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PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pada akhir 1990-an, perlindungan hutan dan kegiatan pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan merupakan masalah utama yang mendominasi agenda hutan 

internasional dan membentuk kebijakan dan tindakan dalam skala nasional (IUCN 

& WWF, 2000). Kegiatan reboisasi dan penanaman pohon pada saat itu 

cenderung dititikberatkan pada lingkup industri perkebunan atau hutan rakyat, 

dengan gagasan-gagasan yang sering terbukti kontroversial (Cossalter & Pye-

Smith, 2003). Pendukung awal teori pengelolaan hutan melalui pendekatan 

lanskap menekankan pentingnya pendekatan pengelolaan lahan sebagai sesuatu 

yang lebih luas dan lebih komprehensif daripada hanya serangkaian intervensi 

teknis tingkat tapak (site), khususnya peluang yang diberikan untuk 

menyeimbangkan keuntungan dan kerugian, serta banyaknya manfaat yang 

diberikan secara simultan di tingkat lanskap (Maginnis et al., 2004). Inti dari 

pemikiran ini adalah tidak hanya kebutuhan untuk melindungi produk barang dan 

jasa hutan yang terdapat dalam lanskap utuh tetapi juga kebutuhan untuk 

mengembalikan fungsi di tempat yang dianggap kurang. Istilah restorasi lanskap 

hutan diciptakan pada tahun 2000 pada pertemuan kehutanan di Segovia, 

Spanyol (IUCN & WWF, 2000; IISD, 2002), yang mendefinisikannya sebagai 

sebuah proses terencana yang bertujuan untuk mendapatkan kembali integritas 

ekologis dan meningkatkan kesejahteraan manusia di lanskap hutan yang 

terdeforestasi atau terdegradasi (IISD, 2002).  

 

Pengembangan awal pendekatan lanskap pada kegiatan restorasi hutan tidak 

hanya dilakukan khusus untuk sektor kehutanan. Penggunaan alat perencanaan 

lanskap (Sistem Informasi Geografis/SIG) secara luas di negara-negara 

berkembang selama 1990-an mulai memperkenalkan perspektif lanskap yang 

lebih luas untuk proses perencanaan sektoral (Laestadius et al., 2015). Pemikiran 

awal tentang restorasi lanskap hutan sangat dipengaruhi oleh pengalaman di 

Kosta Rika (Janzen, 2000), yang menunjukkan pentingnya regenerasi hutan 

sekunder, dan di Republik Persatuan Tanzania (Wenger et al., 2005), yang 

menunjukkan manfaat restorasi pada skala lanskap. Meskipun demikian, 

organisasi internasional terus fokus terutama pada perkebunan dan reboisasi 

(Cossalter & Pye-Smith, 2003). Sehubungan dengan ini, IUCN menghasilkan 

serangkaian makalah diskusi tentang perkebunan (Maginnis & Jackson, 2002), 

dan merekomendasikan kepada Bank Dunia untuk memasukkan “pendekatan 

lanskap” dalam “tinjauan kebijakan hutan” mereka dan mempertimbangkan 

investasi dalam proyek restorasi hutan berdasarkan penilaian ekonomi secara 
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total (Maginnis et al., 2004). Pada saat yang sama, IUCN, WWF, Pusat Penelitian 

Kehutanan Internasional (CIFOR) dan ITTO melakukan penelitian mengenai 

hutan sekunder dan hutan terdegradasi di dareah tropis yang kemudian 

mempublikasikan petunjuk untuk kegiatan restorasi, pengelolaan dan rehabilitasi 

hutan tropis terdegradasi dan sekunder (ITTO, 2002).  

 

Hutan pada dasarnya memiliki sifat yang tangguh karena apabila diberi waktu 

yang cukup dan penghentian gangguan, pertanian, dan lahan perkotaan maka 

suatu lahan akan kembali menjadi hutan (Stanturf, 2016). Meskipun demikian, 

untuk mengembalikan fungsi hutan apabila hanya dilakukan dengan pembiaran 

lahan dan pengembalian ke hutan secara alami, meskipun sudah berwujud tipe 

hutan sekunder, seminatural, atau terdegradasi, akan membutuhkan skala waktu 

beberapa dekade hingga berabad-abad (Bell et al., 1997; Ehrenfeld & Toth, 1997; 

