombinasi jenis pakan memberikan perubahan fisik rusa, perubahan perubahan 

berat badan dan lingkar dada rusa dijelaskan Gambar 1., sedangkan Gambar 2. dan Gambar 3. 

masing-masing menggambarkan perubahan panjang dan tinggi badan,  serta lingkar dan panjang 

leher rusa.  
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Gambar 1. Grafik Perubahan Berat Badan dan Lingkar Dada Rusa Timor 

 

Gambar 1 di atas menjelaskan, hasil pengukuran pertama rusa yang memiliki berat badan 

tertinggi adalah rusa A (54 kg) dan terendah yaitu rusa D (21 kg), sedangkan rusa B (50,5 kg) 

dan C (51 kg).  Perbedaan berat badan awal ini, kemungkinan selain karena umur rusa yang 

diperkirakan berbeda juga adanya perbedaan kemampuan dan kesempatan mengkonsumsi pakan 

yang diberikan secara bersama-sama. Setelah perlakuan, pada umumnya rusa mengalami 

peningkatan berat badan. Perubahan yang mencolok terjadi pada rusa D yang dilihat dari hasil 

pengukuran II, dimana mengalami peningkatan berat badan 2 kali lipat dari 21 kg menjadi 42,2 

kg. Hal ini diduga karena pakan yang diberikan sesuai dengan fisiologinya dibanding sebelum 

perlakuan. Menurut Semiadi dan Nugraha (2004) pemberian pakan sebaiknya sesuai dengan 

fisiologi agar sesuai dengan kebutuhannya, misalnya pakan untuk induk bunting, menyusui, 

anak rusa yang disapih, jantan dewasa tumbuh ranggah muda, dan lain-lain porsinya masing-

masing berbeda.  

Dalam penelitian ini tidak semua rusa mengalami peningkatan berat badan. Penurunan 

berat badan terjadi pada rusa B (hasil pengukuran IV) setelah pemberian kombinasi pakan 

hijauan+jagung giling. Hal ini diduga karena jagung yang diberikan berupa adonan yang 

berdasarkan pengamatan rusa B kurang menyukai pakan tambahan tersebut. Pada akhir 

pengukuran, rusa A juga mengalami penurunan berat badan. Penyebabnya diduga karena 

pengukuran dilakukan setelah sebelas hari terakhir perlakuan diberikan yaitu pada saat semua 

rusa disatukan dalam satu kandang sehingga rusa A kurang mendapat porsi makan yang sesuai 

dengan fisiologinya dibanding rusa lainnya. Penyebab lainnya diduga karena rusa A sedang 

dalam masa birahi sehingga aktivitas makan berkurang, hal ini terlihat dari pertumbuhan 

ranggahnya yang sedang dalam tahapan mengeras. Menurut Lelono (2003) nafsu makan rusa 

jantan akan berkurang ketika musim kawin yaitu ketika ranggah rusa mengeras.  

Perubahan lingkar dada seperti pada Gambar 1. di atas menunjukkan adanya fluktuasi 

seperti perubahan berat badan, dimana perubahan lingkar dada cenderung mengikuti perubahan 

berat badan terutama pada rusa D yang mengalami peningkatan sampai pengukuran terakhir dan 

rusa A bentuk grafiknya hampir sama dengan bentuk grafik perubahan badan. Hal ini diduga 

disebabkan perubahan berat badan berhubungan dengan perubahan otot dada yang terbentuk. 

Seperti yang diungkapkan Garsetiasih, dkk. (2003) pada rusa yang diberi perlakuan 

rumput+daun nampong+dedak padi dengan berat 1,5% dari bobot badan awal menunjukkan 

pertumbuhan bobot tertinggi diikuti oleh pertumbuhan lingkar dada yang tertinggi pula 

dibanding perlakuan dengan berat berbeda yaitu 1% dan 2% dari bobot awal.  Adapun 
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perubahan pada rusa B dan C berbeda, kedua rusa tersebut mengalami penurunan lingkar dada 

pada saat pengukuran III, berbeda dengan berat badan yang mengalami peningkatan dimana 

penyebab pastinya belum diketahui. Berikut Gambar 2 yaitu grafik yang menggambarkan 

perubahan panjang dan perubahan tinggi badan selama pemberian kombinasi jenis pakan.  

 

 
Gambar 2. Grafik Perubahan Panjang dan Tinggi Badan Rusa 

 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa panjang badan ketiga rusa tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan kecuali pada rusa B yang mengalami peningkatan sebanyak 0,5 cm 

dari sebelumnya, yakni pada pengukuran IV setelah putaran III (setelah pemberian kombinasi 

pakan hijauan+jagung). Hal ini diduga karena  rusa B pada saat itu cukup mendapatkan protein 

dari pakan untuk pertumbuhan jaringan tulang dan ototnya. Protein merupakan senyawa yang 

mengandung asam amino dimana dari 20 jenis asam amino yang terkandung dapat membentuk 

jaringan otot, tulang, gigi, syaraf, dan lain-lain pada tubuh hewan (Semiadi dan Nugraha, 2004). 

Sedangkan pada grafik perubahan tinggi badan rusa menunjukkan adanya peningkatan tinggi 

badan terutama rusa C yang cenderung menyamai tinggi badan rusa A dan rusa D hampir sama 

dengan pertumbuhan rusa B, hal ini karena kedua rusa tersebut sedang mengalami peralihan dari 

anak-anak dan remaja menuju umur dewasa seperti rusa C yang sudah mengalami pergantian 

ranggah 2 kali walaupun bentuk ranggah tersebut belum sempurna. Dari pengukuran awal rusa 

C mempunyai berat badan 51 kg dengan panjang dan tinggi badan yaitu 73 cm dan 69 cm, 

sedangkan rusa D mempunyai berat badan awal 21 kg dengan panjang dan tinggi badan yaitu 67 

cm dan 64 cm.  Menurut hasil pengamatan Dradjat (2000) rusa timor betina muda dengan berat 

25 kg mempunyai panjang dan tinggi badan masing-masing 62 cm, sedangkan rusa timor jantan 

dewasa dengan berat 60 kg mempunyai panjang dan tinggi badan masing-masing 89 cm dan 

94.2 cm. Rusa timor bobotnya dapat mencapai 103 – 155 kg dengan panjang badan 91 cm dan 

tinggi pundak 102 cm (Anderson (1984) dalam Dradjat, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa rusa 

timor di KHDTK Rarung mempunyai pertumbuhan yang normal.  

Di bawah ini Gambar 3 yang menggambarkan perubahan lingkar dada dan leher rusa 

selama pemberian perlakuan. Perubahan lingkar leher rusa cenderung fluktuatif, kecuali rusa A 

mengalami mulai dari pengukuran pertama sampai terakhir mengalami peningkatan. Perubahan 

lingkar leher pada rusa mengalami fluktuasi diduga karena mengikuti perubahan badan seperti 

yang terjadi pada perubahan lingkar dada, hal ini memunculkan dugaan bahwa secara performa 

perubahan berat badan mempengaruhi perubahan bagian-bagian tubuh lainnya. 
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Gambar 3. Grafik Perubahan Lingkar dan Panjang Leher Rusa Timor.  

 

Menurut Dradjat (2000) lingkar leher rusa timor jantan mengalami peningkatan ketika 

siklus pertumbuhan ranggah terjadi, yaitu saat ranggah luruh rata-rata lingkar leher dari keempat 

rusa yang diukur adalah 37.25 cm, saat velvet rata-rata lingkar leher 38.12 cm dan ketika 

ranggah keras adalah 39.37 cm. Sedangkan rusa A pada saat pengukuran tidak memiliki 

ranggah karena ranggah kiri telah mengalami pemotongan dan kanan patah akibat dari 

membentur dinding karena panik, dimana terjadi sebelum perlakuan kombinasi jenis pakan 

diberikan. Perubahan ukuran tubuh yang terakhir adalah perubahan panjang leher. Gambar 3. 

diatas menjelaskan bahwa perlakuan pemberian kombinasi jenis pakan memberikan perubahan 

pada panjang leher rusa A dan D. Panjang leher rusa A dan D yang mengalami peningkatan 

seperti tinggi badan, sedangkan rusa B dan C mengalami peningkatan setelah putaran pertama 

selanjutnya panjang leher tidak mengalami perubahan.  

Berdasarkan penjelasan dan grafik perubahan berat serta ukuran badan rusa di atas, 

menunjukkan bahwa kombinasi pakan yang disesuaikan dengan kondisi berat badan 

memberikan perubahan fisik badan rusa. Perubahan yang signifikan terlihat dari peningkatan 

pertumbuhan rusa D (Ossi/♀) yang berumur ± 2 tahun dengan tingkat pertumbuhan 1.28 

kg/minggu, serta rusa C (Ante/♂) yang berumur ± 2.5 tahun dengan tingkat pertumbuhan 0.39 

kg/minggu. Tingkat pertumbuhan diperoleh dari perbandingan rata-rata selisih berat badan 

(selisih antara pengukuran sebelumnya dan sesudahnya) dan lama satu periode pengukuran 

(sekitar setiap 6 minggu). Informasi tentang perubahan berat dan ukuran badan rusa bermanfaat 

untuk pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan rusa secara menyeluruh terutama untuk pemberian 

pakan, untuk pelaksanaan perkembangbiakkan, penyapihan, masa potong, dan sebagainya 

(Dradjat (2000); Semiadi dan Nugraha (2004); Takandjandji dan Sutrisno, 2006).   

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pemberian kombinasi pakan antara pakan tambahan dan hijauan dapat mempengaruhi 

perubahan berat dan ukuran tubuh rusa. 

2. Rusa yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah rusa D (Ossi/♀) dengan tingkat 

pertumbuhan 1.28 kg/minggu, serta rusa C (Ante/♂) dengan tingkat pertumbuhan 

0.39 kg/minggu. 

3. Selain faktor kombinasi pakan, faktor kesesuaian porsi pakan dengan kondisi 

fisiologi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan rusa. 
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B. Saran 

1. Perlu diberikan pakan tambahan terutama pada saat rusa dalam masa pertumbuhan.  

2. Untuk peningkatan produksi dan reproduksi rusa diperlukan juga kombinasi pakan .  
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ABSTRAK 

 

Daya dukung daerah aliran sungai (DAS) merupakan aspek penting dalam pengelolaan DAS. DAS 

Saddang adalah salah satu dari 15 DAS prioritas nasional yang menjadi target rencana pembangunan 

jangka menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 melalui Keputusan Presiden No. 2 tahun 2015. DAS 

Saddang memiliki 5 sub DAS yaitu sub DAS Mamasa, Masuppu, Mataallo, Saddang hilir dan Saddang 

hulu yang terletak di dua wilayah administrasi provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 

Sulawesi Barat. Berdasarkan penilaian dan pembobotan kriteria/sub kriteria penentuan klasifikasi DAS 

berdasarkan daya dukungnya, maka DAS Saddang dikategorikan sebagai DAS yang dipulihkan daya 

dukungnnya dengan nilai total 118,00. Beberapa penyebab nilai daya dukung DAS Saddang lebih dari 

100 adalah persentase luas lahan kritis yang sangat tinggi (PLLK> 20%), indeks erosi yang sangat tinggi 

(IE > 2), kejadian banjir yang tinggi (setiap tahun), indeks penggunaan air yang sangat tinggi (IPA > 1), 

investasi bagunan air yang sangat tinggi (IBA > 60 milliar), dan kecilnya luasan kawasan budidaya di 

DAS Saddang (persentase lahan dengan kemiringan 0 - 25% dalam kawasan budidaya, 15 < LKB ≤ 

30%). Strategi peningkatan daya dukung DAS Saddang melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

mengurangi konversi lahan hutan menjadi salah satu langkah yang strategis untuk mengatasi berbagai 

penyebab DAS Saddang dalam kategori DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Pengurangan laju 

konversi lahan hutan akan dapat mengurangi luas lahan kritis, erosi dan banjir berkurang, serta 

pengembangan kawasan budidaya terkendali. 

 

Kata kunci : Daya dukung, lahan kritis, erosi, konversi lahan, DAS Saddang 

 

I. PENDAHULUAN 

Daya dukung daerah aliran sungai (DAS) merupakan aspek penting dalam pengelolaan 

DAS. Kerusakan dan kekritisan DAS sangat mempengaruhi daya dukung DAS (Mawardi, 

2010). Daya dukung lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk mendukung dalam alokasi 

pemanfaatan ruang/lahan dalam wilayah DAS untuk tujuan penataan ruang yang sesuai dengan 

kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas daya tampung DAS (assimilative 

capacity). Dalam pemanfaatan ruang DAS sesuai dengan kapasitas lingkungan dan sumber daya 

maka alokasi pemanfaatan ruang/lahan harus mengindahkan kemampuan lahan (land 

capability). Lebih lanjut dalam PP. No 37 Tahun 2012 mendefenisikan bahwa daya dukung 

DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara 

berkelanjutan. Salah satu cara untuk menentukan daya dukung lahan dalam lingkungan DAS 

adalah melalui alokasi pemanfaatan ruang yang tepat berdasarkan kemampuan lahan yang 

                                                           
10 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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dikategorikan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan/manajemen lahan 

disesuaikan dengan tingkatan perencanaan pengelolaan DAS.  

Meningkatnya jumlah penduduk disertai dengan tuntutan peningkatan kebutuhan pangan 

dan kebutuhan lainnya menyebabkan terjadinya kompetisi antara berbagai kemungkinan 

penggunaan lahan, sehingga daya dukung lahan dan daya dukung DAS mengalami penurunan 

(Sitorus, 2004). DAS Saddang adalah salah satu dari 15 DAS prioritas nasional yang menjadi 

target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 melalui Keputusan 

Presiden No. 2 tahun 2015. Penetapan DAS Saddang sebagai salah satu DAS prioritas nasional 

ini menunjukkan adanya indikasi bahwa DAS ini memiliki berbagai permasalahan serius 

termasuk permasalahan daya dukung DAS.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung DAS Saddang dan strategi yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan daya dukungnya, sehingga kelestarian dan keserasian 

ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan secara berkelanjutan di DAS Saddang dapat 

diwujudkan.  

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 di 

DAS Saddang Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat (Gambar 1). Penggunaan 

lahan di DAS Saddang terdiri: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan 

tanaman, padang rumput, perkebunan, permukiman, pertanian lahan kering, pertanian lahan 

kering campur semak, sawah, semak belukar, tambak, tanah terbuka dan tubuh air. Penggunaan 

lahan di DAS Saddang didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak seluas sekitar 

292.718 ha (44,29%). Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.498 mm/tahun berdasarkan pada 

data curah hujan di 22 stasiun penangkar curah hujan yang berada di dalam DAS Saddang. 

Jumlah penduduk di DAS Saddang berdasarkan sensus tahun 2014 sekitar 1.037.460 jiwa yang 

meliputi 6 (enam) kabupaten yaitu: Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Toraja Utara, 

Polewali Mandar dan Mamasa. 

 

B. Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) peta tanah, geologi, penggunaan 

lahan dan topografi; b) citra satelit; c) bahan operasional komputer; d) perlengkapan lapangan. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) GPS dan meteran; b) unit perangkat 

untuk analisis GIS; c) kamera, peralatan pengukuran kualitas air dan peralatan pengambilan 

sampel air dan tanah. 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian di DAS Saddang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat 

 

C. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis daya 

dukung DAS mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 

P.60/Menhut-II/2014 tentang kriteria penetapan klasifikasi daerah aliran sungai. Aplikasi dari 

sistem informasi geografis (SIG) digunakan dalam penelitian ini. 

 

Kriteria daya dukung DAS yang dinilai adalah: 

1) Kondisi lahan  

- Persentase lahan kritis  

PLLK = LK x 100% / A 

Keterangan: PLLK = Persentase luas lahan kritis,  

 LK  = Luas lahan kritis dan sangat kritis (ha) 

 A  = Luas DAS (ha) 

- Persentase penutupan vegetasi 

PPV = LV x 100% / A  

Keterangan: PPV  = Persentase penutupan vegetasi 

 LV  = Luas penutupan lahan vegetasi (ha)  

 A  = Luas DAS (ha) 

- Indeks Erosi (IE)  

IE  = ( Ai/A x Iei)  

Keterangan: IEi = Indeks erosi pada land unit ke i 

A = Luas DAS (ha)  

Ai = luas land unit ke i 

2) Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air (tata air) 

- Koefisien rejim aliran (KRA)  

KRA = Q max/Qa, Qa = 0,25 x Qrata 

Keterangan: Qmax = Debit harian rata-rata tahunan tertinggi  

Qa  = Debit andalan (debit yang dapat dimanfaatkan)  
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Qrata  = Debit harian rata-rata bulanan lebih dari 10 tahun 

- Koefisien Aliran Tahunan, 

C= k x Q / CH x A   

Keterangan:      C  = Koefisien aliran tahunan  

k  = Faktor konversi = (365x86.400)/10 

A  = Luas DAS (ha) 

Q  = Debit rata-rata tahunan (m3/det) 

 CH = Curah hujan rata-rata tahunan (mm/th) 

- Muatan sedimen 

MS = PE x SDR 

Keterangan:   MS  = Muatan sedimen (ton/ha/th)  

 PE = Prediksi erosi (ton/ha/th) 

  SDR = Nisbah penghantaran sedimen  

- Banjir: data yang diperlukan berupa data frekuensi banjir yang diperoleh dari laporan 

kejadian bencana banjir atau pengamatan langsung 

- Indeks Penggunaan Air (IPA) 

IPA = Total kebutuhan air / Qa 

Total kebutuhan air = Kebutuhan air irigasi + DMI +penggelontoran kota DMI = 

Domestic, municiple and industry, Qa = Debit andalan. 

 

3) Sosial ekonomi dan kelembagaan  

- Tekanan penduduk terhadap lahan 

IKL = A/P (ha/kk) 

Keterangan:  IKL = Indeks ketersediaan lahan 

                        A  = Luas baku lahan pertanian di dalam DAS 

 P  = Jumlah KK petani di dalam DAS 

- Tingkat kesejahteraan penduduk 

TKP = KK miskin x 100 % / Total KK 

Keterangan: TKP  = Tingkat kesejahteraan penduduk di dalam DAS 

 KK miskin = Jumlah kepala keluarga miskin di dalam DAS 

 Total KK = Jumlah total kepala keluarga di dalam DAS  

- Keberadaan dan penegakan peraturan: data yang diperlukan untuk analisis sub kriteria 

ini berupa keberadaan norma yang berkaitan dengan konservasi dan air serta 

implementasinya di lapangan di dalam DAS.  

 

4) Investasi bangunan air  

- Klasifikasi kota: data yang diperlukan adalah keberadaan kota di dalam wilayah DAS 

serta kategori dari kota tersebut. Informasi keberadaan kota tersebut diperoleh dari peta 

RTRWP/K dan/atau hasil pengamatan.  

- Klasifikasi nilai bangunan air (IBA): data yang perlu diinventarisir adalah besarnya 

nilai investasi bangunan air (waduk, bendungan, saluran irigasi) dalam nilai rupiah.  

 

5) Pemanfaatan ruang wilayah:  

- Kawasan lindung: ditentukan dengan mengukur luas liputan vegetasi di dalam kawasan 

lindung.  

PTH= Luas liputan vegetasi x 100%/Luas kawasan lindung di dalam DAS 
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- Kawasan budidaya: penghitungan dilakukan dengan mengukur luas total lahan dengan 

kelerengan 0-25% yang berada pada kawasan budidaya. Semakin tinggi persentase luas 

unit lahan dengan kelerengan dimaksud pada kawasan budidaya maka kualifikasi 

pemulihan DAS semakin rendah.  

LKB = Luas total lahan dengan kemiringan lereng 0-25% x 100% / luas kawasan 

budidaya di dalam DAS  

Keterangan: LKB = Persentase luas lahan dengan kemiringan lereng 0-25% terhadap 

luas kawasan budidaya di dalam DAS. 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Daya Dukung DAS 

Berdasarkan hasil penilaian daya dukung DAS Saddang dengan total nilai skor adalah 

118, maka hal ini menunjukkan bahwa DAS Saddang dikategorikan sebagai DAS yang 

dipulihkan daya dukungnya. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor: P.60/Menhut-II/2014 tentang kriteria penetapan klasifikasi daerah aliran 

sungai, jika nilai total skor ≤100  termasuk DAS yang dipertahankan daya dukungnya dan jika 

nilai total skor >100  termasuk DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Tabel 1 menunjukkan 

hasil penilaian kriteria penetapan klasifikasi DAS Saddang berdasarkan daya dukungnya.  

 

Tabel 1. Kriteria penetapan klasifikasi DAS Saddang 

 
Sumber: Data analisis, 2016 

 

Lahan: Kriteria lahan meliputi 3 (tiga) sub kriteria dalam penentuan klasifikasi daya 

dukung DAS yaitu persentase lahan kritis, presentase penutupan vegetasi dan indeks erosi. Dari 

tiga sub kriteria ini persentase lahan kritis adalah 29,56% (sekitar 195.384 ha) dan indeks erosi 

3,32 menunjukkan indikasi tingkat pemulihan yang sangat tinggi. Sedangkan persentase 

penutupan vegetasi DAS Saddang adalah 58,51% yang berarti memerlukan tingkat pemulihan 

kategori sedang. Pada Gambar 2 menunjukkan suatu indikasi aktivitas erosi yang sangat tinggi 

dimana air sungai yang mengalir menjadi sangat keruh khususnya jika terjadi hujan.  

 

No Kriteria/Sub	Kriteria Bobot	(%) Nilai	(%) Kelas	(%) Kualifikasi Skor Hasil	(3	x	7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Lahan 40

a Persentase Lahan Kritis 20 29.56 PLLK>20 sangat	tinggi 1.50 30.00

b Persentase Penutupan Vegetasi 10 58.51 40	<	PPV	<=60 Sedang 1.00 10.00

c Indeks Erosi (IE) 10 3.32 IE>2 sangat	tinggi 1.50 15.00

2 Tata Air 20

a Koefensien rejim aliran 5 11.50 10<KRA<=15 Sedang 1.00 5.00

b Koefesien aliran tahunan 5 0.32 0.3	<C<=0.4 Sedang 1.00 5.00

c Muatan sedimen 4 11.52 10<MS<=15 Sedang 1.00 4.00

d Banjir 2 1	kali/thn 1	kali/thn Tinggi 1.25 2.50

e Indeks penggunaan air 4 2.50 IPA>1	 Sangat	tinggi 1.50 6.00

3 Sosial Ekonomi dan Kelembagaan 20

a Tekanan Penduduk terhadap Lahan 10 1.50 1<IKL<=2 Sedang 1.00 10.00

b Tingkat kesejahteraan penduduk 7 11.63 10<TKP<=20 Sedang 1.00 7.00
c Keberadaan dan penegakan norma 3 ada,	terbatas ada,	terbatas Rendah 0.75 2.25

4 Investasi Bangunan Air 10

a Keberadaan kota 5 Kota	kecil Kota	kabupaten Rendah 0.75 3.75

b Nilai investasi bangunan air  5 >60 IBA>60 sangat	tinggi 1.50 7.50
(x Rp1.000.000.000)

5 Pemanfaatan Ruang Wilayah 10
a Kawasan lindung 5 68.32 45<PTH	<=	70% Rendah 0.75 3.75

b Kawasan budidaya 5 23.79 15<LKB<=30% Tinggi 1.25 6.25
Jumlah	Nilai	Tertimbang 118.00
KLASIFIKASI DAS	dipulihkan
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Gambar 2. Kondisi lahan dan air sungai di DAS Saddang yang menunjukkan 

tingkat erosi yang tinggi 

 

Tata air: Kriteria tata air meliputi 4 (empat) sub kriteria dalam penentuan klasifikasi 

daya dukung DAS yaitu koefisien rejim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, 

indeks penggunaan air. Dari empat sub kriteria ini, indeks penggunaan air memerlukan tingkat 

pemulihan yang paling tinggi. Sub kriteria banjir dengan kondisi banjir sekali dalam setahun 

menunjukkan tingkat pemulihan tinggi sedangkan koefisien rejim aliran (11,50), koefisien aliran 

tahunan (0,32), muatan sedimen (11,52) dalam kategori tingkat pemulihan sedang. Gambar 3 

menunjukkan sungai di DAS Saddang yang sering meluap dan mengakibatkan banjir. 

 
Gambar 3. Sungai yang sering meluap dan mengakibatkan banjir di DAS Saddang 

 

Sosial Ekonomi dan Kelembagaan: Kriteria ini meliputi 3 (tiga) sub kriteria dalam 

penentuan klasifikasi daya dukung DAS yaitu tekanan penduduk terhadap lahan, tingkat 

kesejahteraan penduduk, keberadaan dan penegakan peraturan. Sub kriteria tekanan penduduk 

terhadap lahan dan tingkat kesejahteraan penduduk dikategorikan kualifikasi dengan pemulihan 

sedang. Sedangkan sub kriteria keberadaan dan penegakan norma (ada namun terbatas) 

dikategorikan tingkat pemulihan rendah. 

Investasi Bangunan Air: Kriteria ini meliputi 2 (dua) sub kriteria dalam penentuan 

klasifikasi daya dukung DAS yaitu keberadaan kota dan nilai investasi bangunan air. Hasil 

penilaian menunjukkan bahwa sub kriteria keberadaan kota dikategorikan kualifikasi pemulihan 
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rendah, sedangkan nilai investasi bangunan air dikategorikan kualifikasi pemulihan sangat 

tinggi (Gambar 4). 

 
Gambar 4. Investasi bangunan air di DAS Saddang, Kabupaten Toraja Utara, 

Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Pemanfaatan Ruang Wilayah: Kriteria ini meliputi 2 (dua) sub kriteria dalam 

penentuan klasifikasi daya dukung DAS yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sub 

kriteria kawasan lindung dikategorikan dengan kualifikasi pemulihan rendah, sedangkan sub 

kriteria kawasan budidaya dikategorikan kualifikasi dengan pemulihan tinggi (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Kondisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di DAS Saddang 

 

B. Strategi Peningkatan Daya Dukung DAS Saddang 

 DAS Saddang yang diklasifikasikan sebagai DAS yang dipulihkan daya dukungnya 

dengan masalah utama adalah persentase lahan kritis, indeks erosi, banjir, indeks penggunaan 

air, nilai investasi bangunan air dan kondisi kawasan budidaya memiliki keterkaitan dengan 

masalah konversi lahan hutan yang terjadi di DAS Saddang. Berdasarkan hasil analisis peta 

penutupan lahan tahun 2014, luas hutan di DAS Saddang yang terdiri dari hutan primer, hutan 

sekunder dan hutan tanaman memilki luas 146.440 ha (Gambar 6). Hal lainnya bahwa 

penetapan luas kawasan hutan di DAS Saddang yang terdiri dari hutan lindung dan hutan 

produksi terbatas memiliki luas 334.075 ha (Gambar 7). Perbedaan antara luas kawasan hutan 

dengan penutupan hutan seluas sekitar 187.635 ha atau sekitar 56,17% menunjukkan perbedaan 

yang sangat besar dan diduga menjadi faktor menurunnya daya dukung DAS Saddang. Konversi 

lahan hutan di DAS Saddang nampak paling nyata dengan meningkatnya luasan kebun/ladang 

campur semak yang mencapai 292.718 ha.  
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Beberapa penelitian tentang dampak perubahan penutupan lahan hutan antara lain 

dikemukan bahwa hilangnya tutupan hutan akan berdampak merugikan sumber daya air 

termasuk tingkat erosi. Selama kejadian curah hujan maka limpasan permukaan meningkat, 

sedimen dibawa ke badan air akan lebih banyak.  Sebaliknya jika infiltrasi tanah meningkat 

maka volume air yang mencapai badan air berkurang (May et al., 2006). Perubahan penggunaan 

lahan berhubungan langsung dengan perubahan sumber air permukaan di daerah sumber air 

(Deng et al., 2015, Calijuri et al., 2015). Penutupan lahan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi terjadinya tanah longsor dangkal yang dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi 

(Hasnawir et al., 2017; Sanchez-Castillo et al., 2017). 

Konversi lahan hutan menjadi pemukiman, jalan, perkebunan atau persawahan yang 

sangat tinggi menjadi salah satu pokok masalah yang berpengaruh pada daya dukung DAS 

Saddang. Konversi lahan hutan ini menjadi penyebab terjadinya lahan kritis yang cukup tinggi 

di DAS Saddang yang mencapai 195.384 ha. Lahan kritis dikenal sebagai lahan yang telah rusak 

yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya fungsi sampai dengan batas yang ditentukan 

(Candra, 2011; Hasnawir dan Sallata, 2016). Selain lahan kritis, dampak konversi lahan hutan 

yang jelas adalah erosi dan banjir. Oleh karena itu memecahkan masalah konversi lahan hutan 

merupakan salah satu strategi dalam peningkatan daya dukung di DAS Saddang. Pengendalian 

konversi lahan hutan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya masyarakat yang ada di 

wilayah DAS Saddang termasuk di dalamnya adalah upaya memberikan tingkat pemahaman 

pentingnya untuk menjaga kawasan hutan kepada masyarakat menjadi hal yang penting 

dilakukan. Beberapa upaya penting untuk mengendalikan konversi lahan hutan di DAS Saddang 

adalah sebagai berikut: a) mengurangi faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan hutan 

seperti menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengembangkan prinsip hemat lahan, b) 

mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan hutan untuk menekan potensi dampak negatif yang 

ditimbulkan seperti membatasi luas lahan hutan yang dapat dialihfungsikan, c) menanggulangi 

atau menetralisasi dampak negatif dari alih fungsi lahan hutan seperti merehabilitasi lahan dan 

membangun konstruksi konservasi tanah dan air. 

 

 
Gambar 6. Jenis dan luas penggunaan lahan di DAS Saddang 
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Gambar 7. Luas kawasan hutan pada masing-masing sub DAS di DAS Saddang 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. DAS Saddang berdasarkan kriteria penetapan klasifikasi daerah aliran sungai 

dikategorikan sebagai DAS yang dipulihkan daya dukungnya dengan nilai daya 

dukung 118.  

2. Hasil evaluasi daya dukung DAS Saddang dengan nilai >100 ini banyak ditentukan 

oleh kondisi sub kriteria: persentase lahan kritis, indeks erosi, banjir, indeks 

penggunaan air, nilai investasi bangunan air dan kondisi kawasan budidaya yang 

dikualifikasikan pemulihan tinggi sampai dengan sangat tinggi.  

3. Strategi peningkatan daya dukung DAS Saddang melalui peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam mengurangi konversi lahan hutan menjadi salah satu langkah yang 

penting untuk memulihkan daya dukung DAS yang lebih baik. 

 

B.  Saran 

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan daya dukung DAS sangat 

diperlukan melalui keterlibatan dalam mengurangi faktor yang mendorong terjadinya 

alih fungsi lahan hutan, pengendalian kegiatan alih fungsi lahan hutan untuk 

menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan, dan menanggulangi atau 

menetralisasi dampak negatif dari alih fungsi lahan hutan. 

2. Perlunya upaya memberikan pemahaman pentingnya untuk menjaga kawasan hutan 

dan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan DAS pada berbagai pihak dan 

masyarakat secara berkelanjutan.  
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ABSTRAK 

 

Kehidupan di perkotaan identik dengan kehidupan manusia modern yang membutuhkan ruang dan waktu, 

kompleksitas pembangunan fisik seringkali mengorbankan ruang-ruang publik. Namun kebutuhan akan 

keseimbangan hidup bagi warga kota sangatlah penting. Beberapa bentuk dan tujuan pembangunan hutan 

kota masing-masing mempunyai memiliki keunggulan. Untuk wilayah perkotaan keberadaan hutan kota 

wajib memenuhi kriteria fungsi pelestarian sebagai paru-paru kota (menurunkan suhu dan penghasil O₂), 

pengendali polusi udara, limbah, peredam kebisingan serta fungsi estetika. Untuk itu diperlukan 

pemilihan jenis tanaman serta fungsinya yang akan ditata dan dikelola secara maksimal agar tujuan 

tercapai. Untuk Melalui identifikasi jenis dan bentuk morfologi serta fungsi tanaman, sehingga dapat 

direkomendasi sebagai tanaman hutan kota.  

 

Kata kunci : Komposisi, jenis tanaman, hutan kota 

 

I. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No. 

P.3/Menhut-V/2004, yang merupakan salah satu pedoman teknis dari PP No.63 Tahun 2002 

meliputi : penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan. Adapun penunjukan lokasi 

dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Perkotaan.  Secara umum  tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, 

rehabilitasi lahan kritis, mengelimininasi polutan, serta menciptakan keserasian dan 

keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.  Suatu 

wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan kota maka unsure utama adalah kumpulan pohohn-

pohon/tumbuhan berkayu yang terbentuk dalam suatu areal yang berbatasan dengan daratan dan 

perairan. 

Kawasan hutan kota dapat dipandang sebagai kawasan pelestarian di luar kawasan 

konservasi. Olehnya itu hutan kota dapat dijadikan sebagai tempat koleksi keanekaragaman 

hayati.  Pengelompokan jenis pohon hutan kota sebagai bentuk pelestarian plasma nutfah ex-situ 

pengelompokannya dalam bentuk “zonasi” atau blok tanaman sesuai dengan fungsi fisiknya. 

Berdasarkan fitogeografi, letak lokasi hutan kota berada pada daerah pantai dan daratan tertutup.   

Hutan kota Jompi’e yang terletak di Kotamadya Pare-Pare Prov. Sulawesi Selatan 

merupakan salah satu hutan kota yang mewakili kondisi vegetasi asli peraliharan antara daratan 

tertutup dan wilayah pantai. Hutan kota Jompi’e merupakan wilayah paling atas dari ekosistem 

pantai yang paling sedikit terkena air dan didiami oleh beberapa jenis flora dan fauna.     

                                                           
11Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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Hasil penelitian menunjukkan beberapa spesies kunci sebagai tanaman indicator bagi 

hutan kota Jompi’e, yaitu Pandanus spiralis, Barringtonia acutangula dan beberapa jenis 

peralihan lainnya, sebagai tanaman kunci pada ekosistem pantai sebagai bagian dari ekosistem 

daratan. Tanaman kunci merupakan istilah bagi jenis tumbuhan asli setempat/native spesies 

bahkan dapat tergolong jenis endemic apabila jenis tersebut tidak djumpai di lokasi pada 

wilayah di sekitarnya. Dengan mengetahui jenis-jenis kunci tersebut maka pengayaan bagi 

wilayah hutan kota Jompi’e “apabila dibutuhkan”, sangat memudahkan yaitu dengan mengkaji 

persyaratan tumbuh spesies tanaman kunci serta memelajari hasil-hasil penelitian assosiasi 

alami spesies tersebut dengan jenis tumbuhan lainnya sudah dapat menentukan jenis-jenis yang 

akan ditanam. 

 

II. KONDISI HUTAN KOTA JOMPI’E 

Hutan kota Jompie terletak sebelah Barat kota Pare-Pare,  secara umum kota Pare-Pare 

memiliki luas wilayah sekitar 99,33 km², dengan letak kota memanjang mengikuti alur jalan 

poros antara kab. Barru, kab. Pinrang  dan Sidrap.  Lebih dari 85% topografi wilayah Pare-Pare 

merupakan areal bergelombang (15 – 40%) menempati areal seluas 5.621 hektar dan wilayah 

berbukit sampai bergunung (>40%) dengan luas 3.215 hektar.  Wilayah yang datar/landai seluas 

1.907 hektar dan merupakan pusat kegiatan penduduk pada umumnya.  Sekitar 87% dari luas 

wilayah kota Pare-Pare terletak pada ketinggian 25 m dpl, berada dekat dengan pantai, dan 

tempat yang tertinggi 500 m dpl.  Formasi geologi yang membentuk struktur batuan, antara lain 

endapan alluvial pantai, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral.  Terdapat pula batuan 

tufa, konglomerat dan lava. Jenis tanah yang dominan adala tanah regosol, dengan tekstur kasar 

yang terdiri dari 60% kandungan pasir dengan solum yang dangkal dan tanah alluvial yang 

berupa tanah endapan, dengan horizon yang lengkap karena sering tercuci akibat erosi 

khususnya pada daerah kemiringan.  Memiliki tipe iklim C dengan curah hujan mencapai 1050 

mm/tahun  (Pemerintah Kota Pare-Pare, 2010). Hutan kota di daerah pantai lainnya dan yang 

menjadi andalan Pemerintah Daerah Pare-Pare adalah hutan kota Jompie yang terletak di 

tengah-tengah kota Pare-Pare. Walaupun tidak luas sekitar 13,5 hektar namun posisi kawasan 

ini sangat strategis, yaitu berada di antara pemukiman dan menjadi salah satu sumber air bersih 

untuk diminum bagi masyarakat kota d sekitarnya. Hutan kota Jompi’E berada pada ketinggian 

25–62 m dpl, kelerengan 2–8 %, Jenis tanah alfisol dan inceptisol, tekstur tanah pasir 

berlempung-pasir, tipe iklim C dengan curah hujan 2482.59 mm/tahun. Ditemukan 24 jenis 

pohon yang didominasi oleh Tectona grandis, Ceiba petandra, Gmelina arborea, Lannea 

grandis, dan Leucaena leucocephala. Berada pada ketinggian tempat 83 m dpl, topografi 

berbukit hingga bergunung (25-42%) berbentuk hutan sekunder dan pada beberapa bagian 

terbuka karena bekas dihuni oleh para purnawirawan ABRI yang saat ini telah dipindahkan.  

Pemerintah Kota Pare-Pare (2009), menyebutkan beberapa obyek wisata dalam hutan kota 

Jompi’e antara lain kolam renang, akar-akar pohon Ficus tempat berayun antar pohon, sumur 

jodoh, tempat persembahan berupa ‘sesajen’ pada beberapa titik , tempat berdoa yang 

dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Tanda-tanda kunjungan adanya taburan bunga dan 

sesajen yang sering dijumpai masih berasap juga seringkali dijumpai buah-buahan.  

Koleksi jenis tumbuhan seperti beberapa jenis Ficus, bangunan-bangunan pendukung 

yang ikut menunjang dalam areal hutan kota Jompi’e, seperti kolam renang, shelter (tempat 

istirahat), camping ground, gedung pertemuan, saluran drainase dan  jalan setapak yang dapat 

menjangkau setiap sudut kawasan.  
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Gambar 1. Hutan kota Jompi’e pada daerah pesisir, kota Pare-Pare yang telah menjadi 

salah satu tujuan rekrerasi, bentuk dan struktur hutan menyebar dengan strata berlapis banyak 

 

Hutan kota di daerah pantai lainnya dan yang menjadi andalan Pemerintah Daerah Pare-

Pare adalah hutan kota Jompie yang terletak di tengah-tengah kota Pare-Pare. Walaupun tidak 

luas sekitar 13,5 hektar namun posisi kawasan ini sangat strategis, yaitu berada di antara 

pemukiman dan menjadi salah satu sumber air bersih untuk diminum bagi masyarakat kota d 

sekitarnya.  Berada pada ketinggian tempat 83 m dpl, topografi berbukit hingga bergunung (25-

42%) berbentuk hutan sekunder dan pada beberapa bagian terbuka karena bekas dihuni oleh 

para purnawirawan ABRI yang saat ini telah dipindahkan.  Pemerintah Kota Pare-Pare (2009), 

menyebutkan beberapa obyek wisata dalam hutan kota Jompi’e antara lain kolam renang, akar-

akar pohon Ficus tempat bermain ayunan antar pohon, sumur jodoh, tempat persembahan 

berupa ‘sesajen’ pada beberapa titik , tempat berdoa yang dikunjungi pada waktu-waktu 

tertentu.  Tanda-tanda kunjungan adanya taburan bunga dan sesajen yang sering dijumpai masih 

berasap juga seringkali dijumpai buah-buahan.  

Koleksi jenis tumbuhan asli setempat seperti beberapa jenis Ficus, yang ditunjang oleh 

beberapa fasilitas fisik, seperti kolam renang, shelter (tempat istirahat), camping ground, gedung 

pertemuan, saluran drainase dan  jalan setapak yang dapat menjangkau setiap sudut kawasan. 

Struktur hutan kota adalah komposisi dari tumbuh-tumbuhan, jumlah dan keaneka-

ragaman dari komunitas tumbuh-tumbuhan yang menyusun hutan kota.  Struktur hutan kota 

Jompi’e, tergolong berstrata banyak yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota selain terdiri 

dari pepohonan dan rumput juga terdapat semak, terna, liana, epifit, ditumbuhi anakan dan 

penutup tanah, jarak tanam rapat tidak beraturan, dengan strata dan komposisi mengarah meniru 

komunitas tumbuh-tumbuhan hutan alam.  

Berdasarkan peruntukannya hutan kota merupakan kombinasi antara arboretum atau 

tanaman hutan yang lebih bersifat koleksi, konservasi, dan menekankan unsur pendidikan dan 

ilmu pengetahuan serta taman rekreasi yang terdiri dari taman terbuka, taman bunga, taman 

buah dan taman air (danau,sungai atau pantai) yang lebih menekankan pada fungsi rekreasi. 

Irawan (2009), bahwa struktur hutan kota yang dibangun sebaiknya berupa hutan kota berstrata 

banyak, sehingga terbangun hutan kota yang berlapis-lapis dan berstrata baik secara vertikal 

maupun horizontal seperti halnya hutan alam. Struktur hutan kota yang demikian terdiri dari 

tumbuhan penutup lantai tanah atau rumput-rumputan, semak, terna, dan pohon-pohonan. Jenis-

jenis penyusunnya beranekaragam dengan prinsip semakin beragam semakin dapat memenuhi 

fungsi-fungsi hutan. Hutan kota berstrata banyak juga paling efektif dalam menanggulangi 
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masalah ligkungan kota seperti penurun suhu udara, peredam kebisingan, mengurangi debu, 

menjaga kelembaban udara, dan penangkal pencemaran udara. 

  Menjadi salah satu obyek yang menarik sebagai persyaratan dalam peroleh 

penghargaan Anugerah Adipura selama 6 tahun berturut-turut (2005-2010) yang tahun ini 

bertema ‘Clean and Green City’.  Bertepatan pula dengan pencanangan tahun 2010 sebagai 

‘Internasional Year of Biodiversity’. 

Gambar 2.  Peta lokasi beberapa hutan kota yang telah ditetapkan di Pare-Pare  

sebagai daerah pantai 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Jenis-jenis Tanaman Kunci dan fungsinya 

1. Barringtonia acutangula (L.) Gaertn (bah. daerah/lokal  : langoting/keben) 

Jenis tanaman ini merupakan pohon besar yang tumbuh sekitar 8-15 m tingginya. 

Daunnya berwarna hijau pekat, permukaan halus dan bentuknya oval, panjang sekitar 8-12 cm 

dan lebar 4-5 cm, dengan tangkai daun kemerahan panjang tangkai sekitar 0,5-1,0 cm. Tanaman 

ini menarik karena membentuk gugusan hingga 50 cm, dengan banyak bunga putih besar. 

Bentuk buah oval dan panjang sekitar 3 cm, terdapat 1 biji di dalamnya. Adapun klasifikasinya : 

Kingdom : Plantae, Sub Kingdom : Angiospermae, Ordo : Ericales, Family : Lecythidaceae, 

Genus : Barringtonia dan Species : Barringtonia acutangula.  Sebagai tumbuhan yang hidup 

pada daratan tertutup jenis  

 

2. Pandanus spiralis Blanco (bah. daerah/local : pandan) 

Klasifikasi tanaman pandan hutan, Divisi : Spermatophyta, Ordo : Ericales, Family : 

Pandanaceae, Genus : Pandanus dan Species : Pandanus spiralis Blanco. Nama species yang 

seringkali digunakan pada jenis pandan yang sama antara lain adalah Spiralis, Antaresensis, 

Nepalensis, Odoratissimus, Tectorius.  Pandan merupakan genus menempati daerah cukup luas  

di wilayah tropis. Tanaman ini mirip pohon dan masing-masing tanaman adalah berkelamin 

jantan dan betina, bentuk akar menonjol. Daunnya bisa mencapai panjang sampai 15 kaki, dan 

digunakan untuk anyaman, panjang, kaku, dan tajam di bagian tepinya, dengan tusukan yang 

menghubungkan ke depan dan ke belakang. Bunganya telanjang dan terjadi di kepala besar. 

Buahnya besar, berat, seperti bola, dan terdiri dari bahan peledak yang mudah dilepas. Sebagian 

besar spesies Pandan dapat ditemukan di pantai atau di rawa-rawa asin, terutama di zona tropis.  

Penggunaan tradisional :  pohon pandan dari wilayah Papua Nugini menghasilkan kacang atau 

dibuat minyak goreng dari spesies Pandanus papuanus. Hal ini selalu terjadi pada musim panen 

Pandanus, dari bulan September sampai Januari.  Selain itu juga sebagai bahan obat untuk 

demam, sakit kepala, diare dan masalah pernapasan.  Daun dibuat sebagai bahan serat untuk 

tenunan. 

 

3. Erythrina subumbrans (Hask.) Merr (bah. daerah/local : dadap) 

Klasifikasi tanaman dadap, Divisi : Spermatophyta, Kelas : Dicotyledone, Ordo : Rosales, 

Family : Fabaceae, Genus : Erythrina dan Species :  subumbrans (Hask.) Merr .  Fungsi obat 

dari daun ditempelkan pada bagian perut pengobatan pasca melahirkan Adapun klasifikasi dari 

tumbuhan.  Pohon agak besar, tinggi mencapai 22 m, dijumpai tumbuh di seluruh Asia Timur, 

di Jawa tidak dipelihara, tumbuh liar dihutan, pada ketinggian 300-500 m diatas permukaan laut. 

Batang pokok, daun banyak duri menempel. 

 

4. Tamarindus indica L. (bah. daerah/local : asam)  

Tergolong tumbuhan tropis yang punya banyak manfaat  dengan postur pohon tinggi 

mencapai 15-20 m, kokoh dengan canopy yang menjuntai turun menyebabkan tanaman asam 

sejak zaman Belanda sudah menjadi tanaman kota. Hingga sekarang masih dijumpai pohon-

pohon asam sebagai tanaman turus jalan di kota Makassar .  Klasifikasi tanaman asam (van 

Steenis, 2006) : Divisi Magnoliophyta, Sub divisi Magnoliopsida, Ordo Fabales, Family 

Fabaceae, Genus Tamarindus dan Species : Tamarindus indica L.  Tandan bunga hampir duduk, 

panjang 2-16 cm, tangkai 1-1,5 cm, daun penumpu cepat rontok. Tabung mahkota hijau, benang 
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sari bersatu sampai jauh. Polongan bertangkai, memanjang sampai bentuk garis, tebal, daging 

buah asam. Biji 1-12, warna buah berbulu, daging dan biji cokelat mengkilat (Steenis, 2006).  

 

Tabel 1. Daftar tumbuhan pengisi hutan kota wilayah pantai, daratan tertutup Kota Pare-Pare 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Bentuk 

Habitus 

1. Barana’ Ficus drupacea Thumb. Moraceae Pohon 

2. J a t i Tectona grandis L.f Verbenaceae Pohon 

3. Jekkong Eryglossum rubiginosum 

(Roxb.) Blume 

Sapindaceae Pohon 

4. Marabulaeng Morinda tinctoria Roxb Rubiaceae Pohon 

5. K. Tarra Artocarpus incise L.f. Moraceae Pohon 

6. K. Jawa Lannea grandis Merr. Anacardiaceae Rumpun 

7. Bunne Antidesma bunius Euphorbiaceae Herba 

8. Gendi-gendi   Herba 

9. Kesambi Schleichera oleosa (Lour.) 

Oken 

Sapindaceae Pohon 

10. Jekkong Eryglossum rubiginosum 

(Roxb.) Blume 

Sapindaceae Terna 

11. Campaga  Elmerillia vrieseana Dandy  Magnoliaceae Semak 

12. J a t i Tectona grandis L.f Verbenaceae Pohon 

13. Kapuk Ceiba petandra Gaertn. Bombacaceae Pohon 

14. Baku-baku Mallotus phillipinensis 

(Lam) Mull. Arg. 

Euphorbiaceae Pohon 

15. Kanunang Cordia dichotoma Fost.f. Boraginaceae Pohon 

16. Marabulaeng Morinda tinctoria Roxb Rubiaceae Perdu 

17. Paliasa laki Kleinhovia hospital L. Sterculiaceae Pohon 

18. Mangga macan Mangifera foetida Anacardiaceae Pohon 

19. Jambu mente Anacardium occidentale Anacardiaceae Pohon 

20. A s a m Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae Pohon 

21. Johar Cassia siamea Caesalpiniaceae Pohon 

23. Lamtoro gung Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit 

Mimosaceae Pohon 

24. Bayur Pterospermum celebicum 

Miq 

Sterculiaceae Pohon 

25. Mata kucing  Agathis sp. Araucariacea Pohon 

26. Dande    

27. Langoting/Kebe

n 

Barringtonia acutangula 

(L.) Gaertn  

Lecythidaceae Pohon 

28. Angsana Pterospermum indicus 

Willd. 

Fabaceae Pohon 

29. Kolasa  Ficus sp. Moraceae Pohon 

30. Bali djedjer Arytera littoralis Bl. Sapindaceae Pohon 

31. Kelapa (Cocos nucifera L.) Arecaceae Pohon 

32. Jabon Anthocephalus cadamba Rubiaceae Pohon 
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(Roxb.miq) 

33. Palem botol Hyophorbe lagenicaulis 

(L.H.Bailey) HE. Moore 

Aracaceae Pohon 

34. Jambu soga Eugenia sp. Myrtaceae Pohon 

35. Beringin Ficus benyamina L. Moraceae Pohon 

36. Kembang soka Saraca indica Rubiaceae Perdu 

37. Puring jari bintik 

kuning 

Codiaeum variegatum (L.) 

Bl. 

Euphorbiaceae Terna 

38. Jarak kepyar Ricinus communis Linn. Euphorbiaceae Terna 

39. Lili Paris Chlorophyllum comosum 

vittatum 

Asparagaceae Terna 

40. Jambu monyet Anacardium occidentale L. Anacardiaceae Pohon 

41. R a o Dracontomelon dao 

(Blanco) Merril & Rolfe 

Anacardiaceae Pohon 

42. Pandan pantai Pandanus spiralis Blanco Pandanaceae Perdu 

43. Dadap Erythrina subumbrans L. Papilionaceae Pohon 

44. Kemiri Aleurites moluccana Willd Euphorbiaceae Pohon 

45. D a h u Dracontomelon dao Anacardiaceae Pohon 

46. Mahoni Swietenia macrophylla 

King 

Melliaceae Pohon 

47. Eboni Diospyroes celebica Bakh. Ebenaceae Pohon 

48. P u n e Antidesma ghaesembilla Phyllanthacaceae Pohon 

49.  Salak Salacca eduli Merr Anacardiaceae Perdu 

50. Aren Arenga pinnata Merr. Araecaceae Pohon 

51. Nangka Artocarpus integra L. Moraceae Pohon 

52. Pepaya Carica papaya L. Caricaceae Pohon 

53. Tulip Afrika Spatodea campanullata 

P.B. 

Bignoniaceae Pohon 

Catatan: Nama tumbuhan yang dicetak tebal merupakan tumbuhan penciri 

 

Berdasarkan hasil analisis data vegetasi di lapangan, pada areal terbuka (bekas 

pemukiman) dan areal tertutup (bervegetasi) dengan menggunakan I S 10% dari luasan yang 

ada, diperoleh data potensi jenis alami lokal yang dijumpai hidup dalam areal hutan kota 

wilayah pantai lokasi Jompi’e cukup bervariasi.  Pada tingkat strata teratas terdapat 15 spesies 

pohon yang berasal dari 13 famili.  Di antara 13 famili terdapat 3 famili yang cukup 

mendominasi keragaman jenis yang hidup berkembang di kawasan hutan kota Jompi’e, yaitu 

famili Sapindaceae, Sterculiaceae dan Moraceae.  Pada Tabel 2 menunjukkan pada stratum 

teratas (pohon) tertinggi tingkat penguasaan adalah jenis Asam, INP mencapai 124,66% 

kemudian diikuti oleh Angsana, INP mencapai 100,75%, Kapuk dan Kolasa (jenis Ficus) INP 

mencapai 58,17%.  Sedangkan jenis Langoting sebagai tanaman penciri pantai INP hanya 

mencapai 23,63%, rendah tingkat penguasaan.  Umumnya jenis penciri/asli akan mengalami 

tekanan ketika jenis-jenis yang ditanam seperti Angsana umumnya merupakan jenis yang sangat 

toleran dengan kondisi yang ada sehingga akan menguasai. Kemudian pada stratum di 

bawahnya (tiang) dijumpai 5 jenis vegetasi alami, jenis Mallotus, Jambu-jambuan, Johar, Bali 

Nyenyer dan Paliasa. Di antara ke 5 jenis yang menempati stratum tingkat tiang, jenis Paliasa 
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merupakan jenis yang tertinggi tingkat penguasaannya, yaitu 102,78%. Selanjutnya pada 

stratum di bawah daripada tiang, yaitu pancang terdapat 6 jenis tanaman, yaitu Jati, Baku-baku, 

Mallotus, Bayur, Johar dan Mata kucing. Di antara ke 6 jenis tersebut jenis jati yang tertinggi 

tingkat penguasaannya dengan INP mencapai 77,62% kemudian diikuti oleh Mallotus dengan 

INP 55,02% dan Johar dengan INP 44,74%.  

Hasil analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa kawasan hutan kota Jompi’e yang 

berfungsi pelestarian, rekreasi dan estetika, tergolong ke dalam menyebar dengan struktur 

banyak stratum.  Hal tersebut menggambarkan bahwa strata yang terbentuk lengkap, umumnya 

masih terdiri dari jenis-jenis lokal dengan tipekal (tanaman penciri) hutan pantai, seperti jenis 

pandan dan langoting, namun kehadiran jenis-jenis penciri sudah berada pada tingkat 

penguasaan dalam masing-masing stratum rendah.  Sesuai dengan yang dikatakan Irwan (1992), 

menyebutkan bahwa hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang 

tumbuh di dalam kota atau sekitarnya; berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol 

(menumpuk); struktur meniru hutan alam; membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan 

bagi burung dan menimbulkan lingkugan sehat, suasana nyaman, sejuk dan estetis. 

 Pada beberapa bagian kawasan terdapat jenis-jenis yang bukan jenis local yang sengaja 

ditanam untuk melengkapi koleksi tanaman khas Sulawesi, yaitu eboni, spatodea, jati putih, 

lamtoro gung dan beberapa jenis rumput-rumputan sementara dalam penataan dan belum 

teridentifikasi jenis-jenisnya.  Dan pada bagian yang terbuka merupakan tanaman hasil 

pengayaan yang dicanangkan dalam setiap 3 tahun.  

 

Tabel 2.  Jenis-jenis tumbuhan pengisi hutan kota daerah pantai dan Nilai Pentingnya,  

lokasi Jompi’e 

No. Nama lokal Nama Ilmiah DR (%) KR 

(%) 

FR (%) INP (%) 

Tingkat pohon 

1. Angsana Pterospemum indicus  75,33 50 50 100,75 

2. A s a m Tamarindus indica 24,66 50 50 124,66 

3. Campaga  Elmerillia vrieseana 7,14 8,06 4,76 19,97 

4. Cermei  0,45 1,61 4,76 6,83 

5. Dande  6,15 1,61 4,76 12,52 

6. Ficus/Barana Ficus drupacea 10,49 4,83 4,76 20,09 

7. J a t i Tectona grandis 2,47 4,83 4,76 12,76 

8. Kapuk Ceiba petandra 13,91 8,06 9,52 58,17 

9. K. Jawa Lannea grandis 18,08 30,64 9,52 31,50 

10. Kolasa Ficus sp. 4,43 9,67 9,52 58,17 

11. Langoting Barringtonia 

acutangula 

4,43 9,67 9,52 23,63 

12. Mangga Mangifera indica 12,57 11,29 14,28 38,14 

13. Jambu 

monyet 

Anacardia 

occidentale 

0,82 1,61 4,76 7,20 

14. Paliasa Kleinhovia hospita 1,40 1,61 4,76 7,78 

15. Bayur Pterospermum 

celebicum 

2,76 1,61 4,76 9,14 
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Tingkat Tiang 

1.  B a r u Mallotus 

philippinensis 

10,19 16,66 25 51,85 

2. Jambu soya  15,94 33,33 25 74,27 

3. Johar Schleichera oleosa  21,18 33,33 25 79,51 

4. Bali nyenyer Arytera littoralis 2,20 28,57 16,66 47,44 

5. Paliasa Kleinhovia hospita 40,87 28,57 33,33 102,78 

Tingkat Pancang  

1. J a t i Eryglossum 

rubiginosum 

19,29 41,66 16,66 77,62 

2.. Baku-baku Mallotus 

phillipinensis 

12,44 8,33 16,66 37,44 

3. B a r u  21,68 16,66 16,66 55,02 

4. Bayur Pterospermum 

celebicum 

14,98 16,66 16,66 48,31 

  5. Johar Schleichera oleosa  19,73 8,33 16,66 44,74 

6. Mata kucing  11,85 8,33 16,66 36,85 

Tingkat Tumbuhan Bawah 

1. Bali nyenyer Arytera littoralis     

2. Jekkong Eryglossum 

rubiginosum 

    

3. Johar Schleichera oleosa      

4. Lamtoro gung Leucaena 

leucocephala 

    

5. Paliasa Kleinhovia hospita     

 

IV. KESIMPULAN 

Jenis-jenis tanaman penciri hutan kota Jompi’e merupakan jenis tumbuhan yang memiliki 

banyak manfaat bagi masyarakat setempat selain berfungsi estetika, ekologis juga berfungsi 

sebagai obat.  Umumnya tingkat kehadiran semakin berkurang berdasarkan Indeks Nilai Penting 

sudah berada di bawah rata-rata tingkat penguasaan bila dibandingkan dengan jenis yang 

ditanam. Sehingga disarankan dalam kegiatan pengayaan hutan kota ke depan untuk 

menggunakan jenis-jenis penciri local mengingat kawasan hutan kota Jompi’e selain sebagai 

destinasi wisata juga sebagai kawasan pelaksanaan ritus budaya oleh masyarakat setempat.   
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ABSTRAK 

 

Air Terjun Sendang Gile dan Kerta Gangga merupakan lokasi wisata alam yang berada di perbatasan area 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat. Karena letaknya yang berbatasan langsung, 

akan sangat baik bila pada kedua lokasi wisata tersebut disusun desain tapak sesuai dengan Peraturan 

Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.3/IV-SET/2-11tentang Pedoman Penyusunan 

Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam. Penyusunan desain tapak ini diharapkan agar terjadi 

kerjasama yang saling menguntungkan dan menghindari kemungkinan konflik pengelolaan antara KPHL 

Rinjani Barat dan pengelola lokasi wisata di kedua lokasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi dan menganalisis unsur/ komponen tapak (kondisi fisik, kondisi biologis, potensi, dan 

kendala serta rekomendasinya) di lokasi wisata Air Terjun Sendang Gile dan Kerta Gangga untuk 

kemudian mengajukan masukan informasi mengenai penyusunan zonasi ruang sebagai dasar disain 

perencanaan terhadap konsep ruang, jalur sirkulasi, dan tata hijau tapak. Pengumpulan data primer 

maupun sekunder unsur-unsur tapak dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara dan observasi. 

Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akses 

ekowisata dapat dikembangkan melalui jalur yang saat ini telah ada. Tata hijau di kedua lokasi perlu 

diperbanyak sehingga perbedaan debit air saat musim kemarau dan musim penghujan dapat dikurangi. 

Dengan mengaplikasikan konsep ruang, jalur sirkulasi dan tata hijau tapak diharapkan kerjasama antara 

KPHL Rinjani Barat dan pengelola lokasi wisata Air Terjun Sendang Gile dan Kerta Gangga dapat saling 

menguntungkan. 

 

Kata Kunci: Perencanaan, unsur/ komponen tapak, konsep ruang, jalur sirkulasi, tata hijau, ekowisata  

 

I. PENDAHULUAN 

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah amanat Undang-undang 

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pada tahun 

2009 diusulkan pembentukan KPHL Rinjani Barat sebagai KPH model pertama di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengusulan ini didasarkan pada pertimbangan antara lain: (1) 

wilayah kerjanya merupakan hulu sungai dan daerah tangkapan air DAS/ sub DAS yang 

menjadi kebutuhan vital (air minum, irigasi dll) masyarakat pada empat wilayah Kabupaten/ 

Kota, meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram; 

(2) terdapat beberapa lokasi kegiatan/ program kehutanan yang dikembangkan partisipatif, serta 

                                                           
12Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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menjadi percontohan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional; (3) mempunyai 

potensi objek daya tarik wisata alam yang mendukung pariwisata di NTB; (4) terdapat beberapa 

kawasan hutan yang dikelola masyarakat adat; (5) sebagian masyarakat sekitar hutan sudah 

mengembangkan wirausaha dengan bahan baku utama berupa hasil hutan bukan kayu; (6) 

mempunyai lokasi yang sangat strategis karena merupakan KPHL yang terdekat dengan ibu 

kota propinsi; dan (7) sebagian besar kawasannya berbatasan dengan pemukiman yang tingkat 

kepadatan penduduknya cukup tinggi (KPHL Rinjani Barat, 2015). Berdasarkan usulan tersebut, 

Menteri Kehutaan melalui Surat Keputusan Nomor SK.785/Menhut-II/2009 menetapkan KPH 

Rinjani Barat sebagai KPHL Model Nasional. KPHL Rinjani Barat terletak di Kabupaten 

Lombok Barat dan Lombok Utara dengan luas wilayah kerja sekitar 40.983 ha, meliputi: hutan 

lindung seluas 28.911 ha; hutan produksi terbatas seluas 6.977 ha; dan hutan produksi seluas 

5.075 ha (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII, 2014). Dalam laporannya, KPHL 

Rinjani Barat (2015) menyatakan bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan yang mandiri, 

sejak 29 Desember 2014 KPHL Rinjani Barat telah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 

atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai 

Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB. 

Disisi lain, provinsi NTB bersama dengan Bali merupakan salah satu pintu masuk 

(koridor) pariwisata dan pendukung pangan nasional sebagamana tertuang dalam Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional (MP3EI) (Perpres Nomor 32 tahun 2011). Sebagai 

koridor pariwisata, pemerintah provinsi NTB berupaya untuk mengembangkan berbagai potensi 

gejala/ keunikan alam yang ada (KPHL Rinjani Barat, 2015), salah satunya adalah wisata alam 

air terjun. Dengan telah ditetapkannya KPH di Propinsi NTB, maka pengembangan yang 

dilakukan diutamakan untuk lokasi wisata yang berada di luar kawasan KPH. Lokasi wisata ini 

ada yang berada jauh maupun berdekatan (berbatasan langsung) dengan kawasan KPH. 

Untuk lokasi wisata yang berbatasan langsung dengan areal KPHL Rinjani Barat akan 

sangat menguntungkan bila dilakukan perencanaan penataan tapak sama seperti penataan tapak 

di Taman Wisata Alam. Hal ini menurut kami akan dapat meningkatkan kerjasama antara 

pengelola KPHL dengan pengelola wisata alam di luar KPHL. Kerja sama ini bermanfaat dalam 

hal tidak terganggunya area KPHL, karena umumnya areal yang berbatasan langsung 

merupakan areal lindung (Lihat Gambar 2 dan Gambar 3). 

Hakim dan Utomo (2008) menuliskan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang 

dilakukan secara bertahap, sistematis dan terstruktur. Perencanaan landsekap adalah studi 

pengkajian untuk mengevaluasi secara sistematis area lahan yang luas guna ketetapan 

penggunaan bagi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Alinda (2011) menyatakan bahwa 

analisis tapak adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginventarisasi, menganalisis 

dan mensintesis (merekomendasikan) elemen-elemen yang terdapat pada tapak. Elemen pada 

tapak terdiri dari elemen fisik, sosial ekonomi dan budaya. Hasil analisis dan rekomendasi ini 

digunakan untuk menentukan peruntukan terbaik dari tapak, dengan segala karakteristiknya, 

sehingga memiliki kemampuan yang ideal bagi penggunaannya. 

Kegiatan analisis tapak, diawali dengan pengambilan data dan penghayatan tapak 

terhadap tapak yang akan dikembangkan bagi sebuah kawasan ekowisata (Alinda, 2011). Lebih 

lanjut dinyatakan oleh Alinda (2011), pengambilan data meliputi data fisik dan non fisik yang 

mempengaruhi tapak. Data primer umumnya diperoleh melalui pengamatan langsung di tapak 

(keadaan umum, visual tapak, aksesibilitas, pemotretan, dan wawancara dengan pihak terkait 

jika dirasa perlu). Pengamatan ini dilakukan pada elemen-elemen lansekap dan berbagai data 
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penunjang lainnya untuk menentukan potensi, kendala, dan rekomendasi. Data sekunder, berupa 

studi pustaka, diperoleh dari buku-buku acuan, laporan pendahuluan, dan bacaan lain yang 

berhubungan dan mendukung upaya pengembangan kawasan ekowisata (Alinda, 2011). 

Dari apa yang telah disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan 

menganalisis unsur/ komponen tapak (kondisi fisik, kondisi biologis, potensi, dan kendala serta 

rekomendasinya) di lokasi wisata yang berbatasan langsung dengan KPHL Rinjani Barat dan 

kemudian mengajukan masukan informasi mengenai penyusunan zonasi ruang sebagai dasar 

disain perencanaan terhadap konsep ruang, jalur sirkulasi, dan tata hijau tapak. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian adalah September s/d Desember 2017, sedangkan lokasi penelitian 

dilakukan pada Air Terjun Sendang Gile dan Air Terjun Kerta Gangga.Air Terjun Sendang Gile 

berada di Kelurahan Senaru, Kecamatan Bayan, sedangkan Air Terjun Kerta Gangga berada di 

Kelurahan Genggelang, Kecamatan Gangga. Kedua lokasi air terjun ini berada di Kabupaten 

Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan utama penelitian ini adalah panduan wawancara, alat perekam, kamera, alat tulis 

dan angket. Selain itu, peta lokasi KPHL Rinjani Barat khususnya pada lokasi penelitian, Global 

Positioning System, dan Kompas. 

