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ABSTRACT
The Indonesia production forest have changed into logger-over areas due to logging with TPTI system; the remaining
were logged-over stands, gaps and skidding trails. Banjarbaru Reforestation Institute since 1985 (Banjarbaru Forestry
Research Institute at present) had conducted trials on gap cutting system. The research aimed to determine the growth
of wildlings and the biodiversity inside the gaps of 16, 5 and 3 years, respectively. One hundred percentage of sampling
intensity was carried out for tree stage while saplings and seedlings was carried out with stratified random sampling,
with the plot size of 5 x 5 m for saplings and 2 x 2 m for seedlings. The result showed the basal area for tree was 12.5
m2/ha on the 70 years rotation, the basal area was 54,6 m2/ha. The maximum diameter for saplings were 9.5 cm on 5
years gaps and 8.2 cm on 3 years gap, respectively. There were 38, 37 and 60 species underneath the gaps of 3, 5 and
16 years. It showed that the species composition and stand structure were varied. Shorea johorensis and S. parvifolia
dominated the tree species inside 16 and 5 years gaps, respectively, while S. parvistipulata, S. parvifolia and Hopea
sangal dominated the sapling species under 16, 5 and 3 years gaps, respectively.
Keywords : Growth, composition, wildlings, gaps, South Kalimantan

ABSTRAK
Hutan produksi Indonesia sebagian besar telah berubah menjadi areal bekas tebangan akibat pembalakan dengan sistem
silvikultur TPTI, sehingga merupakan sempalan-sempalan tegakan sisa, rumpang-rumpang, jalan sarad dan tempat
terbuka. Dari hasil ujicoba Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru sejak tahun 1985 (saat ini berubah nama menjadi
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru) di stasion Penelitian (KHDTK) Kintap dimana sistem tebang rumpang (”Gap
Cutting System”) merupakan salah satu sistem silvikultur yang memberikan hasil positif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan permudaan alam dan mengetahui keanekaragaman jenis yang terdapat pada rumpang
tebangan umur 16 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah pada rumpang 16 tahun
(tingkat pohon), pengambilan sampel dilakukan dengan intensitas 100 %, sedangkan pada tingkat pancang dan tingkat
semai dilakukan secara acak bertahap (Stratified random) yaitu 4 kwadrat ukuran 5 x 5 m untuk tingkat pancang dan 4
kwadrat ukuran 2 x 2 m untuk tingkat semai. Hasil penelitian menunjukkan pada rumpang 16 tahun luas bidang dasar
tingkat pohon 12,5 m2/ha. Pada rotasi 70 tahun dengan riap rataan tersebut diperoleh luas idang dasar 54.6 m2/ha. Pada
rumpang 16 tahun diameter maksimum tingkat pancang sebesar 9,5 cm, pada rumpang 5 tahun 8,2 cm dan pada
rumpang 3 tahun 6.5 cm. Permudaan alam tingkat pancang pada rumpang 5 tahun dan 16 tahun ditemukan masingmasing 38 jenis, 37 jenis dan 60 jenis. Hal ini membuktikan bahwa komposisi jenis dan struktur tegakan pada kelas
umur rumpang tersebut tidak sama antara satu dengan lainnya. Jenis permudaan yang mendominasi pada tingkat pohon
di rumpang 16 tahun dan 5 tahun adalah Shorea johorensis dan Shorea parvifolia, sedangkan pada tingkat pancang pada
rumpang 16 tahun, 5 tahun dan 3 tahun masing-masing didominasi oleh Shorea parvistipulata, Shorea parvifolia dan
Hopea sangal.
Kata kunci: pertumbuhan, komposisi, permudaan, rumpang, Kalimantan Selatan
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I.

