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Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya
UDC: 232.322.43
Safinah Surya Hakim, Tri Wira Yuwati, Dony
Rachmandi, Purwanto B Santosa, Adnan Ardhana, dan
Dewi Alimah
(Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Banjarbaru)
Viabilitas Fungi Penicillium Citrinum Pada Media
Pembawa yang Berbeda sebagai Pupuk Hayati
Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, Desember 2019, Hal 69 - 76
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui: (a) bahan
pembawa yang efektif untuk pupuk hayati berbahan dasar
fungi endofit P. citrinum dan (b) masa simpan dari pupuk
hayati yang dibuat. Untuk formulasi pupuk, tiga bahan
pembawa (carrier) diuji untuk mengetahui bahan terbaik
sebagai pembawa pupuk hayati. Selanjutnya, lama
penyimpanan diuji untuk mengetahui apakah lama
penyimpanan berpengaruh terhadap viabilitas pupuk
hayati. Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua
faktor digunakan dalam penelitian ini dengan faktor
pertama adalah jenis bahan pembawa/carrier (dedak,
serbuk kayu, dan gambut), dan faktor kedua adalah lama
penyimpanan (14, 28, 42, 56, dan 70 hari). Hasil penelitian
serta perbandingan dengan standar pupuk hayati
(Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
70/Permentan/SR.140/19/2011) menunjukkan dari ketiga
bahan pembawa yang diujikan (dedak, serbuk kayu, dan
gambut), bahan pembawa gambut menunjukkan performa
yang terbaik C/N rasio dan kemampuan mempertahankan
viabilitas koloni), dibandingkan bahan lain dengan lama
simpan yang disarankan adalah maksimal 28 hari dengan
jumlah fungi yang viable adalah 5,62 x 105 cfu/gram.
.
UDC: 151
Abdul Haris Mustari dan Achmad Fajar Pasaribu
(Institut Pertanian Bogor )
Karakteristik Habitat dan Populasi Lutung Budeng
(Trachypithecus auratus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812)
di Cagar Alam Leuweung Sancang, Garut, Jawa Barat
Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, Desember 2019, Hal 77 - 88
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
karakteristik habitat, tumbuhan pakan, populasi dan
penyebaran lutung budeng (Trachypithecus auratus E.
Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) di Cagar Alam Leuweung
Sancang, Garut. Penelitian dilakukan dari bulan Februari
sampai April 2018. Komposisi dan struktur vegetasi

vii

habitat lutung budeng ditentukan berdasarkan analisis
vegetasi. Tumbuhan pakan lutung budeng dicatat
melalui perjumpaan langsung dan tidak langsung
berdasarkan bekas-bekas pakan (feeding signs).
Penyebaran pohon tidur kelompok lutung budeng
ditentukan koordinatnya menggunakan GPS, dan
ukuran populasi diketahui dengan menggunakan
metode konsentrasi (concentration count). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat 110 jenis
tumbuhan di habitat lutung budeng di Cagar Alam
Leuweung Sancang. Ketapang (Terminalia catappa)
adalah jenis tunbuhan yang paling dominan pada
tingkat pohon dengan nilai INP 41,71 %. Tercatat
sebanyak 17 jenis tumbuhan pakan lutung budeng di
Cagar Alam Leuweung Sancang. Bagian tumbuhan
yang dimakan adalah daun, pucuk, bunga, dan buah.
Terdapat 19 kelompok lutung budeng yang tersebar di
hutan pantai dengan jumlah anggota setiap kelompok
berkisar 7 – 17 individu. Kepadatan populasi lutung
budeng adalah 0,15 individu/ha. Struktur umur lutung
budeng menunjukkan bahwa dewasa: muda: anak
adalah 43 % : 27 % : 30 % dan nisbah kelamin jantan
: betina adalah 1:3.
UDC: 111.83
Isdomo Yuliantoro dan Nurlita Indah Wahyuni
(Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Manado)
Persepsi dan Adaptasi Masyarakat Pesisir Terhadap
Perubahan Iklim di Desa Sarawet Kabupaten Minahasa
Utara
Jurnal WASIAN
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Perubahan iklim adalah fenomena yang tidak mudah
dipahami oleh masyarakat umum. Padahal persepsi
dan pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim
akan mempengaruhi mitigasi dan adaptasi yang dapat
mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat
tentang perubahan iklim dan upaya adaptasi yang telah
dilakukan oleh masyarakat Desa Sarawet Kabupaten
Minahasa Utara. Data persepsi dan adaptasi diperoleh
melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,67 %
masyarakat sudah merasakan gejala dan dampak
perubahan iklim, yang dipersepsikan sebagai cuaca
ekstrim dan perubahan atau pergeseran datangnya
musim hujan dan musim kemarau. Dampak perubahan
iklim paling dirasakan berupa gagal panen hasil
pertanian, berkurangnya pendapatan dari pertanian dan
kekeringan. Persepsi ini mengindikasikan kurangnya
informasi dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan. Upaya adaptasi yang telah dilakukan oleh
masyarakat antara lain mengganti jenis tanaman yang
kurang memerlukan air serta memenuhi kebutuhan air
bersih dari sumur bor sentral dan pemanfaatan sumber
mata air di hulu. Berdasarkan analisis SWOT Strategi
yang sesuai untuk mendorong adaptasi di Desa Sarawet
dilakukan melalui peningkatan kapasitas adaptif
masyarakat.
UDC: 232.322
Danu dan Dede J. Sudrajat
(Balai Penelitian dan PengembanganTeknologi
Perbenihan Tanaman Hutan)
Perbaikan Kualitas Tanah Terdegradasi sebagai Media
Tanam Dalam Pembibitan Nyawai dengan Penambahan
Bahan Organik dan Pupuk NPK
Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, Desember 2019, Hal 101 - 109
Keberadaan tanah lapisan atas yang relatif subur untuk
digunakan sebagai media semai semakin terbatas
sehingga tanah-tanah terdegradasi yang miskin hara
menjadi alternatif media untuk pembibitan tanaman
hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
kombinasi campuran media tanah terdegradasi untuk
pembibitan nyawai (Ficus variegata). Media tanah
terdegradasi dikumpulkan pada lahan yang tererosi berat
di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Bogor, Provinsi
Jawa Barat. Rancangan acak lengkap dengan pola
faktorial digunakan untuk menguji perlakuan campuran
media dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit
nyawai di persemaian. Semai yang telah memiliki
sepasang daun disapih pada 5 perlakuan media, yaitu
media top soil, tanah terdegradasi, tanah terdegradasi 70
% + kompos 30 % (v:v), tanah terdegradasi 90 % + arang
sekam padi 10 % (v:v), dan tanah terdegradasi 60 % +
kompos 30 % + arang sekam padi 10 % (v:v) dalam
wadah polybag. Dosis pupuk NPK digunakan sebanyak:
0 g, 0,5 g/polybag, dan 1,0 g/poybag. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa interaksi perlakuan media dan dosis
pupuk hanya berpengaruh nyata terhadap parameter berat
kering bibit. Perlakuan interaksi antara media campuran
tanah terdegradasi 60 %, kompos 30 %, dan arang sekam
padi 10 % (v:v) dan pemberian pupuk NPK 1 g mampu
menghasilkan berat kering bibit terbesar, yaitu 6,21 g.
Media dan dosis pemberian pupuk tersebut dapat
dijadikan media alternatif pada pembibitan nyawai.
.
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Persepsi Masyarakat Pinogu Terhadap Hutan dan
Pemanfaatannya
Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, Desember 2019, Hal 111 - 123
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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi
masyarakat Pinogu terhadap manfaat hutan bagi
kehidupannya serta pemanfaatan sumberdaya hutan.
Pinogu merupakan enclave Taman Nasional Bogani
Nani Wartabone. Penelitian dilaksanakan pada tahun
2017 di Kecamatan Pinogu yang mencakup lima
desa yaitu Bangiyo, Pinogu Induk, Pinogu Permai,
Tilongibila, dan Dataran Hijau. Metode yang digunakan
adalah wawancara terhadap 150 responden di lima desa.
Data dianalisis menggunakan skala Likert, uji korelasi
Kendall Tau dan deskriptif kualitatatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi
masyarakat Pinogu terhadap manfaat hutan berada pada
kategori cukup baik (79,76) dari rentang nilai 40-100.
Persepsi masyarakat terhadap hutan hanya dipengaruhi
oleh satu variabel yaitu jabatan dalam masyarakat.
Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat
Pinogu diantaranya kayu, rotan, tumbuhan obat, satwa
liar, buah-buahan hutan, jamur hutan, dan madu yang
diperoleh dari hutan sekitar Pinogu dan kawasan Taman
Nasional Bogani Nani Wartabone.
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Riap Diameter Tegakan Hutan Alam Bekas Tebangan
di Papua
Jurnal WASIAN
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Riap diameter merupakan informasi yang sangat
penting dalam pengelolaan hutan lestari yang dapat
dipergunakan untuk menentukan preskripsi silvikultur
yang akan diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan besarnya riap diameter tegakan hutan
alam bekas tebangan berdasarkan petak ukur permanen
di Papua. Pengamatan dilakukan pada areal Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) PT Tunas
Timber Lestari (TTL), PT Wapoga Mutiara Timber
(WMT) dan PT Manokwari Mandiri Lestari (MML).
Pengukuran diameter dilakukan setiap tahun selama 6 –
9 tahun pada tiga petak ukur permanen, dengan luas
masing-masing petak 1 ha. Perhitungan riap diameter
adalah dengan cara menghitung selisih antara
pengukuran diameter pohon pada tahun ke-t+1 dengan
pengukuran diameter pohon pada tahun ke-t. Hasil
penelitian menunjukkan rata-rata riap diameter pada PT
TTL, PT WMT, dan PT MML untuk kelompok jenis
komersial berturut-turut sebesar 0,56 cm/th, 0,59 cm/th
dan 0,65 cm/th. Riap diameter ini lebih kecil dari
asumsi riap Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) 1,00
cm/th. Sebaran riap diameter berdasarkan kelas
diameter menunjukkan pola yang berbeda antar lokasi.
Pola sebaran riap diameter pada PT MML dan WMT
meningkat sejalan dengan bertambahnya diameter,
sebaliknya pada PT TTL cenderung menurun dengan
meningkatnya kelas diameter.
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Viability of Penicillium Citrinum on Different Carrier
Media as Organic Fertilizer
Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, December 2019, Page 69 - 76
This study aims to investigate: (a) the most effective
carrier material for biological fertilizers made from
endophytic fungi P. citrinum and (b) maximum shelf-life
of biofertilizers. Three carrier materials were tested to
find out the best carrier as biological fertilizer carriers.
Factorial Completely Randomized Design with two
factors used in this study with the first factor is the type of
carrier material (rice bran, saw dust, and peat soil), and
the second factor is storage time (14, 28, 42, 56, dan 70
days).The result of the study and consideration based on
the standards of biological fertilizer regulation of the
Minister of Agriculture Number 70 / Permentan / SR.140
/ 19/2011) showed that of the three tested carriers (rice
bran, sawdust, and peat), peat showed the best
performance as biofertilizer carrier with the recommend
maximum shelf-life is 28 days (5,62 x 105 cfu/gram) due
to its C/N ratio value and its viability to maintain the
number of viable fungi.
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Abdul Haris Mustari dan Achmad Fajar Pasaribu
(Institut Pertanian Bogor)
Habitat Characteristics and Population of Javan Langur
(Trachypithecus Auratus E. Geoffroy Saint-Hilaire,
1812) in Leuweung Sancang Nature Reserve, Garut,
West Java
Jurnal Wasian
Vol.6 No.2, December 2019, Page 77 - 88
This study aimed to determine habitat characteristics,
food plants, population size, and distribution of Javan
langur in Leuweung Sancang Nature Reserve. This study
was conducted from February to April in Leuweung
Sancang Nature Reserve. Composition and structure of
vegetation were determined using vegetation analysis.
Population and distribution of the javan langur were
identified using concentration count method. A total of
110 plant species recorded in the javan langur’s habitat.
Ketapang (Terminalia catappa) was the dominant species
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in the study area composing 41,71 % of the IVI. The
Javan langur feed on at least 17 plant species. The
plant parts eaten by the Javan langur included leaves,
buds, shoots, flowers and fruits. A total of 19 javan
langur groups were encountered along the beach
forest of the nature reserve. Number of individual at
each of the group varied ranging from 7 to 17
individuals. The population size was 227 individuals
and the population density was 0.15 individuals per
hectare. The javan langur’s age structure of adult :
young : juvenile was 43 % : 27 % : 30 % indicating
that the population was dominated by adult individuals
and the sex ratio of male:female was 1:3.
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Perception and Adaptation of Coastal Community
Toward Climate Change at Sarawet Village of North
Minahasa Regency
Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, December 2019, Page 89 - 99
Climate change is difficult phenomenon to be
understood by ordinary community. Whereas
perception and knowledge of climate change will
influence mitigation and adaptation, which can
decrease risks of climate change impact. The research
aims to find out community’s perception about climate
change and adaptation efforts which have been done
by communities of Sarawet Village at North Minahasa
Regency. Perception and adaptation data were
obtained through interview and focus group
discussion. The result shows that 96.67 % of
community has experienced the symptoms and impacts
of climate change, which perceived as extreme season
or the shift of rain and drought season. The most
perceived climate change impacts are crop failure, less
income from agriculture and drought. This perception
indicates a lack of environmental and forestry
information. The adaptation efforts that have been
done by the community include change plant species
that need lack water as well as fulfill needs of clean
water from the central well and utilize springs from
upstream. Based on SWOT analysis An appropriate
strategy to encourage adaptation in Sarawet village is
done through increasing the adaptive capacity of the
community

UDC: 232.322
Danu dan Dede J. Sudrajat
(Balai Penelitian dan PengembanganTeknologi
Perbenihan Tanaman Hutan)
Improving of Degraded Soil Quality for Ficus variegata
Nursery Media by Adding Organic Matters and NPK
Fertilizer

Overall, the results showed forest perception in
Pinogu’s local peoples was in fairly good category with
value 79.69 from 40 - 100 and influenced by position in
village communities variable. The local peoples utilized
the forest resources inculdes hard wood, rattan,
medicinal plants, wild animals, forest fruits, forest
mushrooms, honey. This forest resources obtained from
the forests around Pinogu and inside area of Bogani
Nani Wartabone National Park.

Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, December 2019, Page 101 - 109
The availability of topsoil which is relatively fertile to use
as seedling media is more and more limited so that the
low nutrient degraded soil become alternative media for
tree seedling nursery. The purpose of the research was
to get the combination of degraded soil media mixture for
nyawai (Ficus variegata) seedling media in nursery. The
degraded soil collected in the heavy eroded soil in
Rumpin Villages, Rumpin Sub District, Bogor. Completed
random design with factorial was used to test the media
mixture treatments and NPK fertilizer dosages on the
growth of nyawai seedling. A pair of leaves seedlings was
transplanted on 5 media treatments, i.e. top soil,
degraded soil, degraded soil 70 % + compost 30 % (v:v),
degraded soil 90 % + rice husk charcoal 10 % (v:v), and
degraded soil 60 % + compost 30 % + rice husk charcoal
10 % (v/v). The dosage of NPK fertilizer was used as
much: 0 g, 0.5 g polybag, and 1.0 g/polybag. The result
showed that interaction of media and NPK fertilizer
dosages was only affected on seedling biomass
parameter. The interaction treatment of the mixture
media of degraded soil 60 %, compost 30 % and rice husk
charcoal 10 % could increase the growth of nyawai
seedlings high by 30.60 % and fertilizer treatment of 1 g
NPK could increase seedling biomass 6.21 g. The
mixture media and fertilizing treatment by NPK 1 g can
be alternative media on nyawai nursery.
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Perception of Local Community of Pinogu Toward Forest
and Its Utilization
Jurnal WASIAN
Vol.6 No.2, December 2019, Page 111 - 123
This study was aimed to obtain the Pinogu local peoples’s
perception of the forest for their lives and to identification
of forest resources utilization. Pinogu is a Bogani Nani
Wartabone National Park’s enclave. The research was
conducted in 2017 at Pinogu Sub-district which included
five villages there are Bangiyo, Pinogu Induk, Pinogu
Permai, Tilongibila and Dataran Hijau. Data collected
with survey method by interviewing 150 respondents from
five villages. Data was analyzed using, Likert Scale,
Kendall Tau Correlation test and descriptive qualitative.
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Diameter increment is an important information used
to set silvicultural prescription that plays a crucial role
in sustainable forest management. Therefore, this
research was aimed to analyze diameter increment of
remnant stands in selectively logged forest in Papua.
The dataset was acquired from permanent sample plots
in logging concessions of PT Tunas Timber Lestari
(TTL), PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) dan PT
Manokwari Mandiri Lestari (MML). The diameter
measurements were conducted annually for 6 – 9 years
on three 1 ha permanent plots. Diameter increment was
calculated by measuring a gap between trees diameter
in year t+1 and year t. The results showed that the
average diameter increment of commercial species
groups in those areas were 0.56 cm/yr, 0.59 cm/yr and
0.65 cm/yr, respectively. These increments were
smaller than the increment assumption of Indonesian
Selective Logging (TPTI) i.e. 1.00 cm/yr. The diameter
increment distribution based on diameter classes
showed different patterns among sites. The diameter
increment distribution in PT MML and WMT increased
with the increasing diameter, otherwise those in PT TTL
tend to decrease with the increasing diameter class

Viabilitas Fungi Penicillium citrinum Pada Media…
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VIABILITY OF Penicillium citrinum ON DIFFERENT CARRIER MEDIA AS ORGANIC
FERTILIZER
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ABSTRAK
Penggunaan pupuk hayati kini semakin meningkat seiring peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup yang ramah
lingkungan. Penggunaan pupuk hayati diketahui dapat memberikan beberapa keuntungan diantaranya menekan biaya
produksi karena manfaatnya yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, lebih mudah diserap oleh tanaman, dan
lebih ramah lingkungan. Salah satu bahan dasar pupuk hayati yang banyak digunakan adalah fungi, termasuk fungi
endofit. Pada penelitian ini, dibuat pupuk hayati dengan menggunakan bahan dasar fungi endofit Penicillium citrinum
isolat P3.10 yang diperoleh dari daun tanaman rawa gambut. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui: (a) bahan
pembawa yang efektif untuk pupuk hayati berbahan dasar fungi endofit P. citrinum dan (b) masa simpan dari pupuk
hayati yang dibuat. Untuk formulasi pupuk, tiga bahan pembawa (carrier) diuji untuk mengetahui bahan terbaik sebagai
pembawa pupuk hayati. Selanjutnya, lama penyimpanan diuji untuk mengetahui apakah lama penyimpanan berpengaruh
terhadap viabilitas pupuk hayati. Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor digunakan dalam penelitian ini
dengan faktor pertama adalah jenis bahan pembawa/carrier (dedak, serbuk kayu, dan gambut), dan faktor kedua adalah
lama penyimpanan (14, 28, 42, 56, dan 70 hari). Hasil penelitian serta perbandingan dengan standar pupuk hayati
(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/19/2011) menunjukkan dari ketiga bahan pembawa yang
diujikan (dedak, serbuk kayu, dan gambut), bahan pembawa gambut menunjukkan performa yang terbaik C/N rasio dan
kemampuan mempertahankan viabilitas koloni), dibandingkan bahan lain dengan lama simpan yang disarankan adalah
maksimal 28 hari dengan jumlah fungi yang viable adalah 5,62 x 10 5 cfu/gram.
Kata kunci: formulasi, biofertilizer, fungi endofit, gambut, penyimpanan

ABSTRACT
The use of bio-fertilizer is increasing along with the awareness of eco-friendly life style. The use of bio-fertilizer give
several advantages such as enhancing plant growth, provide plant nutritions, easily absorbed by plant and
environmental friendly. Endophytic fungi can be used as biological fertilizers.In this study, endophytic fungi Penicillium
citrinum isolate P3.10 were used as a main ingredient for biological fertilizers. This study aims to investigate: (a) the
most effective carrier material for biological fertilizers made from endophytic fungi P. citrinum and (b) maximum shelflife of biofertilizers. Three carrier materials were tested to find out the best carrier as biological fertilizer carriers.
Factorial Completely Randomized Design with two factors used in this study with the first factor is the type of carrier
material (rice bran, saw dust, and peat soil), and the second factor is storage time (14, 28, 42, 56, dan 70 days).The
result of the study and consideration based on the standards of biological fertilizer regulation of the Minister of
Agriculture Number 70 / Permentan / SR.140 / 19/2011) showed that of the three tested carriers (rice bran, sawdust, and
peat), peat showed the best performance as biofertilizer carrier with the recommend maximum shelf-life is 28 days (5,62
x 105 cfu/gram) due to its C/N ratio value and its viability to maintain the number of viable fungi.
Keywords: formulation, biofertilizer, endophytic fungi, peat soil, shelf-life

PENDAHULUAN
Seiring dengan peningkatan kesadaran untuk
ramah lingkungan, saat ini banyak petani yang

mempraktikkan pertanian berkelanjutan dengan
menggunakan pupuk hayati. Dibandingkan dengan
pupuk kimia, pupuk hayati memiliki beberapa
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keunggulan. Penggunaan pupuk kimia dalam waktu
lama, dapat membuat tanah menjadi rusak dan jenuh,
sehingga sulit menyerap unsur-unsur hara yang
diberikan. Selain itu, penggunaan pupuk hayati
diketahui dapat memberikan beberapa keuntungan
diantaranya menekan biaya produksi karena
manfaatnya yang lebih mudah diserap oleh tanaman,
lebih ramah lingkungan, meningkatkan hasil panen,
meningkatkan keuntungan petani, dan dapat
memperbaiki kondisi tanah (Pal et al., 2015; Mishra &
Dash, 2014).
Di Indonesia, pupuk hayati sudah diatur melalui
peraturan menteri pertanian yakni Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/19/2011 dan
didefinisikan sebagai produk biologi aktif
yang terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan
efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan
tanah. Selain definisi tersebut, Brahmaprakash & Sahu
(2012), mendefinisikan pupuk hayati atau biofertilizer
sebagai pupuk yang berbasis bahan mikroba yang
bermanfaat yang dapat meningkatkan pertumbuhan
tanaman melalui peningkatan penyerapan nutrisi dari
tanah ke tanaman. Perdagangan dan peredaran pupuk
hayati di Indonesia diatur oleh Kementrian Pertanian.
Sudah banyak pupuk hayati yang sudah terdaftar di
Direktorat Jendral (Ditjen) Sarana dan Prasarana
Pertanian (PSP) Kementrian Pertanian. diantaranya
yakni Bioorganik (PT Petrokimia Kayaku), Bion Up
(PT Pupuk Kujang), Ecofert (PT Pupuk Kalimantan
Timur), dan lain-lain (Kementrian Pertanian, 2016).
Berdasarkan data tersebut, beberapa jenis fungi yang
banyak dimanfaatkan sebagai pupuk organik
bedasarkan daftar 2016 adalah Trichoderma sp.
Aspergillus sp., dan Penicillium sp.
Penicillium sp. merupakan jenis fungi yang
sudah banyak digunakan juga dipatenkan untuk pupuk
organik. Beberapa isolat Penicillium sp. yang telah
digunakan sebagai pupuk hayati antara lain P.
aculeatampa (Lestari & Mukhlis, 2017), P. albidum, P.
simpliccimum, P. frequentans, P. rubrum (Palet al.,
2015). Sebagai contoh, Nicoletti et al. (2012)
menyebutkan P. citrinum strain KACC43900 telah
dipatenkan sebagai pupuk organik dan diketahui
berfungsi sebagai penghasil giberelin. Selain itu, jenis
lain juga diketahui berfungsi sebagai peningkat
pertumbuhan tanaman, pencegah penyakit tanaman
dan penghasil zat metabolik (Khan et al., 2008;
Pandey et al., 2008).
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Upaya penanaman lahan gambut terdegadasi
terus dilakukan di Indonesia. Mengacu Badan
Restorasi Gambut (BRG), terdapat dua juta hektar
lahan gambut yang perlu direstorasi pada periode 2016
- 2020. Penanaman di lahan gambut lebih sulit
dilakukan dibandingkan dengan di tanah mineral. Hal
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti
kesulitan menentukan teknik penanaman yang tepat,
pH tanah yang rendah, dan kandungan unsur hara yang
rendah. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya daya
hidup (survival rate) dari bibit-bibit yang ditanam di
lahan rawa gambut. Untuk itu, penguatan bibit
sebelum ditanam di lahan gambut perlu dilakukan.
Penggunaan teknologi mikroba dapat menjadi solusi
untuk memperkuat bibit. Salah satunya adalah dengan
pengunaan pupuk hayati berbahan dasar mikroba.
Dalam pembuatan pupuk hayati berbahan dasar
mikroba, formulasi untuk mencari bagaimana bahan
pembawa pupuk hayati (carrier) perlu dilakukan.
Banyak faktor yang menentukan keefektifan pupuk
hayati dintaranya bahan pembawa yang bisa
mempertahankan viabilitas bahan aktif serta masa
simpan Oleh karena itu, formulasi dilakukan pada
penelitian ini.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui: (a) bahan pembawa yang efektif untuk
pupuk hayati berbahan dasar fungi endofit P. citrinum
dan(b) masa simpan dari pupuk hayati yang dibuat.
Adanya pupuk hayati berbahan dasar mikroba rawa
gambut yang efektif ke depannya diharapkan dapat
menjadi salah satu solusi untuk membantu kegiatan
penanaman di lahan gambut.
METODE PENELITIAN
Formulasi pupuk hayati dilaksanakan di
Laboratorium Mikrobiologi Hutan Balai Penelitian
dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru, Kalimantan
Selatan.
Pupuk
hayati
dibuat
dengan
menginokulasikan isolat fungi endofit P. citrinum
P3.10 pada bahan pembawa yakni dedak, serbuk kayu,
dan tanah gambut. Karakteristik bahan pembawa
pupuk hayati secara detil dijabarkan pada Tabel 1.
Rancangan yang dipakai adalah Rancangan Acak
Lengkap Faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor
pertama adalah jenis bahan pembawa/carrier (dedak,
serbuk kayu, dan tanah gambut). Faktor kedua adalah
adalah lama penyimpanan (14, 28, 42, 56, dan 70 hari).
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Tabel 1. Karakteristik bahan pembawa pupuk hayati
Jenis Bahan Pembawa
Ukuran
Dedak
Lolos saringan 125 µm
Serbuk Kayu
Lolos saringan 125 µm
Tanah Gambut
Lolos saringan 125 µm