 

C. Metode Penelitian 

1. Data yang diperlukan dan pengumpulan data 

 Data primer meliputi sumber daya wisata dan unsur/ komponennya seperti: (a) lokasi 

dan tata guna lahan; (b) aksesibilitas; (c) topografi; (d) kondisi lahan; (e) iklim; (f) 

hidrologi; (g) vegetasi; (h) satwa; (i) pengunjung; dan (i) masyarakat.  

 Data sekunder berupa informasi keadaan umum lokasi yang memiliki keterkaitan 

dengan pengembangan seperti letak, luas, status, iklim, topografi dan tanah, hidrologi, 

dan lain-lain. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, wawancara, dan observasi 

di lapangan. Observasi di lapangan bertujuan untuk melihat kondisi umum kawasan 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian 

2. Analisis 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keseluruhan unsur/ komponen yang 

dimiliki lokasi penelitian. Tahap kegiatan pada penelitian mengikuti tahapan yang dilakukan 

oleh Gold dalam Makelew et al. (2013), yaitu mencakup persiapan, inventarisasi tapak, analisis 

dan rekomendasi untuk melihat kesesuaian tapak terhadap konsep yang akan dikembangkan. 

Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat digambarkan sebagaimana gambar 1. 
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Kendala

INVENTARISASI ANALISIS PERENCA

NAAN

SINTESIS

: Data : Proses : Keputusan

 
Sumber: Alinda (2008) 

Gambar 1. Metode Analisis 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Air Terjun Sendang Gile 

Air terjun Sendang Gile adalah air terjun yang terletak di Desa Senaru, Kecamatan 

Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Objek wisata ini berada di 

luar area KPHL Rinjani Barat. Meskipun berada di luar area, sumber air di Air Terjun Sendang 

Gile berasal dari area KPHL Rinjani Barat.  

 
Sumber: KPHL Rinjani Barat 

Gambar 2. Peta Lokasi Sendang Gile  

https://id.wikipedia.org/wiki/Air_terjun
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senaru&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bayan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Propinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Objek
https://id.wikipedia.org/wiki/Wisata
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2. Air Terjun Kerta Gangga 

Air Terjun Kerta Gangga berada di Dusun Kerta Desa Genggelang Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di tempat ini terdapat tiga air terjun. Ketiga air terjun 

tersebut bisa dinikmati dalam satu kali kunjungan. Akses jalannya cukup bagus, dari Tanjung 

yang merupakan ibu kota pemerintahan KLU menuju timur ke Desa Gondang. Di sebelah kanan 

jalan terdapat penunjuk arah ke air terjun tepat di pertigaan jalan. Setelah beberapa kilometer 

melintasi jalan aspal, terdapat penunjuk untuk belok kanan memasuki Dusun Kerta. Dari pintu 

masuk Dusun ini, sekitar dua kilo meter Air Terjun Kerta Gangga akan ditemukan.  

 
Sumber: KPHL Rinjani Barat 

Gambar 3. Peta Lokasi Kerta Gangga 

 

B. Perencanaan Lanskap Tapak di Lokasi Penelitian 

American  Society  of  Landscape Architecture menyatakan  ilmu arsitektur lansekap 

adalah suatu seni perancangan atau desain pengolahan  suatu  lahan,  mengatur unsur-unsur  

yang  terdapat  di  alam  dan  juga unsur  buatan  manusia  dengan  melalui  aplikasi ilmu  

pengetahuan  dan  budaya  serta  menitik beratkan pada konservasi sumber daya dan 

pengendaliannya untuk menciptakan lingkungan yang bermanfaat dan menyenangkan (Akhsan 

et al. 2017). Nugroho (2011) menyatakan bahwa dalam perencanaan ekowisata dapat 

dikembangkan beberapa fungsi, yaitu fungsi wisata, fungsi konservasi, fungsi pendidikan, dan 

fungsi ekonomi. Di sisi lain, ruang adalah wadah untuk melakukan aktivitas, ruang yang 

diakomodasikan pada tapak didasarkan pada konsep ekowisata, perlindungan sumber daya 

alam, keberadaan objek dan atraksi wisata, serta fungsi yang akan diterapkan (Alinda, 2008). 

Dari definisi yang telah dinyatakan di atas dan juga hasil observasi (Lampiran 1), maka dapat 

disusun perencanaan beberapa ruang dan jalur, yaitu: ruang penerimaan, ruang pelayanan, ruang 

penyangga, ruang ekowisata, dan jalur sirkulasi. 

1. Ruang Penerimaan 

Ruang pertama yang didatangi pengunjung biasa disebut dengan ruang penerimaan. Di 

ruang ini ketersediaan papan informasi diperlukan untuk menarik minat pengunjung. Papan 

informasi ini berisi tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pengunjung di lokasi. Berikut ini 

adalah gambar ruang penerimaan di lokasi penelitian. 
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Air Terjun Kerta Gangga Air Terjun Sendang Gile 

  

Gambar 4. Ruang Penerimaan 

 

2. Ruang Pelayanan 

Ruang pelayanan merupakan ruang yang mengakomodasikan persiapan wisata 

pengunjung (Nugraha et al. 2015). Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa ruang ini juga berfungsi 

untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dilihat dari segi kepentingan masyarakat lokal, 

yaitu mata pencarian penduduk. Lahan parkir kendaraan, tempat makan, tempat beristirahat 

termasuk dalam ruang pelayanan ini. Berikut ini adalah gambar ruang pelayanan di lokasi 

penelitian. 

 

Air Terjun Kerta Gangga Air Terjun Sendang Gile 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Ruang Pelayanan 

 

3. Ruang Penyangga 

Ruang penyangga merupakan area perlindungan terhadap flora dan habitat fauna hutan 

(Nugraha et al. 2015). Ruang ini berada pada sisi atas dari air terjun. Berikut ini adalah gambar 

ruang penyangga di lokasi penelitian. 
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Air Terjun Kerta Gangga Air Terjun Sendang Gile 

  

Gambar 6. Ruang Penyangga 

 

4. Ruang Ekowisata 

Ruang ekowisata merupakan ruang yang digunakan untuk melakukan aktivitas utama 

ekowisata. Berikut ini adalah gambar ruang ekowisata di lokasi penelitian. 

 

Air Terjun Kerta Gangga Air Terjun Sendang Gile 

 

 

 

 Gambar 7. Ruang Ekowisata 

 

5. Jalur Sirkulasi 

Hakim (1987) menyatakan bahwa jalur sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola 

penempatan aktivitas dan pola penggunaan lahan sehingga sjalur ini merupakan penggerak dari 

ruang yang satu ke ruang yang lain. Pada ruang penerimaan, jalur sirkulasi merupakan jalur 

akses menuju ruang pelayanan. Pada ruang pelayanan, jalur sirkulasi merupakan jalur akses 

menuju ruang penyangga, demikian seterusnya. 

Air Terjun Gangga Air Terjun Sendang Gile 

 

 

 

 
Gambar 8. Jalur Sirkulasi 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Akses ekowisata dapat dikembangkan melalui jalur yang saat ini telah ada.  

2. Tata hijau di kedua lokasi perlu diperbanyak sehingga perbedaan debit air saat musim 

kemarau dan musim penghujan dapat dikurangi 

 

B. Saran dan Implikasi Kebijakan 

1. Sebagai sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak 

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Kedepannya pengujian validitas dan 

reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan credibility, 

transferability, dependability dan confirmability. Lincoln & Guba (1985) menyatakan 

istilah credibility, transferability, dependability dan 

confirmability.  Credibility  mengukur apakah hasil penelitian dari berbagai perspektif 

subyek dapat dipercaya. Padananan dalam penelitian kuantitatif adalah internal 

validity. Sedangkan transferability adalah berkaitan dengan hasil penelitian dapat 

ditranfer atau digunanakan pada konteks lain atau konteks yang lebih spesifik.  

2. Pengelola ekowisata di Air Terjun Sendang Gile dan Kerta Gangga perlu untuk 

mengembangkan akses ekowisata yang telah ada dan juga memperbanyak tata hijau, 

harapannya adalah selain membuat kondisi ekowisata yang lestari juga akan membuat 

masyarakat sekitar menjadi sejahtera.  

3. Dengan mengaplikasikan konsep ruang, jalur sirkulasi dan tata hijau tapak diharapkan 

kerjasama antara KPHL Rinjani Barat dan pengelola lokasi wisata Air Terjun Sendang 

Gile dan Kerta Gangga dapat saling menguntungkan. 
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Lampiran 1. Potensi, Kendala, dan Rekomendasi Lanskap 

No Unsur 

Lanskap 

Potensi Kendala Rekomendasi 

1 Lokasi dan 

Tata guna 

Secara umum, 

lokasi air terjun 

terletak di dekat 

hutan namun 

bukan menjadi 

kawasan hutan. 

 

Mempertahankan 

keasrian  yang 

sudah ada karena 

perkembangan 

permukiman dan 

lahan pertanian 

Menanam dilokasi dengan 

tanaman keras seperti beringin 

Membuat aturan membatasi 

aktivitas pembangunan 

bangunan secara permanen di 

sekitar lokasi air terjun 

  Warga sekitar 

menggunakan 

lahan di sekitar 

air terjun untuk 

pertanian (Kerta 

Gangga) 

 

Konflik dengan 

petani ketika 

memasuki masa 

tanam 

Pembuatan aturan untuk 

mekanisme pengairan agar 

dapat digunakan secara 

bersama sama oleh warga 

  Di sekitar air 

terjun belum 

terlihat 

penggunaan 

lahan oleh 

masyarakat, 

namun 

dikemudian hari 

dimungkinkan 

masyarakat 

menggunakan 

lahan sebagai 

kebun (Sendang 

Gile) 

Kebutuahan 

ekonomi 

masyarakat 

semakin 

meningkat 

Membuat paket paket kegiatan 

wisata agar lebih variatif 

2 Aksesibilitas Jalan utama dari 

mataram 

menuju lokasi 

sudah baik 

(Sendang Gile) 

Rest area menuju 

lokasi masih 

sedikit 

Bekerjasama dengan swasta 

untuk penyediaan fasilitas 

  Jalan di lokasi 

wisata telah 

diperkeras 

sebagian namun 

terdapat retak 

dan semen yang 

mengelupas 

Penunjuk jalan 

masih terbatas 

dan jalan 

Jika tidak hati-

hati, 

membahayakan 

keselamatan 

pengunjung. 

Pengunjung bisa 

terjatuh karena 

kerikil atau 

karena jalan yang 

tidak rata 

Pembangunan kembali pagar 

yang roboh dan rusak. 

Jalan dibuat lebih nyaman 
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membahayakan 

karena tepi jalan 

berbatasan 

dengan jurang 

(Kerta Gangga) 

3 Topografi Berbukit-bukit 

sehingga rentan 

bagi lanjut usia 

untuk 

mendatangi. 

Kelerengan curam 

dan tinggi 

Perlu dibuatkan tangga yang 

memudahkan semua lapisan 

usia agar dapat menikmati 

objek wisata 

  Bukit-bukit 

yang terdapat di 

lokasi wisata 

terdapat potensi 

untuk 

dikembangkan 

wisata seperti 

gardu pandang 

dan selfie spot 

Pemandangan 

luas masih 

tertutup semak 

 

Memilih tempat tertentu untuk 

melihat pemandangan yang 

menakjubkan 

4 Kondisi 

lahan 

Di sekitar air 

terjun masih 

berupa hutan 

(Kerta Gangga) 

Potensi 

penebangan liar 

tetap ada 

Potensi 

penggunaan lahan 

untuk pertanian 

juga sangat tinggi 

Dibuat aturan agar daerah 

sekitar air terjun dapat 

dilindungi, terutama dengan 

peraturan adat atau desa 

  Diluar lokasi air 

terjun sudah 

marak 

pembangunan 

perumahan, 

penginapan, 

restoran dan lain 

sebagainya 

(Sendang Gile) 

Terjadinya erosi, 

longsor, dan tata 

guna lahan yang 

tidak sesuai 

Pembuatan aturan atat dan 

desa untuk melindungi lahan 

disekitar lokasi 

5 Iklim Iklim tropis Panas, lembab, 

kering 

Perlu dibangun fasilitas umum 

tempat menepi untuk 

beristirahat 

6 Hidrologi Jumlah air 

melimpah di 

musim hujan 

namun kurang 

di musim 

kemaru 

Mengatur agar air 

stabil baik saat 

musim kemaru 

maupun saat 

musim hujan 

Belum ada tempat yang 

menahan air seperti 

penampungan agar air tetap 

ada walaupun musim kemarau 

  Ada potensi 

untuk 

Belum ada 

investor yang 

Jika sudah ada pihak yang mau 

dan berusaha untuk 
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pembuatan 

atraksi wisata 

yang baru 

terutama 

berkaitan 

dengan 

keberadaan 

aliran air 

bersedia untuk 

diajak kerjasama 

mengembangkan atraksi 

wisata yang lain maka ada 

kemungkinan pengunjung 

dapat lebih banyak 

  Saluran irigasi 

sudah ada 

namun di 

beberapa titik 

ada kebocoran 

Kebocoran ini 

menimbulkan 

kesan dari para 

wisatawan bahwa 

pengelolaan di 

tempat kurang 

rapi 

Untuk menambal 

membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit, sedangkan jika 

mengandalkan dari tiket masuk 

dapat mengurangi pendapatan 

pengelola. Diperlukan 

kerjasama antar pihak untuk 

menyelesaikan persoalan 

tersebut 

  Aliran air masuk 

ke jalan wisata 

jika kondisi air 

sedang 

maksimal hal ini 

akan 

menyebabkan 

jalan tergenang 

dan tidak 

nyaman dilalui 

oleh wisatawan 

Ketika air 

tersebut mencapai 

jalan kondisinya 

akan becek dan 

mengganggu 

pengunjung 

Perlu dibangun saluran air 

yang lebih memadai agar tidak 

mengganggu pengunjung. 

Pembangunan tersebut dapat 

berupa saluran air dengan 

memperbesar ukuran yang 

sudah ada selama ini 

  Potensi air bah/ 

longsor/ pohon 

tumbang/ 

bahaya mandi 

karena hujan 

lebat dan lain 

sebagainya  

Lokasi yang sulit 

dijangkau akan 

menyulitkan 

pengunjung 

keluar dari lokasi  

jika terjadi 

bencana alam 

Belum ada papan peringatan 

tentang bahaya bencana di 

lokasi wisata jika dibuat papan 

yang menginformasikan 

tentang kemungkinan 

terjadinya bencana maka akan 

memudahkan pengunjung 

untuk menyelamatkan diri jika 

sewaktu waktu terjadi bencana 

7 Vegetasi Tanah disekitar 

lokasi termasuk 

dalam kategori 

yang subur 

Belum ada 

pembagian zona 

zona tertentu 

mana yang 

seharusnya untuk 

pertanian, hutan, 

dan perkebunan 

Digunakan warga untuk 

menanam tanaman pertanian 

terutama di sekitar air terjun 

dan pemanfaatannya dirasa 

sudah maksimal. 

Tanaman ini di tanam di 

sawah2 sekitar lokasi. 

Untuk lahan yang memiliki 

tanaman kayu, belum terlihat 
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system agroforestri 

  Jenis tanaman di 

beberapa titik 

berupa tanaman 

kayu 

Di gangga 

didominasi oleh 

jenis kayu 

pertukangan yang 

mana suatu saat 

nanti pasti akan 

dipanen untuk 

diambil 

manfaatnya, 

untuk itu perlu 

perencanaan yang 

matang ketika 

menentukan 

waktu panen dan 

penanaman 

kembali agar 

lingkungan tidak 

rusak 

Jika bisa di tambah dengan 

system agroforestry mungkin 

akan lebih menguntungkan dan 

lebih bernilai ekonomis 

8 Satwa Satwa di 

dominasi jenis 

kera dan 

burung.  

Kera bisa saja 

masuk kedalam 

lokasi wisata jika 

di habitat yang 

lebih besar 

kekurangan 

makanan. 

Akhirnya akan 

menjadi hama dan 

mengganggu 

kegiatan 

pawisata. 

Burung menjadi 

berkurang karena 

banyak dicari 

untuk dijadikan 

peliharaan 

Sikap dan perilaku kera 

ditentukan oleh manusia 

disekitar artinya jika 

masyarakat sekitar dan 

wisatawan mengakomodasi 

dengan memberi makan maka 

perilaku kera cenderung untuk 

terus mendatangi tempat 

tersebut 

9 Pengunjung Pengunjung dari 

mancanegara 

lumayan banyak 

(Sendang Gile) 

Sering terjadi 

kesalahan 

pemahaman 

antara turis dan 

pengelola. 

Kurangnya 

informasi yang 

tentang keadaan 

lokasi wisata 

dalam berbagai 

Diperlukan lebih banyak 

sumberdaya manusia yang 

mengetahui karakter dan 

budaya turis mancanegara agar 

pelayanan dapat berjalan 

maksimal 
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Bahasa. 

 

  Pengunjung 

didominasi oleh 

turis lokal 

(Kerta Gangga) 

Turis lokal 

banyak 

membuang 

sampah 

sembarangan dan 

cenderung 

merusak fasilitas 

umum 

Perlu peningkatan kesadaran 

turis lokal dalam menjaga 

lingkungan tempat pariwisata 

10 Masyarakat Sumber daya 

manusia untuk 

bekerja di 

bidang 

pariwisata 

melimpah 

Kebanyakan 

pengelola kurang 

terorganisir 

dengan baik, 

sikap dan perilaku 

pengelola dalam 

menyambut tamu 

terkesan kurang 

ramah. 

 

Perlu diberi keterampilan 

(softskill) terutama di wilayah 

Gangga agar menjaga 

kenyamanan turis berkunjung  

  Masyarakat 

sekitar 

menerima 

kehadiran para 

turis dengan 

baik 

Masih banyak 

masyarakat yang 

tidak 

memperhatikan 

aspek kebersihan, 

kerapian dan 

keindahan tempat 

tinggal. Sehingga 

ketika ada turis 

yang sedang 

berkunjung 

terkesan 

masyarakat tidak 

peduli dengan 

lingkungan 

mereka 

Lingkungan perlu ditata oleh 

masyarakat setempat agar 

ketika turis berkunjung ke 

lokasi tersebut dapat merasa 

nyaman 
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PENGELOLAAN TERPADU CAGAR ALAM RAWA DANAU, DAS CIDANAU13 

 

Oleh: 

  Reny Sawitri 

Pusat Litbang Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Jl. Gunung batu No 5, Bogor  

Email: sawitri_reny@yahoo.com  

 

ABSTRAK 

 

Cagar Alam (CA) Rawa Danau memiliki luas 3.540,70 ha dengan panjang 43.556,60 m, ditetapkan 

menurut Goverment Besluit (GB) Nomor 60 Staadblad 683, tanggal 16 November 1921. Penunjukan 

kawasan ini didasarkan pada potensi  empat jenis tumbuhan endemik yakni  Elaeocarpus littoralis T et 

B./Glocidion palustre Kds, Coix palustris Kds,  kareo (Alocasia bantamensis Kds) dan kilangkir (Denris 

danauensis), namun saat ini vegetasi ini sudah sangat sulit dijumpai. Pengelolaan Cagar Alam ditujukan 

hanya berupa monitoring dan pengamanan, sehingga sering dikenal sebagai zero manajemen, namun 

kawasan ini tidak terlepas dari  permasalahan , demikian juga dengan CA Rawa Danau. Permasalahan  

yang dihadapi diantaranya fungsi kawasan menjadi areal persawahan, pencemaran limbah padat serta 

perburuan dan pemanfaatan biodiversitas secara ilegal. Tujuan kajian dilakukan mengingat terreduksinya 

fungsi kawasan melalui pengamatan potensi kawasan perairan dan biodiversitas serta solusi 

permasalahan. Potensi air dikelola secara terpadu melalui Forum Komunikasi DAS Cidanau dalam bentuk 

jasa lingkungan guna mensuplai air untuk masyarakat  dan 96 perusahaan industri di Cilegon yang 

mencapai 1.100 liter/detik. Potensi biodiversitas  terdiri dari tiga ekosistem yakni vegetasi rawa, vegetasi 

perairan (H’ = 0,35-1,24) dan hutan hujan dataran rendah (H’= 1,11-1,75), disampimg itu kawasan ini 

telah menunjukkan keseimbangan (E= 0,71-0,99). Potensi biodiversitas satwa terdiri dari 

keanekaragaman ikan (18 jenis), reptil (9 jenis), mamalia (10 jenis) dan burung (111 jenis). Optimasilasi 

fungsi kawasan  dilakukan melalui kemitraan dengan kelompok tani berbentuk subsidi Rp.1,7 juta/ha 

untuk 25 ha kebun MPTS, pemanfaatan 17 mata air panas untuk wisata, pengelolaan lahan ramah 

lingkungan, dan ekowisata.    

      

Kata kunci: Cagar alam, permasalahan, potensi, jasa lingkungan  

 

I. PENDAHULUAN 

 Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan keadaan alamnya mempunyai 

kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya 

berlangsung secara alami (Dirjen PHKA, 2007). Penetapan kawasan ini ditujukan untuk 

kepentingan ilmiah atau pemantauan lingkungan. Kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan 

dalam Cagar Alam sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan ilmiah serta 

bukan kegiatan yang sifatnya ekstraktif (mengambil sesuatu yang berupa fisik dari kawasan). 

Hermawan (2010) menyatakan bahwa rancangan kawasan konservasi mencakup ukuran 

dan bentuk kawasan, pengelolaan zona penyangga dan koridor kawasan, keterwakilan ekologis, 

serta kelayakan kawasan dalam menjalankan fungsinya. Adapun kelayakan sistem dan proses 

pengelolaan mencakup bagaimana pengelolaan dijalankan dan merespon tantangan yang ada, 

baik dari aspek perencanaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas, hubungan masyarakat 

                                                           
13 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017 
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maupun implementasi pengelolaan untuk mencapai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan 

berkaitan dengan aspek ekologis, biologis maupun sosial.  

Tantangan pengelolaan perairan Rawa Danau  berupa gangguan kawasan seperti  okupasi 

kawasan untuk persawahan dengan luas garapan 746,37 ha (Zulkarnain et al., 2009),  

pencemaran akibat penggunaan pupuk  serta penggunaan herbisida atau obat-obatan untuk 

membasmi hama tanaman padi, pengambilan ikan dengan tidak ramah lingkungan seperti 

pemakaian setrum, sampah rumah tangga  yang terbawa aliran air sungai masuk ke danau, 

pembakaran pohon untuk perluasan persawahan tanaman padi, perburuan ilegal satwaliar yang 

dianggap sebagai hama tanaman padi seperti babi hutan dan monyet ekor panjang serta 

pendangkalan dan penyempitan luasan danau akibat erosi, sedimentasi dan tingkat kejenuhan 

lahan (Rahadian, 2005, Zulkarnain et al., 2009).   

Menurut Hartono (2008) pengelolaan kawasan konservasi merupakan resultan dari 

potensi kawasan, arahan dan kebijakan, fasilitasi dan supervisi, mobilisasi sumberdaya yang 

ada, kepemimpinan unit pengelola, sampai dengan faktor eksternal yang berada di luar kontrol 

pengelola kawasan. Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diartikan sebagai suatu 

kajian untuk mengetahui sebaik apa kawasan konservasi dikelola, terutama yang berkaitan 

dengan perlindungan sumberdaya dan pencapaian tujuan pengelolaan (Hockings et al., 2006). 

Pengelolaan CA Rawa Danau yang ditujukan untuk pelestarian sumberdaya alam dalam 

kemitraan dengan pendampingan diharapkan mampu mengatasi tantangan yang akan menjadi 

konflik apabila tidak dijumpai solusinya.     

 

II. BAHAN DAN METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi 

Kegiatan penelitian di Cagar Alam Rawa Danau dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. 

Kawasan ini ditunjuk berdasarkan Goverment Besluit (GB) Nomor 60 Staadblad 683, tanggal 

16 November 1921 dengan luas 2. 250 ha  (Whitten et al., 1999), dan  pada tahun 2011 

berdasarkan hasil pengukuhan hutan, luas rawa ini adalah 3.542,70 ha dengan panjang 

43.556,60 m. CA  Rawa Danau sebagai perwakilan rawa pegunungan dengan ketinggian lokasi 

90-225 m dpl dan dikelilingi hutan hujan pegunungan serta pemukiman masyarakat memiliki 

tiga tipe ekosistem  yaitu vegetasi rawa, vegetasi perairan dan hutan hujan pegunungan. Secara 

geografis, kawasan rawa ini terletak pada 608'01''- 6011'02 LS dan 105056'13"- 106040'14" BT. 

Sedangkan secara administratif, kawasan ini terletak dalam tiga kecamatan yaitu Kecamatan 

Padarincang, Gunung Sari dan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Balai Besar 

Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat, 2015).  

Secara umum, tipe iklim lokasi penelitian menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson 

(1962), termasuk dalam tipe Iklim A, dengan bulan basah dari September sampai Juni dan bulan 

kering dari Juli sampai Agustus. Suhu udara berkisar antara 25-33 0C, dengan kelembaban udara 

61-63%. Jenis tanah di kawasan ini terbagi menjadi dua yaitu bagian barat dan timur, di mana di 

bagian barat jenis tanahnya termasuk tanah Regosol dengan bahan induk abu dan tuf vulkan 

masam, berwarna coklat kelabu, pasir berlempung, pejal, gembur dan peka terhadap erosi 

sedangkan di bagian timur tersusun dari jenis tanah Latosol dengan bahan induk tuf-vulkan 

masam dengan sifat fisik warna merah, liat berat dan sangat gembur.  
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B. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air, herbarium serta kuesioner. 

Alat bantu penelitian diantaranya teropong binokuler, GPS, alat ukur tinggi pohon, meteran, 

gelas ukur air serta buku pengenalan burung (MacKinnon et al, 2000).   

 

C. Metode Penelitian  

1) Keragaman vegetasi didasarkan pada pedoman inventarisasi flora dan ekosistem 

(Kartasasmita et al., 1976), berukuran 50m x 50 m, yang diletakkan secara purposive 

random sampling dan keterwakilan. 

2) Sensus populasi satwa mamalia dan burung dilakukan dengan menyusuri danau  dan 

menggunakan metode jalur transek (Line-transect Method) yang telah dimodifikasi 

(Wilson dan Wilson, 1975) pada hutan hujan, sepanjang 1-2 km dengan lebar jalur 

20 meter. 

3) Kajian jasa lingkungan dilakukan dengan mengamati potensi dan pemanfaatannya 

melalui survey lapangan maupun wawancara dan pengisian kuesioner. 

4) Pengumpulan data dan informasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar 

kawasan dilakukan melalui data sekunder maupun wawancara dan pengisian 

kuesioner dengan responden  sekitar 30 orang.  

5) Kualitas perairan dilakukan dengan menganalisis mutu air di Laboratorium Air 

Biotrop. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Potensi Keanekaragaman Hayati di Cagar Alam Rawa Danau 

Ekosistem di CA Rawa Danau terdiri dari ekosistem hutan hujan dataran rendah, di 

sekitar danau dan air panas, sedangkan di danau dijumpai ekosistem rawa air tawar dengan 

dominansi tumbuhan gempol, jajawai dan campuran (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Jenis dominan dan tipe ekosistem di CA Rawa Danau 

No. Ekosistem Jenis n INP H’ E 

1. Hutan hujan dataran 

rendah, Blok Pojok 

Bungur (Lagerstroemia 

speciosa) 

19 92, 148 1,11 0,71 

   Gempol (Anthocephalus 

cadamba) 

 70,291   

  Jajawai (Ficus rutsa)  51,430 1,75 0,99 

2. Hutan hujan dataran 

rendah, Jamungkal 

Terap(Artocarpus 

elasticus) 

33 56.894   

  Renghas (Gluta renghas)  45.556   

  Dahu(Dracontomelon 

mangiferum) 

 19.326   

3. Rawa air tawar  Gempol(Anthocephalus 

cadamba) 

12 300 0,35 0,76 

4. Rawa air tawar Jajawai (Ficus rutsa) 38 300 0,35 0,75 

 

Berdasarkan hasil analisis, Tabel 1, menyatakan bahwa nilai keragaman jenis di CA 

Rawa Danau termasuk rendah, ekosistem rawa air tawar (H’ = 0,35-1,24) dan ekosistem hutan 
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hujan dataran rendah (H’= 1,11-1,75). Namun, keseimbangan vegetasi kawasan hutan 

menunjukkan keseimbangan (E= 0,71-0,99) yang telah stabil sehingga gangguan atau kegiatan 

manusia akan sangat berdampak pada perubahan ekosistem perairan (Gambar 1).  

 

 
Gambar 1. Ekosistem gempol (a), jajawai (b) dan hutan hujan dataran rendah (c) 

 

 Vegetasi rawa didominasi oleh kaso (Saccharum spontaneum) sedangkan jenis lainnya 

terdiri dari kiambang (Salvinia molestra) (Gambar 2), ganggang (Hydrilla verticillata), krokot 

(Portulace oleraceae L.), genjer (Limnocharis flava), kangkung (Ipomoea aquatica Forsk),  

eceng gondok (Eichornia crassipes), miminyakan (Hymnachneaniamplex icaulis), babakoan 

(Calotropis gigantea), bolang (Xanthosoma segittifolium), rumput lameta (Lersia hexandra), 

rumput ilat (Alstonia vilata), pacing (Costus sp.) dan paku-pakuan (Stenochlaena palustris).   

 
Gambar 2. Tumbuhan Rawa 

 

    Tumbuhan bawah di antaranya adalah mendong (Funbritilis glohisa), jarong walini 

(Cyperus clatus), wiru, kantong semar (Nepenthes sp.), pandan (Pandanus tectorius), rotan 

(Calamus caesius BL.) dan ketepeng (Cassia alata). Selain itu, menurut Dr F.H Endert ada 

empat jenis tumbuhan endemik yang hanya terdapat di  CA Rawa Danau, di antaranya 

Elaeocarpus littoralis T et B./Glocidion palustre Kds, Coix palustris Kds dan kareo (Alocasia 

bantamensis Kds) dan kilangkir (Denris danauensis), tetapi saat ini sudah sangat sulit dijumpai 

(Balai Konservasi Sumberdaya Alam, 2007). 

Satwaliar yang terdapat di kawasan ini terbagi menjadi mamalia, reptilia,  burung dan 

ikan  Jenis mamalia yang dijumpai di antaranya sero/musang air (Aonyx cineria, Illiger 1815), 

monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), lutung (Trachypithecus auratus), tupai (Tupaia 

javanica), jelarang (Ratufa bicolor), kucing hutan (Felis bengalensis), babi hutan (Sus sp.), 

kalong (Pteropus sp.) dan tikus (Rattus argentiverter) . Jenis reptilia yang terdapat di kawasan 

ini yaitu kura-kura (Tronik cartilangineus), kodok bangkong (Bufo melanosticus), biawak 

(Varanus salvator) dan beberapa jenis ular. 

a c b 
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 Jenis burung terestrial yang dijumpai 93 jenis, beberapa diantaranya dilindungi seperti 

elang hitam (Ichtinaetus malayensis Temminck, 1822), elang brontok (Spizaetus cirhatus), elang 

bondol (Haliastur indus, Pieter Boddaert, 1783) dan burung air sekitar 18 jenis seperti pecuk 

ular (Anhinga melanogaster), kuntul (Egretta garzetta), raja udang sungai (Todirhomphus 

chloris), raja udang (Alcedo coerolancens),  belibis (Dendrocygna javanica). 

Ikan yang terdapat di kawasan di antaranya wader garis putih (Rasbora argyrotaenia), 

wader garis hitam (R. aprotaenia), gabus (Channa striata), bethik (Anabas testudinius), mujair 

(Orechromus mossambicus), bogo (Channa sp,), sapu-sapu (Psedacanthus serratus), nilam 

(Osteochilus vittatus), sepat siem (Trichogaster pectoralis), tembakang (Helostoma teminckii), 

senggal (Hemibragus nemurus),  lendi (Mystus nigiceps), lele dumbo (Clarias gariepinus),  lele 

lokal (Clarias batrachus), ikan mas (Cyprinus carpio), bawal air tawar  (Collosoma 

macropormum) serta udang rawa (Macrobrachium sp.) dan belut (Monopterus albus). 

Kelimpahan ikan lokal dan endemik di perairan CA Rawa Danau perlu dikhawatirkan akan 

terganggu dengan kehadiran ikan asing yaitu ikan sapu-sapu (Abdurahim et al., 2004).     

  

B. Potensi Sumber Mata Air Panas di CA Rawa Danau 

Mata air yang terdapat di CA Rawa Danau berjumlah 17 mata air yang mengalirkan air  

sepanjang tahun, di samping itu terdapat mata air panas di lima lokasi yaitu Ciherang, 

Jamungkal, Jaruka, Kalomberan dan Popojok (Gambar 4).  pemanfaatan air panas di 

pemukiman warga hanya untuk mandi dengan dibuatkan bak penampungannya, sedangkan mata 

air panas yang lebih panas (500C- 1000C) di dalam kawasan belum dimanfaatkan. 

 
 Gambar 3. Sumber mata air panas di Popojok dan Jampari 

 

C. Kondisi Sosial Masyarakat sekitar CA Rawa Danau  

Di dalam kawasan CA Rawa Danau terdapat beberapa desa enclave di antaranya Desa 

Kadu Agung (Kp Cikiray dan Ciherang), Desa Angsana (Kp. Sukatani dan Seklok), Desa 

Cikedung ( Kp Cipatujah, Cisalak, Kalomberan, Babakan, Kp Baru, Pasir Menteng, Pasir 

Picung dan Mulyasari) atau sekitar 1250 ha. 

Pemukiman penduduk langsung berbatasan dengan kawasan hutan CA Gn Tukung di 

bagian belakang rumah dan berjarak sekitar 100-200m dengan CA Rawa Danau, sehingga lahan 

pekarangan rumah sangat terbatas luasannya. Kondisi perumahan di setiap kampung sekitar 20-

40% yang permanen dengan bahan batu bata sedangkan lainnya masih menggunakan bambu 

(gedek) dengan vegetasi halaman rumah berupa tanaman buah-buahan seperti tangkil (Gnetum 

gnemon), kelapa (Coconut nucifera) dan pisang (Musa sp.) yang memiliki nilai ekonomi. 

Kelembagaan masyarakat secara informal dalam bentuk Rereyongan secara bergotong royong 

bekerja di sawah tetapi upahnya dikumpulkan untuk memperbaiki fasilitas umum.  
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Masyarakat di sekitar CA Rawa Danau, kondisi perekonomiannya masih memprihatinkan 

dengan luasan lahan pekarangan maupun perkebunan yang sangat terbatas, membutuhkan 

kegiatan alternatif lainnya untuk meningkatkan pendapatan. Tingkat ketergantungan masyarakat 

terhadap kawasan sangat tinggi, kondisi ini terlihat dari perambahan kawasan oleh masyarakat 

untuk persawahan dan bermata pencaharian sebagai penggarap maupun sebagai buruh tani. 

Tetapi hasil persawahan berupa padi tidak optimal, karena gangguan ternadap tunas tanaman 

padi dari keong emas (Pila ampullacea) walaupun masyarakat telah menggunakan herbisida dan 

pestisida serta mengumpulkannya dengan  menggunakan daun singkong (Manihot utilissima) 

atau pepaya (Carica papaya).  

Beberapa jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pengelola 

kawasan yakni Seksi Serang, Balai Besar Kawasan Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) 

Jawa Barat dalam rangka pengembangan perekonomian diantaranya bantuan ternak itik, domba, 

budidaya ikan lele dan lebah madu namun keberhasilannya masih rendah (Komunikasi Pribadi, 

Seksi Serang, 2015).      

 

D. Pengelolaan Jasa Lingkungan  di Cagar Alam Rawa Danau 

Pengelolaan DAS Cidanau seluas 22.620 ha dilakukan secara terpadu oleh para pihak 

yang terdiri dari BAPEDA Banten, BLHD Banten, DISHUTBUN Banten, BPM Banten, 

DISTANAK  Banten, BPLH Serang, BAPPEDA Serang, Kehutanan Serang, KLH Pandeglang, 

DISHUTBUN Pandeglang, BAPEDA Pandeglang, BP DAS, BBKSDA Jawa Barat, BBWS3C, 

KTI, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Sektor Swasta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Banten  No. 124.3/Kep/Huk/2002 yang diwadahi dalam Forum Komunikasi DAS Cidanau 

(FKDC), dikelola oleh PT Krakatau Tirta Industri (KTI).   Kerjasama antara BBKSDA Jabar 

dengan PT KTI dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama setiap lima tahun.   

Mekanisme  pemanfaatan air  dikelola oleh PT KTI dengan membuat dam di  Pasang 

Tenang dan pengolahan air di Waduk Krenceng untuk kemudian didistribusikan ke 120 

perindustrian dan rumah tangga, minimum sebesar 1.200 liter/detik dan maksimum  30.000 

liter/detik (Priyanto dan Titiresmi, 2006). Selanjutnya, untuk menjamin pasokan air danau maka 

FKDC melalui PT KAI bermitra dengan masyarakat di wilayah ini melalui kelompok tani 

dengan luas kebun sekitar 30 ha dengan jenis tumbuhan pohon MPTS yang diambil hasilnya 

dan tidak ditebang dalam jangka waktu tertentu sebanyak ± 500 pohon/ha.  Masyarakat yang 

tergabung dalam kelompok mendapatkan subsidi sejumlah Rp. 1,7 juta/ha/kelompok /tahun.  

Air danau ini merupakan kumpulan dari empat sungai besar dan 17 parit yang terdapat di 

sekitar danau. Berdasarkan hasil analisis air danau di beberapa lokasi menyatakan bahwa 

kualitas air danau relatif masih baik dan memenuhi Kriteria Mutu Air I, berdasarkan PPRI No. 

82 tahun 2001 (Tabel 2). 
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Tabel 2. Hasil analisis kualitas air CA Rawa Danau 

No. Parameter 

Analisis 

Satuan Stasiun Kriteria  

Mutu Air I 

 

I II III 

1. Kekeruhan NTU 16,7 14,8 33,1 - 

2. TSS mg/l 16,3 3,2 60,4 50 

3. pH - 6,52 6,62 6,80 6.0-9,0 

4. BOD mg/l 16,3 9,88 23,9 2 

5. COD mg/l 37,4 20,9 51,2 10 

6. Total Fosfat 

(P) 

mg/l 0,286 0,197 0,350 0,2 

7. Nitrat (NO3-

N) 

mg/l 1,48 1,32 2,20 10 

8. Klorida (Cl) mg/l 45,8 48,7 81,5 600 

9. Sianida (CN) mg/l <0,001 0,023 <0,001 0,02 

10. Deterjen 

(MBAS) 

mg/l 0,264 <0,02 <0,02 0,2 

11. E. coli MPN/100 ml 40 20 0 100 

12. Klorofil-a mg/l 34,7 25,8 4,5 - 

 

Kriteria mutu air I adalah kelayakan air untuk kebutuhan rumah tangga memasak dan 

minum, hal ini dapat dilihat dari pH, kandungan deterjen dan E. coli  yang rata-rata dibawah 

kriteria baku mutu air. Namun ditinjau dari kesuburan perairan dilihat dari rasio  nitrat terhadap 

fosfat, maka kawasan ini sangat subur 517%-670% termasuk katagori eutrofik. Kondisi ini 

secara visual tampak dari blooming tumbuhan air seperti eceng gondok (Eichornia crassipes) 

dan Hydrilla (Soeprobowati dan Suedy, 2010). Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari 

pemakaian pupuk NPK di persawahan di dalam kawasan, sedimen ataupun busukan tumbuhan 

air. Kandungan klorofil  merupakan ekspresi dari fitoplankton sebagai produsen primer, 

mikroalga, menyatakan kawasan ini termasuk eutrofik (Barus, 2002), kondisi ini merupakan 

dampak dari naungan pepohonan maupun tumbuhan rawa sehingga mikroalga kalah bersaing. 

Proses eutrofikasi memicu pertumbuhan tumbuhan rawa yang sangat cepat seperti eceng 

gondok  yang mampu  menghasilkan tumbuhan baru  seluas 1 m2 dalam waktu 52 hari 

(Guitierrez et al., 2001) sehingga setiap tahun dilakukan dua kali pembersihan danau dari 

rerumputan dan tumbuhan rawa di beberapa lokasi agar sedimen yang terperangkap pada akar 

tumbuhan tidak menjadikan pendangkalan.  

Sumber mata air yang terdapat di sekitar CA Rawa Danau sebanyak 17, hendaknya 

dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan wisata alam dengan membangun bak-bak untuk 

berendam.  Jasa lingkungan di CA Rawa Danau selain air adalah wisata alam  yang dapat 

dilakukan secara terbatas sebagai usaha alternatif untuk meningkatkan pendapatan  diantaranya 

adalah menikmati pemandangan alam pegunungan dan keindahan rawa yang dinikmati dengan 

berperahu, birdwatching, dan memancing di perairan danau (Gambar 5).  
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Gambar 5. Pemanfaatan jasa lingkungan, wisata perahu dan memancing 

 

 
Gambar  6. Pemanfaatan jasa lingkungan, wisata ziarah dan pemandangan 

 

Pemanfaatan jasa lingkungan berdasarkan potensi keanekagaraman hayati dan air  untuk 

memenuhi pasokan air Kota Cilegon dan sekitarnya serta kegiatan wisata alam  diharapkan 

mampu mewujudkan optimalisasi fungsi dan memberikan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, kegiatan ini perlu penataan kawasan secara seksama mengingat ekosistem 

perairan kawasan ini sudah berada dalam keseimbangan  namun sangat rentan terhadap 

perubahan karena indeks keragaman jenis yang rendah dan habitat satwaliar lokal dan endemik. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Vegetasi di CA Rawa Danau terdiri dari dua tipe ekosistem yakni hutan hujan 

dataran rendah (H’ = 1,11-1,75; E = 0,71-0,99) dan rawa air tawar dengan dominansi 

jenis tumbuhan jajawai (H’ = 0,35; E = 0,75), gempol (H’ = 0,35; E = 0,76) dan 

campuran (H’ = 1,24; E 0,96). 

2. Keragaman jenis burung di lokasi penelitian termasuk tinggi terutama CA Rawa 

Danau dijumpai 111 jenis beberapa diantaranya dilindungi  yakni burung air  dan 

burung terestrial famili Nectarinidae, Accipitridae, Falconidae, Alcedinidae dan 

Capitonidae.  

3. Kualitas perairan CA Rawa Danau termasuk baik berdasarkan Kriteria Mutu Air I, 

PPRI No. 82 Tahun 2001 ditinjau dari pH, kandungan deterjen dan E. Coli dibawah 

angka batas ambang dan dapat digunakan sebagai air rumah tangga untuk air minum.  
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Namun, memiliki status trofik dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi, berkisar 

antara 517,48%-670% termasuk perairan eutrofik. 

 

B. Saran 

Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan perairan perlu dilakukan oleh para pihak 

dengan monitoring dan evaluasi dampak pemanfaatan secara rutin dan periodik karena kondisi 

kawasan cagar alam sangat rentan terhadap perubahan dibandingkan dengan status kawasan 

hutan lainnya. 
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ABSTRAK 

 

Pengembangan penangkaran rusa timor asal Sulawesi (Rusa timorensis macassaricus Heude, 1896) akan 

dilakukan di Sulawesi Selatan.  Hasil penangkaran rusa lokal ini akan dijadikan sebagai stock centre yang 

dapat menyediakan satwa buru bagi Taman Buru Ko’mara. Taman Buru Ko’mara berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu dari 15 Taman Buru yang berada di Indonesia. Walaupun 

Ko’mara telah menyangdang predikat sebagai Taman Buru sejak Tahun 1990, namun hingga saat ini 

belum dimanfaatkan sesuai fungsinya.  Salah satu penyebabnya adalah karena belum memiliki persediaan 

satwa yang akan dijadikan sebagai satwa buru.  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) 

Sulawesi Selatan sebagai pengelola kawasan konservasi, sejak Tahun 2010 telah berniat untuk menata 

kembali Taman Buru Ko’mara sesuai dengan fungsinya.  Tujuan dilakukan pengembangan penangkaran 

rusa timor asal Sulawesi tersebut adalah untuk  menjamin kelestarian populasi rusa lokal, menjamin 

terlenggaranya kegiatan perburuan satwa secara efisien, efektif, dan berkelanjutan,  serta meningkatkan 

pendapatan atau perekonomian masyarakat sekitar.  Hasil penangkaran (F2) ke atas dapat dijadikan 

sebagai satwa buru, satwa peragaan, satwa peliharaan dan dapat juga dijual atau dikonsumsi.  Oleh karena 

itu, pengembangan penangkaran rusa lokal ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk 

penyebarluasan informasi di bidang konservasi yang dapat mendukung program pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mewujudkan ketahanan pangan.  

Pengembangan penangkaran rusa timor ini merupakan salah satu kegiatan konservasi ex-situ yang pada 

akhirnya dapat mendukung keberhasilan  dan keberlanjutan Taman Buru Ko’mara. 

 

Kata Kunci:  Penangkaran, taman buru, kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan 

 

I. PENDAHULUAN 

Rusa timor memiliki 8 sub spesies, salah satu diantaranya adalah rusa timor (Rusa 

timorensis macassaricus Heude, 1896) yang penyebarannya hampir di seluruh Pulau Sulawesi.  

Keberadaan jenis rusa ini mulai menurun karena adanya perburuan liar yang tidak terkendali.  

Oleh karena itu, pengembangan rusa lokal tersebut perlu dilakukan, antara lain melalui 

penangkaran.  

Pengembangan penangkaran rusa timor telah banyak dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia karena satwa ini mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitatnya.  Rusa hasil 

penangkaran dapat dimanfaatkan sebagai penghasil daging, kulit, ranggah, dan hasil ikutan 

lainnya (aspek komoditas), sebagai satwa buru, satwa peragaan (aspek estetika atau keindahan 

                                                           
14Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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tubuh dan warna), satwa peliharaan dan obyek eko-wisata/agro-wisata.  Namun pemanfataan 

hasil penangkaran rusa timor belum berkembang secara optimal dan masih terkendala regulasi. 

Penangkaran rusa yang belum optimal dapat menghambat upaya pemenuhan kebutuhan 

produksi, baik untuk komoditas daging, bibit penangkaran, maupun satwa buru. Suplay rusa 

untuk satwa buru masih sulit dilakukan karena terkendala dengan minimnya stock atau jumlah, 

kualitas dan keabsahan status hasil penangkaran. Padahal, hasil penangkaran berupa keturunan 

pertama (F1) dapat dimanfaatkan sebagai bibit kepada penangkar lain, sedang keturunan kedua 

(F2) dan seterusnya dapat dijadikan sebagai satwa buru. Kendala yang sering dihadapi 

penangkar yakni penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) penangkaran yang masih 

kurang dan masalah regulasi sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemanfaatan hasil 

penangkaran.  Inovasi dan penguasaan IPTEK belum menjadi kebutuhan bagi para penangkar. 

Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya pengembangan penangkaran rusa dioptimalkan. 

Teknik penangkaran yang telah diperoleh perlu diadopsi  dan dikembangkan dengan tetap 

memperhatikan tata kelola administrasi agar hasil penangkaran dapat dipenuhi untuk berbagai 

bentuk pemanfaatan, termasuk sebagai satwa buru di dalam Taman Buru. 

Taman Buru merupakan kawasan hutan konservasi yang ditetapkan untuk memanfaatkan 

satwaliar yang ada sesuai dengan prinsip kelestarian. Pemanfaatan satwaliar yang digunakan 

dapat berupa jasa, atraksi, dan wisata atau rekreasi.  Satwaliar yang dijadikan sebagai wisata 

antara lain rusa dan jenis rekreasi yang paling digemari masyarakat adalah berburu (Thohari et 

al., 2011).  Perburuan apabila dikelola secara profesional dapat menghasilkan nilai ekonomi 

yang cukup tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan dalam meningkatkan 

kesejahteraan serta ketahanan pangan. 

Perburuan satwa di Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1994 untuk 15 lokasi Taman Buru (TB).  TB. Ko’mara yang 

berada di Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan 

merupakan salah satu dari 15 lokasi tersebut.  Kawasan ini merupakan perubahan status dari 

kawasan Hutan Lindung Ko’mara menjadi Hutan Produkti Tetap (BBKSDA Sulawesi Selatan, 

2007).     

Untuk mengakomodir kebutuhan perburuan satwa, maka Balai Besar Konservasi Sumber 

Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengelola kawasan konservasi, 

memiliki rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan TB Ko’mara melalui pengembangan 

penangkaran rusa timor lokal sebagai stock center. Perburuan harus dilakukan sesuai azas 

kelestarian ekologis dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan dan struktur populasi serta 

dengan tidak mengenyampingkan azas ekonomi agar tidak terjadi kepunahan dan memberikan 

dampak positif bagi masyarakat. BBKSDA Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan 

kolaborasi dengan tiga  Desa yaitu Desa Ko’mara, Barana dan Cakura yang berbatasan dengan 

TB. Ko’mara melalui pendampingan dengan melibatkan masyarakat dan LSM Tenaga Layanan 

Kehutanan Masyarakat dilanjutkan dengan penandatanganan MoU untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Diharapkan stock center rusa timor lokal dapat dikelola secara intensif, efektif dan 

berkelanjutan sehingga dapat mendukung populasi dan hasilnya dapat  dilepasliarkan sebagai 

satwa buru. Stock center  rusa timor berfungsi sebagai tempat pendidikan dan bagian dari obyek 

wisata alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat.   
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II. BAHAN DAN METODE  

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kawasan TB. Ko’mara, Desa Ko’mara, Kecamatan 

Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1).  Secara 

administratif, kawasan terletak di Desa Cakura (Barat), Desa Ko’mara (Utara), Desa Baroanging 

dan Desa Barana (Selatan), namun kawasan lebih dekat dengan Desa Ko’mara (BBKSDA 

Sulawesi Selatan, 2007).  Secara geografis kawasan terletak pada 5°18'-5°25' Lintang Selatan 

dan 119°32'-119°39' Bujur Timur (Kecamatan Polombangkeng Utara Dalam Angka, 2013).  

Penelitian dilaksanakan bersama BBKSDA Sulawesi Selatan pada bulan September 2010. 

 
Gambar 1.  Lokasi Penelitian (Sumber: BBKSDA Sulawesi Selatan, 2007dan Ariyanti, 2009) 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah peta lokasi, kantong plastik, tali raffia, dan bahan 

pembuatan herbarium (alkohol, kertas koran).  Alat yang digunakan berupa kamera, meteran, 

gunting rumput, timbangan, kompas, Global Positioning System (GPS), thermo-hygrometer, dan 

alat tulis menulis. 

 

C. Metode Penelitian 

Parameter yang diamati adalah bio-ekologi dan bio-fisik lokasi.  Pengumpulan data 

dilakukan melalui pengkajian literatur sebagai data sekunder dan pengamatan langsung di 

lapangan sebagai data primer. Pengamatan langsung dilakukan terhadap bio-ekologi yang 

mencakup jenis vegetasi pohon, tiang dan pancang dengan mencatat nama lokal dan ilmiah, 

dihitung jumlah individu untuk mengetahui kerapatan, serta diukur keliling batang.   

Untuk tingkat pohon, petak yang digunakan berukuran 20x20 m2 dengan diameter 20 cm 

ke atas;  tiang berukuran 10x10 m2 diameter 10-20 cm; pancang berukuran 5x5 m2 setinggi  1,5 

m  diameter 5-10 cm.  

Untuk tingkat pertumbuhan semai dan tumbuhan bawah (rumput, herba, semak belukar), 

dicatat nama jenis, jumlah, produktivitas, dan daya dukung.  Ukuran semai 2x2 m2 setinggi ≤ 

dari 1,5 m dan diameter < dari 3 cm atau mulai kecambah sampai anakan pada petak  berukuran 

1x1 m2 (Takandjandji, 2009).  Nama jenis hijauan diidentifikasi melalui herbarium.  Interval 

waktu pemotongan hijauan pakan dilakukan selama 20 hari, 30 hari, dan 40 hari untuk 

mengetahui produktivitas yang optimal.  Metode yang digunakan untuk menentukan 

produktivitas hijauan pakan adalah pembabatan atau pemotongan rumput.  Teknik yang 

digunakan adalah dengan memotong setiap jenis rumput yang terdapat dalam unit contoh 

sampai batas permukaan tanah dan membiarkannya untuk bertumbuh kembali hingga periode 

waktu yang telah ditentukan.  Setelah rumput dibabat dan dipanen, rumput dipisah menurut 

jenis dan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditimbang untuk mengetahui berat 

basahnya.    
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Penelaahan lingkungan yang dilakukan adalah pendataan terhadap satwaliar yang terdapat 

di dalam kawasan.  Jenis satwa yang diperoleh, dikelompokkan berdasarkan kelas mamalia, 

aves dan reptil, dicatat nama lokal, nama ilmiah, dan status satwa yang diamati baik yang 

dilindungi maupun yang tidak dilindungi.  Data jenis satwaliar yang ada di dalam kawasan 

diperoleh melalui data sekunder.  

Kajian bio-fisik lokasi mencakup letak, luas, aksesibilitas, jarak dari pusat kota, iklim, 

curah hujan, kelerengan, sumber air, jenis dan tekstur tanah, serta ketinggian dari permukaan 

laut, akan memberikan gambaran tentang pengembangan penangkaran rusa.   

Penelaahan dan pengumpulan data sosial ekonomi lebih diarahkan pada keadaan sosial 

ekonomi masyarakat sekitar lokasi terutama kependudukan, tenaga kerja, mata pencaharian, 

pendidikan, infrastruktur, pembangunan dan pengembangan daerah, yang diperoleh melalui data 

sekunder. 

 

D. Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang terkumpul, dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif terutama yang berkaitan dengan bio-ekologi dan bio-fisik. Menurut Soerianegara 

& Indrawan (1988) dan Irwanto (2010), analisis vegetasi diperlukan untuk mengetahui 

keragaman dan dominasi jenis.  Parameter vegetasi yang dihitung adalah Kerapatan (K), 

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominasi (D), Dominasi Relatif 

(DR), dan Indeks Nilai Penting (INP) untuk masing-masing spesies.  Analisis vegetasi 

mencakup keragaman dan komposisi jenis, struktur vegetasi serta jumlah individu melalui 

metode jalur berpetak pada semua tipe vegetasi yang terdapat di dalam petak. 

Untuk memperoleh nilai produktivitas hijauan pakan, dapat dihitung menggunakan rumus 

(Takandjandji, 2009), sebagai berikut : 

P P1 dimana :  P =  produksi hijauan pakan pada seluruh areal 

         ------ =  ----      L =  luas areal penangkaran 

L 1      P1  =  produksi hijauan pakan seluruh petak 

                            1 =  luas seluruh petak contoh 

Apabila produktivitas hijauan pakan dan konsumsi telah diketahui, menurut Alikodra (2010) 

daya dukung habitat dapat dihitung menggunakan rumus: 

P dimana :  K =   jumlah rusa yang dapat ditampung 

K  =   -----   P  =  produktivitas hijauan pakan per satuan waktu  

            C   C =  jumlah konsumsi pakan rusa per satuan waktu 

            dimana:  C = ax1 + bx2 + cx3 + … + nxn   

        (xn = jenis-jenis hijauan yang dikonsumsi rusa)   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Kondisi Bio-ekologi 

Kawasan hutan Ko’mara memiliki tipe ekosistem hutan hujan tropis kering dataran 

rendah dan merupakan salah satu habitat dataran rendah kering (BBKSDA Sulawesi Selatan, 

2007; Ariyanti, 2009; Direktorat Jenderal KSDA&E, 2011).  

1.  Vegetasi  

Berdasarkan hasil pengamatan pada 20 buah petak dalam kawasan TB. Ko’mara, 

diperoleh 16 jenis tumbuhan tingkat semai, 9 jenis tingkat pancang, 7 jenis tingkat tiang, dan 7 

jenis tingkat pohon (Tabel 1).  Kerapatan relatif tertinggi pada tingkat semai sebesar 37,5% pada 

anakan Tectona grandis Linn. dari suku Lamiaceae dan Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi 
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pada anakan Tectona grandis Linn. sebesar 73,2.  Kerapatan relatif tertinggi pada tingkat 

pancang adalah Tectona grandis Linn. sebesar 55,9% dengan INP 100,9.  Kerapatan relatif 

tertinggi pada tingkat tiang adalah Tectona grandis Linn. 54,3% dengan INP 160,5.  Jenis pohon 

didominasi oleh Eugenia javanica Lam. dengan nilai kerapatan relatif 39,4% dan INP 115,6.  

 

Tabel 1.  Jenis Vegetasi Dominan di TB. Ko’mara 

Tingkata

n 

Vegetasi 

Jumla

h Jenis 

Jumla

h 

Famili 

H’ 
KR 

(%) 
Jenis Dominan INP 

Semai 16 6 

0,1

6 
37,5 Jati (Tectona grandis Linn) 73,2 

0,1

1 
15,0 

Jambu-jambuan (Eugenia javanica 

Lam) 
22,1 

0,0

8 
10,0 

Jambu hutan (Syzigium 

samarangense Blume) 
13,6 

Pancang 9 7 

0,1

5 
55,9 Jati (Tectona grandis Linn) 

100,

9 

0,1

2 
11,8 

Jambu mete (Anacardium occidentale 

Linn) 
26,8 

0,1

1 
14,7 Kayu anging (Usnea barbata Fries) 24,7 

Tiang 7 6 

0,1

5 
54,3 Jati (Tectona grandis Linn) 

160,

5 

0,1

3 
15,2 

Jambu mete (Anacardium occidentale 

Linn) 
48,1 

0,1

0 
10,9 Kayu anging (Usnea barbata Fries) 29,9 

Pohon 7 4 

0,1

6 
39,4 

Jambu-jambuan (Eugenia javanica 

Lam) 

115,

6 

0,1

6 
37,4 

Jambu mete (Anacardium occidentale 

Linn) 

107,

1 

0,1

4 
18,2 

Nangka (Artocarpus heterophyllus 

Lamk) 
57,2 

 

Hasil analisis Tabel 1 menunjukkan bahwa hutan Ko’mara pada tingkat semai, pancang 

dan tiang didominir oleh jati (Tectona grandis Linn) sedangkan tingkat pohon didominasi oleh 

jambu-jambuan (Eugenia javanica Lam). van Beast et al., (2012) menyatakan, kerapatan tingkat 

pohon berdaun lebar seperti jambu-jambuan akan bermanfaat sebagai cover atau shelter bagi 

rusa pada saat suhu tinggi.  Sedangkan pohon jati perlu dikelola secara baik dengan cara 

penjarangan karena pada musim kemarau, jenis tersebut akan menggugurkan daun sehingga 

tidak bermanfaat sebagai cover.  Ariyanti (2009) menyatakan, kawasan hutan Ko’mara memiliki 

142 jenis tumbuhan terdiri atas 41 suku dan 69 marga yang didominasi oleh suku Ochidaceae. 
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2.  Tumbuhan Bawah 

Hasil analisis menyatakan bahwa di dalam kawasan TB. Ko’mara memiliki 32 jenis 

tumbuhan bawah yang termasuk dalam 12 famili dimana 9 jenis diantaranya (28,12%) dimakan 

ternak termasuk rusa timor, yakni Ageratum conyzoides Linn, Panicum montanum Roxb, 

Panicum chamaerophoides Hack, Eragrostis aniloides Nees, Imperata cylindrica Raeusch, 

Paspalum conjugatum Bergh, Isachne globosa, Borreria hispida Vahl, dan Oldenlandia 

corymbosa Linn.  Kesembilan jenis tersebut didominasi oleh famili Poacea (66,67%).  Nilai 

Kerapatan Relatif (KR), INP, dan H’ tertinggi pada tumbuhan bawah seperti pada Tabel 2.   

Berdasarkan hasil pemanenan dan perhitungan, diperoleh bahwa rata-rata produktivitas 

hijauan pakan di dalam kawasan TB. Ko’mara sebanyak  285,2±115,88 g/m2/hari atau setara 

dengan 26.024,50 kg/ha/tahun.   

Tabel 2.  Jenis Tumbuhan Bawah Dominan di TB. Ko’mara 

Tingkatan 

Vegetasi 

Jumlah 

Jenis 

Jumlah 

Famili 

H’ KR Jenis Dominan INP 

Tumbuhan 

Bawah 
32 12 

0,12 26,6 
Ageratum conyzoides 

Linn 
30,6 

0,12 17,3 
Ficus quercifolia 

Roxb 
29,3 

0,11 12,0 Isachne globosa R.Br 25,0 

 

Hasil produktivitas sangat menentukan perlu tidaknya intervensi pengelolaan habitat di 

dalam areal Taman Buru agar kondisi optimal hijauan pakan dapat tercapai. Tingginya 

produktivitas hijauan pakan bervariasi tergantung pada tingkat kerapatan dan tutupan tajuk 

pohon atau kondisi areal.    Menurut Mustari et al., (2012), produktivitas hijauan sangat 

tergantung pada persistensi (daya tahan) hidup dan perkembangbiakan hijauan tersebut, 

agresivitas (daya saing) dengan spesies lain, kemampuan tumbuh kembali setelah injakan dan 

penggembalaan berat oleh ternak, sifat tahan kering dan dingin, serta kesuburan tanah. Nilai 

produktivitas hijauan pakan diperoleh saat penelitian pada musim hujan sehingga produktivitas 

hijauan pakan pada musim kemarau diasumsikan setengah dari produktivitas musim hujan, 

yakni ½ x 26.024,50 kg/ha/tahun  = 13.012,25 kg/ha/tahun.   

Untuk mengetahui daya dukung kawasan TB. Ko’mara dalam menampung rusa, perlu 

mengetahui nilai produktivitas hijauan dan nilai konsumsi pakan hijauan dari seekor rusa.  Nilai 

konsumsi pakan hijauan berdasarkan hasil pengamatan intensif yang dilakukan di penangkaran 

rusa timor di Dramaga, Bogor yakni sebesar 6396,28 g/individu/hari atau sama dengan 2334,54 

kg/individu/tahun (Takandjandji, 2009).   

Areal yang akan direncanakan sebagai lokasi stock center rusa di dalam kawasan TB. 

Ko’mara adalah seluas 2,00 ha.  Hasil perhitungan membuktikan bahwa daya dukung di TB. 

Ko’mara adalah sebesar 11,148 individu/ha atau 11 individu/ha, sehingga untuk luasan 2,00 ha 

dapat menampung rusa sebanyak  22,296 individu atau 22 individu.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya dukung suatu habitat adalah kebutuhan dasar satwa (pakan, cover, ruang), 

kualitas dan kuantitas kondisi habitat (Mizutani et al., 2012). Daya dukung areal kawasan lebih 

rendah karena pada kenyataannya ketersediaan hijauan pakan rusa di kawasan TB. Ko’mara 

secara rutin dimanfaatkan oleh ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing.   
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3.  Satwaliar 

Jenis satwa yang terdapat dalam kawasan TB Ko’mara terdiri atas 6 jenis mamalia, 6 

jenis reptilia, dan 46 jenis aves (BBKSDA Sulawesi Selatan, 2007).  Potensi satwaliar tersebut 

memiliki nilai penting yang sangat tinggi karena dapat menjadi tambahan obyek wisata dalam 

rangka keterpaduan pengembangan TB Ko’mara. 

Jenis fauna yang terdapat di dalam kawasan hutan Ko’mara merupakan satwa endemik 

Pulau Sulawesi yakni babi hutan (Sus scrofa Linnaeus, 1758), rusa timor (Rusa timorensis 

macassaricus Heude, 1896), monyet hitam Dare (Macaca maura H.R. Schinz, 1825), kuskus 

beruang (Phalanger/Ailurops ursinus Temminck, 1824), kelelawar Sulawesi (Acerodon 

celebensis Peters, 1867), dan tikus Sulawesi (Paruromys ursinus Sody, 1941). Berdasarkan 

IUCN (2012), jenis satwa kuskus beruang (Phalanger/Ailurops ursinus Temminck, 1824) famili 

Phalangeridae termasuk risiko rendah.  Monyet hitam Dare (Macaca maura H.R. Schinz, 1825) 

dan kelelawar Sulawesi (Acerodon celebensis Peters, 1867) dikategorikan sebagai jenis yang 

rentan. 

Sulawesi termasuk salah satu daerah konservasi penting di Indonesia karena tingkat 

endemisitas burung cukup tinggi (BirdLife International, 2012). Dari 46 jenis aves yang terdapat 

dalam kawasan TB. Ko’mara, 34 jenis (73,91%) termasuk endemik Sulawesi yang dilindungi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.  46 jenis aves 

tersebut, termasuk dalam 26 famili yang didominasi oleh famili Columbidae (15,22%) dan 

Psittacidae (8,69%).  Jenis yang dikategorikan rentan sebanyak 4 jenis (8,69%), hampir 

terancam 4 jenis (8,69%), risiko rendah 25 jenis (54,35%), genting 1 jenis (2,17%) dan sisanya 

(12 jenis atau 26,09%) bukan merupakan jenis yang endemik.  Jenis yang rentan yakni Taktarau 

iblis (Eurostopodus diabolicus) dari famili Caprimulgidae, burung gosong Sula (Megapodius 

bernsteinii) famili Megapodiidae, Mandar dengkur (Aramidopsis platen) dari famili Rallidae, 

dan Julang Sulawesi (Aceros cassidix) dari famili Bucerotidae.  Jenis yang genting yakni burung 

sikatan lompobatang (Ficedula bonthaina) dari famili Muscicapidae.   