PENDAHULUAN

Hutan adalah mosaik rumpang dan tegakan
berlapis dari berbagai fase perkembangan dan
umur dimana rumpang terjadi di seluruh tipe
hutan dengan berbagai tingkat perkembangan.
Whitmore (1975) mengemukakan bahwa
terdapat 3 fase perkembangan vegetasi yaitu: 1)
fase rumpang artinya saat terjadinya rumpang,
2) fase pertumbuhan yaitu proses pertumbuhan
dan perkembangan vegetasi yang menempati
rumpang, dan 3) fase tua yaitu vegetasi
mencapai klimaks, struktur berlapis yang setiap
saat dapat terjadi rumpang baru. Fase satu
dengan
lainnya
saling
terkait
dan
berkesinambungan.
Hutan produksi Indonesia pada saat ini
sebagian besar telah berubah menjadi hutan
bekas tebangan setelah kurang lebih selama 25
tahun mengalami pembalakan dengan sistem
silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI), saat
ini berubah menjadi Tebang Pilih Tanam
Indonesia (TPTI). Hutan bekas tebangan terdiri
dari pada sempalan-sempalan tegakan sisa,
rumpang-rumpang (”gaps”) jalan sarad dan
tempat terbuka lainnya sebagai akibat dari pada
aktifitas pembalakan.
Di dalam rangka pemantapan sistem tebang
rumpang dan pembinaannya, maka perlu
dilakukan pengelolaan rumpang lanjutan di
hutan bekas tebangan. Rumpang tebangan
luasnya bervariasi, hal ini tergantung dari
banyaknya pohon yang ditebang/dipanen dalam
sistem Tebang Pilih. Konsentrasi dari pada jenis
komersil (pada saat ini umumnya dari jenis
dipterocarpa, terutama jenis meranti) yang siap
dipanen pada suatu areal akan menyebabkan
pembukaan/kerusakan tegakan tinggal yang
lebih besar pada areal tersebut.
Rumpang tebangan pada umumnya lebih
besar dari pada rumpang yang terjadi secara
alamiah akibat mati dan tumbangnya pohon
kanopi atas. Pada rumpang besar di samping
dapat mengakibatkan akselerasi pertumbuhan
jenis anakan yang tertekan pertumbuhannya
akibat kanopi tertutup dari permudaan juga
tumbuh jenis-jenis pionir yang mempunyai biji
yang
peningkatan
atau
kecepatan
pertumbuhannya sensitif oleh cahaya matahari.
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Penelitian di areal hutan bekas tebangan
HPH PT Hutan Kintap pada pertumbuhan
anakan alam di dalam rumpang tebangan
dengan luas 410 m2 -1.240 m2 yang telah
mengalami pembebasan menunjukkan hasil
yang positif. Pertumbuhan anakan selama 6
tahun setelah pembebasan rumpang diperoleh
diameter tegakan 7,7 -12,0 cm dan tinggi 9,2 m
– 13,6 m yang berasal dari anakan alam
(seedling) dengan tinggi awal < 1,3 m (Tuomela
et.al., 1994).
Penelitian ini dilakukan dalam rangka
usaha peningkatan produktifitas hutan alam
produksi
dengan memperhatikan aspek
ekologis, ekonomis maupun sosiologis.
Penelitian ini bertujuan : 1) untuk
memperoleh
data
otentik
pertumbuhan
permudaan alam pada rumpang tebangan, dan
2) untuk mengetahui keanekaragaman jenis
setelah mengalami perlakuan pembebasan dan
pemeliharaan pada luas rumpang 1.000 m2 –
2.000 m2.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengambil lokasi di areal
hutan produksi meranti perbukitan di KHDTK
Kintap, Desa Riam Adungan Kecamatan
Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan
Selatan. Jarak dari Banjarbaru menuju areal
penelitian/KHDTK Kintap + 150 Km.
Penelitian dilakukan di areal HPH Hutan
Kintap. Letak penelitian secara geografis berada
antara 114050’32’’ – 115019’51’’ Bujur Timur
dan 3036’53’’ - 3055’40’’ Lintang Selatan.
Stasiun Ujicoba Kintap (saat ini KHDTK)
Kintap mempunyai topografi datar sampai
bergelombang ringan serta berbukit sampai
bergunung dengan ketinggian antara 50 – 625 m
dpl. dan memiliki kemiringan antara 0 – 23 %
yaitu bergelombang ringan sampai berat.
Menurut Peta tanah yang diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor tahun
1970, tipe tanah di areal ini terdiri dari 2 (dua)
golongan yaitu terdiri dari bahan induk batuan
beku dengan fisiografi instrusi dan jenis tanah
komplek podsolik merah kuning dan lateritik
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dari bahan induk batuan beku dengan fisiografi
dataran.
Berdasarkan klasifikasi iklim menurut
Schmidt dan Ferguson, iklim di lokasi
penelitian ini termasuk tipe iklim B dengan nilai
Q berkisar antara 13,3 – 33,3%. Musim hujan
berlangsung antara bulan Nopember – April dan
musim kemarau antara bulan Mei – Oktober.
Suhu rata-rata adalah 250C dengan suhu
minimum dan maksimum adalah 22,60 C dan
29,90 C. Rata-rata curah hujan tahunan 3.017
mm. Rata-rata hari hujan 154 hari/tahun.
Vegetasi yang terdapat di areal penelitian
ini didominasi oleh jenis Dipterocarpaceae yaitu
Meranti (Shorea spp.), Keruing (Dipterocarpus
spp.), Kapur (Dryobalanops lanceolata),
Merawan/cengal (Hopea sangal). Jenis lainnya
Ulin (Eusideroxylon zwageri), Geronggang
(Cratoxylon spp.), Terap (Artocarpus elesticus),
Binuang (Octomeles sumatrana), Medang
(Litsea sp.) dan lain-lain.
Peralatan
yang dipergunakan pada
penelitian ini adalah : 1) kompas, 2) Diameter
tape, 3) Galah ukur, 4) Meteran, 5) Cat dan
patok ulin, dan 6) Peralatan lainnya yang
diperlukan.