Perbanyakan Inokulan dan Pengemasan
Metode yang digunakan mengacu pada penelitian
Supriyanto & Sulistyowati (2011) yang telah
dimodifikasi, yakni dengan langkah sebagai berikut:
1. Peremajaan fungi endofit
Isolat yang digunakan adalah isolat fungi endofit
yang sudah digunakan pada penelitian sebelumnya,
yakni isolat P. citrinum isolat P3.10. Fungi ini
merupakan koleksi isolat milik laboratorium
mikrobiologi BP2LHK Banjarbaru. P. citrinum isolat
P3.10 merupakan fungi endofit daun dari tanaman
rawa gambut yang diidentifikasi melalui analisis
molecular (Hakim, Yuwati, & Nurulita, 2017). Isolat
jamur ditumbuhkan pada media Potato Dextrose Agar
(PDA) yang diinkubasi selama satu minggu pada suhu
ruangan dan selanjutnya dilakukan pemanenan spora.
2. Pembuatan suspensi mikroba
P. citrinum isolat P3.10 yang telah diremajakan,
dipanen sporanya dan dibuat suspensinya dengan
menambahkan 10 ml air steril. Spora dipanen dengan
cara menggores jamur dengan jarum inokulasi.
Selanjutnya spora tersebut dipindahkan dalam tabung
reaksi yang telah disterilkan.
3. Produksi Massal spora dengan Medium Kultur
Beras (MKB)
Produksi massal spora dilakukan dengan
menggunakan Media Kultur Beras (MKB). MKB
dibuat dengan menggunakan 6 ml air dan 10 gram
beras yang diletakkan dalam erlenmeyer 100 ml dan
dibuat tiga kali ulangan. Erlenmeyer tersebut
kemudian ditutup dengan sumbat kapas selama kurang
lebih dua jam dan disterilkan dengan autoklaf selama
15 menit. Setelah dingin, suspensi spora sebanyak 1
ml diinokulasikan ke dalam erlenmeyer yang berisi
MKB. Selanjutnya MKB yang telah berisi suspensi
spora diinkubasi selama 10 hari. Setelah masa
inkubasi, dilakukan penghitungan spora dengan
memasukkan 50 ml air steril yang sudah
dihomogenkan. Penghitungan jumlah spora dilakukan
dengan pengenceran serial dan diamati menggunakan
Haemocytometer dengan bantuan mikroskop.
4. Formulasi pupuk
Formulasi dilakukan dengan menggunakan

pH
7
6
5

Deskripsi
Telah terdekomposisi
Serbuk kayu sengon
Gambut muda diambil dari wilayah
Tumbang Nusa Kalimantan Tengah

bahan pembawa antara lain serbuk kayu, dedak, dan
tanah gambut. Masing-masing bahan sebanyak 1 kg
yang dikemas dalam plastik tahan panas, disterilkan
dengan menggunakan autoklaf
(121°C/15 atm
selama 30 menit) dan selanjutnya dikeringanginkan.
Inokulum sebanyak 50 ml dengan konsentrasi spora
108 spora/ml dicampurkan dengan bahan pembawa
yang sudah dingin hingga rata lalu dikeringanginkan.
Bahan tersebut selanjutnya diinkubasi selama 7 - 14
hari dalam tempat gelap.
Uji Efektivitas Pengemasan dan Penyimpanan
Pupuk hayati dari tiga bahan pembawa berbeda
diuji ketahanannya dan keefektifan dalam viabilitas
fungi yang terkandung dalam pupuk hayati. Viabilitas
ini diukur dengan jumlah kelimpahan fungi sebagai
parameternya. Bahan yang sudah jadi kemudian diuji
pada minggu 14,28, 42, 56, dan 70 hari setelah
pembuatan. Selanjutnya bahan yang telah ada diamati
jumlah sporanya. Sebanyak 10 gram bahan
dipindahkan dalam erlenmeyer steril yang sudah
ditambahkan air steril hingga volumenya mencapai
100 ml. Kemudian dilakukan pengeceran serial ke 10 3
dilakukan plating untuk menghitung koloni yang
tumbuh. Terdapat tiga ulangan pada setiap perlakuan.
Pada akhir pengamatan, masing-masing sampel
dikirim ke Laboratorium Tanah Balai Penelitian
Tanaman Rawa (Balitra) Banjarbaru untuk diukur C/N
rasio dan kadar airnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara alami, tanaman memiliki interaksi dengan
mikroba, termasuk endofit (Maulana et al., 2018;
Suryanarayanan et al., 2002; Arnold, 2001). Fungi
endofit mendukung pertumbuhan tanaman melalui
berbagai mekanisme yakni penyediaan nutrisi,
meningkatan resistensi tanaman terhadap hama dan
penyakit, dan mendukung tanaman pada kondisikondisi marginal (Suryanarayanan et al., 2017;
Sutjaritvorakul et al., 2010; Rodriguez et al., 2009;
Mejıa et al., 2008A.; E. Arnold et al., 2003). Kondisi
rawa gambut yang memiliki keasaman tinggi,
menyebabkan tidak semua tanaman dapat
beradapatasi. Adanya berbagai jenis mikroorganisme
termasuk jamur membantu adaptasi tanaman terhadap
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kondisi lingkungan dengan kadar nutrisi rendah serta
keasaman yang tinggi, seperti halnya pada kondisi
tanah gambut. Beberapa mikroba diketahui memiliki
ketahanan untuk hidap dalam kondisi masam
(asidofilik) yang dapat mendukung pertumbuhan
tanaman (Lestari & Mukhlis, 2017). Mengacu pada
asumsi-asumsi tersebut, maka kemampuan mikroba
yang spesifik inilah menjadi keunggulan dari pupuk
hayati berbasis mikroba yang tidak dimiliki oleh
pupuk lain. P. citrinum merupakan fungi endofit yang
secara in vitro dapat mengikat fosfat serta terbukti
meningkatkan pertumbuhan tanaman pada uji in vivo
di rumah kaca. Hasil penelitian Hakim et al. (belum
diterbitkan) menunjukkan tanaman gerunggang yang
diinokulasi terbukti memiliki performa pertumbuhan
yang lebih baik dibandingkan pada tanaman yang
tidak diinokulasi fungi endofit P. citrinum. Endofit
pada tanaman memiliki efek yang bervariasi
tergantung pada kondisi lingkungan, spesies serta
tanaman inangnya (Maulana et al., 2017).
Tiga bahan pembawa, yakni serbuk kayu, dedak,
dan tanah gambut diuji untuk mengetahui bahan apa
yang paling efektif untuk pupuk hayati. Bahan-bahan
ini merupakan bahan yang mudah diperoleh,
terjangkau, serta umum digunakan sebagai bahan
pembawa pupuk hayati (Zayed, 2016). Media kultur
beras
merupakan
media
alternatif
untuk
menumbuhkan bakteri dan fungi. Media ini cukup
mudah dibuat dan lebih terjangkau sehingga cukup
efektif sebagai media untuk produksi spora
(Uthayasooriyan et al., 2016; Princy et al., 2014).
Beberapa penelitian menggunaakan media kultur
beras sebagai alternatif pengganti Potato Dextrose
Agar (PDA) (Kalil et al., 2017; Uthayasooriyan et al.,
2016; Supriyanto & Sulistyowati, 2011). Berdasarkan
hasil pengamatan, isolat P. citrinum isolat P3.10
tumbuh dengan baik pada media kultur beras. Hal ini
karena media kultur beras menyedakan nutrisi bagi
perkembangan fungi. Pada usia kultur 10 hari, spora
sudah memenuhi seluruh media. Spora yang ada di
media kultur beras diencerkan hingga 10-3 untuk
memperoleh kepadatan suspensi sebesar 108 spora/ml.
Terdapat beberapa syarat bahan pembawa yang
sebaiknya digunakan dalam pembuatan atau formulasi
pupuk hayati yakni tidak beracun, mudah untuk
disterilisasi, mudah dipindahkan, kapasitas menyerap
yang baik, terjangkau, dan mudah diperoleh (Princy et
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al., 2014). Selain itu, Pindi & Satyanarayana (2012)
menambahkan bahwa bahan pembawa biofertilizer
sebaiknya juga memiliki sifat yang dapat
mempertahankan viabilitas mikroba serta kemampuan
kontak dengan tanaman target. Pada penelitian ini,
digunakan bahan pembawa, yakni dedak, serbuk kayu
dan tanah gambut. Ketiga bahan pembawa ini
memiliki karakteristik yang berbeda (Gambar 1).
Ketiga bahan pembawa kemudian diinokulasi dengan
spora fungi yang ditumbuhkan pada media kultur
beras. Setelah diinkubasi selama 14 hari, terlihat
miselia mulai memenuhi bahan pembawa.
Berdasarkan hasil pengamatan visual, kecepatan
pertumbuhan miselia paling tinggi adalah pada media
dedak diikuti media serbuk kayu. Pada media
pembawa gambut, jika diamati secara visual tidak
nampak ada miselia tumbuh. Perbedaan kecepatan
pertumbuhan miselia ini diduga dikarenakan adanya
perbedaan nutrisi yang dikandung oleh masingmasing bahan pembawa.
Uji keefektifan bahan pembawa dilakukan untuk
mengetahui bahan pembawa yang paling baik dan
efektif untuk formulasi pupuk hayati dengan bahan
dasar fungi endofit. Setelah pengamatan selama 14
hari, diketahui jumlah koloni paling banyak adalah
pupuk dengan bahan pembawa dedak. Sebaliknya
serbuk kayu memiliki jumlah koloni lebih sedikit
dibanding dua bahan pembawa lainnya. Tingginya
jumlah koloni pada dedak diasumsikan karena
dibandingkan dengan bahan yang lain, dedak memiliki
nutrisi paling tinggi. Jamur dalam pertumbuhannya
membutuhkan nutrisi yang cukup sebagai sumber
energi untuk pertumbuhan yang optimal. Sumber
nutrisi tersebut diperoleh dari media atau substrat
tempat tumbuh jamur tersebut. Dedak mengandung
protein yang cukup (sekitar 11,35 %) sehingga yang
cocok untuk pertumbuhan fungi, sebagai contoh yakni
Trichoderma harzianum (Uruilal et al., 2012).
Perubahan jumlah koloni pada masing-masing bahan
pembawa pupuk hayati disajikan pada Tabel 2. Setelah
dilakukan analisis, diketahui bahwa bahan pembawa
tidak mempengaruhi jumlah kelimpahan fungi yang
ada pada pupuk hayati. Namun, kelimpahan ini
dipengaruhi oleh lama penyimpanan. Lebih lanjut,
hasil analisis juga menunjukkan tidak adanya interaksi
pembawa dan lama penyimpanan pupuk hayati
terhadap jumlah kelimpahan fungi.
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b

c

Gambar 1. Bahan pembawa yang telah diinokulasi dengan P. citrinum isolat P3.10: (a) serbuk kayu, (b) dedak,
dan (c) tanah gambut
Tabel 2. Perubahan jumlah koloni pada berbagai jenis bahan pembawa pupuk hayati yang disimpan pada suhu
ruangan
Bahan Pembawa
Gambut
Dedak
Serbuk Kayu

14
17,18
23,41
12,53

Jumlah Koloni/gram (105) Lama Penyimpanan (hari)
28
42
56
5,62
5,83
5,52
2,88
2,87
1,7
8,57
4,11
5,49

Tabel 3. Rekapitulasi F-hitung Pengaruh Bahan
pembawa, metode penyimpanan, dan lama
penyimpanan terhadap jumlah koloni
biofertilizer
No

1
3
5

Sumber Keragaman

Jumlah Koloni
(105)
F-hit
0,297pns
14,190*

Bahan Pembawa
Lama penyimpanan
Bahan Pembawa*lama
1,403ns
simpan
Ket : ns = tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%; *
= berbeda nyata pada taraf uji 5%

Pada Tabel 1 diketahui bahwa setelah
penyimpanan 14 - 28 hari, jumlah koloni pada semua
bahan pembawa mengalami penurunan. Penurunan
jumlah koloni ini diasumsikan terjadi karena adanya
beberapa faktor yakni penurunan viabilitas fungi,
penyerapan nutrisi oleh fungi yang terkandung dalam
bahan pembawa tersebut (Kumar, 2014), serta
penurunan kelembaban. Selain itu, penyimpanan akan
mempengaruhi viabilitas dari fungi. Lebih lanjut, hasil
uji menunjukkan bahwa lama penyimpanan
memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah
koloni pada pupuk hayati (Tabel 2). Sebagai contoh
pada fungi Bauveria bassiana yang merupakan fungi

70
4,06
0,77
2,36

yang banyak digunakan sebagai biopestisida,
viabilitas fungi tersebut dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu jenis dan asal isolat cendawan, umur
cendawan, media pertumbuhan, media tempat
perkecambahan, suhu, intensitas cahaya selama
penyimpanan dan lama inkubasi (Resha et al., 2014;
Pindi & Satyanarayana, 2012).
Salah satu faktor yang menentukan kualitas
pupuk hayati adalah jumlah kelimpahan koloni.
Berdasarkan standar pupuk hayati yang mengacu pada
Permentan No. 70 Tahun 2011 (Tabel 4), jumlah
kelimpahan fungi yang disarankan pada pupuk hayati
dengan bentuk tepung atau serbuk adalah 105. Jika
dibandingkan dengan bahan pembawa lainnya,
gambut menjadi bahan yang paling stabil. Pada dedak,
jumlah kelimpahan fungi sangat tinggi pada dua
minggu pertama (23,41 x 105), namun setelah
disimpan pada empat minggu terdapat penurunan
kelimpahan koloni (2,88 x 105). Hal ini menyebabkan
dedak diasumsikan sebagai bahan pembawa yang
tidak efektif. Hasil lain ditunjukkan bahan pembawa
serbuk kayu. Meskipun jumlah kelimpahan koloni
cukup tinggi, diketahui serbuk kayu memiliki C/N
rasio cukup tinggi sehingga dikhawatirkan dapat
mengganggu pertumbuhan tanaman.
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Tabel 4. Karakteristik mutu pupuk organik berbagai bahan pembawa pada penyimpanan 4 minggu dibandingkan
dengan standar mutu Permentan No. 70 Tahun 2011
Parameter

Fungi
Fungsional
(Pelarut P)
C/N Rasio
Kadar air
Kontaminan :
a. E.coli
b. Salmonella sp.

Standar Mutu
Tepung/Serbuk
≥105 cfu/g berat kering contoh
Positif

Hasil uji mutu pupuk organik pada bahan pembawapada penyimpanan 10 minggu
Dedak
Gambut
Serbuk Kayu
< 105
< 105
>105
na
na
na

15-25
≤35

22,73
18,65

39,28
20,13

300,23
15,58

<103 MPN/gram
<103 MPN/gram

na

na

na

Tabel 4 menunjukkan bahwa pupuk hayati
dengan bahan pembawa tanah gambut memiliki kadar
air. sesuai dengan kriteria pupuk hayati yang
disyaratkan oleh Permentan No. 70 Tahun 2011.
Adapun kemampuan fungsional P. citrinum sebagai
pelarut P sebelumnya telah diuji secara in vitro pada
media PVK (Hakim et al., 2017). Penggunaan gambut
sebagai bahan pembawa pupuk organik sudah banyak
diteliti dan digunakan. Tanah gambut baik digunakan
sebagai pembawa pupuk hayati karena sifatnya yang
mudah diaplikasikan, memiliki tekstur material yang
tidak menggumpal, melekat baik kepada tanaman dan
memiliki penyangga pH yang baik (Sahu &
Bramaprakash, 2016; Malusa et al., 2012;
Somasegaran & Hoben, 1994). Gambut dari wilayah
Indonesia baik digunakan sebagai bahan pembawa
pupuk organik karena memiliki kelembaban yang
cukup untuk bahan pembawa mikroba. Berdasarkan
(Prihastuti, 2012; Simanungkalit et al., 2010). Selain
itu, Simanungkalit et al. (2010) menambahkan bahwa
ada beberapa produk pupuk hayati yang komersil yang
sudah meggunakan gambut sebagai bahan pembawa
yakni Bio-care dan Inoculant Service produksi
Australia. Meskipun banyak keunggulan gambut
sebagai bahan pembawa, ada faktor-faktor pembatas
gambut sebagai pembawa pupuk hayati yakni (a)
kualitas gambut antar sat lokasi dengan yang lain
berbeda (pH, komposisi bahan organik, populasi
mikroba) (b) gambut dengan karakternya (contoh: pH)
menghambat beberapa jenis mikroorganisme (Mona,
2016)
Meskipun bahan gambut disarankan dibanding
bahan pembawa lain pada penelitian ini, hasil yang
diperoleh belum memenuhi syarat jika dipasarkan
karena masa simpan efektif yang relatif singkat yakni
28 hari atau empat minggu. Kondisi ini cukup jauh jika
dibandingkan dengan standar penyimpanan pupuk
hayati yang berbentuk padat yakni selama enam bulan
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pada biofertilizer bentuk padat dan dua tahun pada
biofertilizer bentuk cair (Brar et al., 2012).
Singkatnya masa simpan pupuk hayati hingga
saat ini menjadi salah satu hambatan besar dan hal ini
menjadi salah satu hambatan besar dalam produksi
dan aplikasi pupuk hayati. Beberapa teknologi
dikembangkan untuk memperpanjang umur dari
biofertilizer diantaranya melalui metode pengeringan.
Menurut Suwahyono (2010), untuk meningkatkan
durasi masa simpan bio-fertilizer, pengeringan dalam
proses pembuatan inokulan perlu dilakukan. Salah
satu cara yakni dengan mengeringkan serbuk konidia
yang telah dipanen dengan menggunakan desikator
atau lemari pendingin. Selain itu, inokulan dengan
menggunakan fluid bed dryer atau mesin pengering
cairan. Metode ini merupakan pengeringan dengan
menggunakan alat yang didesain sedemikian rupa
sehingga ada uap air yang mengarah ke bahan
biofertilizer (Sahu & Bramaprakash, 2016). Metode
ini banyak diaplikasikan untuk makanan. Melalui
menggunakan metode ini produk dikeringkan pada
suhu 37 °C - 38 °C. Pada suhu tersebut, peluang
mikroorganisme untuk tumbuh terbatas karena kadar
air yang rendah, sehingga kontaminasi berkurang.
KESIMPULAN
Jenis bahan pembawa dan masa simpan
merupakan faktor yang penting dalam formulasi
pupuk hayati. Pupuk hayati berbahan dasar fungi
endofit P. citrinum isolat P3.10 menunjukkan bahwa
bahan pembawa gambut lebih baik digunakan
dibandingkan serbuk kayu dan juga dedak, karena
relatif stabil dalam mempertahankan dapat
mempertahankan viabilitas fungi yang ada di pupuk
hayati hingga 28 hari penyimpanan serta memiliki
C/N rasio yang lebih rendah (39,28) dibandingkan
dengan bahan pembawa lain yakni dedak dan serbuk
kayu (300,23).
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SARAN
Uji metode dalam formulasi dan penambahan
bahan lain seperti penggunaan konsorsium mikroba
atau zat organik lain perlu dilakukan agar diperoleh
pupuk hayati yang efektif dengan jumlah fungi yang
viabel lebih tinggi dan masa simpan yang lebih lama.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik habitat, tumbuhan pakan, populasi dan penyebaran lutung
budeng (Trachypithecus auratus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) di Cagar Alam Leuweung Sancang, Garut. Penelitian
dilakukan dari bulan Februari sampai April 2018. Komposisi dan struktur vegetasi habitat lutung budeng ditentukan
berdasarkan analisis vegetasi. Tumbuhan pakan lutung budeng dicatat melalui perjumpaan langsung dan tidak langsung
berdasarkan bekas-bekas pakan (feeding signs). Penyebaran pohon tidur kelompok lutung budeng ditentukan
koordinatnya menggunakan GPS, dan ukuran populasi diketahui dengan menggunakan metode konsentrasi
(concentration count). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 110 jenis tumbuhan di habitat lutung budeng di
Cagar Alam Leuweung Sancang. Ketapang (Terminalia catappa) adalah jenis tunbuhan yang paling dominan pada
tingkat pohon dengan nilai INP 41,71 %. Tercatat sebanyak 17 jenis tumbuhan pakan lutung budeng di Cagar Alam
Leuweung Sancang. Bagian tumbuhan yang dimakan adalah daun, pucuk, bunga, dan buah. Terdapat 19 kelompok
lutung budeng yang tersebar di hutan pantai dengan jumlah anggota setiap kelompok berkisar 7 – 17 individu. Kepadatan
populasi lutung budeng adalah 0,15 individu/ha. Struktur umur lutung budeng menunjukkan bahwa dewasa: muda: anak
adalah 43 %: 27 %: 30 % dan nisbah kelamin jantan : betina adalah 1:3.
Kata kunci: habitat, pakan, populasi, Trachypithecus auratus

ABSTRACT
This study aimed to determine habitat characteristics, food plants, population size, and distribution of Javan langur in
Leuweung Sancang Nature Reserve. This study was conducted from February to April in Leuweung Sancang Nature
Reserve. Composition and structure of vegetation were determined using vegetation analysis. Population and
distribution of the javan langur were identified using concentration count method. A total of 110 plant species recorded
in the javan langur’s habitat. Ketapang (Terminalia catappa) was the dominant species in the study area composing
41,71% of the IVI. The Javan langur feed on at least 17 plant species. The plant parts eaten by the Javan langur included
leaves, buds, shoots, flowers and fruits. A total of 19 javan langur groups were encountered along the beach forest of
the nature reserve. Number of individual at each of the group varied ranging from 7 to 17 individuals. The population
size was 227 individuals and the population density was 0.15 individuals per hectare. The javan langur’s age structure
of adult : young : juvenile was 43 %: 27 %: 30 % indicating that the population was dominated by adult individuals and
the sex ratio of male:female was 1:3.
Keywords: food plants, habitat, population, Trachypithecus auratus
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PENDAHULUAN
Lutung budeng (Trachypithecus auratus E.
Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) merupakan salah satu
jenis primata yang dilindungi oleh Pemerintah
Republik Indonesia. Dalam beberapa literatur jenis
lutung ini juga sering disebut lutung jawa (Astriani
2015, Febriyanti 2008, Giovana 2015, Hidayatullah
2015, Murthafiah 2015). Sementara yang lain hanya
menyebut lutung (Utami 2010, Sulistyadi 2013).
Lutung budeng disebut juga Javan leaf monkey atau
silver leaf monkey (Kool 1993 dan IUCN 2018).
Penulis menggunakan nama lutung budeng
berdasarkan nama spesies ini yang tercantum pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
Lutung budeng merupakan salah satu jenis
primata endemik Indonesia yang penyebarannya
terbatas di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok (Supriatna
& Wahyono, 2000). IUCN (2018) Red List of
Threatened Species memasukkan lutung budeng ke
dalam kategori Vulnerable, dimana populasinya
mengalami penurunan sebanyak 30 % dalam kurun
waktu 36 tahun terakhir, yaitu sebanyak 3 generasi
dimana setiap generasi memiliki rentang umur 12
tahun. Penurunan populasi disebabkan oleh
fragmentasi habitat, perburuan dan perdagangan ilegal
(Nijman et al. 2008, Sulistiyadi 2013). Fragmentasi
habitat menyebabkan populasi lutung budeng hidup
dalam isolasi. Menurut CITES, lutung budeng
termasuk dalam Appendix II.
Cagar Alam Leuweung Sancang merupakan
salah satu habitat penting lutung budeng. Kawasan
Cagar Alam Leuweung Sancang ditetapkan
berdasarkan
SK
Menteri
Pertanian
No.
370/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 dengan luas
2.157 ha. Pada tahun 1990 cagar alam ini mengalami
penambahan luas sebesar 1.150 ha di bagian selatan
sebagai cagar alam laut dengan nama Cagar Alam
Laut Sancang berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.
682/Kpts-II/1990 tanggal 17 November 1990
(BBKSDA Jawa Barat 2016).
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Selama lima tahun, dalam periode 1998 – 2003,
kawasan Cagar Alam Leuweung Sancang mengalami
kerusakan ekosistem yang sangat serius yang hampir
menghabiskan hutan dataran rendah di pantai selatan
Pulau Jawa ini. Karena itu diperlukan upaya
konservasi untuk menyelamatkan populasi lutung
budeng serta berbagai jenis satwa lainnya yang
terdapat di cagar alam ini (Mustari, 2019). Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi karaktersitik
habitat, jenis pakan, populasi, dan penyebaran lutung
budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang.
Berdasarkan data tersebut dapat dilakukan upaya dan
tindakan konservasi yang tepat untuk menyelamatkan
habitat dan populasi lutung budeng.
METODE PENELITIAN
Terdapat tiga tipe hutan di Cagar Alam
Leuweung Sancang meliputi hutan mangrove, hutan
pantai, dan hutan dataran rendah. Berdasarkan studi
pendahuluan selama dua minggu serta informasi dari
petugas di Cagar Alam Leuweung Sancang
menunjukkan bahwa populasi dan penyebaran lutung
budeng berada di hutan pantai. Karena itu penelitian
ini difoukuskan pada kawasan hutan pantai.
Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan dalam
periode Februari sampai April 2018 di Cagar Alam
Leuweung Sancang. Beberapa desa yang berbatasan
langsung dengan Cagar Alam Leuweung Sancang
yaitu Desa Karyamukti, Desa Mekarsari, Desa
Sancang, Desa Sagara dan Desa Simpang, yang
kesemuanya berada dalam wilayah Kecamatan
Cibalong Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Suhu
udara berkisar antara 17 – 33 °C dengan kelembapan
udara 60 – 95 %. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan
Ferguson, iklim di wilayah tersebut termasuk tipe
iklim B yaitu tipe basah dengan dengan nilai Q =
24,19% (BBKSDA Jawa Barat 2016).
Alat dan bahan yang digunakan antara lain;
kompas, binokuler, kamera, Global Positioning
System (GPS), alat tulis, kalkulator, pengukur waktu,
meteran, pita meter, dan tally sheet.
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Gambar 1 Peta lokasi penelitian (peta dasar diperoleh dari BBKSDA Jawa Barat 2016)
Metode Pengumpulan Data
Komposisi dan Struktur Vegetasi
Pengambilan data vegetasi habitat dilakukan
dengan analisis vegetasi. Menurut Soerianegara dan
Indrawan (1988) dan Indriyanto (2006) analisis
vegetasi digunakan untuk menentukan komposisi
jenis dan struktur vegetasi. Analisis vegetasi
dilakukan menggunakan metode jalur berpetak, yaitu
dengan membuat petak dimana ditemukan kelompok
lutung budeng secara langsung (purposive sampling).
Analisis vegetasi dilakukan dengan membuat
sebanyak 12 jalur dimana pada setiap jalur dibuat
sebanyak 5 petak, dan jarak antar petak 10 m. Petak
contoh akan dibagi menjadi petak ukur sesuai tingkat
pertumbuhan vegetasi menurut Soerianegara dan
Indrawan (1988), yaitu :
(a) Petak ukur semai (2 m x 2 m) terdiri atas anakan
pohon dengan tinggi ≤ 1,5 m dan tumbuhan
bawah/semak/herba, termasuk di dalamnya liana,
epifit, pandan, dan palem;
(b) Petak ukur pancang (5 m x 5 m), yaitu pohon
dengan tinggi > 1,5 m dan diameter batangnya < 10
cm;

(c) Petak ukur tiang (10 m x10 m), yaitu pohon dengan
diameter batang antara 10 cm - 19,9 cm
(d) Petak ukur pohon (20 m x 20 m), yaitu pohon
berdiameter batang ≥ 20 cm.
Jenis Tumbuhan Pakan
Pengambilan data jenis tumbuhan pakan lutung
budeng dilakukan dengan mengamati langsung
aktivitas makan satwa tersebut, dan secara tidak
langsung dilakukan dengan cara mencatat bekas
makan. Data yang dikumpulkan adalah jenis
tumbuhan yang dimakan, bagian yang dimakan, dan
perilaku makan.
Penyebaran Kelompok
Dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah
kelompok dan posisi kelompok. Penentuan jumlah dan
posisi kelompok dilakukan dengan menentukan posisi
pohon tidur masing-masing kelompok lutung budeng.
Posisi pohon tidur dicatat menggunakan GPS dan
diolah menjadi peta menggunakan software ARCGIS.
Populasi
Pengambilan data populasi lutung budeng
dilakukan secara sensus menggunakan metode
konsentrasi (concentration count). Alikodra (2002)
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menyatakan bahwa metode ini sesuai digunakan untuk
menghitung populasi lutung budeng yang memiliki
pola kehidupan berkelompok. Penghitungan jumlah
individu setiap kelompok dilakukan pada saat
kelompok tersebut berada pada pohon tidur pada
pukul 17.30 – 19.00. Koordinat pohon tidur dicatat
menggunakan GPS. Selama satu dua pertama
dilakukan pengamatan mengenai jumlah kelompok
serta sebaran kelompok lutung budeng.
Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa lutung budeng di
Cagar Alam Leuweung Sancang menggunakan
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vegetasi hutan pantai sebagai pohon tidur. Setelah
jumlah kelompok dan penyebaran pohon tidur
kelompok lutung budeng diketahui dilakukan
penghitungan jumlah individu pada setiap kelompok,
struktur umur, dan nisbah kelamin. Data populasi
setiap kelompok dicatat dalam tally sheet yang
memuat kolom nomor kelompok, jumlah individu
(jantan dewasa, betina dewasa, jantan muda, betina
muda, dan anak). Struktur umur diidentifikasi
berdasarkan ciri fisik dan morfologi lutung budeng
(Napier & Napier 1967, Lim & Sasekumar 1979).