Berdasarkan data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara (2013), terdapat sapi 

1.949 ekor (54,81%), kuda 82 ekor (2,3%), kambing/domba 514 ekor (14,45%) yang dimiliki 

masyarakat Desa Ko’mara. Sebagian besar ternak dilepas dalam kawasan TB. Ko’mara dan 

memanfaatkan hijauan yang ada sehingga kondisi ekologi berpengaruh pada daya dukung areal.  

Oleh karena itu perlu pengelolaan yang terkait dengan pengaturan dan pengendalian 

pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, serta upaya penanaman hijauan pakan khusus 

diperuntukan bagi penangkaran rusa sehingga diperlukan alokasi areal khusus sebagai kebun 

pakan.  

  

B.   Analisis  Kondisi Bio-fisik Lokasi  

Kondisi bio-fisik kawasan TB. Ko’mara yang dianalisis meliputi luas, letak, jarak, 

aksesibilitas, status, iklim, suhu, curah hujan, jumlah hari hujan, topografi, kelerengan, 

ketinggian, jenis tanah, dan sumber air. 

1. Letak, Luas, Jarak, dan Aksesibilitas Lokasi 

 Letak TB. Ko’mara lebih dekat dengan Desa Ko’mara, Kecamatan Polombangkeng 

Utara, Kabupaten Takalar, dan Provinsi Sulawesi Selatan.  Desa Ko’mara memiliki luas 50,14 

Km2 dan luas kawasan TB. Ko’mara ±3.260 ha. Jarak menuju ke Kecamatan 12,0 Km dan jarak 

ke Kabupaten 22,0 Km (Kecamatan Polombangkeng Utara Dalam Angka,  2013).  Aksesibilitas 

untuk mencapai kawasan ditempuh melalui jalan darat yaitu dari Makassar ke Selatan (Desa 

Ko’mara) ± 90 km ditempuh dengan kendaraan roda empat selama ± 2-3 jam.  Dari Desa 
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Ko’mara ke lokasi ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 2-3  km dan dilanjutkan dengan 

menggunakan perahu kecil berisi 3 (tiga) orang melewati sungai Pamukulu selebar 50 m, 

kemudian berjalan kaki lagi sekitar 3-5 km.  Alternatif lain dapat melewati jembatan gantung 

sepanjang 30 m dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 7-8 km.   

 

2. Status Lokasi 

TB Ko’mara ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.147/Kpts-II/1987 

tanggal 19 Pebruari 1987.  Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.157/Kpts-II/1990 

tanggal 10 April 1990 kawasan sebesar ± 2.250 ha dibagi menjadi kawasan Suaka Margasatwa 

Ko’mara (seluas 900 ha) dan TB. Ko’mara (seluas 1.350 ha) diubah menjadi Hutan Produksi 

Tetap.  Kawasan TB. Ko’mara telah ditata batas dengan panjang batas ± 28.5 km.   

 

3. Iklim, Suhu dan Curah Hujan 

Berdasarkan data iklim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun 

Klimatologi dalam Kecamatan Polombangkeng Utara Dalam Angka (2013), lokasi TB. 

Ko’mara diklasifikasikan sebagai iklim tipe C.  Suhu rata-rata 290C-330C dengan suhu terendah 

20.4ºC-22.2ºC pada bulan Februari-Agustus dan tertinggi 30.5ºC-33.9ºC bulan September-

Januari. Bulan kering terjadi pada bulan Mei-Oktober serta bulan basah Nopember-April.  

Menurut Braswell (2017), informasi tentang curah hujan dan jumlah hari hujan 

berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan.  Kondisi iklim yang memiliki bulan kering 

menyebabkan air permukaan dan air tanah tidak selalu tersedia, serta produktivitas tanah kurang 

baik sehingga pertumbuhan dan perkembangan hijauan pakan agak terhambat.   Secara umum 

musim hujan terjadi antara bulan November hingga Mei.  Rata-rata curah hujan bulanan pada 

musim hujan berkisar antara 122,7 - 653,6 mm  (Kecamatan Polombangkeng Utara Dalam 

Angka, 2013). 

 

4. Topografi, Kelerengan, dan Ketinggian Tempat 

Kawasan TB. Ko’mara mempunyai topografi yang bervariasi dari datar sampai berbukit 

dengan kemiringan 0-30% dan ketinggian tempat 50-686 m dpl.  Topografi diatas merupakan 

pilihan yang cocok untuk melakukan pengembangan penangkaran rusa timor dan juga untuk 

penanaman jenis hijauan pakan. Topografi digunakan untuk mengetahui bentuk lahan, arah 

pemanfaatan lahan, drainase, dan elevasi dari permukaan laut, pencagaran tanah sesuai kelas 

kemiringan lahan saat melakukan pengembangan penangkaran. Kelerengan tanah berpengaruh 

terhadap pemanfaatan dan daya dukung. Rusa timor umumnya mudah beradaptasi pada berbagai 

kondisi lingkungan yang bervariasi karena dapat hidup dan berkembangbiak pada ketinggian 

tempat mulai dari 200-500 m dpl bahkan ada juga yang dapat hidup sampai pada ketinggian 

2.600 m dpl. 

 

5. Jenis Tanah dan Sumber Air 

Jenis, kedalaman, dan kesuburan tanah merupakan data penting untuk menentukan tata 

letak dan berpengaruh terhadap keberadaan air tanah serta ketersediaan air permukaan, 

produktivitas tanah, serta konstruksi bangunan. Data tersebut digunakan untuk usaha konservasi 

tanah dalam kaitannya sebagai daerah resapan air, kepekaan terhadap erosi, kesesuaian vegetasi 

dan tumbuhan bawah sebagai hijauan pakan rusa.  Jenis tanahnya litosol coklat kemerahan dan 

alluvial coklat kehitaman sedangkan tekstur tanah relatif halus, berpasir dan bercampur batu.  

Menurut Yulia (2015), tanah litosol bersifat netral sampai asam dan berwarna coklat kemerahan.  
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Produktivitas sedang sampai tinggi dan perlu pemupukan serta penanaman pohon untuk 

memperoleh kandungan mineral.  Tanah alluvial cocok untuk penanaman pakan rusa karena 

teksturnya lembut dan mudah digarap sehingga tidak memerlukan biaya yang besar.  Jenis tanah 

litosol coklat kemerahan memiliki bahan induk tuf volkan intermedier dengan ciri-ciri ketebalan 

tanah 17 cm, berwarna kuning kemerahan (7,5 YR 6/8, lembab) pada kedalaman 150-167 cm.  

Di bawah lapisan tanah tersebut terdapat lapisan lain yang warna dan teksturnya sama dengan 

lapisan bahan induk. 

Sumber air memberikan informasi tentang potensi sumber air yang ditemukan di dalam 

kawasan.  Kawasan TB Ko’mara memiliki anak-anak sungai dari sungai besar Pamukulu dan 

Marinding yang mengalir sepanjang musim (Gambar 2).   

 
Gambar 2.  Sungai Pamakulu dan Kondisi Habitat TB. Ko’mara 

 

Hasil analisis kondisi bio-fisik lokasi TB. Ko’mara dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Hasil  Analisis Komponen Bio-Fisik Kawasan TB Ko’mara 

No. Komponen Fisik Lokasi Hasil Analisis Keterangan 

1. Letak Dekat dengan Desa Ko’mara Layak 

2. Luas ± 3.260 ha Layak 

3. Aksesibilitas Jauh Sedang 

4. Status Taman Buru Layak 

5. Iklim Tipe C Layak 

6. Suhu (ºC) 290C-330C Layak 

7. Curah hujan (mm) 113,25 Layak 

8. Jumlah hari hujan (hari) 8,34 Layak 

9. Topografi Datar-Berbukit Layak 

10. Kelerengan (%) 0 – 30 Layak 

11. Ketinggian (m dpl) 50-686 Layak 

12. Jenis tanah Litosol dan Alluvial Layak 

13. Sumber air Sungai Layak 

 

Tabel analisis menunjukkan, semua komponen fisik kawasan TB. Ko’mara memenuhi 

syarat atau layak (92,31%) untuk dikembangkan penangkaran rusa timor (Rusa timorensis 

macassaricus) sebagai calon satwa buru.  Namun aksesibilitas kawasan tersebut kurang 

memenuhi syarat (7,69%) karena survei dilakukan pada saat musim hujan sehingga akses 

menuju kawasan agak sulit.  Apalagi saat melewati sungai Pamukulu dengan menggunakan 
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perahu kecil.  Salah satu syarat dalam pembangunan lokasi penangkaran adalah mudah dicapai, 

baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau (Setio et al., 2015). Namun akses tersebut 

akan menjadi lebih baik apabila dilakukan perbaikan jalan menuju kawasan.  Oleh karena itu, 

secara umum di dalam kawasan TB. Ko’mara layak untuk dikembangkan stock center rusa 

timor asal Sulawesi.     

 

C.   Kondisi  Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sekitar 

Pengumpulan data sekunder sosial ekonomi dan budaya membuktikan, masyarakat 

sekitar sangat tergantung pada hutan.  Jumlah penduduk 3.556 jiwa terdiri atas 1.705 laki-laki 

dan 1.851 perempuan (Kecamatan Polombangkeng Utara Dalam Angka, 2013).  

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan karena memanfaatkan tanaman obat-obatan, 

mengambil kayu bakar dan menggembalakan hewan ternak. 

Mata pencaharian masyarakat umumnya bertani (90,36%), perdagangan (4,85%), industri 

kerajinan (2,32%), konstruksi (1,38%) dan sisanya pertambangan (1,09%).  Bertani merupakan 

mata pencaharian pokok masyarakat sehingga tanaman hortikultura dapat ditumpangsari dengan 

hijauan pakan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan 

pangan.  Luas tanah sawah sebesar 16,41%; tanah perkebunan (19,94%); tanah tegalan 9,81%; 

tanah pekarangan (6,94%); hutan (44,87%) dan lain-lainnya (2,02%).  Tingkat pendidikan 

masyarakat adalah TK (7,15%); SD (12,32%); SLTP (15,92%); dan SMA (0,00%), Agama 

Islam (100%).  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Hasil analisis bio-fisik lokasi menyimpulkan, kawasan TB. Ko’mara layak untuk 

dilakukan pengembangan penangkaran rusa timor sebagai satwa buru 

2. Hasil analisis bio-ekologi membuktikan, produktivitas hijauan pakan sangat kecil 

sehingga perlu adanya kebun pakan untuk memenuhi kebutuhan rusa.  Daya dukung 

rusa di dalam areal TB. Ko’mara hanya cukup untuk 22 individu sehingga sangat 

perlu dilakukan pembinaan habitat dengan menanam jenis-jenis pakan.   

3. Penangkaran rusa timor asal Sulawesi (Rusa timorensis Heude, 1896) akan 

menambah daftar pelestarian jenis endemik yang populasinya mulai menurun 

 

B. Saran 

1. Pengadaan rusa timor sebagai stock awal (parent stock) penangkaran, sebaiknya 

berasal dari populasi yang berbeda untuk menjamin tingkat heterogenitas yang tinggi 

secara genetis agar kualitas bibit terjamin.   

2. Untuk kelayakan aksesibilitas, sebaiknya dibangun jembatan penghubung pada 

sungai Pamukulu untuk keperluan pengangkutan rusa, alat, dan bahan-bahan 

3. Perlu melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai konsep kelayakan 

lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat 
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ABSTRAK 

 

Pemanasan global yang diakibatkan oleh aktivitas antropogenik yang dilakukan manusia berdampak pada 

terjadinya perubahan iklim global. Masyarakat lokal yang tinggal di daerah dataran tinggi sebagian besar 

mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan iklim yeng menyebabkan 

berubahnya pola musim tanam dan perubahan pola curah hujan menyebabkan masyarakat kehidupan sangat 

rentan (vulnerable) terhadap dampak perubahan iklim. Identifikasi terhadap tingkat kerentanan, tindakan 

adaptasi maupun adaptasi terhadap terjadinya perubahan iklim merupakan salah satu usaha dalam 

meminimalisasi dampak terjadinya perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi tindakan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan masyarakat lokal dataran tinggi di Enrekang 

dalam menghadapi perubahan iklim. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, 

focus group discussion (FGD) dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim termasuk dalam kategori sangat tinggi. Beberapa 

bentuk kerentanan tersebut diantaranya curah hujan yang tinggi, kekeringan, pergeseran musim tanam, 

terjadinya bencana longsor dan gagal panen. Tindakan adaptasi yang dilakukan masyarakat diantaranya 

pembuatan embung dan penampungan air, system pertanian terasering, pergiliran tanaman, pembangunan 

cekdam, saluran air dan rancang bangun rumah adaftif. Tindakan mitigasi yang dilakukan masyarakat 

diantaranya adalah melakukan penghijauan, pemanfaatan pupuk organic, penggunaan energy baru terbarukan 

(biogas), dan pengolahan limbah sampah rumah tangga. 

 

Kata Kunci: Mitigasi, adaptasi, perubahan iklim, masyarakat lokal, Kabupaten Tana Toraja 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada saat ini perubahan iklim telah menjadi masalah global yang bukan lagi sekedar menjadi 

masalah lokal atau regional. Masyarakat global secara bersama-sama telah melakukan berbagai 

bentuk upaya mitigasi dan adaptasi untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat 

perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi. 

Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kondisi 

ekonomi sebagain besar masyarakat Indonesia yang mengandalkan pada alam. Dengan demikian, 

sejatinya dampak negatif perubahan iklim akan lebih dirasakan di negara-negara berkembang 

dibanding negara-negara maju. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian negara 

berkembang yang pada umumnya memiliki kapasitas yang lebih rendah, baik dari sisi kemampuan 

ekonomi maupun tingkat SDM,  untuk beradaptasi terhadap terjadinya dampak perubahan iklim. 

Kondisi yang lebih parah terjadi di negara miskin dengan tingkat ekonomi dan SDM masyarakat 

yang lebih rendah.  

                                                           
1Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 
diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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Dampak dari terjadinya perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat yang 

kehidupannya sangat tergantung pada kondisi alam, contohnya petani dan nelayan. Bagi petani, 

adanya perubahan iklim yang terjadi maka dapat menyebabkan aktivitas pertanian menjadi 

terganggu (Handoko, Sugiarto, & Syaukat, 2008). Terdapat tiga faktor utama yang terkait dengan 

perubahan iklim global, yang berdampak terhadap sektor pertanian diantaranya adalah perubahan 

pola hujan dan iklim ekstrim (banjir dan kekeringan), peningkatan suhu udara, dan peningkatan 

muka laut (Surmaini, Runtunuwu, & Las, 2011). Menurut Supriadi (2014), dampak perubahan 

iklim yaitu peningkatan suhu udara, peningkatan intensitas anomali iklim (iklim ekstrim) yang 

menyebabkan peningkatan/penurunan curah hujan (bulan kering/bulan basah) atau suhu udara 

secara ekstrim, peningkatan permukaan air laut dan perubahan pola musim/curah hujan. Bagi 

nelayan tradisonal, ketergantungan mereka terhadap kondisi cuaca mengakibatkan mereka sangat 

rentan. Menurut Diposaptono, Budiman, & Agung (2009), menyebutkan bahwa perubahan iklim 

mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain 

berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, 

dan erosi pantai. Perubahan fisik tersebut tentunya mengimbas pada segala sektor kehidupan dan 

penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik tersebut berdampak pada 

morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan dan kondisi social-

ekonomi maupun budaya masyarakat. 

Integrasi mitigasi dan adaptasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

menghadapi dampak terjadinya perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, mitigasi adalah 

semua intervensi manusia yang menurunkan sumber-sumber gas rumah kaca atau yang 

meningkatkan penyerapannya (Moerdiarta & Stalker, 2007). Beberapa contoh tindakan mitigasi 

terhadap perubahan iklim diantaranya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, 

melakukan kegiatan reboisasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan.  

Adaptasi adalah mencakup cara-cara menghadapi perubahan iklim dengan melakukan 

penyesuaian yang tepat dengan bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya, atau 

memanfaatkan efek-efek positifnya (Moerdiarta & Stalker, 2007). Menurut Sakuntaladewi & Lukas 

Rumboko Wibowo (2015), pilihan adaptasi dapat dikelompokkan menjadi adaptasi reaktif dan 

antisipatif. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam adaptasi di bidang pertanian diantaranya 

adalah melakukan pergiliran tanaman, menggunakan bibit yang tahan hama penyakit dan tahan 

kekeringan, dan membangun embung untuk menyimpan air di musim kemarau.  

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

berada di dataran tinggi dengan tingkat ketinggian 47 m.dpl hingga 3.329 m.dpl. Sebagian besar 

mata pencaharian utama masyarakat sebagai petani dengan persentase mencapai 66,48%. 

Komoditas pertanian yang utama adalah beras dan jagung dengan jumlah produksi pada tahun 2015 

masing-masing untuk beras 16.769 ton dan jagung 20.743 ton (BPS, 2016). Dengan jumlah 

penduduk yang bekerja di sektor pertanian yang cukup tinggi, maka kabupaten ini merupakan salah 

satu kabupaten yang rentan terhadap dampak terjadinya perubahan iklim. Tulisan ini membahas 

tentang kesiapsiagaan Kabupaten Enrekang menghadapi dampak perubahan iklim dengan 

melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi di sektor peranian. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada Bulan Juni 2017. Lokasi kegiatan berada di empat 

desa di Kabupaten Enrekang, yaitu Desa Cendana, Kecamatan Cendana; Desa Pundilemo, 

Kecamatan Cendana; Desa Tomenawa, Kecamatan Baraka dan Desa Salukanan, Kecamatan 

Baraka. 
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B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan sebagai obyek kajian adalah masyarakat di Kabupaten Enrekang. 

Bahan pendukung penelitian diantaranya adalah data-data sekunder terkait tema penelitian yang 

diperoleh dari beberapa instansi di Kabupaten Enrekang. Alat yang digunakan antara lain daftar 

panduan pertanyaan, alat perekam, alat tulis, kompas dan kamera. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Pendekatan metode penelitian kualitatif di sini digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman dan 

tindakan responden tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan proses adaptasi dan mitigasi 

komunitas petani di lokasi penelitian dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang sedang 

terjadi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah komunitas petani di Kabupaten Enrekang yang 

tersebar di empatdesa, yaitu Desa Cendana, Desa Pundilemo, Desa Tomenawa, Desa Salukanan. 

Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara, Focus Groups Discussion (FGD) 

dan field survey. Metode wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai mitigasi dan 

adaptasi yang dilakukan masyarakat. Pada metode ini, responden dipilih secara sengaja (purposive 

sampling) sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengetahuan dan pengalaman responden. Beberapa 

key responden yang wawancarai diantaranya adalah kepala desa, perangkat desa, tetua/tokoh 

masyarakat. Wawancara dilakukan dengan dengan metode open-ended question, yang memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi responden untuk mengemukakan pendapatnya. Metode FGD 

dilakukan dengan peserta didominasi dari masyarakat petani, sedangkan field survey digunakan 

untuk melihat secara langsung kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan masyarakat terutama 

yang bersifat fisik (struktural), yang dilakukan masyarakat petani dalam menghadapi perubahan 

iklim. Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat petani 

dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kegiatan adaptasi. Metode pengamatan langsung 

di lapangan sangat penting dilakukan sebagai tools untuk memvalidasi data-data yang didapatkan 

dari hasil wawancara. Untuk mendukung validitas data yang dikumpulkan, dilakukan juga 

pengumpulan data sekunder dan studi pustaka, terutama terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu 

serta dokumen terkait lainnya. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh 

terkait dengan bentuk strategi coping yang dilakukan oleh responden. Untuk membatasi tema agar 

tidak terlalu melebar, terlebih dahulu disusun pedoman wawancara secara semi terstruktur dan 

terbuka.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.    Adaptasi dan Mitigasi di Desa Cendana 

Pelaksanaan kegiatan penelitian difokuskan di Dusun Baba Selatan, Kelurahan Cendana, 

Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan. Jarak desa dengan kota 

Enrekang sekitar 15 km. Hasil analisis terhadap tingkat kerentanan masyarakat menunjukkan 

bahwa dalam beberapa tahun terakhir penduduk Dusun Baba Selatan merasakan perubahan yang 

signifikan terhadap frekuensi hujan dan curah hujan yang terjadi. Disamping itu di Dusun Baba 

Selatan merasakan adanya perubahan suhu udara yang tidak menentu dan dan terjadinya pergeseran 

musim. Suhu udara dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan yang dirasakan masyarakat 

menunjukan adanya perubahan signifikan. Kondisi dusun Baba Selatan merupakan daerah dataran 

dengan kondisi tanah yang labil. Di daerah ini terdapat sungai yang cukup besar dan pada tahun 

1980 an perrnah terjadi banjir namun sekarang tidak lagi banjir karena telah dibangun beronjong 

dan talud dipinggir sungai tersebut untuk penahan banir dan longsor. Untuk persawahan 



332│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

bergantung pada musim hujan sehingga dapat jika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan 

areal sawah tidak dapat berproduksi. 

Hasil pengamatan dan identifikasi kegiatan adaptasi yang dilakukan masyarakat diantaranya 

adalah pembangunan embung embung sebanyak 5 unit hasil swadaya dan bantuan dari pemerintah 

yang digunakan untuk antisipasi musim kemarau panjang. Terdapat lubang biopori sebanyak 10 

Unit yang dibangun dengan tujuan untuk resapan air dan menyuburkan tanah. Terdapat saluran 

pengelolaan air sepanjang ±30 km berupa saluran air dan drainase yang digunakan untuk pertanian. 

Terdapat bangunan pengendali banjir dan longsor berupa talud dan Beronjong sepanjang 600 M. 

Membangun rumah yang adaptif berupa rumah panggung untuk menhindari meluapnya aliran 

Sungai Saddang. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pendapatan dengan usaha sapi 

perah. Sebagian masyarakat mengolah susu sapi menjadi dangke dan kripik. Menurut Efendi & 

Adman (2012), terdapat tiga prioritas dalam strategi adaptasi perubahan iklim, yaitu meningkatkan 

kapasitas masyarakat dan kelompok tani, meningkatkan kerjasama dan kemitraan, dan melakukan 

efektivitas pemanfaatan air. Beberapa kegiatan masyarakat yang termasuk dalam kegiatan mitigasi 

terhadap perubahan iklim diantaranya adalah penggunaan pupuk organik hasil pengolahan kotoran 

ternak pada lahan pertanian, sebagian warga Dusun Baba Selatan, hampir 30% telah menerapkan 3 

R (Reuse, Reduce dan Recycle) pada sampah rumah tangga mereka dan anak-anak sekolah telah 

diajarkan membuat kerajinan dari sampah plastik. Terdapat 5 unit biogas namun dua diantarany 

telah rusak karena banjir. Melakukan penghijauan seluas 20 Ha dengan bibit bantuan dari Dinas 

Kehutanan Kabupaten Enrekang.  

 

B.    Adaptasi dan Mitigasi di Desa  Pundilemo 

Kegiatan penelitian difokuskan di Dusun Padukku, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, 

Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terletak sekitar 20 km dari kota 

Kabupaten Enrekang. Dusun Padduku mempunyai luas wilayah 12,10 km2 dengan jumlah 

penduduk mencapai 148 KK/630 jiwa. Hasil identifikasi kerentanan masyarakat menunjukkan 

berdasarkan inforamasi narasumber di Dusun Padukku telah terjadi pergeseran musim hujan. 

Musim hujan yang biasanya terjadi bulan 12 sampai bulan 4, pada saat sekarang tidak dapat 

diprediksi lagi contoh pada saat penelitian dilakukan (Bulan Juni) adalah musim hujan. Pernah 

terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa atap rumah berhamburan kejadian 

tersebut pada tahun 2013. Berdasarkan informasi masyarakat, di Dusun Padukku pernah terjadi 

banjir pada tahun 1987, sejak pembangunan Bendungan Bakarru banjir tidak pernah sampai 

kepemukiman warga. 

Masyarakat di Dusun Padukku, Desa Pandulimo telah melakukan berbagai macam strategi 

adaptasi menghadapi perubahan iklim. Beberapa strategi adaptasi yang dilakukan diantaranya 

adalah pembangunan embung sebanyak 10 unit hasil swadaya dan bantuan dari pemerintah. 

Terdapat bangunan cekdam yang terletak di batas Desa Cendana. Beberapa fasilitas umum telah 

mengalami kerusakan, diantaranya saluran pengelolaan air sepanjang 50 m dan sarana pengendali 

banjir berupa 3 titik beronjong. Dalam bidang ketahanan pangan, masyarakat menanam komoditi 

padi dan jagung dan juga memelihara ternak dengan menggembalakannya di sawah setelah panen. 

Menurut Sumaryanto (2012), kunci sukses adaptasi adalah partisipasi petani maupun pemangku 

kepentingan lainnya. Oleh karena itu strategi peningkatan kapasitas adaptasi petani membutuhkan 

sinergi antara kapasitas adaptasi yang secara mandiri telah berkembang pada komunitas petani 

(autonomus adaptation) dengan adaptasi terencana (planned adaptation) yang dikembangkan 

pemerintah. 

Hasil identifikasi dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat 

Dusun Padukku telah melakukan serangkaian kegiatan mitigasi terhadap perubahan iklim. 
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Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah penggunaan tungku hemat energi untuk memasak 

air, terdapat 5 unit biogas bantuan dari pemerintah dan yang masih dapat digunakan hanya 3 unit, 

tidak melakukan pembakaran jerami setelah dilakukan penanaman padi, jerami sisa tanaman padi 

digunakan untuk pakan ternak sapi. Praktik agroforestry juga telah dilakukan oleh sebagian 

masyarakat dengan melakukan penanaman beberapa jenis tanaman di kebun. Masyarakat di Dusun 

Padukku juga telah membentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Saddang Tallu yang 

telah diakui secara hukum berdasarkan akta notaris. Salah satu point penting yang tergambar dari 

adanya kelompok ini adalah adanya rasa kebersamaan warga yang dilandasi semangat gotong 

royong untuk mekukan pekerjaan bidang pertanian. 

 

C. Adaptasi dan Mitigasi di Desa  Tomenawa 

Kegiatan penelitian difokuskan di Lingkungan Rumbo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan 

Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil identifikasi kerentanan masyarakat 

diantaranya adalah terjadinya frekuensi hujan yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir. Hujan 

terjadi setiap hari dengan durasi 3-4 jam dengan intensitas yang tinggi. Berdasrkan informasi 

narasumber biasanya musim hujan terjadi pada bulan 11-5 dan musim kemarau terjadi pada bulan 

6-10. Pada saat ini musim hujan tidak dapat diprediksi lagi. Terjadi perubahan suhu yang lebih 

sejuk dengan indikator tanaman sayur yang lambat layu. Banjir di Lingkungan rumbo sudah 

berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena sekarang sudah dibangun tanggul penahan 

banjir. Pernah terjadi longsor pada tahun tahun 2009, dan mengakibatkan tiga rumah rusak dan 

tidak ada korban. Kemudian terjadi longsor lagi tahun 2010 dan sekarang sudah dibuatkan talud.  

Identifikasi praktik adaptasi perubahan iklim yang dilakukan masyarakat Lingkungan 

Rumbo, Desa Tomenawa diantaranya adalah pembangunan 8 unit embung yang lokasi di tengah 

kebun dan perbukitan yang digunakan untuk pengairan sebagai antisipasi jika tiba musim kemarau 

yang panjang. Dari 8 embung yang dibangun, 6 diantaranya dibuat dari swadaya masyarakat dan 2 

dari bantuan pemerintah. Pembangunan saluran drainase sepanjang hampir 10 km sebagai 

antisipasi terhadap datangnya musim kemarau. Kegiatan perlindungan mata air juga dilakukan di 

Lingkungan Rumbo dilakukan dengan membuat bangunan pelindung yang bentuknya menyerupai 

cincin/seperti sumur untuk menghindari tertutupnya mata air. Penghematan penggunaan air berupa 

pembatasan penggunaan air di Dusun llingkungan Rumbo hampir 90% warganya menggunakan 

kran air PDAM untuk pembatasan pemanfaatn air. Terdapat sarana dan prasarana pengendali banjir 

berupa cekdam yang dibangun tahun 1987 sepanjang 50 m. Beberapa masyarakat menerapkan 

rancang bangun adaptif dengan meninggikan struktur bangunan rumah, struktur fondasi rumah batu 

yang lebih tinggi dari lokasi sekitarnya dan masih ada beberapa yang menerapakan atau 

menggunakan rumah panggung. Pembuatan terasering pada lahan pertanian (sawah) juga dilakukan 

oleh masyarakat di Lingkungan Rumbo sebagai salah satu antisipasi bahaya longsor. Pada aspek 

ketahanan pangan, usaha adaptasi masyaraka dilakukan dengan menerapkan pola penanaman 

bergilir, dengan sistem tanam berupa padi - palawija – padi. Teknik adaptasi dengan merubah pola 

tanam juga dilakukan oleh petani di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. 

Menurut (Kurniawati, 2011), perubahan pola tanam petani dari yang semula hanya menanam ubi 

jalar, kemudian diganti dengan padi-ubi jalar mampu meningkatkan pendapatan dengan persentase 

mencapai 80%. Pada pertanian sawah, sebagian masyarakat menerapka sistem pertanian terpadu 

menggunakan sistem minapadi. Diversivikasi pendapatan juga dilakukan masyarakat dengan 

mengolah produk susu sapi menjadi dangke. Praktek mitigasi yang dilakukan masyarakat 

diantaranya dalah dengan melakukan pengolahan kotoran dan urine ternak menjadi pupuk kompos 

dan pupuk cair. 
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D. Adaptasi dan Mitigasi di Desa  Salukanan 

Kegiatan penelitian ini difokuskan di Dusun Gandeng, Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, 

Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak tempuh terdekat dari Kota Enrekang 

sejauh 40 Km atau 1 Jam 20 Menit perjalanan darat. Jumlah penduduk Dusun Gandeng tercatat 108 

KK/471 jiwa. Kondisi infrastruktur di Dusan Gandeng diantanya  jalan aspal, listrik bersumber 

PLN, dan  ketersediaan air bersih bersumber dari mata air. Potensi tingkat kerentanan masyarakat 

berasal dari tingginya intensitas hujan di Dusun Gandeng. Berdasarkan keterangan Bapak Kepala 

Desa dan penyuluh pertanian, dalam satu bulan hampir tiap hari terjadi hujan. Hasil wawancara 

menyatakan telah terjadi pergeseran musim hujan yang indikatornya bergesernya waktu tanam 

padi. Biasanya panen dari padi terjadi di bulan 2 – 7, tapi kondisi sekarang sudah tidak menentu.  

Secara geografis, Dusun Gandeng merupakan pegunungan dengan topografi yang sangat terjal dan 

masyarakat dominan sebagai patani sehingga sering terjadi longsor pada lahan pertanian  tetapi 

sampai terjadi korban jiwa. Beberapa tahun lalu terjadi musim kemarau yang sanagt panjang tetapi 

tidak mengalami kekurangan air.  

Praktik adaptasi yang dilakukan masyarakat difokuskan sebagai bentuk antisipasi dari 

bahaya kekeringan, banjir, longsor dan ketahanan pangan. Bentuk adaptasi masyarakat untuk 

pengendalian kekeringan, banjir dan longsor diantaranya adalah  pembangunan penampung air di 

sebanyak 5 unit, pembangunan embung sebanyak 4 unit yang dibangun dengan dana swadaya 

masyarakat dan bantuan pemerintah melalui dana desa. Pembangunan saluran air sepanjang kurang 

lebih 3 km. Saluran air yang dibangun berupa galian tanah dan pipa yang dibuat memanjang untuk 

mengalirkan air untuk memenuhi kebutuhan drainase maupun irigasi. Beberapa warga 

menggunakan hasil sisa cucian beras untuk merawat tanaman. Ini merupakan salah satu bentuk 

penghematan penggunaan air berupa air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu. Adaptasi 

berupa penerapan rancang bangun adaptif dengan penggabungan antara rumah panggung dan 

rumah batu, dimana struktur rumah batu dibuat setinggi rumah panggungnya. Luas sawah di dusun 

Gandeng adalah 120 ha dan hampir sebagian besar menggunakan sistem terasering untuk 

menampung air dan menghindari erosi. Bentuk adaptasi petani dalam merespon perubahan iklim 

dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Masyarakat petani di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali merespon perubahan iklim dengan adaptasi kegiatan pemilihan jenis tanaman, 

waktu tanam, cara mengolah tanah, dan pemberian pupuk (Suprihati, Yuliawati, Soetjipto, & 

Wahyono, 2015). Respon petani di lokasi penelitian dilakukan dengan penerapan sistem pola tanam 

bergilir. Penanaman padi dilakukan pada bulan bulan 2 - 7 dan palawija/holtikultura  ditanam pada 

bulan 8 – 1. Sistim irigasi berasal dari sungai dan mata air dengan inovasi yang digunakan adalah 

pompanisasi. Dengan sistem irigasi ini hampir  semua sawah sudah dialiri dengan sistem irigasi 

yang sumber airnya berasal dari mata air dan sungai. Masayarakat juga mengembangkan padi lokal 

yaitu Padi Pulu Mandoti (beras ketan hitam) yang memiliki kualitas yang baik dan harum, dan jika 

ditanam ditempat lain tidak akan sama hasilnya. Selain itu terdapat juga bibit padi lambau yang 

warga sebut sebagai pasangan pulu mandoti dengan waktu tanam selama 6 bulan.  

Kegiatan mitigasi yang dilakukan masyarakat yaitu pengelolaan sampah, limbah padat dan 

cair yang dilakukan dengan pewadahan dan pengumpulan sampah. Berdasarkan keterangan 

masyarakat, anak-anak kecil usia sekolah sudah biasa mengumpulkan sampah plastik dan botol-

botol untuk ditukar ke penjual. Pada setiap rumah terdapat pemilahan sampah organik dan 

anorganik yang berasal dari swadaya warga. Kegiatan pembuatan pupuk kompos juga dilakukan 

oleh masyarakat di Dusun Gandeng dengan memanfaatkan sisa makanan dan sayuran yang 

kemudian dibawa ke kebun untuk pupuk. Sebagian besar masyarakat (80%) menggunakan tungku 

hemat energi yang digunakan untuk memasak air sebagai bentuk usaha konservasi dan 

penghematan energi. Praktek mitigasi yang lain adalah tidak melakukan pembakaran jerami 
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disawah. Peningkatan tutupan vegetasi dilakukan masyarakat dengan melaksanakan penghijauan 

pada tahun 2015 dengan bantuan bibit mahoni dari pemerintah. Melakukan praktik wanatani seluas 

25 Ha berupa dikebun ditanam beberapa jenis pohon kayu dan non kayu. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Masyarakat di pedesaan Kabupaten Enrekang yang secara geografis tinggal di dataran 

tinggi dengan kontur pegunungan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 

dengan komoditi padi, bawang merah, sayuran dan palawija. Kondisi ini membuat 

masyarakat mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan 

iklim. Beberapa penyebab tingkat kerentanan yang tinggi tersebut diantaranya curah 

hujan yang tinggi, kekeringan, pergeseran musim tanam, terjadinya bencana longsor dan 

gagal panen. 

2. Beberapa bentuk usaha adaptasi dan mitigasi dilakukan masyarakat untuk menghadapi 

dampak perubahan iklim. Beberapa bentuk usaha adaptasi yang dilakukan masyarakat 

diantaranya adalah pembuatan embung dan penampungan air, system pertanian 

terasering, pergiliran tanaman, pembangunan cekdam, saluran air dan penerapan rancang 

bangun rumah adaftif. Tindakan mitigasi yang dilakukan masyarakat diantaranya adalah 

melakukan penghijauan, pemanfaatan pupuk organic, penggunaan energy baru terbarukan 

(biogas), dan pengolahan limbah sampah rumah tangga. 

 

B. Saran 

1. Tingkat kerentanan masyarakat yang tinggi memerlukan bentuk-bentuk bantuan dari 

pihak pemerintah maupun swasta, baik berupa penyuluhan program peningkatan adaptasi 

petani maupun dengan memberikan bantuan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka 

diversifikasi pendapatan. 

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan cuaca daniklim, 

terutama curah hujan dengan lebih meningkatkan upaya penyebaran informasi dari pihak 

terkait, yaitu Dinas Pertanian dan BMKG. Informasi ini sangat bermanfaat bagi 

masyarakat sebagai panduan dalam melakukan kegiatan pertanian. 
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ABSTRAK 

  

Jewawut (Setaria italica L.) merupakan jenis tanaman biji-bijian (serealia) tropika dari suku padi-padian 

(Poaceae) dan mempunyai kandungan gizi setara dengan jenis tanaman pangan penting lainnya. 

Pemanfaatannya untuk pangan masih terbatas dan bersifat pangan tradisional di beberapa daerah di 

Indonesia.  Jewawut memiliki kandungan pati cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai tanaman pangan 

pokok non beras yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan negara berkembang di masa 

mendatang. Tulisan ini memberikan informasi mengenai propek budidaya jewawut secara agroforestri dalam 

menunjang ketahanan pangan nasional. Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan yang 

mengkombinasikan tanaman kayu dengan tanaman jangka pendek (tanaman pertanian) untuk meningkatkan 

keuntungan baik secara ekonomi maupun lingkungan. Jewawut dipilih menjadi alternatif tanaman pertanian 

karena mempunyai keunggulan dari aspek kemudahan pembudidayaan dan potensi ekonomi yang 

menjanjikan di masa depan. Ditinjau dari aspek budidayanya, jewawut memiliki daya agroekologi yang luas, 

tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan tanaman 

pangan lain, biaya produksi murah dan pemeliharaan yang mudah. Jenis ini merupakan serealia yang 

menyehatkan karena mengandung senyawa antioksidan, vitamin, mineral, dan serat. Oleh karena itu jewawut 

berpotensi menggantikan beras dan menunjang program diversifikasi pangan sumber karbohidrat. 

 

Kata Kunci: Jewawut, agroforestri, sumber pangan, ketahanan pangan 

 

I.  Pendahuluan 

Indonesia memiliki ketersediaan bahan pangan yang beragam baik bahan pangan sumber 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin maupun mineral. Selain beras yang dikenal sebagai sumber 

karbohidrat utama, ada juga beragam potensi umbi-umbian dan serelia. Jewawut merupakan salah 

satu jenis serelia yang digunakan sebagian masyarakat sebagai pangan fungsional dalam skala 

tertentu. 

Menurut PP No. 68 tahun 2002, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan 

bagi rumah tangga yang tercermin dari tercukupinya ketersediaan pangan baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau. Diversifikasi konsumsi pangan pada dasarnya memperluas 

pilihan masyarakat dalam konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan dan menghindari 

kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Kesadaran tentang 

pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil 

yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Dalam konteks Indonesia, diversifikasi konsumsi 

pangan sering diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan 

konsumsi bahan pangan non beras.  

                                                           
2 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan 

Ketahanan Pangan. Diselenggarakan di Makasar pada tanggal 23 November 2017 

mailto:spurwaningsih2017@gmail.com


338│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

Rendahnya diversifikasi pangan merupakan salah satu isu kritis ketahanan pangan yang 

harus dihadapi saat ini. Disamping itu, beberapa isu ketahanan pangan lainnya yaitu masih 

tingginya impor pangan dengan kecenderungan yang terus meningkat. Oleh karena itu perlu 

pengembangan sumber-sumber pangan non beras yang lebih intensif dalam menghadapi isu 

tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan kajian jenis jewaut sebagai pangan 

fungsional, yang meliputi pengenalan, budidaya, dan potensi jewawut dalam mendukung ketahanan 

pangan nasional. 

 

II.  PEMBAHASAN  

A. Jewawut 

1.  Morfologi Jewawut 

Jewawut (Setaria italica) atau millet adalah sejenis sereal berbiji kecil yang pernah menjadi 

makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Tenggara sebelum mereka bercocok tanam tumbuhan 

serealia lainnya. Jewawut termasuk tanaman ekonomi minor namun memiliki nilai kandungan gizi 

yang mirip dengan tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, gandum, dan tanaman biji-bijian 

yang lain. Sebagaian besar masyarakat belum mengenal jewawut sebagai sumber pangan sehingga 

selama ini tanaman jewawut hanya dijadikan sebagai pakan burung. Faktanya tanaman ini dapat 

diolah menjadi sumber makanan oleh masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan 

mengantisipasi masalah kelaparan (Marlin, 2009).  

Tanaman jewawut adalah tanaman semusim seperti rumput, yang ketinggiannya dapat 

mencapai 2 m, mempunyai malai yang rapat dan berambut sehingga orang menamakannya dengan 

tanaman ekor rubah. Bulirnya kecil dengan diameter hanya sekitar 3 mm, bahkan ada yang lebih 

kecil. Warna bulir beraneka ragam, mulai dari hitam, ungu, merah sampai jingga hingga 

kecoklatan. Jewawut memiliki bentuk malai seperti bulir yang tersusun relatif rapat dan biji-bijinya 

yang masak bebas dari lemma dan palea. Tanaman ini termasuk hermaprodit dengan buliran 

berbentuk menjorong. Bunga bawah steril sedangkan bunga atas hermaprodit. Biji bulat telur 

melekat pada sekam kelopak dan sekam mahkota, berwarna kuning pucat hingga jingga, merah, 

coklat atau hitam (Leonard dan Martin, 1988 dalam  Hildayanti, 2012).  

Jewawut tergolong jenis padi-padian kecil berbiji kariopsis dengan ukuran sangat kecil 

sekitar 3 – 4 mm dan berwarna krem, merah kecoklatan, kuning dan hitam. Biji jewawut terdiri dari 

perikarp, dan embrio. Biji bulat telur, melekat pada sekam kelopak dan sekam mahkota. Klasifikasi 

jewawut adalah sebagai berikut:  

Regnum : Plantae  

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Liliopsida  

Ordo : Poales Famili : Poaceae  

Genus : Setaria  

Spesies : Setaria italica  

 

2.  Kandungan gizi jewawut  

Jewawut termasuk tumbuhan rerumputan penghasil biji dengan kandungan karbohidrat dan 

protein yang tidak kalah dengan beras. Jenis ini berpotensi sebagai salah satu jenis tanaman untuk 

diversifikasi pangan. Tabel 1 menunjukan perbandingan kandungan nutrisi jewawut dan tanaman 

serelia lainnya. 
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Tabel 1. Perbandingan kandungan nutrisi jenis jewawut dengan jagung dan beras. 

Komoditas  Karbohidrat (%)  Protein (%)  Lemak (%)  Serat (%)  

Foxtail millet 

 Pearl millet  

Proso millet 

 Jagung (Zea mays)  

Beras (Oryza sativa L  

84,2  

78,9  

84,4  

80,0  

87,7  

10,7  

12,8  

12,3  

10,5  

8,8  

3,3  

5,6  

1,7  

4,9  

2,1 

1,4  

1,7  

0,9 

 2,7  

0,8  

Sumber: Widyaningsih dan Mutholib, 1999 

 

3.  Ekologi Jewawut  

Jewawut tersebar di Pulau Buruh, Jember, dan Sulawesi Selatan seperti Enrekang, Sidrap, 

Maros,dan Majene Tanaman ini sangat mudah dibudidayakan dengan cara penaburan biji pada 

tanah yang telah digemburkan di lahan-lahan ladang penduduk. Jenis tanaman ini tidak memiliki 

musim panen tertentu dan bisa ditanam sepanjang tahun dengan mempertimbangkan kondisi 

pertumbuhannya. Tanaman ini tidak membutuhkan jenis tanah tertentu untuk pertumbuhannya 

sehingga dapat ditanam di semua lahan tanpa harus mempertimbangkan jenis tanahnya. Ditinjau 

dari segi ekonomi tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi dan pemeliharaannya mudah 

karena tidak membutuhkan pestisida. 

Jewawut dapat ditanam di daerah semi kering dengan curah hujan kurang dari 125 mm 

selama masa pertumbuhan yang pada umumnyam 3-4 bulan. Tanaman ini tidak tahan terhadap 

genangan dan rentan terhadap periode musim kering yang lama. Di daerah tropis, tanaman ini dapat 

tumbuh pada daerah semi kering sampai ketinggian 2000 m dpl. Tanaman ini menyukai lahan 

subur dan dapt tumbuh baik pada bebagai jenis tanah, seperti tanah berpasir hingga tanah liat yang 

padat, dan bahkan tetap tumbuh pada tanah miskin hara atau tanah pinggiran. Sedangkan pH yang 

cocok untuk tanaman ini adalah 4 – 8 (Markoni et al., 2017) . 

 

4.  Budidaya Jewawut  

Budidaya tanaman jewawut mirip dengan tanaman sorgum. Untuk penanamnnya dapat 

dilakukan di lapangan maupun di rumah kaca. Penanaman jewawut di rumah kaca untuk mencegah 

gangguan hama seperti burung dan hama tikus yang menggemari tanaman ini. Tahap budidaya 

jewawut adalah sebagai berikut: 

a. Pembibitan. Benih jewawut tidak disemaikan tetapi langsung ditanam pada media tanam 

ataupun lahan penanaman dengan jumlah benih sebanyak satu jumput atau malai dalam satu 

lubang tanam.  

b. Penanaman. Jarak tanam yang cocok untuk tanaman jewawut pada areal seluas 2 m x 3 m 

adalah 75 cm x 20 cm atau 70 cm x 25 cm. Untuk aplikasi secara agroforestri maka dipilih pola 

Alternate rows (sistem jalur berselang), Alley cropping (tanaman lorong) atau Traditional forest 

garden (kebun hutan tradisional). Pola Alternate rows adalah pola tanam yang pohon-pohon 

tumbuh secara merata berdampingan dengan tanaman pertanian, baik sifatnya temporer 

(misalkan dalam sistem tumpangsari) ataupun permanen (dalam hal ini bisa berbentuk berbagai 

tanaman campuran atau plantation crops and other crops). Untuk pola Alley cropping, pohon-

pohonan (tumbuhan berkayu) dan tanaman pertanian ditanam dalam bentuk jalur/lorong. Fungsi 

utama pohon-pohonan (tumbuhan berkayu) adalah sebagai  pelindung bagi tanaman pertanian 

yang ada. Sementara itu pada pola Traditional forest garden, tegakan pohon atau perdu berkayu 

tumbuh secara berkelompok (cluster) pada suatu lahan pertanian (atau lahan yang 

diberakan/diistirahatkan). Komponen pohon, perdu dan lain-lainnya dapat hadir secara alami 

(dan selanjutnya dipelihara) maupun sengaja ditanam (dibudidayakan) (Sardjono et.al, 2003) . 
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c. Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan mencakup penyulaman, pemberian ajir, pemangkasan, 

penyiangan, pemupukan, serta pengendalian hama penyakit. Penyulaman yaitu mengganti 

tanaman lama yang tumbuhnya tidak normal, rusak atau terkena hama penyakit dengan 

mencabut seluruh akarrnya kemudian diganti dengan tanaman baru pada lubang bekas tanaman 

tersebut.  Pemberian ajir bertujuan untuk memperkuat berdirinya tanaman jewawut. Biasanya 

dilakukan 2-3 minggu setelah tanam (MST). Pemangkasan, merupakan proses pemotongan 

tunas/cabang yang tumbuh tidak produktif. Pelaksanaannya dilakukan 2 tahap, pertama pada 

saat pemasangan ajir selanjutnya pemangkasan kedua dilakukan 3-4 minggu setelah 

pemangkasan pertama. Kegiatan pemupukannya dilakukan dengan menggunakan pupuk Urea, 

TSP dan KCL dengan perbandingan 2 : 1 : 1 dan jika perlu menambahkan fosfor sebagai 

pelengkap. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan tanaman jewawut dari gulma. Untuk 

pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida ke bagian 

tanaman yang terserang. Namun demikian, sebenarnya tanaman juwawut termasuk tanaman 

yang tahan terhadap serangan hama penyakit. Oleh karena itu tindakan preventif/berjaga-jaga 

sangat dianjurkan agar tanaman tidak terserang.  

d. Pemanenan. Pemanenan dilakukan pada tanaman yang berumur 3-4 bulan. Tanaman yang siap 

dipanen ditandai dengan biji bernas dan keras, daun atas sudah mulai menguning bahkan 

mengering. Pemanenan dilakukan dengan memotong pada pangkal tangkai/ malai buah jewawut 

dengan panjang 15-25 cm.  

 

5.  Manfaat Jewawut 

Jewawut menempati urutan ke-enam sebagai biji-bijian paling utama dan dikonsumsi 

sepertiga penduduk dunia. Tanaman ini merupakan salah satu sumber utama penyedia energi, 

protein, mengandung mineral, vitamin B terutama niacin, B6 dan folacin juga asam amino esensial 

seperti isoleusin, leusin, fenilalanin dan treonin serta senyawa nitrilosida yang sangat berperan 

menghambat perkembangan sel kanker (anti kanker) dan menurunkan resiko penyakit jantung 

(artheriosclerosis, serangan jantung, stroke dan hipertensi) (Bhuja, 2009).  

Pemanfaatan jewawut untuk pangan masih terbatas dan bersifat pangan tradisional di 

beberapa daerah di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia yang banyak menanam jewawut antara 

lain adalah Jawa, NTT, dan NTB (Puspawati, 2009;).. Para petani Indonesia mengenal jewawut 

sebagai tanaman serealia dengan ekonomi minor, namun pada kenyataannya tanaman ini memiliki 

nilai kandungan gizi yang mirip dengan tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, gandum, dan 

tanaman biji-bijian lain. 

Pengolahan jewawut di Indonesia masih sangat terbatas. Namun demikian di beberapa 

daerah, jewawut dimanfaatkan seperti beras dengan cara pengolahan yang sama dengan pengolahan 

beras menjadi nasi. Awalnya jewawut dijemur, disosoh, hingga hanya terdapat bagian daging 

bijinya atau endospermanya saja. Biji jewawut juga dapat diolah menjadi tepung untuk 

mensubtitusi tepung beras. Hal ini dikarenakan jewawut mengandung vitamin B dan beta karoten. 

Biji jewawut dapat pula dijadikan bahan minuman penyegar seperti milo dengan cukup 

ditambahkan coklat dan susu. Pemanfaatan jewawut secara tradisional juga ditemukan di Lombok 

dengan mengolahnya menjadi bubur, dodol, dan bajet (Suherman et al., 2009). 

Belum banyak yang tahu jika jewawut bisa digunakan sebagai makanan untuk manusia. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah, et al.,(2008) menyatakan bahwa millet bisa 

dimanfaatkan sebagai bubur, mie, dan kue kering di Jawa timur. Bahkan, makanan tersebut 

mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan makanan yang berbahan jenis tepung-lain Jewawut 

merupakan biji-bijian yang bermanfaat bagi kesehatan jantung karena merupakan sumber 

Magnesium (Mg) yang baik (Cade et al., 2007 dalam Sari, 2010). Magnesium berfungsi 
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merelaksasi otot-otot jantung sehingga detak jantung yang regular dapat terjaga dan hal ini bisa 

mencegah perubahan mendadak pada tekanan darah, mengurangi penggumpalan sel darah merah 

yang nantinya akan membentuk penyumbatan pembuluh darah dengan meningkatkan kadar dari 

kolesterol HDL (Anonima, 2008). 

Pengolahan biji jewawut sebagai tepung jewawut yang fungsinya menggantikan tepung 

beras atau tepung beras ketan, dapat pula dimanfaatkan untuk bahan baku mie. Hal ini dikarenakan 

kandungan protein tepung jewawut hampir sama dengan tepung terigu, bahkan mengandung 

protein gluten. Gluten adalah protein lengket dan elastis yang menyebabkan adonan menjadi kenyal 

dan mengembang karena bersifat kedap udara. Sifat elastis gluten pada adonan mie menyebabkan 

mie yang dihasilkan tidak mudah putus pada proses pencetakan dan pemasakan (Sari, 2010). 

Tepung jewawut biasanya dibuat dari biji jewawut tetapi bisa juga dari proses perkecambahan 

terhadap biji-bijian yang digerminasi dan selanjutnya dijadikan bahan baku utama produk olahan. 

Tepung jewawut yang dihasilkan dari perkecambahan biji jewawut memiliki nilai gizi lebih baik 

untuk produk olahan karena proses perkecambahan menyebabkan perubahan nilai nutrisi yang 

terkandung dalam biji.. Tepung dari kecambah jewawut tidak hanya mengandung antioksidan yang 

tinggi, tetapi juga nutrisi lain yang penting bagi pemenuhan gizi masyarakat, karena selama proses 

germinasi (perkecambahan), melibatkan banyak enzim untuk proses katabolisme senyawa 

makromolekul seperti karbohidrat, lemak dan protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih 

sederhana sehingga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh (Sari, 2010). 

 

6.  Pengolahan Jewawut 

a. Tepung 

Tepung jewawut dibuat dengan cara memblender bijinya. Saat diblender biasanya biji 

jewawut tidak bisa langsung halus sehingga perlu dilakukan beberapa kali. Penghacuran biji 

jewawut tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) memblender semua bagian biji jewawut, 

termasuk kulitnya (2) memblender millet tanpa kulit bijinya. Kelebihan cara pertama adalah tepung 

jewawut mengandung banyak serat yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia yaitu 

memperlancar proses metabolisme. Hasil tepung ini sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang 

sedang melakukan program diet. Sementara itu kelebihan cara ke dua adalah tepung yang 

dihasilkan mempunyai warna lebih cerah. Setelah tepung jewawut diperoleh, maka tepung tersebut 

dimanfaatkan dan diolah menjadi beberapa jenis bahan makanan (Sholikhah, et al., 2008). 

b. Flakes 

Flakes merupakan bentuk pertama dari produk sereal siap santap. Secara tradisional, 

pembuatan produk flake dilakukan dengan mengukus biji serealia yang sudah dihancurkan (kurang 

lebih sepertiga dari ukuran awal biji) pada kondisi bertekanan tinggi selama dua jam atau lebih, lalu 

dipipihkan di antara dua rol baja, dan setelah itu dikeringkan dan dipanggang pada suhu tinggi 

(Tribelhorn, 1991 dalam Hildayanti, 2012). Secara umum pembuatan flakes sangat sederhana. 

Bahan baku mengalami proses-proses sebagai berikut: (1) pat ergelatinisasi dan tidak tertutup 

kemungkinan terjadi hidrolisa; (2) partikel akan mengalami reaksi pencoklatan yang disebabkan 

oleh interaksi antara protein dan gula; (3) proses enzimatik akan berhenti yang mengakibatkan hasil 

akhir yang stabil; (4) karamelisasi dari gula yang muncul sebagai efek dari tingginya suhu oven 

pemanggang; (5) lempengan akan menjadi lebih renyah karena kandungan air dalam bahan 

semakin rendah (Hildayanti, 2012). Hal ini membuat sereal cukup popular dan digemari dikalangan 

konsumen karena selain citarasanya yang enak, praktis dalam penyajian, makanan ini juga 

menyehatkan. Dengan adanya teknologi di bidang industri pangan dan banyaknya konsumen yang 

mulai lebih memperhatikan pola hidup sehat, maka potensi makanan ini terus meningkat khususnya 

dalam negeri (Matz, 2005 dalam Hildayanti, 2012). 
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c. Minyak  

Biji jewawut yang telah dibersihkan kemudian digiling dan selanjutnya diekstrak dengan 

ekstraktor soxhlet menggunakan petroleum eter dengan perbandingan 1:3 hingga tuntas ± 8 siklus. 

Pelarut diuapkan dengan dengan rotary evaporator kemudian minyak yang diperoleh dipanaskan 

kembali dengan penangas air pada suhu 70o C selama 5 jam untuk menuntaskan menguapkan 

pelarut yang masih tersisa dalam minyak (Soetjipto et al., 2012). 

 

B.  Pengembangan Agroforestri Jewawut untuk Ketahanan Pangan 

Agrforestri didefinisikan sebagai suatu sistem pengolahan lahan yang berazaskan kelestarian 

untuk meningkatkan produktivitas lahan secara keseluruhan yaitu dengan cara mengkombinasikan 

produks tanaman pertanian (termasuk tanaman pohon-pohonan), tanaman hutan dan hewan ternak 

secara bersama-sama pada unit lahan yang sama, serta menerapkan cara-cara pengelolaan yang 

sesuai dengan budaya setempat (King & Chandler, 1978 dalam Rauf, 2004). Sistem agroforestri 

cukup luas sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yaitu (1) secara struktural 

menyangkut komposisi komponen, seperti sistem-sistem agrisilvikultur, silvopastur, serta 

agrisilvopastur; (2) secara fungsional menyangkut fungsi atau peranan utama dalam suatu sistem 

terutama pada komponen kayu-kayuan; secara sosial ekonomis menyangkut pada tingkat masukan 

dalam suatu pengelolaan (masukan rendah, masukan tinggi, intensitas, dan juga skala pengelolaan, 

tujuan usaha, substien, komersial, intermedier); (3) secara ekologis menyangkut kondisi 

llingkungan dan kesesuaian ekologis (Sardjono et al., 2003). 

Agroforestri dipandang sebagai salah satu bentuk pengelolaan yang berkelanjutan karena 

memiliki keunggulan dalam hal produktivitas, diversitas, kemandirian dan stabilitas (Hairiah et al., 

2002). Produktivitas (productivity) yang lebih tinggi dalam agroforestri dikarenakan produk total 

sistem campuran dalam agroforestri lebih banyak dibandingkan dengan monokultur. Selain itu 

keluaran (output) satu bidang sangat beragam dan merata sepanjang tahun dan kegagalan satu 

komponen/jenis tanaman dapat ditutup oleh keberhasilan komponen/jenis tanaman lain. Pola tanam 

agroforestri mengkombinasian dua sistem atau lebih sehingga menghasilkan diversitas (diversity) 

yang tinggi baik dari segi produk maupun jasa. Dengan demikian, dari segi ekonomi dapat 

mengurangi kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Sementara dari segi ekologi dapat 

menghindarkan kegagalan fatal permanen sebagaimana biasanya terjadi pada budidaya tunggal 

(monokutur). Agroforestri menciptakan kemandirian (self – regulation) karena diversifikasi jenis 

tanaman diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan petani kecil dan 

sekaligus melepaskannya dari ketergantungan terhadap produk – produk luar.. Praktek agroforestri 

yang memiliki diversitas dan produktivitas optimal mampu memberikan hasil seimbang sepanjang 

penguasaan lahan sehingga dapat menjamin stabilitas (stability) dan kesinambungan pendapatan 

petani.  

Jewawut dipilih sebagai salah satu komoditas agroforestri karena memiliki keunggulan 

komparatif yaitu sumber karbohidrat yang aman dan menyehatkan (kadar gula rendah), mudah 

dalam pengolahan lebih lanjut (bahan baku pengganti tepung), obat alami untuk penyakit tertentu, 

mempunyai adaptabilitas yang tinggi, serta mudah pembudidayaannya. Pemilihan jewawut, selain 

untuk diversifikasi pangan, juga untuk menghadirkan pilihan baru pangan fungsional memenuhi 

syarat normatif dijadikan komoditas unggulan karena berbasis sumberdaya lokal, memiliki prospek 

sebagai pangan alternatif yang menjanjikan, memiliki keragaman usaha dengan berbagai produk 

turunannya, dan menunjang kegiatan perekonomian lainnya (Gumbira, 2000 dalam Mile, 2007). 

Beberapa dekade terakhir, pengembangan pangan lokal salah satunya jewawut mengalami 

penurunan baik dari segi budidaya maupun pemanfaatan hasil karena mulai menurunnya preferensi 

terhdap pangan lokal dan kurangnya intervensi terhadap pelestariannya. Inovasi teknologi mulai 
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dari budidaya hingga proses pengolahan sangat diperlukan sehingga dapat menjamin penyediaan 

pangan lokal. Inovasi tercapai apabila ada sinergi antara lembaga penelitian, pemerintah, dan 

masyarakaat. Pengembangan industri pangan lokal akan terwujud jika ada ketersediaan dan 

kontinuitas bahan baku sehingga mendorong kegiatan industri skala pedesaan. Harapannya 

pembangunan kemandirian pangan akan meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. 

Kondisi terisolasi menyebabkan petani lokal tidak termotivasi dalam mengembangkan usaha 

taninya dalam skala besar. Usaha tani bagi petani lokal tidak diprioritaskan untuk mendapatkan 

keuntungan tetapi motivsi petani sebatas pada pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga. Hal 

yang dapat dilakukan adalah dukungan infrastruktur sehingga membuka terisolasinya petani lokal 

untuk memperoleh informasi teknologi dan memasarkan hasil produksi pertaniannya. Agroforestri 

dipandang sebagai bentuk pengelolaan lahan yang mendukung diversifikasi pangan nasional. 

Dalam agroforestri, minimal harus mencakup dua tanaman yang dibudidayakan. Seperti ciri 

agroforestri yang terdapat sifat diversitas (diversity). Adanya pengkombinasian dua sistem atau 

lebih menghasilkan diversitas yang tinggi baik dari segi produk maupun jasa. 

Ketahanan pangan meliputi aspek produksi, distribusi, dan akses. Aspek produksi 

dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam penyediaan pangan. Sementara aspek distribusi 

mencakup pemerataan distribusi kebutuhan pangan ke seluruh elemen masyarakat. Aspek akses 

mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membeli atau mengakses kebutuhan pangan mereka. 

Berdasarkan pengertian agroforestri yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya maka 

agroforestri merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan tanpa merusak 

ekosistem yang ada.  

Tantangan pengembangan jewawut terutama belum jelasnya pasar jewawut dalam skala 

besar di daerah tertentu karena pangsa pasar biasanya terpusat di pusat kota dengan persyaratan 

yang kadang dirasa sulit oleh petani lokal. Sempitnya kesempatan memasarkan jewawut tentu akan 

menghambat penghasilan masyarakat sehingga menurunkan motivasi masyarakat dalam budidaya 

jewawut skala besar. Solusi yang ditawarkan terutama pada regulasi pemerintah, yang diharapkan 

mampu mengatur pangsa pasar jewawut sehingga lebih dikenal dan dapat diterima oleh masyarakat 

luas. 

 

III.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Jewawut sebagai salah satu jenis pangan fungsional berpotensi dalam mendukung 

ketahanan pangan nasional.  

2. Pengembangan budidaya jewawut untuk peningkatan produktifitas sangat prospektif 

mengingat keunggulan komparatif dalam hal fungsi dan budidaya.  

3. Tantangan pegembangan jewawut terutama dalam hal pasar skala besar. Oleh karena itu 

perlu Inovasi dapat tercapai apabila ada sinergi antara lembaga penelitian, pemerintah, 

dan masyarakaat. 

 

B.  Saran 

Perlu penelitian mendalam dan terintegrasi mengenai budidaya intensif dan pasca panen 

sehingga dapat dikembangkan dalam skala industri. 
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ABSTRAK 

 

Ketersediaan lahan adalah kunci tercapainya program ketahanan pangan selain peningkatan produktivitas 

tanaman. Dalam rangka penyediaan lahan, pemerintah berupaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian 

dan perluasan lahan dengan memanfaatkan lahan potensial. Salah satu lahan potensial adalah lahan bawah 

tegakan hutan tanaman, yang saat ini belum dimanfaatkan secara baik. Penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi kemungkinan pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan tanaman untuk pengembangan 

tanaman pertanian. Penelitian menggunakan metoda desk analysis dengan mereview beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang dikaitkan dengan berbagai fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan 

lahan hutan tanaman untuk tanaman pangan cukup baik dan menjanjikan. Produksi tanaman padi di bawah 

tegakan Gmelina sp berturut-turut jarak 3x4 m umur 6 bulan, jarak tanam 3x3 umur 6 bulan dan jarak tanam 

3x4 umur 21 bulan adalah 6,01 ton/ha, 4,89 ton/ha dan 0,66 ton/ha. Untuk tanaman jagung mencapai 6,56 

ton/ha, 4,29 ton/ha dan 1,05 ton/ha. Sementara pertumbuhan tanaman Gmelina yang areal bawah tegakannya 

ditanami dengan padi (Oryza sativa) atau jagung (Zea mays) jauh lebih baik dibanding tanpa tanaman padi 

atau jagung. Demikian pula pemanfaatan lahan untuk hijauan makanan ternak. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penanaman rumput Gajah (Pennisetum sp) dibawah tegakan Pinus sp (silvopastura) dapat 

menghasilkan 11,43 ton/ha/2bulan) dan mampu menampung kurang lebih 4,8 ekor sapi/ha. Demikian pula 

pemafaatan lahan untuk tanaman empon-empon atau buah-buahan, dapat meningkatkan pendapatan petani 

sebesar 27,9 persen. Oleh karena itu kajian mengenai perlunya komunikasi dan kesepakatan para pengambil 

kebijakan baik ditingkat kementerian maupun ditingkat tapak perlu dilakukan agar pemanfaatan lahan bawah 

tegakan tidak menimbulkan masalah di masa depan. 

 

Kata Kunci: Pemanfaatan, hutan tanaman, bawah tegakan, produktivitas, ketahanan pangan 

 

I. PENDAHULUAN 

Ketersediaan lahan adalah kunci tercapainya program ketahanan pangan selain peningkatan 

produktivitas tanaman. Saat ini, ketersediaan lahan untuk budidaya tanaman pertanian, kehutanan, 

tanaman pangan, peternakan, ataupun tanaman obat sangat terbatas dan semakin menurun. Sebagai 

contoh lahan sawah, telah terjadi penyusutan 100 ha/tahun sedangkan pencetakan sawah hanya 

47.000 ha/tahun (Anonim, 2014). Kondisi ini juga didukung oleh hasil penelitian Donie (2016) di 

Pulau Bintan, yang menyatakan terjadi penurunan luas hutan dan luas lahan pertanian lahan kering 

dari tahun 1990 sampai tahun 2014, bahkan terjadi kenaikan luas lahan terbuka, lahan 

pertambangan dan lahan pemukiman yang cukup signifikan sehingga mengakibatkan turunnya 

potensi air bersih di pulau tersebut. 