Palmer et al., 1997). Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pengembalian 

fungsi hutan tersebut dibutuhkan kegiatan restorasi memalui intervensi manusia  

(Stanturf, 2016). Mengembalikan hutan melalui penghijauan lahan pertanian 

mungkin tidak cukup hanya dengan penanaman pohon secara random, tapi 

membutuhkan metode silvikultur yang lebih intensif agar berhasil dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan. (Nyland, 1996). Sebagai contohnya adalah 

pemulihan lahan perkotaan biasanya membutuhkan modifikasi yang luas, 

termasuk stabilisasi tepian yang rusak atau penghapusan struktur pengontrol air, 

diikuti dengan penanaman pohon, dan degradasi tapak yang parah dapat 

membatasi kemungkinan pemulihan ke kondisi hutan asli, sehingga 

membutuhkan perlakuan khusus supaya spesies yang asli dapat digunakan. 

 

PT Hutan Ketapang Industri (PT HKI) merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI) yang peduli dengan lingkungan 

hidup. Perusahaan ini berusaha untuk melakukan perbaikan mutu lingkungan 

hidup dengan melakukan restorasi hutan di lokasi-lokasi yang sudah terdegradasi 

di dalam kawasan konsesinya. Dengan melakukan kegiatan restorasi tersebut 

diharapkan fungsi lahan akan menjadi semakin baik sehingga dapat memberikan 

manfaat jasa lingkungan dalam waktu jangka panjang. Selain itu, dengan 

melakukan kegiatan restorasi ini, perusahaan telah menunjukkan tanggung 

jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan yang menjadi salah satu kewajiban 

bagi perusahaan. Untuk menjamin agar kegiatan restorasi berjalan dengan baik 

dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan, pihak perusahaan membutuhkan 

perencanaan yang baik. Identifikasi masalah di lapangan merupakan salah satu 

hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat perencanaan yang baik. Untuk 

keperluan identifikasi masalah actual di lapangan inilah maka kegiatan survey 

lapangan ini dilakukan. 
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B. TUJUAN 

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi masalah di lapangan 

terkait dengan kegiatan restorasi hutan di dalam konsesi PT HKI sehingga dapat 

diidentifikasi solusi dari setiap masalah yang ditemukan. 

 

C. KELUARAN 

Kegiatan ini menghasilkan dokumen yang berisi informasi permasalahan terkait 

dengan kegiatan restorasi hutan di dalam konsesi PT HKI berikut dengan 

rencana-rencana kegiatan untuk penyelesaian masalah tersebut. 
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METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. LOKASI DAN WAKTU 

Kegiatan pengambilan data seluruhnya dilakukan di dalam konsesi PT HKI di Ketapang, 

Kalimantan Barat. Lokasi-lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang menjadi target 

restorasi. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2019. 

 

 
 

Gambar 1. Peta lokasi pengambilan data lapangan; titik merah merupakan lokasi 

pengambilan sampel tanah (sumber: analisis citra satelit tahun 2019 milik Tim UGM) 

 

 

B. PROSEDUR PENGAMBILAN DATA DI LAPANGAN 

Pengambilan data lapangan dilakukan dengan melakukan survey pengecekan kondisi 

lapangan secara langsung (direct ground check survey). Data-data yang diambil selama 

pengambilan data adalah identitas lokasi, kondisi tutupan vegetasi aktual, jenis dan 

kondisi tanah pada tapak aktual, titik lokasi pengambilan data tanah, dan hal-hal menarik  

lain yang meliputi sejarah pengelolaan dan juga kondisi aktivitas masyarakat di lokasi 

yang diamati. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. BLOK 2101, HKI 1 

Lokasi ini memiliki kondisi vegetasi yang didominasi oleh alang-alang dan merupakan 

lokasi bekas kebakaran (Gambar 1). Sisa-sisa bekas kebakaran berupa batang 

pepohonan yang hangus terbakar masih dapat ditemukan di lokasi ini. Pohon puspa 

(Schima wallichii) banyak ditemukan di lokasi ini, dan jenis pohon ini sebenarnya cocok 

untuk rehabilitasi lokasi bekas kebakaran yang telah didominasi oleh alang-alang. 

Dengan menerapkan metode yang sesuai, maka puspa akan merupakan tanaman pionir 

yang dapat menghambat pertumbuhan alang-alang. Pada kondisi lahan yang telah 

tertutp oleh alang-alang, cara yang paling efektif adalah dengan menyebar biji puspa 

sedekat mungkin dengan tanah. Target penanaman untuk tujuan restorasi di lokasi ini 

adalah 14,38 Ha. 