Jantan dewasa

Betina dewasa

Betina dewasa dan anak

Betina muda

Gambar 2. Struktur umur dan jenis kelamin lutung budeng (Foto:Abdul Haris Mustari).
Tabel 1. Ciri-ciri individu berdasarkan jenis kelamin (Lim dan Sasekumar, 1979)
Kelamin
Jantan
Betina
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Ciri fisik
Kepala mengerucut, berjambul, memiliki testis, beberapa mengeluarkan suara berupa teriakan yang
khas sebagai tanda.
Kepala mengerucut, berjambul, memiliki vulva vagina, memiliki putting susu yang menggantung.
Terdapat perbedaan jelas pada betina yaitu suatu bidang putih kekuningan tidak beraturan di bagian
panggul betina serta bulu yang berwarna pucat pada bagian pantat dan panggung yang lebih hitam
dari punggung lutung jantan.
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Tabel 2. Ciri-ciri individu berdasarkan umur (Napier dan Napier, 1967)
Kategori
Anak

Kisaran umur
0 - 4 tahun

Muda

4 - 8 tahun

Dewasa

8 - 20 tahun

Definisi
berwarna kuning jingga, masih menyusu dan berada dalam gendongan induknya.
Ciri seksual belum terlalu terlihat, warna sudah menyerupai individu dewasa, sudah
mampu mobilisasi sendiri, namun masih berada di sekitar induknya.
Perilaku dominan mengawasi, organ fisik sudah berkembang sempurna terutama organ
seksual (matang kelamin), dan umunya memiliki ukuran tubuh paling besar dibanding
kelas umur dibawahnya.

Analisis Data
Komposisi dan Struktur Vegetasi
Nama lokal jenis tumbuhan dan satwa didasarkan
pada buku ‘Flora dan Fauna Cagar Alam Leuweung
Sancang’ (Mustari, 2019). Komposisi dan struktur
vegetasi pada habitat dimana ditemukan lutung
budeng dianalisis dengan terlebih dahulu menentukan
Indeks Nilai Penting (INP). Soerianegara dan
Indrawan (2005) menyatakan bahwa nilai INP
diperoleh dengan cara menjumlahkan Kerapatan
Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR) dan Dominansi
Relatif (DR).
 Kerapatan (batang/ ha) =
 Kerapatan Relatif (%) =
 Frekuensi =

Jumlah individu jenis ke−i

Luas seluruh petak contoh
Kerapatan jenis ke−i

𝑥 100%

Kerapatan total
Jumlah petak contoh ditemukan jenis ke−i
Jumlah seluruh petak contoh
Frekuensi jenis ke−i

 Frekuensi Relatif =

Frekuensi Total

𝑥 100%

 Dominansi (m / ha)=
2

Luas bidang dasar (LBDS)jenis ke−i(m2)
Luas petak contoh (ha)

 Dominansi Relatif (%) =
Dominansi jenis ke−i
Luas seluruh petak contoh

𝑥 100%

 Indeks Nilai Penting = KR + FR + DR (Pohon dan
tiang)
 Indeks Nilai Penting = KR + FR (Semai dan
pancang)
Jenis Tumbuhan Pakan
Jenis tumbuhan pakan lutung budeng dicatat
secara langsung dan tidak langsung. Pengamatan
secara langsung yaitu dengan mencatat jenis
tumbuhan yang dimakan oleh lutung saat dilakukan
perjumpaan langsung dan secara tidak langsung
berdasarkan bekas bekas makan berupa daun dan buah
yang jatuh ke lantai hutan. Jenis tumbuhan dan bagian
tumbuhan yang dimakan (daun, pucuk, buah, dan
bunga) lutung budeng dicatat.
Populasi
Aspek populasi lutung budeng yang dianalisis
yaitu parameter populasi yang mencakup angka
kelahiran (natality), angka kematian (mortality),

jumlah individu atau ukuran populasi (population
size), kepadatan populasi (population density),
struktur umur (age structure), dan nisbah kelamin (sex
ratio) (Alikodra 2002).
Dalam penelitian ini
parameter populasi lutung budeng dibatasi pada
ukuran populasi, kepadatan populasi, struktur umur,
dan nisbah kelamin. Jumlah individu setiap kelompok
dihitung dan dibuat tabulasi. Ukuran populasi yaitu
jumlah individu seluruh kelompok. Kepadatan
populasi yaitu ukuran populasi (individu) dibagi
luasan areal penelitian (ha). Struktur umur yaitu
perbandingan jumlah individu pada setiap kelas umur,
yang dikategorikan atas umur dewasa, muda, dan
anak. Nisbah kelamin yaitu perbandingan jumlah
jantan dan betina dewasa (Alikodra, 2002).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Habitat
Untuk semua tingkat pertumbuhan tercatat
sebanyak 110 jenis tumbuhan di habitat lutung
budeng. Untuk tingkat pohon tercatat sebanyak 62
jenis tumbuhan yang didominasi oleh ketapang
(Terminalia catappa) (INP = 41,71 %). Pada tingkat
tiang ditemukan 54 jenis dimana ketapang juga
merupakan jenis yang dominan (INP = 28,56 %).
Pada tingkat pancang tercatat sebanyak 59 jenis
tumbuhan dengan jenis yang mendominasi adalah ki
balanak (Desmodium umbellatum). Pada tingkat semai
ditemukan 69 jenis tumbuhan dengan jenis yang
mendominasi adalah brogondolo (Hernandia peltata).
Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa
untuk tingkat pertumbuhan pohon dan tiang, jenis
tumbuhan yang dominan adalah ketapang. Selain itu
ketapang juga banyak dimanfaatkan lutung budeng
sebagai pakan. Hasil analisis juga menunjukkan
bahwa ketersediaan vegetasi seperti jenis ketapang
dapat mendukung kebutuhan lutung budeng untuk
dapat bertahan hidup dan berkembangbiak. Terutama
ketersediaan vegetasi pada tingkat tiang perlu
diperhatikan untuk agar menunjang ketersediaan
pakan bagi lutung budeng dikemudian hari.
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Tabel 3. Jenis tumbuhan yang memiliki Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi pada setiap tingkat pertumbuhan
vegetasi di hutan pantai Cagar Alam Leuweung Sancang
Tingkat Pertumbuhan
Pohon
Tiang
Pancang
Semai

Nama Lokal
Ketapang
Ketapang
Ki balanak
Brogondolo

Jenis Tumbuhan Pakan
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 17 jenis
tumbuhan yang menjadi sumber makanan lutung
budeng
di Cagar Alam Leuweung Sancang
diantaranya ketapang (Terminalia catappa), kopo
(Syzygium zippelianum), kiara (Ficus altissima) dan ki
pahang (Pongamia pinnata). Berdasarkan frekuensi
kunjungan lutung budeng terhadap jenis tumbuhan
tertentu didapatkan bahwa ketapang adalah jenis yang
paling sering dikunjungi dan dimakan dengan
frekuensi sebesar 70,2 %. Hal ini bersesuaian dengan
hasil analisis vegetasi yang menunjukkan bahwa
ketapang adalah jenis yang dominan di hutan pantai
pada tingkat pertumbuan pohon dan tiang yang
mengindikasikan bahwa jenis tumbuhan ini sangat
penting dalam menunjang kelestarian populasi lutung
budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang.
Mustari (2019) menyatakan bahwa bagian
tumbuhan yang dimakan lutung budeng mencakup
daun, pucuk, buah, dan bunga. Umumnya tumbuhan
menghasilkan buah dalam musim penghujan yang
berlangsung dalam periode Januari sampai April
setiap tahun. Hujan mulai turun di wilayah Cagar
Alam Leuweung Sancang pada bulan Desember yang

Nama Ilmiah
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Desmodium umbellatum
Hernandia peltata

INP (%)
41,71
28,56
14,19
19,16

menstimulir berbagai jenis tumbuhan untuk segera
menghasilkan bunga kemudian menjadi buah. Puncak
musim berbuah tumbuhan di Cagar Alam Leuweung
Sancang terjadi dalam bulan Februari dan Maret
(Mustari, 2019). Jenis tumbuhan penghasil buah yang
menjadi makanan lutung budeng dan jenis primata
lainnya di cagar alam ini seperti surili (Presbytis
comata), owa Jawa (Hylobates moloch), dan monyet
individu panjang (Macaca fascicularis) diantaranya
kondang (Ficus variegata), kiara (F. altissima),
ketapang (Terminalia catappa), dahu (Dracontomelon
dao), dan belimbing wuluh (Averhoa bilimbi)
(Mustari, 2019). Beberapa jenis tumbuhan yang
menghasilkan buah baik musim hujan maupun musim
kemarau diantaranya berbagai jenis beringin (Ficus
spp.), putat (Barringtonia acutangula). Beberapa
jenis tumbuhan mangrove yang pucuk dan buahnya
juga dimakan oleh lutung budeng diantaranya pedada
(Sonneratia caseolaris), bakau merah (Rhizophora
mucronata), bakau Putih (R apiculata), dan api-api
(Avicennia spp.). Tersedianya buah dan daun
sepanjang tahun menjamin ketersediaan makanan bagi
lutung budeng dan satwa lainnya di Cagar Alam
Leuweung Sancang (Mustari, 2019).

Tabel 4. Jenis tumbuhan pakan lutung budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang
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No

Nama Lokal

Nama Ilmiah

Famili

Bagian yang dimakan

1

Belimbing wuluh

Averrhoa bilimbi

Oxalidaceae

Daun

2

Huni

Antidesma bunius

Euphorbiaceae

Buah

3

Ketapang

Terminalia catappa

Combretaceae

Daun, Buah

4

Keucip

Pouteria duclitan

Sapotaceae

Daun

5

Ki laju
Ki pahang

Fabaceae

Buah

6

Pongamia pinnata

7

Kiara

Ficus altissima

Moraceae

Daun, Buah

8

Kondang

Ficus variegata

Moraceae

Daun, Buah

9

Kopo

Syzygium zippelianum

Myrtaceae

Daun, Buah

10

Lampeni

Ardisia humilis

Primulaceae

Daun, Buah

11

Nyamplung
Pisitan leuweung

Calophyllaceae
Meliaceae

Daun

12

Calophyllum inophyllum
Lansium domesticum

13

Putat

Barringtonia acutangula

Lecythidaceae

Daun

Daun, Buah

Buah
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No

Nama Lokal

Nama Ilmiah

Famili

Bagian yang dimakan

14

Pedada

Sonneratia alba

Lythraceae

Buah

15

Teureup

Artocarpus elasticus

Moraceae

Buah

16

Waru
Waru laut

Malvaceae
Malvaceae

Daun

17

Hibiscus tiliaceus
Thespesia populnea

Lutung budeng melakukan aktifitas makan
secara berkelompok atau secara individual dalam
jarak tertentu. Aktivitas makan lutung budeng dimulai
saat mencari pohon sumber makanan, kemudian
mengambil makanan berupa daun atau buah dengan
kedua tangannya. Kemudian buah bahan makanan
tersebut digigit, dikunyah kemudian ditelan. Selain
kedua tangan, lutung budeng juga menggunakan
mulutnya secara langsung untuk meraih bahan
makanan. Setelah mendapatkan bahan makanan yang
diinginkan lutung budeng kemudian duduk di ranting
atau cabang pohon. Lutung budeng melakukan
aktifitas makan di tajuk pohon (arboreal).
Lutung dikenal sebagai salah satu jenis primata
pemakan daun (leaf monkey). Makanan utamanya
adalah daun dan sebagian buah dan biji. Menurut Kool
(1993) makanan lutung budeng terdiri atas berbagai
macam daun yang berprotein tinggi seperti pucuk dan
daun muda. Daun yang dikonsumsi umumnya yang
mempunyai kandungan serat yang mudah dicerna.
Rothman et al. (2011) menyatakan bahwa protein
yang paling baik bagi lutung budeng terdapat pada
daun muda. Hasil penelitian Asri (2017) menunjukkan
bahwa makanan utama lutung budeng di Cagar Alam
Pananjung Pangandaran daun laban (Vitex pubescens)
dan Decaspermum fruiticosum. Lutung budeng
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk
istirahat yaitu lebih 50 % (Asri 2017). Hal yang sama
dilaporkan oleh Sontono et al. (2016) yang
menyatakan bahwa persentase aktifitas istirahat,
lokomosi, dan makan lutung jawa di Taman Buru
Masigit Kareumbi masing-masing 44,8 %, 40,89 %
dan 38,70 %. Hasil penelitian Putri (2017)
menunjukkan bahwa jenis pakan dominan
berdasarkan analisis feses lutung jawa di Taman
Wisata Alam Pangandaran adalah daun kedoya
(Dysoxylum alliaceum) dan beringin (Ficus
pubinervis)
Physchotria viridiflora Reinw. Ex Bl di Taman
Wisata Alam (TWA) Pangandaran.
Ketika sedang melakukan aktiftas makan dan
beberapa anggota kelompok berada agak jauh, maka
komunikasi antar individu dalam kelompok dilakukan
dengan cara bersuara yaitu ‘kheekok-kheekok-

Daun

kheekok’. Suara tersebut akan semakin keras dan
diulang-ulang manakala terdapat gangguan, misalnya
anggota kelompok mendeteksi kehadiran manusia di
dalam wilayah jelajahnya.
Populasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19
kelompok lutung budeng yang tersebar di sepanjang
hutan pantai Cagar Alam Leuweung Sancang. Jumlah
anggota setiap kelompok bervariasi, berkisar 8 - 17
individu. Jumlah anggota kelompok lutung budeng
di Cagar Alam Leuweung Sancang hampir sama
dengan kisaran jumlah anggota kelompok lutung
budeng pada umumnya yaitu berkisar 6 – 23 individu
per kelompok (Supriatna & Wahyono, 2000).
Sementara Rusdi et al. (2018) menyatakan bahwa
jumlah anggota kelompok lutung budeng di Resort
Bandealit TN Meru Betiri berkisar 6 – 18
individu/kelompok.
Pada Tabel 5 terlihat bahwa terdapat 15
kelompok (79 %) lutung budeng di Cagar Alam
Leuweung Sancang yang memiliki jumlah anggota
kelompok > 10 individu yaitu kelompok 1 – 6,
kelompok 8 – 12, kelompok 14 – 16, dan kelompok
18. Selain itu tercatat 3 kelompok (16 %) lutung
budeng yang memiliki jumlah anggota ≥ 15 individu,
yaitu kelompok 1, 10, dan 14 dengan jumlah anggota
kelompok masing-masing 15, 16, dan 17 individu.
Luas seluruh areal Cagar Alam Leuweung
Sancang adalah 2.157 ha. Akan tetapi berdasarkan
pengamatan di lapangan yang kemudian dianalisis
menggunakan software ARCGIS, luas kawasan yang
layak menjadi habitat lutung budeng sekitar 1.507 ha
(70 %). Kawasan tersebut adalah yang masih
bervegetasi cukup baik dan menjadi habitat lutung
budeng. Sekitar 650 ha (30 %) kawasan bervegetasi
semak belukar, padang rumput. dan permukiman
ilegal terutama di bagian barat dan utara kawasan.
Karena itu kepadatan populasi lutung budeng di Cagar
Alam Leuweung Sancang adalah ukuran populasi
(227 individu) dibagi luas kawasan yang masih
potensil (1.507 ha). Berdasarkan data tersebut maka
kepadatan populasi lutung budeng di Cagar Alam
Leuweung Sancang adalah 0,15 individu/ha. Nilai
kepadatan populasi ini lebih rendah dibandingan
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dengan hasil penelitian Murthafiah (2015) di Cagar
individu/ha. Setiap kelompok lutung budeng di Cagar
Alam Dungus Iwul yaitu 3 individu/ha; dan hampir
Alam Leuweung Sancang dipimpin oleh satu individu
sama dengan yang dilaporkan oleh Sulistyadi (2013)
jantan dewasa.
di Taman Wisata Alam Gunung Pancar (TWAGP)
dimana lutung budeng memiliki kepadatan 0,14
Tabel 5. Populasi lutung budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang
Kel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jantan
dewasa
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Total (individu)

22

Jumlah
Betina
dewasa
5
4
5
4
3
4
4
3
3
4
3
4
2
5
4
6
4
4
4
75

Muda

Anak

N
(individu)

Nisbah
Kelamin

3
5
2
4
5
2
2
3
3
4
3
4
4
6
4
3
1
3
1

6
4
4
3
4
4
1
3
5
6
4
3
1
5
3
4
3
3
2

15
14
13
12
13
11
8
10
12
16
11
13
8
17
12
14
9
11
8

1:5
1:4
1:3
1:4
1:3
1:4
1:3
1:3
1:3
1:2
1:3
1:2
1:2
1:5
1:4
1:6
1:3
1:4
1:4

62

68

227

1:3

Struktur umur dan nisbah kelamin
Struktur umur kelompok lutung budeng di Cagar
Alam Leuweung Sancang berdasarkan jumlah
individu setiap kelas umur, yaitu dewasa sebanyak 97
individu (43 %), muda sebanyak 62 individu (27 %),
dan anak jumlahnya 68 individu (30 %). Berdasarkan
jumlah individu pada setiap kelas umur maka struktur
umur lutung budeng didominasi individu dewasa yang

Struktur umur Lutung budeng

menunjukkan piramida umur terbalik. Sementara
struktur umur lutung budeng yang didasarkan pada
jumlah individu pada setiap kelas umur dibagi dengan
selang umur maka perbandingan individu dewasa :
muda : anak adalah 8,1 : 15,5 : 17, yang menunjukkan
piramida tegak. Berdasarkan piramida umur tersebut,
populasi lutung budeng di Cagar Alam Leuweung
Sancang menunjukkan populasi yang stabil.

Struktur umur tahunan Lutung
budeng

Dewasa (43% = 97 ekor)

Dewasa (8,1)

Remaja (27% = 62 ekor)

Remaja (15,5)

Anak (30% = 68 ekor)

Anak (17)

(a)
(b)
Gambar 3. (a) Struktur umur lutung budeng berdasarkan jumlah individu setiap kelas umur, dan (b) Struktur umur
lutung budeng berdasarkan jumlah individu pada setiap kelas umur dibagi dengan selang umur.
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Priyono (1998) menyatakan bahwa perlu adanya
penyusunan populasi pada setiap kelas umur ke dalam
selang waktu yang sama dengan membagi ukuran
populasi pada setiap kelas umur dengan lebar selang
kelasnya. Hal ini karena pengelompokkan secara
kualitatif memiliki kelemahan yaitu selang waktu
antar kelas yang tidak sama, akibatnya muncul
gambaran struktur populasi yang menurun. Sehingga
untuk mendapatkan komposisi struktur tahunannya,
maka populasi disusun pada kelas umur dengan selang
yang sama (rata-rata tahunan). Jumlah populasi pada
setiap kelas umur akan dibagi dengan lebar selang
kelasnya (Santosa et al., 2008).
Setiap kelompok lutung budeng di Cagar Alam
Leuweung Sancang memiliki struktur umur lengkap
yang terdiri dari dewasa jantan, dewasa betina, muda
jantan, muda betina, serta anak. Hal tersebut
menggambarkan bahwa proses regenerasi reproduksi
lutung budeng dan kondisi habitatnya dalam keadaan
baik (Utami, 2010).
Menurut hasil perhitungan, struktur umur lutung
budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang memiliki
pola meningkat berdasarkan nilai rata-rata setiap kelas
dibagi selang umur, dimana kelas umur termuda lebih
besar dibandingkan kelas umur diatasnya dengan
asumsi tidak ada predator. Semakin banyak jumlah
individu pada kelas umur yang lebih muda
mengindikasikan bahwa populasinya akan meningkat
pada waktu mendatang dengan asumsi kematian pada
setiap selang waktu adalah konstan (Santosa et al.,
2008).
Nisbah
kelamin
didapatkan
dengan
membandingkan jumlah jantan dewasa dengan betina
dewasa dalam satu populasi. Lutung budeng hidup
berkelompok dengan satu jantan dewasa dan beberapa
jantan muda, betina, dan anak-anak (Bennett &
Davies, 1994). Perbandingan jumlah jantan dan betina
hanya dilakukan pada struktur umur dewasa saja,
karena pada struktur umur muda dan anak sangat sulit
membedakan jenis kelaminnya.
Berdasarkan penelitian, diketahui nisbah
kelamin lutung budeng sebesar 1:3 dengan variasi
pada tiap kelompok sebesar 1:2 sampai 1:6. Hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh
Hidayatullah (2015) di Resort Tamanjaya, Taman
Nasional Ujung Kulon yaitu 1:1. Leksono (2014)
menjelaskan bahwa lutung budeng muda jantan akan
membentuk kelompok baru apabila sudah mendekati
struktur umur dewasa.
Penyebaran
Penyebaran kelompok lutung budeng terdapat di
sekitar garis pantai di lokasi ditemukannya tempat

tidur lutung tersebut. Ketika lutung budeng mulai
beraktivitas, satwa ini akan kembali masuk ke dalam
hutan pantai dan hutan dataran rendah. Lutung budeng
melakukan pergerakan mencari makan kedalam hutan
setiap hari untuk memenuhi kebutuhan terutama
makan.
Wilayah jelajah dan persebaran beberapa
kelompok lutung budeng berdekatan dengan pondokpondok nelayan di sepanjang garis pantai, seperti
kelompok 2, 3, 4, 9, 13, 14, 17, dan 19 (Gambar 4).
Persebaran kelompok lutung yang sangat dekat
dengan pondok nelayan terjadi karena habitat utama
lutung budeng adalah di sepanjang hutan pantai yang
juga merupakan lokasi berdirinya pondok nelayan di
kawasan konservasi ini. Sehingga di hutan pantai
pada area yang berbatasan langsung dengan laut,
keberadaan kelompok lutung budeng sangat dekat
dengan pondok nelayan, bahkan ketika wilayah pantai
agak sepi dari aktifitas nelayan juga berkurang
terutama pada saat ombak tinggi atau angin cukup
kencang dimana para nelayan memilih istirahat
daripada melaut karena faktor keselamatan. Pada
kondisi seperti itu kelompok lutung budeng dapat
dilihat langsung di sekitar pondok nelayan. Lutung
budeng sering ditemukan makan daun, pucuk, bunga,
dan buah pohon ketapang (Terminalia catappa) dan
kipahang (Pongamia pinnata) di dekat pondok
nelayan.
Hagang (2019) menyatakan bahwa habitat utama
owa jawa (Hylobates moloch) yang hidup simpatrik
dengan lutung jawa adalah hutan dataran rendah yang
lokasinya jarang dikunjungi manusia di bagian tengah
kawasan Cagar Alam Leuweung Sancang. Kawasan
hutan dataran rendah yang dipilih owa jawa terutama
yang memiliki pohon yang termasuk strata A dan B,
yaitu pada ketinggian di atas 20 m serta memiliki tajuk
yang berkesinambungan (Hagang 2019, Mustari
2019). Sementara surili (Presbytis comata) yang juga
hidup simpatrik dengan lutung budeng dan owa jawa
menempati hutan dataran rendah selain yang terdapat
di bagian tengah juga terdapat di bagian tepi hutan
yang berbatasan dengan kebun karet PT Mira Mare
(Puspita, 2019; Mustari, 2019) serta hutan pantai.
Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dapat
dijumpai di seluruh kawasan hutan baik hutan pantai,
hutan dataran rendah maupun hutan yang berbatasan
dengan kebun karet (Mustari, 2019). Sementara
kukang jawa (Nycticebus javanicus) aktif pada malam
hari (nokturnal). Hal tersebut menunjukkan bahwa
kelima jenis primata tersebut memiliki preferensi
habitat dan relung ekologi yang berbeda (Mustari,
2019).
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Gambar 4. Peta penyebaran lutung budeng di CA Leuweung Sancang
Konservasi Lutung Budeng
Hasil penelitian menunjukkan bahwa habitat
utama lutung budeng di Cagar Alam Leuweung
Sancang adalah hutan pantai yang terbentang di
sepanjang garis pantai di seblah selatan cagar alam ini
dengan luas sekitar 224 ha, berjarak 0 – 300 m dari
garis pantai. Vegetasi hutan pantai menjadi tumbuhan
pakan dan sebagai pohon tempat tidur kelompok
lutung budeng. Berbagai jenis tumbuhan pakan
seperti ketapang (Terminalia catappa), kipahang
(Pongamia pinnata), kopo (Syzygium zippelianum),
putat (Barringtonia acutangula), dan waru (Hibiscus
tiliaceus) terdapat di hutan pantai. Penelitian ini
menunjukkan bahwa lutung budeng selalu memilih
pohon tidur di hutan pantai. Tumbuhan pakan lutung
budeng juga terutama berada di kawasan hutan pantai,
meskipun juga dapat dijumpai mencari makan di hutan
dataran rendah dan di hutan mangrove yang
berbatasan dengan hutan pantai. Hal ini menunjukkan
bahwa keberadaan lutung budeng di cagar alam ini
sangat bergantung pada adanya hutan pantai. Namun
demikian karena hutan pantai berada diantara hutan
dataran rendah dan hutan mangrove maka ketiga
formasi hutan tersebut merupakan satu kesatuan yang
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tidak dapat dipisahkan yaitu ekosistem Cagar Alam
Leuweung Sancang. Meskipun demikian, lutung
budeng juga kadang dijumpai di hutan mangrove serta
di hutan dataran rendah. Ketiga formasi hutan tersebut
sebagai sumber pakan dan tempat berlindung bagi
lutung budeng.
KESIMPULAN
Tercatat sebanyak 110 jenis tumbuhan di habitat
lutung budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang.
Dari jumlah tersebut 69 jenis termasuk semai, 59 jenis
pancang, 54 jenis tiang, dan 62 jenis pohon dengan
didominasi oleh ketapang (Terminalia catappa)
dengan nilai INP = 41,71 %. Tercatat 17 jenis
tumbuhan yang menjadi pakan lutung budeng di Cagar
Alam Leuweung Sancang. Bagian tumbuhan yang
dimakan adalah daun, pucuk, bunga, dan buah.
Tercatat sebanyak 19 kelompok lutung budeng di
Cagar Alam Leuweung Sancang dengan jumlah
seluruh anggota kelompok 227 individu, dan
kepadatan populasi sebesar 0,15 individu/ha. Struktur
umur lutung budeng dengan perbandingan dewasa:
muda: anak sebesar 43 % : 27 % : 30 % dan nisbah
kelamin jantan : betina adalah 1:3. Hutan pantai
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merupakan habitat utama populasi lutung budeng di
Cagar Alam Leuweung Sancang, baik sebagai pohon
sumber makanan maupun sebagai pohon tidur.
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ABSTRAK
Perubahan iklim adalah fenomena yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Padahal persepsi dan
pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim akan mempengaruhi mitigasi dan adaptasi yang dapat mengurangi
risiko dampak perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang perubahan
iklim dan upaya adaptasi yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sarawet Kabupaten Minahasa Utara. Data
persepsi dan adaptasi diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa 96,67 % masyarakat sudah merasakan gejala dan dampak perubahan iklim, yang dipersepsikan sebagai cuaca
ekstrim dan perubahan atau pergeseran datangnya musim hujan dan musim kemarau. Dampak perubahan iklim paling
dirasakan berupa gagal panen hasil pertanian, berkurangnya pendapatan dari pertanian dan kekeringan. Persepsi ini
mengindikasikan kurangnya informasi dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Upaya adaptasi
yang telah dilakukan oleh masyarakat antara lain mengganti jenis tanaman yang kurang memerlukan air serta
memenuhi kebutuhan air bersih dari sumur bor sentral dan pemanfaatan sumber mata air di hulu. Berdasarkan analisis
SWOT Strategi yang sesuai untuk mendorong adaptasi di Desa Sarawet dilakukan melalui peningkatan kapasitas
adaptif masyarakat.
Kata kunci: persepsi, perubahan iklim, SWOT, kapasitas adaptif