Dalam rangka penyediaan lahan, pemerintah berupaya mengendalikan alih fungsi lahan 

pertanian dan melakukan perluasan lahan dengan memanfaatkan lahan potensial yang ada. Salah 

satu lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah lahan di bawah tegakan hutan 

                                                           
3 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017 
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tanaman, baik hutan tanaman industry maupun hutan rakyat yang saat ini masih dimanfaatkan 

secara monokultur, kalaupun dimanfaatkan belum lagi optimal.  

Luas hutan tanaman di Indonesia saat ini mencapai 4,9 juta ha dengan luas konsesi mencapai 

11 juta ha. Luas hutan tanaman ini akan bertambah seiring dengan rencana pembangunan hutan 

tanaman oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana sampai tahun 2025, luas 

Hutan Tanaman Industri mencapai 12,7 juta ha, Hutan Tanaman Rakyat mencapai 3,5 juta ha, 

Hutan Rakyat mencapai 2,8 juta ha dan Hutan Desa mencapai 1 juta ha (Muhanda,, 2016). Oleh 

karena itu untuk mengatasi kekurangan lahan sebagai upaya pengembangan berbagai sub sektor 

pertanian maka optimalisasi pemanfatan lahan di bawah tegakan menjadi suatu alternatif yang 

mungkin dikembangkan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kemungkinan pemanfaatan 

lahan bawah tegakan hutan tanaman untuk pengembangan tanaman pertanian. 

 

II. METODA 

Penelitian menggunakan metoda desk analysis dengan mereview data dan hasil beberapa 

penelitian terdahulu. Analisis dikaitkan dengan berbagai fakta lapangan dan berbagai hasil 

penelitian lain, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh peneliti lain.  Bahasan lebih spesifik pada 

pemanfaatan lahan bawah tegakan tanaman hutan dengan menggunakan sistem agroforestry, 

silvopastura, wanafarma dan sebagainya. Tujuan akhir sistem ini adalah mengoptimalkan 

pemanfaatan lahan yang mengkombinasikan berbagai jenis tanaman baik melalui sistem multilayer 

maupun tumpangsari. . 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Luas Lahan Efektif 

Lahan efektif adalah lahan yang memungkinkan untuk ditanami dengan tanaman semusim 

atau tanaman pertanian. Luas lahan efektif ditunjukan oleh luas areal bebas tajuk di antara dua 

larikan tanam pokok tanaman hutan. Secara umum luas lahan efektif berbeda-beda tergantung 

kepada umur dan jenis tanaman, dan akan menurun ketika umur tanaman hutan bertambah. Hasil 

penelitian Donie (2000) pada tanaman karet dan gmelina menunjukkan bahwa tanaman gmelina 

pada umur 32 bulan tidak berpotensi untuk ditanami tanaman semusim karena areal sudah tertutup 

oleh tajuk tanaman. Berbeda dengan tanaman karet, pada umur yang sama, tanaman karet masih 

memiliki lahan efektif di atas 41 % bahkan pada umur 39 bulan masih di atas 39% (Tabel 1). 

Perbedaan ini lebih disebabkan oleh sifat tanaman, terutama bentuk daun. Daun tanaman gmelina 

lebih besar dan lebih rapat dibanding dengan daun tanaman karet yang lebih kecil dan relatif 

jarang, sehingga kemampuan kedua tanaman untuk menutup tajuk juga berbeda. 

 

Tabel 1. Luas Lahan Efektif Tanaman Karet dan Gmelina di HTI Lampung 

Jenis dan Jarak 

Tanam 

Pola  Peman-

faatan Lahan 

Luas Efektif (%) 

< 1 bulan 5-6 bulan 17 bulan 32 bulan 44 bulan 

Karet (3 x 4 m) Tumpangsari 99,0 92,7 80,6 41,4 39,4 

Monokultur 99,0 95,0 84,1 59,3 56,9 

Gmelina (3 x 4 m) Tumpangsari 99,0 51,6 21,5 0 0 

Monokultur 99,0 71,2 33,2 23,4 0 

Sumber: Donie (2000a). 

 

Luas lahan efektif dipengaruhi pula oleh pola pemanfaatan lahan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa luas lahan efektif lahan yang dimanfaatkan untuk tumpangsari menghasilkan 

kecepatan menutup tajuk yang lebih cepat. Tanaman gmelina atau karet yang ditanam secara 
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tumpangsari (Gambar 1) memiliki perkembangan tajuk lebih cepat menutup dibanding tanaman 

yang tidak ditanam secara tumpang sari. Hal ini diduga karena perbedaan tingkat kesuburan tanah. 

Kondisi tanah pada areal pertanaman tumpangsari lebih subur dibanding dengan tanah di areal 

pertanaman tanpa tumpangsari. Penanaman secara tumpangsari biasanya disertai pemberian pupuk 

seperti Urea dan NPK yang intensif untuk memacu pertumbuhan tanaman semusim. Hasil 

penelitian juga menemukan bahwa kecepatan penutupan tajuk tanaman ditentukan oleh jenis 

tanaman. Penutupan tajuk tanaman gmelina lebih cepat dibandingkan dengan tanaman karet, baik 

pada lahan tumpangsari maupun tanpa tumpangsari (Gambar 1 dan 2).  

 

         

         

         

         

         

      

 

  

         

 

     

 

 

 

 

  (Tanaman Gmelina)      (Tanaman Karet) 

Gambar 1. Perkembangan Penutupan Tajuk Tanaman Gmelina dan Tanaman Karet  

 

 
Gambar 2. Lahan Efektif pada HTI jenis Gmelina di Lampung Selatan 

 

B. Pemanfaatan Lahan untuk Tanaman Pangan. 

Untuk mengoptimalkan lahan bawah tegakan hutan tanaman industri dengan tanaman 

pertanian telah dilakukan dan diujicoba di berbagai tempat. Salah satu ujicoba tersebut dilakukan di 

areal hutan tanaman industri PT Darmala Hutan Lestari, Lampung, pada Tahun 2000. Hasil 

penelitian disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Produksi Tanaman Padi dan Jagung di bawah Tegakan Gmelina Umur 6 dan 21 bulan. 

 

Jarak Tanaman (m) 

 

Umur Tanaman 

(bulan) 

Produksi Tanaman Semusim (ton/ha lahan 

efektif) 

Padi Jagung 

3 x 4 

3 x 3 

3 x 4 

6 

6 

21 

6,01 a 

4,89 a 

0,66 b 

6,56 a 

4,29 a 

1,05 b 

Sumber: Donie (2000a). 
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Tabel 2 terlihat bahwa tanaman padi dan tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik dibawah 

tegakan Gmelina dan dapat menghasilkan 6,01 ton/ha dan 6,56 ton/ha/ panen. Hasil ini tidak 

berbeda jauh dengan produksi tanaman padi dan jagung yang ditanam di lahan Perum Perhutani di 

daerah Pakuncen yang mencapai 5-6 ton per ha (Agung, 2015) Namun demikian produksi ini akan 

menurun seiring bertambahnya umur tanaman gmelina. Penurunan ini diakibatkan semakin 

menurunnya sinar matahari yang sampai di lantai lahan akibat penutupan tajuk tanaman. Produksi 

tanaman padi berturut-turut untuk jarak tanam 3x4 m umur 6 bulan, jarak tanam 3x3 umur 6 bulan 

dan jarak 3x4 umur 21 bulan adalah 6,01 ton/ha, 4,89 ton/ha dan 0,66 ton/ha. Sementara produksi 

tanaman jagung mencapai 6,56 ton/ha, 4,29 ton/ha dan 1,05 ton/ha. 

Untuk hutan tanaman industri, apabila siklus tanaman selama tujuh tahun maka dua tahun 

pertama masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman semusim, baik itu jagung maupun padi. Dengan 

demikian produksi padi atau jagung yang dihasilkan dari lahan hutan tanaman adalah 2 dikalikan 

luas areal hutan tanaman yang sedangkan dikembangkan saat itu. Semakin luas lahan yang 

dikembangkan maka semakin banyak produksi padi atau jagung yang bisa disumbangkan oleh 

lahan di bawah tegakan hutan. 

 
Gambar 3. Tanaman Padi dan Jagung diantara Tanaman Gmelina Umur 1 Tahun 

 

C. Pemanfaatan Lahan untuk Hijauan Makanan Ternak. 

Salah satu pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan adalah program silvopastura, yaitu 

kombinasi tanaman kayu-kayuan (hutan) dengan tanaman rumput makanan ternak. Menurut Young 

dalam Suprayogo et al. (2003) ada empat keuntungan yang diperoleh melalui penerapan 

agroforestri, yaitu: (1) memperbaiki kesuburan tanah, (2) menekan terjadinya erosi (3) mencegah 

perkembangan hama dan penyakit, (4) menekan populasi gulma. Pola agroforestri juga dapat 

mempertahankan kesuburan tanah melalui: (1) mempertahankan kandungan bahan organik tanah, 

(2) mengurangi kehilangan hara ke lapisan tanah bawah, (3) menambah N dari hasil penambatan N 

bebas dari udara, (4) memperbaiki sifat fisik tanah (Irwanto, 2008). 

Banyak penelitian yang telah dilakukan, salah satunya Kasidi (2012) yang melakukan 

penelitian di Desa Tulungrejo, Bumiaji, Malang. Desa Tulungrejo merupakan desa di utan RPH 

Punten. Menurut Kasidi (2012), untuk mengembangkan potensi ternak maka masyarakat diberi 

kesempatan untuk mengembangkan rumput, baik jenis rumput gajah maupun rumput liar), dibawah 

19,75 ha tegakan hutan dengan sistem silvopastura. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

jumlah hijauan makanan (HMT) yang dapat dipanen mencapai 1353,27 ton/tahun (11,43 ton/ha/2 

bulan), terdiri 95,33% rumput gajah dan 4,68% rumput liar (Tabel 3).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irwantoshut.com/
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Tabel 3.Produksi HMT dengan system silvopatura di Desa Wonorejo, Malang tahun 2012. 

No Jenis HMT Jumlah HMT 

(ton/tahun) 

Jumlah HMT 

(ton/ha/panen) 

Persentase (%) 

1. 

2. 

Rumput Gajah 

Rumput Liar 

1290,70 

63,20 

10,89 

0,54 

95,33 

                                                                                                                 

4,68 

 Jumlah 1353,27 11,43 100,00 

Sumber : Kasidi, 2012 (diolah), 

Keterangan:  rumput dipanen tiap 2 bulan; tanaman pokok (hutan) pinus. 

 

Apabila kebutuhan ternak sapi dalam sehari sebanyak 40 kg rumput (hasil penelitian Kasidi 

= 38,83 kg/hari) maka dalam dua bulan dapat dihitung 40 x 60 hari = 2400 kg/ekor atau 2,4 ton/ 

ekor. Dengan demikian rumput yang dihasilkan dari lahan di bawah tegakan dapat memenuhi 

kebutuhan pakan kurang lebih 5 ekor sapi/ha. Selanjutnya apabila nilai tersebut dikaitkan dengan 

pengembangan ternak ruminansia (sapi) maka dengan luas 19,75 ha tersebut masyarakat dapat 

mengembangkan ternak sebanyak 94,8 (dibulatkan 95) ekor sapi. Perhitungan yang serupa juga 

berlaku untuk rumput apabila dijadikan sebagai komiditi yang diperjual belikan. Harga rumput per 

kg saat ini berkisar Rp 4000/kg dengan  produksi sejumlah 11,43 ton/ha dapat menghasilkan uang 

sebesar 11,43 x 1000 x Rp 4000 = Rp 45,72 juta/ha (belum dikurangi biaya operasional). 

 

D. Pemanfaatan Lahan untuk Tanaman Obat dan Buah-Buahan 

Lahan bawah tegakan juga dapat dimanfaatkan untuk tanaman obat-obatan dan tanaman 

buah-buahan. Tanaman obat dan buah yang ditanam di bawah tegakan dikenal dengan tanaman 

empon-empon di Jawa Tengah. Tanaman empon-empon yang ditanam di bawah tegakan hutan 

rakyat ataupun hutan desa, diantaranya adalah kapulaga, salak, nanas, kopi dan beberapa jenis 

lainnya. Hasil penelitian Donie (2000b) di beberapa wilayah di Jawa Tengah (Wonosobo dan 

Banyumas) dan Jawa Timur (Blitar) disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Produksi Setiap Tahun Tanaman Buah dan Obat-Obatan di Bawah Tegakan Hutan 

Tahun ke.. Produksi setiap jenis anaman empon-empon (per ha) 

 Kapulaga (kg) Nanas (buah) Salak (kg) Talas (kg) Kopi (kg) 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

349 

581 

698 

989 

1045 

1048 

1046 

1046 

- 

25710 

19552 

12963 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7615 

11869 

14684 

15673 

13869 

13869 

807 

764 

781 

763 

470 

470 

470 

470 

- 

- 

280 

778 

894 

834 

834 

834 

Rata-rata 974 19408 9718 624 557 

Sumber : Donie (2000b) 

 

Pada Table 4 terlihat bahwa tidak semua jenis tanaman empon-empon mampu berproduksi 

pada tahun pertama dan saat jenis tanaman kehutanannya mencapai umur tua (tahun ke VIII) 

Tanaman nanas hanya bisa menghasilkan buah sampai tahun ke IV, sedangkan tanaman salak dan 

kopi baru berbuah pada tahun ke III. Tanaman yang mampu berproduksi dari tahun I sampai tahun 

ke VIII adalahkapulaga dan talas. Namun demikian produksi tanaman talas semakin menurun 

seiring dengan semakin besarnya pertumbuhan jenis tanaman hutan. Hasil yang berbeda 
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ditunjukkan oleh tanaman kapulaga, kopi dan salak. Produksi tanaman-tanaman tersebut semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya umur jenis tanaman kehutanannya. Selanjutnya produksi 

ketiga jenis empon-empon tersebut stabil ketika umur tanaman kehutanannya 6 tahun.  Apabila 

hasil pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan tanaman tersebut dikaitkan dengan sumbangan 

terhadap pendapatan rumah tangga petani maka terlihat bahwa pemanfaatan lahan bawah tegak 

sangat signifikan menambah pendapatan keluarga (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Sumbangan Pendapatan Usahatani Tanaman Bawah Tegakan Hutan Tanaman Terhadap 

Total Pendapatan Petani Setiap Tahun. 

Sumber 

Pendapatan 

Jenis tanaman kombinasi hutan tanaman rakyat x Rp 1000/(%) 

 Kopi Salak Nanas Talas Kapulaga Rata-rata Kontrol 

Utama 

(Tani) 

6822 

(44,8) 

3035 

(38,5) 

4800 

(41,8) 

4000 

(52,0) 

6240 

(51,6) 

4979,4 

(45,7) 

3199 

(60,1) 

Sampingan 4224 

(27,8) 

2185 

(27,6) 

3412 

(29,7) 

3450 

(44,2) 

324 (2,7) 2719 

(26,4) 

2050 

(39,9) 

Tanaman 

Bawah 

4175 

(27,4) 

2673 

(33,9) 

3275 

(28,5) 

234 (3,8) 5524 

(45,7) 

3176,2 

(27,9) 

- 

Total 15221 

(100) 

7893 

(100) 

11487 

(100) 

7684 

(100) 

12088 

(100) 

10875 

(100) 

5249 

(100) 

Sumber: Donie (2000b) 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa penanaman tanaman empon-empon sebagai tanaman bawah 

meningkatkan pendapatan keluarga petani sebesar 27,9 persen. Peningkatan pendapatan tertinggi 

dicapai oleh tanaman kapulaga (45,7%) dan disusul oleh tanaman salak (33,9%) dan kopi (27,4%). 

Sumbangan pendapatan dari penanaman tanaman empon-empon sebagai tanaman bawah tentu saja 

tidak ditemukan pada hutan tanaman yang monokultur. Diantara kelima jenis tanaman empon-

empon (kopi, salak, nanas, kapulaga dan talas), yang menghasilkan sumbangan pendapatan 

tertinggi adalah kapulaga, sedangkan yang terendah berasal dari tanaman talas. Rendahnya 

sumbangan pendapatan yang diperoleh dari penanaman tanaman talas sebagai tumbuhan bawah 

disebabkan oleh karakternya yang tidak tahan terhadap naungan atau sinar matahari penuh untuk 

pertumbuhannya. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan tanaman untuk penanaman tanaman pangan 

cukup baik dan menjanjikan tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman pokoknya (jenis-

jenis kehutanan). 

2. Produksi tanaman padi di bawah tegakan Gmelina sp berturut-turut jarak 3x4 m umur 6 

bulan, jarak tanam 3x3 umur 6 bulan dan jarak tanam 3x4 umur 21 bulan adalah 6,01 

ton/ha, 4,89 ton/ha dan 0,66 ton/ha. Untuk tanaman jagung mencapai 6,56 ton/ha, 4,29 

ton/ha dan 1,05 ton/ha. 

3. Produksi tanaman rumput gajah dibawah tegakan Pinus sp (silvopastura) mencapai 11,43 

ton/ha/2bulan) dan dapat menampung kurang lebih 5  ekor sapi/ha. 

4. Pemafaatan lahan di bawah tegakan untuk penanaman empon-empon atau buah-buahan, 

dapat meningkatkan pendapatan petani rata-rata sebesar 27,9 persen. 
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B.  Saran 

Kajian mengenai perlunya komunikasi dan kesepakatan para pengambil kebijakan baik 

ditingkat kementerian maupun ditingkat tapak sebaiknya dilakukan agar pemanfaatan lahan bawah 

tegakan tidak menimbulkan masalah di masa depan.  
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ABSTRAK 

 

Upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer dan 

meningkatkan cadangan karbon dalam vegetasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi cadangan 

karbon tersimpan pada berbagai jenis tutupan lahan di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pengambilan data dilakukan dengan metode destruktif dan non-destruktif. Metode destructive sampling 

digunakan untuk menduga cadangan biomasa pada semai dan tumbuhan bawah. Metode non-destruktif 

digunakan dengan mengacu pada persamaan allometrik untuk menduga cadangan biomasa pada tegakan 

pohon, tiang dan pancang. Pengukuran biomasa pada kayu mati dan pohon mati didasarkan pada volume. 

Kandungan karbon diestimasi menggunakan nilai biomasa yang diperoleh, dimana 47% dari biomasa adalah 

karbon yang tersimpan. Sampel tanah terganggu dan tak terganggu diambil secara sistematik berdasarkan 

tingkat kedalaman. Kandungan karbon organik tanah selanjutnya dianalisis di laboratorium. Hasil kegiatan 

menunjukkan, estimasi jumlah cadangan karbon tersimpan pada tutupan lahan semak belukar sebesar 97,64 

ton/hektar yang terdiri atas cadangan karbon tersimpan di atas tanah sebesar 14,24 ton/hektar dan cadangan 

karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 83,40 ton/hektar. Estimasi jumlah cadangan karbon tersimpan pada 

tutupan lahan pertanian lahan kering campur sebesar 81,80 ton/hektar yang terdiri atas cadangan karbon 

tersimpan di atas tanah sebesar 26,76 ton/hektar dan cadangan karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 

55,03 ton/hektar. Estimasi jumlah cadangan karbon tersimpan pada tutupan lahan pertanian lahan kering 

sebesar 70,60 ton/hektar yang terdiri atas cadangan karbon tersimpan di atas tanah sebesar 15,20 ton/hektar 

dan cadangan karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 55,40 ton/hektar. Estimasi jumlah cadangan karbon 

tersimpan pada tutupan lahan savana sebesar 44,61 ton/hektar yang terdiri atas cadangan karbon tersimpan di 

atas tanah sebesar 8,47 ton/hektar dan cadangan karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 36,15 ton/hektar.  

 

Kata Kunci: Cadangan Karbon, Semak Belukar, Pertanian lahan kering campur, pertanian lahan kering, 

savana, Kabupaten Enrekang 

 

I. PENDAHULUAN 

Terjadinya pemanasan global yang menjadi penyebab timbulnya fenomena perubahan ikim 

merupakan akibat dari semakin meningkatnya komsumsi energi oleh manusia terutama energi yang 

berasal dari bahan bakar fosil. Tren konsumsi bahan bakar minyak terus mengalami kenaikan, pada 

tahun 2005 konsumsi BBM nasional mencapai 1,3 juta bph, lima tahun kemudian yakni pada 2010, 

konsumsi naik ke level 1,4 juta bph dan naik ke 1,6 juta bph di 2015 (Ariyanti, 2017). Kejadian ini 

juga semakin diperparah dengan adanya deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh 

illegal logging, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan, baik untuk perkebunan, pertambangan 

maupun pemukiman. Dengan adanya kejadian tersebut, tingkat emisi karbon di atmosfer juga 

semakin meningkat. Meningkatnya emisi karbon di atmosfer menyebabkan terjadinya efek gas 

                                                           
4Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 
diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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rumah kaca. Akibat adanya efek gas rumah kaca tersebut telah memicu peningkatan temperatur 

udara bumi secara global dari tahun ke tahun secara signifikan. Akibat pemanasan golbal ini, 

proyeksi kenaikan temperatur Indonesia akan mencapai 3,5°C pada tahun 2100, sementara 

temperatur global bumi akan mencapai maksimum 6,2°C pada tahun tersebut (Susandi, 2006). 

Usaha meminimalisir dampak terjadinya perubahan iklim dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan usaha mitigasi terhadap 

karbon yang berada di bumi. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

untuk meningkatkan penyimpanan karbon dalam rangka mengatasi perubahan iklim (CIFOR, 

2009). Usaha mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan cara menurunkan emisi karbon 

dengan mempertahankan cadangan karbon yang telah ada dan meningkatkan cadangan karbon pada 

vegetasi. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca di atmosfer dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kapasitas vegetasi dalam menyerap karbon dioksida. Usaha mitigasi dengan 

meningkatkan penyerapan cadangan karbon dari atmosfer dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu meningkatkan pertumbuhan biomasa hutan secara alami, menambah cadangan vegetasi 

dengan penanaman pohon, mengembangkan hutan dengan jenis pohon yang cepat tumbuh dan 

menggalakkan penanaman vegetasi lain di luar kawasan hutan. 

Vegetasi, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam penyerapan karbon di atmosfer. Proses penyerapan karbon yang terjadi 

pada hutan ditentukan melalui proses fotosintesis dan pelepasan karbon melalui respirasi, dimana 

pohon-pohon menggunakan CO2 dalam proses fotosintesis dan menghasilkan O2 dan energi, dan 

sebagian energi disimpan dalam bentuk biomasa. Biomasa hutan dapat memberikan dugaan sumber 

karbon pada vegetasi hutan, sebab diduga 50% dari total biomasa pohon adalah karbon (Brown & 

Gaston, 1996). Vegetasi ampu mereduksi CO2 di atmosfer melalui mekanisme “sekuestrasi”, yaitu 

menyerap karbon dari atmosfer dan menyimpannya dalam beberapa kompartemen seperti 

tumbuhan, serasah dan materi organik tanah  (Hairiah & Rahayu, 2007). 

Masing-masing tipe vegetasi mempunyai kemampuan menyerap karbon yang berbeda-beda. 

Menurut Hairiah et al. (2011), jumlah cadangan karbon antar berbagai penggunaan lahan berbeda-

beda, tergantung pada keanekaragaman dan kerapatan tumbuhan yang ada, jenis tanah serta cara 

pengelolaannya. Tulisan ini membahas mengenai besaran cadangan karbon pada berbagai sistem 

penggunaan lahan di luar kawasan hutan yaitu tutupan lahan semak belukar, pertanian lahan kering 

campur, pertanian lahan kering, dan savana yang ada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitiankan 

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada Bulan April 2017. Lokasi penelitian ini dilaksanakan 

di lahan bekas area perkebunan singkong dan di lahan pertanian masyarakat yang berada di 

Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Maiwa 

merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Enrekang dengan luasan mencapai 392,87 Km2 atau 

22% dari total luasan Kabupaten Enrekang. Rata-rata ketinggian berada 115 m dpl dengan tingkat 

curah hujan pada tahun 2015 mencapai 971 mm (BPS, 2016). Komoditi utama untuk hasil 

pertanian dari Kecamatan Maiwa adalah jagung dan padi. Luasan sawah di Kecamatan Maiwa 

adalah yang terluas di Kabupaten Enrekang. Selain sektor pertanian, sektor peternakan merupakan 

sektor andalan masyarakat di Kecamatan Maiwa. Hal ini didukung Analisis kandungan karbon 

tanah dilakukan di laboratorium tanah BPTP Maros dan analisis biomasa dilakukan di laboratorium 

mikrobiologi, Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar.  

 



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │355 
 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu phiband, roll meter, clinometer, 

timbangan digital, timbangan gantung, parang, kantong plastik, kertas label, gunting stek, tally 

Sheet, ring sampel, alat tulis dan kamera. Obyek yang dijadikan kajian adalah vegetasi dan tanah 

pada tutupan lahan semak belukar, pertanian lahan kering campur, pertanian lahan kering, dan 

savana yang ada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada SNI 7724 : 2011 tentang 

pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan 

karbon hutan. Penempatan plot penelitian dilakukan pada empat tipe tutupan lahan yang terdiri atas 

tutupan lahan semak belukar, pertanian lahan kering campur, pertanian lahan kering, dan savana 

yang ada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penempatan plot dilakukan 

dengan metode purposive sampling dengan mengacu pada peta tutupan lahan yang diterbitkan oleh 

Badan Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pengukuran biomassa karbon dilakukan pada carbon pool di atas tanah maupun dibawah 

tanah. Pengukuran biomassa pada carbon pool di atas tanah dilakukan pada tegakan (pohon, tiang, 

pancang, semai), tumbuhan bawah, serasah, pohon mati dan kayu mati. Pengukuran biomassa pada 

carbon pool di bawah tanah terdiri atas akar dan tanah. Bentuk plot pengamatan dan pengukuran di 

lapangan mengacu pada SNI 7724 Tahun 2011, yaitu berbentuk segi empat dengan ukuran 20 m x 

20 m yang dibagi dalam empat tingkatan, yaitu sub plot 2 m x 2 m untuk pengukuran tingkat semai, 

tumbuhan bawah dan serasah; sub plot 5 m x 5 m untuk tingkat pancang; sub plot 10 m x 10 m 

untuk tingkat tiang dan 20 m x 20 m untuk tingkat pohon. Estimasi biomassa tegakan dilakukan 

dengan menggunakan persamaan allometrik menurut Chave et al. (2005). Pengukuran cadangan 

karbon pada lapisan tanah dilakukan pada empat kedalaman, yaitu kedalaman 0-5 cm, kedalaman 

5-10 cm, kedalaman 10-20 cm dan kedalaman 20-30 cm. 

Penghitungan cadangan karbon tersimpan mengacu pada SNI 7724 Tahun 2011 dan IPPC 

(2006) menggunakan persamaan sebagai berikut: Cb=B x % C, dimana Cb adalah kandungan 

karbon dari biomassa (kg), B adalah Total biomassa (kg), dan % C adalah nilai persentase 

kandungan karbon, sebesar 0,47. Jumlah karbon tersimpan total didapatkan dengan menjumlahkan 

cadangan karbon pada masing-masing carbon pool. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.    Cadangan Karbon Pada Tutupan Lahan Semak Belukar  

Tipe penutupan lahan semak belukar adalah Lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan 

tinggi kanopi sampai 5 m (Santosa et al., 2013). Pengukuran cadangan karbon dilakukan pada 

carbon pool yang terletak di atas tanah dan di bawah tanah. Carbon pool yang berada di atas tanah 

terdiri atas pohon, tiang, pancang, semai dan tumbuhan bawah, serasah dan kayu mati serta pohon 

mati. Sedangkan carbon pool yang terletak di bawah tanah tersimpan pada akar dan tanah. Hasil 

pengukuran cadadangan karbon yang tersimpan pada carbon pool di atas tanah adalah 14,24 ton/ha. 

Nilai tersebut berasal dari cadangan karbon pada pohon sebesar 12,18 ton/ha, tiang 4,11 ton/ha, 

pancang 1,52 ton/ha, semai dan tumbuhan bawah 0,17 ton/ha, serasah 1,09 ton/ha dan kayu 

mati/pohon mati 0,89 ton/ha. Hasil ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penelitian (Azham, 

2015) yang mendapatkan hasil cadangan karbon pada belukar sebesar 31,14 ton/ha dan semak 

sebesar 19,32 ton/ha. Sedangkan Sakuntaladewi et al (2013) mendapatkan hasil pengukuran 

cadangan karbon pada semak belukar sebesar 10,17 ton/ha, sedangkan Fauzi et al (2009) 

mendapatkan hasil 20,00 ton/ha. Hasil pengukuran cadangan karbon di bawah tanah yang 
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tersimpan dalam carbon pool tanah sebesar 83,40 ton/ha, sedangkan dalam akar pohon 4,70 ton/ha, 

akar tiang 0,51 ton/ha dan akar pancang 0,58 ton/ha. Secara total, cadangan karbon pada tutupan 

lahan semak belukar di atas tanah dan di bawah permukaan tanah sebesar 97,64 ton/ha.  

 

B.    Cadangan Karbon Pada Tutupan Lahan Pertanian Lahan Kering Campur 

Tipe penutupan lahan pertanian lahan kering campur adalah lahan yang ditutupi campuran 

tumbuhan tahunan (pohon-pohonan) dengan berbagai tumbuhan semusim (agroforestry) (Santosa 

et al., 2013). Hasil pengukuran cadadangan karbon yang tersimpan pada carbon pool di atas tanah 

adalah 26,76 ton/ha. Nilai tersebut berasal dari cadangan karbon pada pohon sebesar 23,60 ton/ha, 

tiang 6,94 ton/ha, pancang 2,52 ton/ha, semai dan tumbuhan bawah 0,22 ton/ha, serasah 1,18 ton/ha 

dan kayu mati/pohon mati 0,49 ton/ha. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan penelitian 

(Rahayu, Lusiana, & Meine van Noordwijk, 2005) yang mendapatkan hasil cadangan karbon pada 

lahan agroforestry umur kurang dari 10 tahun di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur sebesar 

31,14 ton/ha dan semak sebesar 19,32 ton/ha. Beberapa penelitian lain tentang besaran cadangan 

karbon pada lahan garoforestry diantaranya adalah penelitian (Siarudin et al., 2015) menyatakan 

bahwa, cadangan karbon di atas tanah pada sistem penggunaan lahan agroforestri kebun campuran 

sebesar 90,62 ton/ha. Jumlah cadangan karbon pada tegakan agroforestri di Kecamatan Sei Bingai, 

Kecamatan Bahorok, dan Kecamatan Wampu yaitu 58,438 ton/ha, 63,005 ton/ha, dan 56,76 ton/ha. 

Perbedaan perolehan kandungan karbon dipengaruhi oleh kerapatan vegetasi, keragaman ukuran 

diameter dan sebaran berat jenis vegetasi (Malaua, Rahmawaty, & Riswan, 2013). Hasil 

pengukuran cadangan karbon di atas tanah pada lahan agroforestri dengan vegetasi pohon jenis 

pinus dan vegetasi jenis kopi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mencapai 199,87 ton/ha 

(Millang, 2010). Hasil pengukuran cadangan karbon di bawah tanah yang tersimpan dalam carbon 

pool tanah sebesar 55,03 ton/ha, yang terbagi dalam akar pohon 8,73 ton/ha, akar tiang 0,86 ton/ha 

dan akar pancang 0,81 ton/ha. Total cadangan karbon pada tutupan lahan pertanian lahan kering 

campur di atas tanah dan di bawah permukaan tanah sebesar 81,80 ton/ha.  

 

C. Cadangan Karbon Pada Tutupan Lahan Pertanian Lahan Kering 

Tipe penutupan lahan pertanian lahan kering adalah lahan yang ditutupi berbagai komoditas 

pertanian seperti padi, jagung, nanas dan sayur-sayuran. (Santosa et al., 2013). Hasil pengukuran 

cadadangan karbon yang tersimpan pada carbon pool di atas tanah adalah 15,20 ton/ha. Nilai 

tersebut berasal dari cadangan karbon pada pohon sebesar 14,90 ton/ha, tiang 6,02 ton/ha, pancang 

3,82 ton/ha, semai dan tumbuhan bawah 0,39 ton/ha, serasah 1,22 ton/ha dan kayu mati/pohon mati 

0,08 ton/ha, rumput gajah 7,09 ton/ha, tanaman jagung umur 2 minggu 0,02 ton/ha, singkong umur 

2 bulan 2,07 ton/ha, dan tanaman pisang 12,81 ton/ha. Besaran cadangan karbon pada tipe tutupan 

lahan pertanian lahan kering sangat berfluktuatif, tergantung jenis komoditi yang diusahakan dan 

umurnya. Beberapa hasil penelitian besaran cadangan karbon pada pertanian lahan kering 

diantaranya oleh Hashimotio et al. (2000), Murdiyarso and Wasrin (1996); World Agroforestry 

Centre (2011) dalam (Santosa et al., 2013) masing-masing sebesar 12,5 ton/ha; 10 ton/ha dan 8 

ton/ha. Hasil pengukuran cadangan karbon di bawah tanah yang tersimpan dalam carbon pool tanah 

sebesar 55,40 ton/ha, yang terdiri atas cadangan karbon dalam akar pohon 5,51 ton/ha, akar tiang 

0,74 ton/ha dan akar pancang 1,41 ton/ha. Total cadangan karbon pada tutupan lahan pertanian 

lahan kering di atas tanah dan di bawah permukaan tanah sebesar 70,60 ton/ha. 

 

D. Cadangan Karbon Pada Tutupan Lahan Savana 

Tipe penutupan lahan savana adalah lahan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis rumputan, 

alang-alang dan paku resam. (Santosa et al., 2013). Hasil pengukuran cadadangan karbon yang 
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tersimpan pada carbon pool di atas tanah adalah 8,47 ton/ha. Nilai tersebut berasal dari cadangan 

karbon pada tiang 3,94 ton/ha, pancang 4,34 ton/ha, semai dan tumbuhan bawah 0,94 ton/ha dan 

serasah 0,56 ton/ha. Hasil penelitian Rahayu (2005) dalam (Santosa et al., 2013) menyatakan 

bahwa kandungan karbon di atas tanah pada tutupan lahan padang rumput adalah 4 ton/ha. Hasil 

penelitian cadangan karbon di atas tanah pada tutupan lahan savana di Kabupaten Enrekang lebih 

besar karena mempunyai vegetasi yang berkayu dengan bioamassa yang lebih besar. Hasil 

pengukuran cadangan karbon di bawah tanah yang tersimpan dalam carbon pool tanah sebesar 

44,61 ton/ha, yang terdiri atas cadangan karbon dalam akar tiang 0,49 ton/ha dan akar pancang 1,61 

ton/ha. Total cadangan karbon pada tutupan lahan savana di atas tanah dan di bawah permukaan 

tanah sebesar 44,61 ton/ha. Hasil penelitian Kurniawan & Yuniati (2015) menyatakan bahwa total 

cadangan karbon di atas dan di bawah tanah pada tiga tipe savana di Nusa Tenggara Timur 

menunjukkan bahwa rata-rata potensi simpanan karbon pada savana huek (E. alba) sebesar 537,18 

ton/ha, rata-rata potensi simpanan karbon pada savana gewang (C.utan) sebesar 58,21 ton/ha dan 

rata-rata potensi simpanan karbon pada savana lontar (B. flabellifer) sebesar 52,68 ton/ha. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Estimasi pengukuran besaran cadangan karbon di Kabupaten Enrekang dilakukan pada 

empat tipe tutupan lahan yang berbeda-beda, yaitu semak belukar, pertanian lahan kering 

campur, pertanian lahan kering dan savana.  

2. Cadangan karbon pada tutupan lahan semak belukar sebesar 97,64 ton/hektar yang terdiri 

atas cadangan karbon tersimpan di atas tanah sebesar 14,24 ton/hektar dan cadangan 

karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 83,40 ton/hektar.  

3. Jumlah cadangan karbon tersimpan pada tutupan lahan pertanian lahan kering campur 

sebesar 81,80 ton/hektar yang terdiri atas cadangan karbon tersimpan di atas tanah 

sebesar 26,76 ton/hektar dan cadangan karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 55,03 

ton/hektar.  

4. Estimasi jumlah cadangan karbon tersimpan pada tutupan lahan pertanian lahan kering 

sebesar 70,60 ton/hektar yang terdiri atas cadangan karbon tersimpan di atas tanah 

sebesar 15,20 ton/hektar dan cadangan karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 55,40 

ton/hektar.  

5. Estimasi jumlah cadangan karbon tersimpan pada tutupan lahan savana sebesar 44,61 

ton/hektar yang terdiri atas cadangan karbon tersimpan di atas tanah sebesar 8,47 

ton/hektar dan cadangan karbon tersimpan di bawah tanah sebesar 36,15 ton/hektar. 

 

B. Saran 

1. Perhitungan cadangan karbon pada berbagai tipe tutupan lahan sangat penting dilakukan 

untuk mengetahui kontribusi masing-masing tipe tutupan lahan dalam mitigasi terhadap 

perubahan iklim.  

2. Monitoring dan pengukuran cadangan karbon dapat dilakukan secara berkala sebagai 

salah satu cara untuk menilai perubahan jumlah cadangan karbon pada tiap-tiap tahun.  
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- C.5 - 

PENINGKATAN PERTUMBUHAN PERMUDAAN ALAM KETAK  

(Lygodium circinnatum (BURN. F.) SW.) DI KAWASAN HUTAN PUSUK, 

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT5 
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ABSTRAK 

 

Ketak (Lygodium circinnatum (Burn. F.) Sw.) merupakan salah satu jenis hasil hutan bukan kayu. Jenis 

tanaman ini biasa digunakan sebagai bahan baku kerajinan anyaman di  Nusa Tenggara Barat dan Bali.  Salah 

satu permasalahan yang dihadapi untuk keberlanjutan dan peningkatan usaha industri kerajinan anyaman 

tersebut adalah ketidakpastian suplai bahan baku. Selama ini bahan baku diperoleh dari tanaman alam di 

kawasan hutan. Bahkan saat ini suplai ketak mengalami penurunan karena eksploitasi secara terus menerus 

dan regenerasi alaminya yang lambat. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi  pengaruh pemangkasan sulur 

dan pemupukan terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman ketak di Kawasan Hutan Pusuk KPH Rinjani 

Barat. Intensitas pemangkasan sulur dilakukan dengan menyisakan 5 sulur/rumpun, 10 sulur/rumpun dan 

kontrol (tanpa pemangkasan). Sementara pemupukan menggunakan pupuk kandang 5 kg/rumpun, pupuk 

kandang dicampur NPK  50 g/rumpun, dan kontrol (tanpa pemupukan). Hasil pengamatan setelah kurang 

lebih 9 bulan menunjukkan panjang ruas, diameter ruas, dan panjang sulur tanaman rumput ketak tidak 

secara signifikan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan , kecuali jumlah tunas. Namun demikian secara 

keseluruhan terjadi peningkatan pada semua variabel pertumbuhan akibat perlakuan pemangkasan dan 

peupukan. Pemangkasan yang menyisakan 10 sulur dan pemberian pupuk kandang sapi menghasilkan jumlah 

tunas tertinggi. 

 

Kata Kunci : Ketak, pemangkasan sulur, pemupukan,  Pusuk, KPHL Rinjani Barat 

 

I. PENDAHULUAN 

Tanaman ketak (Lygodium circinnatum (Burn. F.) Sw.) merupakan salah satu jenis hasil 

hutan bukan kayu (HHBK) yang digunakan sebagai bahan baku kerajinan anyaman di  Nusa 

Tenggara Barat (NTB) dan Bali. Bahkan sekarang pemerintah daerah NTB menjadikan ketak 

sebagai HHBK unggulan karena produk kerajinan dengan bahan baku jenis ini telah mempunyai 

pangsa pasar eksport. Aneka macam barang anyaman ketak antara lain berbentuk gentong, 

keranjang, tas, topi, mangkok, kotak tissue, alas piring, alas gelas, dan lain-lain. Produk kerajinan 

anyaman tersebut banyak dijual sebagai souvenir di pasar-pasar Lombok dan Bali. Kisaran harga 

produk kerajinan anyaman ketak bervariasi dari yang termurah seperti alas gelas sampai termahal 

berupa gentong. Saat ini anyaman ketak Lombok telah menembus pasar mancanegara seperti 

Jepang, Thailand hingga Eropa, sehingga ditinjau dari segi ekonomi merupakan peluang pasar yang 

sangat besar.   

Keberlanjutan dan peningkatan usaha industri kerajinan anyaman berbasis rumput ketak 

dihadapkan pada permasalahan ketidakpastian suplai bahan baku. Selama ini, bahan baku diperoleh 

dari tanaman alami di kawasan hutan. Bahkan saat ini suplai rumput ketak mengalami penurunan 

karena dieksploitasi secara terus menerus. Menurut Ardaka, et al (2006), keberadaan ketak dari 

                                                           
5 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 

mailto:yosephinmartha@gmail.com
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tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan perburuan ketak 

di alam secara terus menerus, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi masyarakat memanen rumput 

ketak yang umurnya masih muda sehingga spora sebagai alat perkembangbiakan belum muncul. 

Disamping itu, regenerasi alami tanaman rumput ketak diduga lambat. Informasi ini diperoleh dari 

beberapa pengalaman dari instansi/lembaga terkait yang pernah mencoba mengembangkannya, 

yaitu dari perbanyakan melalui spora sampai menjadi bibit ketak siap ditanam, memerlukan waktu 

lebih dari enam bulan. Hartutiningsih et al. (2004) dalam Effendi dan Sebastian (2015) 

menjelaskan bahwa spora sampai menjadi bibit ketak siap tanam memerlukan waktu 4 – 6 bulan 

dan mungkin lebih. Sementara itu, upaya budidaya tanaman oleh petani dan para pengerajin 

anyaman belum pernah dilakukan karena keterbatasan ipteknya. Pada umumnya, pertumbuhan 

jenis paku-pakuan memang lambat. Seperti halnya jenis paku-pakuan yang lain, yaitu paku pohon 

(Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.) Copel) yang pertumbuhannya sangat lambat dan tingkat 

keberhasilan spora untuk tumbuh menjadi tanaman dewasa di alam tergolong rendah (Anonim, 

1998 dalam Handayani dan Hartini, 2003). Hal ini menyebabkan (disamping perburuan) 

menurunnya jumlah populasi jenis paku pohon di alam. Kondisi yang serupa juga dialami oleh 

tanaman ketak di alam. Sampai saat ini belum diketahui umur/daur tanaman ketak yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku anyaman, karena mengalami kegagalan regenerasi.  

Untuk menjaga kelestarian stok bahan baku ketak di alam dan kesinambungan produk 

anyaman ketak, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pertumbuhan 

ketak di alam melalui pemangkasan sulur dan pemupukan rumpun tanaman ketak. Penelitian 

bertujuan untuk mengevaluasi  pengaruh pemangkasan sulur dan pemupukan terhadap peningkatan 

pertumbuhan tanaman ketak di Kawasan Hutan Pusuk KPH Rinjani Barat . Pemangkasan sulur 

(mengurangi batang sulur yang tumbuh per rumpun ketak) untuk mengurangi kompetisi diantara 

tanaman, sehingga diharapkan pertumbuhannya meningkat. Pemupukan dengan pupuk kandang 

dan NPK akan memperbaiki kualitas tanah tempat tumbuh tanaman ketak. Pupuk NPK yang 

merupakan kelompok unsur hara makro diserap oleh tumbuhan untuk membantu proses 

fotosintesis, metabolisme, transport energi dan pertumbuhan/perkembangan sel (Hardjowigeno, 

2007) 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Bulan Desember 2015 sampai September 2016. Lokasi penelitian 

di Kawasan Hutan Pusuk, KPH Rinjani Barat Kab Lombok Utara.. Tempat tumbuh tanaman ketak 

mempunyai suhu rata-rata antara 23 - 290C, dengan kelembaban kurang lebih 60 %. Ketinggian 

tempat antara 500 – 600 m dpl, dengan kelerengan landai sampai curam.  Sebaran rumpun ketak 

(plot penelitian) disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Sebaran rumpun ketak (plot penelitian) di Hutan Pusuk, KPH Rinjani Barat 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan adalah pupuk kandang (kotoran sapi), pupuk NPK dan 

areal tanaman permudaan alam ketak. Alat yang digunakan adalah jangka sorong (calyper), 

pitameter, timbangan,  meteran roll, kamera, GPS, higrometer, termometer, shuntoo, counter dan 

tally sheet 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan rancangan acak faktorial, dengan kombinasi perlakukan 

pemangkasan/pemotongan batang sulur dan pemupukan. Pada setiap rumpun ketak diberi terapkan 

salah satu kombinasi perlakuan, yaitu pemangkasan (pemotongan/penjarangan) batang sulur (T) 

dan pemupukan (F). Perlakukan pemangkasan meliputi 3 (tiga) tingkatan dan pemupukan 3 (tiga) 

tingkatan, seperti tersaji pada Tabel 1.  Ada 9 (sembilan) kombinasi perlakuan pemangkasan dan 

pemupukan.   Ulangan  setiap kombinasi perlakuan adalah 5 (lima) kali (rumpun), sehingga 

terdapat sebanyak 45 rumpun pengamatan.  Pengamatan pertumbuhan dilakukan terhadap diameter 

dan panjang ruas setiap sulur pada rumpun ketak, serta jumlah tunas yang tumbuh.  Periode 

pengukuran dilakukan setiap  setiap 3 bulan selama 9 bulan. 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan pemangkasan dan pemupukan permudaan alam tanaman ketak 

Kode 

Perlakuan 
Uraian Penjelasan 

T0F0 

T0F1 

T0F2 

Tanpa penjarangan dan pemupukan 

Tanpa penjarangan dan pupuk kandang 5 kg/rumpun 

Tanpa penjarangan dan pupuk kandang 5 kg + 50 g NPK/rumpun   

T1F0 

T1F1 

T1F2 

Penjarangan menyisakan 10 sulur/rumpun dan tanpa pemupukan 

Penjarangan menyisakan 10 sulur/rumpun dan 5 kg p kdang/rumpun 

Penjarangan sisakan 10 sulur dan 5 kg p kandang + 50 g NPK/rumpun    

T2F0 

T2F1 

T2F2 

Penjarangan menyisakan 5 sulur/rumpun dan tanpa pemupukan 

Penjarangan sisakan 5 sulur/rumpun dan 5 kg p kandang/rumpun 

Penjarangan sisakan 5 sulur dan 5 kg p kandang + 50 g NPK/rumpun 

 

U, Arah Puncak 
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Data pertumbuhan diameter dan panjang batang sulur yang diperoleh dianalisis dengan 

dengan sidik ragam (Anova). Perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan 

dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Tast (DMRT) pada taraf 5 %  (Gomez dan Gomez, 

1995).   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diameter dan panjang ruas yang diamati adalah ruas pertama batang sulur ketak (dari 

pangkal sulur) karena sifat pertumbuhannya yang lebih stabil, tahan dan aman dari 

kerusakan/kematian akibat kekeringan dan kondisi yang ekstrim. Berdasarkan hasil sidik ragam 

(anova), kecuali parameter jumlah tunas semua variabel pertumbuhan tidak ada yang signifikan 

secara statistik (Tabel 2). Artinya perlakuan pemangkasan sulur ketak dan pemupukan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel pertumbuhan tersebut. Untuk parameter 

jumlah tunas, peningkatan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh faktor tunggal pemangkasan 

sulur (pada taraf nyata 1 %).  Hasil uji Dunken menunjukkan bahwa  pemangkasan menyisakan 10 

batang sulur per rumpun tanaman ketak menghasilkan pertumbuhan jumlah tunas tertinggi (18 

tunas), namun tidak berbeda nyata dengan pangkasan yang lain (5 batang sulur per rumpun) dengan 

jumlah 17 tunas (Tabel 3). 

             Tabel 2. Analisis Ragam Pengaruh Pemangkasan dan Pemupukan terhadap 

                           Pertumbuhan Ketak di  Kawasan Pusuk KPHL Rinjani Barat 

Parameter Sumber 
Jumlah 

kuadrat 
Df 

Kuadrat 

tengah 
F Sig. 

 

Jumlah 

tunas 

Intercept 8788,88 1 8788,88 92,23 0,001 

pangkas 934,54 2 467,27 8,31 0,001 

pupuk 171,93 2 85,96 1,53 0,234 

ulangan 388,40 4 97,10 1,73 0,172 

pangkas * pupuk 38,43 4 9,61 ,171 0,951 
  

 Jumlah 

  ruas 

Intercept 15352,27 1 15352,27 35,99 0,003 

pangkas 1820,34 2 910,17 3,14 0,059 

pupuk 456,18 2 228,09 0,79 0,465 

ulangan 1731,45 4 432,86 1,50 0,230 

pangkas * pupuk 292,09 4 73,02 0,252 0,91 
 

Panjang 

 ruas  

Intercept 216,94 1 216,94 169,40 ,000 

pangkas 2,28 2 1,14 1,50 0,240 

pupuk 0,19 2 0,10 0,13 0,881 

ulangan 5,17 4 1,29 1,71 0,177 

pangkas * pupuk 3,00 4 0,75 0,99 0,430 

Panjang 

sulur 

Intercept 106454,183 1 106454,18 43,22 0,003 

pangkas 4182,238 2 2091,12 1,28 0,293 

pupuk 185,216 2 92,61 0,06 0,945 

ulangan 9918,488 4 2479,62 1,52 0,223 

pangkas * pupuk 1299,401 4 324,85 0,20 0,937 

Diameter 

sulur 

Intercept 1,83 1 1,83 385,54 0,000 

pangkas 0,01 2 0,01 0,54 0,588 

pupuk 0,002 2 0,002 0,22 0,806 

ulangan 0,02 4 0,01 0,48 0,751 

pangkas * pupuk 0,02 4 0,004 0,40 0,806 
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Tabel 3.  Hasil Uji Duncan Pengaruh Pemangkasan terhadap  

                                         Pertumbuhan Jumlah Tunas tanaman ketak 

Pemangkasan 
N Jumlah Tunas (tunas) 

1 2 1 

Tanpa pangkas  15 8,5 a  

Menyisakan 5 sulur/rumpun 12  17,4 b 

Menyisakan 10 sulur/rumpun 14  18,9 b 

        Keterangan:   

  Angka rerata yang diikuti huruf sama pada kolom sama, tidak berbeda nyata ( taraf 5 %). 

 

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan pertumbuhan diameter dan panjang ruas 

ketak tidak signifikan, yaitu kondisi tempat tumbuhnya (tapak) dan karakteristik fisiologiss 

tanaman ketak.. Tanaman ketak yang tumbuh di kawasan Hutan Pusuk pada ketinggian 500 – 600 

m dpl (lokasi demplot) dengan suhu 23 – 290C dan kelembaban sekitar 60 % lebih. Ketinggian 

tempat lokasi tersebut merupakan kondisi ideal untuk tempat tumbuh tanaman ketak. Menurut 

Cunningham (2015), tanaman ketak dapat ditemukan sampai pada ketinggian 1500 m dpl dengan 

suhu optimum 25 – 330C. Namun menurut Siregar et al (2004), tanaman ketak tumbuh baik pada 

ketinggian 400 –  < 800 m dpl. Dengan ketinggian dan lingkungan yang ideal kemungkinan 

perlakuan yang diberikan secara kuantitas belum cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman 

ketak yang optimal (informasi tingkat kesuburan tanah di lokasi belum diungkap). Kemungkinan 

faktor lain adalah adanya permasalahana data yang dikumpulkan selama observasi, yaitu banyak 

batang sulur yang mati dan atau sebagian batangnya mengering secara alami untuk semua 

kombinasi perlakuan, sehingga mengganggu konsistensi data pengamatan. Hasil pengamatan 

terakhir, pada setiap rumpun ketak (kombinasi perlakuan) ada 3 – 7 tanaman sulur ketak yang mati 

atau sebagian batang sulurnya patah/mengering.   

Hasil-hasil penelitian lain juga mengungkapkan bahwa panjang dan diameter sulur tidak 

dipengaruhi oleh pemupukan. .Bibit ketak dari cabutan alam dengan perlakukan intensitas cahaya 

dan tingkat pemupukan organik cair tidak secara signifikan mempengaruhi persen tumbuh, 

diameter tunas, dan berat berangkasan, kecuali tinggi tunas (Tauhid, 2012). Pemberian pupuk urea 

dengan beberapa tingkatan dosis pada sporofit ketak (bibit umur 8 bulan) juga tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan jumlah daun dan tinggi tanaman, kecuali jumlah sulur yang tumbuh 

(Dwiyani dan Yuswanti, 2012). Hasil-hasil penelitian tersebut semakin membuktikan bahwa 

tingkatan dosis pupuk yang diterapkan belum mempengaruhi pertumbuhan panjang dan diameter 

sulur ketak. Tanaman muda ketak yaitu pada tahap sporofit atau bibit di persemaian, mestinya 

tumbuh lebih cepat dari pada tanaman di alam pada tingkat yang lebih dewasa seperti tanaman 

ketak di lokasi penelitian.  Selain itu, tanaman muda di persemaian terpelihara dengan baik dan 

terjamin keamanannya sehingga pertumbuhannya bisa diharapkan lebih maksimal.  

Pertumbuhan tanaman ketak selama 9 bulan pengamatan dapat dilihat pada Gambar 2.  

Secara umum semua variabel pertumbuhan meningkat sampai akhir pengamatan. Batang sulur 

yang mati pada sebagian ruas atau seluruh ruas dianggap sebagai data pencilan. Pertumbuhan yang 

relatif cepat terjadi pada panjang sulur, dengan rata-rata pertambahan panjang mencapai 53,71 ± 

39,09 cm, sedangkan pertambahan panjang ruas kurang dari 3 cm (2,32 ± 0,89 cm). Pertambahan 

panjang sulur ketak relatif rendah selama 9 bulan, jika dibandingkan dengan pertumbuhan genus 

lygodium yang lain seperti jenis Lygodium microphyllum di Florida USA yang rata-rata 

pertambahan panjang sulurnya mencapai 1,16 ± 0,02 meter/tahun (Cunningham, 2015).  
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Gambar 2. Pertumbuhan Tanaman ketak Selama 9 bulan dengan satuan cm 

 

Secara deskriptif perbedaan variabel pertumbuhan setiap perlakuan pada pengamatan umur 9 

bulan disajikan pada Gambar 3 dan 4. Pada gambar terlihat pengaruh pemangkasan/penjarangan 

dan pemupukan terhadap pertumbuhan jumlah tunas. Respon pertumbuhan terbaik dimiliki oleh 

tanaman ketak dengan perlakuan T1F1 (pemangkasan menyisakan 10 sulur dan pemupukan dengan 

kotoran sapi), yang sesuai dengan hasil uji Dunken (Tabel 3). Sementara variabel yang lain 

menunjukkan nilai yang tidak/kurang konsisten antar perlakuan. Namun demikian pada umumnya 

rata-rata pertumbuhan tanaman yang dipangkas dan dipupuk lebih baik daripada tanaman yang 

tanpa pemangkasan batang sulur dan tanpa pemupukan.  

  
Gambar 3.  Pertumbuhan Diameter dan Panjang Ruas Tanaman Ketak 

 

  
Gambar 4.  Pertumbuhan Panjang Sulur dan Jumlah Tunas Ketak 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pemangkasan batang sulur dan pemupukan secara signifikan meningkatkan jumlah tunas 

tanaman ketak, tetapi tidak signifikan meningkatkan pertumbuhan panjang tunas, 

diameter ruas dan panjang sulur. Namun demikian secara keseluruhan tanaman ketak 

yang dipangkas dan dipupuk menunjukkan respon pertumbuhan yang lebih baik 

dibanding tanaman yang tidak dipangkas dan dipupuk. 

2. Pemangkasan dengan menyisakan 10 sulur dan pemberian pupuk kandang kotoran sapi 

(T1F1) menghasilkan jumlah tunas terbanyak. 

 

B. Saran 

Perlu dilakukan analisis fisik dan kimia tanah pada lokasi tempat tumbuh tanaman ketak 

untuk mengetahui tingkat kesuburan tapaknya.  
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ABSTRAK 

 

Agroforestri merupakan salah satu cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Agroforestri sering disebut juga dengan wanatani. Wanatani berasal dari kata wana yang berarti 

hutan dan tani, sehingga wanatani dapat diartikan sebagai perpaduan antara tanaman kayu (hutan) dengan 

tanaman pertanian di suatu areal tertentu pada saat yang sama ataupun secara bergiliran. Tanaman kaliandra 

merah (Calliandra calothyrsus) merupakan tanaman serba guna yang mudah tumbuh dan cepat 

pertumbuhannya. Tanaman kaliandra dapat ditanam secara monokultur atau secara tumpangsari. 

Perbanyakan tanaman kaliandra dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif.  Kayu kaliandra merah cepat 

kering dan mudah dibakar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar khususnya dalam proses 

pembuatan gula aren. Pemanfaatan kayu kaliandra merah sebagai kayu bakar akan mengurangi pengambilan 

kayu bakar masyarakat di hutan. Bunga kaliandra menghasilkan banyak nektar sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat sebagai sumber pakan lebah madu. Selain itu, daun kaliandra dpat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak karena kaya protein. Sistem perakaran yang dalam dan adanya bintil-bintil akar yang 

merupakan bentuk simbiosis dengan bakteri Rhizobium mampu menambah nitrogen dalam tanah sehingga 

dapat meningkatkan kualitas tanah. Oleh karena itu pengembangan sistem agroforestri berbasis kaliandra 

merah di Kabupaten Soppeng diharapkan  mampu mengoptimalkan fungsi lahan dan kualitas lingkungan 

serta meningkatan pendapatan petani di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam mendukung kegiatan 

perhutanan sosial. 

 

Kata Kunci: Agroforestri, kaliandra merah, tanaman serbaguna,  pengembangan, pendapatan 

 

I. PENDAHULUAN 

Agroforestri merupakan salah satu cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Agroforestri sering disebut juga dengan wanatani. Wanatani 

berasal dari kata wana yang berarti hutan dan tani, sehingga wanatani dapat diartikan sebagai 

perpaduan antara tanaman kayu (hutan) dengan tanaman pertanian pada suatu areal tertentu pada 

saat yang sama ataupun secara bergiliran. Young (1989) dalam Nailufar (2011) menyebutkan 

bahwa agroforestri merupakan gabungan nama untuk sistem tata guna lahan yang di dalamnya 

terdapat tanaman perennial berkayu (pohon, semak) yang tumbuh bersama-sama dengan tanaman 

herbaceous (tanaman pangan, padang rumput) atau peternakan dan di dalamnya terdapat interaksi 

ekologi dan ekonomi antara komponen pohon dengan komponen bukan pohon. 

Vergara (1982) dalam Nailufar (2011) menyebutkan tentang  tiga macam manfaat sistem 

agroforestri, yaitu: manfaat lingkungan (agroforestri dapat menurunkan tekanan di hutan, dapat 

mengembalikan nutrisi dengan lebih efisien melalui akar pohon, dapat membuat perlindungan yang 

lebih baik sistem ekologi pegunungan sampai dapat menstabilkan penanaman yang nomaden atau 

                                                           
6Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 
diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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berpindah-pindah), manfaat ekonomi (sistem agroforestri di ladang sempit dapat memberikan 

keuntungan ekonomi yang signifikan kepada petani, masyarakat, wilayah, atau negara) dan manfaat 

sosial. 

Calliandra calothyrsus berbunga merah, dapat tumbuh mencapai 4-6 meter dan merupakan 

jenis tanaman kaliandra yang banyak dibudidayakkan di Indonesia (Hendrati dkk, 2014). Tanaman 

kaliandra merah (C. calothyrsus) merupakan tanaman serba guna yang mudah tumbuh dan cepat 

pertumbuhannya. Tanaman kaliandra dalam sistem agroforestri biasa dijadikan sebagai tanaman 

pagar. Karakteristik kaliandra merah memiliki perakaran yang dalam, menyebabkan kaliandra 

sangat cocok untuk tanaman pagar pada tanah dengan kemiringan tajam. 

Selain itu, terdapat beberapa manfaat tanaman kaliandra diantaranya kayunya yang cepat 

kering dan mudah dibakar dapat digunakan sebagai kayu bakar, bunga kaliandra yang kaya akan 

nektar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pakan lebah madu. Selain itu, daun 

kaliandra yang kaya protein juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Berbagai manfaat yang 

dimiliki oleh tanaman kaliandra merah inilah yang menyebabkan kaliandra merah dipilih sebagai 

basis dalam rencana pengembangan sistem agroforestri di Kabupaten Soppeng. 

Oleh karena itu, perencanaan pengembangan sistem agroforestri berbasis kaliandra merah di 

Kabupaten Soppeng perlu disusun dan direalisasikan sehingga fungsi lahan dan kualitas lingkungan 

dapat dioptimalkan serta terjadi peningkatkan pendapatan petani di dalam dan di sekitar kawasan 

hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial. 

 

II. PENGEMBANGAN BUDIDAYA LORONG (ALLEY CROPPING) 

Budidaya lorong (alley cropping) merupakan satu pola tanam yang populer dari sistem 

agroforestri. Alley cropping mempunyai ciri produktivitas tinggi dan dapat diterapkan pada areal 

yang luas. Budidaya lorong merupakan suatu cara menanam tanaman pagar yang ditanam rapat 

mengikuti garis kontur dan penanaman tanaman pokok berupa tanaman semusim (pangan atau 

hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi) yang ditanam pada lorong-lorong di antara tanaman 

pagar (Mulyono, 2010). Lebih lanjut Anonim (2007) dalam Mulyono (2010) menyebutkan bahwa 

tanaman pagar yang dipilih, harus memiliki sifat: (a) cepat tumbuh dan bertunas kembali sehingga 

menghasilkan banyak hijauan, (b) tingkat persaingan terhadap unsur hara dan air dengan tanaman 

pokok relatif rendah. (c) memiliki perakaran vertikal yang dalam sehingga mampu menahan erosi 

tanah. (d). tidak bersifat alelopatik (mengeluarkan zat racun) terhadap tanaman pokok. Keberadaan 

tanaman pagar dalam budidaya lorong berperan sebagai pengontrol erosi sehingga penerapan 

budidaya lorong didasarkan pada prinsip konservasi tanah. Jenis tanaman yang biasa digunakan 

sebagai tanaman pagar adalah tanaman legum.  

Biaya budidaya lorong jauh lebih murah dan cukup efektif menahan erosi bahkan lahan 

menjadi semakin subur dibandingkan dengan pembuatan teras bangku untuk konservasi lahan. 

Teras secara alami akan terbentuk, yaitu teras kredit dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun 

sejak tanaman pagar ditanam (Anonim, 2003 dalam Mulyono, 2010). Nurhidayati, et al. (2008) 

menyebutkan bahwa terjadinya interaksi yang saling menguntungkan antara tanaman pagar dengan 

tanaman pokok menyebabkan budidaya lorong memiliki beberapa keuntungan, yaitu (1) mencegah 

terjadinya kerusakan tanah akibat erosi permukaan (konservasi), (2) mempertahankan dan 

meningkatkan kesuburan tanah (kesuburan), (3) tanaman pagar (legum) dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk hijau, makanan ternak, sayuran, pematah angin, dan penyediaan kayu bakar 

(multiguna tanaman pagar) (4) meningkatkan produktivitas tanah. 
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III. MANFAAT KALIANDRA MERAH 

A. Kaliandra Merah sebagai Kayu Bakar 

Kaliandra merah merupakan tanaman dengan pertumbuhan cepat, percabangannya lebat dan 

memiliki berat jenis (BJ) tinggi. Budiyanto (2009) menyebutkan bahwa berat jenis kayu kaliandra 

merah yaitu 0,645 dengan nilai kalori 4.617 kkal/kg. Kerapatan kayu kaliandra merah yang tinggi 

membuatnya cepat kering dan mudah dibakar. 

Suliasih (1985) mengungkapkan bahwa pemungutan kayu kaliandra untuk tujuan sebagai 

kayu bakar dapat dilakukan dengan cara pangkasan. Pangkasan pertama dilakukan setelah tanaman  

berumur satu tahun dengan pangkasan setinggi 50 cm di atas permukaan tanah. Pangkasan 

selanjutnya dilakukan setelah tunas-tunas pangkasan sebelumnya berumur satu tahun. Regenerasi 

setelah pangkasan cepat dan tunas muncul sekitar sebulan setelah pemangkasan bahkan tunas lebih 

cepat tumbuh apabila pemangkasan dilakukan di musim hujan. Untuk produksi kayu bakar, C. 

calothyrsus biasanya ditanam dengan jarak tanam 1 x 1 m atau 1 x 2 m. Kayu bakar yang 

dihasilkan per tahun dari kebun  berumur satu tahun berkisar 5-20 m3/ha dan meningkat menjadi 

30-65 m3/ha dari kebun  berumur 20 tahun (NAS, 1983 dalam Stewart et al. 2001). Selama ini kayu 

menjadi bahan bakar tak tergantikan dalam pengolahan bahan baku produk tertentu, misalnya gula 

aren. Stewart, et al. (2001) mengungkapkan bahwa kayu bakar dari Calliandra lebih disukai oleh 

petani karena daya bakarnya lebih tinggi dibanding kayu bakar dari jenis lain sehingga waktu yang 

diperlukan untuk mengolah cairan gula aren menjadi lebih singkat. Luas lahan aren di Kabupaten 

Soppeng pada tahun 2015 adalah 195 hektar dengan produksi gula aren sebanyak 153,96 ton atau 

153.960 kg. (BPS, 2017). Selama ini kayu bakar yang digunakan untuk pembuatan gula aren oleh 

petani di Kabupaten Soppeng berasal dari kebunnya sendiri  atau hutan. Dengan adanya budidaya 

kaliandra merah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terhadap kayu 

bakar untuk pengolahan gula aren tanpa harus merusak hutan. 