Rumpang yang diamati terdiri dari
rumpang umur 16 tahun, 5 tahun dan 3 tahun
setelah tebangan. Tingkat pohon (diameter > 10
cm), diinventarisasi
pada masing-masing
rumpang dengan intensitas pengambilan contoh
100%. Penarikan contoh untuk tingkat pancang
(sapling) dan semai (seedling) dilakukan secara
Acak bertahap (Stratified random), yaitu 4
kuadrat ukuran 5 x 5 m untuk tingkat pancang
dan 4 kuadrat ukuran 2 x 2 m untuk tingkat
semai. Masing-masing kwadrat ditempatkan
secara acak pada setiap seperempat lingkaran
rumpang. Tingkat pancang dan pohon
diidentifikasi dan diukur diameter (cm) pada
setinggi dada dan tinggi (m), dan tingkat semai
diidentifikasi dan diukur tinggi (cm).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertumbuhan
Hasil
pengukuran
dan
pendataan
pertumbuhan permudaan alam baik tingkat
pohon/tiang, pancang dan semai pada umur
rumpang 16 tahun (R16), 5 tahun (R5) dan 3
tahun n (R3), disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pertelaan Tingkat pohon/tiang, pancang dan semai di dalam rumpang umur 16 tahun
(R16), 5 tahun (R5) dan 3 tahun (R3) di Kintap Kalimantan Selatan
Table 1.

Predicted level of trees/poles, saplings and seedlings inside gaps of 16 years (R16), 5 years (R5)
and 3 years (R3) at Kintap, South Kalimantantan
Nomor
Pertelaan
Rumpang 16 tahun
Rumpang 5 tahun
Rumpang 3 tahun
(Number)
(Predicted)
(16 years gap)
(5 years gap)
(3 years gap)
1.
Pohon (0,2 ha)
Jumlah jenis
21 jenis
4 jenis
Kerapatan
75 (375 batang/ha)
18 (90 batang/ha)
Bidang Dasar
2,5 m2 (12,5 m2/ha)
0,18 m2 (0,9 m2/ha)
3
3
Volume
27,3 m (136 m /ha)
0,8 m3 (4 m3/ha)
Jenis Dominan
Shorea johorensis
Shorea parvifolia
Pancang (0,01 ha)
2.
Jumlah jenis
60 jenis
37 jenis
38 jenis
Kerapatan
78 (7.800 batang/ha) 98 (9.800 batang/ha) 124
(12.400
batang/ha)
504,9 cm2 (5 m2/ha)
697,3 cm2 (6,9 m2/ha)
Bidang Dasar
579,8 cm2 (5,8 m2/ha)
Jenis Dominan
Shorea parvistipulata Shorea parvifolia
Hopea sangal
Semai (0,0016 ha)
3.
Jumlah jenis
25 jenis
18 jenis
9 jenis
24 (15.000 batang/ha)
42 (26.250 batang/ha)
Kerapatan
27 (16.875 batang/ha)
Jenis Dominan
Campuran
Dyospyros densa
Hopea sangal