ABSTRACT
Climate change is difficult phenomenon to be understood by ordinary community. Whereas perception and knowledge
of climate change will influence mitigation and adaptation, which can decrease risks of climate change impact. The
research aims to find out community’s perception about climate change and adaptation efforts which have been done
by communities of Sarawet Village at North Minahasa Regency. Perception and adaptation data were obtained
through interview and focus group discussion. The result shows that 96.67 % of community has experienced the
symptoms and impacts of climate change, which perceived as extreme season or the shift of rain and drought season.
The most perceived climate change impacts are crop failure, less income from agriculture and drought. This perception
indicates a lack of environmental and forestry information. The adaptation efforts that have been done by the
community include change plant species that need lack water as well as fulfill needs of clean water from the central
well and utilize springs from upstream. Based on SWOT analysis An appropriate strategy to encourage adaptation in
Sarawet village is done through increasing the adaptive capacity of the community
Keywords: perception, climate change, SWOT, adaptive capacity

PENDAHULUAN
Perubahan iklim merupakan suatu kondisi yang
ditandai dengan berubahnya pola iklim dunia yang
mengakibatkan fenomena cuaca yang tidak menentu.
(Hidayati dan Suryanto, 2015). Kondisi ini

dipengaruhi oleh perubahan pada komponen iklim,
yaitu suhu, curah hujan, kelembaban, angina, dan
awan. Beragam aktivitas manusia seperti pembakaran
bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan
lahan, meningkatkan efek gas rumah kaca (CO2,
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CH4, N2O) yang berdampak pada peningkatan
suhu global, pencairan lapisan es, kenaikan
permukaan laut, dan perubahan curah hujan
(Aldrian et al., 2011). Indonesia sebagai negara
berbentuk kepulauan dan berada di daerah tropis
sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim
(Bappenas, 2014). Dampak perubahan iklim tidak
hanya terbatas pada perubahan musim hujan-kemarau,
kenaikan muka air laut, namun juga telah
mempengaruhi beragam aspek kehidupan, mulai dari
ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga
kerusakan lingkungan (Latifa, 2013). Perubahan
iklim secara langsung mempengaruhi masyarakat
terutama yang bermata pencaharian di bidang
petanian, hal ini disebabkan subsektor tanaman
pangan dan hortikultura yang paling rentan terhadap
perubahan pola curah hujan (Sudarma, 2018). Sektor
perikanan laut juga terkena dampak langsung
perubahan iklim karena sumber pendapatan mereka
sangat dipengaruhi oleh iklim. (UNDP Indonesia,
2007).
Perubahan iklim adalah fenomena yang tidak
mudah diidentifikasi dan dinilai secara akurat oleh
masyarakat awam apalagi jika hanya berdasarkan
pengalaman pribadi (Weber, 2010; Akerlof et al.,
2013). Ketahanan masyarakat dalam mengurangi
risiko perubahan iklim dilakukan melalui strategi
adaptasi dan mitigasi (Purwanto et al., 2012).
Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem
alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif
dari perubahan iklim, sedangkan mitigasi adalah
upaya mengurangi sumber maupun peningkatan
penyerapan gas rumah kaca (Bappenas, 2014).
Kesenjangan informasi antara ilmuwan, pengambil
kebijakan dan masyarakat tentang perubahan iklim
seringkali
menyebabkan
perbedaan
persepsi
(Surmaini et al., 2011), pada akhirnya hal ini
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perubahan
iklim seperti target penurunan emisi CO2 (Lorenzoni
et al., 2007). Oleh karena itu memahami persepsi
masyarakat tentang perubahan iklim diperlukan baik
oleh pemerintah maupun ilmuwan (Crona et al.,
2013). Kajian Akter dan Bennet (2011) dan

90

ISSN: 2502-5198
E ISSN: 2355-9969
DOI:10.20886/jwasv6i2.4728

Abdurrahim (2012) menunjukkan persepsi dan
pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim
akan mempengaruhi aksi mitigasi dan adaptasi.
Selama ini belum banyak penelitian tentang
perubahan iklim di Sulawesi Utara, khususnya
tentang adaptasi. Kim (2011) dan Deressa et al.,
(2011) menambahkan penelitian persepsi masyarakat
tentang perubahan iklim perlu dilakukan sebagai
dasar penyusunan strategi adaptasi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat
tentang perubahan iklim dan upaya adaptasi yang
telah dilakukan oleh masyarakat.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Desa Sarawet
(Gambar 1) pada bulan September dan Oktober 2017.
Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada lokasi
Desa Sarawaet yang merupakan salah satu desa
pesisir di Kabupaten Minahasa Utara dengan tingkat
kerentanan sangat tinggi terhadap perubahan iklim
(Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, 2017). Luas
Desa Serawet sekisar 10,27 km2 dengan bentang
alam beragam dan hampir lengkap yang terdiri dari
laut, pantai, pulau kecil, pegunungan, hutan
mangrove dan sungai. Dengan demikian sumberdaya
alam di kawasan pesisir Sarawet sangat potensial
untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata
(Mangindaan, 2012). Penduduk asli Desa Sarawet
berasal dari Suku Minahasa dan Suku Sangir dan
seiring berjalannya waktu bertambah dari suku
Gorontalo, Kotamobagu, Maluku Utara. dan Bugis.
Mata pencarian utama penduduk di Desa Sarawet
adalah petani, penduduk mengolah tanah untuk
menanam kelapa, yang menghasilkan kelapa/kopra.
Masyarakat
juga
membudidayakan
tanaman
cengkih, dan beberapa jenis buah-buahan untuk
menambah penghasilan. Mata pencarian selain petani
adalah nelayan, tukang, dan berdagang secara
musiman. Desa Sarawet juga sesuai dengan tujuan
penelitian berdasarkan penggalian informasi awal
bahwa masyarakat desa cukup peduli dengan
konservasi pesisir dan hutan mangrove.
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Gambar 1. Lokasi penelitian Desa Sarawet Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Bahan dan alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah peta administrasi, GPS,
kuisioner, alat tulis, voice recorder, kamera,
perangkat lunak Microsoft Office, dan perangkat
lunak Arc GIS.
Metode Pengumpulan Data
Data primer bersumber dari masyarakat pesisir
di Desa Sarawet, wawancara langsung dan diskusi
kelompok terfokus dilakukan terhadap 30 responden
masyarakat yang bermata pencaharian sebagai
nelayan dan petani dimana responden ini terkena
dampak langsung perubahan iklim. Penentuan ukuran
sampel mengacu pada Baley dalam Mahmud
(2011:159) yang menyatakan bahwa untuk penelitian
yang menggunakan analisis data statistik, ukuran
sampel paling minimum adalah 30. Metode
pemilihan responden dilakukan dengan metode
stratifikasi random sampling.
Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan
dekriptif untuk mengidentifikasi perubahan iklim dari
pemahaman
masyarakat
dengan
cara
membandingkannya dengan data iklim. Ukuran
perubahan iklim dalam penelitian ini bersifat
kualitatif dan subjektif berdasarkan pengalaman dan
pengetahuan masyarakat. Data persepsi dan
preferensi ditabulasi kemudian dianalisis secara
deskriptif. Perumusan strategi adaptasi dengan
mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya yang
dimiliki serta membangun kapasitas masyarakat
menggunakan
analisis
SWOT
(Strenghts,
Opportunities, Weaknesses, Threats). Faktor-faktor
itu berupa faktor internal yang terdiri dari kekuatan
dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berupa

peluang dan ancaman. Perumusan alternatif strategi
pengelolaan hutan dengan analisa SWOT merupakan
gabungan antara faktor eksternal dan faktor internal.
Dari faktor-faktor ini dibuat matriks SWOT untuk
menganalisa strategi. Perumusan strategi ini
menggunakan matriks SWOT yang terdiri dari 4 sel
alternatif yaitu Strategi Strength-Opportunity
(Strategi SO), Strategi Strength-Treath (Strategi ST),
Strategi Weakness-Opportunity (Strategi WO),
Strategi Weakness-Treath (Strategi WT) dan
diidentifikasi potensi dan kendalanya melalui analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats). Data yang terkumpul ditampilkan dalam
bentuk teks, gambar, dan tabel.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sosio-Demografi Responden
Karakteristik sosial ekonomi adalah suatu tanda
atau ciri-ciri dari seseorang yang ada di dalam dan di
luar pribadi seseorang yang diduga dapat
mempengaruhi seseorang di dalam memberikan
persepsi (Sutomo et al., 2013)
Berdasarkan Tabel 1 di bawah, menunjukkan
bahwa mayoritas umur responden berada pada
kisaran umur 15 – 65 tahun sebanyak 21 responden
(68 %) yang tergolong dalam umur produktif dan
hanya ada 8 petani responden (26 %) yang memiliki
umur diatas 65 tahun yang tergolong umur kurang
produktif. Dilihat dari sisi kemampuan bekerja, maka
umur responden di daerah penelitian termasuk dalam
golongan umur produktif. Hal ini sesuai dengan
pendapat Mubyarto (1983) dalam Hermiati (2012),
bahwa umur produktif berkisar antara umur 15 – 65
tahun.
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Tabel
No.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1.

Distribusi Responden Berdasarkan
Karakteristik Sosial Ekonomi
Uraian
Umur (tahun)
Frekuensi
Persentase
(orang)
(%)
15 – 65
21
68,00
> 65
8
26,00
< 15
2
06,00
Jumlah
30
100,00
Tingkat
Pendidikan
> SMA (Tinggi)
1
03,33
SMP - SMA
12
40,00
(Sedang)
≤ SD (Rendah)
17
56,67
Jumlah
30
100,00
Mata
Pencaharian
Utama
Petani
20
66,67
Nelayan
8
26,67
Lainnya
2
06,67
Jumlah
30
100,00

Tingkat pendidikan sebagian besar responden
atau sebanyak 17 orang (56,67 %) berada pada
kategori rendah (≤ SD) yaitu antara tidak sekolah,
tidak tamat SD, dan tamat SD. Responden dengan
kategori sedang (SMP-SMA) sebanyak 12 orang
(40,00 %) sedangkan 2 orang (06,67 %) berada pada
kategori tinggi atau tingkat pendidikan > SMA yaitu
tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi atau
diploma.
Mata pencaharian responden pada lokasi
penelitian didominasi oleh keluarga petani, baik
petani sawah dan petani kebun dimana sebanyak 20
responden (66,67 %) memiliki mata pencaharian
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sebagai petani. Responden dengan profesi sebagai
nelayan sebanyak 8 responden (26,67 %), dan 2
responden (06,67 %) berprofesi sebagai wiraswasta,
staf desa. Terkait kondisi cuaca sebagian masyarakat
mempunyai pekerjaan ganda, dimana pada saat cuaca
tidak bersahabat mereka berganti pekerjaan menjadi
petani.
Persepsi tentang Perubahan Iklim
Pada umumnya masyarakat sulit membedakan
tanda-tanda perubahan iklim dengan variabilitas
cuaca sehari-hari (Akerlof et al., 2013), demikian
pula yang ditemukan dalam penelitian ini. Kondisi
ini sesuai dengan hasil penelitian Sakuntaladewi dan
Sylviani (2014) dimana masyarakat desa di sekitar
hutan mangrove tidak memahami tentang fenomena
perubahan iklim, namun merasakan bahwa musim
telah berubah. Subair et al., (2014) juga
mengungkapkan bahwa masyarakat sudah merasakan
perbedaan atau anomali cuaca sejak 10 tahun terakhir
(Gambar 2).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak
96,67 % responden merasakan perubahan cuaca
dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Perubahan ini
berupa pergeseran datangnya musim hujan dan
kemarau, dengan kata lain musim hujan atau
kemarau semakin sulit diprediksi. Kalender musim
yang menjadi pedoman saat ini prediksinya
kebanyakan tidak tepat lagi. Selain itu 93,33 %
responden juga merasakan adanya cuaca ekstrim
berupa kemarau panjang pada tahun 2015. Cuaca
ekstrim tersebut sesuai dengan data curah hujan
rata-rata di stasiun pengamatan Likupang Timur
dalam periode tahun 2012-2016, yang menunjukkan
curah hujan terendah terjadi pada tahun 2015 (BMKG,
2017).

Gambar 2. Persepsi masyarakat tentang perubahan iklim di Desa Sarawet
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Hasil wawancara menunjukkan sejumlah
61,00 %, 61,29 % dan 60,71 % responden belum
pernah mendengar istilah perubahan iklim, mitigasi
dan adaptasi. Jawaban lainnya menyebutkan gejala
perubahan iklim seperti pergeseran musim hujan,
perubahan intensitas curah hujan, dan perubahan
musim angin barat dan angin timur. Sementara itu
hasil wawancara menunjukkan dampak perubahan

iklim (Gambar 3) yang dirasakan oleh responden
antara lain kekeringan 30,61 %. Sebanyak 42,86 %
responden menyatakan hal ini mengakibatkan gagal
panen terutama pada tanaman padi ladang, karena
menggunakan sistem tadah hujan untuk memenuhi
kebutuhan air. Akibatnya pendapatan petani menurun
akibat gagal panen (63,98 %).

Gambar 3. Dampak perubahan iklim di Desa Sarawet
Kegagalan panen oleh petani di Desa Sarawet
diakibatkan oleh tidak menentunya musim hujan tiba
sehingga tanaman banyak mati karena mengalami
kekeringan. Bagi petani dampak anomali musim
mempengaruhi waktu dimulainya kegiatan pertanian
atau bercocok tanam yang dimulai saat memasuki
musim hujan. (Rasmikayati et al., 2015). Petani di
Desa Sarawet sebelum terjadi anomali musim dapat
memprediksi datangnya musim hujan yaitu sesuai
kalender tanam yaitu antara bulan September –
Februari, namun sekarang prediksi tersebut tidak
dapat digunakan lagi. Masyarakat ada kalanya mulai
menanam saat sering terjadi hujan namun di
pertengahan masa tanam justru terjadi kemarau. Hal
ini sejalan dengan penelitian Laimeheriwa (2012)
dimana perubahan curah hujan antara kedua periode
tersebut berdampak terhadap pergeseran musim
tanam, dimana akhir masa tanam saat ini lebih cepat
19 hari dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Berkurangnya intensitas hujan merupakan faktor
penyebab utama penurunan hasil panen (Angles, et
al., 2011). Variasi iklim seperti kejadian masa
kemarau panjang memiliki dampak yang tinggi pada
hasil tanaman lahan kering. Menurunnya hasil
pertanian yang dipengaruhi oleh perubahan iklim
juga menyebabkan berkurangnya luasan lahan panen.
(Utami et al., 2011).
Sebaliknya nelayan di Desa Sarawat tidak

merisaukan dampak pergeseran musim hujan dan
kemarau, karena waktu melaut dipengaruhi oleh
musim angin barat. Namun saat disodorkan
pertanyaan gejala perubahan iklim, sebanyak
52,83 % responden nelayan menjawab bahwa angin
kencang dan gelombang kuat yang lebih sering
terjadi merupakan salah satu gejala perubahan iklim.
Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah curah
hujan fluktuatif yang disertai dengan angin kencang
atau badai sehingga gelombang air laut semakin
tinggi (Hasibuan et al., 2017). Pendapat ini sama
dengan hasil penelitian Abdurrahim (2012) bahwa
dampak perubahan iklim yang paling dirasakan
adalah arus atau gelombang yang semakin kuat
menyebabkan terganggunya jadwal melaut. Kondisi
ini memaksa nelayan harus beralih profesi menjadi
petani karena sebagian besar nelayan di Desa
Sarawet memiliki lahan garapan baik milik sendiri
maupun sebagai tenaga buruh. Hasil berbeda
diperoleh pada penelitian di Desa Asilulu yang
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan
(Subair et al., 2014). Perubahan iklim secara nyata
mempengaruhi sistem penghidupan masyarakat yaitu
mengurangi pendapatan akibat perubahan cuaca yang
tidak bisa diprediksi, adanya badai dan gelombang
tinggi, perubahan fishing ground dan kekacauan
musim tangkap. Hal ini sejalan dengan penelitian
Ulfa (2018) bahwa dampak perubahan iklim
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membuat nelayan mengalami permasalahan sosial
ekonomi.
Persepsi masyarakat dalam penelitian ini
mengindikasikan kurangnya informasi bidang
lingkungan hidup dan kehutana khususnya berkaitan
dengan perubahan iklim yang disebabkan kurangnya
penyuluhan dalam bidang tersebut. Wolf & Moser
(2011) menyebutkan penyuluhan hanyalah salah satu
dari komunikasi publik yang berperan dalam
membentuk opini dan persepsi. Masyarakat lebih
banyak memperoleh informasi tentang perubahan
iklim dari sumber lain seperti media cetak dan
televisi. Yang dikuatkan oleh pernyataan Abdurrahim
(2012).
Adaptasi
Pilihan adaptasi diawali dengan tanggapan
kognitif dan afektif serta kecemasan akibat dampak
perubahan iklim dibentuk dari dampak yang
dirasakan (Wolf & Moser, 2011; Gifford et al., 2011).
Selain itu Kurniawati (2012) menyatakan faktor
pendidikan dan keterampilan berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani untuk beradaptasi terhadap
perubahan iklim. Upaya adaptasi secara umum dibagi
menjadi tahap persiapan tindakan yang terdiri dari
identifikasi pilihan adaptasi (Heston & Febrianty,
2013). Upaya adaptasi perlu mempertimbangkan
sinergi adaptasi dengan kebijakan yang sudah ada
termasuk aspek kearifan lokal dan pengelolaan
lingkungan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Subair (2013) dimana strategi dan aksi adaptasi yang
dikelola langsung oleh komunitas lokal lebih efektif
dibandingkan jika pemerintah yang turun tangan. Yu
et al. (2013) menambahkan untuk meningkatkan
kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam
menghadapi dalam perubahan iklim, pemerintah
harus menyampaikan informasi terbaru tentang
perubahan iklim secara berkala.
Adaptasi yang dilakukan masyarakat Desa
Sarawet termasuk reaktif atau responsif. Hasil
penelitian ini juga didukung oleh Salampessy (2018)
dimana kegiatan adaptasi masyarakat lebih bersifat
reaktif daripada antisipatif. Dumaru (2010)
menjelaskan adaptasi reaktif adalah merespon atau
mengantisipasi dampak perubahan iklim di masa
depan
sekaligus
mengurangi
kerentanan.
Sebagaimana hasil-hasil penelitian sejenis, misalnya
nelayan berganti pekerjaan sementara saat musim
angin kencang dan mengatur ulang jadwal melaut
(Wahyono et al., 2013; Subair et al., 2014; Patriana
& Satria, 2013), serta mengoptimalkan tenaga kerja
dalam rumah tangga dan mengubah daerah
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penangkapan ikan (Patriana & Satria, 2013).
Langkah adaptasi oleh petani di Desa Sarawet yaitu
dengan mengggeser waktu tanam sesuai prediksi
musim, meningkatkan modal usahatani dan sarana
produksi, pemberian pupuk dan obat-obatan, serta
merubah jumlah tenaga kerja (Herminingsih, 2014).
Selain itu Kurniawati (2012) menambahkan bahwa
petani juga mengubah teknik pengolahan sawah
meliputi pengolahan tanah, pengairan, pola tanam,
serta pengendalian hama dan penyakit.
Desa Sarawet berdasarkan kategori dari
Kementerian Dalam Negeri, tergolong desa pesisir,
namun hasil wawancara menunjukkan bidang paling
terdampak perubahan iklim justru pertanian dan
sumber air bersih. Hal ini bisa terjadi karena 66,67 %
penduduk Desa Sarawet berprofesi sebagai petani.
Adaptasi di bidang pertanian yang telah dilaksanakan
dengan cara mengganti jenis tanaman dengan
tanaman yang tahan panas atau kurang memerlukan
air, seperti pisang dan diselingi dengan tanaman
keras (pala) serta tanaman semusim (cabai).
Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih,
masyarakat beradaptasi dengan membuat sumur bor
sentral kemudian airnya dialirkan ke rumah-rumah
warga dan menampung air dari sumber mata air di
hulu (air baku).
Langkah adaptasi juga dilakukan petani di Desa
Sarawet yaitu dengan mengggeser waktu tanam
sesuai prediksi musim, meningkatkan modal
usahatani dan sarana produksi, pemberian pupuk dan
obat-obatan, serta merubah jumlah tenaga kerja.
Hasil penelitian ini diperkuat oleh Herminingsih
(2014) dan
Kurniawati (2012) dimana selain
merubah waktu tanam petani juga mengubah teknik
pengolahan sawah meliputi pengolahan tanah,
pengairan, pola tanam, serta pengendalian hama dan
penyakit
Sementara itu nelayan Desa Sarawet (5,16 %)
lebih merasakan dampak konversi hutan mangrove
pada tahun 1980-an menjadi tambak dibandingkan
dengan dampak perubahan iklim. Keberadaan
tambak tersebut berakibat pada berkurangnya jumlah
ikan di sekitar muara sungai sehingga saat ini
nelayan harus mencari ikan jauh ke tengah laut.
Kondisi ini sejalan dengan penelitian Nurhayati
(2017) dimana rusaknya vegetasi mangrove
menyebabkan nelayan kesulitan untuk mencari ikan,
udang dan kepiting. Perubahan musim angin dan
gelombang dianggap sebagai hal yang biasa.
Adaptasi yang dilakukan oleh nelayan di Desa
Sarawet adalah merubah atau memperluas wilayah
tangkapan ikan menjauh dari Desa Sarawet dan atau
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beralih profesi menjadi buruh tani. Sebagaimana
hasil-hasil penelitian sejenis, misalnya nelayan
berganti pekerjaan sementara saat musim angin
kencang dan mengatur ulang jadwal melaut
(Wahyono et al., 2013; Subair et al., 2014; Patriana
& Satria, 2013), serta mengoptimalkan tenaga kerja
dalam rumah tangga dan mengubah daerah
penangkapan ikan (Patriana dan Satria, 2013).
Deressa
et
al.,
(2011)
menyebutkan
faktor-faktor yang secara positif dan signifikan
mempengaruhi aksi adaptasi terhadap perubahan
iklim adalah kondisi sosial ekonomi dan lingkungan.
Kajian tersebut juga menjabarkan bahwa adaptasi
perubahan iklim terdiri dari dua tahap, pertama
masyarakat telah merasakan dampak perubahan iklim
secara nyata dan tahap kedua adalah bagaimana
masyarakat merespon dengan melakukan adaptasi.
Masyarakat Desa Sarawet sudah berada dalam tahap
pertama, sehingga untuk mencapai tahap kedua
diperlukan sosialisasi dan dukungan pemerintah
daerah.

Analisis SWOT Strategi Adaptasi
Analisis SWOT merupakan salah satu alat
pendukung
pengambilan
keputusan
dengan
menganalisis faktor internal dan eksternal secara
sistematis (Gao & Peng, 2011). Analisis ini
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan
dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.
Matriks SWOT hasil penelitian ini disusun untuk
memperoleh strategi adaptasi dengan mengarahkan
dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki serta
membangun kapasitas masyarakat. Berdasarkan hasil
observasi terhadap data-data primer dan sekunder,
serta pengamatan langsung di lapangan diperoleh
faktor internal dan eksternal.
Selanjutnya disusun matriks untuk memetakan
unsur-unsur faktor kekuatan dan kelemahan internal
untuk menghadapi peluang dan ancaman, sehingga
dihasilkan empat (4) alternatif strategi : strategi SO,
strategi ST, Strategi WO, dan strategi WT, seperti
pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Analisis SWOT pengembangan strategi adaptasi di Desa Sarawet berdasarkan faktor internal dan
eksternal
Kekuatan (Strengths = S))
Kelemahan (Weaknesses = W)
 Keberadaan hutan mangrove yang
 Belum ada sosialisasi peraturan
Faktor Internal
luas beserta potensinya
tentang pengelolaan hutan
mangrove
 Partisipasi aktif masyarakat dalam
kegiatan rehabilitasi serta
 Kurangnya informasi tentang
pengawasan mangrove
perubahan iklim
 Keberadaan kelompok masyarakat
 Belum ada peraturan desa
pengawas pesisir dan mangrove
tentang pengelolaan mangrove
Faktor Eksternal
(Cinta Bahari)
 Kurangnya pendanaan dalam
pengelolaan mangrove
Peluang (Opportunities = O)
 Progam kampung iklim
(ProKlim)
 Ekowisata mangrove

Strategi SO
 Mengusulkan dan memfasilitasi
Desa Sarawet ke dalam Program
Kampung Iklim (ProKlim) tipe
pesisir dengan program unggulan
pengelolaan mangrove.
 Pengembangan wisata air dan
mangrove melalui skema
BUMDES untuk meningkatkan
pendapatan desa dan mayarakat
 Memfungsikan kelembagaan
masyarakat yang sudah ada
(kelompok tani, kelompok nelayan,
organisasi pemuda, perangkat desa
dan PKK) di Desa Sarawet dalam
proklim.