 

B. Kaliandra Merah sebagai Sumber Pakan Lebah Madu 

Perhatian lebah untuk mengunjungi tanaman berbunga ditentukan oleh  bentuk dan warna 

bunga.  Jenis tumbuhan yang disukai lebah madu pada umumnya mempunyai bunga yang 

pollennya tampak jelas atau mempunyai filamen yan panjang seperti  pada kaliandra, lamtoro 

jagung, padi, pisang, kopi, kelapa dan lainnya. Tumbuhan yang memiliki bunga warna kuning, 

merah, putih, oranye kehijauan, hingga  hitam merupakan sumber tepungsari (Soemarno et al., 

2000). Bunga kaliandra merah menghasilkan nektar dan serbuk sari yang berlimpah serta adanya 

benang sari yang berwarna merah tua merupakan daya tarik tersendiri bagi lebah. 

 

 
Gambar 1. Nektar dan serbuk sari bunga kaliandra (Calliandra calothyrsus Meissn.) 

Sumber: Soesilohadi (1986) 
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Soemarno et al. (2000) menyebutkan bahwa tanaman pakan lebah yang ideal adalah yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) menghasilkan pollen dan nektar yang disukai oleh 

lebah; (2) pollen hendaknya bernilai gizi tinggi; (3) nektar tersedia dalam jumlah yang cukup dan 

dapat diambil oleh lebah; (4) tanaman dapat menyediakan pollen dan nektar secara terus menerus. 

Berdasarkan kriteria tersebut, tanaman kaliandra merah dapat dibudidayakan untuk mendukung 

ketersediaan pakan pada usaha budidaya lebah madu. 

 

C. Kaliandra Merah sebagai Pakan Ternak 

Tanaman kaliandra tumbuh cepat dan sangat toleran terhadap pemangkasan, bahkan akan 

meningkat jumlah anak cabangnya dibandingkan jenis tanaman legum lainnya (Macqueen, 1996 

dalam Herdiawan et al., 2005). Lebih lanjut Paterson et al., (1997) dalam Herdiawan et al., (2005)  

melaporkan bahwa umur pemanenan pertama untuk hijauan pakan ternak sebaiknya pada umur 9-

12 bulan, dan seterusnya dapat dipanen setiap 4-6 kali setahun tergantung kondisi tanahnya. 

Pemanenan berikutnya dilakukan setelah tunas baru mencapai tinggi 1 m, dan tinggi pemotongan 

sebaiknya tidak lebih dari 30 cm.  

Pemanfaatan daun kaliandra untuk pakan ternak telah banyak dilakukan, walaupun 

penggunaannya masih perlu dicampur dengan hijauan lainnya. Pada umumnya domba, kambing 

dan sapi di Jawa sudah terbiasa mengkonsumsi daun kaliandara. Daun kaliandra diberikan pada 

ternak dalam tiga bentuk, yaitu segar, diIayukan terlebih dahulu atau kering. Menurut Tangenjaya 

et al. (1992) pemberian daun kaliandra segar lebih efektif dibandingkan dengan bentuk layu 

ataupun kering karena persentase pakan yang dapat dicerna lebih tinggi, disamping itu tanaman 

kaliandra yang telah diambil tetapi tidak segera diberikan akan rontok. 

Kandungan protein daun kaliandra cukup tinggi, tetapi daun kaliandra mengandung tanin 

yang menghambat daya cerna bila diberikan berlebihan. Oleh karena itu pemberian daun kaliandra 

sebagai pakan ternak perlu dibatasi jumlahnya. Paterson et al., (1996) dalam Herdiawan et al.., 

(2005) mengungkapkan bahwa pemberian daun kaliandra sebaiknya dibatasi maksimum 30-40% 

dari total pakan hijauan segar yang diberikan, karena bila diberikan berlebih tidak akan 

dimanfaatkan secara optimum dan pengaruhnya tidak signifikan. 

Kaliandra juga bermanfaat untuk produksi ternak non ruminansia. Daunnya juga dapat 

digunakan sebagai pakan kelinci dalam jumlah yang terbatas sebagai campuran pakan lain. 

Penambahan sedikit daun kaliandra untuk pakan ayam petelur (0,6-2,5% dari makanan pokok) akan 

menghasilkan warna yang lebih kuning pada kuning telur tanpa berpengaruh negatif pada jumlah 

telur yang dihasilkan atau pada perbandingan konversi nutrisi (Paterson et al., 2000 dalam Stewart 

et al., 2000). 

 

D. Kaliandra Merah sebagai Tanaman Konservasi 

Suliasih (1985) menjelaskan bahwa tanaman kaliandra dapat digunakan sebagai pencegah 

erosi karena memiliki daun tebal dan padat serta pertumbuhan cepat sehingga dapat menutup tanah 

dengan baik. Selain itu, sistem perakaran kaliandra yang luas dan dalam membuat kaliandra sangat 

cocok digunakan sebagai pencegah erosi pada tanah yang berlereng. Lebih dari itu, daun kaliandra 

yang rindang dan rimbun sangat baik untuk menekan pertumbuhan alang-alang (Purwanto, 2007). 

Sistem perakaran kaliandra dapat membentuk bintil akar karena membentuk hubungan 

simbiosis dengan bakteri yang ada di dalam tanah, yaitu Rhizobium spp. Pohon menyediakan 

karbohidrat dan energi bagi bakteri rhizobia, dan rhizobia mengubah nitrogen dari atmosfer di 

dalam tanah menjadi nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh akar pohon. Proses ini dikenal sebagai 

penambatan nitrogen, yang berlangsung pada akar pohon (Stewart et al., 2001). . Bintil akar ini 

dapat menyerap nitrogen dan menjadikan tanah menjadi subur. 
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IV. PENGEMBANGAN SISTEM AGROFORESTRI BERBASIS KALIANDRA MERAH 

Kaliandra merah (C. calothyrsus) merupakan jenis tanaman legum yang biasa ditanam 

sebagai tanaman pagar dalam pola agroforestri alley cropping. Kaliandra tidak hanya dimanfaatkan 

sebagai tanaman pagar saja, tetapi juga memiliki berbagai macam manfaat yang dapat dioptimalkan 

pemanfaatannya oleh masyarakat. 

Pemilihan kaliandra merah sebagai basis dalam pengembangan sistem agroforestri ini 

dikarenakan kaliandra merupakan tanaman yang cepat tumbuh, multiguna dan dapat mendukung 

tercapainya multi hasil serta sekaligus memperbaiki kualitas dan produktivitas tanah. Batang, daun, 

bunga, dan perakaran kaliandra dapat memberikan manfaat serta meningkatkan pendapatan 

masyarakat melalui usaha pembuatan gula aren, pemeliharaan ternak (kambing dan sapi) serta 

pemeliharaan lebah madu (Trigona sp, Apis sp). Berikut ini adalah gambar tentang rencana 

pengembangan sistem agroforestri (alley cropping) berbasis kaliandra merah 

 
Gambar 2. Rencana pengembangan sistem agroforestri (alley cropping) berbasis 

kaliandra merah. Sumber: Friday et.al (1999) 

 

Sebelum penanaman tanaman pangan (jagung, kacang tanah, padi), kaliandra dipangkas 

secara berkala, dan hasil pangkasan dikembalikan ke tanah sebagai pupuk hijau dan mulsa. Setelah 

tanaman pangan tumbuh, untuk mengurangi persaingan mendapatkan cahaya dan kelembaban 

tanah perlu juga dilakukan pemangkasan secara berkala. Hasil pemangkasan kaliandra, daunnya 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ranting serta dahan kaliandra yang dipangkas dapat 

dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Selain itu, pemeliharaan lebah madu seperti jenis Apis sp 

ataupun Trigona sp dapat dilakukan di sekitar atau di dalam kebun dan lahan dengan pola 

penanaman alley cropping tersebut. Kaliandra merah mulai berbunga pada umur 4 bulan (5% di 

Wonogiri dan 38% di Jawa Barat) dan semakin meningkat menjadi 56% pada umur 8 bulan di 

Wonogiri (Hendrati et al., 2014).  

Hendrati et al. (2014) mengungkapkan bahwa kaliandra dapat dipangkas setelah 1 tahun 

tumbuh menjelang musim penghujan pada ketinggian 50 cm dengan harapan trubusannya akan 

muncul saat musim hujan tiba. Cabang-cabang trubusan ini yang nantinya setelah 1-1.5 tahun ke 

depan akan dimanfaatkan untuk suplai kayu bakar dan kayu energi. Pemanenan ini akan dapat 

diulang 6-10 kali sampai umur 10-15 tahun tanpa harus menanam ulang tanaman induknya. Tinggi 

pangkasan umumnya antara 0,5-1 m, daun hasil pangkasannya digunakan sebagai pupuk hijau, 

pakan ternak, dan kayunya digunakan untuk kayu bakar atau pulp bahan kertas (Tassin et al., 1996 
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dalam Stewart et al. 2001). Pola penanaman kaliandra sistem alley cropping dengan memadukan 

usaha pemeliharaan lebah dan ternak tampak seperti Gambar 3 berikut 

 

 
Gambar 3. Pola penanaman kaliandra sistem alley cropping secara terpadu 

 

Pemeliharaan ternak seperti kambing dan sapi dapat dilakukan oleh masyarakat untuk 

memanfaatkan daun hasil pangkasan kaliandra merah.  Pemangkasan batang sebaiknya tidak lebih 

rendah dari 30 cm di atas permukaan tanah. Untuk mengoptimumkan nilai gizi hijauan ternak, 

pemangkasan sebaiknya dilakukan jika tunas baru sudah mencapai ketinggian sekitar 100 cm. Saat 

itu, bagian yang dapat dimakan mencapai 50-60 % dari biomassa total. Umumnya cara 

pemangkasan seperti ini dapat dilakukan empat sampai enam kali setahun. Selama musim hujan, 

kaliandra dapat dipangkas setiap enam minggu sekali tanpa mengalami penurunan produktivitas 

dan kualitas (Stewart et al., 2001). 

Sistem perakaran kaliandra yang relatif dalam mampu membuat kaliandra bertahan hidup 

pada berbagai kondisi dan kemiringan tanah serta dapat tumbuh dengan kokoh .  Selain itu, sistem 

perakaran kaliandra yang dalam dapat menahan air permukaan (run off) sehingga air masuk ke 

dalam tanah. Semakin banyak tanaman semakin banyak pula air yang masuk ke dalam tanah, 

sehingga akan memperkaya air tanah.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kaliandra merah merupakan tanaman yang perakarannya kuat, sehingga kaliandra sangat 

cocok ditanam sebagai tanaman pagar pada sistem agroforestri dengan pola alley 

cropping, terutama pada lahan yang mempunyai kemiringan curam; 

2. Pengembangan agroforestri yang memadukan kaliandra dengan tanaman pertanian, lebah, 

dan ternak (kambing, sapi) memiliki peran untuk mencapai multi-hasil. Batang kaliandra 

dimanfaatkan untuk kayu bakar, bunga dimanfaatkan untuk lebah madu, dan daun 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

 

B. Saran 

1. Pembuatan demplot yang menerapkan sistem agroforestri berbasis kaliandra merah 

perlu dilakukan; 

2. Pelatihan dan penyuluhan di masyarakat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kebun dan lahannya. 
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ABSTRAK 

 

Agrosilvopastur merupakan salah satu sistem penggunaan lahan yang banyak diterapkan oleh petani di 

wilayah pedesaan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pakan ternak kambing 

yang dikembangkan petani agrosilvopastur, jumlah dan variasi pemberian pakan ternak, menganalisis 

pendapatan petani agrosilvopastur dan proporsi pendapatan dari masing-masing komponen agrosilvopastur. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai bulan juni 2017 di Desa Tallung Tondok, Kecamatan 

Malua, dan Desa Bolang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Purposive Sampling dengan kriteria responden adalah petani agrosilvopastur yang memiliki ternak kambing. 

Kepemilikan ternak kambing oleh petani diklasifikasi atas 3 kategori yaitu <5 ekor, 5-7 ekor, dan >7 ekor. 

Untuk mengetahui tingkat pendapatan petani dan proporsinya dilakukan wawancara mendalam terhadap 22 

responden, dan untuk mengetahui jenis, proporsi, dan jumlah pakan ternak maka dilakukan pengamatan dan 

penimbangan jumlah pakan yang diberikan, yang dimakan oleh ternak, dan yang tersisa terhadap 4 orang 

responden selama 10 hari berturut-turut. Untuk mengetahui volume kayu dan komposisi jenis tanaman 

penyusun agrosilvopastur maka dilakukan pengambilan data tinggi pohon, diameter pohon dan jenis-jenis 

tanaman pada plot berukuran 20m x 20m di setiap responden. Data diolah dengan cara tabulasi, diklasifikasi, 

kemudian dianalisis dengan metode kuntitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 jenis 

tanaman yang digunakan sebagai pakan ternak dengan jumlah pakan yang diberikan bervariasi berdasarkan 

umur ternak. Untuk ternak umur <1 tahun yaitu 6.55 kg/hari/ekor, umur 1-1.5 tahun 8.14 kg/hari/ekor, umur 

1.5-2 tahun 9.84 kg/hari/ekor, dan umur >2 tahun 12.31 kg/hari/ekor. Rata-rata pendapatan petani bervariasi 

berdasarkan jumlah ternak yaitu pendapatan terbesar pada pemilikan ternak 5-7 ekor yaitu sebesar Rp 

29.120.000/ha/tahun dan pendapatan terendah pada pemilikan ternak <5 ekor sebesar Rp 

22.390.000/ha/tahun, proporsi pendapatan masing-masing komponen kehutanan, pertanian, dan peternakan 

berturut-turut adalah 14%, 74%, dan 12%.  Sistem agrosilvopastur di Kecamatan Alla dan Malua berprospek 

tinggi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. 

 

Kata Kunci: Agrosilvopastur, jumlah pakan, proporsi pendapatan, pendapatan petani, Kabupaten Enrekang 

 

I. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membawa konsekuensi terhadap peningkatan 

kebutuhan hidup petani termasuk kebutuhan pangan. Kondisi ini tidak diimbangi dengan 

pertambahan luas lahan petani. Oleh karena itu pemanfaatan ruang tumbuh pada hutan rakyat baik 

vertikal maupun horizontal (pengaturan sturuktur dan komposisi jenis) merupakan salah satu solusi 

untuk mengatasi permasalahan ini. Pemanfaatan ruang tumbuh tersebut menciptakan hutan rakyat 

campuran yang banyak ditemukan di pedesaan saat ini. Pengintegrasian unsur ternak dalam 

pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan produktivitas 

                                                           
7Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 
diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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lahan. Dengan demikian, sistem agrosilvopastur yang memadukan berbagai jenis tanaman hutan, 

pertanian, dan ternak dalam satu unit lahan menjadi pilihan petani sebagai usaha mengoptimalkan 

pemanfaatan ruang tumbuh yang pada akhirnya dapat menaikan pendapatannya.  

Keberlanjutan usaha peternakan sangat ditentukan oleh ketersedian pakan yang memadai 

baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Ternak ruminansia akan berproduksi dengan 

baik jika tersedia pakan hijauan berkualitas secara cukup dan berkesinambungan. Pakan hijauan 

yang baik adalah kombinasi rumput dan legume (Koten, dkk, 2014). Kombinasi pakan seperti ini 

dapat dihasilkan pada sistem agrosilvopastur. 

Masyarakat di Kecamatan Alla dan Malua telah lama mengembangkan agrosilvopastur 

dengan ternak kambing sebagai unsur ternaknya. Bahkan Desa Bolang dan Pana Kecamatan Alla 

telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Sentra Pengembangan kambing Burawa asal Australia. 

Selain itu, Desa Bolang juga ditetapkan sebagai sentra pelatihan peternakan kambing (Kelompok 

Tani Gapoktan) dengan luas areal agrosilvopasturnya 100 ha. 

Agrosilvopastur sudah lama berkembang di Sulawesi Selatan, dengan variasi bentuk 

pengelolaan dan komponennya, termasuk di Kabupaten Enrekang. Agrosilvopastur di Kabupaten 

Enrekang memiliki karakteristik tersendiri karena berada pada topografi bergelombang dan budaya 

masyarakat pegunungan. Sistem Agrosilvopastur dengan kambing sebagai unsur ternaknya telah 

berkembang di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Alla dan Malua sampai saat ini belum 

banyak diungkap, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis pakan ternak yang dikembangkan, 

jumlah dan variasi pemberian pakan ternak oleh petani, pendapatan petani, dan proporsi 

pendapatan petani dari masing-masing komponen agrosilvopastur (hutan/pohon, pertanian, dan 

ternak). Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang Prospek 

pengembangan sistem agrosilvopastur di Kecamatan Alla dan Malua Kabupaten Enrekang 

Sulawesi Selatan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dan komposisi jenis tanaman 

agrosilvopastur, jenis-jenis pakan ternak kambing yang dikembangkan oleh petani, menganalisis 

jumlah dan variasi pemberian pakan, pendapatan petani, proporsi pendapatan petani dari masing-

masing komponen agrosilvopastur di Kecamatan Alla dan Malua.  

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2017 di Desa 

Tallung Tondok, Kecamatan Malua, dan Desa Bolang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang 

Sulawesi Selatan. Letak lokasi ini lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan dan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Timbangan, digunakan untuk menimbang pakan ternak kambing 

2. Tally sheet, digunakan untuk tempat mencatat data dan informasi penelitian  

3. Blanko Kuisioner, panduan untuk melakukan wawancara langsung terhadap responden  

4. Digital Kamera, digunakan untuk dokumentasi penelitian 

5. Meteran roll dan tali nilon untuk pembuatan plot sampling  

6. GPS (Global Positioning System), untuk mengetahui titik koordinat lokasi penelitian. 

7. Pita meter, digunakan untuk mengukur diameter pohon 

8. Hagameter, digunakan untuk mengukur tinggi pohon 

9. Alat tulis menulis, digunakan untuk menulis dan mencatat data penelitian 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan kriteria responden 

adalah petani agrosilvopastur dengan memiliki ternak kambing. Pemilikan ternak kambing oleh 

petani diklasifikasi atas 3 kategori yaitu <5 ekor, 5-7 ekor, dan >7 ekor. Untuk mengetahui tingkat 

pendapatan petani dan proporsinya maka dilakukan wawancara mendalam terhadap 22 responden, 

dan untuk mengetahui jenis pakan, proporsi, dan jumlah pakan ternak yang diberikan setiap hari 

maka dilakukan pengamatan dan penimbangan jumlah pakan yang diberikan, yang dimakan oleh 

ternak, dan yang tersisa terhadap 4 orang responden selama 10 hari berturut-turut. Untuk 

mengetahui volume kayu, struktur dan komposisi jenis tanaman penyusun agrosilvopastur maka 

dilakukan pengambilan data tinggi pohon, diameter pohon dan jenis-jenis tanaman dalam plot 

berukuran 20m x 20m pada setiap responden.  
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Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan kuatitatif berupa analisis 

biaya, analisis penerimaan, analisis pendapatan serta analisis proporsi pendapatan petani dari 

masing-masing komponen hutan, pertanian, dan ternak.  

Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah: 

Analisis biaya:   TC= FC + VC ................... (1) 

Keterangan: 

TC  = Total Cost (total biaya) 

FC  = Fixed Cost (biaya tetap) 

VC = Variabel Cost (biaya variabel) 

Analisis Penerimaan: TR  = ∑ (𝑌. 𝑃𝑦)
𝑛

𝑖=1
 ...................... (2) 

Keterangan: 

TR  = Total Penerimaan  (Rp/ha/tahun) 

Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha agrosilvopastur 

P = Harga Y 

n = Jumlah macam tanaman yang diusahakan 

  Analisis Pendapatan:  I  =  TR – TC  …......... (3) 

Keterangan: 

I      = Pendapatan usaha agrosilvopastur (Rp/ha/tahun) 

TR = Total Revenue (Total penerimaan) 

TC  = Total Cost (Total biaya) 

Volume kayu: V = Lbds x TT x f  .............. (4) 

Keterangan:  

V  =  Volume pohon  

Lbds  =  Luas bidang dasar  = ¼ π D2 

D  =  Diameter batang  

TT  =  Tinggi total 

f  =  Angka bentuk batang  

 

Analisis kontribusi masing-masing komponen agrosilvopastur yaitu:  

Komponen ternak:            % Iter. = (
𝐼𝑡𝑒𝑟.

𝐼𝑎𝑠𝑟.
)x100%  ....................... (5)   

    

Komponen pertanian:       % Iper. = (
𝐼𝑝𝑒𝑟.

𝐼𝑎𝑠𝑟.
)x100%    

 

Komponen kehutanan:      % Ihut. = (
𝐼ℎ𝑢𝑡.

𝐼𝑎𝑠𝑟.
)x100% 

Keterangan: 

Iasr.  = Pendapatan total petani dari usaha agrosilvopastur 

Iter.  = Pendapatan petani dari komponen ternak usaha agrosilvopastur 

Iper. = Pendapatan petani dari komponen pertanian usaha agrosilvopastur 

Ihut.  = Pendapatan petani dari komponen kehutanan usaha agrosilvopastur 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi sistem agrosilvopasture yang dikembangkan oleh petani  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem agrosilvopastur yang dikembangkan oleh 

petani memiliki struktur sederhana dengan komposisi jenis tanaman terbatas pada 3-5 jenis. 

Sebagian besar jenis tanaman tersebut diperuntukkan untuk pakan ternak, sehingga dapat 
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dikategorikan sebagai sistem agroforestri sederhana. Gambaran lengkap tentang komposisi jenis 

tanaman disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Komposisi Jenis Tanaman yang Dikembangkan oleh Petani Agrosilvopastur di Kecamatan 

Alla dan Malua Kabupaten Enrekang 

Nama Jenis/lokal Nama Ilmiah Famili Fungsi dan peruntukkan 

Jati putih Gmelina arborea Verbenaceae 

Pakan ternak dan kayu 

bangunan 

Gamal Gliricidia sepium Fabaceae Pakan ternak dan tajar merica 

Lamtoro Leucaena leucocephala Fabaceae Pakan ternak dan kayu bakar 

Kaliandra Calliandra sp. Fabaceae Pakan ternak dan kayu bakar 

Sentro Centrocema pubescens Fabaceae Pakan ternak 

Rumput setaria Setaria sphacelata Poaceae Pakan ternak 

Jagung Zea mays Poaceae Komoditi dan pakan ternak 

Mahoni Swietenia macrophylla Meliaceae Bahan bagunan 

Merica Piper nigrum Piperaceae Komoditi 

Kopi Coffea sp. Rubiaceae Komoditi 

Cengkeh Syzygium aromaticum Myrtaceae Komoditi 

 

Tabel 1 memperlihatkan 11 jenis jenis tanaman penyusun agrosilvopastur di kecamatan Alla 

dan Malua, yang terdiri atas tiga kelompok peruntukkan yaitu kayu pertukangan, pakan ternak, dan 

komoditi. Tujuh jenis tanaman dari 11 jenis (64%) yang dikembangkan petani adalah diperuntukan 

untuk makanan ternak khususnya kambing. Jumlah jenis tanaman yang ditemukan pada penelitian 

ini lebih sedikit dibandingkan dengan komposisi jenis agroforestri tembawang di Kalimantan Barat 

yaitu 22 jenis (Sumarhani dan Kalima, 2015). 

Hal ini mengindikasikan bahwa fokus petani di kecamatan Alla dan Malua dalam 

menjalankan usaha agrosilvopasturnya adalah penyediaan pakan ternak kambing. Namun 

demikikan, jenis pohon yang diperuntukkan untuk kayu pertukangan seperti mahoni dan jati putih 

juga dikembangkan oleh petani. Hal ini sangat beralasan karena harga kayu kedua jenis pohon 

cukup tinggi dan juga untuk digunakan sebagai ramuan rumah apabila mereka membangun rumah. 

Khusus jenis pohon jati putih sangat disenangi oleh petani karena selain batangnya dapat dijual 

juga daun pangkasannya digunakan untuk pakan ternak.  

 

B. Jenis pakan ternak yang dikembangkan oleh petani agrosilvopastur  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis pakan ternak yang dikembangkan oleh 

petani relatif berbeda pada kedua Kecamatan Alla dan Malua. Jenis pakan ternak yang banyak 

dikembangkan di Kecamatan Alla adalah gamal, kaliandra, dan rumput setaria , sedangkan petani 

di Kecamatan Malua lebih banyak mengembangkan jati putih dan gamal termasuk jagung. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Jenis pakan yang dikembangkan oleh petani Agrosilvopastur di Kecamatan Alla dan 

Malua Kabupaten Enrekang 

Nama 

Jenis/lokal 
Nama Ilmiah 

Jumlah responden 

(orang) Keterangan 

Kec.Alla Kec.Malua 

Jati putih Gmelina arborea  2 18 Pakan ternak 

Gamal Gliricidia sepium  4 9 
Pakan ternak dan tajar 

merica 

Lamtoro 
Leucaena 

leucocephala 
 4 1 Pakan ternak 

Kaliandra Calliandra sp.  4 0 Pakan ternak 

Sentro Sentrocema pubescens  2 0 Pakan ternak 

Rumput setaria Setaria sphacelata  4 0 Pakan ternak 

Jagung Zea mays  0 18 
Limbah jagung sebagai 

pakan ternak 

 

Jenis pakan ternak yang banyak digunakan oleh petani di Desa Bolang Kecamatan Alla 

adalah gamal, kaliandra dan rumput setaria. Hal ini disebabkan karena ketiga jenis tanaman ini 

tumbuh sangat baik di wilayah tersebut, sehingga banyak dikembangkan oleh petani. Kecamatan 

Alla memiliki kondisi tempat tumbuh yang sesuai untuk tanaman kalindra dan setaria yaitu 

topografi bergunung dengan ketinggian tempat 800 – 1.400 m dpl. Kondisi yang berbeda ditemui di 

Desa Tallung Tondok Kecamatan Malua, dengan ketinggian tempat lebih rendah dari desa Bolang. 

Petani di desa ini lebih banyak mengembangkan jati putih dan jagung. Jati putih mempunyai 

karakter dapat dilakukan pemangkasan berat pada tajuknya sehingga memungkinkan penanaman 

jagung di tegakannya. Tanaman jagung dapat dipanen dalam waktu singkat dan pemasarannya 

sangat mudah. Selain itu limbah panen jagung dapat dijadikan pakan ternak. Limbah panen 

tanaman jagung memiliki nilai gizi tinggi bahkan dapat ditingkatkan dan disimpan lama apabila 

diolah menjadi bentuk silase (William dkk., 2010). Limbah tanaman jagung yang telah 

difermentasi pada kandungan protein 11% direkomendasikan untuk makanan kambing hingga 40% 

(Adejumo dan Adeniyi, 2001 dalam Faesal, 2013).  

 

C. Jumlah dan Variasi Pemberian Pakan Ternak  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan jenis pakan yang diberikan sangat 

bervariasi baik di Kecamatan Malua maupun di Kecamatan Alla. Variasi pakan yang diberikan 

adalah 2 – 4 jenis pakan setiap kali pemberian dengan komposisi legum dan non legum atau 

rumput. Hal ini dilakukan oleh petani untuk meningkatkan napsu makan ternak karena apabila 

hanya satu jenis pakan yang diberikan biasanya banyak yang tersisa. Hijauan pakan yang 

merupakan campuran dengan tanaman legum akan meningkatkan palatabilitas dan kecernaan 

ternak (Ayub dkk., 2004 dalam Koten, dkk, 2014). Pemberian jenis pakan yang bervariasi juga 

untuk menjaga kesehatan ternak. Pemberian hanya satu jenis pakan khususnya pakan dari 

kelompok legum misalnya lamtoro yang masih segar menyebabkan ternak mengalami diare. 

Dengan demikian pemberian pakan sebaiknya dicampur antara kelompok legum dengan rumput 

atau daun jati putih dan kelompok legum yang sudah layu atau dipanen 1 – 2 hari sebelum 

diberikan (perlu difermentasi). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Islamiyati dkk., 2013) yang 

menyatakan bahwa terjadi efisiensi penggunaan pakan dan peningkatan bobot badan kambing 

dengan pemberian pakan jerami jagung yang telah diolah dengan penambahan fungi Trichoderma 

sp. dan daun gamal 40%. Pertambahan bobot badan harian ternak kambing juga dihasilkan oleh 
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pemberian campuran pakan kelompok rumput (B. Ruziziensis) dan legum (Indigofera sp.), karena 

sangat baik untuk meningkatkan konsumsi dan kecernaan serta efisiensi penggunaan ransum 

(Tarigan dan Ginting, 2011). 

Jumlah pakan yang diberikan ke ternak kambing juga bervariasi tergantung pada umur 

ternaknya. Semakin muda ternaknya maka semakin sedikit pakan yang diberikan dan sebaliknya 

semakin tua ternaknya semakin banyak pakan yang diberikan. Pengukuran jumlah pakan yang 

diberikan hanya diperkirakan beratnya atau jumlahnya, belum ada yang melakukan penimbangan 

pakan sebelum diberikan kepada ternak. Rata-rata jumlah pakan yang diberikan ke ternak 

berdasarkan umur ternak disajikan pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Jumlah pakan ternak yang diberikan, dimakan, dan tersisa (kg/hari/ekor) dengan dua 

kali pemberian pada berbagai variasi umur ternak 

 

Gambar 2 menjelaskan bahwa jumlah pakan yang diberikan ke ternak dan jumlah pakan 

yang dimakan oleh ternak berbanding lurus dengan umur ternak semakin tua ternak semakin 

banyak pakan yang disediakan. Hal ini dikarenakan bobot badan ternak berbanding lurus dengan 

umurnya, sehingga semakin tua umurnya sampai batas tertentu maka semakin besar bobot 

badannya. Dengan demikian, semakin besar besar bobot badan ternak kambing maka semakin 

banyak pakan yang dibutuhkannya. Petani memiliki pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun 

dalam meramu jenis pakan dan kombinasinya, serta jumlah pakan yang diberikan untuk mencukupi 

kebutuhan nutrisi ternaknya berupa bahan kering (BK), protein kasar (PK), dan total digestible 

nutrient (TDN). Pakan yang diberikan ke ternak biasanya 2 – 4 jenis pakan setiap kali pemberian 

dengan komposisi legum dan non legum atau rumput. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Nurlaha dkk. (2015) yang menemukan bahwa jenis pakan yang digunakan oleh peternak 

di Desa Totallang Sulawesi Tenggara merupakan campuran antara legum dan non legum seperti: 

Gliricidia sp., Pennisetum purpureum, Erytrina subumbrans (Hassk.), dan Ficus variegata Blume. 

Jenis pakan yang dominan diberikan adalah Gliricidia sp. (95,98) dan hijauan lain dalam jumlah 

terbatas (Nurlaha dkk, 2015). Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa terjadi efisiensi pemberian 

pakan pada umur ternak yang lebih tua dan sebaliknya terjadi pemborosan pakan pada umur muda 

(< 2 tahun). Dengan demikian perlu adanya pengurangan pemberian pakan pada umur ternak < 2 

tahun. 
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D. Pendapatan petani Agrosilvopastur di Kecamatan Alla dan Malua Kabupaten 

Enrekang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya, penerimaan dan pendapatan terbesar 

petani diperoleh dari pemilikan ternak 5 – 7 ekor, tetapi biaya, penerimaan, pendapatan terkekecil 

diperoleh dari pemilikan ternak kambing < 5 ekor. Penerimaan petani terbanyak diperoleh dari 

pemilikan ternak 5 – 7 ekor sebesar Rp 29.119.000/ha/tahun dan terendah dari pemilikan ternak 

kambing < 5 ekor sebesar Rp 22.392.000/ha/tahun. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Rata-rata biaya, penerimaan, dan pendapatan petani agrosilvopastur  

di Kecamatan Alla dan Malua 

 

Pendapatan petani tertinggi diperoleh dari pemilikan ternak 5 – 7 ekor . Hal ini disebabkan 

oleh optimalnya pengelolaan oleh petani, baik pemeliharaan ternak, pemberian pakan, dan 

pemberian vaksin sehingga ternaknya mampu melahirkan tepat waktu dan kesehatannya terjaga. 

Bahkan ternak kambing cepat pertumbuhannya apabila pemeliharaanya baik. Kondisi sebaliknya 

terjadi pada pemilikan ternak < 5 ekor dan > 7 ekor ternak. Semakin banyak jumlah ternak maka 

semakin banyak pakan yang harus disediakan oleh petani, padahal kemampuan petani 

mengumpulkan pakan dan ketersedian pakan di areal agrosilvopasturnya terbatas. Semakin banyak 

jumlah ternak maka semakin banyak waktu yang harus diluangkan oleh petani untuk 

mengelolanya, sementara petani memiliki keterbatasan waktu. Dengan demikian semakin banyak 

kepemilikan jumlah ternak maka kemampuan pengelolaan (waktu, perhatian, tenaga kerja) tidak 

optimal  menyebabkan ternaknya tidak berkembang dengan baik sehingga pendapatan petani tidak 

meningkat. Gambar 3 memperlihatkan bahwa rata-rata penerimaan petani berkisar antara Rp 

25.313.000 – 34.172.000/ha/tahun. Pendapatan tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan 

hasil penelitian (Riani dkk, 2015) yang menemukan rata-rata penerimaan sebesar Rp 11.685.682 – 

30.632.848/tahun. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Olivi dkk. (2015) bahwa Kontribusi 

agroforestri sangat besar terhadap pendapatan yaitu 88,31% atau sebesar Rp 

50.142.696,00/kk/ha/tahun. 

 

E. Proporsi pendapatan petani masing-masing komponen Agrosilvopastur  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masing-masing komponen agrosilvopastur 

memberikan proporsi yang berbeda terhadap pendapatan total petani. Komponen pertanian 

memberikan peranan terbesar yaitu 74% terhadap total pendapatan petani, komponen kehutanan 

14%, dan terkecil komponen ternak 12%. Gambaran proporsi pendapatan masing-masing 

komponen disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Proporsi pendapatan petani pada sistem agrosilvopastur di Kecamatan Alla dan Malua 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa proporsi pendapatan petani dari komponen pertanian lebih 

besar dibandingkan dengan komponen peternakan dan kehutanan. Hal ini disebabkan oleh harga 

tanaman jagung dan komoditas cengkeh dan lada yang tinggi, sedangkan rendahnya proporsi 

komponen kehutanan disebabkan oleh tanaman jati putih dan mahoni yang masih berdiameter kecil 

atau belum siap panen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Riani dkk. (2015) bahwa rata-rata 

kontribusi penerimaan agroforestri terhadap penerimaan total rumah tangga petani adalah 41.41% 

dan bervariasi dari suatu daerah dengan daerah lain. Hal senada dinyatakan oleh Diniyati dan 

Achmad (2015), kontribusi pendapatan dari komponen pohon khususnya kayu sengon 

(Paraserianthes falcataria) dan manglid (Magnolia champaca) terhadap hutan rakyat cukup besar 

dan bervariasi menurut wilayah yaitu 21.52% – 56.71%, tetapi kontribusinya terhadap pendapatan 

total petani sangat kecil dan bervariasi menurut wilayah yaitu 2,01% – 9.2%. Hal yang sama bahwa 

kontribusi HHBK jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi kayu dan bervariasi besarnya 

berdasarkan wilayah (Wijaya dkk, 2015; Achmad, dan Purwanto, 2014). 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Sistem agrosilvopastur yang dikembangkan di kecamatan Alla dan Malua tergolong 

sederhana yaitu komposisi jenis tanaman 3-5 untuk setiap petani dengan jumlah jenis 

tanaman keseluruhan adalah 11 jenis, yang 8 jenis diantaranya pakan ternak. 

2. Jumlah pakan yang diberikan bervariasi berdasarkan umur ternak yaitu 6.55 kg/hari/ekor 

untuk umur <1 tahun, 8.14 kg/hari/ekor untuk umur 1-1.5 tahun, 9.84 kg/hari/ekor untuk 

umur 1.5-2 tahun, dan 12.31 kg/hari/ekor untuk umur >2 tahun. 

3. Ada kecenderungan pemberian pakan berlebih pada ternak umur < 1 tahun dan ada 

kecenderungan efisiensi pakan dengan bertambahnya umur ternak. 

4. Sistem agrosilvopastur berprospek dikembangkan dengan rata-rata pendapatan petani Rp 

25.435.000/ha/tahun yang bervariasi berdasarkan jumlah ternak yaitu pendapatan terbesar 

pada pemilikan ternak 5-7 ekor yaitu sebesar Rp 29.120.000/ha/tahun dan pendapatan 

terendah pada pemilikan ternak <5 ekor sebesar Rp 22.390.000/ha/tahun. 

5. Proporsi pendapatan terbesar diperoleh dari komponen pertanian sebesar 74% dan 

terendah dari komponen peternakan yaitu 12%.  
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B. Saran 

1. Jumlah ternak yang diusahakan sebaiknya cukup 5-7 ekor per petani dengan kondisi 

pakan saat ini. 

2. Pemberian pakan pada ternak umur < 1 tahun sebaiknya dikurangi yaitu < 6.55 

kg/hari/ekor. 
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ABSTRAK 

 

Pemilihan jenis pohon yang tepat untuk revegetasi dapat menunjang keberhasilan rehabilitasi areal pasca 

tambang nikel. Tanaman yang dipilih adalah jenis tumbuhan lokal setempat yang tumbuh di sekitar areal 

penambangan nikel. Kemampuan regenerasi alami dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

pemilihan jenis lokal.  Kemampuan regenerasi alami yang baik menunjukkan bahwa suatu jenis lebih adaptif 

dan memiliki daya hidup yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kemampuan regenerasi 

alami jenis pohon lokal di sekitar areal penambangan nikel. Lokasi penelitian di sekitar pertambangan nikel 

yang merupakan areal hutan alam Lalindu, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian 

dilakukan dengan analisis vegetasi. Kemampuan regenerasi ditentukan dengan mengamati tingkat 

pertumbuhan suatu jenis (semai, pancang, tiang dan pohon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 

jenis pohon yang memiliki kemampuan regenerasi yang baik yaitu Podocarpus neriifolius, Metrosideros spp, 

Callophyllum sp, Myristica sp, Hopea gregaria, cf. Hopea sp, Gironniera subaequalis Planch dan  

Metrosideros cf. petiolata Jenis-jenis tersebut potensial digunakan untuk revegetasi areal pasca tambang 

nikel. 

 

Kata Kunci: Tambang nikel, Rehabilitasi, Revegetasi, Jenis lokal, Regenerasi 

 

I. PENDAHULUAN 

Pertambangan nikel adalah salah satu sektor industri yang menjadi andalan di Indonesia. 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas 

penambangan nikel yang cukup tinggi. Namun demikian industri pertambangan meniggalkan 

kerusakan lingkungan yang cukup parah, terutama penambangan yang dilakukan secara terbuka. 

Kerusakan tersebut berupa hilangnya vegetasi awal, rusaknya struktur tanah dan hilangnya unsur 

hara di dalam tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memulihkan lahan yag telah 

terdegradasi sebagai akibat aktifitas pertambangan nikel. 

Salah satu bagian dari kegiatan rehabiltasi atau restorasi lahan bekas tambang adalah 

revegetasi. Revegetasi dilakukan untuk percepatan pemulihan hutan dengan mempercepat 

terjadinya proses suksesi. Pemilihan jenis merupakan tahap yang penting dalam upaya revegetasi 

lahan bekas tambang. Pemilihan jenis yang tepat akan memberikan kontribusi besar untuk 

menunjang keberhasilan rehabilitasi. Jenis tanaman yang dipilih sebaiknya menggunakan jenis 

tumbuhan asli (native species) yaitu jenis tumbuhan lokal sesuai dengan iklim dan kondisi tanah 

setempat. Permenhut No. P.4/Mnhut-II/2011 tentang pedoman restorasi hutan dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam pemilihan jenis. Pasal 25 Permenhut tersebut menyatakan bahwa dalam 

pemilihan spesies untuk restorasi perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya spesies tanaman 

yang digunakan adalah jenis lokal. Jenis lokal adalah jenis tumbuhan yang sebelumnya tumbuh 

                                                           
8 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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secara alami di areal yang akan direstorasi atau rehabilitasi maupun yang tumbuh di daerah 

sekitarnya (Elliot et al., 2006). Mansur (2013) menyatakan bahwa untuk mempercepat rekolonisasi 

tumbuhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan spesies tumbuhan yang terdapat di sekitar areal 

restorasi. Jenis-jenis lokal tersebut cenderung lebih tahan terhadap gangguan hama penyakit. 

Keberadaan mereka juga dapat melestarikan keragaman dari jenis-jenis lokal lainnya karena tidak 

bersifat invasif dan membantu melestarikan keragaman genetik serta sebagai habitat fauna lokal 

(Setiadi, 2011). 

Pemilihan jenis didasarkan pada kesesuaian tempat tumbuh dan kemampuan regenerasi 

dengan memanfaatkan jenis lokal. Jenis lokal dapat mendukung kelestarian jenis-jenis lokal lain 

(tidak bersifat invasif) dan dapat memfasilitasi suksesi untuk memulihkan lingkungan sehingga 

tercipta ekosistem yang serupa atau mendekati kondisi awal (Masripatin, 2009 dalam Adman et al., 

2012; Mansourian et al., 2005). Beberapa jenis pohon lokal digunakan untuk restorasi lahan bekas 

tambang karena lebih adaptif, bersifat katalitik, memiliki komposisi genetik yang lebih kokoh 

sehingga sering ditanam sebagai tanaman pemula dan dapat menghindari masuknya provenan 

genetik yang berbeda (Withrow dan Johnson, 2006; Starke, 2006). Jenis lokal memiliki kebutuhan 

hara yang rendah, cenderung lebih tahan terhadap hama penyakit (Indriyanto, 2006; Kumar, 2013; 

Mansourian, et al., 2005). Selain itu, jenis lokal merupakan jenis tumbuhan perawat (nurse plant) 

yang terbaik untuk membantu memfasilitasi pertumbuhan jenis lain dan memiliki tingkat adaptasi 

atau ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan iklim (Ren et al, 2008; Heidelberg et al., 2011). 

Revegetasi yang menggunakan jenis tanaman non lokal dapat merubah ekosistem dari kondisi 

semula sehingga dikhawatirkan menyebabkan berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati 

flora maupun fauna (Withrow dan Johnson, 2006).  

Upaya pemulihan lahan bekas tambang nikel pada masa sekarang ini, lebih banyak dilakukan 

menggunakan konsep rehabilitasi dengan introduksi jenis non lokal (eksotis). Hal ini menyebabkan 

pembentukan kembali tutupan hutan tidak seperti hutan sebelumnya. Menurut Mansur (2013), jenis 

pohon hutan seperti sengon dan akasia sebagian besar digunakan oleh perusahaan untuk 

merehabilitasi lahan bekas tambangnya. Teknik budidayanya yang sudah diketahui dan daya 

adaptasi yang baik di lahan bekas tambang adalah keunggulan tersendiri dari kedua jenis tersebut. 

Namun demikian, di sisi lain penggunaan kedua jenis ini memiliki kekurangan yaitu terbentuknya 

hutan monokultur yang tentu saja berbeda dengan kondisi hutan sebelum penambangan dilakukan. 

Selain itu, sengon pada saat ini terancam oleh penyakit jamur karat. Bahkan akasia termasuk jenis 

agresif, serasahnya sulit terdekomposisi dan biji yang mudah menyebar dan mendominasi lahan 

kosong sehingga menghambat pertumbuhan jenis lokal. 

Kemampuan regenerasi suatu jenis adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam 

siklus hidup tumbuhan dalam upaya mepertahankan keberadaannya. Kemampuan regenerasi yang 

baik menunjukkan bahwa jenis tersebut mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungannya. 

Kondisi lingkungan yang sesuai dapat menunjang siklus hidup suatu jenis tumbuhan. Siklus hidup 

yang baik ditunjukkan oleh pertumbuhan mulai dari anakan atau tanaman muda (semai), kemudian 

menjadi dewasa (pohon), berbunga, berbuah dan menghasilkan biji dan kemudian tumbuh kembali 

menjadi tanaman muda. Terkait dengan upaya pemulihan lahan bekas tambang nikel maka tingkat 

regenerasi suatu jenis pohon yang lengkap (semai,pancang, tiang dan pohon) dapat dijadikan 

indikator pemilihan jenis. Tingkat regenerasi yang lengkap dapat memberikan gambaran tentang 

potensi sumber benih berupa biji atau anakan alam yang lebih tinggi dalam upaya rehabilitasi lahan 

bekas tambang nikel.  Oleh karena itu penelitian dengan mengidentifikasi kemampuan regenerasi 

alami jenis lokal di sekitar areal penambangna nikel perlu dilakukan. 
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II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama bulan Agustus – November 2015. Analisis vegetasi 

dilakukan di hutan alam Lalindu yang berada di sekitar penambangan nikel di Kabupaten Konawe 

Utara Sulawesi Tenggara dan Identifikasi jenis dilakukan di Laboratorium Sistematika Tumbuhan 

Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah semua jenis vegetasi yang ditemukan di lokasi penelitian dan 

alkohol untuk pembuatan herbarium. Alat yang digunakan adalah tali tambang, meteran gulung, 

pita meter, hand counter, tally sheet, buku, alat tulis menulis, GPS, sprayer dan sasak herbarium. 

 

C. Metode Penelitian 

Kemampuan regenerasi jenis pohon lokal yang berpotensi untuk restorasi tambang nikel 

diketahui dengan pengumpulan data berupa jenis pohon, jumlah individu tiap jenis, klasifikasi 

tingkat pertumbuhan (semai, pancang, tiang dan pohon). Identifikasi komposisi jenis-jenis pohon 

lokal dilakukan melalui kegiatan analisis vegetasi. Menurut Bismark (2011), variabel yang diamati 

adalah jenis dan jumlah individu tiap jenis pada tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang dan 

pohon pada tiap plot pengamatan menurut kriteria sebagai berikut : 

- Semai: anakan pohon dengan ketinggian tidak lebih dari 1,5 m  

- Pancang: semai yang telah tumbuh dengan ketinggian lebih dari 1,5 m dan diameter batang 

kurang dari 10 cm 

- Tiang: tumbuhan berkayu dengan diameter batang antara 10 cm – 20 cm 

- Pohon: tumbuhan berkayu dengan diameter batang lebih dari 20 cm 

 

Plot pengamatan terdiri dari petak ukuran : 2 m x 2 m untuk tingkat semai, 5 m x 5 m untuk 

tingkat pancang, 10 m x 10 m untuk tingkat tiang dan 20 x 20 untuk tingkat pohon. Variabel 

dianalisis untuk mengetahui Indeks Nilai Penting (INP) dan kemampuan regenerasi dari masing-

masing jenis tumbuhan. Tingkat INP yang tinggi memberi gambaran bahwa jenis tersebut adalah 

jenis yang dominan dan adaptif dengan kondisi habitat setempat (Adman, 2012). Kemampuan 

regenerasi ditentukan dari tingkat pertumbuhan tanaman (semai, pancang dan pohon) setiap jenis.  

Semakin lengkap tingkat pertumbuhannya, maka dikategorikan mempunyai kemampuan regenerasi 

lebih baik. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil  

Hasil identifikasi dan analisis vegetasi menunjukkan bahwa dari 84 jenis pohon yang 

ditemukan,terdapat 8 jenis yang memiliki tingkat regenerasi lengkap mulai dari tingkat semai 

sampai tingkat pohon disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. INP jenis-jenis pohon di areal hutan alam Lalindu Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang 

mempunyai tingkat pertumbuhan lengkap. 

No Spesies Famili 
INP (%) Setiap Tingkat Pertumbuhan 

 Pohon   Tiang   Pancang   Semai  

1 Podocarpus neriifolius  Podocarpaceae 40.66 32.89 8.26 17.94 

2 Metrosideros spp Myrtaceae 22.39 10.24 25.59 4.78 

3 Callophyllum sp Clusiaceae 14.81 24.81 16.37 4.5 

4 Myristica sp. Myristicaceae 12.16 21.26 14.86 1.33 

5 Hopea gregaria Dipterocarpaceae 10.9 3.72 2.73 4.5 

6 cf. Hopea sp. Dipterocarpaceae 9.07 9.2 8.5 3.98 

7 Gironniera subaequalis Planch. Ulmaceae 4.59 17.63 14.85 1.13 

8 Metrosideros cf. petiolata Myrtaceae 1.56 3.76 6.08 1.64 

 

Hasil analisis vegetasi pada Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai INP tertinggi untuk tingkat pohon, 

tiang dan semai adalah Podocarpus neriifolius sedangkan untuk tingkat pancang adalah 

Metrosideros spp. 

 

B.  Pembahasan  

Podocarpus neriifolius memiliki nilai INP tertinggi untuk tingkat pohon, tiang dan semai. 

Dengan demikian, jenis P. neriifolius menunjukkan tingkat regenerasi yang terbaik. Hal ini dapat 

dilihat dari lengkapnya tingkat pertumbuhan dan nilai INP yang tertinggi yaitu 17,94 pada tingkat 

semai; 32,89 untuk tingkat tiang dan 40,66 untuk tingkat pohon.  Salah satu ciri dari jenis pohon 

klimaks adalah dapat beregenerasi dengan baik di bawah naungannya sendiri sehingga dapat 

menghasilkan komposisi jenis yang relatif stabil bagi hutan klimaks dan ditemukan lebih dari satu 

tingkat pertumbuhan (Elliot et al., 2006; Adman et al., 2012).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pohon dan anakan alam Podocarpus neriifolius 

 

Jenis yang tidak ditemukan pada tingkat tiang, pancang maupun semai menunjukkan bahwa 

jenis tersebut tidak mampu berkompetisi dan menyesuaikan diri dengan jenis lain. Oleh karena itu 

jenis tersebut bukan merupakan jenis klimaks prioritas untuk rehabilitasi. Banyaknya tingkat semai 

pada suatu jenis juga menunjukkan bahwa jenis tersebut mudah perkecambahannya, dan hal ini 
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terkait dengan kemudahan teknik budidaya dan perbanyakannya (Hadisiswoyo et al., 2014; 

Indriyanto, 2006). Regenerasi yang baik menunjukkan bahwa jenis tersebut adalah jenis toleran 

karena mampu tumbuh dan berkembang di bawah naungan dengan intensitas cahaya matahari yang 

rendah (Edwin dan Handayani, 2015). Jenis pohon yang tidak memiliki regenerasi pada tingkat 

bawah kemungkinan besar akan hilang pada perkembangan selanjutnya. Regenerasi yang baik 

dapat mendukung stabilitas komunitas yaitu kemampuan komunitas untuk menjaga kestabilannya 

meskipun mengalami gangguan, dapat menghindari penurunan jumlah spesies, dan terkait juga 

dengan potensi materi perbanyakan jenis yang akan ditanam (Indriyanto, 2006; Mansur, 2013).   

(Lemmens et al., 1995) menyatakan bahwa P. neriifolius banyak ditemukan tumbuh pada 

tanah ultrabasic di hutan primer yang berdekatan dengan sungai.  Hal ini sesuai dengan kondisi P. 

neriifolius yang ditemukan lokasi pengamatan.   Selain itu bentuk daun P. neriifolius yang kecil 

dan tajuk yang tidak terlalu rapat dapat membentuk celah masuknya cahaya ke lantai hutan yang 

turut membantu pertumbuhan anakan di bawah tegakannya (Gambar 1.).  Metrosideros spp adalah 

salah satu jenis pohon dengan karakter biji yang kecil dan ringan. Tingkatan semai jenis ini 

termasuk yang sedikit ditemukan di bawah dan sekitar pohon induknya (Tabel 1). Hal tersebut 

diduga karena terpencarnya biji yang ringan oleh angin, sehingga tumbuh tersebar atau tidak 

berkelompok di sekitar pohon induknya.  Callophyllum sp dan Myristica sp. mempunyai INP 

tingkat semai lebih rendah dibanding tingkat pancang, tiang dan pohon (Tabel 1). Hal ini 

disebabkan karena lebih lamanya proses perkecambahan biji dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan anakannya. Hasil penelitian Rostiwati et.al (2007) menunjukkan bahwa 

perkecambahan benih Callophyllum inophyllum tergolong lama yaitu kurang lebih 3 bulan.  

Reproduksi secara alamiah melalui perkecambahan biji Myristica sp. juga membutuhkan waktu 

kurang lebih 3 bulan. Hal ini disebabkan karena kulit bijinya yang keras dan agak kedap air 

sehingga proses imbibisi air yang diperlukan untuk memulai perkecambahan sangat lama (Arrijani, 

2005). 

Hopea gregaria memiliki nilai INP sangat kecil pada tingkat semai, tiang dan pancang (< 

10%).  Genus Hopea memiliki karakter morfologis biji bersayap sehingga pemencaran biji dapat 

menyebar meluas dengan bantuan angin (Pitopang et al., 2008). Kondisi seperti ini diduga sebagai 

penyebab H. gregaria tumbuh menyebar jauh dari pohon induk dan tidak merata/jarang, sehingga 

mengakibatkan nilai INPnya cenderung rendah. Jenis Gironniera subaequalis Planch juga 

termasuk salah satu jenis yang sedikit ditemukan pada tingkat semai (Tabel 1). Hal ini dapat 

disebabkan karena karakter morfolgis buahnya. Menurut Pitopang et al. (2008), G. subaequalis 

mempunyai tipe buah batu dengan kulit biji yang keras sehingga membutuhkan waktu yang lama 

dalam perkecambahannya. Nilai INP tingkat semai P. neriifolius yang tertinggi dibanding empat 

jenis lainnya dengan regenerasi yang baik dan lengkap pada setiap tingkat pertumbuhan 

menandakan bahwa jenis tersebut paling potensial sebagai sumber benih berupa biji atau anakan 

alam untuk rehabilitasi lahan bekas tambang nikel.   

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Jenis Podocarpus neriifolius, Metrosideros spp, Callophyllum sp, Myristica sp, Hopea 

gregaria, cf. Hopea sp, Gironniera subaequalis Planch dan  Metrosideros cf. petiolata memiliki 

regenerasi yang baik. Jenis-jenis tersebut potensial digunakan untuk revegetasi areal pasca tambang 

nikel. 
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B. Saran 

Perlu dilakukan uji coba teknik perbanyakan jenis potensial tersebut dengan variasi 

perlakuan teknik budidaya, uji coba pembibitan anakan alam dan penanaman di lapangan untuk 

mengetahui kemampuan pertumbuhannya. 
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E-mail : andriyani_pras@yahoo.co.id dan andriyaniprasetyawati96@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Pulau Sulawesi mempunyai beberapa jenis kayu unggulan, salah satunya adalah eboni (Diospyros celebica 

Bakh.). Eboni sebagai kayu mewah memiliki nilai jual  tinggi di pasaran karena keindahan serat dan warna 

kayunya. Hal ini menyebabkan eboni banyak dieksploitasi tanpa mempertimbangkan kelestariannya yang 

berdampak pada populasi eboni semakin menurun. Pembangunan uji provenan merupakan salah satu upaya 

untuk menyelamatkan eboni dari kepunahan. Uji provenan ini nantinya akan dikonversi menjadi Areal 

Produksi Benih (APB), sehingga menjadi sumber benih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tahapan 

pembangunan uji provenan dimulai dari penyiapan materi genetiki eboni, penyiapan lokasi dan pembuatan 

demplot (penanaman). Pembangunan demplot uji provenan eboni dilaksanakan di KHDTK Tabo-Tabo milik 

Balai Diklat Kehutanan Makassar, Kabupaten Pangkep. Rancangan yang digunakan adalah RCBD 

(Randomized Complete Block Design) dengan 7 blok sebagai ulangan dan masing-masing blok ada 4 

provenan yang diujikan yaitu  Maros, Luwu Timur, Sidrap dan Palu. Tiap provenan di tiap blok ada 25 

tanaman dengan jarak tanam 3m x 3m. Hasil Evaluasi pertumbuhan awal uji provenan eboni umur 6 bulan 

menunjukkan bahwa provenan dari Sidrap menunjukkan pertumbuhan tinggi lebih baik dibanding provenan 

yang lain dengan rerata tinggi 61,28 cm. Diameter terbaik berasal dari Luwu Timur dengan rerata diameter 

7,72 mm. Persen hidup pada umur 6 bulan setelah tanam sangat tinggi yaitu 93,28%. Persen hidup tanaman 

yang tinggi pada demplot hasil uji provenan, diharapkan dapat menambah kelestarian eboni, khususnya di 

Sulawesi Selatan.  

 

Kata kunci : Sulawesi, uji provenan, evaluasi awal, eboni (Diospyros celebica Bakh.) 

 

I. PENDAHULUAN 

Eboni (Diospyros celebica Bakh.) atau kayu hitam termasuk dalam famili Ebenaceae (Restu, 

2006). Eboni merupakan salah satu jenis pohon endemik Sulawesi yang tergolong kayu mewah dan 

mempunyai nilai jual yang tinggi. Keindahan warna dan tekstur, kekuatan dan keawetan kayunya 

membuat eboni bernilai jual tinggi. Corak indah kayu eboni bergaris-garis tersusun rapi sejajar atau 

bergelombang dengan warna hitam dan coklat kemerahan (Allo, 2012). Kayu eboni banyak 

dimanfaatkan untuk perumahan, furnitur, mebel dan bahan kerajinan.  

Eboni banyak dieksploitasi secara illegal, sehingga populasinya semakin menurun. Menurut 

Asdar et al. (2015), tegakan eboni yang tersisa diperkirakan hanya berada pada areal yang 

dilindungi, sedangkan di luar areal tersebut sudah banyak berkurang. Bahkan Asdar et al. (2015) 

juga menyatakan eboni di Sulawesi mempunyai laju deforestasi 206,2 ribu ha/tahun pada tahun 

2003 – 2006. Kondisi ini  menyebabkan eboni masuk dalam spesies yang masuk dalam kategori 

rawan punah (vulnerable) menurut IUCN Red List of Threatened Species 2017. Volume 

penebangan kayu eboni pada kurun waktu 1969 sampai tahun 1982 sebesar 114.341,678 m3 

                                                           
9Disampaikan dalam Seminar Nasional PerhutananSosialdalamMendukungKesejahteraanMasyarakatdanKetahananPangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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menurut Sanusi (2002) dalam Kinho et al.(2011). Volume penebangan yang besar ini 

menyebabkan populasi eboni semakin banyak berkurang di hutan alam.  

Sifat fisiologis benih eboni juga menjadi salah satu permasalahan dalam penanaman untuk 

upaya pelestariannya dari kepunahan. Benih eboni bersifat rekalsitran, berdasarkan 

penyimpanannya (Sumiasri dan Setyowati, 2006). Benih rekalsitran mempunyai kadar air tinggi 

dan cepat mengalami penurunan viabilitas apabila disimpan dalam waktu lama. Oleh karena itu 

pengadaan benih eboni dari hutan alam untuk memenuhi kebutuhan penanaman kurang 

mendukung. Terlebih lagi benih eboni juga sulit diperoleh di hutan-hutan alam karena musim 

buahnya tidak serentak. Dengan demikian pembangunan sumber benih merupakan suatu keharusan 

untuk mendukung upaya penanaman sehingga mampu menyelamatkan eboni dari kepunahan. 

Pembangunan sumber benih eboni dapat dilakukan dengan diawali uji provenan. Sumber benih 

yang dibangun dari tegakan uji provenan memiliki kelebihan kualitas genetik lebih baik dan 

kejelasan identitas pohon penyusunnya, dibanding yang dibangun atau ditunjuk dari tegakan biasa. 

Selama pelaksanaan uji provenan, performa pertumbuhan pohon-pohon masing-masing provenan 

selalu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertumbuhan awal eboni dari uji 

provenan 4 kabupaten. Uji provenan yang dibangun nantinya akan dikonversi menjadi sumber 

benih APB (Areal Produksi Benih). Dengan adanya APB, diharapkan masyarakat dan stakeholder 

terkait akan mudah mendapatkan benih eboni.  

 

II.  BAHAN DAN METODE 

A.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan Mei 2016. Pembangunan 

demplot uji provenan eboni dilaksanakan di Hutan Pendidikan dan Pelatihan Tabo-Tabo. Hutan 

Diklat Tabo-Tabo terletak di Desa Tabo-Tabo, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep (Gambar 1). Hutan 

Diklat ini milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. 

Pemilihan lokasi uji provenan ini karena kondisi lokasi cukup sesuai dengan karakteristik eboni 

yang memerlukan naungan di awal penanaman. Selain itu, keberadaan uji provenan eboni di hutan 

pendidikan ini diharapkan bisa menambah koleksi untuk sarana pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 1. Peta Hutan Pendidikan Tabo-Tabo 

 

 

Lokasi demplot uji 

provenan eboni 
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B.  Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan utama pada kegiatan penelitian ini antara lain bibit eboni dari 4 provenan Kabupaten 

Maros, Kab. Sidrap, Kab. Luwu Timur dan Kab. Palu. Bibit asal Kab. Palu merupakan pemberian 

dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Makassar. Bahan pendukung penelitian antara lain label 

tanaman, kompos, pupuk NPK, fungisida, herbisida dan insektisida. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain kaliper, mistar, blangko pengamatan dan alat tulis menulis.  

 

C.  Metode Penelitian  

Pembangunan uji provenan eboni dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu penyiapan materi 

genetik, penyiapan lokasi dan penanaman. Rancangan percobaan yang diterapkan untuk 

penanaman di demplot uji provenan eboni adalah RCBD (Randomized Complex Block Design) 

dengan 7 blok sebagai ulangan. Masing-masing blok terdiri dari 4 plot/provenan. Tiap provenan 

dalam setiap blok terdiri 25 tanaman dengan formasi 5 x 5 dan jarak tanam 3m x 3m. Evaluasi 

pertumbuhan tanaman dilakukan setiap 6 bulan, mengingat eboni termasuk tanaman yang 

pertumbuhannya lambat. Variabel-variabel yang diamati adalah tinggi dan diameter tanaman eboni. 

Tinggi tanaman diukur dengan mistar, dan diameter tanaman diukur menggunakan kaliper. Tinggi 

tanaman diukur dari permukaan tanah sampai batas pertumbuhan tunas. Diameter tanaman diukur 

sekitar 3 cm diatas permukaan tanah.  

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Penyiapan Materi Genetik Eboni 

Penyiapan  materi genetik diawali dengan eksplorasi untuk mendapatkan materi genetik. 

Eksplorasi benih eboni mengalami kendala karena sifat benihnya yang rekalsitran. Benih 

rekalsitran sangat mudah berkecambah dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama, sangat peka 

terhadap pengeringan, mengalami kemunduran pada kadar air dan suhu yang rendah (Hayati et al., 

2011). Oleh karena itu, untuk antisipasi sulitnya memperoleh benih eboni di lapangan maka dipilih 

anakan alam sebagai materi genetik. Eksplorasi anakan alam eboni dilakukan di 3 kabupaten yaitu 

di Kabupaten Maros, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu Timur.  

Eksplorasi anakan alam eboni di Kabupaten Maros berlokasi di Desa Rompe Gading, 

Kecamatan Cenrana, di Kabupaten Sidrap berlokasi di Kelurahan Batu, Kecamatan Pitue Riase dan 

di Kabupaten Luwu Timur berlokasi di Cagar Alam Kalaena dan Cagar Alam Ponda-Ponda 

(Prasetyawati dan Kurniawan, 2013). Anakan alam yang diambil merupakan anakan alam yang 

sehat dan tidak terlalu tua (berdaun 4-6). Pengambilan anakan alam dilakukan dengan cara cabutan 

dan jarak minimal antar pohon induk 50 m. Penetapan jarak tersebut untuk menghindari anakan 

alam yang berkerabat. Anakan yang berasal dari beberapa pohon induk dalam satu provenan diberi 

kode agar tidak tertukar dengan anakan alam dari provenan lain. 

Anakan alam hasil eksplorasi kemudian diseleksi di persemaian. Sebelum anakan ditanam di 

polibag, terlebih dahulu dipotong ujung akarnya dan diberi hormon penumbuh akar untuk 

merangsang pertumbuhan perakaran. Daun yang tua juga dipotong dan dikurangi untuk 

mengurangi penguapan. Polibag berisi media tumbuh campuran tanah, pasir dan kompos dengan 

perbandingan 3 : 1 : 1. Bibit di persemaian diberi label sesuai dengan asal bibit/provenannya, 

sebagai identitas. Pertumbuhan bibit umur 15 bulan di persemaian, paling tinggi merupakan bibit 

asal Sidrap dengan tinggi rerata 29,32 cm, asal  Luwu Timur 27,68 cm dan asal Maros 24,62 cm 

(Prasetyawati, 2015).  
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B.  Penyiapan lokasi dan penanaman Uji Provenan Eboni 

Kegiatan penyiapan lahan dimulai dengan mencari dan survei lokasi yang cocok digunakan 

sebagai calon areal uji provenan. Demplot uji provenan yang akan dibangun, kedepan akan 

dimanfaatkan sebagai sumber benih, sehingga survey lokasi disesuaikan dengan persyaratan 

sumber benih. Lokasi yang cocok untuk sumber benih adalah lokasi yang aman, aksesibilitas tinggi 

(dekat dengan jalan), kepemilikan lahan jelas mengingat keberadaan sumber benih ini 

membutuhkan waktu yang sangat lama (Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, 2009). Eboni 

membutuhkan naungan pada fase anakan karena termasuk tanaman semi toleran, sehingga lokasi 

yang cocok untuk menanam eboni adalah lokasi dengan naungan tidak terlalu rapat (Restu, 2007). 