Sumber: diolah dari data primer
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Pada rumpang umur 16 tahun setelah
pembebasan diperoleh luas bidang dasar pohon
(diameter > 10 cm) sebesar 12,5 m2/ha. Sampai
pada umur tersebut riap rataan bidang dasar
adalah 0,78 m2/ha/tahun. Pada rotasi 70 tahun
dengan riap rataan tersebut, maka akan
diperoleh luas bidang dasar sebesar 54,6 m2/ha.
Angka ini jauh lebih besar daripada rata-rata
luas bidang dasar tingkat pohon (diameter > 10
cm) hutan hujan tropis sebesar 36 m2/ha
(Dawkins, 1958 dalam Whitmore, 1984).
Pada rumpang umur 5 tahun diperoleh luas
bidang dasar pohon sebesar 0,9 m2/ha, hal ini
jauh lebih kecil daripada luas bidang dasar/ha
dalam rumpang 16 tahun. Hal tersebut dikaitkan
dengan kerapatan pohon yang hanya terdapat 90
pohon/ha pada rumpang umur 5 tahun
dibandingkan dengan ditemukan 375 pohon/ha
pada rumpang umur 16 tahun. Pada rumpang
yang lebih tua terjadi rektur pohon yang berasal
daripada rumpang yang lebih muda. Fakta ini
dapat dilihat dari kerapatan tingkat pancang
yang lebih sedikit pada rumpang lebih tua
dibandingkan dengan rumpang yang lebih muda
(Tabel 1). Pada rumpang umur 3 tahun belum
terjadi rekrut pohon dari tingkat pancang.
Diameter maksimum tingkat pancang pada
rumpang tersebut adalah 6,5 cm dari jenis
Hopea sangal.
Diameter maksimum pohon pada rumpang
umur 5 tahun adalah 14,0 cm dari jenis Shorea
parvifolia, sedangkan pada rumpang umur 6

tahun, diameter maksimum adalah 34,4 cm,
juga dari jenis Shorea parvifolia. Hal ini
menunjukkan bahwa jenis dipterocarpa
memiliki kecepatan tumbuh relatif lebih cepat.
Seperti halnya pada umumnya di daerah lain
jenis meranti merah diantaranya Shorea
parvifolia, S. leprosula dan S. johorensis adalah
jenis-jenis utama dieksploitasi di daerah hutan
Kintap. Jenis-jenis dipterocarpa mendominasi
tingkat pohon dan tingkat pancang, sedangkan
pada tingkat semai jenis dipterocarpa dominan
dalam rumpang umur 3 tahun (Tabel 1). Di
dalam rumpang umur 16 tahun sesudah terjadi
penutupan kanopi, sehingga kemungkinan
perkecambahan biji dipterocarpa banyak
mengalami kematian setelah perkecambahan
karena kurang mendapat cahaya matahari untuk
proses pertumbuhannya. Pada rumpang umur 5
tahun tidak terdapat semai dipterocarpa, hal ini
disebabkan tidak ditemukan pohon dipterocarpa
usia produktif di dalam rumpang tersebut dan
tidak terjadi sebaran biji dipterocarpa dari luar
rumpang.
Permudaan tingkat pancang dengan
diameter < 2 cm, mendominasi sebaran kelas
diameter (Tabel 2). Pada rumpang umur 16
tahun diameter tingkat pancang maksimum
mencapai 9,5 cm dari jenis Shorea
parvistipulata, pada rumpang 5 tahun diameter
maksimum 8,2 cm dari jenis Shorea parvifolia,
dari pada rumpang 3 tahun diameter maksimum
6,5 cm dari jenis Hopea sangal.

Tabel 2. Jumlah batang sebaran kelas diameter tingkat pancang di dalam rumpang umur 16 tahun
(R16), 5 tahun (R5) dan 3 tahun (R3)
Table 2. Number of saplings and their diameter class inside 16 years gaps, 5 years gaps and 3
years gaps
Nomor
Kelas Diameter (cm)
(Number)
(Diameter class)
1.
<1,0
2.
1,0-1,9
3.
2,0-2,9
4.
3,0-3,9
5.
4,0-4,9
6.
5,0-5,9
7.
6,0-6,9
8.
> 7,0

Sumber: diolah dari data primer
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Rumpang 16 tahun
(16 years gap)
4
39
19
5
5
3
1
2