Strategi WO
 Sosialisasi dan penyuluhan
tentang perubahan iklim dari
instansi terkait,
khususbhjkjknya Dinas
Lingkungan Hidup serta Dinas
Pertanian untuk mengatasi
dampak perubahan iklim di
bidang pertanian
 Kerjasama pengelolaan hutan
mangrove antara Desa Sarawet
dengan KPHL Minahasa Utara
Manado dan Bitung
 Mendorong disusunnya
peraturan desa tentang
pengelolaan dan pemanfaatan
mangrove
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Ancaman (Threats = T)
 Pencurian kayu mangrove
oleh oknum yang ditengarai
berasal dari luar Desa
Sarawet
 Konflik kepemilikan atau
klaim lahan bekas tambak
oleh oknum yang
mengatasnamakan
perusahaan tambak

Strategi ST
 Optimalisasi dana desa untuk
pembinaan dan pemberian insentif
untuk Pokmaswas Cinta Bahari
yang selama ini secara swadaya
telah menjaga keamanan mangrove
 Kerjasama dengan aparat
keamanan dan pemerintah desa
sekitar untuk mencegah pencurian
kayu mangrove
 Mediasi konflik lahan oleh aparat
desa dan Badan Pertanahan
Nasional dan pemangku kawasan

Berdasarkan analisis SWOT pada tabel 2
diketahui bahwa strategi yang paling efektif dalam
mendorong adaptasi masyarakat di Desa Sarawet
adalah melalui peningkatan kapasitas adaptif
masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena hutan
mangrove di Desa Sarawet ternyata belum mampu
melindungi dari dampak perubahan iklim yang
terjadi yang disebabkan persoalan terkait kondisi
hutan mangrove di Desa Sarawaet. Kapasitas adaptif
berbeda dengan adaptasi (Robinson & Berkes, 2010)
dimana menyusun aksi adaptasi tidak sama dengan
membangun kapasitas adaptif. Kapasitas adatif
menurut Gupta et al. (2010) mencakup kemampuan
masyarakat atau lembaga untuk mendorong
masyarakat berubah dan mengatasi perubahan iklim.
Membangun kapasitas adaptif masyarakat pesisir
menurut Cinner et al. (2015) selain dapat mengurangi
kerentanan juga dapat meningkatkan ketahanan
sosial-ekologi terhadap perubahan lingkungan.
Pemahaman tentang hubungan timbal balik antara
ekosistem dan manusia dapat meningkatkan
ketahanan ekologi sekaligus menurunkan kerentanan
terhadap perubahan iklim (Adger et al., 2005; Engle,
2011). Peningkatan kapasitas adaptif memerlukan
jejaring komunikasi antar institusi pengelola
lingkungan (Robinson & Berkes, 2010) kebijakan
dan program mulai dari tingkat tapak (Bennet et al.,
2014), serta partisipasi aktif masyarakat karena
mereka merasakan langsung dampak perubahan iklim
(Adger et al., 2005).
Peningkatan kapasitas adaptif di Desa Sarawet
dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan
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 Memfungsikan kembali bekas
tambak
untuk
budidaya
perairan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat
Strategi WT
 Peningkatan kualitas SDM di
Desa Sarawaet melalui
penyuluhan tentang manfaat
hutan mangrove dan peraturan
perlindungan hutan mangrove,
baik kepada masyarakat Desa
Sarawet sendiri maupun
masyarakat desa sekitar

tentang perubahan iklim serta mengusulkan dan
memfasilitasi dalam Program Kampung Iklim
(ProKlim). Program Kampung Iklim merupakan
upaya pengendalian perubahan iklim berbasis
komunitas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012,
dan dicanangkan sebagai gerakan nasional pada 1
Desember 2016. Saat ini proklim telah
bertransformasi yang pada awalnya hanya berupa
apresiasi menjadi pendorong dan fasilitator
tumbuhnya ProKlim. Fasilitasi tersebut antara lain
berupa pengayaan inovasi program adaptasi maupun
mitigasi yang dilaksanakan secara kolaborasi antara
pemerintah dengan masyarakat. Aksi adaptasi pada
ProKlim antara lain berupa pengendalian kekeringan,
banjir, dan longsor; peningkatan ketahanan pangan;
pengendalian penyakit terkait iklim; serta
penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob,
intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin,
gelombang tinggi (Ditjen PPI, 2017).
Berbagai tujuan yang terdapat dalam ProKlim
menurut Sovacool et al. (2012) dapat meningkatkan
ketahanan masyarakat dengan cara membangun
kapasitas adaptif dan menciptakan jejaring yang
dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan
perubahan iklim. Saat ini adaptasi berbasis
masyarakat
dianggap
lebih
sesuai
untuk
meningkatkan kapasitas adaptif karena melibatkan
masyarakat dalam pengambilan keputusan (Dumaru,
2010). Selain itu Dodman & Mitlin (2013)
berpendapat adaptasi berbasis masyarakat juga
dianggap dapat mengatasi kegagalan akibat metode
kebijakan adaptasi top – down dari pemerintah yang
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acapkali tidak tepat sasaran
Beberapa kegiatan adaptasi perubahan iklim
yang berhasil meningkatkan ketahanan masyarakat
pesisir dalam kajian Sovacool et al. (2012) adalah
pelatihan kepada aparat desa, insentif di bidang
pertanian dan budidaya ikan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat, pembuatan tanggul penahan
abrasi dan penanaman mangrove, pemeliharaan
terumbu karang, serta pengelolaan dana langsung
oleh masyarakat. Namun peningkatan kapasitas
adaptif juga menemui beberapa hambatan (Wahyono
et al., 2013) yaitu rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap ancaman perubahan iklim. Walaupun
dirasakan
langsung
dampaknya
terkadang
masyarakat tidak merasa bahwa persoalan tersebut
mendesak karena perubahan iklim bukan sesuatu
yang mudah dilihat. Gifford et al., (2011)
berpendapat informasi pertama yang harus dipahami
masyarakat adalah dampak dan penyebab perubahan
iklim termasuk yang berasal dari aktivitas manusia.
Boillat & Berkes (2013) menambahkan adaptasi juga
dipegaruhi oleh pengetahuan lokal dan pengalaman
masyarakat,
misalnya
apabila
masyarakat
menganggap perubahan iklim sebagai siklus alam
biasa.
Strategi lain yang dapat dilaksanakan dalam
mendukung
adaptasi
masyarakat
berupa
pengembangan
ekowisata
bahari
berbasis
pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) seperti
yang terdapat di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang
Timur. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
(RAN-API) yaitu membangun ketahanan ekonomi
dan menjaga keberlanjutan layanan jasa lingkungan
ekosistem (ketahanan ekosistem). Aspirasi tersebut
tentu perlu difasilitasi karena pengembangan
ekowisata memerlukan beberapa persiapan antara
lain: kemitraan para pihak untuk mengembangkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) ekowisata yang
disahkan dalam peraturan desa, peta zonasi, dan
fasilitas penunjang lainnya (Muliya et al., 2016).
Fitriansah (2012) menyampaikan bahwa program
pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dapat
berperan sebagai dasar bagi pengembangan ekonomi
kawasan pesisir. Keterlibatan masyarakat menjadi
kunci dari keberhasilan pengelolaan karena
komponen sosial merupakan faktor penunjang bagi
keberlangsungan ekologi (Andronicus et al, 2016).
KESIMPULAN
Desa Sarawet termasuk daerah yang sangat
rentan terhadap perubahan iklim dimana 96,67 %

masyarakatnya telah merasakan dampak dari
perubahan iklim, namun sekitar 61,00 %
masyarakatnya kurang memahami tentang perubahan
iklim itu sendiri. Dampak perubahan iklim lebih
dirasakan pada bidang pertanian dan ketersediaan air
bersih meskipun Desa Sarawet tergolong desa pesisir.
Upaya adaptasi yang telah dilakukan masyarakat
termasuk reaktif sebagai respon atas dampak
perubahan iklim yang dirasakan. Adaptasi di bidang
pertanian dan ketersediaan air bersih telah dilakukan
secara swadaya namun belum melibatkan instansi
pemerintah. Desa Sarawet sudah memiliki
kepedulian tinggi tentang lingkungan hidup terutama
pengelolaan hutan mangrove. Strategi adaptasi harus
sejalan dengan pembangunan kapasitas adaptif dan
melibatkan para pihak seperti Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Pertanian
Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa
Utara serta KPHL Minahasa Utara, Manado dan
Bitung.
SARAN
Masyarakat Desa Sarawet membutuhkan
sosialisasi tentang pengelolaan hutan mangrove dari
instansi terkait (KPHL Minahasa Utara Manado dan
Bitung), serta penyuluhan tentang bagaimana
mengatasi dampak perubahan iklim terutama di
sektor pertanian. Selain itu Desa Sarawet berpotensi
dikembangkan menjadi program kampung iklim
(proklim) dan desa ekowisata mangrove.
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ABSTRAK
Keberadaan tanah lapisan atas yang relatif subur untuk digunakan sebagai media semai semakin terbatas sehingga
tanah-tanah terdegradasi yang miskin hara menjadi alternatif media untuk pembibitan tanaman hutan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendapatkan kombinasi campuran media tanah terdegradasi untuk pembibitan nyawai
(Ficus variegata). Media tanah terdegradasi dikumpulkan pada lahan yang tererosi berat di Desa Rumpin, Kecamatan
Rumpin, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Rancangan acak lengkap dengan pola faktorial digunakan untuk menguji
perlakuan campuran media dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit nyawai di persemaian. Semai yang telah
memiliki sepasang daun disapih pada 5 perlakuan media, yaitu media top soil, tanah terdegradasi, tanah terdegradasi
70 % + kompos 30 % (v:v), tanah terdegradasi 90 % + arang sekam padi 10 % (v:v), dan tanah terdegradasi 60 % +
kompos 30 % + arang sekam padi 10 % (v:v) dalam wadah polybag. Dosis pupuk NPK digunakan sebanyak: 0 g, 0,5
g/polybag, dan 1,0 g/poybag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi perlakuan media dan dosis pupuk hanya
berpengaruh nyata terhadap parameter berat kering bibit. Perlakuan interaksi antara media campuran tanah
terdegradasi 60 %, kompos 30 %, dan arang sekam padi 10 % (v:v) dan pemberian pupuk NPK 1 g mampu
menghasilkan berat kering bibit terbesar, yaitu 6,21 g. Media dan dosis pemberian pupuk tersebut dapat dijadikan
media alternatif pada pembibitan nyawai.
Kata kunci: Ficus variegata, media, tanah, bibit, pertumbuhan

ABSTRACT
The availability of topsoil which is relatively fertile to use as seedling media is more and more limited so that the low
nutrient degraded soil become alternative media for tree seedling nursery. The purpose of the research was to get the
combination of degraded soil media mixture for nyawai (Ficus variegata) seedling media in nursery. The degraded soil
collected in the heavy eroded soil in Rumpin Villages, Rumpin Sub District, Bogor. Completed random design with
factorial was used to test the media mixture treatments and NPK fertilizer dosages on the growth of nyawai seedling. A
pair of leaves seedlings was transplanted on 5 media treatments, i.e. top soil, degraded soil, degraded soil 70 % +
compost 30 % (v:v), degraded soil 90 % + rice husk charcoal 10 % (v:v), and degraded soil 60 % + compost 30 % +
rice husk charcoal 10 % (v/v). The dosage of NPK fertilizer was used as much: 0 g, 0.5 g polybag, and 1.0 g/polybag.
The result showed that interaction of media and NPK fertilizer dosages was only affected on seedling biomass
parameter. The interaction treatment of the mixture media of degraded soil 60 %, compost 30 % and rice husk
charcoal 10 % could increase the growth of nyawai seedlings high by 30.60 % and fertilizer treatment of 1 g NPK
could increase seedling biomass 6.21 g. The mixture media and fertilizing treatment by NPK 1 g can be alternative
media on nyawai nursery.
Keywords: Ficus variegata, soil media, seedlings, growth

PENDAHULUAN
Tanaman nyawai merupakan jenis alternatif
prioritas dalam pembangunan hutan tanaman

penghasil kayu (Hendromono & Komsatun, 2008;
Effendi et al., 2010). Nyawai memiliki pertumbuhan
yang cepat dengan karakteristik kayu berwarna cerah,
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kuning keputihan dengan corak menarik, sehingga
dapat digunakan sebagai bahan baku kayu lapis
bagian luar, kayu pertukangan dan pulp. Selain itu,
jenis ini berpotensi sebagai bahan obat-obatan yang
mengandung zat anti kanker, antidiabetes,
hepatoprotektif, anti radang, anti septik, dan anti
mikroba (Sarg et al., 2011; Rusli et al., 2018; Sirisha
et al., 2010).
Pembibitan tanaman hutan secara umum banyak
menggunakan lapisan tanah permukaan (top soil)
sebagai media untuk pertumbuhan bibit (Indriyanto,
2013). Namun ketersediaan tanah lapisan atas
semakin jarang di beberapa lokasi persemaian karena
telah digunakan atau terjadinya degradasi lahan
akibat erosi ataupun penambangan (Sanuabari, 2014).
Tanah-tanah terdegradasi yang masih tersedia sangat
potensial untuk digunakan sebagai media alternatif
pembibitan, walaupun tanah-tanah tersebut memiliki
tingkat kesuburan yang rendah dengan kandungan
bahan organik yang juga rendah. Selain itu media
tersebut umumnya lebih berat, rawan mengandung
penyakit dan menghasilkan media bibit yang lebih
padat (Nazari et al., 2016) sehingga memerlukan
bahan pencampur seperti kompos, arang sekam padi
sebagai sumber hara dan pembenah media untuk
memperbaiki kualitas media bibit.
Media tumbuh bibit merupakan bahan yang
berfungsi
sebagai
tempat
tumbuh
semai,
berkembangnya perakaran, dan sebagai penyimpan
air, gas, dan unsur hara (Indriyanto, 2013). Secara
umum kandungan nutrisi tanah terdegradasi lebih
rendah dibandingkan top soil dengan pH yang rendah
dan relatif lebih padat sehingga memerlukan bahan
pencampur yang lebih banyak untuk meningkatkan
kesuburan dan daya dukung secara fisik terhadap
pertumbuhan bibit. Hasil penelitian sebelumnya
melaporkan bahwa beberapa perlakuan untuk
meningkatkan kualitas media untuk pembibitan
tanaman hutan dengan penambahan bahan, seperti
kompos (Siahaan et al., 2007; Hayat & Andayani,
2014), arang sekam (Irawan & Kafiar, 2015), serbuk
sabut kelapa (Suryawan, 2014; Suryawan & Irawan,
2017), pupuk anorganik (Sumarna, 2008; Kurniaty &
Damayanti, 2011), dan serbuk gergaji (Agustin &
Riniarti,
2014).
Kompos
berfungsi
untuk
meningkatkan kandungan bahan organik media dan
nutrisi, sedangkan arang sekam, serbuk gergaji dan
serbuk sabut kelapa, selain dapat meningkatkan
kandungan bahan organik media juga berfungsi untuk
meningkatkan porositas tanah (Lehmann et al., 2006;
BSN, 2018). Media tanah terdegradasi yang
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dicampur bahan-bahan pembenah akan mampu
meningkatkan kualitas media bibit yang berdampak
pada peningkatan mutu bibit.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
komposisi
bahan
pencampur
media
tanah
terdegradasi dan dosis pupuk NPK yang optimal
untuk meningkatkan kualitas bibit nyawai (Ficus
variegata Blume) di persemaian.
METODE PENELITIAN
Bahan penelitian yang digunakan adalah tanah
terdegradasi, top soil, benih nyawai, kompos, serbuk
sabut kelapa dan arang sekam padi. Tanah
terdegradasi diperoleh dari Desa Rumpin, Kecamatan
Rumpin Bogor, sedangkan top soil dikumpulkan dari
Stasiun Penelitian Nagrak, Bogor. Tanah terdegradasi
merupakan tanah yang telah mengalami erosi berat
sehingga sebagian besar atau seluruh lapisan top
soilnya sudah hilang, sedangkan tanah top soil
merupakan tanah yang diperoleh dari lahan yang
masih baik, mengandung bahan organik, berwarna
gelap dan relatif subur (Sani et al., 2017). Pengujian
media dan bibit dilakukan di Statsiun Penelitian
Nagrak, Balai Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BPPTPTH),
Bogor, sedangkan analisis hara media dilakukan di
Laboratorium Nutrisi dan Tanaman, SEAMEO
BIOTROP Bogor. Penelitian dilakukan pada bulan
Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.
Prosedur
1. Pengumpulan Tanah untuk Media
Tanah terdegradasi yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari Desa Rumpin, Kecamatan
Rumpin Bogor. Tanah terdegradasi dikumpulkan dari
lahan yang lapisan topsoilnya telah terdegradasi
dengan cara menggali tanah tersebut. Pemilihan
lokasi pengambilan tanah terdegradasi di Desa
Rumpin dilakukan dengan alasan bahwa di daerah
tersebut telah dibangun persemaian modern
kerjasama Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
dengan KOICA. Selain itu, persemaian modern juga
akan dibangun pada tahun 2019 di Parungpanjang
yang berjarak relatif dekat dengan Desa Rumpin dan
memiliki jenis tanah hampir sama (tanah podsolik).
Tanah top soil sebagai pembanding (kontrol
perlakuan) dikumpulkan dari desa Nagrak,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tanah
topsoil dikumpulkan dengan cara menggali hingga
kedalaman 20 cm (Sani et al., 2017; Vaario et al.,
2009). Tanah top soil dari Desa Nagrak telah terbukti
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baik untuk persemaian dan lokasinya berdekatan
dengan Stasiun Penelitian Nagrak, BPPTPTH Bogor.
2. Persiapaan Bibit
Benih nyawai diperoleh dengan cara
mengunduh buah yang telah masak fisiologis yang
dicirikan dengan kulit buah berwarna merah atau
hijau kekuningan dengan ukuran buah > 37,5 mm
(Pramono & Rustam, 2015).
Buah diekstraksi
dengan cara buah dibelah kemudian benih dikerok
dan dimasukkan ke dalam air, selanjutnya benih
disaring dan dikeringanginkan (Haryjanto &
Prastyono, 2014). Benih dikecambahkan dengan cara
ditabur pada bak kecambah yang berisi media
campuran pasir + tanah (1:1, v:v) yang telah
disterilkan. Penyapihan kecambah dilakukan pada
semai yang telah memiliki sepasang daun pada media
sesuai perlakuan. Bibit disusun pada bedeng sapih
sesuai dengan rancangan penelitian yang diberi
naungan 55 %.
3. Rancangan Penelitian dan Pengukuran
Rancangan penelitian menggunakan acak
lengkap (RAL) yang disusun dengan pola faktorial
menggunakan dua faktor, yaitu faktor media (M) dan
faktor pemupukan (P). Faktor media terdiri dari 5
taraf sebagai berikut :
a. top soil (M1),
b. tanah terdegradasi (M2),
c. tanah terdegradasi 70 % + kompos 30 % (M3),
d. tanah terdegradasi 90 % + arang sekam padi 10 %
(M4),
e. tanah terdegradasi 60 % + kompos 30 % + arang
sekam padi 10 % (M5).
Pencampuran media bibit didasarkan volume
dan media yang telah disiapkan dimasukan ke dalam
polybag berukuran 10 cm x 15 cm. Faktor
pemupukan terdiri dari 3 taraf, sebagai berikut :
a. tanpa pemupukan (P0),
b. pemupukan NPK 15:15:15 dengan dosis 0,5
g/polybag (P1),
c. pemupukan NPK 15:15:15 dengan dosis 1,0
g/polybag (P2).
Setiap perlakuan diulang 3 (tiga) kali dan setiap
ulangan terdiri dari 30 bibit. Model linear yang
digunakan adalah sebagai berikut:
Yijk = U + Mi + Pj + (MP)ij + Eijk

Dimana:
Yijk
= Nilai pengamatan dari setiap parameter
pada media ke-i dan pemupukan ke-j
U
= Nilai rata-rata umum
Mi
= Pengaruh media ke-i
Pj
= Pengaruh pemupukan ke-j
(MP)ij = Interaksi antara pengaruh media ke-i dan
pemupukan ke-j
Eijk
= Pengaruh galat percobaan media ke-i dan
pemupukan ke-j pada ulangan ke-k.
Karakter yang diamati adalah tinggi, diameter,
berat kering (biomassa), rasio pucuk-akar, jumlah
akar, panjang akar, dan persentase batang berkayu.
Pengukuran dilakukan pada akhir pengamatan (umur
bibit 5 bulan) dengan menggunakan mistar untuk
tinggi tanaman dan kaliper digital untuk diameter
bibit. Berat kering bibit diukur dengan cara
pengovenan selama 48 jam pada suhu 70°C. Rasio
pucuk-akar merupakan hasil perbandingan antara
panjang batang atas dengan panjang akar. Persentase
batang berkayu dihitung berdasarkan perbandingan
antara tinggi bibit yang sudah berkayu (warna
kecokelatan) dengan tinggi bibit total.
Analisis Data
Data pertumbuhan bibit dianalisis dengan
analisis varian. Apabila hasil analisis varian
memberikan pengaruh nyata, maka dilakukan uji
lanjut Duncan (Duncan multiple range test) untuk
mengetahui perbedaan antar perlakuan yang berbeda
nyata.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan media pembibitan dan penambahan
pupuk NPK untuk sebagian besar parameter hanya
berpengaruh nyata terhadap faktor tunggalnya,
kecuali untuk parameter biomassa bibit nyawai yang
menunjukkan pengaruh nyata dari interaksi kedua
perlakuan tersebut (Tabel 1). Bila interaksi tidak
nyata maka hal ini berarti bahwa faktor-faktor
tunggal bertindak bebas satu sama lainnya, sehingga
meskipun faktor tunggalnya berpengaruh nyata ada
kemungkinan interaksinya tidak nyata. Tidak adanya
interaksi ini karena tidak ada perubahan arah atau
besarnya respons antara kedua faktor tersebut
walaupun
masing-masing
faktor
tunggalnya
berpengaruh nyata (Sudrajat et al., 2016).
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Tabel 1. Analisis varian pengaruh media dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit nyawai umur 5 bulan
Sumber Keragaman

Media (M)
Pupuk (P)
Interaksi (M x P)

Tinggi

Pertumbuhan bibit
Diameter Jumlah akar Persentase Panjang
batang
akar
berkayu

Rasio
pucukakar

Berat kering

4,56**

0,00tn

5,88**

O,03*

1,60tn

1,96tn

7,37**

10,84**

18,88**

14,98**

13,49**

6,70**

1,91tn

28,76**

1,67tn

1,50tn

0,45tn

5,04**

1,20tn

1,41tn

1,74tn

Keterangan : ** =sangat nyata taraf uji 0,01, * = nyata pada taraf uji 0,05, tn = tidak nyata pada taraf uji 0,05

Tabel 2. Rata-rata tinggi, jumlah akar, persentase batang berkayu dan biomassa bibit nyawai umur 5 bulan pada
beberapa media bibit
Perlakuan

Tinggi
(cm)

Jumlah akar
(helai)

Persentase
Biomassa
batang kayu
(gram)
(%)
M1
23, 11 b
12,44 c
15,59 ab
1,76 b
M2
24,48 b
17,19 b
15,02 ab
1,93 b
M3
26,07 b
17,26 b
2,30 b
16,50 a
M4
28,74 ab
13,34 b
2,51 b
22,15 a
M5
13,42 b
33,93 a
18,89 ab
3,45 a
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. M1 = top soil, M2 = tanah
terdegradasi, M3 = tanah terdegradasi + 30% kompos (v:v), M4 = tanah terdegradasi + 10% arang sekam padi
(v:v), M5 = tanah terdegradasi + 30% kompos +10% arang sekam padi (v:v)

Tabel 3. Kandungan hara media bibit yang digunakan dalam penelitian
Perlakuan

pH
(SNI
0367872002)

M1

6,5a

C
(%)
(SNI
1347201998:
Walkey
&
Black)
0,62c

N-total
(mg)
(SNI
1347211998:
Kjelda
h)

C:N

P-total
(mg)
(SLMUTT-05;
Bray
I/II)

0,12d

5,46b

3,64c

K-total
(mg)
(SL-MUTT-07C:
Extraction
of buffer
NH4OAc
1,0 N pH
7,0)
0,06c

Catotal
(mg)

Mgtotal
(mg)

6,77a

1,155c

KTK
(SL-MUTT-07C:
Extracti
on of
buffer
NH4OAc
1,0 N pH
7,0)
16,86a

M2

4,8d

0,55d

0,11d

4,99c

1,83e

0,04d

0,41d

0,395d

11,09c

M3
M4
M5

5,0c
4,9e
5,1b

1,07b
0,62c
2,25a

0,18b
0,13c
0,24a

12,53a
4,95c
4,41d

9,47b
3,07d
33,73a

0,10b
0,06c
0,13a

2,23c
0,48d
2,66b

1,265b
0,455d
1,520a

15,20ab
10,89c
13,49bc

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%.M1 = top soil, M2 = tanah
terdegradasi, M3 = tanah terdegradasi + 30% kompos (v:v), M4 = tanah terdegradasi + 10% arang sekam padi
(v:v), M5 = tanah terdegradasi + 30% kompos +10% arang sekam padi (v:v)