Restu (2007) juga menyatakan bahwa eboni membutuhkan tempat tumbuh  yang ada naungannya 

pada fase anakan, tetapi tidak terlalu rapat, karena eboni termasuk tanaman  semi toleran. KHDTK 

Tabo-Tabo milik Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dipilih sebagai lokasi 

penanaman uji provenan eboni karena lokasi tersebut aman, jelas kepemilikannya, aksesibilitasnya 

mudah dan memiliki persyaratan tumbuh yang sesuai untuk eboni. 

Lokasi yang sudah ditentukan kemudian diukur sesuai dengan luas uji provenan yang 

dibangun. Kegiatan penyiapan lokasi selanjutnya adalah pemasangan ajir dengan jarak tanam 3m x 

3m. Sebelum dipasang, ajir dicat ujungnya dengan warna merah agar kelihatan dari kejauhan. 

Pembersihan tumbuhan bawah untuk memudahkan penanaman dilakukan dengan sistem jalur, 

seperti pada Gambar 2. Setelah lahan bersih maka tahap selanjutnya adalah pembuatan lubang 

tanam. Posisi lubang tanam pada ajir yang telah terpasang.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto : Haris 

Gambar 2. a) lokasi penanaman, b)  bibit eboni siap tanam 

 

Hal yang paling mendasar dalam pembangunan demplot uji provenan adalah penanaman 

bibit. Penanaman bibit untuk uji provenan dilakukan dengan rancangan tertentu. Sebelum kegiatan 

penanaman di lapangan, terlebih dahulu dibuat peta tanaman untuk menentukan tempat bibit harus 

ditanam berdasarkan kondisi di lapangan. Pembuatan peta di awal penanaman ini untuk 

mempermudah pengaturan bibit dalam provenan seperti yang telah ditentukan posisinya di atas 

kertas. Bibit yang akan ditanam, diberi label ulang untuk menghindari label rusak di persemaian 

dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tiap 

provenan/blok. Jumlah bibit per-provenan tiap blok adalah 25 bibit. Label yang ada pada bibit 

sesuai dengan label pada peta. Label yang dipasang pada bibit berguna untuk menjaga identitas 

bibit. Papan blok diletakkan pada tanaman paling ujung kiri depan sebagai titik awal blok dan titik 

ikat pengukuran, seperti yang tersaji pada Gambar 3. 
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Gambar 3. a) Pemasangan papan blok, b) pengambilan data pertumbuhan eboni 

 

C.  Evaluasi Awal Pertumbuhan Tanaman Uji Provenan Eboni 

Tanaman uji provenan eboni umur 6 bulan mempunyai persen hidup cukup tinggi, sekitar 

93,28%. Persen hidup yang tinggi tersebut dikarenakan tanaman cocok dengan kondisi lingkungan 

penanaman. Terdapat beberapa tanaman eboni yang sudah tumbuh di sekitar lokasi penanaman, 

sehingga dimungkinkan lokasi tersebut memang sesuai dengan habitat alami eboni.  

Pengambilan data dan pengamatan pertumbuhan tanaman eboni dilakukan pada variabel 

tinggi dan diameter tanaman. Hasil evaluasi pertumbuhan uji provenan eboni umur 6 bulan setelah 

tanam, Gambar 4 menunjukkan provenan Sidrap mempunyai performa tinggi terbaik dengan rerata 

61,28 cm. 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

Gambar 4. Tinggi dan diameter uji provenan eboni pada umur 6 bulan 

 

Eboni provenan asal Sidrap pada umur 6 bulan setelah tanam, mempunyai pertumbuhan 

tinggi yang lebih baik bila dibanding dengan eboni Provenan Luwu Timur, Maros dan Palu. 

Kecenderungan yang sama juga terjadi di persemaian, bibit eboni provenan asal Sidrap mempunyai 

pertumbuhan rerata tinggi lebih baik dibanding bibit asal provenan Luwu Timur, Maros dan Palu 

(Prasetyawati, 2015). Rerata tinggi eboni provenan Sidrap ini disebabkan pada waktu eksplorasi, 

anakan alam asal provenan Sidrap memang mempunyai tinggi rata-rata diatas anakan alam 

provenan yang lain. 

Berbeda dengan pertumbuhan tinggi, diameter tanaman eboni terbesar ditunjukkan oleh 

provenan Luwu Timur dengan rerata diameter 7,72 mm. Respon pertumbuhan diameter eboni di 

a b 
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lapangan ini ternyata juga berbeda dengan respon saat di persemaian. Menurut pengamatan 

Prasetyawati (2015), pertumbuhan diameter anakan eboni pada umur 15 bulan di persemaian yang 

terbesar dari provenan Sidrap dengan rerata diameter 3,65 mm, sedangkan provenan Luwu Timur 

mempunyai diameter rerata 3,51 mm. Dengan demikian, apabila pertumbuhan diameter eboni di 

persemaian dibandingkan dengan di lokasi penanaman sampai umur 6 bulan, maka eboni provenan 

Luwu Timur cenderung lebih mampu beradaptasi. Hal ini diduga karena tanaman eboni dari 

provenan Luwu Timur mampu memanfaatkan intensitas cahaya dan unsur hara di lokasi 

penanaman dengan lebih baik. Simorangkir (2000) dalam Sari et al. (2016) menyatakan bahwa 

pertumbuhan diameter tanaman dipengaruhi oleh laju fotosintesis yang setara dengan jumlah 

intensitas cahaya matahari yang diterima dan respirasi yang dikeluarkan. 

 

Tabel 1. Rerata pertambahan tinggi tanaman uji provenan eboni sampai dengan 6 bulan 

setelah tanam 

No.     Provenan Rerata pertambahan tinggi (cm) 

1. Kab. Maros 6,92 

2. Kab. Sidrap                          6,10 

3. Kab. Luwu Timur 3,52 

4. Kab. Palu 3,54 

 

 Tinggi tanaman eboni dari provenan Sidrap yang lebih baik dibanding 3 provenan lainnya 

pada umur 6 bulan setelah tanam (Gambar 4), ternyata tidak menunjukkan pertambahan tinggi yang 

lebih baik (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa eboni provenan Maros mempunyai kemampuan 

tumbuh tinggi yang lebih cepat bila dibanding provenan yang lain dan ada kemungkinan nanti akan 

menyusul tinggi provenan yang lain. 

Hasil pengamatan pertambahan tinggi rerata bibit eboni umur 9 bulan sampai dengan 15 

bulan di persemaian adalah provenan asal Sidrap, Luwu Timur dan Maros berturut-turut adalah   

11,18 cm; 5,38 cm dan  9,08 cm (Prasetyawati, 2015). Dalam rentang waktu yang sama (6 bulan) 

pertambahan tinggi di persemaian lebih besar daripada pertambahan tinggi di lokasi penanaman. 

Hal ini kemungkinan karena eboni masih beradaptasi dengan lingkungan penanaman, selain itu 

pemeliharaan di persemaian lebih intensif daripada di lokasi penanaman sehingga eboni lebih cepat 

tumbuh saat di persemaian.  

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Uji provenan eboni yang nantinya akan dikonversi menjadi sumber benih merupakan 

salah satu cara untuk menjaga eboni dari kepunahan. 

2. Persen hidup uji provenan eboni di KHDTK Tabo-Tabo sampai umur 6 bulan masih 

tinggi, yaitu 93,28%. 

3. Rerata diameter terbaik tanaman eboni umur 6 bulan setelah tanam adalah eboni 

provenan Luwu Timur yaitu 7,72 mm. 

4. Rerata pertambahan tinggi selama 6 bulan setelah tanam yang paling cepat adalah 

provenan Maros, yaitu 6,92 cm. 

 

B.  Saran 

Penelitian ini masih sangat awal dan ada kemungkinan terjadi perbedaan kecenderungan 

pertumbuhan antar provenan, sehingga masih perlu pengamatan lebih lanjut. 
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ABSTRAK 

 

Lahan bekas tambang memiliki karakteristik tanah yang tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman. 

Simbiosis bakteri rhizobia dengan tanaman legum diduga mampu membantu pertumbuhan tanaman pada 

kondisi lahan marginal, seperti halnya lahan bekas tambang. Bakteri rhizobia menambat nitrogen bebas dari 

udara dan mengubahnya menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Oleh karena itu 

mikroba simbiotik ini sangat potensial untuk diaplikasikan dalam rehabilitasi pada lahan bekas tambang. 

Akan tetapi, pertumbuhan rhizobia dibatasi oleh beberapa faktor, salah satunya pH tanah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi ketahanan beberapa isolat bakteri rhizobia yang diperoleh dari lahan bekas 

tambang nikel terhadap beberapa variasi pH media pertumbuhan. Pengujian dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitaif terhadap 4 isolat yaitu isolat A2.1.T5, A6.3.5, A3.1.2 dan BF A2.2.13. Hasil uji kuantitatif 

menunjukkan kecenderungan yang sama dengan hasil uji kualititatif. Isolat-isolat yang ditumbuhkan pada pH 

4 memiliki jumlah koloni sangat rendah berturut-turut sebesar 3 cfu/gr, 2 cfu/gr dan 9 cfu/gr untuk isolat 

A2.1.T5, A6.3.5 dan BF A2.2.13. Bahkan isolat A3.1.2 tidak ada yang tumbuh.pada pH tersebut. Isolat-isolat 

yang ditanam pada pH 5 – 8 menunjukkan jumlah koloni jauh lebih banyak dibanding isolat pada pH 4. 

Namun demikian pH yang tepat untuk pertumbuhan optimal masing-masing isolat berbeda-beda. Isolat 

A2.1.T5 dan A3.1.2 memiliki pertumbuhan optimal pada pH 6 dengan jumlah koloni 20,45 x 109 cfu/gr dan 

26,0 x 109 cfu/g. Sementara isolat A6.3.5 tumbuh optimal pada pH 7 dengan jumlah koloni 26,2 x 109 cfu/gr, 

sedangkan pertumbuhan optimal untuk isolat BF A2.2.13 adalah pada pH 5 dengan jumlah koloni 89,85 x 

109.. Informasi mengenai respon pertumbuhan isolat rhizobia ini terhadap variasi pH media pertumbuhan 

dapat digunakan sebagai pertimbangan pada saat aplikasi di lapangan. Pertimbangan tersebut adalah memilih 

jenis isolat yang mempunyai ketahanan terhadap kondisi pH tanah di lapangan atau memanipulasi pH tanah 

tempat tumbuh tanaman di lapangan sesuai dengan pH yang dibutuhkan untuk perkembangan rhizobia. 

 

Kata Kunci : lahan bekas tambang nikel, rhizobia, pH media pertumbuhan, media asam, media basa 

 

I. PENDAHULUAN 

Rhizosfer merupakan lapisan tanah yang berbatasan langsung dengan akar tanaman. Daerah 

ini memiliki ekosistem kompleks dan kesuburan tanah cukup tinggi karena dipengaruhi oleh 

aktivitas akar yang menghasilkan eksudat berupa zat-zat organik (asam amino, asam organik, gula 

dan karbohidrat) dan beberapa zat lainnya seperti garam, yang umumnya dapat menstimulir 

pertumbuhan mikoorganisme tanah. Sedangkan mikoorganisme tanah dapat menjadi indikator 

kesuburan tanah karena mampu mendorong terjadinya beberapa proses biokimiawi yang 

mendukung pertumbuhan tanaman, seperti fiksasi nitrogen,  memperbaiki struktur tanah (Widawati 

et al., 2010) dan terlibat dalam biodegradasi bahan-bahan kimia (Saraswati dan Sumarno, 2005). 

                                                           
10 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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Selain itu, beberapa jenis mikroorganisme tanah mampu menghasilkan vitamin dan fitohormon 

yang dapat meningkatkan serapan hara tanaman (Glick, 1995 dalam Widawati et al., 2010). 

Rhizobia merupakan salah satu kelompok rhizobakter yang mampu menambat nitrogen 

bebas dari udara dengan bersimbiosis pada akar tanaman legum. Sebagai agen hayati, bakteri ini 

sensitif terhadap kualitas tanah sebagai habitatnya yang meliputi sifat fisik dan kimia tanah. Lahan 

bekas tambang memiliki tanah yang terdegradasi dan umumnya tidak mampu mendukung 

pertumbuhan tanaman. Lahan bekas tambang nikel memiliki pH rendah dan menjadi salah satu 

faktor pembatas terhadap pertumbuhan bakteri rhizobia. Menurut Ferguson et al. (2013), kondisi 

pH tanah mempengaruhi pertumbuhan, kemampuan bertahan, dan kelimpahan bakteri rhizobia. 

Selanjutnya Harsono et al. (2011) menyatakan bahwa pada lahan masam, rhizobia juga 

menghadapi kendala seperti kejenuhan Al tinggi serta kandungan Fe dan Mn tinggi yang bersifat 

racun. Kandungan Al dan Fe yang tinggi akan mengikat unsur P yang berperan penting pada 

peningkatan jumlah bintil akar pada perakaran legum (Arsyad, 2007). Adanya faktor-faktor 

pembatas tersebut menyebabkan tanah masam mengandung sedikit strain rhizobia yang efektif. 

Hasil penelitian Prayudyaningsih et al. (2015) menyebutkan pH tanah pada lahan bekas 

tambang nikel di Konawe Utara mencapai 5,85. Proses penambangan nikel dapat menyebabkan 

terbentuknya air asam yang dapat memperparah pH tanah di lahan tambang menjadi sangat rendah. 

Proses penggalian pada saat penambangan menyebabkan mineral sulfida yang terkandung di dalam 

batuan menjadi terpapar oksigen dan air sehingga terjadi proses oksidasi dan menghasilkan asam. 

Salah satu jenis mineral sulfida adalah pirit (Gautama, 2012). Penurunan pH tanah menjadi masam 

(4–5) disebabkan oleh teroksidasinya senyawa pirit (FeS2). Bahkan pada areal timbunan yang baru, 

pH tanah bisa mencapai 2,6–3,6 (Yustika dan Tala’ohu , 2006). Hal ini tentunya berdampak 

terhadap populasi mikroorganisme-mikroorganisme tanah pendukung pertumbuhan tanaman di 

daerah tersebut, salah satunya bakteri rhizobia.  

Sebenarnya untuk mengatasi masalah rendahnya pH tanah dapat dilakukan dengan cara input 

batu kapur atau dolomit. Pemberian kapur dalam bentuk bubuk batu kapur atau dolomit dapat 

mengubah tanah masam mendekati netral (Taufik et al., 2007). Namun demikian, cara ini tentu saja 

memerlukan biaya yang relatif tinggi dan ketersediaan kapur juga terbatas. Alternatif lain yang 

lebih efisien dan ramah lingkungan adalah aplikasi mikroorganisme tanah potensial, seperti 

rhizobia. Oleh karena itu eksplorasi yang dilanjutkan dengan isolasi dan seleksi isolat bakteri 

rhizobia perlu dilakukan untuk menghasilkan isolat yang teruji dan efektif. Ketahanan terhadap pH 

tanah rendah merupakan salah satu indikator isolat yang dihasilkan efektif diaplikasikan dalam 

rehabilitasi lahan bekas tambang nikel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan 

beberapa isolat bakteri rhizobia yang diperoleh dari lahan bekas tambang nikel terhadap beberapa 

variasi pH media pertumbuhan. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan November–Desember tahun 2015.  Proses pengujian 

pertumbuhan bakteri secara in vitro dilakukan di laboratorium Mikrobiologi, Balai Penelitian dan 

Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah MgSO4, K2HPO4, NaCl, CaCO3, 

mannitol, Agar Bacto, yeast extract, HCl, KOH, aquadest, aluminium foil, pH meter dan kapas. 
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Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, hot plate, magnetic 

stirrer, autoclave, inkubator, oven, laminary air flow (LAF), colony counter, erlenmeyer, tabung 

reaksi, rak tabung reaksi, spatula, cawan petri, dan pipet tetes. 

 

C. Metode Penelitian 

Empat isolat bakteri rhizobia yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil isolasi dari 

sampel tanah bekas tambang nikel PT. Stargate Pasific Resources, Konawe Utara. Isolat A2.1.T5 

dari lahan bekas tambang nikel yang sudah mengalami suksesi secara alami (SA), isolat A6.3.5 dari 

lahan yang sudah direvegetasi tanpa dilakukan penambahan top soil (RTTS), isolat A3.1.2 dari 

lahan yang sudah direvegetasi dengan penambahan top soil (RTS), dan isolat BF A2.2.13 dari 

lahan Backfilling (BF). 

Proses pengujian toleransi bakteri rhizobia terhadap beberapa variasi pH media pertumbuhan 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengujian secara kualitatif dilakukan dengan 

menumbuhkan satu ose isolat pada media YEMB dengan pH yang berbeda-beda, yaitu pH 4, 5, 6, 

7, dan 8, selanjutnya diinkubasi pada temperatur 26°C selama 3 x 24 jam. Pengamatan dilakukan 

dengan memperhatikan kekeruhan pada media yang menandakan terjadinya pertumbuhan bakteri. 

Secara kuantitatif, pengujian dilakukan dengan menginokulasi isolat yang sebelumnya telah 

ditumbuhkan pada media YEMB (pH 4, 5, 6, 7, dan 8) ke media YEMA dan diinkubasi selama 3 x 

24 jam dengan temperatur 26°C. Koloni bakteri yang tumbuh kemudian dihitung menggunakan 

metode TPC (Total Plate Count). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Toleransi Bakteri Rhizobia Terhadap Beberapa Variasi ph Media Pertumbuhan 

Secara Kualitatif 

Media YEMB merupakan media pertumbuhan bagi bakteri rhizobia yang dapat digunakan 

untuk menguji toleransi rhizobia terhadap tingkat keasaman/kebasaan media. Media uji dibuat 

dengan  menambahkan HCl ataupun KOH sampai media mencapai tingkat keasaman/kebasaan 

yang diinginkan. Respon pertumbuhan bakteri rhizobia yang ditumbuhkan pada media dengan 

tingkat keasaman  berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pertumbuhan bakteri rhizobia pada media YEMB dengan beberapa variasi pH media 

pertumbuhan 

Kode Isolat 
Pertumbuhan pada variasi pH media pertumbuhan 

4 5 6 7 8 

A2.1.T5 - ++ +++ +++ ++ 

A6.3.5 - ++ +++ +++ ++ 

A3.1.2 - ++ +++ + + 

BF A2.2.13 - +++ +++ +++ + 

Keterangan :  (-)   = tidak keruh 

  (+)  = agak keruh 

  (++)  = keruh 

  (+++)  = keruh sekali 

 

Hasil pengujian pertumbuhan isolat terhadap beberapa variasi pH media tumbuh 

menunjukkan masing-masing isolat memberikan respon yang berbeda-beda pada media dengan pH 

5, 6, 7, dan 8, tetapi diduga terhambat pertumbuhannya pada media dengan pH 4. Media dengan 

derajat keasaman 4 yang telah diinokulasi isolat rhizobia terlihat tidak keruh (bening) setelah 
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diinkubasi selama 3 x 24 jam. Kondisi ini menandakan isolat tidak mampu tumbuh atau hanya 

sedikit tumbuh pada pH tersebut. 

Isolat A2.1.T5 mampu tumbuh pada media dengan pH 5. Hal ini terlihat dengan terjadinya 

pertumbuhan bakteri yang menempel pada dinding tabung reaksi. Pertumbuhan optimal pada media 

dengan pH 6 dan 7 (bakteri  banyak tumbuh di sekitar dinding tabung reaksi dan sebagian pada 

kolom media) dan terjadi penurunan kemampuan tumbuh pada pH 8. Hasil yang serupa 

ditunjukkan oleh isolat A6.3.5, terjadi sedikit pertumbuhan pada pH 5 dan 8  (media terlihat agak 

keruh pada bagian bawah dekat dasar tabung reaksi). Pertumbuhan bakteri lebih banyak pada 

media dengan pH 6 dan 7, yang ditandai dengan media keruh sekali. 

Isolat A3.1.2 dari lahan bekas tambang yang sudah direvegetasi dengan penambahan top soil 

menunjukkan pertumbuhan  lebih baik pada media dengan pH  6.  Sel bakteri melayang pada media 

(tumbuh pada kolom media) dan melekat pada dinding tabung reaksi. Pertumbuhan bakteri lebih 

sedikit pada pH 7 dan menurun pada pH 8. Tanggapan paling baik ditunjukkan oleh isolat BF 

A2.2.13 pada media dengan pH 5, 6 dan 7. Bakteri tumbuh dan menempel di dinding tabung reaksi 

serta melayang pada media. Isolat yang diinokulasi pada media dengan pH 8 terlihat lebih sedikit 

tumbuh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pertumbuhan bakteri rhizobia pada media pertumbuhan dengan beberapa variasi derajat 

keasaman (a) isolat A2.1.T5; (b) isolat A6.3.5; (c) isolat A3.1.2; (d) isolat BF A2.2.13 

 

Hasi penelitian ini sejalan dengan hasil Hamuda et al. (2009) yang menumbuhkan Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae pada beberapa variasi pH media (pH 4, 4.5, 5.0, 6.6, 7.0, 8.0, 9.0 dan 

10.0) dan tidak ada satupun strain mampu tumbuh pada pH 4.0. Lebih lanjut Hamuda et al. (2009) 

menyatakan kemampuan tumbuh strain Rhizobium mengalami penurunan pada pH di bawah 6.6 

dan di atas 8.0. Helemish dan Gammal (1987) menyatakan rentang pH pertumbuhan R. 

leguminosarum TAL 271 adalah optimum pada pH 5.5, toleran pada pH 8.5 dan sensitif pada pH 

3.5, sementara Bradyrhizobium tumbuh optimum pada pH 6.8. Kondisi pH rendah dan tinggi yang 

menghambat pertumbuhan bakteri rhizobia tentu saja menurunkan kemungkinan terbentuknya 

nodul/bintil akar sehingga membatasi terjadinya simbiosis rhizobia dengan akar tanaman legum. 

Menurut Novriani (2011), pertumbuhan rhizobia serta proses pembentukan bintil pada perakaran 

legum akan terhambat pada tanah masam, tumbuh lebih baik pada pH netral serta dapat bertahan 

hidup pada kondisi yang sedikit basa (alkali).  

Secara umum pertumbuhan optimum bakteri rhizobia berada pada rentang pH netral, tetapi 

kenyataannya ada beberapa strain rhizobia yang tumbuh baik pada kondisi sedikit masam 
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dibandingkan pH netral. Widyasari, et al. (2013) yang menumbuhkan isolat Rhizobium pada media 

dengan pH 5.8 dan 7 menyatakan isolat pada media dengan pH asam lebih resisten dan mampu 

beradaptasi terhadap kondisi asam dibandingkan dengan isolat yang dikondisikan pertumbuhannya 

pada pH netral. Hal ini tentu saja juga berlaku pada hasil penelitian ini yang menemukan strain 

bakteri rhizobia BF A2.2.13 mampu tumbuh optimal pada pH 5–7, dibanding 3 strain lain. Oleh 

karena itu strain BF A2.2.13 sangat potensial dipilih sebagai isolat yang diaplikasikan untuk 

rehabilitasi lahan bekas tambang nikel.  

Strain Rhizobium loti yang ditumbuhkan oleh Correa dan Barneix (1997) pada pH 4 

menunjukkan waktu generasi yang lebih lambat ketika ditumbuhkan pada pH di atas 7. Lebih lanjut 

Correa dan Barneix (1997) menjelaskan bahwa kemampuan toleransi asam berkaitan dengan 

komposisi dan struktur membran sel (strain toleran asam memiliki membran sel sebesar 49.5 kDa 

dan 3 lapis protein sebesar 66.0 kDa, 58.0 kDa dan 44.0 kDa, ekspresinya meningkat pada media 

dengan pH 4). Kawuri (1997) dalam Widyasari et al., (2013) menambahkan kemampuan 

Rhizobium sp. untuk bertahan pada kondisi agak asam (pH 5) disebabkan karena kemampuan untuk 

mempertahankan pH intraseluler (pHi) antara 7.2 dan 7.4 ketika pH eksternalnya (pHe) rendah 

serta mengekstraksi senyawa alkalin ke lingkungan untuk meningkatkan pH eksternalnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa rhizobia mampu menghasilkan ATR (Acid Tolerance Responses) ketika 

ditumbuhkan pada media pH 5, meskipun umumnya kemampuan tersebut menurun pada media 

dengan pH 4. 

 

2. Toleransi bakteri rhizobia terhadap beberapa variasi pH media pertumbuhan secara 

kuantitatif 

Isolat bakteri rhizobia yang telah ditumbuhkan pada media YEMB dengan pH 4, 5, 6, 7, dan 

8 kemudian diinokulasi pada media Agar. Hasil penghitungan koloni bakteri rhizobia yang tumbuh 

dengan metode TPC (Total Plate Count) tersaji pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah koloni bakteri rhizobia yang tumbuh pada media YEMA 

Isolat 
Jumlah koloni bakteri (cfu/gr) 

pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 

A2.1.T5 3 2,42 x 109 20,45 x 109 14,73 x 109 0,67 x 109 

A6.3.5 2 6,82 x 109 19,45 x 109 26,2 x 109 4,86 x 109 

A3.1.2 - 11,02 x 109 26,0 x 109 2,01 x 109 3,66 x 109 

BF A2.2.13 9 89,85 x 109 12,51 x 109 32,62 x 109 1,38 x 109 

 

Setelah diinokulasi pada media Agar, jumlah koloni bakteri rhizobia yang tumbuh kemudian 

dihitung (Gambar 2). Suspensi bakteri dari media dengan pH 4 menunjukkan pertumbuhan, 

walaupun koloni yang tumbuh sedikit. Isolat A2.1.T5 yang tumbuh sebesar 3 cfu/gr, isolat A6.3.5 

tumbuh sebesar 2 cfu/gr dan isolat BF A2.2.13 sebesar 9 cfu/gr, sedangkan isolat A3.1.2 tidak 

menunjukkan pertumbuhan. 

Isolat A2.1.T5 dan A3.1.2 memiliki pertumbuhan optimal pada pH 6, ditunjukkan dengan  

jumlah koloni bakteri tertinggi yang berhasil tumbuh pada media YEMA sebesar 20,45 x 109 cfu/gr 

dan 26,0 x 109 cfu/gr. Isolat A6.3.5 tumbuh optimal pada pH netral sebesar 26,2 x 109 cfu/gr. Isolat 

BF A2.2.13 merupakan satu-satunya isolat yang tumbuh optimal pada pH yang agak rendah (pH 5) 

dengan jumlah koloni bakteri sebesar 89,85 x 109 cfu/gr. Hasil uji kuantitatif ini semakin 

mendukung hasil uji kualitatif yang mengindikasikan isolat BF A2.2.13 merupakan isolat potensial 

untuk dipilih sebagai inokulum.  
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Gambar 2. (a) suspensi bakteri rhizobia; (b) inokulasi suspensi bakteri rhizobia pada media YEMA; 

(c) koloni bakteri rhizobia yang tumbuh setelah inkubasi 3 x 24 jam; (d) penghitungan koloni 

bakteri rhizobia dengan menggunakan colony counter 

 

Derajat kemasaman tanah atau pH tanah akan menentukan keberhasilan dan laju infeksi 

rhizobia pada akar tanaman. Hungria dan Vargas (2000) menyatakan bakteri rhizobia tumbuh 

optimal pada pH 6.0–7.0. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada pH < 6.0 dan > 7.0, pertumbuhan 

dan perkembangan rhizobia menjadi terganggu sehingga kegiatan infeksi akan terhenti. Meskipun 

demikian beberapa strain rhizobia bervariasi toleransinya pada lingkungan yang masam, bahkan 

ada yang mampu bertahan pada pH sangat rendah. Beberapa strain rhizobia yang ditumbuhkan oleh 

Soares et al. (2014) pada pH 5.0 menunjukkan pertumbuhan di atas 109 CFU/mL, menandakan 

kemampuan yang baik dalam mentoleransi kondisi masam (walaupun nilai ini dicapai pada waktu 

inkubasi berbeda-beda). Bakteri toleran asam R. leguminosarum bv trifolii ANU1173 mampu 

tumbuh pada pH 4.5 (Chen et al., 1993), Sinorhizobium meliloti tumbuh optimal pada pH di bawah 

5.5 (Reeve et al., 2002). Lain halnya dengan lingkungan yang basa (alkalin), umumnya bakteri 

rhizobia lebih mampu bertahan pada kondisi sedikit basa dibandingkan tanah masam, seperti 

halnya bakteri Rhizobium fredii yang mampu tumbuh dengan baik pada pH 4-9.5 (Fujihara dan 

Yoneyama, 1993). 

Lahan dengan kondisi basa tinggi dapat menimbulkan masalah, seperti kurang tersedianya 

unsur hara mikro (Fe, Cu, Zn dan Mn) bagi bakteri ataupun tanaman, dan tentu saja akan 

berpengaruh terhadap fiksasi N2 (Budianta dan Ristiyani, 2013). Umumnya pH tinggi dapat 

mencegah Rhizobium tumbuh dan membentuk bintil akar tanaman, tetapi kondisi ini tidak terjadi 

pada R. legumonisarum bv. trifolii yang telah dilaporkan mampu tumbuh dan membentuk bintil 

akar pada kondisi basa (Lebrazi dan Benbrahim, 2014). Kondisi pH yang terlalu tinggi atau terlalu 

rendah akan menyebabkan ketidakstabilan pada konformasi enzim sehingga menyebabkan struktur 

pada enzim rusak. Muthmainnah (2011) menyatakan efek pH pada enzim berkaitan dengan 

keadaan ionisasi dari sistem yang dikatalisis (termasuk substrat) dan enzim itu sendiri (perubahan 

pH dapat mempengaruhi keadaan ionisasi dari asam-asam amino pada sisi aktif enzim sehingga 

akan mempengaruhi interaksinya dengan molekul substrat).  
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Mekanisme fisiologis dan biokimiawi adaptasi rhizobia pada kondisi asam bervariasi. Hal ini 

disebabkan karena meningkatnya kandungan potassium dan glutamat pada sitoplasma sel yang 

stress (Aaron dan Graham, 1991), permeabilitas membran plasma bakteri dan perubahan pada 

komposisi lipopolysaccharides (Ferreira et al. 2012) serta akumulasi dari polyamines (Fujihara dan 

Yoneyama, 1993). Adanya produksi Acid Shock Proteins (ASPs) oleh sel bakteri merupakan salah 

satu usaha sel menghadapi kecaman terhadap pH rendah dengan memberikan perlindungan asam 

pada bakteri tanpa mengubah pH dalam sel (Foster, 1993). Beberapa gen seperti gen actA, actP, 

exoR, IpiA, actR, actS dan phrR berperan penting terhadap pertumbuhan rhizobia pada lingkungan 

dengan pH rendah (Abd-Alla et al., 2014). 

 

IV. KESIMPULAN  

1. Pertumbuhan isolat rhizobia dari lahan bekas tambang nikel mengalami hambatan pada 

pH 4 yang ditunjukkan oleh warna media tidak keruh dan jumlah koloni bakteri sangat 

rendah. 

2. Dua isolat bakteri rhizobia (isolat A2.1.T5 dan A3.1.2) dari empat isolat yang diuji 

mampu tumbuh optimal pada pH 6, satu isolat (isolat A6.3.5) optimal pada pH 7 dan 

satu isolat lainnya (isolat BF A2.2.13) optimal pada pH 5. 

3. Isolat BF A2.2.13 merupakan kandidat terbaik untuk dikembangkan sebagai inokulum 

yang diaplikasikan pada rehabilitasi lahan bekas tambang. 
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ABSTRAK 

 

Pohon keruing (Dipterocarpus, sp) dapat menghasilkan resin dan sudah diusahakan secara tradisional oleh 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dijual. Mereka menyadap pohon keruing dengan 

cara membuat lubang besar pada batang  agar resin mudah keluar dan biasanya tanpa menggunakan stimulan. 

Cara penyadapan tersebut menurunkan porsi kayu yang dapat dimanfaatkan jika ditujukan sebagai penghasil 

kayu pertukangan. Tidak banyak tegakan keruing yang diusahakan untuk diambil resin berupa minyak, 

karena hanya jenis tertentu saja yang dapat menghasilkan minyak dalam jumlah cukup banyak. Penyadapan 

pohon keruing menggunakan alat bor yang diaplikasikan dengan pemberian stimulan diujicobakan pada 

beberapa pohon keruing di KHDTK Haur Bentes, Jawa Barat. Penelitian bertujuan memberikan informasi 

awal penyadapan pohon menggunakan alat bor yang diaplikasikan dengan stimulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penyadapan pohon keruing yang masih hidup (belum ditebang) dengan alat bor dapat 

mengeluarkan minyak. Lebih dari itu aplikasi pemberian stimulan cuka kayu pada saat penyadapan 

cenderung meningkatkan produksi minyak. Penelitian lebih lanjut yang bersifat representarif diperlukan 

untuk mendukung argumentasi hasil penelitian. Salah satu jenis keruing yang dapat disadap untuk diambil 

minyaknya adalah keruing hijau (Dipterocarpus grandiflorus). Kadar pengotor yang ditemukan di dalam 

minyak keruing dengan cara penyadapan bor sebanyak 0,15%. Penyadapan pohon keruing pada saat pohon 

masih hidup dengan metode bor dapat memberikan nilai ekonomi ganda pada tegakan keruing, yaitu produk 

minyak dan kayu. 

 

Kata kunci : penyadapan, keruing, minyak, stimulan, cuka kayu 

 

I. PENDAHULUAN 

Menurut Martawijaya et al. (2005), terdapat sekitar 15 jenis utama dari marga Dipterocarpus 

di Indonesia dengan daerah penyebaran Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kelompok kayu ini 

termasuk jenis komersial yang cocok digunakan untuk konstruksi bahan bangunan, lantai, karoseri 

(kerangka, lantai dan dinding), bangunan pelabuhan dan bantalan kereta api. Selain itu jenis ini 

juga dipakai untuk perkapalan (dek dan kulit tongkang), serta bagian perumahan (balok, tiang, 

papan dan kerangka atap). 

Menurut Soerianegara dan Lemmens (1994), keruing termasuk kelas kuat I-II dan 

digolongkan dalam kayu keras antara sedang hingga berat serta kelas awet III-IV. Lebih lanjut 

disebutkan bahwa kerapatan kayu keruing sebesar 0,6-0,98 g/cm3 pada kadar air kayu 15% dan 

serat kayu lurus kadang-kadang berpautan. Kayu ini berbau keras resin dan seringkali 

permukaannya lengket (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Kimia kayu keruing (D. gracilis) 

mengandung 51% selulosa, 19% lignin, 17% pentosan, 0,9% abu, dan 0,6% silika sedang daya 

larut dalam alkohol benzene 3,9% dalam air dingin 0,3%, air panas 3,2% dan 11,7% dalam larutan 

NaOH 1%. Nilai kalor sebesar 20.425 KJ/kg (Soerianegara dan Lemmens, 1994). 
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Kandungan minyak dalam pohon keruing mengganggu proses pengerjaan kayu. Malik dan 

Santosa (2011) menyatakan bahwa kandungan minyak pada kayu dapat dikurangi dengan cara 

melakukan perebusan atau pengukusan kayu dikupas. Meskipun demikian, menurut Malik dan 

Santosa (2011) kedua perlakuan tersebut belum dapat menghilangkan kandungan minyak secara 

total, sehingga masih ditemukan bercak (noda) pada venir yang dihasilkan. Lebih lanjut dijelaskan 

oleh Malik dan Santosa (2011) bahwa masalah keluarnya minyak pada kayu keruing sampai saat 

ini belum dapat diatasi. 

Di sisi lain, masyarakat sekitar hutan sudah memanfaatkan minyak keruing untuk beberapa 

keperluan. Menurut Shiva dan Jantan (1998) dan Kartawinata (1983), minyak keruing digunakan 

oleh masyarakat sekitar hutan untuk lampu penerangan (obor), dempul pada kapal, sebagai pelapis 

untuk meningkatkan keawetan kayu terhadap air, obat-obatan seperti obat luka bakar atau koreng, 

dis-infectan, stimulan ringan dan analgesic liniments. Minyak keruing juga efektif untuk mengobati 

penyakit genito-urinary (Shiva dan Jantan, 1998). 

Penyadapan keruing secara tradisional yang dilakukan oleh suku Orang Asli (Aborigin) di 

daerah Tasek Bera dan Buloh Nipis di Pahang, Malaysia dilakukan dengan menggunakan alat 

kampak (atau disebut beliong oleh orang setempat) untuk membuat luka pada batang pohon 

keruing dengan ukuran 24 x 7 x 18 cm (Jantan et al., 1991).  Perlukaan tersebut merangsang 

keluarnya resin meskipun lambat alirannya, oleh karena itu mereka akan membakar bagian lubang 

tersebut selama minimal 5 menit untuk memperlancar keluarnya resin (Jantan et al., 1991; 

Ankarfjard & Kegl, 1998). Cara penyadapan tradisional seperti itu juga dilakukan di daerah Burma, 

Bangladesh dan India (Shiva dan Jantan, 1998). Lebih lanjut dijelaskan oleh Shiva dan Jantan 

(1998) bahwa dalam satu pohon dapat dibuat lubang sebanyak 3 sampai 4 buah yang berakibat 

kerusakaan berat pada pohon sehingga di Burma praktek penyadapan tersebut sudah dilarang. 

Ankarfjard (2000) menyebutkan dampak negatif dari teknik penyadapan tersebut pohon menjadi 

rentan roboh jika terkena angin, berkurangnya porsi kayu yang dapat dimanfaatkan untuk papan 

dan keawetan kayu menurun. 

Dengan pertimbangan hal tersebut, Jantan et al. (1991) mencoba teknik penyadapan pohon 

keruing dengan membuat sayatan pada batang pohon selebar 2,5cm, ukuran panjang sama dengan 

diameter batang dan sayatan membentuk sudut 30°. Teknik penyadapan ini diklaim sedikit merusak 

pohon. Penyadapan tersebut juga menggunakan stimulan asam sulfat untuk meningkatkan produksi 

resin (Jantan et al.,1991). Teknik penyadapan lainnya yang juga dianggap sedikit merusak pohon 

berupa sadapan bor (dengan alat bor). Dalam penelitian ini akan diujicoba penyadapan pohon 

keruing dengan cara sadapan bor dan menggunakan stimulan cuka kayu. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi awal penyadapan pohon keruing 

dengan metode bor yang diaplikasikan dengan penggunaan stimulan untuk menghasilkan minyak 

keruing. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Haur 

Bentes di petak 33, di desa Wirajaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Ujicoba penyadapan 

keruing didahului dengan melakukan eksplorasi tegakan keruing di KHDTK Haur Bentes. Jenis 

keruing yang tumbuh di KHDTK Haur Bentes terdiri dari dua jenis, yaitu keruing hijau 

(Dipterocarpus grandiflorus) dan keruing (Dipterocarpus tempehes). Keruing hijau dikenal dengan 

nama keruing pahlapar. Ada sebanyak 12 tegakan keruing hijau dan 13 pohon keruing yang 

tumbuh di petak 33. Seperti sudah diketahui bahwa semua pohon keruing memang mengandung 

getah tetapi hanya keruing jenis tertentu yang bisa diambil getahnya (disadap). Salah satu jenis 
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keruing yang bisa diambil getahnya adalah keruing hijau (D. grandiflorus.). Meskipun tersebar 

tetapi letak tegakan cukup berdekatan antara yang satu dengan lainnya. Tegakan keruing tersebut 

ditanam pada tahun 1942 (berumur 71 tahun saat dilaksanakan penelitan). Kondisi tegakan bagus, 

batang lurus dan keliling batang berkisar antara 78–139cm. Tumbuhan bawahnya tidak begitu rapat 

dan terkadang ditemukan tanaman rotan yang melilit di dekat tegakan keruing. Tegak keruing di 

lokasi penelitian ini belum pernah dilakukan kegiatan penyadapan. Penelitian ujicoba penyadapan 

pohon keruing dilakukan pada bulan Desember 2013. 

 

B. Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa pohon keruing, pita ukur, alat 

penyadap berupa bor, pipa paralon, timbangan, alat tulis, plastik, palu dan paku. 

 

C. Prosedur Kerja Penyadapan Keruing 

1. Menentukan pohon samp secara purposif sebagai sampel yang diberi perlakuan dan 

kontrol. 

2. Mencatat kondisi awal pohon keruing yang akan disadap, seperti keliling pohon dan 

tinggi pohon. 

3. Melakukan penyayatan batang keruing sedikit untuk menghilangkan kulit batang (tebal 

kulit batang ± 3–5 cm) agar mempermudah pengeboran. 

4. Melakukan penyadapan batang keruing menggunakan alat bor berdiamater bor ± 3 mm 

hingga kedalaman 15 cm (Gambar 1). 

5. Memberikan stimulan cuka kayu pada bidang perlukaan sebanyak ± 10 cc (Gambar 2). 

6. Memasang pipa untuk memudahkan getah yang mengalir 

7. Menampung resin yang keluar dengan menggunakan kantong plastik 

8. Menimbang hasil getah sadapan. 

 

  

Gambar 1.  Cara melukai dengan alat bor 

yang digunakan dengan ø 3 mm 

Gambar 2.  Penyemprotan stimulan cuka kayu 

sebanyak 10 cc 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyadapan pohon keruing dilakukan untuk mengeluarkan minyak yang ada di pohon 

keruing. Minyak tersebut biasanya mengganggu proses pengerjaan lebih lanjut dari batang pohon 

keruing menjadi produk olahan seperti kayu pertukangan, mebel, dan lain-lain. Sifat pengerjaan 

kayu keruing bervariasi menurut kadar silika dan damar, semakin tinggi kadar silika akan mudah 

menumpulkan mata gergaji dan semakin tinggi kandungan damarnya akan mempersulit 

penggergajian dan penyerutan kayunya (Martawijaya et.al, 2005). Lebih lanjut dijelaskan juga 
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bahwa pengerjaan kayu keruing pada waktu kayu dalam kondisi basah akan mempersulit proses 

penggerjaannya. 

Tegakan keruing di lokasi KHDTK Haur Bentes belum pernah disadap. Ujicoba penyadapan 

pohon keruing dilakukan dengan cara dibor (menggunakan alat bor secara manual). Metode bor ini 

dipilih untuk meminimalkan kerusakan pohon yang terjadi akibat kegiatan penyadapan mengingat 

pohon keruing di KHDT Haur Bentes menjadi pohon koleksi. Hasil produksi minyak dari ujicoba 

penyadapan pohon keruing di Haur Bentes dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Efek penggunaan stimulan cuka kayu terhadap produksi minyak keruing 

Ulangan 
Produksi minyak (gram) 

Dengan stimulan Tanpa stimulan 

1. 25 8 

2. 18 2 

3. 7 3 

Rata-rata 16,7 4,3 

 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, ujicoba penyadapan pohon keruing baik dengan menggunakan 

stimulan ataupun tidak, menghasilkan minyak keruing yang bervariasi. Aplikasi stimulan cuka 

kayu pada saat penyadapan pohon keruing meningkatkan produksi minyak keruing dibandingkan 

tanpa stimulan. Penggunaan stimulan cuka kayu dapat menghasilkan minyak sebanyak 16,7 

gram/pohon/7 hari pengunduhan. Produksi minyak tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontrol (4,3 gram/pohon/7 hari). Dengan demikian, penggunaan stimulan (cuka kayu) dapat 

meningkatkan produksi minyak keruing sebanyak 12,4 gram/pohon/7 hari atau sebesar 59%. 

Hasil analisis senyawa kimia fraksi cair dari partikel pohon kayu melalui pirolisis dalam 

laruan alkali pada suhu 800ºK menunjukkan bahwa senyawa asam asetat merupakan komponen 

utama selain 1-hidroksi-2 propanon, yaitu sebesar 18,37% (Demirbas, 2005; Wijaya, 2010). Hasil 

analisis senyawa fraksi cair partikel kayu melalui pirolisis dapat dilihat pada Tabel 2. Dengan 

demikian peran asam asetat diduga berpengaruh dalam peningkatan produksi getah keruing yang 

keluar. Seperti halnya penggunaan stimulan cuka kayu dalam penyadapan pinus dan jelutung, asam 

asetat (CH3COOH) di dalam cuka kayu dapat memberikan efek panas dalam perlukaan batang 

keruing sehingga minyak yang keluar lebih lancar (Sukadaryati et al. 2014 dan Sukadaryati et al., 

2016). Efek panas tersebut juga dibantu oleh adanya asam palmitat (minyak goreng) dalam 

campuran komposisi stimulan yang berfungsi sebagai penghantar panas (Sukadaryati et al., 2014). 

Meskipun asam asetat ini tergolong asam lemah, namun paling tidak dapat memperlancar aliran 

getah. Penelitian ini merupakan langkah awal ujicoba penyadapan pohon keruing menggunakan 

metode bor (alat bor) dan dikombinasi dengan pemberian stimulan untuk merangsang keluarnya 

getah. Penelitian lebih lanjut dengan kondisi dan jumlah sampel yang mewakili (representatif) 

masih diperlukan untuk mendukung argumentasi hasil penelitian. 
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Tabel 2. Hasil analisis senyawa kimia fraksi cair dari partikel pohon kayu (0,425 mm) melalui 

pirolisis dalam larutan alkali 

Senyawa Larutan non alkali (suku 

735ºK) 

Larutan alkali (suku 800ºK) 

Asetaldehida 0,95 1,42 

Metanol 0,44 8,65 

Aseton 0,71 1,18 

Metil asetat 0,46 0,55 

Guaiakol 0,42 0,34 

4-Metil-guaiakol 0,44 0,32 

2-Butanon 0,27 0,68 

Asam asetat 14,26 18,37 

1-Hidroksi-2-propanon 12,63 13,88 

1-Hidroksi-2-butanon 5,73 5,98 

Furfural 1,73 1,95 

Furfuralik alkohol 1,69 2,06 

2,6 Dimektosifenol 0,74 1,08 

3-Matil-2,6 Dimektosifenol 0,62 0,86 

Tidak teridentifikasi 52,92 42,28 

Sumber: Demirbas (2005) 

 

Ekspresi menutup luka dengan mengeluarkan getah di bagian yang dilukai, seperti pada 

pohon pinus, karet dan jelutung, merupakan mekanisme pertahanan diri terhadap serangga, jamur 

ataupun mikroba lainnya yang masuk ke dalam pohon tersebut. Kondisi  yang sama juga terjadi 

pada pohon keruing yang dilukai. Proses penutupan luka sadapan terjadi saat getah terkumpul pada 

tempat perlukaan dan jika sudah terpapar udara akan menyebabkan zat-zat yang mudah menguap 

seperti mono atau sesqueterpen menguap dan asam diterpen berpolimerisasi menutupi luka sadapan 

(Martin et.al 2003 dalam Rodrigues et al. 2008). Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran perlunya 

stimulan dalam kegiatan penyadapan pohon bergetah untuk memperlancar keluarnya getah. Santosa 

(2011) menyebutkan bahwa pemberian stimulan dapat mempertahankan getah lebih lama dalam 

bentuk cair sehingga mudah mengalir keluar. 

Hasil penelitian Jantan et al., (1991) menyebutkan bahwa penyadapan keruing 

(Depterocarpus kerii) dengan membuat luka sadap berukuran lebar 2,5 cm, disayat pada batang 

pohon sepanjang diameter pohon (bentuk ½ spiral) dengan sudut 30º dapat meminimalkan 

kerusakan batang pohon keruing akibat pengambilan minyaknya. Jantan et al (1991) selanjutnya 

juga mengungkapkan bahwa perlakuan pemberian stimulan asam sulfat pada 4 taraf konsentrasi 

(2,5 %, 5 %, 10 %, 15 %, 25% dan 50%) dengan penyadapan model tersebut menimbulkan 

kerusakan batang yang ringan dan pemberian asam sulfat hingga 10% dapat meningkatkan produksi 

minyak keruimg paling maksimal dan lebih disarankan.  

Minyak yang diambil dari penyadapan pohon keruing memiliki warna kuning jernih namun 

bila sudah mengental warnanya berubah menjadi kuning tua. Tekstur minyak keruing licin dan 

tidak lengket. Kondisi ini berbeda dengan getah pinus yang bila dipegang terasa lengket. Minyak 

keruing tidak mempunyai bau khas seperti getah pinus. Namun demikian, kayu keruing mempunyai 

bau damar yang agak mencolok (Martawijaya et al., 2005). Hasil penelitian Jantan et al., (1991) 

menyebutkan penyadapan dengan membuat sayatan berukuran tertentu dan aplikasi stimulan 

menghasilkan minyak keruing lebih berkualitas yang berwarna kuning terang dan tercium harum 
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khas damar, sementara minyak yang dihasilkan oleh penyadapan secara tradisional berwarna coklat 

tua dan tidak harum baunya. 

Secara visual, minyak keruing yang dihasilkan dari sadapan bor dan ditampung dalam tempat 

yang tertutup rapat (plastik) lebih bersih karena sisa-sisa ranting, daun ataupun batang sisa sadapan 

tidak masuk ke dalam tempat penampungan plastik yang tertutup tersebut. Hanya ditemukan air 

hujan yang terjebak di dalam tempat penampungan, namun demikian air tersebut mudah dipisahkan 

dari minyak keruing. Hasil uji kadar pengotoran terhadap minyak keruing yang dihasilkan dari 

sadapan dengan cara bor dan diberi stimulan cuka kayu diperoleh nilai 0,15%. Hal ini berarti 

minyak keruing yang diperoleh termasuk bersih dari kontaminasi kotoran yang masuk bercampur 

dengan minyak keruing, seperti hasil pengamatan secara visual.  

Ankarfjard (2000) menyebutkan bahwa minyak yang dikeluarkan dari pohon keruing sangat 

menguntungkan dalam proses pengerjaan kayu, karena kayu menjadi lebih kering sehingga mudah 

diproses lebih lanjut. Dengan demikian, penyadapan keruing pada saat pohon masih berdiri dapat 

memberikan nilai ekonomi ganda. Satu sisi minyak hasil sadapan dapat dimanfaatkan sesuai 

kegunaannya, sedang di sisi lain memudahkan pemanfaatan batang keruing (jika ditebang) tanpa 

perlakuan lebih lanjut karena minyak sudah dikeluarkan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penyadapan pohon keruing pada pohon hidup menggunakan alat bor yang disertai 

dengan pemberian stimulan cuka kayu lebih meningkatkan produksi minyak 

dibandingkan tanpa pemberian stimulan. 

2. Kualitas minyak keruing yang dihasilkan berdasarkan pengotornya yang tercampur di 

dalam minyak keruing sebanyak 0,15%. 

3. Penyadapan pohon keruing dengan metode bor memberikan nilai ekonomi ganda pada 

tegakan keruing. Di satu sisi dapat diambil hasil minyak saat pohon masih berdiri dan di 

sisi lain batang kayunya masih dapat dimanfaatkan untuk pertukangan sekaligus 

memudahkan proses pengerjaan batang kayu keruing lebih lanjut setelah resinnya 

dikeluarkan. 

 

B. Saran 

Penelitian lebih lanjut yang bersifat representarif baik dalam hal jumlah sampel maupun 

kondisi lapangan, diperlukan untuk mendukung argumentasi hasil penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ankarfjard, R. & M. Kegl, 1998. Tapping Oleoresin From Dipterocarpus alatus 

(Dipterocarpaceae) in LAO Village. Economy Botany 52(1):7–14. The New York Botanical 

Garden, Bronx, NY. USA.    

Ankarfjard, R. 2000. Impact From Tapping Oleoresin From Dipterocarpus alatus Trees And 

Timber Value in LAO P.D.R. Article to the Journal of Economic Botany, May 2000. 

Appanah, S. dan J.M. Turnbul. 1998. A Review of Diterocarps: Taxonomy, Ecology and 

Silviculture. CIFOR, Bogor, Indonesia. 

Demirbas, Ayhan. 2005. Pyrolysis of Ground Beech Wood in Irregular Heating Rate Conditions. 

Journal of Analytical and Applied Pyrolisis 73:39–43. Diakses di www.elsevier.com 

Jantan, Ibrahim. Abu Said Ahmad & Abdul Rashh Ahmad. 1991. Tapping of oleo-resin from 

Dipterocarpus Kerrii. Journal of Tropical Forest Science 3(4): 348 – 355. 

http://www.elsevier.com/


Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │417 
 

 

Kartawinata, K. 1983. Jenis-Jenis Keruing. Lembaga Biologi Nasional- LIPI. Bogor.Malik, J & A. 

Santosa. 2011. Karakteristik Kayu Lamina Dari Kayu Keruing Berminyak Setelah Diekstrak. 

Jurnal Penelitian Hasil Hutan 29(30):271–277. Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. Bogor.  

Martawijaya, A., I. Kartasujana, K. Kadir dan S.A. Prawira. 2005. Atlas Kayu Indonesia Jilid I. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan. Bogor. 

 Rodrigues, KCS, Azevedo PCN, Sobreiro L.E Pelissari P & Fett-Netto AG. 2008. Oleoresin Yield 

of Pinus elliottii Plantations in Subtropical Climate: Effect of Diameter, Wound Shape and 

Concrentration of Active Adjuvants in Resin Stimulating Paste. Jurnal Crops and Product 

27:322–327.  

Santosa, G. 2011. Pengruh Pemberian Etrat terhadap Peningkatan Produktivitas Penyadapan 

Getah Pinus (Studi Kasus di KPH Sukabumi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan 

Banten). Laporan Penelitian. Fakultas kehutanan IPB. Bogor. Tidak diterbitkan. 

Shiva, M. P & I. Jantan. 1998. Non Timber Forest Product from Dipterocarps. Dalam  Non Timber 

Forest Product from Dipterocarps. Dalam Simmathiri Apannah & Jennifer M. Turnbull. A 

Review of Dipterocarps: Taxonomy, Ecology and Sylviculture. Center For International 

Research. Bogor. Indonesia. 

Sukadaryati, Gunawan Santosa, Gustan Pari, Dodik Rhido Nurrochmad & Hardjanto. 2014. 

Penggunaan Stimulan dalam Penyadapan Pinus. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 32 (4): 329–

340. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil 

Hutan. Bogor.  

Sukadaryati, Dulsalam & Yuniawati. 2016. Effects of Tapping Pattern and Wood Vinegar, Lime 

and Galangal Stimulants on Sap Production of Swam Jelutong (Dyera lowii) in Indonesia. 

Journal of Tropical Forest Science 28(4): 527–532. Forest Research Institute Malaysia. 

Malaysia. 

Wijaya, MM. 2010. Pirolisis Limbah Kayu dan Bambu yang Ramah Lingkungan Untuk 

Menghasilkan asam Asetat. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak diterbitkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │419 
 

 

- C.12 - 

STERILISASI EKSPLAN DAUN MUDA ALPOKAT PADA BERBAGAI KONSENTRASI 

SODIUM HYPOCHLORITE MELALUI KULTUR JARINGAN12 

 

Oleh: 

Nursyamsi 1 dan Nurul Hikma2 
 

1Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
2Universitas Islam Negeri  Alauddin Makassar 

Jl. Baji Gau II no. 61 Makassar, SULSEL 

 Email: nursyamsianwar @yahoo.com 
 

ABSTRAK 

 

Alpokat (Persea Americana Mill.) merupakan salah satu tanaman tropis yang mempunyai banyak manfaat 

untuk kesehatan. Buah, biji dan daunnya telah digunakan sebagai obat tradisional (obat herbal). Banyaknya 

kandungan senyawa metabolit sekunder pada alpokat dan semakin meningkatnya keinginan masyarakat 

menggunaan bahan alam sebagai obat, menyebabkan bertambahnya permintaan tanaman ini untuk bahan 

baku obat. Namun demikian kadar senyawa yang rendah dalam tanaman menuntut kebutuhan tanaman dalam 

jumlah banyak, sehingga memengaruhi kebutuhan luasan lahan dan upaya budidayanya.. Oleh karena itu, 

diperlukan alternatif metode untuk memperbanyak produksi metabolit sekunder tanpa mengharuskan upaya 

penanaman massal. Teknik kultur jaringan merupakan salah satu upaya yang dapat mewujudkan hal tersebut 

karena kalus sebagai hasil awal kultur jaringan diduga mengandung metabolit sekunder. Namun demikian, 

untuk menghasilkan kalus, tahap sterililisasi eksplan merupakan salah satu faktor penentunya. Bahan kimia 

yang biasa digunakan untuk sterilisasi eksplan. dalam kultur tanaman adalah sodium hypochlorite.  Oleh 

karena itu tujuan penelitian adalah menentukan konsentrasi sodium hypochlorite yang tepat untuk sterilisasi 

eksplan daun alpokat. Tingkat konsentrasi yang diterapkan adalah  2%,  2,5%, 3%, 3,5% dan 4%. Persentase 

eksplan yang steril, waktu mulai munculnya kontaminasi, dan  respon eksplan merupakan variabel-variabel 

yang diamati dalam penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh konsentrasi sodium hypochlorite yang tepat 

untuk sterilisasi eksplan daun muda alpokat adalah 3,5 %. Konsentrasi tersebut menghasilkan eksplan yang 

steril 90% dan kontaminasi mulai muncul pada hari ke 7 setelah tanam. Respon eksplan daun muda alpokat 

terhadap konsentrasi sodium hypochlorite adalah daun masih berwarna hijau dan 2 minggu setelah tanam 

daun mulai bergelombang dan berkalus. 

 

Kata Kunci: kultur jaringan, sterilisasi, eksplan, sodium hypochlorite , alpokat (Persea Americana Mill.) 

 

I. PENDAHULUAN 

Tanaman alpokat (Persea Americana Mill.) termasuk famili Lauraceae dan tumbuh subur di 

daerah tropis. Tanaman alpokat dapat ditanam di kebun-kebun maupun diantara tanaman 

kehutanan. Alpokat memiliki berbagai bentuk pohon mulai dari pohon lurus dengan batang yang 

kuat sampai pohon-pohon yang lebih kecil dengan ranting tegak dan daun banyak berkumpul 

diujung ranting. Tanaman alpokat (Persea americana Mill) memiliki tinggi antara 15-20 m. 

Batangnya bercabang rendah dan memiliki daun yang rapat. Daunnya berwarna hijau tua, 

berbentuk runcing sampai agak melebar, dengan panjang 10-20 cm. Daun yang muda berwarna 

agak kemerah-merahan. Buahnya berbentuk bulat lonjong dan terdapat satu biji dalam satu buah 

(Purnomo, 2009). 

                                                           
12Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 
diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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Alpokat dalam dunia pengobatan telah banyak digunakan sebagai obat tradisional untuk 

mengobati segala jenis penyakit. Daging buahnya bisa mengurangi rasa sakit dan mengobati 

sariawan. Daun buah alpokat digunakan untuk menurunkan darah tinggi, mengobati nyeri saraf, 

batu ginjal dan nyeri lambung. Selain daun  dan buahnya, biji buah alpokat juga bisa digunakan 

untuk mengurangi kadar gula dalam darah (Marlinda, dkk., 2012). Banyaknya kandungan senyawa 

metabolit sekunder pada alpokat dan semakin meningkatnya keinginan masyarakat menggunaan 

bahan alam sebagai obat, menyebabkan bertambahnya permintaan tanaman ini untuk bahan baku 

obat. Namun demikian kadar senyawa yang rendah dalam tanaman menuntut kebutuhan tanaman 

dalam jumlah banyak, sehingga memengaruhi kebutuhan luasan lahan dan upaya budidayanya.. 

Oleh karena itu, diperlukan alternatif metode untuk memperbanyak produksi metabolit sekunder 

tanpa mengharuskan upaya penanaman massal. Teknik kultur jaringan merupakan salah satu upaya 

ya ng dapat mewujudkan hal tersebut karena kalus sebagai hasil awal kultur jaringan diduga 

mengandung metabolit sekunder. 

Teknik kultur jaringan merupakan kegiatan mengisolasi bagian-bagian tertentu pada suatu 

tanaman (sel, jaringan dan organ seperti akar, tunas atau jaringan tumbuh lainnya) untuk dikultur 

atau ditumbuhkan pada media yang steril sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak 

diri dan tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Pada kegiatan kultur jaringan, masalah-

masalah yang sering muncul dapat menjadi penyebab gagalnya tujuan kultur. Masalah tersebut 

antara lain dari bahan tanaman yang akan dikulturkan atau disebut juga eksplan. Eksplan dapat 

berasal dari tunas pucuk, potongan batang satu buku, potongan batang tanpa buku, daun, akar, dan 

biji (endosperma). 

Eksplan yang diambil dari alam (lapangan) mengandung kotoran-kotoran, debu dan sumber 

kontaminan lain yang hidup di permukaan, bahkan dapat hidup dalam jaringan eksplan. 

Kontaminan ini harus dimatikan tanpa merusak atau mematikan jaringan tanaman yang akan 

dikultur (Darmono 2003). Eksplan yang akan diinisiasi untuk kultur harus dalam keadaan steril. 

Tahap awal yang dilakukan dalam kegiatan kultur jaringan adalah sterilisasi eksplan (Wetherell, 

1982). Tujuan sterilisasi dilakukan untuk mensucihamakan dan membebaskan eksplan dari 

mikroorganisme, sehingga dapat ditumbuhkan dalam media kultur dengan kondisi yang aseptik. 

Keberhasilan kultur jaringan sangat ditentukan oleh sterilisasi eksplan, jika sterilisasi gagal maka 

kegiatan selanjutnya yaitu induksi kalus untuk produksi senyawa metabolit sekunder tidak dapat 

dilaksanakan.  

Metode sterilisasi yang digunakan meliputi ketepatan cara, bahan sterilan maupun waktu 

sterilisasi akan menentukan keberhasilan proses sterilisasi yang dilakukan. Ada berbagai bahan 

kimia sterilan yang dapat digunakan untuk sterilisasi eksplan yaitu natrium hipoklorit (NaCLO) 

atau sodium hypochlorite, merkuri khlorit (Sublimat), detergent dan alkohol 70% (Shofiyani dan 

Hajoeningtijas, 2010). Penelitian Armila (2014) menunjukkan bahwa penggunaan bahan sterilan 1g 

bakterisida, 1g fungisida, 10% sodium hypochlorite dan 5% sodium hypochlorite disertai 

pembakaran mampu menekan kontaminan yang lebih baik dibandingkan perlakuan yang lain pada 

sterilisasi bawang merah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian sterilisasi eksplan daun muda alpokat 

dengan berbagai konsentrasi sodium hypochlorite melalui kultur jaringan. Penelitian bertujuan 

untuk menentukan konsentrasi sodium hypochlorite yang tepat untuk sterilisasi daun muda alpokat 

melalui kultur jaringan. 
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II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Penelitian dan 

Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Penelitian dilakukan mulai Agustus 

sampai dengan September 2017. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan utama yang digunakan sebagai eksplan adalah daun muda alpokat yang berasal dari 

lapangan. Bahan untuk sterilisasi yaitu deterjen, fungisida, alkohol 70%,  sodium hypochlorite 12% 

yang akan dicairkan sesuai dengan konsentrasi perlakuan, tween 20, antiseptik yang mengandung 

Povidone Iodine 10% , dan aquades steril. Media dasar yang digunakan adalah media MS 

(Murashige dan Skoog), sukrosa, 2,4 D dan tepung agar. Alat-alat yang dipakai  antara lain gelas 

ukur, pipet, gelas kimia (baker glass), timbangan analitik, pH meter, hotplate, magnetic stirrer, 

botol kultur, autoklaf, lampu bunsen,  Laminar Air Flow (LAF). 

 

C. Metode Penelitian 

1. Pengenceran Sodium hypochlorite   12% (klorox) 

 Sodium hypochlorite 12% sebelum digunakan untuk sterilisasi terlebih dahulu diencerkan 

sesuai perlakuan yaitu konsentrasi 2%, 2,5%, 3% , 3,5% dan 4%. Adapun rumus pengenceran yang 

digunakan yaitu  : 

 Rumus Pengenceran            

   V1  M1  =  V2  M2 

 Keterangan  : 

   V1  =  volume sebelum pengenceran 

   M1 =  konsentrasi sebelum pengenceran 

   V2 =  volume setelah pengenceran 

   M2 =  konsentrasi setelah pengenceran 

 

Misalnya konsentrasi sodium hypochlorite yang akan dibuat yaitu 2% :  

  V1  M1        =  V2  M2  

       100 mL   12%  =  x  2%         

     

  1200 mL   =   x   

     2 

      x      =  600 mL 

Aqudes steril yang ditambahkan 600 mL -100 mL = 500 ml 

Jadi 100 mL yang telah diambil dari larutan sodium hypochlorite konsentrasi 12% diencerkan 

menjadi 2% dengan cara menambah aquades steril sebanyak 500 mL ke dalam erlenmeyer yang 

telah berisi larutan awal 100 ml. Demikian pula untuk pengenceran larutan sodium hypochlorite 

2,5 %, 3%, 3,5% dan 4% menggunakan rumus di atas. 

 

2. Sterilisasi dan Penanaman Eksplan 

 Daun muda alpokat (daun ke 4 atau 5 dari ujung) yang digunakan sebagai eksplan. Daun 

yang telah diambil dari pohon disterilisasi 2 tahap yaitu sterilisasi di luar laminar dan sterilisasi 

dalam laminar. Sterilisasi di luar laminar dilakukan dengan cara eksplan dibersihkan dengan sabun 

cair pada air mengalir, lalu rendam dalam fungisida yang ditambah beberapa tetes sabun cair 

selama 20 menit dan dibilas aquades steril 3 kali. Sterilisasi selanjutnya dilakukan di dalam laminar 
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dengan cara setiap eksplan disemprot alkohol 70% lalu direndam dalam sodium hypochlorite sesuai 

perlakuan selama 15 menit. Setelah itu dibilas aquades steril 3 kali, kemudian eksplan diletakkan 

satu persatu dalam cawan petri dan dipotong-potong bujursangkar dengan lebar sisi 1x1 cm. 