Rumpang 5 tahun
(5 years gap)
18
45
11
3
5
8
7
7

Rumpang 3 tahun
(3 years gap)
37
43
18
10
7
6
2
-
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Jenis pohon di dalam rumpang umur 5
tahun seluruhnya terdiri dari jenis dipterocarpa
kecuali jenis laban (Vitex pubescens) termasuk
jenis pionir. Jenis Dipterocarpa pada rumpang
umur 16 tahun dan 5 tahun dapat dilihat pada
Tabel 3. Pada rumpang 16 tahun, jumlah bidang
dasar jenis Dipterocarpa adalah 1,57 m2 dalam
luas 0,2 ha atau setara dengan 7,85 m2/ha atau
62,8% dari jumlah total bidang dasar semua
jenis dalam rumpang tersebut. Pada rumpang
umur 5 tahun proporsi bidang dasar jenis
Dipterocarpa meliputi 94% daripada jumlah
total bidang dasar pohon dalam rumpang
tersebut.
B. Komposisi Jenis
Permudaan tingkat semai, komposisi jenis
dan struktur pada rumpang umur 3 tahun, 5
tahun dan 16 tahun tampak tidak sama. Pada
rumpang 3 tahun jenis yang banyak ditemukan
adaalah jenis Hopea sangal termasuk famili
Dipoterocarpaceae, namun pada rumpang 5
tahun dan 16 tahun masing-masing adaalah
jenis Diospyros densa dan Hydnocarpus

sumtranus dimana jenis ini tidak termasuk jenis
dari famili Dipterocarpaceae.
Demikian pula komposisi jenis dan struktur
tingkat pancang dimana pada rumpang 3 tahun,
jenis yang mendominasi adalah Hopea sangal,
sedangkan pada rumpang umur 5 tahun dan
rumpang 16 tahun didominasi oleh jenis Shorea
parvifolia dan Shorea parvistipulata. Ketiga
jenis ini termasuk famili Dipterocarpaceae.
Permudaan tingkat pohon di rumpang umur 5
tahun dan 16 tahun masing-masing didiminasi
jenis Shorea parvifolia dan Shorea johorensis
dimana keduanya juga termasuk famili
Dipterocarpaceae. Data pengukuran permudaan
tingkat tingkat pohon, tingkat pancang dan
tingkat semai pada masing-masing rumpang
buatan umur 16 tahun (R16), rumpang umur 5
tahun (R5) dan rumpang umur 3 tahun (R3),
dapat dilihat pada Lampiran 1, 2 ,3,4,5,6,7 dan
8.
Untuk mengetahui banyaknya jenis
Dipterocarpa pada rumpang 16 tahun dan 5
tahun, disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jenis Dipterocarpaceae pada rumpang umur 16 tahun dan 5 tahun di Kintap Kalimantan
Selatan
Table 3.

Dipterocarpaceae species inside 16 years and 5 years gaps at Kintap, South Kalimantan

Nomor
(Number)
1.

Rumpang
(Gap)
16 tahun (0,2 ha)

Nama Jenis
(Species)
Shorea johorensis
Shorea parvifolia
Shorea parvistipulata

Total
2.

5 tahun (0,2 ha)

Shorea johorensis
Shorea parvifolia
Shorea parvistipulata

Total

Jumlah (btg)
(Amount)
36
7
5
48
2
11
4
17

Bidang dasar (cm2)
(Basic Field)
12.468,2
2.111,2
1.112,7
15.692,1 (=7,85 m2/ha)
208,9
1.183,2
796,7
1.737,1 (=0,85 m2/ha)

Sumber: diolah dari data primer

Menurut hasil penelitian Elias (1996) di
hutan hujan tropis bekas tebangan umur 1 tahun
dan 2 tahun mengatakan bahwa jenis Shorea
laevifolia dan Hopea sangal aadalah merupakan
jenis yang berkembang baik pada kondisi saat
itu.
Dari uraian di atas tampak bahwa rumpang
(”gap”) sangat berperan terhadap dinamika