Hasil uji lanjut faktor tunggal perlakuan media
pembibitan nyawai (Tabel 2) menunjukkan bahwa
media M5 (60 % tanah terdegradasi + 30 % kompos
+ 10 % arang sekam padi) merupakan media terbaik.
Media ini dapat menghasilkan pertumbuhan tinggi
bibit nyawai rata-rata 33,93 cm, jumlah akar
sebanyak 19 helai, dan biomassa 3,45 g.
Pertumbuhan tinggi bibit nyawai meningkat 30,60 %
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bila dibandingkan dengan media tanah terdegradasi
yang tidak diberi tambahan bahan organik (M2).
Perbedaan campuran media berpengaruh nyata
terhadap pH, kandungan hara (C, N, rasio C:N, P, K,
Ca dan Mg), dan kapasitas tukar kation media. Media
campuran tanah terdegradasi, kompos dan arang
sekam padi (M5) memiliki pH dan kandungan hara
yang lebih tinggi dibandingkan dengan media
terdegradasi tanpa bahan pencampur (M2) (Tabel 3).
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Kandungan hara pada media M5 memiliki pH,
kandungan C, N, rasio C:N, P, K, Ca. Mg, dan KTK
yang yang lebih tinggi dibandingkan dengan media
semai lainnya dan bila dibandingkan dengan media
topsoil, kandungan media campuran tanah
terdegradasi, kompos dan arang sekam padi memiliki
kandungan C, N, P, K, Ca dan Mg relatif lebih tinggi.
Namun untuk pH dan KTK, media ini masih berada
di bawah pH dan KTK media topsoil.
Kondisi kesuburan media M5 jika dibandingkan
dengan persyaratan media bibit tanaman hutan SNI
5006.2.2018 menunjukkan hasil yang cukup baik.
Media M5 mempunyai kandungan C 2,25 %, lebih
besar dari SNI (syarat SNI ≥ 2,01 %), kandungan N
0,24 mg (berada dalam kisaran SNI 0,21 - 0,75 mg),
kandungan P 33,73 mg (lebih besar dari kisaran SNI
11-20 mg), dan kandungan K 0,13 mg (lebih besar
dari kisaran SNI 0,4-1,0 mg). Bahkan untuk
kandungan C, N, P, K dan Mg melebihi kandungan
unsur hara yang sama pada media topsoil. Namun
untuk pH dan KTK, media M5 masih di bawah
persyaratan pH media di SNI (6,5 - 7,5) dan media
tanah top soil yang diduga masih kurangnya bahan
organik yang ditambahkan ke dalam media tanah
terdegradasi. Beberapa penelitian melaporkan
penambahan bahan organik yang lebih banyak
mampu meningkatkan pH (Hasibuan, 2015) dan
KTK tanah (Sembiring, Wawan, & Khoiri, 2015;
Lumbanraja & Haarahap, 2018).
Media untuk pembibitan tanaman harus mampu
memasok kebutuhan bibit secara konsisten, seperti
air, udara, dan unsur hara, serta mampu memberikan
dukungan fisik selama bibit masih di persemaian
(Landis & Morgan, 2009; Tsakaldimi & Ganatsas,
2016; Suita et al., 2017). Pada penelitian ini,
penambahan bahan organik kompos, arang sekam
padi pada media tanah terdegradasi dapat
meningkatkan pertumbuhan bibit nyawai. Kompos
dan arang sekam merupakan bahan organik yang
mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah.
Kandungan bahan organik dalam media semai
mempunyai peran penting terhadap karakteristik
fisik, kimia dan biologi media (Kung’u et al., 2008;
Osaigbovo et al., 2010; Suita et al., 2017). Bahan
organik juga berfungsi memperbaiki kualitas media
semai, seperti menyediakan unsur hara penting yang
diperlukan tanaman (Tsakaldimi & Ganatsas, 2016),
memperbaiki kapasitas menahan air (Mathowa et al.,
2014), memperbaiki agregasi dan menjaga
kekompakan media (Landis & Morgan, 2009; Suita
et al., 2018). Menurut Kung’u et al. (2008),

komposisi kompos yang relatif tinggi (30 %) pada
media semai mampu meningkatkan persen hidup (52
%) dan pertumbuhan tinggi bibit (89 %) Tamarindus
indica dibandingkan dengan media tanah pertanian.
Penambahan
serbuk
sabut
kelapa
dapat
meningkatkan pH, C, N, rasio C:N, P, K, Ca, Mg,
dan KTK, sedangkan penambahan arang sekam
hanya meningkatkan sedikit unsur C, N, P, dan K.
Media dengan KTK tinggi mampu menyerap dan
menyediakan unsur hara lebih baik daripada media
dengan KTK rendah, karena unsur-unsur hara
terdapat dalam kompleks jerapan koloid, maka unsurunsur hara tersebut tidak mudah hilang tercuci oleh
air (Soewandita, 2008). Penambahan kompos dan
arang sekam secara bersamaan terhadap media tanah
terdegradasi mampu meningkatkan unsur hara
(kesuburan tanah) seperti pada Tabel 3. Dengan
demikian, penambahan kompos dapat meningkatkan
kesuburan tanah, sedangkan arang sekam padi
berperan sebagai pembenah tanah, menetralisir racun
dan juga merangsang pertumbuhan populasi
mikroorganisme media (Graber et al., 2010). Tanah
berperan sebagai media yang tidak tergantikan,
sehingga media tumbuh semai tanpa tanah dapat
menurunkan pertumbuhan.
Media campuran media tanah terdegradasi 60
%, kompos 30 %, arang sekam padi 10 % (M5) dapat
menghasilkan pertumbuhan bibit yang tertinggi
dibandingkan
dengan
perlakukan
lainnya.
Penambahan kompos 30 % dan arang sekam padi 10
% dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi bibit
nyawai sebesar 30,60 % dibandingkan dengan tinggi
bibit pada media tanah terdegradasi (Tabel 2).
Campuran ini dapat meningkatkan kandungan C, N,
P, K, Ca, Mg, dan pH. Tingkat kesuburan media ini
hampir mendekati kesuburan media topsoil, dan
bahkan melebihi media topsoil khususnya untuk C,
N, P, K, dan Mg. Nitrogen, posfor, dan kalium
merupakan 3 unsur makro utama yang dapat
memperbaiki laju fotosintesis, pertumbuhan dan
penggunaan air secara efisien, mempengaruhi
pengendalian stomata, dan toleransi terhadap
cekaman kekeringan (Andivia et al., 2011).
Penambahan arang sekam padi pada media
tanah top soil dapat memberikan respon terbaik
terhadap pertumbuhan tinggi, diameter, berat kering
pucuk, dan berat kering akar bibit cempaka wasian
umur enam bulan yaitu sebesar 16,97 %, 23,58 %,
56,25 %, dan 77,27 % jika dibandingkan dengan
perlakuan kontrolnya. Penambahan serbuk sabut
kelapa pada media top soil memberikan pengaruh
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yang lebih rendah jika dibandingkan dengan
perlakuan kontrolnya, dengan nilai respon tinggi,
diameter, berat kering pucuk, dan berat kering akar
sebesar 10,34 cm, 3,57 cm, 0,60 g, dan 0,50 g
(Irawan & Kafiar, 2015).
Penambahan kompos dapat meningkatkan rasio
C:N (12,53), namun bila ditambahkan arang, nilai
rasio C:N menurun menjadi 4,41 yang berarti cukup
ideal untuk media persemaian tanaman (< 11).
Sementara itu, pada media komposit tanah + arang
sekam diketahui memiliki kandungan unsur N yang
paling rendah dibandingkan dengan media sapih
lainnya yaitu hanya sebesar 0,01 mg. Nitrogen
merupakan salah satu unsur yang diperlukan tanaman
untuk pertumbuhan vegetatif dan pembentukan
protein (Sundari et al., 2012). Gejala tanaman yang
kekurangan unsur ini adalah tanaman kerdil,
pertumbuhan akar terbatas, dan daun berwarna lebih
pucat (Hardjowigeno, 2010; Sundari et al., 2012;
Boussadia et al., 2010).
Media sapih arang sekam padi memberikan
nilai panjang akar terbaik dibanding media sapih
lainnya terhadap bibit cempaka kuning (Michelia
champaca) (Agustin & Riniarti, 2014). Hal ini
diduga karena arang sekam padi memiliki banyak
pori yang dapat meningkatkan aerasi, serta porositas
yang tinggi sehingga media sapih arang sekam padi
bersifat lebih remah dibanding media sapih lainnya.
Sifat inilah yang diduga memudahkan akar dapat
menembus media dan daerah pemanjangan akar akan

semakin
besar
serta
dapat
mempercepat
perkembangan akar. Sebaliknya jika bibit ditanam
dalam media yang terlalu padat, aerasi dan porositas
kecil, maka media akan sulit ditembus akar, dan
daerah pemanjangan akar semakin pendek. Menurut
Hanafiah (2007), partikel-partikel bahan organik
merupakan penyusun ruang pori yang berfungsi
sebagai sumber air dan udara, serta sebagai ruang
untuk akar berpenetrasi, semakin banyak ruang pori
akan dapat memperluas sistem perakaran dan
perakaran dapat lebih mudah menyerap hara dan air
dalam tanah. Tetapi semakin sedikit ruang pori maka
akan semakin tidak berkembang sistem perakaran
tanaman. Dengan demikian untuk mengurangi
penggunaan media top soil dapat menggunakan
media tanah terdegradasi dengan penambahan bahan
organik kompos dan arang sekam padi dalam
pembibitan nyawai, sehingga dalam produksi bibit
tanaman kehutanan yang skala besar lebih ramah
lingkungan.
Penambahan pupuk NPK dapat meningkatkan
tinggi, diameter, dan biomassa bibit, namun
memperlambat pembentukan batang berkayu (Tabel
4). Hasil uji lanjut perlakuan pemberian pupuk NPK
media sebanyak 1,0 g per polybag menghasilkan
tinggi 32,58 cm, diameter 5,42 mm, dan biomassa
3,50 gram dengan persen batang berkayu 3,50 %.

Tabel 4. Tinggi, diameter, persen batang berkayu, rasi pucuk-akar dan biomassa bibit nyawai umur 5 bulan
pada beberapa perlakuan pemupukan NPK
Perlakuan

P0
P1

Tinggi
(cm)

Diameter
(mm)

22,40 b
26,82 b

3,51 c
4,54 b

Persentase batang
kayu
(%)
17,16 a
14,48 b

Biomassa
(gram)
1,52 c
2,15 b

P2
32,58 a
5,42 a
12.68 c
3,50 a
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. P0 = pupuk NPK 0 g/polybag,
P1 = 0,5 g/polybag, P2 = 1,0 g/polybag

Pemberian pupuk NPK lebih efektif digunakan
pada media campuran 60 % tanah terdegradasi + 30
% kompos + 10 % arang sekam padi (v/v) (Gambar
1). Media ini diberi pupuk NPK 1,0 g/polybag dapat
menghasilkan berat kering bibit sebesar 6,21g.
Pemupukan berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan dan berat kering bibit, namun interaksi
antara media bibit dengan pemupukan hanya
ditunjukkan oleh parameter berat kering bibit.
Menurut Singh et al. (2017) memberian NPK mampu
meningkatkan pertumbuhan bibit di persemaian
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secara nyata. Namun menurut Adejobi et al. (2014)
yang melakukan penelitian terhadap bibit Theobroma
cacao menyatakan bahwa penambahan pupuk
organik lebih menjanjikan terhadap perbaikan mutu
bibit dibandingkan pupuk anorganik. Dalam
penelitian ini, interaksi perlakuan yang terbaik
khususnya untuk meningkatkan berat kering bibit
adalah media campuran media tanah terdegradasi 60
%, kompos 30 %, arang sekam padi 10 % (M5) yang
diberi pupuk NPK 1 g per polibag yang
menghasilkan berat kering bibit tertinggi (6,21 g).

Perbaikan Kualitas Tanah Terdegradasi…
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Berat kering bibit pada banyak kasus berkorelasi
positif dengan diameter. Berat kering bibit
berkorelasi dengan persen hidup bibit dan
pertumbuhannya di lapangan, dengan tingkat
konsistensi seperti diameter. Namun, berat kering
bibit tersebut untuk menghasilkan bibit dengan
adaptasi dan pertumbuhan terbaik harus mempunyai

keseimbangan antara berat pucuk dengan akarnya
(Thompson, 1985). Namun, pemberian pupuk NPK
dengan dosis yang lebih tinggi akan berpengaruh
terhadap pembentukan persen berkayu bibit, sehingga
perlu upaya pengerasan (hardening of) yang lebih
lama sebelum bibit di tanam di lapangan.

Keterangan: M2 = tanah terdegradasi, M3 = tanah terdegradasi + 30% kompos (v:v), M4 = tanah terdegradasi + 10% arang
sekam padi (v:v), M5 = tanah terdegradasi + 30% kompos + 10% arang sekam padi (v:v), P0 = pupuk NPK 0
g/polybag, P1 = 0,5 g/polybag, P2 = 1,0 g/polybag

Gambar 1. Perbedaan berat kering bibit nyawai umur 5 bulan pada beberapa interaksi perlakuan media dan
pupuk NPK
KESIMPULAN
Media tanah terdegradasi dapat digunakan
untuk pembibitan nyawai (F. variegata) dengan
penambahan bahan organik (kompos dan arang
sekam padi) sehingga dapat meningkatkan kesuburan
media. Perlakuan media dan pemupukan terbaik
dihasilkan oleh media campuran tanah terdegradasi
60 %, kompos 30 %, dan arang sekam padi 10 %
(v:v) yang dipupuk 1 g NPK.
SARAN
Untuk memenuhi kekurangan penyediaan media
top soil dapat menggunakan media tanah terdegradasi
dengan penambahan bahan organik kompos dan
arang sekam padi dalam pembibitan nyawai,
sehingga dapat memenuhi produksi bibit tanaman
kehutanan skala besar dan lebih ramah lingkungan.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat Pinogu terhadap manfaat hutan bagi kehidupannya
serta pemanfaatan sumberdaya hutan. Pinogu merupakan enclave Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Penelitian
dilaksanakan pada tahun 2017 di Kecamatan Pinogu yang mencakup lima desa yaitu Bangiyo, Pinogu Induk, Pinogu
Permai, Tilongibila, dan Dataran Hijau. Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap 150 responden di lima desa.
Data dianalisis menggunakan skala Likert, uji korelasi Kendall Tau dan deskriptif kualitatatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi masyarakat Pinogu terhadap manfaat hutan berada pada kategori cukup
baik (79,76) dari rentang nilai 40-100. Persepsi masyarakat terhadap hutan hanya dipengaruhi oleh satu variabel yaitu
jabatan dalam masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat Pinogu diantaranya kayu, rotan, tumbuhan
obat, satwa liar, buah-buahan hutan, jamur hutan, dan madu yang diperoleh dari hutan sekitar Pinogu dan kawasan
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Kata kunci: Bogani Nani Wartabone, enclave, hutan, Pinogu, persepsi

ABSTRACT
This study was aimed to obtain the Pinogu local peoples’s perception of the forest for their lives and to identification of
forest resources utilization. Pinogu is a Bogani Nani Wartabone National Park’s enclave. The research was conducted
in 2017 at Pinogu Sub-district which included five villages there are Bangiyo, Pinogu Induk, Pinogu Permai, Tilongibila
and Dataran Hijau. Data collected with survey method by interviewing 150 respondents from five villages. Data was
analyzed using, Likert Scale, Kendall Tau Correlation test and descriptive qualitative. Overall, the results showed forest
perception in Pinogu’s local peoples was in fairly good category with value 79.69 from 40 - 100 and influenced by
position in village communities variable. The local peoples utilized the forest resources inculdes hard wood, rattan,
medicinal plants, wild animals, forest fruits, forest mushrooms, honey. This forest resources obtained from the forests
around Pinogu and inside area of Bogani Nani Wartabone National Park.
Keywords : Bogani Nani Wartabone, enclave, forest, Pinogu, perception

PENDAHULUAN
Desa Pinogu merupakan enclave Taman
Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) yang
berkembang menjadi kecamatan pada April 2012.
Secara administratif Pinogu masuk ke dalam wilayah
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bagi
masyarakat Gorontalo, Pinogu merupakan daerah
terpencil namun dianggap istimewa, karena dipercaya
sebagai awal peradaban Gorontalo (Ekspedisi NKRI
Koridor Sulawesi, 2013; Umar, 2017).

Luas wilayah Kecamatan Pinogu 406,78 km2
yang terbagi ke dalam lima desa yaitu Pinogu Induk,
Bangiyo, Pinogu Permai, Dataran Hijau, dan
Tilongibila (BPS Bone Bolango, 2016). Pinogu ada di
ketinggian 370 – 402 m dpl dan termasuk dataran
rendah. Pinogu diapit oleh tiga gunung yakni Gunung
Tilongkabila, Gunung Ali dan Gunung Gambuta yang
menjadikan wilayah Pinogu sangat subur (Ekspedisi
NKRI Koridor Sulawesi, 2013). Hal tersebut juga
sesuai dengan arti Pinogu yaitu kampung yang
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dikelilingi oleh bukit. Menurut Katili et al. (2015)
sebagian besar masyarakat Pinogu merupakan etnis
Bune yang kesehariannya bertani dan mengelola
potensi sumberdaya alam dengan kearifan lokal.
Pinogu dikenal dengan hasil pertanian organik
yaitu kemiri, coklat, kopi dan beras. Kopi merupakan
komoditas utama di Pinogu (Ahmad & Paserangi,
2018), karena hampir setiap keluarga memiliki kebun
kopi. Kopi yang ditanam sejak tahun 1875 oleh
Belanda di kaki Gunung Tilongkabila merupakan
jenis Coffea robusta dan Coffea liberica
(Sancayaningsih et al., 2016; Ahmad & Paserangi,
2018) dan merupakan kopi favorit Ratu Wilhelmina
saat itu. Perkebunan kopi di Pinogu sempat
menghutan tidak terawat karena masyarakat di Pinogu
berpindah profesi menjadi penambang emas liar. Kini
ketika deposit tambang emas menipis, masyarakat
kembali merawat kebun kopi mereka (Ekspedisi
NKRI Koridor Sulawesi, 2013).
Masyarakat Pinogu hidup sederhana dan jauh
dari kota, akses ke Pinogu hanya dapat ditempuh
dengan berjalan kaki melewati kawasan TNBNW atau
menggunakan sepeda motor modifikasi yang disebut
kijang dengan jarak tempuh sekitar 40 km dari Desa
Tulabolo.
Penduduk
Kecamatan
Pinogu
menggantungkan hidup dari pertanian, pengolahan
hasil hutan, dan bekerja sebagai buruh atau jasa
transportasi. Keterbatasan akses terhadap dunia luar
menyebabkan
masyarakat
Pinogu
memiliki
ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya
hutan. Hal senada diungkapkan Salosa et al. (2014)
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bahwa masyarakat yang hidup di wilayah terisolir
memiliki ketergantungan terhadap alam dan
lingkungan (hutan) sebagai sumber kehidupan seperti
pengambilan kayu bakar, berladang, berburu
(Lewerissa, 2015; Kristin et al., 2018), dan untuk
pemenuhan kesehatan (obat) serta adat (Meijaard et
al., 2013; Niapele, 2014).
Modernisasi dimulai sejak Pinogu dimekarkan
menjadi kecamatan, yaitu dengan dibangunnya jalan
akses dan prasarana lainnya (Rahim, 2019).
Modernisasi membawa dampak perubahan terhadap
pola pikir, sosial, budaya dan persepsi masyarakat
Pinogu, meskipun lambat dan evolutif (Moowago
2014). Persepsi adalah cara pandang masyarakat
terhadap suatu obyek baik fisik maupun sosial
(Setiawan et al., 2017), yang dapat diukur dari
pengetahuan masyarakat terhadap obyek tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
persepsi masyarakat Pinogu tentang hutan dan
manfaat hutan bagi kehidupan mereka serta
mengetahui cara-cara pemanfaatan sumberdaya hutan.
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai
bahan pertimbangan dalam pengembangan Pinogu di
masa mendatang.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di lima desa di
Kecamatan Pinogu yaitu Desa Pinogu Induk, Pinogu
Permai, Tilongibila, Dataran Hijau dan Bangiyo.
Pengambilan data dilaksanakan pada Bulan Agustus
2017 (Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi penelitian Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango
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Prosedur Pengambilan Data
Pengumpulan data primer melalui wawancara
langsung dengan pertanyaan yang telah disusun.
Responden yang diambil adalah kepala keluarga
sebanyak 30 responden setiap desa (Singarimbun dan
Effendi, 2011). Data yang dikumpulkan meliputi (a).
karakteristik responden (b). Pendapat responden
terhadap sepuluh pertanyaan positif mengenai
manfaat hutan, dampak yang diakibatkan apabila
hutan rusak serta pengelolaan hutan. Pilihan jawaban
atas pertanyaan ini bersifat tertutup artinya responden
hanya diperkenankan menjawab dengan jawaban yang
sudah ada. (c). Pendapat responden mengenai jenisjenis sumberdaya hutan yang dimanfaatkan serta
pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan
kawasan TNBNW. Data-data sekunder yang
mendukung penelitian dikumpulkan dari berbagai
sumber yang relevan.

satu uji reliabilitas adalah Cronbach’s Alpha yang
dapat dilakukan setelah semua pertanyaan dinyatakan
valid. Rumus Cronbach’s Alpha yang digunakan
adalah sebagai berikut (Siregar, 2012):

Analisis Data
Analisis menggunakan uji validitas dan uji
reliabilitas. Validitas digunakan untuk mengetahui
sejauh mana suatu alat ukur tepat dalam mengukur
suatu data. Uji validitas pada penelitian menggunakan
korelasi product moment (Singarimbun dan Effendi,
2011) dengan rumus sebagai berikut:

Analisis persepsi masyarakat Pinogu terhadap
hutan digunakan dengan pendekatan kuantitatif yaitu
Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang
digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau
pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah
peristiwa atau fenomena sosial (Sugiyono, 2014).
Masing-masing jawaban akan diberikan skor 1 untuk
jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk jawaban
Tidak Setuju (TS), 3 untuk jawaban Cukup/Netral (N),
4 untuk jawaban Setuju (S) dan 5 untuk jawaban
Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban responden
disusun dalam tabel dan dijumlahkan sehingga akan
diperoleh jumlah nilai total dari 10 pertanyaan yang
diberikan. Skor tersebut kemudian diklasifikasikan
menjadi tiga kategori menggunakan rumus menurut
Widoyoko (2014) yaitu Jarak interval (i) adalah skor
tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah
kategori yang diinginkan. Dalam penelitian ini,
kategori yang digunakan untuk menilai persepsi
masyarakat adalah tiga kategori (Ngakan et al., 2006)
yaitu baik cukup dan rendah.
Untuk mengetahui hubungan antara persepsi
masyarakat Pinogu dengan karakteristik responden
digunakan Uji Korelasi Kendall Tau karena data
dalam penelitian ini termasuk data ordinal dan
nominal (Santoso, 2014). Uji korelasi Kendall Tau
menggunakan software SPSS 17.0.

𝑟=

𝑁 (∑ 𝑋 𝑌) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑌)
√(𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)2 (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2

Keterangan :
r
= koefisien korelasi (rhitung)
N
= jumlah subyek
X
= skor setiap item
Y
= skor total
Dalam uji validitas setiap pertanyaan
dibandingkan antara rhitung dengan rtabel. Penentuan rtabel
dengan menggunakan tabel harga titik dari Pearson
Product Moment dengan jumlah sampel (n) sebanyak
100 orang dan taraf signifikan 0,05 adalah sebesar
0,195. Berikut ini adalah kriteria batas minimal butir
pernyataan yang diterima adalah rtabel 0,195 sehingga
diketahui :
a. Jika rhitung> rtabel (degree of freedom) maka
instrumen dianggap valid.
b. Jika rhitung < rtabel (degree of freedom) maka
instrumen dianggap tidak valid (drop), sehingga
instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian.
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan
sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau
dapat diandalkan untuk mengukur gejala yang sama
(Singarimbun & Effendi, 2011; Siregar, 2012). Salah

∑ 𝜎𝑏2
𝑘
𝑟𝑖𝑡 = [
] [1 −
]
𝑘−1
𝜎𝑡2
Keterangan:
rit
= koefisien realibilitas
k
= banyaknya butir pertanyaan
∑ 𝜎𝑏2
= jumlah varians butir
𝜎𝑡2
= varians total
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji
reliabilitas adalah sebagai berikut (Siregar, 2012 :
a. Jika nilai alpha cronbach > 0,6 maka kuesioner
dinyatakan reliable atau konsisten,
b. Jika nilai alpha cronbach < 0,6 maka kuesioner
dinyatakan tidak reliable atau konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Meskipun telah berkembang menjadi kecamatan,
kehidupan masyarakat Pinogu masih seperti suasana
pedesaan pada umumnya di Indonesia, yaitu relatif
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homogen, sederhana, ikatan sosial, adat dan tradisi
masih kuat, budaya gotong royong dan pendidikannya
masih relatif rendah (Luthfia, 2013). Karakteristik
responden
yang ditampilkan dalam Tabel 1
menunjukkan bahwa 98,0 % responden didominasi
oleh laki-laki dan pekerjaan sebagai petani (88,7 %).
Meskipun pekerjaan didominasi sebagai petani,
namun pekerjaan masyarakat Pinogu semakin
beragam. Dominansi pekerjaan sebagai petani tidak
Tabel 1. Karakteristik responden di Kecamatan Pinogu
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berbeda jauh dengan kondisi masyarakat yang
bermukim di sekitar wilayah hutan seperti TN Gunung
Merapi (Narsuka & Sujali, 2009), TN Aketajawe
Lolobata (Wahyuni & Mamonto, 2012), dan SM
Ko’Mara Takalar (Hamdan et al., 2017). Berdasarkan
tingkat Pendidikan, responden didominasi oleh
lulusan SD dan sebagian besar merupakan penduduk
asli Pinogu.

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

147

98,0

3

2,0

133

88,7

Wiraswasta

7

4,7

Lainnya (tambang; buruh;ojek;honor, tukang, Pensiunan)

10

6,7

Kepala dusun

4

2,7

Tokoh masyarakat/adat/agama

10

6,7

Warga biasa

136

90,7

7
72

4,7

26 - 45

48,0

46 - 65

58

38,7

> 65

13

8,7

1–3

69

46,0

4–6

73

48,7

>7

8

5,3

Asli Pinogu

131

87,3

Pendatang

19

12,7

SD

107

71,3

SLTP

23

15,3

SLTA

11

7,3

PT/Akademi

5

3,3

Tidak sekolah

4

2,7

< 500.000

36

24,0

500.000 - 1.000.000

60

40,0

1.000.000 - 1.500.000

22

14,7

> 1.500.000

32

21,3

Keterangan
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pekerjaan
Petani

Jabatan dalam Masyarakat

Umur (tahun)
17 - 25

Jumlah Keluarga (orang/keluarga)

Asal Usul

Pendidikan Terakhir

Rata-rata pendapatan / bulan
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Persepsi Masyarakat Tentang Manfaat Hutan
Hasil uji validitas kuesioner memiliki nilai rhitung
lebih besar dibandingkan nilai rtabel pada signifikansi 5
% sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan
yang diajukan valid (Tabel 2). Hasil uji reliabilitas
menggunakan Alpha Cronbach’s menunjukkan nilai
yang diperoleh sebesar sebesar 0,875 lebih besar dari
0,600 yang berarti kuesioner dinyatakan reliable dan
konsisten.
Hasil skor rata-rata menunjukkan persepsi
masyarakat Pinogu terhadap hutan menunjukkan nilai
79,76 yang dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat
Pinogu memiliki persepsi cukup baik (Tabel 2).
Beberapa hasil penelitian menunjukkan persepsi

masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki
persepsi baik terhadap hutan dan manfaatnya bagi
kehidupannya diantaranya Irawan et al. (2017) yaitu
persepsi masyarakat di Desa Lolan KPHP Poigar
Sulawesi Utara terdiri atas persepsi baik 70 % dan
sedang 30 %, Mamuko et al. (2016) persepsi
masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur terdiri atas persepsi tinggi (48 %), sedang (45,1
%) dan persepsi rendah (6,9 %). Yuzen et al. (2014)
persepsi masyarakat di Taman Nasional Kerinci
Seblat (TNKS) terdiri atas 87,5 % cukup baik, baik
dan sangat baik, sedangkan yang memiliki persepsi
tidak baik dan kurang baik hanya 12,5 %

Tabel 2. Kelas persepsi masyarakat Pinogu terhadap hutan
No

Kelas
Interval

Kategori
interval

Persentase
responden
(%)

1.

80 – 100

Baik

55,33 %

2.

60 – 79

cukup

41,33 %

3.