Potongan eksplan direndam dalam betadine selama 1 menit lalu ditiriskan di atas kertas tisu steril 

dalam cawan petri.  Eksplan ditanam dalam media MS yang mengandung 2,4 D dengan konsentrasi 

1 ppm. Setiap botol media berisi 2 eksplan daun alpokat. 

 

3. Rancangan Penelitian 

 Ada 5 taraf konsentrasi larutan sodium hypochlorite yang diterapkan sebagai perlakuan, 

yaitu 2%, 2,5%, 3%, 3,5% dan 4%. Setiap perlakuan diulang 20 kali. Variabel yang diamati adalah 

persentase eksplan yang steril, waktu mulai kontaminasi dan respon eksplan.  Persentase eksplan 

yang steril dihitung dengan cara : 

 

                                                      Jumlah eksplan steril 

Persentase eksplan yang steril  =        x100 % 

                                                            Jumlah eksplan 

 

Pengamatan dilakukan secara visual setiap hari  selama 1 bulan. Data dianalisis dan diinterpretasi 

secara deskriptif kuantitatif.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sterilisasi merupakan suatu proses untuk mematikan mikroorganisme dan spora yang 

melekat pada eksplan tanpa mematikan eksplannya sendiri. Ada 2 cara sterilisasi eksplan yang 

dapat dilakukan yaitu secara mekanik dan secara kimia. Sterilisasi secara mekanik dilakukan 

dengan cara membakar eksplan di atas lampu bunsen sebanyak tiga kali. Sterilisasi secara mekanik 

ini digunakan eksplan yang keras seperti tebu, biji salak, dan sebagainya. Selain itu dapat 

digunakan juga untuk eksplan yang berdaging seperti wortel, umbi, dan sebagainya. Sterilisasi 

yang digunakan untuk jaringan muda atau eksplan lunak seperti anther, daun dan tangkai daun 

yaitu sterilisasi secara kimia (Hendaryono dan Wijayani, 1994). Sterilisasi secara kimia dilakukan 

dalam penelitian ini karena eksplan yang digunakan merupakan jaringan muda berupa daun muda. 

Ada beberapa macam bahan kimia yang dapat digunakan untuk sterilisasi eksplan, dan semuanya 

memerlukan ketepatan konsentrasi dan waktu perendaman agar sterilisasi dapat berhasil.   Adapun 

dari hasil pengamatan diperoleh sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Persentase eksplan daun muda alpokat yang steril hingga umur 4 minggu setelah tanam 

Konsentrasi   Minggu     

Sodium hypochlorite I II III IV 

2% 0 0 0 0 

2,50% 25 20 20 20 

3% 40 35 30 30 

3,50% 95 90 90 90 

4% 40 40 40 40 

 

Perendaman eksplan dalam larutan sodium hypoclorite 2% ternyata belum menghasilkan 

eksplan yang steril sampai 4 minggu pengamatan.Semua eksplan yang direndam pada konsentrasi 

tersebut, seluruhnya terkontaminasi sejak 3 hari setelah tanam.  Konsentrasi sodium hypochlorite  

2% ini masih rendah sehingga belum dapat mematikan spora ataupun mikroorganisme yang 
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terdapat pada eksplan. Semakin tinggi konsentrasi sodium hypochlorite  yang digunakan, maka 

persentase eksplan yang steril semakin banyak hingga konsentrasi 3,5%. Pada konsentrasi 3,5% 

menghasilkan persentase eksplan yang steril  terbanyak yaitu 95% pada minggu pertama dan pada 

akhir pengamatan yaitu umur 4 minggu setelah tanam berkurang menjadi 90%. Hal ini 

menunjukkan sodium hypochlorite  dengan konsentrasi 3,5% sangat cocok untuk sterilisasi daun 

muda alpokat.   

Menurut Gunawan (1987), setiap bahan tanaman mempunyai tingkat kontaminasi 

permukaan yang berbeda, tergantung pada jenis tanaman, bagian tanaman yang digunakan, daun 

berbulu atau tidak, dan musim waktu mengambil eksplan. Eksplan yang digunakan pada penelitian 

ini diambil pada akhir musim kemarau sehingga kondisi eksplan daun alpokat tidak terlalu basah. 

Eksplan yang kondisinya basah karena diambil pada waktu musim hujan kemungkinan kontaminasi 

sangat tinggi. Waktu mulai eksplan terkontaminasi disajikan pada Table 2.  

 

Tabel 2. Pengaruh konsentrasi sodium hypochlorite terhadap waktu mulai terkontaminasi  

eksplan daun muda alpokat 

 Konsentrasi 
Hari 

Sodium hypochlorite  

2% 3 

2,50% 2,3 

3% 6,2 

3,50% 7 

4% 4,6 

 

Kontaminasi eksplan tercepat terjadi pada perlakuan 2,5% dengan rata-rata mulai 

terkontaminasi hari ke 2 setelah tanam. Sebaliknya eksplan yang disterilisasi dengan 3,5% sodium 

hypochlorite mengalami kontaminasi paling lambat. Perendaman eksplan dengan konsentrasi 

tersebut mampu memperlambat terjadinya kontaminasi, karena awal kontaminasi dimulai pada hari 

ke 7 setelah tanam dan eksplan yang terkontaminasi sedikit. Hasil pengamatan secara visual yang 

dilakukan setiap hari memperlihatkan kontaminasi oleh jamur lebih cepat muncul. Menurut 

Wudianto (2002), jamur/cendawan pada umumnya berbentuk seperti benang halus yang tidak bisa 

dilihat dengan mata telanjang tetapi kumpulan dari benang halus tersebut (miselium) bisa dilihat 

dengan jelas. Jamur kontaminan biasanya tumbuh di sekitar eksplan atau di media. Warna jamur 

kontaminan ada beberapa macam, antara lain putih, hijau, dan putih ke abu-abuan seperti yang 

nampak pada Gambar 1. Selain kontaminasi eksplan oleh jamur, bakteri juga dapat bertindak 

sebagai kontaminan, seperti yang nampak Gambar 1(D). Umumnya kontaminasi eksplan oleh  

bakteri ditandai dengan keluarnya cairan warna putih keruh seperti susu atau lendir dan berbau 

busuk (Darmono, 2003). 
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Gambar  1. Kontaminasi disebabkan jamur berwarna putih (A), jamur berwarna hijau (B),  

jamur berwarna putih keabu-abuan (C) dan kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri (D) 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bakteri tumbuh pada eksplan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa bakteri sebagai penyebab kontaminan berasal dari eksplan atau terjadi kontaminasi secara 

internal. Kontaminasi internal biasanya kemunculan dan prosesnya lebih lambat dibanding 

kontaminasi eksternal atau kontaminasi oleh jamur. Hasil pengamatan juga menunjukkan sebagian 

besar eksplan pada semua perlakuan mengalami kontaminasi eksternal. Respon berbeda-beda 

ditunjukkan oleh eksplan terhadap sterilisasi yang diterapkan. Eksplan yang direndam dalam 

sodium hypochlorite 2% dan 2,5% mengalami kontaminasi 2 hari setelah tanam. Bahkan hasil 

pengamatan yang dilakukan hingga umur 4 minggu menunjukkan semua eksplan yang direndam 

sodium hypochlorite telah terkontaminasi, sedangkan eksplan yang direndam sodium hypochlorite 

2,5% masih ada yang steril. Eksplan yang masih bertahan ini, mulai membentuk kalus.  Eksplan 

yang disterilisasi sodium hypochlorite 3% dan 4%  menunjukkan tingkat kontaminasi lebih rendah 

dibanding yang direndam sodium hypochlorite 2% dan 2,5%. Perendaman eksplan sodium 

hypochlorite 3% menghasilkan 40% eksplan masih steril pada pengamatan minggu pertama dan 

menurun menjadi 30% pada minggu ke 4. Perlakuan sodium hypochlorite 4% menghasilkan 40% 

eksplan steril pada pengamatan 1 minggu sampai dengan 4 minggu setelah tanam. Beberapa 

eksplan yang steril, jaringannya mati atau daun berwarna coklat seperti yang nampak Gambar 2 

(C). Sementara sebagian eksplan steril yang lain walaupun jaringannya mati tetapi tulang daun 

masih hijau dan diujung tulang daun tersebut terbentuk kalus seperti yang nampak pada Gambar 2. 

Sterilisasi eksplan dengan sodium hypochlorite  3,5% memberikan hasil terbaik. Hampir 

seluruh eksplan masih steril sampai pada akhir pengamatan (4 minggu setelah tanam). Eksplan 

mulai bergelombang di 2 minggu setelah tanam dan berkalus pada umur 3 minggu setelah tanam. 

Eksplan tersebut tetap hijau daunnya dan di pinggirnya tumbuh kalus seperti nampak pada Gambar 

2 A. Ada pula eksplan yang tetap rata dan berwarna hijau daunnya serta kalus tumbuh dipinggir 

daun (Gambar 2D). 

 

 

 

 

A 

D 

B 

C 
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Gambar 2.  Respon eksplan terhadap perlakuan yang diterapkan. 

 

Keterangan: (A) Daun bergelombang dan di pinggirnya ditumbuhi kalus, (B) Jaringan daun 

berwarna coklat tetapi ujung tulang daun yang masih hijau ditumbuhi kalus, (C) 

Ekplan berwarna coklat (mati), (D) Daun tetap rata dan pinggirnya ditumbuhi kalus. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Konsentrasi sodium hypochlorite 3,5% efektif untuk sterilisasi eksplan daun muda 

alpokat  

2. Perendaman eksplan dengan sodium hypochlorite 3,5% mampu memperlambat waktu 

awal munculnya kontaminasi dan menghasilkan eksplan steril terbanyak 

3. Eksplan yang disterilisasi dengan sodium hypochlorite 3,5% memiliki kondisi segar 

berwarna hijau dan mampu membentuk  kalus. 

 

B. Saran 

1. Pertumbuhan kalus pada eksplan perlu diteliti lebih lanjut, agar  berat kalus yang dapat 

diambil pada satu eksplan dapat diketahui. 

2. Pengambilan eksplan terutama yang dari lapangan sebaiknya memperhitungkan musim. 
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KERAGAMAN GENETIK BITTI (Vitex cofassus)   

DI KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN  

BERDASARKAN PENANDA MIKROSATELIT 

 

Oleh: 

Rismawati1,Wanty Tampubolon1, Siti Halimah Larekeng2, Asmawati1,Gusmiaty2) 
1)PEH Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wil. II, Makassar  

2) Lab. Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar 

Jl. Perintis Kemerdekaan Km 17,5 Makassar, Sulawesi Selatan 

*Email: sitih5h.82@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Bitti salah satu tanaman unggul Sulawesi Selatan yang memiliki kualitas kayu tinggi namun budidaya 

tanaman yang tergolong lambat dan terdapat kecenderungan jika dibiarkan maka kualitas kayu secara 

fisiologi dan genetik akan menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman genetik 

bitti di Desa Malelleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian molekuler dilakukan di 

Laboratorium Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon Fakultas Kehutanan Unhas. Isolasi DNA menggunakan 

metode CTAB dan primer untuk mengamplifikasi keseluruhan sampel yaitu CIRAD1TeakF05mAJ968931, 

CIRAD1TeakB03AJ968930, danCIRAD3TeakE06 AJ968939. Analisis keragaman genetik menggunakan 

program Darwin 6.0 dan online Polymorphism Information Contect Calculator.  Hasil pengamatan 

menggunakan metode SSR-PCR diperoleh keragaman genetik dimana analisis dendogram menghasilkan tiga 

kluster. Sedangkan berdasarkan nilai He diperoleh rata-rata 0,68 dan 0,62. Berdasarkan hasil nilai He and 

PIC bahwa Bitti provenan Bulukumba memiliki nilai keanekaragaman genetik yang tinggi berdasarkan pada 

perhitungan jika nilai He (≥ 0.5). 

 

Kata Kunci:Vitex cofassus, SSR, variasi genetic 

 

I. PENDAHULUAN 

Kayu Bitti merupakan kayu unggulan Sulawesi Selatan yang termasuk dalam family 

Verbenaceae. Bitti memiliki nilai ekonomis tinggi karena kayunya kuat dan awet. Kayu bitti 

termasuk sebagai salah satu jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan perahu phinisi (perahu 

khas Sulawesi Selatan). Jenis ini memiliki potensi untuk dikembangkan karena merupakan salah 

satu jenis andalan yang unggul (Langga, dkk., 2012). 

Tegakan bitti khususnya di Sulawesi Selatan merupakan jenis pionir, yang saat ini banyak 

ditemukan pada areal hutan sekunder. Penanaman bitti pada kondisi tempat tumbuh yang tidak 

sesuai dan perbanyakan tanaman yang umumnya menggunakan anakan alam yang dicabut dari 

bawah tegakan. Hal ini  menyebabkan kualitas bibit yang digunakan kurang terjamin sehingga 

dapat menurunkan kualitas dan potensikayu bitti (Gusmiaty, dkk., 2012). Semakin berkurangnya 

potensi dan kualitas tanaman bitti diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang potensi genetik 

untuk dijadikan bahan pengembangan bitti dimasa depan yaitu melalui studi tentang faktor genetik 

salah satunya mengenai keragaman genetik bitti. 

Keragaman genetik merupakan cerminan kemampuan adaptasi tanaman hutan, sehingga 

populasi keragamaan genetik yang tinggi memiliki adaptasi yang tinggi pula. Keragaman genetik 

yang tinggi dari suatu populasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni mutasi dan aliran gen, 

sedangkan faktor yang menurunkan keragaman genetik adalah seleksi dan hanyutan genetik 

(Widyastuti, 2010). 

mailto:sitih5h.82@gmail.com
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Keragaman genetik dapat diperoleh dari penggunaan berbagai penanda molekuler, salah 

satunya yaitu Simple Sequence Repeat (SSR). SSR atau biasa dikenal dengan sebutan mikrosatelit 

merupakan marka molekuler yang mampu mendeteksi satu fragmen DNA yang mengandung satu 

pola perulangan sederhana dari basa nitrogen (2-5 nukleotida) (Yuniarini, 2013). 

Penelitian tentang tanaman kehutanan menggunakan penanda mikrosatelit telah banyak 

dilakukan seperti pada tanaman Agathis (Ebi, 2015), Eucalyptus (Nurtjahjaningsih, 2013) dan 

Shorea (Nurtjahjaningsih, 2012). Peneltian bitti menggunakan mikrosatelit belum pernah dilakukan 

sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat tingkat keragaman genetik dalam 

keberlangsungan populasi dari jenis tersebut. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Oktober 2017 di Laboratorium 

Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel di lapangan yaitu cutter, pita ukur, GPS, 

tallysheet, kamera digital, gunting, alat tulis menulis, coolerbox, spidol permanen, kertas label dan 

kantong klip plastik. Bahan yang dibutuhkan adalah es batu dan sampel daun bitti yang diambil 

dari populasi pohon sebanyak 10 sampel di Hutan Sumber Benih Desa Mallelleng, Kecamatan 

Kajang, Kabupaten Bulukmba, Sulawesi Selatan. 

Alat dan bahan yang digunakan untuk teknis analisis molekuler dengan penanda mikrosatelit 

terbagi dalam tahap pekerjaan, yaitu tahap ekstraksi DNA, PCR, elektoforesis dan visualisasi 

DNA.  

 

C. Prosedur Penelitian 

Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan adalah daun bitti yang diambil dari 144 individu pohon di Hutan 

Sumber Benih DesaMallelleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

Sampel yang diambil kemudian dimasukkan kedalam kotak box es, tujuannya agar daun yang di 

ambil tetap terjaga kualitasnya dan tidak rusak. 

 

Isolasi DNA 

Sampel daun  bitti ditimbang seberat 100 mg tanpa tulang daun. Daun kemudian kemudian 

digunakan untuk proses ekstraksi DNA menggunakan KIT Geneaid. Proses ekstraksi DNA 

dilakukan mengikuti petunjuk produsen KIT ekstraksi.  

 

Seleksi Primer 

Primer yang menghasilkan pita, baik dari jelasnya pita maupun kemudahan dalam 

melakukan skoring menjadi pertimbangan untuk dijadikan primer spesifik (Larekeng, 

2015).Seleksi primer dilakukan terhadap 10 primer mikrosatelit yang yang dikembangkan dari 

tanaman jati (Tectona grandis Linn f.) (Verhaegen et al., 2010).Sebanyak 12 reaksi dibuat dan 

diamplifikasi pada kondisi yang sama, sehingga dapat diketahui suhu aneling optimum dan variasi 

pita pada setiap primer. Nama primer dan keterangan primer dapat dilahat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Nama Primer dan Sekuen Primer SSR Jati yang Diseleksi 

Nama 

Lokus 

Motif 

Pengulangan 
Urutan Primer (5’ – 3’) Tm (oC) 

Ukuran Alel 

(bp) 

CIRAD1 

TeakF05 

AJ968931 

(ga)20 gt (ga)3 F:CTTCTGCAACCCTTTTTCAC 

R:AGCCATATCTTCCTTTCTCT 

 

51,3 589 bp     

CIRAD4 

TeakH09 

AJ968943 

(ga)14 F:GCAAACCAACCTTACT 

R:CCGTTAGCACTCCATT 

 

47,4 421 bp 

CIRAD2 

TeakC03 

AJ968935 

(ga)17 F:AGGTGGGATGTGGTTAGAAGC 

R:AAATGGTCATCAGTGTCAGAA 

 

54,35 805 bp 

CIRAD1 

TeakH10 

AJ968933 

(tc)16 F:CGATACCTGCGATGCGAAGC 

R:CGTTGAATACCCGATGGAGA 

 

56,5 643 bp 

CIRAD4 

TeakD12 

AJ968941 

(ga)4 tgaag 

(ga)11 a (ga)4 

F:CGCACACCAGTAGCAGTAGCC 

R:GCCGGAAAAAGAAAAACCAAA 

 

56,45 374 bp 

CIRAD1 

TeakB03 

AJ968930 

(tc)5 tg(tc)8 

(ac)5 (n)65 

(ac)14 

F:AACAACCCCTCCTCTCTTCACTA 

R:CACTACCACTCATCATCAACAC

A 

 

55,95 342 bp     

CIRAD3 

TeakA11 

AJ968936 

(ga)16 F:AACCATGACAGAAACGAATC 

R:TTGGGAATGGGAGGAGAAGT 

 

53,4 598 bp     

CIRAD3 

TeakE06 

AJ968939 

(ga)10 ca 

(ga)2 

F:GCGTCAACCACTTCAACCACCA

G 

R:CCTATTTTCTTCCCCTCCCTTCT 

 

58,35 518 bp 

CIRAD3 

TeakB02 

AJ968937 

(tc)11 gc (tc)4 

(n)62 (ac)7 

F:ATGAAGACAAGCCTGGTAGCC 

R:GGAAGACTGGGGAATAACACG 

 

56,2 438 bp     

CIRAD2 

TeakB07 

AJ968934 

(tc)14 F:GGGTGCTGATGATTTTGAGTT 

R:CTAAGGAGTGAGTGGAGTTTT 

52,6 709 bp     

Tm: Time malting 

Sumber: (Verhaegen et al., 2010) 

 

Analisis Keragaman Genetik 

Hasil seleksi primer diperoleh primer-primer yang mampu mengamplifikasi DNA bitti. 

Amplifikasi DNA menggunakan metode Cross amplification (Liang et. al., 2015) dengan 

menggunakan petunjuk CTAB. Satu kali reaksi PCR dengan 2 µl DNA working, 1,25 µl (F 0,625 

µl dan R 0,625 µl). PCR mix 6,25 µl dan 3 µl ddH2O untuk setiap reaksi. Amplifikasi PCR 

menggunakan mesin PCR Sensoquest dan PCR kit kappa 2G dengan total reaksi 12,5 µl. 

Amplifikasi PCR dilakukan dengan tahap berikut: suhu 950 C selama 3 menit sebagai sebagai 

denaturasi awal. Kemudian diikuti 35 siklus, 950 C selama 30 detik sebagai denaturasi pertama, 
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penempelan primer spesifik (suhu disesuaikan dengan masing-masing primer) selama 50 detik, 

pemanjangan primer pada suhu 720 C selama 60 detik, pemanjangan akhir 720 C selam 5 menit. 

Proses elektroforesis menggunakan metode Recycle SFR (Seng et. al., 2004). Cara kerja 

produk amplifikasi PCR dipisahkan menggunakan gel SFR (Super Fine Resolition) 3% 

menggunakan Buffer TAE 1x pada tegangan 100V selama 90 menit. Elektroforegram di visualisasi 

menggunakan UV transluminator dan didokumentasikan menggunakan kamera digital, pemberian 

scoring setiap genotip dilakukan untuk setiap sampel. 

 

Analisis Data 

Hasil Penelitian yang diperoleh berupa pita (band) yang muncul pada gel. Pita tersebut 

mempresentasikan alel yang terdapat pada lokus tertentu. Setiap primer yang digunakan 

mempresentasikan suatu lokus tertentu. Setiap pita yang muncul diberi skoring angka sesuai ukuran 

pita. Pita yang paling besar ukurannya diberi angka 1 dan apabila bila tidak terdapat pita diberi 

angka 0 (Millah, 2012). Penilaian ada atau tidaknya pita dilakukan dengan mengamati foto 

elektroforegram secara manual. Setiap pita DNA yang terbentuk pada marka SSR menunjukkan 

posisi alel pada lokus. Satu pasang primer SSR merepresentasikan satu lokus tertentu (Mulsanti, 

2011; Fariza, 2014). 

Data tersebut ditabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak. 

Parameter keragaman genetik berupa jumlah alel yang terdeteksi (Na), nilai heterosigositas harapan 

(He), dan Kemampuan sebuah lokus dalam membedakan genotipe diukur berdasarkan nilai 

Polymorphism Information Contect (PIC) persentase keragaman genetik dihitung menggunakan 

prorgram online yang dikembangkan oleh pusat penelitian genomic universitas Liverpoll,program 

ini dapat diakses padahttp://www.genomics.liv.ac.uk/animal/protocoll.html (Roberts, dkk., 2016). 

Nilai Ho: dihitung menggunakan persamaan berikut (Lowe., et. al. 2004) : 

𝐻𝑜 =
No. of Hets

N
 

Keterangan: No.Of Hets merupakan jumlah individu heterosigot dalam suatu populasi, N 

merupakan jumlah keseluruhan sampel. 

Data tersebut ditabulasi kemudian dianalisis dengan software Darwin6.5 untuk 

mengelompokkan individu menggunakan metode Unweighted Pair-Group Methode Arithmetic 

(UPGMA). Pengelompokkan ini disebut dengan analisiskluster. Hasil analisis kluster tersebut 

ditampilkan dalam bentuk dendogram dan analisis faktorial (PCA) yang menunjukkan hubungan 

kekerabatan suatu individu (Widyatmoko, dkk., 2011). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Seleksi primer 

Hasil seleksi primer yang dilakukan pada 10 pasang primer SSR yang dikembangkan dari 

tanaman jati menunjukkan bahwa ada3 pasang primer yang dapat digunakan untuk analisis 

keragaman genetik bitti sedangkan primer lainnya tidak dapat digunakan karena terdapat 5 primer 

yang tidak berhasil mengamplifikasikan DNA bitti dan 2 primer hanya mengamplifikasi 1-6 sampel 

dari 12 sampel yang di uji. Ketiga primer yang teramplifikasi tersebut adalah primer 

CIRAD1TeakF05, CIRAD1TeakB03 dan CIRAD3TeakE06. Ketiga pasang primer digunakan 

karena primer-primer tersebut menghasilkan pita yang jelas, terang dan polimorfik. Larekeng,dkk. 

(2015) yang menyatakan bahwa primer yang digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah primer 

yang menghasilkan pita jelas, terang dan polimorfik, karena primer-primer tersebut mampu 

membedakan individu satu dengan yang lain, sedangkan primer yang menghasilkan pita 

http://www.genomics.liv.ac.uk/animal/protocoll.html
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monomorfik tidak dapat membedakan individu yang diuji. Karateristik primer yang digunakan 

untuk analisis keragaman genetik bitti dapat dilihat pada tabel 2. 

Hasil gradien suhu analine (Ta) menunjukkan bahwa primer  CIRAD1TeakF05 memiiki nilai 

sebesar 56.7, primer CIRAD1TeakB03 sebesar 47.6 dan primer CIRAD1TeakB03 sebsesar 61.5. 

Suhu-suhu analine tersebut merupakan suhu yang menghasilkan pita paling terang pada masing-

masing primer dibandingkan dengan suhu yang lainnya, sehingga digunakan pada saat 

menganalisis seluruh sampel. Penelitian Indriani (2014) menyatakan bahwa resolusi setiap pita 

DNA hasil amplifikasi tidak selalu terlihat jelas. Jelas tidaknya hasil resolusi ditentukan oleh 

jumlah fragmen DNA yang diamplifikasi pada genom tanaman. Makin banyak fragmen DNA yang 

diamplifikasi, maka resolusi pita DNA yang dihasilkan akan makin jelas. Weising et al. (1995) 

menyatakan pada genom tanaman kurang lebih 90% dari DNA genom merupakan urutan yang 

berulang. Selain itu adanya kompetisi tempat penempelan primer pada DNA genom menyebabkan 

suatu fragmen akan diamplifikasi dalam jumlah yang banyak dan fragmen lainnya dalam jumlah 

yang sedikit. Konsentrasi DNA yang terlalu kecil juga sering menghasilkan pita yang kabur dan 

tidak jelas. 

Ukuran alel yang dihasilkan pada primer CIRAD1TeakF05 berkisar antara 200-300 bp, 

primer CIRAD1TeakB03 berkisar antara 200-300 bp dan primer CIRAD3TeakE06 berkisar antara 

100-400 bp. Primer CIRAD1TeakB03 memiliki ukuran alel yang lebih bervariasi hal tersebut dapat 

dilihat dari gambar elktroforegram sampel bitti. Ukuran alel yang dihasilkan berbeda meskipun alel 

yang dihasilkan antara primer 2 dan 3 itu sama yaitu 8 alel. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Indriani (2014) yang menunjukkan primer yang digunakan memiliki jumlah alel yang sama namun 

ukuran alelnya juga berbeda. Susilowati (2013) menjelaskan bahwa perbedaan panjang fragmen 

dapat disebabkan karena terjadinya proses seleksi maupun mutasi serta perbedaan lokasi 

pengambilan sampel. 

Ukuran aleh yang dihasilkan dari populasi bitti berkisar antara 100-400 bp sedangkan 

Verhaegen et al.(2010) memperoleh variasi ukuran pita antara 342bp hingga 805 bp. Hasil yang 

diperoleh ini serupa dengan hasil yang diperoleh Zulfiana 2017) dimana penggunaan primer yang 

sama menghasilkan variasialel antara 100-200 bp.Ukuran alel yang dihasilkan pada penelitian ini 

cukup bervariasi sehingga primer yang digunakan dapat dikatakan polimorfik. Finkeldey (2005) 

menyatakan bahwa Gen dapat dikatakan polimorfikdikarenakan fragmen DNA yang dihasilkan 

memiliki ukuran base pairs (bp) yang berbeda-beda pada masing-masing primer.  

 

Tabel 2. Nama primer, ukuran alel, dan suhu anealing (Ta) primer yang digunakan   untuk analisis 

keragaman genetik bitti. 

Nama 

Lokus 

Urutan Primer 

(5’ – 3’) 

Ta  

(oC) 

Ukuran Alel 

(bp) 

CIRAD1TeakF0

5AJ968931 

F:CTTCTGCAACCCTTTTTCAC 

R:AGCCATATCTTCCTTTCTCT 

57.6 200-300 

CIRAD1TeakB0

3 AJ968930 

F:AACAACCCCTCCTCTCTTCACTA 

R:CACTACCACTCATCATCAACACA 

47.6 100-300 

CIRAD3TeakE0

6 AJ968939 

F:GCGTCAACCACTTCAACCACCAG 

R:CCTATTTTCTTCCCCTCCCTTCT 

61.5 100-400 

 

Jumlah primer yang digunakan pada suatu penelitian dapat berbeda dengan penelitian yang 

lain. Salah satu faktor yang berperan terhadap banyaknya jumlah primer yang dapat digunakan 

adalah kesesuaian sequence primer dan DNA sampel yang digunakan. Primer SSR memiliki daerah 

pengapit yang spesifik untuk setiap spesis (Fahmi, 2011). Pada penelitian ini menggunakan primer 
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yang dikembangkan dari tanaman jati. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah 

primer yang digunakan pada penelitian ini tidak sebanyak dengan penelitian Zulfiana (2017). 

Penggunaan primer jati dilakukan karena hingga saat ini belum dikembangkan primer SSR dari 

tanaman bitti. Tanaman jati dan bitti berasal dari satu famili yaitu Verbenaceae sehingga masih 

memungkinkan untuk menggunakan primer dari jati.Hasil amplifikasi PCR pada masing-masing 

primer terdapat pada Gambar 1,2 dan 3, yang menunjukkan pita terang dan polimorfik. 

Gambar 1 menunjukkan foto elektroforegram hasil amplifikasi PCR primer CIRAD4 

TeakH09, CIRAD2TeakC03dan CIRAD1TeakB03. Pita yang terlihat jelas, terang dan polimorfik 

terdapat pada primer CIRAD1TeakB03, Primer CIRAD4TeakH09 dan CIRAD2TeakC03 terlihat 

jelas dan tegas namun pita yang dihasilkan merupakan primer dimer yang artinya tidak 

menghasilkan pita sehingga tidak dapat digunakan dalam analisis keseluruhan sampel. 

Primer CIRAD3TeakE06 pada Gambar 2 menunjukkan pita yang terang, tegas, dan 

polimorfik sedangkan pada primer CIRAD4TeakD12 menunjukkan hanyabeberapa pita dari 12 

sampel yang di elektroforesis dan pita yang dihasilkan sangat tipis sehingga primer ini tidak dapat 

digunakan untuk menganalisis keseluruhan sampel. 

Primer CIRAD1TeakF05 pada Gambar 3 menunjukkan pita yang terang, tegas, dan 

polimorfik dan pada primerCIRAD2TeakB07terlihat jelas dan tegas namun pita yang dihasilkan 

merupakan primer dimer sehingga tidak dapat digunakan dalam analisis keseluruhan sampel 

sedangkan primerCIRAD1TeakH10 menunjukkan hanya ada 3 pita dari 12 sampel yang di 

elektroforesis sehingga primer ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis keseluruhan sampel. 

 

 
Gambar 1. Elektroforegram Hasil Amplifikasi PCR. 

 

Keterangan: A; 1-12=pita sampel Bitti Primer CIRAD4TeakH09 

  B; 1-12 = pita sampel primer Bitti CIRAD2TeakC03 

  C; 1-12= pita sampel primer Bitti CIRAD1TeakB03 
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Gambar 2. Elektroforegram Hasil Amplifikasi PCR. 

 

 Keterangan: A; 1-12=pita sampel Bitti primer sampel lain. 

B; 1-12 = pita sampel Bitti primer CIRAD3TeakE06 

C; 1-12 = pita sampel Bitti primer CIRAD4TeakD12 

 

 



 
 

Gambar 3. Elektroforegram Hasil Amplifikasi PCR. 

 

Keterangan: A; 1-12=pita sampel Bitti primer CIRAD1TeakF05 

  B; 1-12= pita sampel Bitti primer CIRAD2TeakB07 

C;1-12= pita sampel Bitti primer CIRAD1TeakH10 

 

Keberhasilan amplifikasi DNA menggunakan primer tertentu salah satunya berdasarkan 

kesamaan sequens antara genom dan primer. Seleksi primer pada setiap primer dapat berhasil 

dengan kedekatan genetik setiap jenis secara taksonomi yakni dengan lintas subgenus, genus, 

sub-famili dan famili (Chandra, dkk, 2011). Seleksi primer jenis Shorea menunjukkan 

keberhasilan yang tinggi pada genus Shorea dan menurun apabila dilakukan terhadap jenis lain 

meskipun dalam taksa yang sama yaitu Dipterocarpaceae. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, seleksi primer yang dilakukan menghasilkan primer yang rendah 

meskipun dilakukan pada famili yang sama (Nurtjahjaningsih, dkk., 2013). Hal ini sesuai 

dengan Ujino., dkk (1998) yang mengemukakan bahwa keberhasilan metode screening menurun 

apabila dilakukan terhadap jenislainmeskipun dalam famili yang sama. 

 

Analisis Keragaman Genetik 

Parameter keragaman genetik berdasarkan jumlah alel yang terdeteksi (Na), nilai 

heterosigositas harapan (He), dan Polymorphism Information Content Calculator (PIC) 

ditunjukan pada Tabel 3.Jumlah alel yang terdeteksi sebanyak 3 hingga 8 alel. Primer 

CIRAD1TeakF05 menghasilkan 3 alel sedangkan pada primer CIRAD1TeaB07 dan 

CIRAD13Teake06 menghasilkan 8 alel dengan nilai rata-rata alelnya sebesar 6.3. Rata-rata 

jumlah alel bitti tergolong tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman kehutanan lainnya. Hasil 

penelitian tanaman kehutanan seperti, Anthocephalus macrophyllus Roxb dengan rata-rata alel 

2.7 (Fahmi, 2017), dan Aghatis sp dengan rata-rata alel 3.2 (Ebi, 2015). 

 

Tabel 3. Nilai Na, He, Ho dan PIC masing-masing primer Mikrosatelit bitti yang  telah diseleksi 

Nama Primer Na He Ho PIC 

CIRAD1TeakF05 3 0.60 0.00 0.52 

CIRAD1TeakB07 8 0.73 0.13 0.69 
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CIRAD3TeakE06 8 0.71 0.08 0.66 

Rata-Rata 6.3 0.68 0.07 0.62 

Keterangan : Na: jumlah alel, He: Nilai Heteeosigositas Harapan, Ho: Nilai 

Heterosigsitas Observasi, PIC:    nilai Polymorphism Information Center. 

 

Nilai heterosigositas harapan (He) yang terdeteksi pada setiap primer berkisar antara 

0.60-0.73 dari setiap individu. Primer CIRAD1TeaB07 memiliki nilai He paling tinggi yaitu 

0.73 dan primer CIRAD1TeakF05 paling rendah yaitu 0.60. Nilai He yang terdeteksi untuk 

ketiga primer memiliki rata-rata sebesar 0.68. Nilai keragaman genetik merujuk pada 

Nurtjahningsih, dkk. (2013) menyatakan bahwa nilai keragaman genetik tinggi apabila nilai He 

≥ 0.5 dan keragaman genetik rendah apabila nilai He ≤ 0.5. 

Rata-rata nilai heterosigositas harapan (He) bitti yang diteliti menunjukkan bahwa 

keragaman genetik bitti tergolong tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman kehutanan  

lainnya. Hasil penelitian tanaman kehutanan seperti, Eucalyptus urophylla nilai He sebesar 0.53 

(Nurtjahjaningsih, 2013), Shorea laevis dengan nilai He sebesar 0.39 (Mulyadiana, 2010), 

Tectona grandis Linn. F dengan nilai He sebesar 0.64 (Zulfiana, 2017) serta Anthocephalus 

macrophyllus. 

Nilai heterosigositas observasi yang terdeteksi pada populasi tertinggi pada primer 

CIRAD1TeaB07 memiliki dengan nilai 0.13, nilai heterosigositas tersebut berkaitan dengan 

individu heterosigot yang terdapat dalam populasi. Populasi yang tidak memiliki individu 

heterosigot dalam primer yang digunakan menunjukkan nilai heterosigositas observasi sebesar 

0.00 yang terdapat pada primer CIRAD1TeakF05. 

Nilai Polymorphism Information Content (PIC) pada ketiga primer yaitu primer 

CIRAD1TeakF05 sebesar 0.52, primer CIRAD1TeaB07 sebesar 0.69 dan primer 

CIRAD13Teake06 sebesar 0.66, menunjukkan bahwa ketiga primer tersebut sangat informatif 

untuk menganalisis keragaman genetik bitti. Penetapan nilai informatif suatu primer merujuk 

pada Roberts, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa primer tergolong informatif hingga sangat 

informatif apabila memiliki nilai PIC ≥ 0.3. 

 

Hubungan Kekerabatan Keseluruhan Individu dengan Analisis Faktorial 

Hasil analisis PCA bitti  dalam dua dimensi ruang (Axes 1/2), menunjukkan nilai total 

varian yang tinggi pada koordinat pertama karena memiliki lebih banyak kelompok individu 

dibandingkan pada koordinat kedua. Pada ordinat kedua terdapat kelompok yang hanya terdiri 

dari 3 individu, hal ini menunjukkan bahwa kelompok indvidu tersebut memiliki hubungan 

karateristik yang berbeda dengan kelompok lainnya yang terdiri dari beberapa individu. Analisis 

prinsip koordinat antara individu menunjukkan bahwa pengelompokkan individu dalam satu 

kluster berdasarkan atas kedekatan genetik. Individu-individu  yang berkumpul dalam kluster 

yang sama berarti memiliki kemiripan genetik yang lebih dekat dibandingkan dengan individu 

yang berada dalam kluster yang berbeda. Nurtjahjaningsih, (2013) menyatakan bahwa individu 

yang berada dalam satu kluster memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dibandingkan 

dengan individu yang berbeda kluster. Hasil analisis hubungan kekerabatan keseluruhan 

individu dengan analisis faktorial  Dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Analisis hubungan kekerabatan keseluruhan individu dengan analisis faktorial. 

 

Hubungan Kekerabatan Keseluruhan Individu dengan Analisis Dendogram 

   Dendogram kekerabatan genetik 144 sampel bitti menunjukan bahwa populasi bitti 

yang diuji terbagi atas 3 kluster. Kluster 1 terdiri atas 76 individu, kluster 2 terdiri atas 65 

individu, sedangkan pada kluster 3 hanya terdiri atas 3 individu. Kluster 1 dan 2 terbagi lagi 

menjadi 2 subkluster, subkluster mengelompokkan  individu-individu yang memiliki hubungan 

kekerabatan genetik yang dekat.Kluster pertama adalah kluster dengan jumlah indvidu yang 

paling banyak, sedangkan kluster 3 hanya memiliki 3 individu yang sifat genetiknya hampir 

sama, kluster tiga tersebut memiliki individu yang karakteristiknya jauh berbeda dengan 

individu pada  kluster 1 dan 2. hal ini menunjukkan besarnya variasi yang ada diantara individu 

tersebut. Hal ini sesuai dengan Irmayanti (2011), menyatakan bahwa pengklasteran 

mengindikasikan bahwa dalam satu klaster memiliki struktur genetik yang hampir sama, 

sehingga antara klaster yang satu dengan yang lainnya memiliki struktur genetik yang berbeda. 

Hartati et al. (2007) menyatakan bahwa proses evolusi dan adaptasi suatu populasi pada 

lingkungan spesifik yang merupakan habitatnya akan menyebabkan masing-masing populasi 

mengembangkan karakter dan ciri spesifik secara morfologis dan genetik yang berbeda dengan 

populasi lainnya. Berdasarkan hasil dendogram secara garis besar pengelompokan tidak 

berhubungan dengan posisi tempat tumbuh. Artinya pengelompokan berdasarkan pewarisan 

sifat genetik tidak menunjukkan bahwa semakin dekat jarak tempat tumbuh antara pohon induk 

dan anakan bitti maka jarak genetiknya juga semakin dekat, akan tetapi populasi-populasi yang 

berdekatan mempunyai kecenderungan untuk membentuk satu sub kelompok. 

Analisis dendogram menunjukkan kedekatan genetik antar individu bitti. Analisis ini 

mendukung hasil yang diperoleh pada analisis hubungan kekerabatan keseluruhan individu 

dengan analisis faktorial pada Gambar 7, bahwa setiap individu mengelompok menjadi satu sub 

kluster. Hasil analisis dendogram hubungan kekerabatan keseluruhan individu dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Dendogram hubungan kekerabatan bitti menggunakan 3 primer mikrosatelit. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Primer yang dapat digunakan untuk analisis keragaman genetik Bitti terdiri dari 3 

primer yaitu primer CIRAD1TeakF05,CIRAD1TeaB07 dan CIRAD13Teake06. 

2. Keragaman genetik bitti pada hutan sumber benih Desa Malelleng yang diteliti 

tergolong tinggi hal tersebut dilihat dari nilai He yang dihasilkan yaitu ≥ 0.5 dan 

nilai PIC ≥ 0.3. 

3. Dendogram keragaman genetik bitti terdiri dari 3 kluster, kluster 1 terdiri dari 76 

sampel, kluster 2 terdiri dari 64 sampel sedangkan kluster 3 hanya 3 sampel sehingga 

individu pada  kluster 3 yang memiliki hubungan karakteristik  yang  jauh berbeda 

dengan individu pada kluster lainnya. 

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan individu yang berbeda provenansi 

untuk peningkatan keragaman genetik. 

2. Perlu dilakukan upaya meningkatkan keragaman genetik bitti melalui infusi genetik 

3. Perlu diupayakan penelitian lanjutan dengan penambahan primer SSR dan 

menggunakan primer spesifik bitti melalui desain primer. 
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ABSTRAK 

 

Ketersediaan kayu yang semakin berkurang untuk pemenuhan bahan baku industri menuntut adanya 

penggunaan bahan baku alternatif sebagai pengganti kayu. Salah satu bahan yang dimungkinkan untuk 

pembuatan papan partikel adalah kulit buah durian yang selama ini pemanfaatannya masih terbatas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerapatan dan jumlah perekat terhadap sifat 

mekanika papan partikel kulit buah durian dengan menggunakan perekat urea formaldehida. Bahan 

penelitian yang digunakan adalah partikel kulit buah durian (Durio zibethinus Murr), perekat urea 

formaldehida dan pengeras NH4Cl. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun 

secara faktorial dengan dua faktor, yaitu kerapatan nominal papan  ( kerapatan 0,6 g/ cm3; dan 0,8 g/ cm3) 

dan jumlah perekat (8 %; dan 11 % dari berat kering udara partikel). Papan partikel dibuat dengan kempa 

panas pada suhu 1300C selama 10 menit dengan dimensi 30 x 30 x 1 cm dan tekanan manomerik 30 Mpa. 

Parameter pengujian berdasarkan standar  ASTM D 1037 -99 meliputi modulus elastisitas (MOE), 

modulus patah (MOR), dan keteguhan rekat internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

kerapatan dan jumlah perekat menghasilkan peningkatan sifat mekanika papan partikel kulit buah durian 

yang dihasilkan.  

 

Kata kunci: Papan partikel, kulit buah durian, kerapatan, jumlah perekat, sifat mekanika 

 

I. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya teknologi dan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia 

menyebabkan terjadinya kesenjangan pemenuhan dan permintaan (supply and demand) kayu 

untuk bahan baku industri.  Oleh karena itu, diperlukan adanya bahan baku alternatif pengganti 

kayu sebagai jawaban atas ketersediaan kayu yang cenderung semakin berkurang di dalam 

industri perkayuan. Salah satu bahan baku yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti 

kayu adalah kulit buah durian yang merupakan bahan berlignoselulosa yang dimungkinkan 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan papan partikel. 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sifat papan partikel adalah kerapatan papan 

dan jumlah perekat. Kulit buah durian sangat cocok digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

papan partikel karena memiliki kerapatan yang rendah. Semakin rendah kerapatan bahan baku 

                                                           
13 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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yang digunakan, maka semakin tinggi kekuatan papan partikel pada sembarang kerapatannya. 

Jumlah perekat yang disemprotkan pada permukaan partikel juga akan mempengaruhi sifat 

papan partikel. Semakin banyak perekat yang digunakan dalam suatu papan, semakin kuat dan 

semakin stabil dimensi papannya (Shmulsky dan Jones, 2011). Berdasarkan hal tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa faktor kerapatan dan jumlah perekat memegang peranan yang sangat 

penting terhadap kualitas sifat papan partikel yang dihasilkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kerapatan nominal 

papan dan jumlah perekat urea formaldehida terhadap sifat papan partikel kulit buah durian. 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pemanfaatan 

kulit buah durian yaitu sebagai papan partikel, sehingga meningkatkan nilai jual (ekonomi) dari 

kulit buah durian. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai sifat mekanika papan partikel kulit buah durian, sehingga diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan baku yang perlu dipertimbangkan oleh industri papan partikel sebagai alternatif 

pembuatan papan partikel dalam skala industri. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilkasanakan di Laboratorium Papan Komposit, Bagian Teknologi Hasil 

Hutan, Program Studi Ilmu Kehutanan, UGM pada April s/d Desember 2016. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah partikel kulit buah durian, perekat urea 

formaldehida, dan hardener amonium klorida (NH4Cl). Alat yang digunakan dalam penelitian 

adalah: gerinda, saringan partikel, terpal, timbangan elektrik merk Ohaus dengan ketelitian   

0,001 g, sprayer dan kompresor, bak penyemprotan, cetakan mat berukuran 30 x 30 x 1 cm, 

kempa panas merk Riken, thickness bar dengan tebal 1 cm, gergaji bundar merk Sears 

craftsman, kaliper merk Mitutoyo dengan ketelitian 0,01 mm, kantong plastik, alat uji mekanik 

merk Instron 3360, oven merk Memmert, dan bak perendaman. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor yaitu 

kerapatan papan (0,6 g/cm3 dan 0,8 g/cm3) dan jumlah perekat (8 % dan 11 %) dengan ulangan 

masing- masing 3 kali, sehingga akan didapatkan 12 papan partikel. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter penelitian yang diteliti meliputi sifat mekanika papan partikel yang terdiri dari 

modulus patah, modulus elastisitas, dan kuat rekat internal. 

3.1. Modulus Patah (Modulus of Rupture/ MOR) 

          Modulus patah merupakan nilai yang menunjukkan kekuatan papan partikel untuk 

menahan beban yang berusaha mematahkannya dengan arah pembebanan tegak lurus 

permukaan. Nilai rata- rata modulus patah papan partikel kulit buah durian berkisar antara 46,05 

– 97,66 kgf/cm2. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara pengaruh perlakuan terhadap nilai 

modulus patah papan partikel kulit buah durian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan kerapatan nominal papan dan jumlah perekat akan menghasilkan peningkatan 

modulus patah yang dihasilkan. Semakin tinggi kerapatan menyeluruh papan dari suatu bahan 

baku tertentu, semakin tinggi kekuatan yang dihasilkan  (Okuda dan Sato, 2004; Shmulsky dan 
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Jones, 2011; Hoseini et al., 2014; Umemura et al., 2014). Peningkatan jumlah perekat akan 

menghasilkan peningkatan modulus patah. Hal ini diduga jumlah perekat yang semakin banyak 

menghadirkan ikatan antar partikel yang semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Prasetyo (2016) yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah perekat asam sitrat akan 

menghasilkan peningkatan modulus patah papan partikel pelepah salak yang dihasilkan. 

 

 
Gambar 1. Histogram nilai modulus patah papan partikel 

 

3.1. Modulus Elastisitas (Modulus of elasticity/ MoE) 

Modulus elastisitas merupakan ukuran ketahanan papan partikel terhadap pembengkokan 

atau gaya yang mengenainya. Nilai rata- rata modulus elastisitas papan partikel kulit buah 

durian berkisar antara 5.194,51 – 12.972,17 kgf/cm2. Gambar 2 menunjukkan hubungan antara 

pengaruh perlakuan terhadap nilai modulus elastisitas papan partikel kulit buah durian. Hasil 

penelitian menunjukkan kecenderungan yang sama seperti nilai modulus patah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram nilai modulus elastisitas papan partikel 

 

3.2. Kuat Rekat Internal (Internal Bonding/ IB) 

Kuat rekat internal merupakan kekuatan papan partikel dalam arah tarik tegak lurus 

permukaan. Nilai rata- rata kuat rekat internal papan partikel kulit buah durian berkisar antara 

2,78 – 5,58 kgf/cm2. Gambar 3 menunjukkan hubungan antara pengaruh perlakuan terhadap 

nilai kuat rekat internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kerapatan papan dan 

jumlah perekat menghasilkan peningkatan nilai kuat rekat internal. Hal ini diduga disebabkan 
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peningkatan kerapatan papan akan menghasilkan sedikit rongga antar partikel karena jumlah 

partikel yang semakin banyak yang pada gilirannya akan meningkatkan ikatan antar partikel. 

Peningkatan jumlah perekat menghasilkan peningkatan kuat rekat internal dari papan partikel 

kulit buah durian yang dihasilkan. Hal ini dikonfirmasi dengan pernyatan Prasetyo (2016) yang 

menyebutkan bahwa peningkatan jumlah perekat asam sitrat akan menghasilkan peningkatan 

kuat rekat internal dari papan partikel yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Histogram nilai kuat rekat internal papan partikel 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Peningkatan kerapatan papan dan jumlah perekat akan menghasilkan peningkat sifat 

mekanika (modulus patah, modulus elastisitas, dan kuat rekat internal) dari papan 

partikel kulit buah durian yang dihasilkan. 

2. Papan partikel terbaik diperoleh pada kombinasi perlakuan kerapatan papan               

0,8 g/cm3dan jumlah perekat 11 %. 
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ABSTRAK 

 

Mahoni (Swietenia sp.) merupakan salah satu spesies pohon unggulan dalam pembangunan hutan 

tanaman saat ini. Kayunya yang relatif mudah diproses dan kuat serta memiliki karakteristik yang khas 

dari warna, tekstur, maupun aroma menyebabkan kayu mahoni banyak dimanfaatkan untuk berbagai 

kebutuhan seperti furniture, bangunan, dan konstruksi. Untuk mendukung pengembangan mahoni di 

Indonesia maka Indonesia Forest Seed Project (IFSP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS) pada tahun 2003 mendatangkan benih mahoni 

dari beberapa provenans asal Kostarika dan Bolivia. Benih yang berasal dari sumber benih alami tersebut 

membutuhkan aklimatisasi, naturalisasi, dan domestikasi untuk bisa digunakan sebagai benih unggul pada 

kegiatan penanaman skala yang luas, maka pada tahun 2005 Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) 

Sulawesi bekerja sama dengan PT. Inhutani I Unit Sulselbar, melakukan penanaman provenans tersebut 

pada demplot provenans mahoni di Desa Bella Bori, Kabupaten Gowa seluas 2,5 hektar terbagi dalam 3 

blok. Berdasarkan hal tersebut maka diadakanlah penelitian ini dengan tujuan mengamati variasi 

pertumbuhan provenans mahoni dan membandingkannya untuk menentukan provenans yang memiliki 

performa pertumbuhan yang terbaik. Metode yang digunakan adalah pengamatan dan pengukuran 

parameter tinggi, diameter, tinggi bebas cabang (TBC), dan lebar jari-jari tajuk. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa provenans yang memiliki performa terbaikditunjukkan oleh provenan Abangares 

dengan nilai diameter batang 17,4 cm; tinggi pohon 8,9 m, TBC 2,5 m; dan Lebar jari-jari tajuk 2,6 m. 

Namun jika dilihat dari performa laju pertumbuhannya maka provenan Hujantca adalah yang terbaik 

dengan nilai laju pertumbuhan masing-masing parameter selalu yang paling tinggi. Sebagai contoh, 

pertumbuhan diameter yaitu 1,90 cm/th, paling tinggi dibandingkan dua provenans lain yaitu Abangares 

1,63 cm/tahun dan Bolivia 1,75c m/tahun. Provenans Hujantca asal Kostarika memiliki peforma terbaik 

setidaknya pada periode pertama setelah penanaman. Demplot provenans mahoni di Desa Bella Bori 

layak dijaga dan dikembangkan sebagai sumber daya keanekaragaman genetik dalam bentuk demplot 

areal sumber daya genetik (ASDG) mahoni. 

 

Kata Kunci: Mahoni (Swietenia sp.), provenans, pertumbuhan, demplot, Makassar. 

 

I. PENDAHULUAN 

Mahoni (Swietenia sp.) merupakan salah satu spesies pohon unggulan dalam 

pembangunan hutan tanaman saat ini. Kayunya yang relatif mudah diproses dan kuat serta 

memiliki karakteristik yang khas dari warna, tekstur, maupun aroma menyebabkan kayu mahoni 

                                                           
14 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 
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banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti furniture, bangunan, dan konstruksi. 

Untuk mendukung pengembangan mahoni di Indonesia maka Indonesia Forest Seed Project 

(IFSP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 

(Dirjen RLPS) pada tahun 2003 mendatangkan benih mahoni dari beberapa provenans asal 

Kostarika dan Bolivia. 

Benih yang berasal dari sumber benih alami tersebut membutuhkan aklimatisasi, 

naturalisasi, dan domestikasi untuk bisa digunakan sebagai benih unggul pada kegiatan 

penanaman skala yang luas, maka pada tahun 2005 Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) 

Sulawesi bekerja sama dengan PT. Inhutani I Unit Sulselbar, melakukan penanaman provenans 

tersebut pada demplot provenans mahoni di Desa Bella Bori, Kabupaten Gowa seluas 2,5 hektar 

terbagi dalam 3 blok. 

Menurut Gintings dkk. (1998) provenan mahoni yang didatangkan dari Kostarika 

memiliki rentang kondisi tapak yang hampir sama dengan Indonesia yaitu pada rentang curah 

hujan  1.600-4.000 mm/tahun dengan elevasi (ketinggian tempat tumbuh) 70-320mdpl. 

Pengembangan provenan tersebut di Indonesia, diharapkan dapat memperkaya keragaman 

genetik spesies mahoni di Indonesia dan berpotensi untuk dijadikan tegakan primer/starter 

sebagai modal awal pembangunan kebun benih dimasa mendatang. Menurut Zobel dan Talbert 

(1984) keragaman genetik dapat diarahkan kearah yang positif dengan dukungan kekayaan akan 

keanekaragaman genetik yang besar. Keragaman genetik yang diperoleh dari tempat lain 

(eksotis) diharapkan dapat dijadikan obyek kajian yang mendalam tentang bagaimana performa 

tumbuhnya terutama untuk membandingkan antara beberapa sumber benih (Setiadi&Surip, 

2004). 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2014 terhadap provenan hasil 

penanaman tahun 2005, yaitu pada saat umur tanaman enam dan sembilan tahun. Luas demplot 

provenan mahoni adalah 2,5 hektar yang terbagi menjadi 3 blok. Lokasi plot penanaman uji 

provenan yang terdapat di Desa Bella Bori, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Koordinat : 5°11΄21,3″ LS dan 119°38΄53,6″ BT.  

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah tegakan mahoni dari provenans Abangares, Hujantca dan 

Bolivia yang merupakan hasil penanaman Januari Tahun 2005. Pembuatan bibitnya pada tahun 

2004 di Pakatto Gowa. 

Alat yang digunakan yaitu spidol, denah/peta tanaman, GPS, kompas, altimeter, pengukur 

tinggi pohon, caliper, dan tally sheet. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sensus, atau mengukur semua pohon 

yang ada didalam plot provenan mahoni. Sebagai informasi tambahan maka, selama masa 

tanam, perlakuan pada tegakan adalah sebagai berikut: 

a. Lubang tanam ditaburi furadan untuk mencegah serangan rayap. 

b. Pemeliharaan sampai dengan tahun kelima meliputi : pemupukan 3 – 4 NPK tablet pada 

setiap pohon pada umur 2 dan 3 tahun, pencegahan hama babi hutan dan sapi dengan 
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pemagaran kawat, penyulaman pada tahun pertama sesuai dengan provenan, pendangiran 

dan penyiangan setiap tahun hingga berumur 5 tahun. 

c. Pembuatan sekat bakar lebar  ± 2 meter di luar pagar tanaman pada tahun pertama dan 

pemeliharaannya dilakukan sampai umur 5 tahun. 

d. Pembuatan papan nama lokasi. 

e. Pemberantasan gulma tahun 2014, dilakukan untuk persiapan pengukuran dan penandaan 

pohon. 

f. Batas luar provenan dicat biru untuk provenan stand Bolivia, cat kuning untuk provenan 

stand Hujancha dan cat merah untuk provenan stand Abangares. 

g. Penomoran setiap pohon pada masing-masing provenan 

Pengukuran pohon dilaksanakan dua kali yaitu pada bulan Januari 2011 dan Mei 2014.  

Parameter yang diukur meliputi: tinggi pohon, diameter batang, tinggi bebas cabang (TBC), dan 

lebar jari-jari tajuk.  Seluruh data pengamatan ditabulasi dengan tally sheet dan dianalisa 

statistik. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pertumbuhan provenan mahoni 

Penelitian yang dilakukan dengan berbagai pengukuran parameter pertumbuhan antara 

lain tinggi, tinggi bebas cabang, diameter, dan lebar jari-jari tajuk terhadap provenan-provenan 

mahoni pada plot uji provenan Bella Bori. 

Pengukuran parameter pertumbuhan menunjukkan bahwa pada umur tanaman enam 

tahun maka berdasarkan nilai LJT (Lebar jari-jari tajuk) provenan Abangares terlihat paling 

cepat berkembang dengan nilai rata-rata 1.4 meter, sedangkan provenan Bolivia sedikit 

dibawanya dengan nilai LJT 1.3 meter, sementara provenan Hujantca tertinggal jauh pada nilai 

LJT 0.8 meter. Pada pengukuran tahun ke sembilan, pola yang sama masih terjadi, yaitu 

Abangares masih terlihat bertumbuh dengan pesat dengan nilai rata-rata LJT 2.6 meter, disusul 

Bolivia dengan nilai LJT 2.5 meter dan Hujantca 2.29 meter. 

Pengukuran parameter pertumbuhan yang lain seperti TBC (Tinggi bebas cabang), tinggi 

pohon, dan diameter batang; baik itu pada umur tanam enam maupun sembilan tahun, 

menunjukkan pola yang sama yaitu Abangares terukur lebih unggul dibandingkan dua 

provenanlainnya. Pada parameter diameter misalnya, pada tahun 2014, provenan Abangares 

mencapai 17.4 cm, sedangkan provenan Bolivia 15.9 cm, sementara Hujantca hanya 12.49 cm. 

Diameter batang merupakan parameter yang dapat dijadikan patokan dalam identifikasi kualitas 

provenan yang baik pada perbandingan umur tanaman yang sama (Hardi, 2004). 

Dengan data nilai rata-rata parameter pertumbuhan ini maka dapat disimpulkan bahwa 

provenan Abangares memiliki vigoritas yang paling baik, setidaknya pada umur tanaman 

sembilan tahun. Nielsen dan FinnVanman(2003), mengemukakan bahwa, perbedaan 

pertumbuhan tersebut dapat disebabkan murni oleh perbedaan genetik pada provenan atau dapat 

juga disebabkan oleh variasi tempat tumbuh tanaman seperti jenis tanah, unsur hara, juga 

kemampuan tanah mengikat air. 
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Gambar 1. Diagram batang pertumbuhan provenan mahoni pada plot uji provenan Bella Bori 

 

B. Laju pertumbuhan provenan mahoni 

Pengamatan laju pertumbuhan menunjukkan hasil pengukuran yang bervariasi (Tabel 1 

dan Gambar 2).  Laju pertumbuhan ini dihitung berdasarkan selisih nilai parameter yang terukur 

dibagi dengan umur tanaman. 

 

Tabel 1.  Tabel laju pertumbuhan provenan mahoni   

Provenans 

Rata-rata Parameter (m/tahun) 

Tinggi TBC1 Diameter
2 

LJT3 

Abangares 0.90 0.15 1.63 0.30 

Hujantca 1.03 0.25 1.90 0.37 

Bolivia 0.55 0.03 1.75 0.30 

Sumber: Data Primer, 2014 

Keterangan: 1. Tinggi Bebas Cabang 

 2. cm/tahun 

 3. Lebar Jari-jari Tajuk 
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Gambar 2. Diagram batang laju pertumbuhan mahoni 

 

Berdasarkan Gambar 2 diatas maka laju pertumbuhan tinggi provenan Hujantca memiliki 

kemampuan tumbuh yang paling cepat yaitu 1.03 meter pertahun, diikuti dua provenan lainnya 

secara berurutan yaitu Abangares dengan laju tinggi 0.90 meter per tahun dan Bolivia hanya 

0.55 meter per tahun. Demikian juga dengan parameter laju pertambahan tinggi bebas 

cabangnya, Hujantca juga menunjukkan hasil pengukuran yang paling cepat yaitu 0.25 meter 

per tahun, semantara provenan Abangares dengan 0.15 meter per tahun, sedangkan Bolivia 

hanya bertambah 0.03 meter per tahun. 

Parameter laju pertumbuhan diameter menunjukkan hasil yang bervariasi yaitu Hujantca 

menunjukkan pertumbuhan yang paling cepat dengan nilai 1.90 cm per tahun, namun yang 

menarik adalah ternyata provenan Bolivia dapat sedikit mengungguli provenan Abangares 

dengan nilai 1.75 cm per tahun dibandingkan 1.63 cm per tahun. Sementara laju pertumbuhan 

provenans jika dilihat dari parameter lebar jari-jari tajuknya maka  provenan Abangares dan 

Bolivia memiliki nilai yang sama pada 0.30 meter per tahun, pertumbuhannya sedikit tertinggal 

oleh provenan Hujantca yang memiliki laju pertambahan lebar jari-jari tajuk 0.37 meter per 

tahun. 

Pada variasi parameter pengukuran laju pertumbuhan tersebut dapat menjelaskan bahwa 

Hujantca pada masa awal sembilan tahun pertamanya menunjukkan performa pertumbuhan 

yang paling cepat dibandingkan kedua provenan lainnya. Laju pertumbuhan provenan selain 

ditentukan oleh kondisi tapak juga sangat ditentukan oleh genetik dari provenan tersebut 

(Suhendi, 1995).Namun, apakah hal ini akan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya, masih 

diperlukan pengamatan yang berkelajutan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Provenans yang memiliki performa terbaik ditunjukkan oleh provenan Abangares 

dengan nilai diameter batang 17,4 cm; tinggi pohon 8,9 m, TBC 2,5 m; dan Lebar jari-

jari tajuk 2,6 m. Namun jika dilihat dari performa laju pertumbuhannya maka 

provenan Hujantca adalah yang terbaik dengan nilai laju pertumbuhan masing-masing 
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parameter selalu yang paling tinggi. Sebagai contoh, pertumbuhan diameter yaitu 1,90 

cm/th, paling tinggi dibandingkan dua provenans lain yaitu Abangares 1,63 cm/tahun 

dan Bolivia 1,75 cm/tahun. 

2. Provenans Hujantca asal Kostarika memiliki peforma terbaik setidaknya pada periode 

awal yaitu enam sampai sembilan tahun setelah penanaman. 

 

B. Saran 

1. Pengamatan pertumbuhan provenan mahoni pada plot uji provenan harus terus 

dilakukan untuk melihat pertumbuhannya secara utuh atau setidaknya sampai masa 

siap panennya. 

2. Demplot provenans mahoni di Desa Bella Bori layak dijaga dan dikembangkan 

sebagai sumber daya keanekaragaman genetik dalam bentuk demplot areal sumber 

daya genetik (ASDG) mahoni. 
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Ucapan terimakasih disampaikan kepada Indonesia Forest Seed Project (IFSP) bekerja 

sama dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS) yang 

pada tahun 2003 mendatangkan benih mahoni dari beberapa provenans asal Kostarika dan 

Bolivia; Kepala Balai dan para Kepala Seksi BPTH Wilayah II serta Pihak PT. Inhutani I yang 

telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini; teman-teman dari Persemaian Permanen Maros dan 

Gowa yang telah membantu melakukan pengumpulan data di lapangan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

GintingsA.Ng., Chairil A.S., &Pratiwi. (1998). PedomanPengelolaanTanahPodsolik Merah 

KuninguntukHutanTanaman. Pusat Penelitiandan Pengembangan Hutandan Konservasi 

Alam, Badan Litbang Kehutanan. Bogor. 

Hardi, T., Tadjudin E.K. & Ratno Kus Indrati. (2004). Pertumbuhan dan Kerusakan BibitA. 

Cunn. Ex Benth. di Persemaian. Prosiding Ekspose Hasil Litbang Bioteknologi dan 

PemuliaanTanaman Hutan Jogjakarta, 24 Desember 2003. Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Bioteknologi danPemuliaanTanaman Hutan.Yogyakarta. 

Nielsen, C.N.& FinnVanman Jorgensen. (2003). Phenology and Diameter Increment in 

Seedlings of European Beech ( L.) as Affected by Different Soil Water Contents 

:Variation Between and Within Provenances. Forest Ecology and Management Vol. 174. 

Setiadi, D. & Surip. (2004). Keragaman Pertumbuhan Semai dari Beberapa SumberBenih. 

Prosiding Ekspose Hasil Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Jogjakarta, 

24Desember 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan 

Tanaman Hutan.Yogyakarta. 

Suhendi, H. (1995). Studi Komparatif Keragaman Pertumbuhan dan Volume dari Percobaan 

ProvenansiInternasionalGmelinaarboreaL. Buletin Penelitian Hutan. Bogor. 

Zobel, B.J. & Talbert J. (1984). Applied Forest Tree Improvement. Waveland Press, Inc. 

Illinois. 504 pp. 

 

 

 

 

 



Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan │451 
 
 

- C.16 - 

RESPON POSITIF ZPT AUKSIN DAN ASAM AMINO DALAM INISIASI INDUKSI 

KALUS NYAMPLUNG (Calophyllum inophyllum Linn)  

SECARA IN VITRO15 
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Penelitian mengenai inisiasi induksi kalus nyamplung Calophyllum inophyllum Linn secara in vitro 

bertujuan mengevaluasi pengaruh konsentrasi 2.4-D (Dichlorophenoxyacetic acid), TDZ  (Thidiazuron) 

dan kombinasi keduanya dengan penambahan ke tiga jenis asam amino yang optimal untuk menginduksi 

kalus Nyamplung. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon Fakultas 

Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Kalus diinduksi dari eksplan nyamplung. Desain 

percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 12 kombinasi perlakuan dengan 5 ulangan. 