yang terjadi pada vegetasi yang menempati
rumpang
tersebut.
Whitmore
(1978)
melaporkan bahwa dengan adanya rumpang
memberikan kemungkinan cahaya masuk
mencapai lantai hutan yang sudah tentu dapat
meningkatkan laju dekomposisi.
Lebih lanjut Jordan (1985) mengemukakan
bahwa dengan tersedianya rumpang (celah)
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yang terbuka ke langit pada tegakan hutan,
cahaya matahari dapat mencapai lantai hutan
akan menciptakan kondisi temperatur tertentu
yang merangsang mikro organisme pengurai
seresah semakin aktif yang pada akhirnya akan
melepaskan unsur hara yang terkandung di
dalam seresah (batang pohon mati, daun-daunan
dan ranting).
Keadaan ini tentu akan memberikan
keuntungan
bagi
pertumbuhan
dan
perkembangan anakan alam sebagai material
tegakan yang ada di dalam rumpang, sehingga
pertumbuhan dan perkembangannya relatif
lebih cepat dibandingkan pada lokasi di bawah
naungan. Namun bila dilihat dari hasil analisis
tanah baik rumpang umur 3 tahun, 5 tahun dan
16 tahun, status kesuburannya tergolong rendah.
Hal ini diduga bahwa intensitas cahaya yang
mencapai lantai hutan tidak optimum bagi
aktivitas mikro organisme pengurai, sehingga
dekomposisinya relatif lambat.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Riap rataan bidang dasar pohon di dalam
rumpang umur 16 tahun adalah 0,78 m2/ha.
Diameter maksimum tingkat pancang pada
tiap rumpang seluruhnya terdiri dari jenis
Dipterocarpa. Pada rumpang 16 tahun diameter
maksimum pancang adalah 9,5 cm dari jenis
Shorea parvistipulata, pada rumpang 5 tahun
adalah 8,2 cm dari jenis Shorea parvifolia dan
pada rumpang 3 tahun sebesar 6,5 cm dari jenis
Hopea sangal.
Diameter maksimum Shorea parvifolia
tingkat pohon pada rumpang 16 tahun adalah
34,4 cm, sedangkan pada rumpang umur 5
tahun sebesar 14,0 cm.
Permudaan jenis klimaks akan tumbuh
optimal pada iklim mikro rumpang bila
mendapat sinar mataharti cukup untuk proses
pertumbuhannya. Tinggi permudaan pada
rumpang umur 3 tahun berkisar 1,5 -6,7 m, pada
rumpang 5 tahun berkisar 1,6 – 8,1 m,
sedangkan pada rumpang 16 tahun berkisar 920 m.
Pada rumpang umur 16 tahun dan 5 tahun
permudaan tingkat pohon dan pancang
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didominasi oleh jenis Dipterocarpa. Pada
rumpang umur 3 tahun jenis semai Dipterocarpa
juga mendominasi, sedangkan pada rumpang
umur 16 tahun semai Dipterocarpa susah
ditemukan dan pada rumpang 5 tahun semai
Dipterocarpa juga susah ditemukan. Penutupan
tajuk pada rumpang 16 tahun dapat
menghambat
perkecambahan
maupun
pertumbuhan semai Dipterocarpa, sedangkan
pada rumpang 5 tahun belum terdapat jenis
Dipterocarpa usia produktif dan penyebaran biji
Dipterocarpa dari luar rumpang tidak terjadi.
Permudaan alam tingkat semai pada
rumpang tebangan umur 3 tahun ditemukan
sebanyak 9 jenis dimana jenis dominan adaalah
Hopea sangal kemudian jenis Diospyros densa
dan kayu pagar, sedangkan jenis lainnya relatif
sedikit. Pada rumpang umur 5 tahun ditemukan
18 jenis dimana jenis Diospyros densa sebagai
jenis yang mendominasi disusul jenis
Hydnocarpus polypetalus, Ardisia sp. Dan
Alseodaphne sp. Pada rumpang umur 16 tahun
ditemukan sebanyak 25 jenis.
Permudaan alam tingkat pancang pada
rumpang umur 3 tahun, 5 tahun dan 16 tahun
ditemukan masing-masing 38 jenis dimana jenis
dominan adalah Hopea sangal disusul jenis
Shorea johorensis dan Pouteria declutan, 37
jenis (jenis dominan Shorea parvifolia,
Eusideroxylon zwageri dan Palaquium sp) dan
60 jenis dengan jenis dominan adalah Shorea
parvistipulata
kemudian
disusul
oleh
Artocarpus sp dan Hydnocarpus polypetalus.
Permudaan tingkat pohon pada rumpang
umur 5 tahun ditemukan sebanyak 4 jenis
dengan jenis dominan adalah Shorea parvifolia,
sedangkan pada rumpang 16 tahun ditemukan
sebanyak 21 jenis dimana jenis dominan adalah
Shorea johorensis.
Jenis Dipterocarpa yang umum didapati di
lokasi penelitian adalah Shorea johorensis,
Shorea parvifolia, Shorea parvistipulata dan
Hopea sangal. Pada rumpang umur 5 tahun
terdapat 18 pohon (diameter > 10 cm)
seluruhnya dari jenis Dipterocarpa kecuali satu
jenis yaitu Laban (Vitex pubescens) yang
termasuk jenis pionir.