40 – 59

rendah

3,33 %

Interpretasi Persepsi
menurut Ngakan et al. (2006)
Masyarakat memahami dengan baik bahwa dirinya
bergantung dari sumberdaya hayati hutan dan
menginginkan agar sumberdaya tersebut dikelola
secara lestari,
Masyarakat menyadari dirinya bergantung hidup dari
sumberdaya hayati hutan tetapi tidak sepenuhnya
memahami kalau sumber tersebut perlu dikelola secara
lestari
Masyarakat tidak sadar kalau dirinya bergantung pada
hutan atau beranggapan bahwa tidak perlu menjaga
kelestarian sumberdaya hayati hutan

Gambar 2. Bentang alam Pinogu, Bone Bolango
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Secara konseptual, masyarakat yang berdomisili
di sekitar hutan memiliki persepsi yang baik terhadap
hutan karena masyarakat yang tinggal di dalam dan
sekitar hutan secara langsung merasakan peran dan
fungsi hutan dalam kehidupan mereka sehari-hari
(Masria et al., 2015), sehingga masyarakat memiliki
kepedulian terhadap lingkungan melalui tindakan atau
kegiatan aktif yakni menjaga hutan agar ketersediaan
sumberdaya alam yang ada di sekitar kawasan hutan
tidak hilang atau punah (Damiati et al., 2015; Massiri
et al., 2016)
Bentuk pemahaman yang baik masyarakat
Pinogu tentang manfaat hutan diantaranya adalah
sebagai pencegah banjir. Hutan di sekitar Pinogu dan
TNBNW merupakan hulu dari Sungai Bone di Bagian
Timur Kabupaten Bone Bolango yang mengalir ke
Kota Gorontalo, sehingga kerusakan hutan dapat
menyebabkan bencana bagi masyarakat di Kota
Gorontalo. Termasuk manfaat hutan yang juga
memiliki fungsi utama konservasi air dan tanah dan
berperan besar bagi sektor pertanian, perekonomian
daerah dan kesejahteraan penduduk di Pinogu
(Kawuwung, 2010).
Dalam hal pemanfaatan hutan, menunjukkan
bahwa 50 % responden memiliki pemahaman bahwa
sumberdaya hutan terbatas sehingga perlu diatur
dalam pemanfaatannya. Pemahaman masyarakat ini
tidak terlepas dari peran pemerintah dalam hal ini
TNBNW untuk melakukan penyuluhan, sosialiasi,
pendekatan dengan tokoh masyarakat serta pelibatan
masyarakat dalam kegiatan-kegiatan taman nasional.
Sadono (2013) menjelaskan masyarakat yang tinggal

di sekitar kawasan taman nasional pada umumnya
memiliki keterbatasan sehingga memerlukan
dorongan dari pengelola untuk membangkitkan peran
serta masyarakat.
Sejak zaman dahulu pemanfaatan lahan
pemukiman dan pertanian di wilayah Pinogu telah
diatur untuk setiap keluarga. Sistem pembagian lahan
yang adil bagi setiap anggota masyarakat akan
memberikan
dampak
terhadap
pencegahan
pembukaan lahan yang tidak mengedepankan aspek
ekologis (Moyo et al., 2013). Pengetahuan tentang
manfaat hutan untuk ekowisata, jasa lingkungan, dan
penyerap karbon (Wahyuni, 2014) yang bersifat
intangible memang belum dipahami secara baik oleh
sebagian responden, padahal Pinogu memiliki potensi
sebagai desa wisata. Selain budaya lokal masyarakat
Pinogu, terdapat juga kubangan air panas yang dikenal
dengan nama “Mainunggu” yang sering didatangi oleh
berbagai jenis satwa liar termasuk anoa dan babi rusa.
Hasil uji korelasi antara persepsi dan
karakteristik responden dalam Tabel 3, terdapat satu
variabel saja yang memiliki hubungan signifikan yaitu
jabatan dalam masyarakat. Keberadaan tokoh
masyarakat/adat serta tokoh formal kepala desa dan
kepala dusun dipercaya mempunyai potensi untuk
dapat mempengaruhi persepsi masyarakat (Hamdan et
al., 2017). Masyarakat Desa Pinogu masih memiliki
nilai kepatuhan terhadap pemimpinnya, tokoh
masyarakat yaitu adat, agama, dan tokoh formal.
Tokoh-tokoh tersebut dinilai memiliki peran penting
terutama
dalam
sistem
komunikasi
yaitu
menyampaikan pesan (Syarif, 2016).

Tabel 3. Hasil uji korelasi Kendall Tau hubungan persepsi dan karakteristik responden
Persepsi
Karakteristik
No
Correlation
Sig
Responden
N
Coefficient
(2-tailed)

Keterangan

1

Jenis Kelamin

150

-0,007

0,933

Tidak signifikan

2

Jabatan dalam masyarakat

150

0,168

0,035*

Signifikan

3

Umur

150

-0,105

0,172

Tidak signifikan

4

Asal

150

0,064

0,428

Tidak signifikan

5

Pendidikan

150

0,092

0,246

Tidak signifikan

6

Pekerjaan

150

0,012

0,878

Tidak signifikan

7

Pendapatan

150

-0,020

0,788

Tidak signifikan

8

Jumlah anggota keluarga

150

-0,090

0,253

Tidak signifikan

9

Keikutsertaan penyuluhan

150

0,105

0,194

Tidak signifikan

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Sumber : Data Primer (2017)
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Pemanfaatan Terhadap Sumberdaya Hutan
Pemanfaatan sumberdaya hutan tidak terlepas
dari kebiasaan dan pengetahuan yang dikumpulkan
serta dipraktikkan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya oleh suatu komunitas masyarakat selama
bertahun-tahun dari generasi ke generasi (Wiati &
Angi, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebanyak 59,33 % responden dari lima desa di Pinogu
masih memanfaatkan sumber daya hutan sampai saat
ini, pemanfaat sumberdaya hutan didominasi oleh
responden dari Pinogu Permai sebanyak 70 %,
Dataran hijau 66,7 %, Bangiyo dan Tilongibila 56,7

%, dan Pinogu Induk 46,7 % dengan jenis-jenis
sumberdaya yang dimanfaatkan relatif sama di setiap
desa.
Bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan oleh
sebagian masyarakat Pinogu ada yang bersifat
produktif (dipasarkan dan memperoleh uang),
konsumtif (hanya dipergunakan sendiri) maupun
untuk kepentingan adat yang secara lengkap
ditampilkan dalam Tabel 4. Meskipun terdapat
pemanfaatan yang bersifat produktif, hasil hutan yang
diperjualbelikan hanya di wilayah Pinogu saja.

Tabel 4. Sumberdaya hutan yang dimanfaatkan masyarakat Pinogu dan persentase pemanfataatannya
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sumberdaya
Kayu
Buah-buahan hutan
Rotan
Kayu bakar
Tumbuhan obat
Satwa liar
Jamur
Madu
Bambu
Gaharu
Tali utan
Sagu

Kategori
Produktif, konsumtif
Produktif, konsumtif
Produktif, konsumtif
Konsumtif
Konsumtif dan adat
Produktif, konsumtif, adat
Konsumtif
Produktif, konsumtif
Konsumtif, adat
Produktif
Konsumtif
Konsumtif

Pemanfaatan Kayu
Pemanfaatan kayu tidak dapat lepas dari
kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan
untuk pemenuhan kebutuhan akan bahan bangunan,
perkakas dan furniture rumah tangga (Sumanto &
Takandjanji, 2014; Ariani et al., 2015; Massiri et al.,
2016). Jenis-jenis kayu yang dominan dimanfaatkan

Keterangan
Diambil, tidak bermusim
Diambil, musiman
Diambil, tidak bermusim
Diambil, tidak bermusim
Diambil, tidak bermusim
Diambil, tidak bermusim
Diambil, tidak bermusim
Diambil, musiman
Diambil, tidak bermusim
Diambil, langka
Diambil, tidak bermusim
Diambil, tidak bermusim

%
23,98
18,10
16,29
10,41
7,69
7,24
6,33
6,33
2,26
0,90
0,45
0,45

oleh masyarakat Pinogu adalah jenis kayu cempaka
dan nantu. Cempaka dan nantu termasuk jenis kayu
bernilai ekonomi. Pada zaman dahulu, masyarakat
Pinogu menggunakan kayu nantu sebagai bahan papan
rumah. Beberapa rumah tua berbahan kayu nantu
sudah tidak banyak lagi jumlahnya karena digantikan
dengan rumah berbahan semen dan batu.

Gambar 3. Rumah kayu tradisional berbahan kayu yang masih tersisa di Pinogu
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Jenis lainnya adalah kayu gufasa. Gufasa atau
dalam bahasa lokal disebut biti merupakan flora
identitas provinsi Gorontalo) namun tumbuh tersebar
secara alami di Sulawesi, Maluku, Papua Nugini,
Kepulauan Bismarck, dan Pulau Solomon. Kayu
gufasa biasa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi
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rumah, kapal dan perkakas rumah tangga seperti
mangkok dan piring. Ekspor kayu dalam jumlah
cukup besar berasal dari Sulawesi, Papua Nugini dan
Pulau Solomon terutama ke Jepang (Adrianto et al.,
2015).

Tabel 5. Jenis-jenis kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat Pinogu
No

Nama Kayu
Ilmiah
Elmerillia ovalis Dandy
Dillenia serrata Thumb

Manfaat

1.
2.

Lokal
Kayu cempaka/Uhu
Kayu dengilo

3.
4.
5.

Kayu nantu
Kayu Gofasa
Kayu Bugis

Palaqium obtusifolium Burck
Vitex cofassus Reinw. ex Blume
Koordersiodendron pinnatum
(Blanco) Merr. , Bull. For. Bur. 1

Sapotaceae
Verbenaceae
Anacardiaceae

Kayu pertukangan
Jalan, kayu
pertukangan
Kayu pertukangan
Kayu pertukangan
Kayu pertukangan

6.

Kayu Bolangitang

Salicaceae

Kayu pertukangan

7.
8.

Kayu Besi/Lottoo/kenikis
Kayu Latula

Fabaceae
Fabaceae

Kayu pertukangan
Kayu pertukangan

9.
10.

Kayu Inggris/Limbuliato
Kayu Kelapa/Mapanget

Homalium foetidum (Roxb.)
Benth., J. Linn. Soc. Bot. 4
Intsia spp.
Wallaceodendron celebicum
Koord.
Eucalyptus deglupta Blume
Cocos nucifera L.

Myrtaceae
Arecaceae

11
12.

Kayu Sirih hutan
Kayu Matoa

Piperaceae
Sapindaceae

13

Kayu Gamal

Fabaceae

Kayu bakar

14
15.
16.

Kayu Kopi
Kayu Pinang
Kayu Jabon

Rubiaceae
Arecaceae
Rubiaceae

Kayu bakar
Kayu bakar
Kayu bakar

17

Gaharu

Piper aduncum L.
Pometia pinnata J. R. Forst. & G.
For
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth
ex Walp.
Coffea spp.
Areca sp.
Anthocephalus macrophyllus
(Roxb.)
Havil.
-

Kayu pertukangan
Kayu bakar, kayu
pertukangan
Kayu bakar
Kayu bakar

Thymelaeaceae

Gubal

Kayu inggris (Eucalyptus deglupta) memiliki
penyebaran yang cukup tinggi khususnya di dalam
kawasan TNBNW. Kayu inggris menyukai habitat di
pinggiran sungai yang tidak tergenang air (Annisah et
al., 2014). Batang kayu inggris lurus dan menjulang
dengan kulit batang terkelupas serta berwarna-warni
yang merupakan karakteristik dari famili Myrtaceae.
Kayu dengilo (Dillenia serrata) digolongkan sebagai
kayu merah atau kayu kuat. Digunakan oleh
masyarakat Pinogu sebagai alas jalan tanah yang
kondisinya berlumpur serta berparit di Pinogu agar
mudah dilalui. Menurut Rindyastuti (2017) genus
Dillenia memiliki banyak manfaat mulai dari kayu,
bahan kerajinan, pangan hingga bahan obat.
Sebagian besar masyarakat Pinogu masih
menggunakan kayu bakar untuk memasak dan
mengolah kopi. Kayu bakar biasanya dikumpulkan
dari ranting-ranting maupun kayu kering di sekitar
kebun dan hutan dari jenis kayu kopi (Coffea spp.),
kayu gamal (Gliricidia sepium), dan kayu sirih hutan
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Famili
Magnoliaceae
Dilleniaceae

(Piper aduncum). Jenis sumberdaya lain yang
dimanfaatkan masyarakat Pinogu adalah Gaharu.
Gaharu adalah gubal yang dihasilkan dari respon
masuknya pathogen ke dalam jaringan tumbuhan yang
pada akhirnya membentuk senyawa fitoaleksin berupa
senyawa resin yang berwarna coklat dan beraroma
harum jika dibakar (Iskandar & Suhendra, 2013).
Tidak banyak masyarakat yang mengetahui potensi
Gaharu di Pinogu. Hasil wawancara menunjukkan
hanya dua responden saja yang mengetahui potensi
gaharu di sekitar hutan Pinogu dan di dalam kawasan
TNBNW. Masyarakat pencari gaharu merupakan
masyarakat yang berinteraksi langsung dengan pohon
penghasil gaharu, mengembara di dalam hutan untuk
mencari tempat tumbuh gaharu kemudian mengambil
dan menjual kepada pedagang pengumpul (Dimara,
2011).
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Pemanfaatan Rotan
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan,
rotan identik dengan tumbuhan menjalar di antara
batang pohon dan memanjang menjangkau langit
dengan batang yang dibaluti pelepah berduri tajam.
Dibanding dengan tumbuhan dari suku Palmae
lainnya, rotan memiliki berbagai manfaat yang tidak
tertandingi oleh jenis palmae lainnya (Hartanti, 2012).
Beberapa tahun yang lalu, sebelum sistem pertanian
masuk ke Pinogu (sawah dan perkebunan), sebagian
besar masyarakat Pinogu adalah pencari rotan. Jenis
rotan yang dominan diambil adalah rotan batang
(Calamus zollingeri), rotan tohiti (Calamus inops),
dan rotan umbul (Calamus symphysipus). Jenis-jenis
rotan tersebut kemudian di jual kepada pengumpul
atau langsung ke perusahaan dengan harga bervariasi.
Rotan Gorontalo banyak diminati hingga kalangan
luar negeri (Kalima & Jasni, 2010). Jenis-jenis rotan
yang dimanfaatkan biasanya dipilih yang memiliki
batang besar dan mudah dikumpulkan. Jenis rotan
batang dan rotan tohiti menjadi primadona para
pengumpul rotan karena memiliki batang tunggal.
Rotan batang memiliki morfologi batang berwarna
hijau, sedangkan rotan tohiti memiliki ciri batang
bulat dan berwarna kuning (Uslinawaty et al., 2014)
Pemanfaatan rotan kian lama kian berkurang
seiring dengan adanya larangan dari pihak taman
nasional untuk melakukan pemanenan rotan di dalam
kawasan, sehingga masyarakat Pinogu cenderung
beralih sebagai petani kopi, cokelat, kemiri, dan
mengolah sawah. Saat ini rotan hanya dimanfaatkan
untuk membuat keranjang, tikar, dinding untuk
digunakan sendiri.

Pemanfaatan Tumbuhan Obat
Masyarakat yang tinggal dekat hutan biasanya
tidak terlepas dari pemanfaatan berbagai jenis
tumbuhan hutan sebagai bahan obat-obatan seperti
Suku Kanum di TN Wasur yang menggunakan sekitar
37 jenis tumbuhan obat (Winara & Mukthar, 2016),
Suku Mandailing di TN Batang Gadis (Nasution et al.,
2018) yang menggunakan sekitar 81 jenis tumbuhan
obat, Suku Kulawi TN Lore Lindu menggunakan
sekitar 49 jenis (Arham et al., 2016) dan Suku
Tougutil dengan 69 jenis tumbuhan obat (Apal et al.,
2018).
Tidak semua orang memiliki pengetahuan
terhadap obat-obatan tradisional, karena pengetahuan
ini biasanya diperoleh secara turun temurun. Hanya
beberapa orang saja di Pinogu yang memiliki
pengetahuan tumbuhan hutan berkhasiat obat.
Penelitian Katili et al. (2015) menyebutkan setidaknya
ada 46 jenis tumbuhan di Pinogu yang dimanfaatkan
untuk mengobati 25 macam penyakit. Berdasarkan
cara perolehannya terdapat dua jenis tumbuhan obat
yaitu tumbuhan yang berasal dari hutan dan tumbuhan
yang telah ditanam di kebun atau pekarangan seperti
yang ditampilkan dalam Tabel 6. Masyarakat Pinogu
memiliki budaya lokal dalam bahasa Gorontalo
disebut Mongilalo yakni suatu ritual untuk
mendapatkan jenis tumbuhan obat tertentu yang
sangat sulit ditemukan karena tumbuhan tersebut
berada di dalam hutan yang lebat (Katili et al., 2015)

Tabel 6. Jenis tumbuhan hutan yang dimanfaatkan sebagai obat masyarakat Pinogu
NamaLokal

Bagian yang digunakan dan manfaat

Tapulapunga (Blumea balsamifera (L.) DC.W

Mengobati batuk

Talangila (Alstonia scholaris L. R. Br.)
Tabubua

Bedak, penurun demam, penghilang lendir, liver
Kulit batang digunakan untuk mengobati penyakit dalam, buah
digunakan sebagai obat batuk
Kulit batang digunakan untuk mengobati penyakit dalam
Kulit batang digunakan untuk mengobati penyakit dalam
Kulit batang digunakan untuk mengobati penyakit dalam
Kulit batang digunakan untuk mengobati batuk berdahak
Kulit batang digunakan sebagai obat kanker payudara
Kulit batang digunakan untuk mengobati penyakit dalam,
menambah energi/stamina, obat malaria, demam dan perut
kembung
Daun dipakai untuk mengobati batuk, panas dalam dan diare
Mengobati perut kembung

Pooyato
Gandila
Kayu Mas
Uliango
Tinimbua
Akar kuning (Arcangelisia Flava Merr)

Huingo
Kudara
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Jenis tumbuhan obat yang paling banyak dipakai
oleh masyarakat Pinogu yaitu akar kuning yang
tergolong tumbuhan merambat. Penggunaan akar
kuning dalam ramuan tradisional masyarakat
Atinggola Gorontalo digunakan sebagai obat
penambah stamina (tonic) (Kadowangko et al,. 2018),
mengobati penyakit diare di masyarakat Muna,
Sulawesi Tenggara. Akar kuning memiliki senyawa
aktif yang disebut Berberin yang memiliki efek
antimikroba terhadap beberapa bakteri, jamur, fungi
dan mikroorganisme lainnya (Larisu et al., 2010;
Kaharap et al., 2016).
Pohon Talangila atau Pulai (Alstonia scholaris)
selain digunakan masyarakat untuk mengobati
demam, penghilang lendir, liver serbuknya digunakan
sebagai bedak untuk mengobati jerawat atau
campuran dalam ramuan prosesi adat perkawinan
hingga penghilang bau badan (Nurrani, 2013).
Pemanfaatan Satwa Liar
Pengambilan satwa liar oleh masyarakat sekitar
hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan protein,
perdagangan, serta kepentingan adat istiadat (Sawitri
et al., 2011). Satwa liar yang dimanfaatkan sebagian
besar adalah jenis ikan sungai seperti sogili (Anguilla
sp.), lele (Clarias spp.), mujair (Oreochromis
mossambicus), nilem (Osteochilus vittatus), gabus
(Channa striata), dan udang (Pleocymata). Sogili atau
ikan sidat hidup di perairan estuaria maupun tawar
dari dataran tinggi maupun rendah. Jenis sogili yang
ada di perairan tawar Pinogu adalah jenis Anguilla
celebensis (Nugroho et al., 2015). Hasil tangkapan
biasanya dikonsumsi sendiri atau dijual kepada
tetangga dengan harga antara Rp. 10.000 – 25.000/kg.
Cara penangkapan ikan air tawar di Pinogu
menggunakan alat “strom” yaitu alat yang dibuat
secara sederhana dan bekerja dengan mengeluarkan
arus listrik tegangan tinggi dari aki, sehingga hampir
semua ikan dapat tertangkap. Alat tangkap tradisional
mulai ditinggalkan karena alat strom dinilai
memberikan hasil melimpah dan beragam. Namun,
penggunaan alat strom ikan dapat membawa dampak
buruk diantaranya kerusakan ekosistem perairan
karena tidak hanya ikan besar, ikan kecil atau benih
ikan juga akan mati, selain itu penggunaannya juga
berbahaya bagi penggunanya sendiri. Larangan
penggunaan alat strom ikan sudah dilarang oleh
Pemerintah melalui Undang-Undang No, 45 tahun
2009 tentang perikanan, sehingga penting bagi
pemerintah kecamatan untuk lebih mensosialisaikan
peraturan ini kepada masyarakatnya.
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Sebagian kecil masyarakat di Pinogu ada yang
masih memanfaatkan satwaliar dilindungi seperti
burung rangkong (Aceros cassidix) dan anoa (Bubalus
spp.) dengan tujuan dikonsumsi maupun dijual. Harga
daging anoa berkisar antara 20.000 – 150.000, bahkan
jika dijual satu ekor utuh bisa mencapai Rp.
2.000.000, - (Nugroho et al., 2015). Selain itu ada
jenis satwa liar yang digunakan untuk kepentingan
adat seperti telur Maleo dan ayam hutan.
Pemanfaatan Hasil Hutan Lainnya
Hasil hutan lainnya yang dimanfaatkan yaitu
buah-buahan hutan, sayur, bambu, jamur, madu, tali
utan dan sagu (Metroxylon sagu Rottb.). Jenis
rambutan hutan yang merupakan buah musiman
sangat digemari oleh masyarakat Pinogu, rambutan
hutan (Nephelium ramboutan Blume.) berbeda dengan
jenis rambutan buah yang biasa dikonsumsi dan
banyak di pasaran, rambutan hutan di Pinogu berbuah
pada bulan-bulan tertentu dan dijual dengan harga Rp.
5.000,-/kg. Pemanfaatan madu hutan “walihua” juga
menjadi salah satu pilihan masyarakat Pinogu untuk
memperoleh penghasilan, meskipun tidak menentu,
madu hutan yang dihasilkan banyak diminati oleh
masyarakat dengan harga jual Rp. 50.000,-/600 ml.
Pemanfaatan jamur sebagai bahan pangan masih
di temukan di masyarakat Pinogu. Jamur yang
dimanfaatkan tumbuh secara liar yaitu “uwi-uwi”,
“oyopo” dan “cendawan”. Uwi-uwi adalah jamur yang
tumbuh di tanah, sedangkan oyopo adalah jamur yang
tumbuh di batang pohon yang sudah lapuk, cendawan
memiliki ukuran yang lebih besar dari oyopo.
Kawasan TNBNW dikenal memiliki jenis jamur yang
beragam dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber
pangan (Sugiharto, 2010).
KESIMPULAN
Persepsi masyarakat Pinogu terhadap manfaat
hutan dan sumberdayanya berada pada kategori cukup
baik (79,76 dari rentang nilai 40 - 100) yang artinya
masyarakat Pinogu menyadari dirinya bergantung
hidup dari sumberdaya hayati hutan namun kurang
memahami kalau sumber tersebut perlu dikelola
secara lestari. Persepsi tersebut terwujud dalam bentuk
interaksi masyarakat Pinogu terhadap pemanfaatan
sumberdaya hutan berupa hasil hutan kayu dan non
kayu seperti kayu bakar, rotan, tumbuhan obat, buahbuahan hutan, maupun satwa liar dan lainnya yang
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat
konsumtif, produktif, dan adat.
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SARAN
Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai
persepsi, pola pemanfaatan sumberdaya hutan
maupun budaya di masyarakat Pinogu sebagai respon
atas perubahan kondisi sosial masyarakat Pinogu.
Pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga lainnya
perlu melakukan pendampingan baik dalam hal
peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hutan
serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan
hutan bersama masyarakat.
UCAPAN TERIMA KASIH
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ABSTRAK
Riap diameter merupakan informasi yang sangat penting dalam pengelolaan hutan lestari yang dapat dipergunakan
untuk menentukan preskripsi silvikultur yang akan diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besarnya
riap diameter tegakan hutan alam bekas tebangan berdasarkan petak ukur permanen di Papua. Pengamatan dilakukan
pada areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) PT Tunas Timber Lestari (TTL), PT Wapoga Mutiara
Timber (WMT) dan PT Manokwari Mandiri Lestari (MML). Pengukuran diameter dilakukan setiap tahun selama 6 –
9 tahun pada tiga petak ukur permanen, dengan luas masing-masing petak 1 ha. Perhitungan riap diameter adalah
dengan cara menghitung selisih antara pengukuran diameter pohon pada tahun ke-t+1 dengan pengukuran diameter
pohon pada tahun ke-t. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata riap diameter pada PT TTL, PT WMT, dan PT MML
untuk kelompok jenis komersial berturut-turut sebesar 0,56 cm/th, 0,59 cm/th dan 0,65 cm/th. Riap diameter ini lebih
kecil dari asumsi riap Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) 1,00 cm/th. Sebaran riap diameter berdasarkan kelas
diameter menunjukkan pola yang berbeda antar lokasi. Pola sebaran riap diameter pada PT MML dan WMT
meningkat sejalan dengan bertambahnya diameter, sebaliknya pada PT TTL cenderung menurun dengan meningkatnya
kelas diameter.
Kata kunci: hutan bekas tebangan, kelompok jenis, Papua, riap diameter

ABSTRACT
Diameter increment is an important information used to set silvicultural prescription that plays a crucial role in
sustainable forest management. Therefore, this research was aimed to analyze diameter increment of remnant stands
in selectively logged forest in Papua. The dataset was acquired from permanent sample plots in logging concessions
of PT Tunas Timber Lestari (TTL), PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) dan PT Manokwari Mandiri Lestari (MML).
The diameter measurements were conducted annually for 6 – 9 years on three 1 ha permanent plots. Diameter
increment was calculated by measuring a gap between trees diameter in year t+1 and year t. The results showed that
the average diameter increment of commercial species groups in those areas were 0.56 cm/yr, 0.59 cm/yr and 0.65
cm/yr, respectively. These increments were smaller than the increment assumption of Indonesian Selective Logging
(TPTI) i.e. 1.00 cm/yr. The diameter increment distribution based on diameter classes showed different patterns
among sites. The diameter increment distribution in PT MML and WMT increased with the increasing diameter,
otherwise those in PT TTL tend to decrease with the increasing diameter class.
Keywords: logged-over forest, species group, Papua, diameter increment

PENDAHULUAN
Informasi riap merupakan dasar penentuan
kebijakan-kebijakan manajemen seperti panjang daur
atau rotasi tebang, jatah tebangan tahunan, limit
diameter tebang serta perlakuan-perlakuan silvikultur
yang diperlukan. Namun informasi riap yang akurat

masih sangat terbatas, sehingga dalam sistem Tebang
Pilih Tanam Indonesia (TPTI) menggunakan asumsi
riap yaitu sebesar 1 cm/th. Tanpa diketahui besarnya
riap dan dugaan hasil di waktu yang akan datang,
tidak ada jaminan apakah besarnya jatah tebangan
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tahunan sudah mengarah kepada kelestarian produksi
dan kelestarian sumber daya hutan.
Sistem silvikultur TPTI yang umumnya
digunakan dalam pengelolaan hutan alam produksi
di Indonesia menetapkan daur tebang adalah 30 tahun
dengan limit diameter tebang 40 cm untuk hutan
produksi tetap dan 50 cm untuk hutan produksi tidak
tetap (Kementerian Kehutanan, 2009). Penentuan
siklus tebang berdasarkan asumsi riap 1 cm/th yang
kemudian diperbaharui menjadi 0,67 cm/th (Dirjen
BUK, 2011). Asumsi tersebut tidak dapat digunakan
untuk semua kondisi hutan, karena riap sangat
bervariasi menurut tempat tumbuh, komposisi jenis,
kelas diameter dan sistem silvikultur yang digunakan
(Wahyudi, 2012; Kuswandi, 2016). Penelitian pada
hutan alam produksi lahan kering menyebutkan riap
tegakan berbeda untuk setiap lokasi di Indonesia
berkisar antara 0,40 - 1,04 cm/th (Marwa, 2009;
Krisnawati & Wahjono, 2010; Abdulah & Darwo,
2015).
Penerapan riap dengan satu angka dalam sistim
silvikultur TPTI menyebabkan penetapan siklus
tebang dan batas limit diameter tebang secara
seragam untuk semua kondisi hutan di Indonesia.
Riap merupakan resultante dari berbagai faktor dan
bersifat site spesific. Penggunaan riap untuk
penentuan siklus dan limit diameter tebang yang
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sesuai dengan kondisi hutan akan lebih realistis dan
akurat dalam menjamin kelestarian produksi
sumberdaya hutan. Namun informasi riap untuk
jenis-jenis pohon Papua masih sangat terbatas.
Penelitian riap seperti Unenor et al. (2015) hanya
terbatas pada jenis matoa (Pometia pinnata),
merawan (Hopea papuana), mersawa (Anisoptera
thurifera), resak (Vatica rassak) dan nyatoh
(Palaquium lobbianum). Oleh sebab itu, penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan perbedaan besar
riap diameter tahunan jenis komersial dan nonkomersial tegakan hutan alam bekas tebangan
berdasarkan petak ukur permanen di tiga lokasi di
Papua.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014
pada areal bekas tebangan di 3 (tiga) pemegang Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
yaitu PT Tunas Timber Lestari (TTL) di Kabupaten
Boven Digul, PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) di
Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan PT
Manokwari Mandiri Lestari (MML) di Kabupaten
Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Pemilihan
ketiga lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan
keterwakilan letak geografisnya.