Parameter yang diamati adalah waktu muncul kalus, warna kalus, tekstur kalus, jumlah eksplan berkalus, 

persentasi browning, persentasi kontaminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ZPT 2,4-D 

1 ppm, TDZ 1 ppm dan Asam Amino (Asparagin, Glutamin dan Yeast Ekstrak 0,0015g/150 ml) 

menunjukkan kombinasi media yang baik untuk menginduksi yang ditandai dengan warna kalus putih, 

dan tekstur kalus remah. 
 

Kata kunci: 2,4-D, TDZ, kalus, Calophyllum inophyllum Linn, kultur in vitro 

 

I. PENDAHULUAN 

Potensi Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) untuk dikembangkan selain sebagai 

penghasil bahan bakar nabati (biofuel, dan kayunya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pembuatan perahu, balok, bahan kontruksi ringan lainnya, serta kulit bijinya dapat 

dijadikan sebagai bahan pembuatan brikat arang. Energi dari biji nyamplung juga dapat 

mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan bahan bakar kayu. Bagi masyarakat yang tinggal 

di sekitar pantai tanaman nyamplung juga dapat berfungsi sebagai tanaman pelindung dan 

pemecah angin (wind breaker) (Leksono, dkk., 2014). 

Besarnya potensi yang dimiliki nyamplung tersebut menyebabkan perlunya tindakan 

budidaya yang insentif, juga diperlukan ketersediaan benih/bibit yang berkesinambungan. 

Penyediaan bibit secara konvensional  dianggap tidak efektif karena membutuhkan waktu yang 

lama dan ditentukan oleh musim.  Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyediakan 

benih/bibit secara berkesinambungan yaitu budidaya menggunakan metode kultur jaringan (in 

vitro). Prinsip kultur jaringan yaitu semua bagian tanaman baik berupa sel, jaringan, dan organ 

tanaman, dapat menjadi tanaman baru apabila ditumbuhkan dalam kondisi yang aseptik dengan 

cara steril.  

                                                           
15 Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, 

diselenggarakan di Makassar pada tanggal 23 November 2017. 

 

mailto:sitih5h.82@gmail.com


452│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

Hambali dkk (2006) mengemukakan bahwa perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan 

in vitro menawarkan peluang besar untuk menghasilkan jumlah bibit tanaman yang banyak 

dalam waktu relatif singkat sehingga lebih ekonomis. Teknik perbanyakan tanaman ini dapat 

dilakukan sepanjang waktu tanpa tergantung musim, selain itu, perbanyakan tanaman dengan 

teknik in vitro mampu mengatasi kebutuhan bibit yang dihasilkan lebih sehat serta seragam. 

Oleh sebab itu, kini perbanyakan tanaman secara kultur jaringan merupakan teknik alternatif 

yang tidak dapat dihindari bila penyediaan bibit tanaman harus dilakukan dalam skala besar dan 

dalam waktu yang relatif singkat. 

Kultur jaringan akan berhasil apabila syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Syarat-

syarat tersebut meliputi beberapa hal yaitu pemilihan eksplan atau bahan tanaman, penggunaan 

media yang cocok dan keadaan yanmg aseptik dan pengaturan udara yan ba antara Disamping 

hal-hal tersebut di atas, faktor lain yang ikut menunjang keberhasilan pertumbuhan tanaman 

yang dikulturkan adalah zat pengatur tumbuh. Namun kandungan hormon pada tanaman juga 

harus diperhatikan. Hormon pada tanaman disebut juga fitohormon. Menurut Pierik (1987) 

dalam Andriyana (2010) fitohormon adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tanaman 

tingkat tinggi secara endogen. Senyawa tersebut berperan merangsang dan meningkatkan 

pertumbuhan serta perkembangan sel, jaringan, dan organ tanaman menuju arah diferensiasi 

tertentu. Senyawa-senyawa lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan hormon, tetapi 

diproduksi secara eksogen, dikenal sebagai ZPT.  Kultur kalus merupakan salah satu metode 

yang dapat diterapkan untuk kultur jaringan. Kalus adalah massa sel yang tidak terorganisir, 

pada mulanya sebagai respon terhadap pelukaan (wounding). Kalus merupakan salah satu 

langkah penting karena dapat menghasilkan banyak tanaman dari satu eksplan yang dapat 

diregenerasikan. Penggunan ZPT dan asam amino dalam menginduksi kalus suatu tanaman 

sangat bervariasi. Inisiasi kalus embriogenik pada jabon merah menggunakan ZPT 2,4 D, BAP 

dan NAA  sudah dilakukan dan mmberi respon positif (Restu 2016). Berdasarkan informasi 

tersebut dan masih kurangnya informasi mengenai pembentukan kalus pada nyamplung 

sehingga perlu dilakukan penelitian inisiasi induksi kalus Nyamplung secara in vitro. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga November 2017 di Laboratorium 

Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan tanaman yang digunakan adalah daun muda Nyamplung yang diperoleh dari Balai 

Pembenihan Tanaman Hutan (BPTH) wilayah Sulawesi. Media kultur jaringan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Media Murashige dan Skoog , Glutamin, Asparagin, Yeast Ekstract, 

gula, bahan pemadat, vitamin C ampul, PVP, ZPT 2,4 Dichlorophenoxyacetic acid dan 

Thidiazuron (TDZ). Bahan sterilisasi yang digunakan adalah, alcohol 70%, larutan pemutih 

komersil 30%, aquades steril, tween 20 dan Antibiotik. Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Lamina Air Flow Cabinet (LAFC), autoclaf, oven, timbangan analitik, microwave, 

magnetic, stirer, lampu bunsen, pH meter, alat gelas standar (gelas piala, gelas ukur, cawan 

petri, pipet), pinset, gagang dan pisau sekalpel, gunting tanam, rak dan lampu kultur, masker, 

sarung tangan, alat tulis menulis dan kamera digital. 
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C. Metode Penelitian 

1. Sterilisasi Alat  

Sterilisasi alat yang akan digunakan dalam kultur jaringan harus di cuci bersih kemudian 

dikeringkan dan dimasukkan ke dalam autoklaf. Aquades juga disterilisasi meggunakan 

autoklaf.  Untuk alat berupa cawan petri, gagang skapel, pinset dan gunting tanaman di bungkus 

dengan kertas sebelum di sterilisasi, sedangkan untuk aquades disterilisasi menggunakan 

autoklaf. 

 

2. Pembuatan Larutan Stok 

Pembuatan larutan stok untuk 1000 ml larutan stok di timbang bahan kimia sesuai dengan 

yang dibutuhkan.  Bahan kimia dilarutkan menggunakan aquades steril sampai larut.  Larutan 

dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 1000 ml dan ditambahkan aquades steril.  Pembuatan 

larutan stok Fe, Na2EDTA dapat larut jika dilarutkan menggunakan aquades panas.  Larutan 

Na2EDTA dicampur dengan larutan FeSO47H2O yang sebelumnya telah dilarutkan dalam 

akuades steril   Larutan stok dimasukkan ke dalam botol kaca gelap atau botol bening yang 

terlebih dahulu dibungkus menggunakan alumunium foil.  Masing-masing larutan stok 

dimasukkan kedalam botol kaca tebal dan disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 150C. 

 

3. Pembuatan Media  

Pembuatan media, dilakukan dengan dua tahap melalui proses pembuatan larutan stok 

dengan metode pengeceran.Langkah-langkah dalam pembuatan media dasar MS adalah sebagai 

berikut: Menyiapkan labu ukur berukuran 1 liter, diisi dengan akuades steril sebanyak 1/3 dari 

volume labu ukur, kemudian ditempatkan labu ukur diatas magnetic stirer.  Memasukkan 

larutan stok hara A, B, C, D, E, F, Vitamin dan Myo-inositol yang telah disiapkan ke dalam labu 

ukur.  Larutan media diaduk hingga homogen menggunakan magnetic stirrer.  Gula ditimbang 

sebanyak 30 g menggunakan timbangan analitik, setelah itu dimasukkan ke dalam larutan media 

dalam labu ukur.  Akuades steril ditambahkan ke dalam labu ukur hingga volume mencapai 900 

ml. Setelah itu, pH larutan media diatur menjadi 5,6-5,8 dengan pH meter. Untuk pH yang 

kurang dari 5,6-5,8 ditambahkan NaOH secukupnya. Tetapi bila pH lebih dari 5,8 ditambahkan 

HCL secukupnya untuk menurunkan pH hingga 5,6-5,8 tercapai.  Akuades steril ditambahkan 

hingga 1000 ml.  Timbang agar pemadat sebanyak 8.000 mg L -1 dan masukkan ke dalam 

larutan media, kemudian aduk sampai merata.  Larutan media kemudian di didihkan dengan 

menggunakan microwave.  Larutan media yang telah mendidih dituang ke dalam botol-botol 

steril sebanyak 30ml/botol dan selanjutnya ditutup rapat menggunakan penutup botol. Setiap 

botol yang sudah di isi media diberi label sesuai dengan perlakuan yang akan dilakukan.Botol-

botol yang berisi media disterilkan menggunakan autoclave pada tekanan 1 atm dengan suhu 

1210C selama 15 menit. 

 

4. Persiapan dan Sterilisasi Eksplan 

Sumber eksplan yang digunakan adalah tanaman sehat, yang tidak terinfeksi hama dan 

penyakit, dengan memilih jaringan yang muda berupa daun. Pengambilan eksplan menggunakan 

gunting tanaman steril.  

Sterilisasi Eksplan dilakukan dengan dua tahap yaitu :  

Tahap 1 

Eksplan di rendam di aquades, Eksplan dicuci di bawah air mengalir dan di sikat, 

eksplan di rendam dalam deterjen , tween 20, dan PVP selama 10 menit, dibilas dengan akuades 



454│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

steril sebanyak 1 kali, direndam dalam larutan fungisida dan bakterisida dengan Penambahan 

tween 20 dan PVP selama 45 menit., bilas dengan akuades steril sebanyak 3 kali. 

 

Tahap II (dilakukan dalam LAFC yang telah di sterilkan dengan menggunakan sinar lampu 

UV selama 60 menit) 

Eksplan direndam dalam alkohol 70% selama 5 menit sambil diaduk perlahan, dibilas 

dengan aquades steril sebanyak 1 kali, direndam meggunakan larutan pemutih 30% dan tween 

selama 3 menit    sambil diaduk perlahan. 

Dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali, Vitamin C ampul ditambahkan ke dalam 

cawan petri dan daun dipotong dengan menyisahkan bagian daun berukuran + 1 cm tanpa tulang 

dan Keringkan lalu ditanam diatas media tanam sesuai perlakuan. 

 

Penanaman eksplan 

Penanaman dilakukan dalam meja kerja steril (lamina air flow) yang sebelumnya telah 

disterilkan dengan sinar lampu ultraviolet minimal 30 menit sebelum siap digunakan.  Dinding 

dan bidang meja steril dibersihkan dengan menyemprotkan alkohol 70%.  Eksplan yang telah 

disterilkan dimasukkan ke dalam cawan petridish dan dipotong-potong dengan ukuran masing-

masing ±1 cm.  Ekspalan yang telah dipotong dikeringkan diatas kertas saring.  Setiap eksplan 

ditanam dalam satu botol kultur yang didekatkan dengan nyala api dan segera ditutup kembali 

dengan rapat serta direkatkan dengan plastik wrap.  Botol hasil inokulasi dipasangi label dengan 

mencantumkan tanggal penanaman.  Letakkan botol pad rak dalam ruang inkubasi. 

 

Metode Percobaan  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

faktorial  faktor yang terdiri dari : Faktor 1 adalah Zpt 2,4 D, TDZ dan penambahan asam amino 

asparagin, glutamin dan yeast extract dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut :M1 = TDZ 1 

ppm + asam amino Asparagin 0.0015 g/150 ml , M2 = TDZ 1 ppm + asam amino Glutamin 

0.0015 g/150 ml, M3 = TDZ 1 ppm + asam amino Ekstrak Ragi 0.0015 g/150 ml, M4 = TDZ 1 

ppm + asam amino Asparagin + Glutamin+ Ekstrak Ragi 0.0015 g/150 ml, M5 = 2,4 D 1 ppm + 

asam amino Asparagin 0.0015 g/150 ml, M6 = 2,4 D 1 ppm+ asam amino Glutamin 0.0015 

g/150 ml, M7 = 2,4 D 1 ppm + asam amino Ekstrak Ragi 0.0015 g/150 ml, M8 = 2,4 D 1 ppm + 

asam amino Asparagin + Glutamin + Ekstrak ragi 0.0015 g/150 ml , M9  = TDZ 1 ppm + 2,4 D 

1 ppm + asam amino Glutamin 0.0015 g/150 ml, M10 = TDZ 1 pm + 2,4 D 1 ppm + asam 

amino Asparagin 0.0015 g/150 ml, M11 = TDZ 1 ppm + 2,4 D 1 pmm + asam amino Ekstrak 

Ragi 0.0015 g/150 ml, M12 = TDZ 1 ppm + 2,4 D 1 ppm + asam amino Asparagin + Glutamin 

+ Ekstrak Ragi 0.0015 g/150 ml. Total kombinasi  faktor di atas adalah 12 kombinasi perlakuan 

dan masing-masing diulang sebanyak 5 kali. Jumlah unit percobaan sebanyak 60 botol 

pengamatan, dengan setiap botol ditanam sebanyak 1 eksplan.  

 

Pengamatan  

Pengamatan dilakukan 60 hari setelah tanam (HST) khusus untuk waktu terbentuk tunas.  

Pengamatan dilakukan setiap hari sampai 60 hari setelah tanam. Perubahan yang diamati 

meliputi: Waktu muncul kalus (HST), dilakukan dengan menghitung hari terbentuk kalus pada 

setiap eksplan di setiap perlakuan, warna kalus. Divisualisasikan berdasarkan warna yang 

terbentuk (putih, hijau kekuningan, putih hijau).Tekstur kalus, divisualisasikan berdasarkan tipe 

kalus yang terbentuk (tipe kompak atau remah). Jumlah eksplan yang berkalus.   
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Persentase pencoklatan (browning) eksplan (%), dilakukan menggunakan rumus 

 
∑eksplan mengalami pencoklatan

∑total eksplan yang ditanam
 x 100% 

 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F pada taraf nyata 5%. Jika hasil yang 

diperoleh menunjukkan berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test 

(DMRT). Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versi 20 (IBM Corp, USA). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Waktu Muncul kalus Pertama 

Munculnya kalus ditandai dengan membengkaknya eksplan, munculnya bercak-bercak 

putih di ujung dan tepi eksplan. Pembentukan kalus pada ujung eksplan menurut Astutik (2007) 

diawali dengan membesarnya sel-sel epidermis bagian atas kemudian sel-sel tersebut membelah 

menjadi  dua. Ketika tanaman dilukai maka kalus akan terbentuk akibat selnya mengalami 

kerusakan dan terjadi autolisis (pemecahan), dari sel yang rusak dihasilkan senyawa-senyawa 

yang merangsang pembelahan sel di lapisan berikutnya sehingga terbentuk gumpalan sel-sel 

yang terdiferensiasi. Pengamatan muncul kalus dilakukan setiap 2 hari, berdasarkan hasil 

pengamatan  menunjukkan total rata-rata waktu muncul kalus pertama. Persentasi rata-rata 

waktu muncul kalus pertama dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar  1. Waktu Muncul Kalus Pertama pada Nyamplung 

 

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa perlakuan M11 yang terdiri atas ZPT 

(2,4-D+TDZ+Yeast) memberikan pengaruh yang cepat dalam waktu terbentuk kalus dengan 

waktu 21 hari, yang menyebabkan cepatnya pembentukkan kalus karena adanya pemberian ZPT 

auksin dan sitokinin yang seimbang. sedangkan perlakuan M5 yang terdiri atas ZPT ( 2,4-

D+Asparagin) memberikan pengaruh paling lambat waktu terbentuknya kalus dengan waktu 35 

hari, yang menyebabkan lambatnya pembentukkan kalus karena pemberian ZPT auksin tunggal 

tanpa pemberian konsentrasi  sitokinin.  Kemampuan suatu organ tanaman untuk memunculkan 

kalus sangat ditentukan oleh media yang digunakan dan komposisi zat pengatur tumbuh dalam 

media.  

Winata (1987) menyatakan bahwa dua golongan zat pengatur tumbuh yang sangat pentig 

dalam kultur jaringan tanaman yaitu auksin dan sitokinin. Dalam hal ini zat pengatur tumbuh 

yang biasa digunakan untuk perkembangan kalus yaitu 2,4D. Fiola dkk (1990) menyatakan 

bahwa pada tanaman berkayu, TDZ dapat menginduksi kalus dan regenerasi tanaman, 

penggunaan TDZ >1 µM dapat merangsang pembentukkan kalus, tunasadventif dan embrio 

somatik. Penelitian Sekar (2012) menunjukkan bahwa pada proses pembentukan kalus 
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Purwoceng dengan kombinasi antara perlakuan 2,4-D dan BAP saat muncul kalus dengan 

perlakuan tanpa adanya pemberian 2,4-D (0 ppm) mengakibatkan eksplan purwoceng tidak 

menunjukkan adanya pembentukan dan pertumbuhan kalus, dan pemberian 2,4-D (0,25 ppm) 

mengakibatkan respon yang lambat pada waktu muncul kalus, sedangkan pemberian 2,4-D 

(0,75) mengakibatkan respon yang cepat pada waktu muncul kalus.   

 

2. Warna Kalus  

Warna kalus merupakan salah satu indikator dalam teknik kultur jaringan karena pada 

setiap eksplan akan menghasilkan warna kalus yang berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh 

laju pertumbuhan kalus pada media. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh warna kalus 

beraneka macam mulai dari hijau kekuningan, putih, dan putih hijau. Berdasarkan hasil 

pengamatan warna kalus eksplan dapat dilihat pada Tabel  1. 

Tabel 1.  Warna Kalus 

 
Hasil penelitian  pada Tabel 1 menunjukkan bahwa warna kalus yang dihasilkan 

bermacam-macam yaitu putih, hijau kekuningan, dan putih hijau. Kalus berwarna putih 

sebanyak 12 perlakuan, kalus berwarna hijau kekuningan yaitu 5 perlakuan, dan kalus berwarna 

putih hijau yaitu 4 perlakuan. 

 
Gambar 2: 1. Hijau Kekuningan  2. Putih 3. Putih Hijau 

 

    Berdasarkan  Gambar 2 diatas bahwa (1) menunjukkan kalus berwarna hijau 

kekuningan, (2) kalus berwarna putih, (3) kalus berwarna putih hijau. Penelitian ini 

menunjukkan warna kalus dominan berwarna putih, kalus yang terbentuk berawal dari bintik 

putih hingga membentuk kalus. Sebagian bintik putih akan berubah menjadi kehijauan. Kalus 

hijau kekuningan diperoleh pada media 2,4-D+Asparagin, kalus putih diperoleh dari media 2,4-

D+TDZ+As+Glu+Yeast, sedangkan putih hijau diperoleh dari media 2,4-D+As+Glu+Yeast , 

terdapat pula pada media 2,4-D+TDZ+Yeast dan media 2,4-D+TDZ+As+Glu+Yeast. Perbedaan 

warna kalus tersebut menunjukkan tingkat perkembangan kalus yang berbeda-beda. Penelitian 

Lizawati (2012) kalus berwarna keputihan terdapat pada perlakuan 1 ppm TDZ+ 1 ppm 2,4-D+ 

100 ppm glutamin. Menurut Ariati (2012), kalus yang berwarna putih merupakan jaringan 

embrionik yang belum mengandung kloroplas, tetapi memiliki butir pati yang tinggi. Sedangkan 
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Fatmawati (2008) menyatakan bahwa warna kalus mengindikasi keberadaan klorofil dalam 

jaringan, semakin hijau warna kalus semakin banyak pula kandungan klorofilnya.  

Penelitian Sekar  (2012) perlakuan 2,4-D (0,75 ppm) dengan BAP (0 ppm) didapat kalus 

dengan betekstur remah dan berwarna putih  serta dapat memunculkan akar, baik secara 

langsung dari eksplan maupun tidak langsung. Menurut Wiedenfeld (1997) mengatakan bahwa 

pertumbuhan kalus yang baik dicirikan dari penampakan kalus yang berwarna bening/keputihan 

dan mempunyai tekstur yang remah. Penelitian ini kombinasi 2,4-D, TDZ dan Asam amino 

(Glu+As+Yeast) memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan kalus .  

 

3. Tekstur Kalus  

Kalus mulai tumbuh pada bagian eksplan bekas luka yang merupakan pinggiran yang 

bersentuhan langsung dengan media, dan selanjutnya pertumbuhan meluas kesluruhan 

permukaan eksplan, sehingga lama-kelamaan kalus tersebut menampilkan kualitasnya lewat 

tekstur kalus. Tekstur kalus merupakan salah satu indikator pertumbuhan kalus. Tekstur yang 

baik adalah tekstur remah (friable), karena tekstur yang remah lebih mudah untuk dipisah-

pisahkan antara sel yang satu dengan yang lainnya selain bertekstur remah kalus dapat juga 

membentuk tekstur kompak, yaitu kalus yang memiliki sel-sel yang berkaitan rapat dan padat. 

Berdasarkan hasil pengamatan Tekstur kalus eksplan dapat dilihat pada Tabel  2. 

 

Tabel 2. Tekstur Kalus Nyamplung 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 2,4-D, TDZ dan Asam Amino ( 

As+Glu+Yeast) menghasilkan kalus dengan tekstur yang sama yaitu tipe remah, kalus yang 

dihasilkan dapat di lihat pada gambar 2. 

 
Gambar 3. Tekstur Remah Kalus Nyamplung 

 

 Penelitian Lizawati (2012) menunjukkan bahwa struktur remah hanya didapat beberapa 

pada perlakuan 1 ppm TDZ + 1 ppm 2,4-D, prolin 5,75 ppm, dan 2,875 ppm. Menurut 

Manuhara (2011) kalus remah merupakan kalus yang tersusun atas sel-sel yang panjang 
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berbentuk tabular di mana struktur sel-selnya renggang, tidak teratur dan mudah rapuh. 

Penelitian Yelnititis (2012) menunjukkan bahwa dari semua perlakuan 2,4-D + thidiazuron yang 

diuji dihasilkan kalus dengan tipe remah dengan jumlah mencapai 100 % dan untuk 

mendapatkan kalus yang remah dibutuhkan senyawa atau zat pengatur tumbuh lain yang 

dikombinasikan dengan auksin. Sedangkan hasil yang berbeda dari penelitian Yelnititis (2007) 

sebelumnya menunjukkan bahwa kalus remah dan embriogenik pada tanaman Shorea pinanga 

dihasilkan dari perlakuan yang hanya menggunakan 2,4-D. Thomy (2012) mengatakan bahwa 

tekstur kalus yang remah atau mudah pecah dianggap baik karena memudahkan dalam 

pemisahan menjadi sel-sel tunggal, disamping itu akan meningkatkan aerasi oksigen antar sel 

dengan demikian, dengan tekstur tersebut upaya untuk perbanyakan dalam hal jumlah kalus 

yaitu melalui kultur suspensi lebih mudah. 

 

4. Jumlah Eksplan Yang Berkalus 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan inisiasi kombinasi media berpengaruh nyata 

terhadap pembentukkan kalus. Sehingga dilakukan uji lanjut Duncan. 

 

Tabel 3. Uji Lanjut Duncan Eksplan Yang Berkalus 

 
Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata menurut taraf α = 5% 

 

Hasil uji lanjut Duncan (Tabel 3) menunjukkan bahwa jumlah induksi kalus tertinggi 

terbentuk dari media M12. Yang diduga menyebabkan hal ini karena media M12 mengandung 

kombinasi ZPT 2,4-D, TDZ dan Asam Amino ( Glutamin, Asparagin dan Yeast Ekstract) 

merupakan media yang baik dalam menginduksi kalus. Dimana kombinasi zat pengatur tumbuh 

antara auksin dan sitokinin secara seimbang dapat memicu pertumbuhan kalus. 

Hasil yang sama juga dari penelitian Misky (2011) untuk induksi kalus Artemisia annua 

L membuktikan bahwa perlakuan kombinasi antara auksin dan sitokinin memberikan respon 

yang baik dibandingkan dengan perlakuan auksin dan sitokinin secara tunggal. Hal ini 

didasarkan pada fungsi auksin yang bersama-sama dengan sitokinin dapat mengatur tipe 

morfogenis yang dikehendaki. Walaupun auksin lebih berperan utama untuk pembentukan 

kalus, namun jika dikombinasikan dengan sitokinin, yang juga berperan dalam proses 

pembelahan sel dan proliferasi kalus, dapat memberikan respon terbaik untuk induksi kalus. 

Yelnititis dan Komar (2010) yang menyatakan bahwa penggunaan 2,4-D yang dikombinasikan 

dengan TDZ yang mempunyai daya aktif tinggi menyebabkan kandungan zat pengatur tumbuh 

di dalam jaringan meningkat. Menurut Gunawan (1987), pembentukan kalus dari tanaman 

dikotil tetap memerlukan sitokinin disamping auksin yang tinggi. kombinasi auksin dan 

sitokinin dengan perbandingan yang seimbang juga mampu meningkatkan laju inisiasi kalus 

pada tanaman dikotil.  
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5. Persentasi Browning  

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa total rata-rata eksplan yang browning 

yaitu 58%. Persentasi rata-rata browning setiap perlakuan sterilisasi dapat dilihat pada Gambar 

3 

 

 
Gambar 4. Persentasi Browning yang terjadi pada kultur in vitro Nyamplung 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa media M1 dan M8 memiliki persentasi tertinggi browning 

(coklat) mencapai 100% dan persentasi terendah pada media M9, M11, M12 dengan nilai 20%. 

Kombinasi media yang digunakan dalam pembentukan kalus berbeda-beda. Pada semua media 

perubahan eksplan dari hijau menjadi coklat terlihat fenomena yang hampir sama yaitu bahwa 

eksplan yang mencoklat (browning) jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan yang masih 

hijau. Perubahan warna atau kesegaran eksplan tidak menjadi tanda bahwa eksplan yang 

kecoklatan tidak mampu membentuk kalus. Pada kenyataannya eksplan yang berubah coklat 

muda beberapa masih mampu membentuk kalus. 

Eksplan yang tidak membentuk kalus mengalami perubahan warna dari hijau menjadi 

coklat kemudian mati, hal ini dapat disebabkan karena timbulnya senyawa fenolik yang keluar 

dari eksplan tersebut. Peristiwa pencoklatan ini merupakan suatu proses perubahan adaptif 

bagian tanaman akibat adanya pengaruh seperti respon dari bekas perlukaan pada eksplan. 

Terjadinya pencoklatan pada jaringan adalah karena aksi oksidasi plofenol yang disintesis 

akibat dari oksidasi jaringan ketika terluka. (Robbiani, 2010). 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kombinasi ZPT 2,4-D 1ppm, TDZ 1ppm dan Asam Amino ( Asparagin, Glutamin dan 

Yeast Ekstract 0,0015g/150ml ) menujukkan kombinasi media yang baik untuk menginduksi 

kalus.  

 

B. Saran  

Perlu dilakukan optimasi lanjutan untuk menginisiasi regenerasi kalus yang telah 

diperoleh. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pengomposan limbah kulit kopi dan kotoran kambing 

dengan penambahan EM4 sebagai bioaktifator untuk menghasilkan kompos berkualitas baik dan 

manfaatnya terhadap tanaman tamarillo (Cyphomandra betacea). Untuk menilai kualitas kompos yang 

dihasilkan digunakan Standar baku mutu SNI 19-7030-2004 sebagai pembanding. Rancangan acak 

kelompok (RAK) digunakan untuk mengetahui pengaruh kompos terhadap tanaman Tamarillo dengan 2 

faktor yaitu konsentrasi EM4 dan campuran limbah kulit kopi dan volume kotoran kambing. Hasil 

penelitian diketahui bahwa pada hari ke 30 (1 bulan) kualitas  kompos telah memenuhi persyaratan baik 

mengenai kematangan kompos yang dicirikan oleh C/N-rasio berkisar 10-17, dan unsur makro yang 

dicirikan oleh kandungan phosfor (P2O5) bernilai 0,11-0,18; kalium (K2O) berkisar 0,65-1,53; N-total 

berkisar 0,97-1,41 serta C-organik berkisar 11,37-16,92; maupun warna kompos telah berubah warna dari 

kecoklatan menjadi berwarna kehitaman dengan tekstur mirip tanah gembur dan juga tidak berbau.  

Demikian juga pada uji pemanfaatan terhadap tanaman tamarillo menunjukkan bahwa  pemberian 400 ml 

EM4 pada perbandingan campuran 3 kotoran kambing dan 1 limbah kulit kopi (3:1)  dengan rata-rata 

pertambahan tinggi 57.23 cm paling tinggi dari perlakuan lainnya.  

 

Kata Kunci : Limbah Kulit Kopi, EM4, Kotoran Kambing, Kompos dan Tamarillo. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pola tanam kopi yang umum dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan adalah menanam 

anakan kopi (seedling) dibawah naungan pepohonan dan secara bertahap semak dan pohon 

sekelilingnya dibersihkan sampai pada saat tertentu terbentuklah kebun kopi dengan tanaman 

yang telah berbuah. Setelah tanaman kopi berbuah barulah perambahnya membersihkan pohon 

dan semak yang dianggap menggangu tanaman kopi sehingga kelihatan kebun kopi telah 

terbentuk. Kebun kopi semakin meluas dengan bertambahnya populasi penduduk setempat. 

Tanaman kopi termasuk kelompok tanaman semak belukar dengan genus Coffea, famili 

Rubiacea dan suku Coffeae, berasal dari Benua Afrika dan mulai menyebar di Indonesia pada 

era 1700-an (Panggabean,2011). Luas tanaman kopi di Indonesia sampai tahun 2015 adalah 

kurang lebih 1.254.382 ha, yang terdiri atas 1.206.243 ha perkebunan rakyat, 22.599 ha 

perkebunan negara dan 25.540 ha perkebunan swasta dengan jumlah produksi 739.005 ton 

(Dirjen Perkebunan.2015). Sekitar 96% hasil produksi kopi di Indonesia berasal dari 

perkebunan kopi rakyat. Negara Indonesia merupakan peringkat ke 4 penghasil kopi terbesar 

setelah Brasil, Kolombia dan Vietnam. Jenis kopi yang banyak dibudidayakan masyarakat 

adalah kopi arabika (Coffea arabica) dan kopi robusta (Coffea canephora).  Beberapa faktor 

yang memengaruhi kestabilan hasil produksi perkebunan petani diantaranya adalah faktor 

kebiasaan petani, faktor ekonomi, dan faktor keamanan lingkungan. Ketinggian tempat lokasi 

mailto:kudengs@yahoo.com
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lahan optimum untuk perkebunan kopi arabika adalah sekitar 1000-2100 meter dpl dan lokasi 

optimum untuk perkebunan kopi robusta sekitar 400 – 1200 meter dpl dengan curah hujan 2000-

3000 mm setiap tahun (Sinaga et al.2015). Semakin tinggi lokasi tanaman kopi arabika, rasa 

atau karakter kopi yang dihasilkan menjadi semakin baik dan enak (Arnawa et al.2010). 

Luas tanaman kopi di Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2015 adalah 24.565 ha 

dengan total produksi 9.897 ton yang dikelola petani sebanyak 49.142 KK(kepala keluarga). 

Kabupaten Bulukumba memiliki luas tanaman kopi terluas di Sulawesi Selatan yaitu 4.513 ha 

dengan total produksi 1.678 ton yang dikelola oleh 11.557 KK petani, diikuti oleh Kabupaten 

Pinrang, 3.751 ha dan Kabupaten Tana Toraja 3.330 ha (Dirjen.Perkebunan.2015). Tanaman 

kopi di Kabupaten Bulukumba terluas di Kecamatan Kindang yaitu 1.779 ha dengan total 

produksi 851,6 ton dikelola oleh 4.173 KK petani, diikuti oleh Kecamatan Gantarang seluas 

1.361 ha, Kecamatan Bulukumpa seluas 722 ha. Luas Kecamatan Kindang adalah sekitar 148,76 

km2 atau 12,88 % dari luas Kabupaten (1154,67 km2) yang terbagi dalam 12 Desa dan 1 

Kelurahan (Borongrappoa), dan kampung Senggang-Katimbang termasuk wilayah kelurahan 

Borongrappoa terletak pada kelerengan arah timur pegunungan Lompobattang (BPS 

Kab.Bulukumba.2014).  

Setiap tahun panen kopi, petani di Kecamatan Kindang khususnya di Kelurahan 

Borongrappoa selalu menghasilkan limbah kulit kopi melalui proses pengupasan kulit buah 

basah (pulping). Muryanto et al (2010), menyatakan bahwa dalam proses pengupasan kulit buah 

kopi umumnya menghasilkan 65% biji kopi dan 35% limbah kulit kopi; juga Direktorat Jenderal 

Perkebunan dalam Sunjoto et al (2014), menyampaikan bahwa dalam 1 ha areal pertanaman 

kopi akan memproduksi limbah segar kulit kopi sekitar 1,8 ton setiap tahun. Apabila 

dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kopi rakyat di Kecamatan Kindang sebanyak 1.779 

ha yang dapat menghasilkan limbah sekitar 3202,20 ton setiap tahun. Menurut pengalaman 

petani setempat bahwa limbah kulit kopi tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai pupuk 

pada tanaman kopi atau tanaman lainnya karena panas dan menyebabkan tanaman mati, juga 

limbah kulit kopi tersebut akan memakan waktu agak lama baru dapat terdekomposisi dengan 

baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kandungan unsur kimia kulit kopi yang didominasi oleh 

serat, gula, tanin dan lignin (Hasan,2015).  

Pada sisi lain Pusat Penelitian Kopi Kakao (2004), menyatakan bahwa kadar C-organik 

kulit buah kopi adalah 45,3 %, kadar nitrogen 2,98 %, phosfor 0,18 % dan kalium 2,26 %. Dari 

hasil analisis yang di lakukan oleh Puslitkoka tersebut limbah kulit kopi yang dihasilkan petani 

memiliki peluang besar untuk di kembangkan menjadi pupuk organik agar dapat menunjang 

sistem pertanian organik yang memiliki tren meningkat pada saat ini. Pupuk organik hasil dari 

pengomposan limbah kulit kopi tersebut di harapkan dapat berperan dalam peningkatan 

kesuburan tanah yang merupakan kunci keberhasilan sistem pertanian organik, baik kesuburan 

fisik, kimia maupun biologi tanah. Bila kesuburan tanah telah baik maka akan tercipta 

lingkungan pertanaman terutama untuk perakaran yang diinginkan, ketersediaan hara makro dan 

mikro terpenuhi dan aktivitas mikroorganisme tanah untuk membantu kesuburan tanah juga 

terjaga. Pupuk organik dari kompos limbah kulit kopi telah banyak digunakan antara lain hasil 

penelitian Berlian et al (2015) melaporkan bahwa penambahan kompos kulit kopi (Coffea 

robusta L) seberat 90 gr pada media tanam dapat memberikan pertumbuhan dan perkembangan 

yang maksimum  terhadap tanaman cabai keriting (Capsicum annum L.). 

Sehubungan dengan itu diperlukan penelitian untuk membuat kompos dengan bahan 

dasar adalah limbah kulit kopi dikombinasikan dengan kotoran kambing hasil peliharaan 

masyarakat yang banyak tersedia disekitar lokasi penelitian. Selain itu dibutuhkan larutan EM4 
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(effective microorganism 4) temuan Prof. Dr. Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Jepang 

yang sudah banyak di pasaran. Keunggulan dari larutan EM4 adalah selain dapat mempercepat 

proses pengomposan, penambahan EM4 juga terbukti dapat menghilangkan bau yang timbul 

selama proses pengomposan bila berlangsung dengan baik (Wellang et al.2012). Larutan EM4 

merupakan bioaktivator yang digunakan untuk membuat kompos dalam bentuk padat yang 

sering disebut bokashi. Bahan organik yang biasa dikomposkan dengan bioaktivator EM4, 

antara lain : jerami, pupuk kandang, kotoran hewan, rumput, sekam atau serbuk gergaji. 

Kompos dapat dihasilkan melalui dekomposisi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa 

tanaman, kotoran hewan atau manusia oleh mikroorganisme (Rahmah et al. 2015). Menurut 

Setiawan (2010), tekstur kotoran kambing berbentuk butiran yang agak susah pecah secara fisik, 

bentuk ini sangat berpengaruh pada proses dekomposisi. Kotoran kambing mengandung nilai 

rasio C/N sebesar 21,12% (Cahaya dan Nugroho, 2009). Selain itu, kadar hara kotoran kambing 

mengandung N sebesar 1,41%, kandungan P sebesar 0,54%, dan kandungan K sebesar 0,75% 

(Hartatik dan Widowati, 2006).  

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan yaitu mulai Juni 2015 sampai Maret 2016 di 

kampung Senggang-Katimbamg, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten 

Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis lokasi penelitian terletak antara 

119057’28”- 1190 58’45” Bujur Timur dan  5022’40”- 5023’20” Lintang Selatan. Lokasi berada 

di ketinggian 1000 – 1300 meter dpl pada kelerengan arah timur Gunung Lompobattang dan 

berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa umumnya petani di kampung tersebut memiliki 

kebun kopi berkisar 3-9,2 ha. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat bantu yang digunakan adalah 4 buah ember bervolume 10 liter digunakan untuk 

menakar bahan penelitian, 2 buah pacul dan 2 buah skop digunakan untuk membongkar limbah 

kulit kopi dan kotoran kambing, juga digunakan untuk mencampur bahan penelitian. Satu buah 

alat penyemprot cairan EM4 aktif yang digunakan untuk menyemprot  campuran limbah dan 

kotoran kambing. Beberapa karung bervolume 100 kg yang digunakan untuk menyimpan bahan 

kompos hasil campuran sesuai perlakuan yang telah ditetapkan. Gelas ukur digunakan untuk 

menakar EM4 dan air. Satu buah timbangan kue untuk menimbang gula untuk mengaktifkan 

EM4.  Tekstur dari kotoran kambing adalah khas, karena berbentuk butiran-butiran yang agak 

sukar dipecah secara fisik sehingga sangat berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan proses 

penyediaan haranya, sehingga pukan kambing akan lebih baik penggunaannya bila 

dikomposkan terlebih dahulu (Hartatik dan Widowati, 2006).  

Bahan penelitian adalah limbah kulit kopi yang tersedia banyak sebagai hasil proses 

pengulitan buah kopi (pulping) milik penduduk dan kotoran kambing yang juga banyak tersedia 

di bawah kolong rumah penduduk. Empat botol larutan EM4 (effective microorganism 4) 

masing-masing volume satu liter. Limbah kulit kopi merupakan jenis limbah hasil samping 

proses produksi kopi dengan kadar air dan kadar lignin serta serat tanin yang tinggi. Limbah 

tersebut belum tertangani dengan baik karena hanya ditumpuk ditempat pembuangan sementara 

disekitar rumah dengan volume yang cukup banyak.  Selain itu juga disiapkan 4 (empat) kg gula 

pasir dan beberapa buah baskom sebagai media pengaktifan EM4. Tanaman terong belanda atau 

tamarillo (Cyphomandra betacea) milik penduduk digunakan sebagai tempat ujicoba kompos 
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yang dihasilkan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Melalui 

pemanfaatkan kulit buah kopi sebagai sumber bahan organik yang dapat diproses menjadi 

kompos, maka diharapkan dapat mengurangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah 

tersebut.  

 

C. Rancangan Penelitian 

Pertama-tama larutan EM4 diaktifkan selama 12 jam dan 24 jam dengan campuran gula 

pasir dengan perbandingan konsentrasi sebagai berikut: 100 ml EM4 dicampur 100 mg gula 

pasir(A1); 200 ml EM4 dicampur 200 mg gula pasir(A2) dan 400 ml EM4 dicampur 400 mg 

gula pasir(A3). Bahan limbah kulit kopi dicampur kotoran kambing dengan perbandingan 

sebagai berikut: 1 ember limbah kulit kopi dicampur 1 ember kotoran kambing(1:1=B1); 1 

ember limbah kulit kopi dicampur 2 ember kotoran kambing (1:2=B2) dan 1 ember limbah kulit 

kopi dicampur 3 ember kotoran kambing(1:3=B3).  Larutan EM4 yang telah diaktifkan selama 

12 jam masing-masing konsentrasi yang berbeda dimasukkan kedalam alat penyemprot lalu 

disemprotkan kepada campuran limbah kulit kopi dengan kotoran kambing sambil diaduk agar 

merata campurannya. Masing-masing campuran yang telah selesai disemprot, dimasukkan 

kedalam karung goni secara terpisah menurut konsentrasi yang berbeda untuk proses 

pengomposan dan disimpan pada udara terbuka dibawah kolong rumah penduduk setelah 

ditimbang. Demikian juga larutan EM4 yang telah diaktifkan selama 24 jam dilakukan seperti 

proses yang digunakan pada larutan EM4 yang diaktifkan selama 12 jam diatas. Secara singkat 

pengelompokan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rancangan Penelitian Pengomposan Limbah kulit kopi di  

Kampung Senggang-Katimbang 
Larutan EM4 diaktifkan  

12 jam 24 jam 

100 ml (A1) 200 ml (A2) 400 ml (A3) 100 ml (A1) 200 ml (A2) 400 ml (A3) 

1:1 

(B1) 

1:2 

(B2) 

1:3 

(B3

) 

1:1 

(B

1) 

1:2 

(B2) 

1:3 

(B3) 

1:1 

(B1) 

1:2   

(B2)  

1:3 

(B

3) 

1:1 

(B1) 

1:2 

(B2) 

1:3 

(B3

) 

1:1 

(B1) 

1:2 

(B2) 

1:3 

(B3

) 

1:1 

(B1

) 

1:2 

(B2) 

1:3 

(B3) 

Masing-masing  disimpan dalam 2 buah karung goni  selama 1 bulan dan 2 bulan . 

Sampel diambil dan dianalisis dalam laboratorium tanah milik BPTP di Kabupaten Maros 

 

Untuk mengetahui pengaruh kompos hasil dekomposisi dilakukan pemupukan terhadap 

tanaman terong belanda atau tamarillo  dengan perlakuan sebagai berikut:  

 

Tabel 2. Perlakuan pupuk kompos pada tanaman Tamarillo di Kampung Senggang-Katimbang 

12 jam 24 jam 

100 ml (A1) 200 ml(A2) 400 ml(A3) 100 ml(A1) 200 ml(A2) 400 ml(A3) 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 

Setiap perlakuan campuran digunakan sebagai pupuk pada Tanaman Tamarillo dengan 

ulangan 3 tanaman (T) 
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D. Metode Pengambilan Data 

Untuk mengetahui pengaruh variasi bioaktivator EM4 dan menganalisis kualitas dari 

kompos limbah kulit kopi dan kotoran ternak kambing yang dihasilkan berdasarkan parameter 

unsur hara yaitu berdasarkan kandungan karbon (C-organik), nitrogen (N-total), rasio C/N, 

phospor, kalium, kadar air, suhu, pH, penyusutan dan karakteristik fisik kompos. Analisis hasil 

pengomposan (dekomposisi) dilakukan di Laboratorium BPTP Maros.  

Untuk mengetahui pengaruh kompos pada tanaman tamarillo digunakan rancangan acak 

kelompok (RAK) dengan 2 faktor yaitu konsentrasi EM4 dan volume kotoran kambing  dengan 

kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Denah Perlakuan Dekomposisi Limbah kulit kopi, EM4 dan Kotoran Kambing 

Lama aktifasi 12 jam Lama aktifasi 24 jam 

Volume 

Kotoran 

Kambing/kulit 

kopi 

Konsentrasi EM4 Konsentrasi EM4 

 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

B1 A1B1 A2B1 A3B1 A1B1 A2B1 A3B1 

B2 A1B2 A2B2 A3B2 A1B2 A2B2 A3B2 

B3 A1B3 A2B3 A3B3 A1B3 A2B3 A3B3 

 

Setiap perlakuan digunakan pada 3 (tiga) tanaman tamarillo yang telah berumur 1(satu) 

bulan dan pengukuran pertambahan tinggi tanaman dilakukan pada akhir penelitian pada umur 

tanaman 5 bulan. 

 

E. Metode Analisis Data 

Untuk menilai kualitas kompos yang dihasilkan digunakan Standar baku mutu SNI 19-

7030-2004 untuk tiap-tiap parameter diuji seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 4. Standar baku mutu setiap parameter pada kandungan kompos 

No/ 

Num 

Pengujian Satuan Syarat menurut SNI 19-2030-2004 

Minimum Maximum 

1 Suhu 0C - ± 30 

2 pH - 6,8 7,49 

3 Struktur tanah  - hancur 

4 Penyusutan %  ≥60 

5 Warna - Coklat kehitaman Kehitaman 

6 Bau -  tanah 

7 Kadar air % - 50 

8 Rasio C/N % 10 20 

9 Karbon (C) % 9,80 32 

10 Nitrogen (N) % 0,40  

11 Kalium (K2O) % 0,20  

12 Phosfor (P2O5) % 0,10  

Sumber : SNI 19-7030-2004 



466│ SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 
 
 

Rancangan acak kelompok (RAK) digunakan untuk mengetahui pengaruh kompos 

terhadap tanaman tamarillo dengan 2 faktor yaitu konsentrasi EM4 dan campuran limbah kulit 

kopi dan volume kotoran kambing. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis 

ragam (ANOVA), jika beda nyata α=0,05 maka dilanjutkan uji DMRT 5% apabila tidak beda 

nyata diuji dengan BNT 5%.  Pemilihan perlakuan terbaik didapatkan dengan menggunakan 

metode Multiple Attribut.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kualitas Komposisi Kompos Hasil Penelitian 

Analisis kimia pada kompos limbah kulit kopi dengan campuran kotoran kambing dan 

bioaktivator EM4 yang terbentuk di Kampung Senggang-Katimbang, Kelurahan Borongrappoa, 

Bulukumba pada hari ke 30 telah dilakukan untuk mengetahui rasio C/N, kandungan C-organik, 

N, P2O5, dan K2O serta parameter lainnya. Hasil analisis kimia disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Kimia Campuran Kompos Limbah Kulit Kopi hari ke 30 

Kode 

Perlakuan/ 

Treatmen code 

Kadar 

air/water 

content 

(%) 

pH C-

organik(%) 

N- Total 

(%) 

Ratio 

C/N 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

A1B1 68,51 8,20 13,27 1,07 12 0,18 1,33 

A1B2 69,09 7,58 11,37 1,13 10 0,15 1,04 

A1B3 64,77 7,48 12,20 1,08 11 0,18 1,22 

A2B1 66,73 8,72 13,36 1,41 10 0,15 1,53 

A2B2 66,91 7,24 13,46 1,41 11 0,13 1,21 

A2B3 64,22 8,23 16,92 1,37 12 0,11 0,80 

A3B1 61,32 7,88 16,67 1,00 17 0,16 0,70 

A3B2 53,05 7,62 14,28 1,03 14 0,17 1,35 

A3B3 62,55 8,14 14,20 0,97 14 0,13 0,65 

Sumber : Hasil Analisis Sampel pada Laboratorium BPTP, Maros 

 

Berdasarkan data hasil analisis dekomposisi kompos pada hari ke 30 pada tabel 5, apabila 

merujuk kepada standar kualitas kompos SNI 19-7030-2004 (Tabel 3) dapat diketahui bahwa 

kualitas  kompos hasil penelitian memenuhi persyaratan baik mengenai kematangan kompos 

yang dicirikan oleh C/N-rasio berkisar 10-17, dan unsur makro yang dicirikan oleh kandungan 

phosfor (P2O5) bernilai 0,11-0,18; kalium (K2O) berkisar 0,65-1,53, N-total berkisar 0,97-1,41 

serta C-organik berkisar 11,37-16,92. Adanya konsentrasi unsur humus utama tersebut dari 

masing-masing tipe kompos menentukan kualitas penggunaannya (SNI 19-7030-2004). Selain 

itu kompos telah berubah warna dari kecoklatan menjadi berwarna kehitaman dengan tekstur 

mirip tanah gembur dan juga tidak berbau.  Namun sampai pada hari ke 30 atau ± 1 bulan, kadar 

air kompos  masih diatas 50 % sehingga belum sesuai dengan kadar air  standar SNI 19-7030-

2004 yang harus dibawah 50 %. Hasan (2015) menyatakan bahwa hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh karakteristik limbah kulit kopi yang banyak mengandung unsur lignin (17,5 

g/100 g), tanin (8,6 g/100g), protein (10,1 g/100g), serat (17,7 g/100g), sehingga kadar air agak 

lambat menurun. Demikian juga Prawirodigdo et al.(2005) menyampaikan bahwa limbah kulit 

kopi mengandung protein kasar 10.4%; lemak 2,13%; serat kasar 17,2% (terasuk lignin); abu 
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7,34%; kalsium 0,48% disamping itu terdapat senyawa kafien 1,3 % dan tanin 8,5%.  

Kandungan lignin dan tanin pada kulit kopi yang agak tinggi menyebabkan limbah tersebut 

agak lambat mengalami dekomposisi  seperti yang dikeluhkan oleh petani di kampung 

Senggang-Katimbang. Nilai pH kompos berada antara 7,24 – 8,72, walaupun masih beberapa 

perlakuan masih di atas standar SNI 19-7030-2004, namun hal ini  menandakan bahwa reaksi 

kompos sudah mengarah netral. Pentingnya nilai pH diketahui karena menentukan mudah 

tidaknya unsur-unsur hara diserap tanaman dan umumnya unsur hara mudah diserap akar 

tanaman pada nilai pH sekitar netral disebabkan kondisi tersebut kebanyakan unsur hara mudah 

larut dalam air (Hardjowigeno,2010). 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Kimia campuran Kompos Limbah Kulit Kopi hari ke 60  

Kode 

Perlakuan/ 

Treatmen 

code 

Penyusutan 

(%) 

pH C-

organik(%) 

N- Total 

(%) 

C/N 

Ratio 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

A1B1 67,50 7,35 13,49 1,48 9 0,25 2,11 

A1B2 67,81 6,83 13,11 1,53 9 0,20 1,61 

A1B3 68,90 6,40 13,71 1,53 9 0,21 1,66 

A2B1 67,83 7,06 14,32 1,59 9 0,21 1,89 

A2B2 70,40 6,99 13,50 1,61 8 0,19 1,53 

A2B3 69.21 6,39 15,65 1,65 10 0,19 1,69 

A3B1 71,40 6,92 21,33 1,75 12 0,25 2,35 

A3B2 72,51 6,60 16,56 1,73 9 0,19 1,40 

A3B3 70,42 7,32 14,02 1,79 8 0,17 1,49 

Sumber : Hasil Analisis Sampel pada Laboratorium BPTP, Maros 

 

Hal yang menonjol dari hasil analisis kompos limbah kulit kopi campuran kotoran 

kambing dengan penambahan EM4 pada hari ke 60 (± 2 bulan) dalam Tabel 6 adalah persentase 

penyusutan materi kompos yang rata-rata mencapai 67,5% -72,51%. Hal tersebut dimungkinkan 

karena limbah kulit kopi termasuk limbah basah (wet byproduct) yang mengandung kadar air 

75-80% (Simanihuruk dan Sirait, 2010). Juga nilai pH pada semua perlakuan sudah mencapai 

netral, demikian unsur phosfor dan kalium telah sesuai standar SNI 19-7030-2004, namun nilai 

C/N rasio ada beberapa perlakuan di bawah 10, hal ini menunjukkan adanya proses dekomposisi 

yang cepat. Sunjoto et al.(2014) menyatakan bahwa bahan organik yang mempunyai nisbah C/N 

tinggi, maka proses dekomposisinya akan lambat dibandingkan dengan bahan organik yang 

mempunyai nisbah C/N lebih rendah. Hal ini dikarenakan nisbah C/N awal pada kulit kopi 

sebelum diolah menjadi hasil dekomposisi agak tinggi (tabel 5). Karakteristik sifat fisik kulit 

kopi selama peristiwa dekomposisi sama dengan pernyataan Hardjowigeno,(2010) bahwa 

adanya perubahan bahan organik menjadi halus menyebabkan unsur Nitrogen tinggi sehingga 

C/N rasio menjadi rendah. Menurut Rahmah et al.(2016) bahwa  semakin banyak jumlah 

kotoran kambing dan EM4 yang ditambahkan, maka semakin meningkatkan kandungan N. Hal 

ini disebabkan kotoran kambing memiliki kandungan Nitrogen lebih tinggi dibandingkan 

limbah baglog dan EM4., namun imbangan C/N limbah ternak umumnya lebih rendah 

dibandingkan dengan C/N dari tanaman. Rasio C/N merupakan faktor penting diketahui dalam 

mendesain pengolahan sampah biologi seperti dalam proses pembentukan kompos di kota 
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Padang dengan nilai C/N rata-rata  sebesar 27 sehingga dianggap layak untuk proses 

Pengeomposan(Azkha.2006).  

Untuk mengetahui perlakuan yang lebih baik dapat diketahui dengan membandingkan 

hasil rata-ratanya (Tabel.7). 

 

Tabel 7.  Rata-rata Nilai masing-masing unsur pada Penambahan Konsentrasi EM4 

Penambahan 

Konsentrasi EM4 

pH C-organik 

(%) 

N- Total 

(%) 

C/N 

Ratio 

P2O5 (%) K2O 

(%) 

100 ml 6.86 13.44 1.51 9.00 0.22 1.79 

200 ml 6.76 13.71 1.55 9.00 0.21 1.72 

400 ml 6.82 13.84 1.58 8.67 0.20 1.69 

 

C/N pada penambahan 400 ml EM4 lebih rendah menunjukkan bahwa proses 

pengomposan dan metabolisme makin cepat sehingga makin banyak Karbon yang diubah 

menjadi CO2 ataupun H2O. Hal ini searah dengan hasil penelitian Rahmah et al.(2016) bahwa 

semakin tinggi penambahan konsentrasi EM4 pada kotoran Kambing makin rendah ratio C/N 

nya. Menurut Farius, et. al. (2011), proses pengomposan dilakukan bertujuan menurunkan C-

organik yang terdapat pada bahan baku kompos dengan cara mendekomposisinya menjadi CH4 

dan CO2 sehingga dapat terlepas ke lingkungan. Penurunan C-organik akan menyebabkan 

peningkatan kandungan Nitrogen sehingga menyebabkan rasio C/N menurun. 

 

Tabel 8. Rata-rata Nilai masing-masing unsur pada penambahan kotoran Kambing 

 

Tabel 8 menunjukkan C/N pada penambahan volume kotoran kambing 3:1 menjadi 

rendah dibandingkan dengan  campuran lainnya.  Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

banyak volume kotoran kambing ditambahkan pada limbah kulit kopi semakin mempercepat 

proses dekomposisinya. Seluruh perlakuan pengomposan menghasilkan kompos matang dengan 

ciri-ciri fisik antara lain berbau seperti tanah, berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk 

remah atau hancur, dan penurunan berat rata-rata lebih dari 60-65 % dari berat awal, hasil 

penelitian yang mirip dilaporkan oleh Zaman (2007), pada bahan kompos limbah teh hitam 

dengan kotoran kambing.  

 

B. Pengaruh Kompos Hasil Penelitian Pada Tanaman Tamarillo 

Kompos hasil pengomposan dengan aktivasi hasil Em4 Selama  12 jam telah diujikan 

pada tanaman tamarillo umur 5 bulan milik masyarakat di kampung Senggang-Katimbang 

dengan hasil pengukuran sebagai berikut: 

 

 

 

 

Perbandingan Kotoran 

Kambing 

pH C-organik 

(%) 

N- Total 

(%) 

C/N 

Ratio 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

1 : 1 7.11 16.38 1.61 10.00 0.24 2.12 

2 : 1 6.94 16.25 1.62 10.00 0.22 1.95 

3 : 1 6.91 15.98 1.63 9.67 0.21 1.83 
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Tabel.9.  Rata-rata tinggi tanaman pada masing-masing perlakuan  aktivasi hasil Em4  

Selama  12 jam 

Perlakuan\kelompok A1 (100 ml) A2 (200 

ml) 

A3 (400 

ml) 

Jumlah Rata-

rata 

B1 (1:1) 34.23 35.47 37.67 107.367 35.79 

B2(2:1) 37.10 40.90 40.53 118.533 39.51 

B3(3:1)  42.43 45.43 46.77 134.633 44.88 

Total 113.77 121.80 124.97 360.53  

Rata-rata 37.92 40.60 41.66   

 

Hasil Anova  pada Tabel 10 menunjukkan bahwa pengaruh kelompok sangat nyata pada 

tingkat kepercayaan 1%, yang menandakan bahwa adanya perbedaan konsentrasi EM4 pada 

kompos menyebabkan adanya pengaruh pada pertumbuhan tinggi tanaman Tamarillo, demikian 

perlakuan juga memberi pengaruh sangat nyata pada tingkat 1%. 

 

Tabel.10.  Anova Perlakuan kompos hasil pengaktifan EM4 selama 12 jam 

Sumber Keragaman Derajat 

bebas 

Jumlah 

Kwadrat 

Kwadrat 

Tengah 

F.hit F.tab 

1% 5% 

Kelompok (konstrasi EM4_ 2 22.2225 11.1112 18.02** 18.00 6.94 

Perlakuan (campuran 

limbah kopi dan kotoran 

kambing) 

2 125.2640 62.6320 101.57**   

Galat/error 4 2.4664 0,6166    

Total 8 149.9528    

Keterangan: ** berbeda sangat  nyata pada tingkat kepercayaan 1 % (highly significant 

difference) 

 

Dengan adanya pengaruh baik perbedaan konsentrasi EM4 sebagai kelompok maupun 

perbedaan volume kotoran kambing sebagai perlakuan maka dilakukanlah uji BNT dan hasilnya 

seperti pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil Uji BNT Rata-Rata Tinggi Tanaman Tamarillo 

Perlakuan (campuran limbah kulit 

kopi , kotoran kambing  dan EM4 

Rata-rata tinggi (cm) RAK 

BNT 0.05 BNT 0.01 

A1B1 34.23 a 1.7798 2.9518 

A2B1 35.47 ab   

A1B2 37.10 bc   

A3B1 37.67 c   

A3B2 40.53 d   

A2B2 40.90 d   

A1B3 42.43 d   

A2B3 45.43 e   

A3B3 46.77 e   

Hasil uji BNT(0.05) = 1.7798; BNT(0.01)= 2.9518 
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Kelompok A1B1 (100 ml EM4 x 1 kotoran kambing :1 limbah kulit kopi) tidak berbeda 

nyata dengan A2B1 (200 ml EM4 x 1 kotoran kambing :1 limbah kulit kopi), namun berbeda 

nyata  dengan A3B1 (400 ml EM4 x 1 kotoran kambing :1 limbah kulit kopi).  Untuk perlakuan 

kelompok A1B1  berbeda nyata dengan A1B2 (100 ml EM4 x 2 kotoran kambing :1 limbah 

kulit kopi) dan juga berbeda sangat nyata dengan A1B3(100 ml EM4 x 3 kotoran kambing :1 

limbah kulit kopi). Perlakuan B1,B2 dan B3 berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi EM4 dan semakin tinggi perbandingan volume kotoran kambing 

dicampurkan kepada volume limbah kulit kopi semakin berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan tinggi tanaman Tamarillo. Hal yang sama dilaporkan oleh Sahputra. (2013) bahwa 

pemberian kompos kulit kopi mampu meningkatkan jumlah daun hingga 24,96 %, diameter 

umbi 29,59 %, produksi per plot 50 % pada pemberian kompos 90g/tanaman. 

Demikian juga kompos hasil pengomposan dengan aktivasi hasil Em4 Selama  24 jam 

telah diujikan pada tanaman tamarillo umur 5 bulan milik masyarakat di kampung Senggang-

Katimbang dengan hasil pengukuran sebagai berikut: 

 

Tabel.12.  Rata-rata tinggi tanaman pada masing-masing perlakuan  aktivasi hasil Em4  

Selama  24 jam 

Perlakuan\kelompok A1 A2 A3 Jumlah Rata-rata 

B1 36.77 37.50 43.47 117.73 39.24 

B2 38.27 43.37 48.07 129.70 43.23 

B3 42.20 46.13 57.23 145.57 48.52 

Total 117.23 127.00 148.77 360.53 120.18 

Rata-rata 39.08 42.33 49.59   

 

Hasil Anova  pada Tabel 13 menunjukkan bahwa pengaruh kelompok nyata pada tingkat 

kepercayaan 5%, yang menandakan bahwa adanya perbedaan konsentrasi EM4 pada kompos 

menyebabkan adanya pengaruh pada pertumbuhan tinggi tanaman Tamarillo, demikian 

perlakuan juga memberi pengaruh sangat nyata pada tingkat 5 %. 

 

Tabel.13. Anova Perlakuan kompos hasil pengaktifan EM4 selama 24  jam 

Sumber Keragaman Derajat 

bebas 

Jumlah 

Kwadrat 

Kwadrat 

Tengah 

F.hit F.tab 

1 % 5% 

Kelompok (konstrasi 

EM4)_ 

2 173.7252 86.8626 15.1779* 18.00 6,96 

Perlakuan (campuran 

limbah kopi dan kotoran 

kambing) 

2 129.9607 64.9804 11.3543*   

Galat/error 4 22.8919 5.7230    

Total 8 326.5778    

Keterangan: * berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 5% (significant difference) 

Nilai uji BNT(0.05) = 5.4223; BNT (0.01)= 8.9929 
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Tabel 14. Hasil Test BNT Perlakuan kompos hasil pengaktifan EM4 selama 24  jam 

Perlakuan (campuran limbah kulit 

kopi , kotoran kambing  dan EM4 

Rata-rata tinggi (cm) RAK 

BNT 0.05 BNT 0.01 

A1B1 36.77 a 5.4223 8.9929 

A2B1 37.50 a   

A1B2 38.27 a   

A1B3 42.20 ab   

A2B2 43.37 b   

A3B1 43.47 bc   

A2B3 46.13 bc   

A3B2 48.07 bcd   

A3B3 57.23 bcde   

 

Perlakuan A1B1 tidak berbeda nyata dengan kelompok A1B2 dan A1B3 yang 

menunjukkan bahwa konsentrasi EM4 100 ml tidak memberi pengaruh nyata pada campuran 

kontoran kambing dengan limbah kulit kopi. A2B1 berbeda dengan A2B2 dan A2B3 

mennujukkan bahwa pemberian 200 ml EM4 pada perbandingan campuran 2 kotoran kambing 

dan 1 limbah kulit kopi terjadi perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 5%. Demikian juga 

pada perlakuan A3B1 berbeda sangat nyata dengan A3B2 dan A3B3, yang menunjukkan bahwa  

pemberian 400 ml EM4 pada perbandingan campuran 3 kotoran kambing dan 1 limbah kulit 

kopi jauh lebih tinggi dibandingan dengan perbandingan lainnya.   Hal menunjukkan bahwa 

kombinasi campuran yang terbaik pada limbah kulit kopi dan kotoran kambing dengan 

penambahan konsentrasi EM4 adalah pada kombinasi A3B3 dengan rata-rata pertambahan 

tinggi 57.23 cm paling tinggi dari yang perlakuan lainnya.   

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi yang tepat antara bahan 

limbah kulit kopi, kotoran kambing dengan EM4 sebagai bioaktivator adalah campuran dengan 

perbandingan 3:1 (3 kotoran kambing dan 1 limbah kulit kopi) dengan 400 ml EM4. Hasil 

analisis dekomposisi kompos pada hari ke 30 dapat diketahui bahwa kualitas  kompos hasil 

penelitian telah memenuhi persyaratan baik mengenai kematangan kompos yang dicirikan oleh 

C/N-rasio berkisar 10-17, dan unsur makro yang dicirikan oleh kandungan phosfor (P2O5) 

bernilai 0,11-0,18; kalium (K2O) berkisar 0,65-1,53, N-total berkisar 0,97-1,41 serta C-organik 

berkisar 11,37-16,92; juga telah berubah warna dari kecoklatan menjadi berwarna kehitaman 

dengan tekstur mirip tanah gembur dan juga tidak berbau. 

Hasil Anova  pada perlakuan pemupukan tanaman Tamarillo menunjukkan pengaruh 

kelompok sangat nyata pada tingkat kepercayaan 1%, yang menandakan bahwa adanya 

perbedaan konsentrasi EM4 pada kompos menyebabkan adanya pengaruh pada pertumbuhan 

tinggi tanaman Tamarillo, demikian perlakuan campuran kotoran kambing dan limbah kulit kopi  

juga memberi pengaruh sangat nyata pada tingkat 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kombinasi campuran yang terbaik pada limbah kulit kopi dan kotoran kambing dengan 

penambahan konsentrasi EM4 adalah pada kombinasi A3B3 dengan rata-rata pertambahan 

tinggi 57.23 cm paling tinggi dari yang perlakuan lainnya.   

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut disarankan untuk membuat kompos di 

kampung Senggang–Katimbang dengan bahan limbah kulit kopi dan kotoran kambang dengan 
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penambahan EM4 disaran menggunakan kombinasi perbandingan minimal 2:1 (kotoran 

kambing : Limbah kulit kopi) dengan 200 ml EM4 yang telah diaktifkan dengan 200g gula pasir 

selama 12 jam dapat memberikan hasil yang lebih baik. 
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