Pertumbuhan dan Komposisi Jenis Permudaan Alam pada Rumpang ...
(Sudin Panjaitan)

Permudaan alam baik tingkat pohon,
pancang dan semai ditemukan cukup berlimpah
di rumpang tebangan yang dijadikan sbagai
calon material tegakan oleh sebab itu
penanaman perkayaan (”enrichment planting”)
seperti pada kegiatan TPTI tidak perlu
dilakukan.
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Lampiran 1.

Nama jenis Permudaan Tingkat Pohon yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan
umur 16 tahun (R16)
Appendix 1. The name of tree species inside 16 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1
2
1
2
1.
Aporusa sp.
12.
Jenis lain (?)
2.
Arthocarpus sp.
13.
Durio acutifoilus
3.
Barringtonia sp.
14.
Gironniera subaequalinus
4.
Dacryodes rostrata
15.
Gluta wallichii
5.
Dialium sp.
16.
Litocarpus blumeanus
6.
Eusideroxylon zwageri
17.
Macaranga gigantea
7.
Myristica argentea
18.
Macaranga hypoleuca
8.
Ryporosa kostermansii
19.
Macaranga triloba
9.
Shorea johorensis
20.
Palaquium sp.
10.
Shorea parvifolia
21.
Podadenia sp.
11.
Shorea parvistipulata
Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 2. Nama jenis Permudaan Tingkat Pancang yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan
umur 16 tahun (R16)
Appendix 2. The name of saplings species inside 16 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1.
Aglaia sp.
31.
Macaranga sp.
2.
Alseodaphne ceratoxylon
32.
Mallotus echinatus
3.
Archidendron jiringa
33.
Mallotus sp.
4.
Artocarpus sp.
34.
Memecylon sp.
5.
Ardisia sp.
35.
Myristica cinerea
6.
Beilschmiedia sp.
36.
Myristica argentea
7.
Cinnamomum parthenoxylon
37.
Myristica maxima
8.
Crudia teysmannii
38.
Neonauclea calycina
9.
Cyathocalyx sp.
39.
Neoscortechinia kingii
10.
Dacryodes rostrata
40.
Palaquium sp.
11.
Dacryodes rugosa
41.
Palaquium rostratum
12.
Dialium sp.
42.
Polyalthia sp.
13.
Durio acutifoilus
43.
Planchonia valida
14.
Ervatamia macrocarpa
44.
Pouteria duclitan
15.
Eugenia sp.
45.
Podadenia sp.
16.
Eusideroxylon zwageri
46.
Ptemandra coerulescens
17.
Fagraea sp.
47.
Ryporosa kostermansii
18.
Ficus sp.
48.
Shorea ovalis
19.
Flacourtia sp.
49.
Shorea parvifolia
20.
Garcinia dioica
50.
Shorea leprosula
21.
Gironniera subaequalis
51.
Shorea johorensis
22.
Gluta wallichii
52.
Shorea parvistipulata
23.
Homalanthus populneus
53.
Sloanea sp.
24.
Hopea mengerawan
54.
Trycalysia sp.
25.
Hydnocarpus sumatranus
55.
Trioma malaccensis
26.
Hydnocarpus polypetalus
56.
Terminalia foetidissima
27.
Intsia palembanica
57.
Sauria sp.
28.
Gluta rengas
58.
Sindora leiocarpa
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29.
30.

Litsea roxburghii
Litsea sp.

Sumber: diolah dari data primer

59.
60.

Strombosia javanica
Xanthophylum heteropleurum

Lampiran 3. Nama Jenis Permudaan Tingkat Semai yang ditemui pada Plot Penelitian pada rumpang
buatan umur 16 tahun (R16)
Appendix 3. The name of seedlings species inside 16 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1
2
1
2
1.
Alseodaphne ceratoxylon
14.
Trycalysia sp.
2.
Ardisia sp.
15.
Trioma malaccensis
3.
Dialium sp.
16.
Artocarpus sp.
4.
Diospyros densa
17.
Aglaia sp.
5.
Ervatamia macrocarpa
18.
Gluta wallichii
6.
Eugenia sp.
19.
Hydnocarpus sumatranus
7.
Euphoria sp.
20.
Kayu pagar
8.
Garcinia diocia
21.
Neonauclea sp.
9.
Litsea sp.
22.
Palaquium sp.
10.
Lophopetalum sp.
23.
Pometia pinnata
11.
Mallotus echinatus
24.
Shorea parvifolia
12.
Polyalthia sp.
25.
Jenis lain (?)
13.
Shorea parvistipulata
Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 4. Nama jenis Permudaan Tingkat Pohon yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan
umur 5 tahun (R5)
Appendix 4. The name of tree species inside 5 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1
2
1
2
1.
Shorea johorensis
3.
Shorea parvistipulata
2.
Shorea parvifolia
4.
Vitex pubescens
Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 5. Nama Jenis Permudaan Tingkat Pancang yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan
umur 5 tahun (R5)
Appendix 5. The name of saplings species inside 5 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1
2
1
2
1.
Aglaia sp.
20.
Macaranga sp.
2.
Aglaia tomentosa
21.
Mallotus sp.
3.
Alangium javanicum
22.
Myristica argentea
4.
Alseodaphne sp.
23.
Neonauclea sp.
5.
Aporusa sp.
24.
Nephelium mutabile
6.
Ardisia sp.
25.
Palaquium sp.
7.
Dacryodes rostrata
26.
Pengkunih
8.
Diospyros densa
27.
Polyalthia celebica
9.
Eugenia sp.
28.
Polyalthea sp.
10.
Eusideroxylon zwageri
29.
Quercus sp.
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Nomor
(Number)
1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jenis Permudaan
(Species)
2