Sumber : (Kuswandi, et al., 2015)

Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Areal IUPHHK PT MML terletak di Kabupaten
Teluk Bintuni dengan topografi
datar sampai
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bergunung, ketinggian di atas muka laut (dpl) 0 – 250
m dan kemiringan 0 – 40 %. Jenis tanah adalah
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podsolik coklat kelabu. Iklim termasuk tipe A,
dengan rata-rata curah hujan 2.589 mm/th dan jumlah
hari hujan setiap bulan rata-rata 12 hari (Kuswandi et
al., 2015).
Letak areal IUPHHK PT TTL di Distrik
Sesnukt Kabupaten Boven Digul. Kondisi topografi
relatif datar sampai bergelombang ringan dengan
kemiringan 0 – 15 % dan ketinggian 30 – 300 m dpl.
Jenis tanah pada areal tersebut adalah podsolik
haplik. Iklim termasuk tipe A, rata-rata curah hujan
4.196 mm/th. Jumlah hari hujan setiap bulan
berkisar antara 13 – 23 hari ( Kuswandi et al., 2015).
Areal IUPHHK PT WMT terletak di Distrik
Bonggo Kabupaten Sarmi, memiliki topografi datar
sampai curam, ketinggian 0 – 500 m dpl. dengan
jenis tanah alfisol. Iklim termasuk tipe A, dengan
rata-rata curah hujan 2.437 mm/th dan jumlah hari
hujan setiap bulan 16,7 hari (Kuswandi et al., 2015).
Deskripsi Struktur Tegakan
Dominansi tegakan pada petak ukur permanen
(PUP) berdasarkan Indeks Nilai Penting (INP) pada
areal IUPHHK PT MML adalah Duabanga
moluccana, Syzygium sp., Pometia pinnata,
Homalium foetidum, dan Celtis latifolia untuk jenis
komersial. Jenis dominan untuk non komersial adalah
Dacryodes sp., Pimeleodendron amboinicum,
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Melicope sp., Gymnacranthera farquhariana, dan
Teijsmanniodendron bogoriense (Kuswandi et al.,
2015).
Jenis komersial yang banyak dijumpai sebagai
jenis dominan berdasarkan INP pada areal IUPHHK
PT TTL adalah Vatica rassak, Syzygium sp.,
Dysoxylum mollissimum, Litsea timoriana dan
Canarium asperum. Jenis non komersial yang
dominan
adalah
Beilschmiedia
sp.,
Teijsmanniodendron
bogoriense,
Actinodaphne
nitida,
Blumeodendron
amboinicum,
dan
Pimeleodendron amboinicum (Kuswandi et al.,
2015).
Jenis komersial yang dominan pada areal
IUPHHK PT. MWT berdasarkan INP adalah Pometia
pinnata, Alstonia scholaris, Homalium foetidum,
Adina multifolia, dan Celtis latifolia. Jenis non
komersial yang dominan adalah Pimeleodendron
amboinicum,
Teijsmanniodendron
bogoriense,
Blumeodendron discolor, Spaetheostemon javensis,
dan Drypetes globosa (Kuswandi et al., 2015).
Kerapatan tegakan jenis komersial dan nonkomersial di masing-masing lokasi petak PUP relatif
bervariasi. Kerapatan pohon tertinggi dijumpai di PT
WMT (34,5 pohon/ha) dan terendah di PT TTL (17,6
pohon/ha) (Tabel 1).

Tabel 1. Kerapatan tegakan pada masing-masing IUPHHK
PT TTL
PT MML
Kom
NK
T
Kom
NK
T
(N/Ha)
(N/Ha)
(N/Ha)
(N/Ha) (N/Ha) (N/Ha)
10-19
176,9
191,2
368,1
174,0
204,0
378,1
20-29
64,0
50,4
114,4
52,6
75,2
127,8
30-39
31,6
23,2
54,8
26,0
28,1
54,0
40-49
13,0
8,2
21,2
12,9
17,0
29,9
50 up
13,2
4,5
17,6
21,0
7,6
28,6
Total
298,6
277,4
576,1
286,5
331,9
618,4
Keterangan : Kom = Komersial; NK = Non Komersial; N=Individu, T = Total.
Sumber : Kuswandi (2016)
Kelas Diameter (cm)

Prosedur penelitian
1. Pengumpulan data
Data diperoleh dengan melakukan pengukuran
keliling pohon pada ketinggian 1,30 cm di atas
permukaan tanah atau 20 cm di atas banir. Seluruh
pohon di dalam 3 petak ukur permanen (PUP) yang
tidak diberi perlakuan silvikultur apapun diukur
kelilingnya, baik dari kelompok komersial maupun
non komersial. Pengukuran dilakukan sekali dalam
setahun. Masing-masing luas PUP berukuran 1 hektar
(100 m x 100 m). Pengumpulan data dilakukan dari
tahun 2005 - 2014 pada IUPHHK PT TTL, dari tahun

Kom
(N/Ha)
80,4
28,0
14,8
15,0
22,7
160,9

PT. WMT
NK
T
(N/Ha) (N/Ha)
130,4
210,8
46,1
74,1
24,4
39,2
8,2
23,2
11,8
34,5
220,8
381,8

2008 - 2014 PT MML dan dari tahun 2007 – 2014
pada PT WMT.
2. Pengolahan Data
a. Pengelompokan Data
Data hasil pengukuran dikelompokkan menurut
kelas diameter dan kelompok jenis. Kelas diameter
dibuat dalam selang 10 cm untuk memudahkan
dalam penggunaannya, dimulai dari kelas diameter
10 -19 cm sampai dengan 50 cm ke atas. Di dalam
penelitian ini dilakukan pengelompokan jenis
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok komersial
dan non-komersial. Pengelompokan jenis seperti
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demikian dimaksudkan untuk menyederhanakan
keragaman jenis karena di lokasi penelitian tegakan
terdiri dari berbagai jenis. SK Menteri Kehutanan
No. 163/Kpts/2003 menyebutkan bahwa kelompok
jenis komersial adalah semua jenis yang termasuk
dalam kelompok meranti, rimba campuran dan kayu
indah. Di luar dari kelompok tersebut, disebut
sebagai kelompok non komersial. Pengelompokan
jenis kayu ini dijadikan dasar untuk pengenaan iuran
kehutanan (Departemen Kehutanan, 2003).
b. Perhitungan riap diameter
Riap diameter yang digunakan adalah riap
diameter tahun berjalan (current annual increment =
CAI) dengan rumus (Krisnawati & Wahjono, 2004)
sebagai berikut:
(1)
dimana: Id adalah riap diameter (cm/th), Dt+1
adalah diameter pohon pada pengukuran tahun ket+1 (cm) dan Dt adalah diameter pohon pada
pengukuran tahun ke-t (cm).
Data riap diameter dapat digunakan untuk
menduga besarnya diameter pohon setelah t tahun
pengukuran dengan rumus (Krisnawati & Wahjono,
2004):
(2)
Dimana: Dt adalah diameter pohon pada t tahun
setelah pengukuran (cm); D0 adalah diameter pohon
pada saat pengukuran (cm); (Id)i adalah riap diameter
pada kelas diameter ke-i (cm/th); m adalah kelas
diameter dari D0 dan n adalah kelas diameter
maksimum yang dapat dicapai Dt.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Riap diameter tegakan
Besarnya riap diameter rata-rata tahun berjalan
(CAI) pada petak PUP di areal IUPHHK PT TTL, PT
WMT dan PT MML pada beberapa tahun
pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Riap diameter pohon rata-rata tahun berjalan
(CAI) pada petak PUP di areal IUPHHK PT
TTL, PT WMT dan PT MML.
Lokasi

PT TTL
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Kelas
diameter
(cm)
10-19
20-29
30-39
40-49

Riap diameter rata-rata
tahun (cm/th)
Jenis
Jenis Non
Komersial
Komersial
0,53
0,54
0,56
0,59

0,59
0,67
0,57
0,61

Lokasi

PT
MML

PT
WMT

Kelas
diameter
(cm)
50 up
Rata-rata
(Mean)
10-19

Riap diameter rata-rata
tahun (cm/th)
Jenis
Jenis Non
Komersial
Komersial

20-29
30-39
40-49
50 up
Rata-rata
(Mean)
10-19

20-29
30-39
40-49
50 up
Rata-rata
(Mean)
Sumber : Analisis Data Primer

0,56

0,50

0,56

0,59

0,44
0,65
0,68
0,74
0,76

0,45
0,70
0,78
0,76
0,87

0,65

0,71

0,43
0,55
0,63
0,63
0,70

0,50
0,54
0,58
0,67
0,73

0,59

0,61

Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan riap
diameter rata-rata tahunan baik pada masing-masing
lokasi maupun pada kelas diameter dan kelompok
jenis. Riap diameter rata-rata tahunan tertinggi baik
pada kelompok jenis komersial maupun non
komersial terjadi pada lokasi PT MML yaitu sebesar
0,65 cm/th dan 0,71 cm/th, kemudian berturut-turut
PT WMT sebesar 0,59 cm/th dan 0,61 cm/th dan PT
TTL sebesar 0,56 cm/th dan 0,59 cm/th. Riap
diameter rata-rata tahunan kelompok jenis komersial
pada umumnya lebih rendah dari kelompok jenis non
komersial baik yang terjadi pada kelas diameter
maupun lokasi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa
jenis komersil pada umumnya merupakan jenis
lambat tumbuh.
Hasil riap diameter rata-rata tahunan pada
ketiga lokasi tersebut lebih rendah dari riap diameter
rata-rata tahunan pada hutan alam bekas tebangan di
PT Bina Balantak Utama di Kabupaten Sarmi
(Marwa, 2009), dan riap tegakan di Pulau Buru,
Maluku yaitu sebesar 1,05 cm/th (Abdulah &
Darwo, 2015). Walaupun demikian, hasil riap
tersebut lebih tinggi dari riap di Labanan, Kalimantan
Timur yaitu 0,53 cm/th untuk kelompok
Dipterocarpaceae dan 0,29 untuk kelompok non
Dipterocarpaceae (Abdurachman, 2012).
Perbedaan rata-rata CAI tersebut dapat
disebabkan oleh perbedaan dalam kerapatan tegakan
(Abdurachman & Susanty, 2014), jenis (Kartika Sari
et al, 2013; Kuswandi, 2014) dan kondisi lingkungan
(Wahyudi & Panjaitan, 2011; Remeš et al., 2015). PT
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MML dan PT WMT menebang hanya jenis merbau
saja sedangkan PT TTL menebang semua jenis
komersial sehingga terdapat intensitas tebangan yang
berbeda yang berdampak terhadap kerusakan hutan
yang berbeda pula. Lebih lanjut Kuswandi et al.
(2015) mendapatkan bahwa kerapatan tegakan pada
ke tiga lokasi tersebut berbeda sehingga
menghasilkan besar riap yang berbeda pula antar
lokasi. Kerapatan jenis komersial pada areal
IUPHHK PT TTL yaitu 298,6 pohon/ha, PT WMT
yaitu 160,9 pohon/ha dan PT MML yaitu 286,5
pohon/ha, Kerapatan jenis non komersial adalah
331,9 pohon/ha pada areal PT MML, PT TTL
sebanyak 277,4 pohon/ha dan PT WMT-II yaitu
220,8 pohon/ha (Kuswandi et al., 2015). Secara
teoritis kerapatan tegakan yang rendah cenderung
memiliki riap diameter yang tinggi karena rendahnya
persaingan (Fraver et al., 2015; García et al., 2017).
Namun demikian pada hutan alam dengan struktur
yang kompleks, riap tidak semata-mata ditentukan
kerapatan tegakan pohon namun juga oleh kerapatan
hasil rekruitmen maupun kondisi tapak. Lang &
Knight (1983) menyatakan bahwa intraspesifik
variasi dalam pertumbuhan di hutan tropika basah
termasuk tinggi dan tidak terdapat korelasi dengan
kerapatan pohon terdekat atau basal area. Kompetisi
atau persaingan di dalam hutan baik inter spesifik
maupun intra spesifik mempengaruhi pertumbuhan
tegakan (Hynynen, Repola, & Mielikäinen, 2011;
Sghaier et al., 2013; Maleki, Kiviste, & Korjus,
2015). von Oheimb et al. (2011) menyebutkan bahwa
pengaruh persaingan terhadap pertumbuhan diameter
tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah jenis.
Perubahan kondisi tempat tumbuh akibat
kegiatan pembalakan seperti pengerasan tanah dan
terbukanya tajuk menyebabkan pertumbuhan agresif
jenis-jenis pioner yang berdampak pada perlambatan
pertumbuhan tegakan komersial, sehingga besarnya
riap jenis komersial tidak dapat dicapai secara
optimal. Jenis-jenis pioner umumnya termasuk dalam
kelompok jenis non komersial dan merupakan
karakteristik dari hutan bekas tebangan serta
umumnya mempunyai pertumbuhan yang cepat
(Venturoli et al., 2015).
Riap diameter rata-rata pada ketiga lokasi ini
masih lebih rendah dari riap yang diberlakukan
dalam penentuan rotasi tebangan secara umum di
Indonesia yaitu sebesar 0,68 cm/th (Dirjen BUK,
2011), maupun dari asumsi riap dalam sistem TPTI
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sebesar 1 cm/th. Konsekuensi lebih rendahnya suatu
tegakan dengan riap yang rendah akan mencapai
masa layak tebang lebih panjang sehingga siklus
tebangannya pun harus lebih panjang. Oleh karena
itu, penetapan asumsi riap 0,68 cm/th atau 1 cm/th.
tidak relevan untuk diterapkan pada semua kondisi
tempat tumbuh.
Pola Sebaran Riap Diameter
Sebaran riap diameter berdasarkan kelas
diameter pada setiap lokasi dan kelompok jenis
menunjukkan pola yang berbeda. Pada areal PT TTL
pola riap diameter fluktuatif bahkan cenderung
menurun baik pada kelompok jenis komersial
maupun non komersial. Sebaliknya pada PT MML
dan PT WMT pola riap diameter menunjukkan
kecenderungan semakin tinggi dengan bertambahnya
kelas diameter, baik pada kelompok jenis komersial
maupun non komersial (Gambar 2).
Pada kelas diameter 10 – 19 cm di PT MML
riap diameternya 0,44 cm/th (jenis komersial) dan
0,45 cm/th (jenis non komersial) meningkat relatif
tinggi pada kelas diameter 50 up yaitu menjadi
sebesar 0,76 cm/th (jenis komersial) dan 0,87 cm/th
(jenis non komersial). Demikian pula pada PT WMT
pada kelas diameter 10-19 cm riap diameternya 0,43
cm/th (jenis komersial) dan 0,50 cm/th (jenis non
komersial) meningkat pada kelas diameter 50 up
menjadi sebesar 0,70 cm/th (jenis komersial) dan
0,73 cm/th (jenis non komersial). Kecenderungan
pola riap seperti demikian diduga berhubungan
dengan praktik penebangan di kedua IUPHK tersebut
yang meninggalkan kerusakan yang relatif ringan
terhadap tegakan tinggal berdiameter kecil karena
sasaran penebangan hanya pada satu jenis pohon
saja. Sebaliknya pada PT TTL yang menerapkan
penebangan terhadap semua jenis pohon yang
dijumpai di areal kerjanya, cenderung pola riap
diameternya menurun. Penebangan banyak jenis akan
menghasilkan ruang tumbuh lebih terbuka, namun
akan mendorong terjadinya regenerasi alam termasuk
jenis-jenis pionir dalam jumlah yang tinggi.
Pertumbuhan yang agresif dari jenis-jenis pionir
tersebut dalam tingkat tertentu akan menciptakan
persaingan dengan jenis-jenis pohon yang
ditinggalkan
setelah
dilakukannya
kegiatan
penebangan tegakan tinggal yang berpengaruh
terhadap perlambatan pertumbuhan pohon.
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(a) Kelompok Jenis Komersial

(b) Kelompok Jenis non komersial
Gambar 2. Pola sebaran CAI berdasarkan kelas diameter pohon untuk (a). kelompok komersial dan (b). non
komersial pada masing-masing lokasi IUPHHK di Papua
Pola riap diameter meningkat dengan
bertambahnya kelas diameter pohon yang diperoleh
seperti pada kasus PT MML dan PT WMT berbeda
pula dengan beberapa hasil penelitian yang
memperlihatkan bahwa semakin besar diameter maka
pertumbuhannya semakin menurun (Krisnawati &
Wahyono, 2004; Abdulah & Darwo, 2015), seperti
diperlihatkan pula dalam kasus PT TTL. Perbedaan
pola riap diameter tersebut disebabkan adanya
perbedaan struktur dan komposisi jenis penyusun
tegakan tinggal yang terjadi akibat intensitas
penebangan yang berbeda. Pada intensitas tebangan
yang rendah, tegakan tinggal dengan diameter besar
masih cukup tinggi seperti yang dijumpai pada areal
PT MML dan PT WMT dibandingkan dengan PT
TTL (Kuswandi et al., 2015). Pohon berdiameter
besar (dominan) memiliki kemampuan lebih dalam
memperebutkan faktor lingkungan seperti cahaya,
unsur hara, dan air (Campoe et al., 2013; Sharma et
al., 2016; Sadono, 2018). Struktur tegakan seperti
dominansi, diameter tegakan, kerapatan dan luas
bidang dasar pohon berpengaruh terhadap
pertumbuhan diameter (Adame et al., 2014). Selain
itu ukuran tajuk juga berpengaruh terhadap
pertumbuhan diameter (Fraver et al., 2014; Sadono,
2018).
Pohon dengan diameter besar berperan penting
dalam pertambahan diameter. Kemampuan pohon
untuk bersaing dalam mendapatkan cahaya matahari,
memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan diameter
(Lhotka & Loewenstein, 2011). Selanjutnya
disebutkan bahwa persaingan antar pohon lebih
dipengaruhi oleh posisi pohon di strata vertikal dalam
hal persaingan cahaya matahari (Lhotka &
Loewenstein,
2011).
Beberapa
penelitian
menyebutkan bahwa pohon-pohon pada stratum
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dominan akan mencapai kenaikan pertumbuhan yang
lebih tinggi dari pada pohon-pohon dari strata lainnya
(Crecente-Campo et al., 2010). Intensitas cahaya
sangat menentukan dalam banyaknya total
karbohidrat yang dihasilkan yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan tegakan (Mawazin &
Suhaendi, 2011).
Sebaliknya pada intensitas tebangan yang tinggi
menyebabkan lebih banyak kerusakan tegakan
tinggal pada diameter kecil, sedangkan pohon dengan
diameter besar kurang berpengaruh (Medjibe et al.,
2011; Chheng et al., 2015). Kondisi ini menyebabkan
ruang atau kanopi terbuka akibat penebangan yang
menyebabkan persaingan sangat intensif dan
berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan
pohon-pohon tegakan tinggal terutama kelas diameter
kecil (Krisnawati & Wahjono, 2004; Duah-Gyamfi et
al., 2014; Kuswandi & Murdjoko, 2015) dan
regenerasi tegakan tinggal meningkat (Duah-Gyamfi
et al., 2014; Roitman & Vanclay, 2015).
Pendugaan Diameter Pohon
Rotasi tebang dan batas minimum diameter
tebang dalam sistem silvikultur TPTI yang berlaku
saat ini ditentukan berdasarkan asumsi riap diameter
pohon komersial. Asumsi riap diameter pohon
komersial dalam sistem TPTI adalah 1 cm/th yang
diperbaharui menjadi 0,69 cm/th (Dirjen BUK,
2011), dengan rotasi/siklus tebang untuk hutan alam
lahan kering ditetapkan 30 tahun dan batas diameter
tebang 40 cm (Kementerian Kehutanan, 2009).
Berdasarkan data rata-rata riap diameter jenis
komersial pada setiap kelas dan lokasi yang diperoleh
dari penelitian ini, maka besarnya diameter yang
dapat dicapai setelah t tahun pengukuran untuk
berbagai nilai t dan diameter awal dapat dihitung
(Tabel 3).
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Tabel 3. Dugaan diameter pohon jenis komersial pada setiap jangka waktu setelah pengukuran diameter awal di
Papua
Lokasi

Diameter awal
(cm)
PT TTL
10
20
30
PT MML
10
20
30
PT WMT
10
20
30
Sumber : Analisis data primer

20
21
31
41
19
33
44
19
31
43

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan diameter
pohon inti sebesar 20 cm pada areal PT TTL dan PT
WMT setelah 30 tahun kemudian diameternya baru
mencapai 36 cm dan 37 cm. Diameter tersebut masih
dibawah batas limit diameter tebang yaitu sebesar 40
cm. Dengan demikian pada kedua areal tersebut
membutuhkan waktu yang lebih lama dari rotasi
tebang yang ditetapkan yaitu 30 tahun. Beberapa
penelitian
menganjurkan
rotasi
tebangan
diperpanjang untuk hutan alam, bahkan ada yang
menganjurkan sampai 90 tahun untuk tercapainya
kelestarian hutan (Indrajaya, 2015). López et al.
(2013) menyebutkan bahwa untuk rotasi tebang pada
hutan tropis harus dinaikkan empat hingga lima kali
lebih lama daripada yang dipraktekkan saat ini.
Riap tegakan bersifat site specific, maka
informasi riap diameter dalam penelitian ini dapat
dijadikan dasar dalam ketentuan sistem silvikultur
TPTI. Sekalipun demikian, riap bukan satu-satunya
komponen pertumbuhan. Komponen pertumbuhan
tegakan lainnya yang dapat menggambarkan perilaku
dinamika tegakan adalah ingrowth (alih tumbuh),
mortality (kematian) dan tingkat kerusakan tegakan
akibat penebangan yang tidak tercakup dalam
penelitian ini.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa
penggunaan asumsi riap diameter yang sama untuk
semua lokasi yang dijadikan dasar dalam
memproyeksikan produksi atau pengaturan hasil
dalam pengelolaan hutan sulit untuk diterima. Hasil
ini sejalan dengan pendapat dari Krisnawati &
Wahjono (2004) dan Abdulah & Darwo (2015) yang
menyatakan bahwa riap tegakan bersifat site specific
sehingga penerapan asumsi riap yang disamakan
untuk semua jenis dan daerah perlu dipertimbangkan
lagi. Kondisi tegakan terutama ketersediaan dan
keadaan pohon inti harus dijadikan pertimbangan,
sehingga prediksi dalam penentuan produksi atau

Jangka waktu setelah pengukuran (th)
25
30
35
23
26
29
34
36
39
44
47
50
21
23
25
36
40
43
47
50
54
21
23
25
34
37
39
46
49
52

40
31
42
52
28
46
57
27
42
55

45
34
44
55
30
49
60
29
45
58

pengaturan hasil akan lebih akurat dan realistis untuk
mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Penerapan
secara mutlak seperti asumsi yang berlaku saat ini
dalam sistem silvikultur justru akan membahayakan
kelestarian dan kelangsungan pengusahaan hutan.
Oleh sebab itu dalam penentuan pengaturan hasil
seperti penentuan jatah tebang tahunan (AAC), siklus
tebang, intensitas tebang dan diameter tebang
minimum harus berdasarkan hasil riap diameter pada
setiap areal hutan.
KESIMPULAN
Riap diameter pohon pada tegakan kelompok
komersial maupun non-komersial berbeda antar
lokasi tempat tumbuh (site spesific) dan kelas
diameter pohon. Rata-rata riap diameter untuk
kelompok jenis komersial berturut-turut sebesar 0,56
cm/th pada PT TTL, 0,65 cm/th pada PT MML dan
0,59 cm/th pada PT WMT. Rata-rata riap diameter
kelompok jenis non komersial lebih besar dari pada
kelompok jenis komersial yaitu berturut-turut sebesar
0,59 cm/th pada PT TTL, 0,71 cm/th PT MML dan
0,61 cm/th pada PT WMT. Riap diameter
berdasarkan kelas diameter menunjukkan dua pola
yang berbeda yaitu riap diameter cenderung
meningkat dengan semakin besarnya diameter dan
riap diameter cenderung menurun dengan semakin
besarnya diameter. Pola riap diameter dipengaruhi
oleh intensitas penebangan. Berdasarkan proyeksi
rotasi 30 tahun, dengan riap diameter pada ke tiga
lokasi tersebut, pohon inti berukuran 20 cm belum
dapat mencapai persyaratan minimal untuk dapat
ditebang. Asumsi riap yang diberlakukan saat ini
dalam sistem silvikultur TPTI perlu dipertimbangkan
agar lebih realistik dengan memperhatikan riap pada
masing-masing
lokasi tempat tumbuh maupun
masing-masing jenis.
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SARAN
Riap diameter dapat dijadikan dasar dalam
memproyeksikan produksi atau pengaturan hasil
dalam pengelolaan hutan, namun perlu pula
diperhatikan aspek pertumbuhan tegakan lainnya
(ingrowth dan mortality) serta ketersediaan potensi
dan penyebaran permudaan tegakan.
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