Ficus sp.
Gambir
Gardenia anisophylla
Gironniera subaequalis
Gluta wallichii
Hydnocarpus sumatranus
Hydnocarpus polypetalus
Macaranga hypoleuca
Macaranga triloba

Nomor
(Number)
1
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Jenis Permudaan
(Species)
2
Shorea parvifolia
Shorea parvistipulata
Sauria sp.
Strombosia javanica
Terminalia foetidissima
Tricalysia sp.
Upas tadung
Vitex pubescens

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 6. Nama Jenis Permudaan Tingkat Semai yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan
umur 5 tahun (R5)
Appendix 6. The name of seedlings species insiode 5 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1
2
1
2
1.
Aglaia dookoo
20.
Hydnocarpus polypetalus
2.
Alangium javanicum
21.
Ixora sp.
3.
Alseodaphne sp.
22.
Litsea sp.
4.
Ardisia sp.
23.
Mallotus sp.
5.
Belayang merah (?)
24.
Mardupa (?)
6.
Dialium sp.
25.
Polyalthia celebica
7.
Diospyros densa
26.
Shorea parvistipulata
8.
Eusideroxylon zwageri
27.
Siah-siah (?)
9.
Ficus sp.
28.
Siah-siah (berdaun lebar)
Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 7. Nama Jenis Permudaan Tingkat Pancang yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan
umur 3 tahun (R3)
Appendix 7. The name of sapling species inside 3 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1
2
1
2
1.
Artocarpus elasticus
20.
Hopea sangal
2.
Artocarpus sp.
21.
Hydnocarpus polypetalus
3.
Basung paradah
22.
Ketuyung (?)
4.
Beilschmiedia sp.
23.
Litsea roxburghii
5.
Bridelia sp.
24.
Litsea sp.
6.
Cratozylum sp.
25.
Lophopetalum sp.
7.
Croton argyratus
26.
Macaranga hypoleuca
8.
Dillenia axcelsa
27.
Mallotus echinatus
9.
Diospyros curraniopsis
28.
Memecylon sp.
10.
Dipterocarpus sp.
29.
Myristica sp.
11.
Duabanga moluccana
30.
Neonauclea calycina
12.
Durio acutifoilus
31.
Podadenia sp.
13.
Eugenia sp.
32.
Polyalthia celebica
14.
Eusideroxylon zwageri
33.
Pouteria declutan
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15.
16.
17.
18.
19.

Ficus sp.
Flacourtia sp.
Geunsia pentandra
Gironniera subaequalis
Gluta wallichii

Sumber: diolah dari data primer

34.
35.
36.
37.
38.

Ptenandra coerulescens
Shorea johorensis
Shorea parvifolia
Shorea parvistipulata
Tapin (?)

Lampiran 8. Nama Jenis Permudaan Tingkat Semai yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan
umur 3 tahun (R3)
Appendix 8. The name of seedling species inside 3 years gap
Nomor
Jenis Permudaan
Nomor
Jenis Permudaan
(Number)
(Species)
(Number)
(Species)
1
2
1
2
1.
Diospyros densa
6.
Kayu pagar (?)
2.
Eugenia sp.
7.
Palaquium sp.
3.
Hopea sangal
8.
Polyalthia celebica
4.
Hydnocarpus
9.
Strombosia javanica
5.
Ixora sp.
Sumber: diolah dari data primer
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