 

 
Gambar 1. Kondisi penutupan vegetasi di Blok 2101 yang didominasi oleh alang-alang. 

 

Tanah di lokasi ini dapat digolongkan sebagai tanah Lithosol (Entisol) yang dicirikan 

dengan solum tanahnya yang relatif tipis dan tanahnya bercampur dengan batuan kecil-

kecil. Hal ini terjadi karena proses erosi yang intensif karena lokasi ini memiliki topografi 

berbukit (miring), sering terjadi kebakaran sehingga vegetasi dan seresah penutup 

tanahnya hilang. Pada musim penghujan hal ini menyebabkan erosi yang intensif. Untuk 

mengetahui sifat kimia dan fisika tanah maka dilakukan pengambilan sampel tanah 

untuk dilakukan analisis. Pengambilan tanah dilakukan di dua titik koordinat;  0425991, 

9753676 yang berjumlah satu sampel tanah dan 0425967, 9753611 yang berjumlah 2 

sampel tanah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cetok tanah 

(Gambar 2 kiri). Melalui metode pengamatan langsung di lokasi, tanah entisol ini terlihat 

tidak memiliki lapisan (horizon) tanah sebagai akibat dari proses erosi yang intensif 

(Gambar 2 kanan). Selain sampel tanah, sampel jamur yang ditemukan di lokasi juga 

dikoleksi (Gambar 3).  
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Gambar 2. Pengambilan sampeltanah dengan menggunakan cetok tanah. 

 

 
Gambar 3. Jamur yang ditemukan tumbuh di atas tanah Blok 2101. 
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B. BLOK 6897, HKI 3 

Lokasi ini merupakan lokasi yang memiliki kondisi vegetasi yang didominasi oleh gelam 

(Melaleuca leucadendra syn. M. leucadendron), jenis paku laut (Acrostichum aureum) 

dan senduduk (Melastoma affine) (Gambar 4.) yang menandakan bahwa lokasi ini 

tergenang air dalam periode yang cukup panjang per tahun. Penutupan vegetasi di 

lokasi ini cukup rapat sehingga apabila dilihat secara horisontal akan terkesan seperti 

tipe vegetasi semak belukar setinggi 2-3 m (Gambar 5).  

 

 
Gambar 4. Kondisi vegetasi di Blok 6897 yang didominasi oleh gelam 

 

 
Gambar 5. Kondisi tutupan yang menyerupai tipe vegetasi semak belukar. 

 

Jenis tanah yang terdapat di lokasi ini adalah tanah Spodosol yang memiliki tekstur 

pasiran. Tanah Spodosol atau yang juga disebut Podzol adalah tanah yang terbentuk 

karena pelarutan Fe dan Al, pada kondisi pH rendah (asam) sehingga menyisakan silika 

(kuarsa). Pada umumnya proses ini terjadi bila bahan organik tanah yang terakumulasi 
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di permukaan tanah dan/atau di lapisan tanah (horizon) A bersifat masam (memiliki pH 

yang rendah).  Pada kondisi kemasaman yang tinggi (pH yang rendah) Fe dan Al mudah 

larut dan dengan adanya curah hujan yang tinggi, Fe dan Al bersama dengan lempung 

dan bahan organik (Asam organik membentuk kelat humo-sesquioksida dan lempung-

humus terlarut yang mudah terangkut oleh air) akan terbawa keluar dari lapisan tanah 

A oleh air sehingga terbentuk lapisan tanah eluviasi yang berwarna keabu-

abuan/keputih-putihan karena didominasi oleh pasir silica (kuarsa).  Adanya lapisan 

eluviasi berwarna putih ini yang menyebabkan tanah tersebut disebut “Podzol” (kata 

podzol berasal dari bahasa Rusia, terdiri dari 2 kata yaitu “pod” yang berarti “di bawah” 

dan “zola” yang berarti “abu kayu yang berwarana keabu-abuan atau keputih-putihan). 

Sedangkan nama “Spodosol” berasal dari kata “spodic” yaitu adanya lapisan iluviasi 

(pada lapisan tanah B) yang kaya akan sesquioksida bebas dan bahan organik.  

Pada pengamatan tanah di lapangan dijumpai adanya 4 lapis tanah, yaitu pasir silica 

berwarna putih, lapisan berwarna hitam, lapisan abu-abu kecoklatan dan lapisan paling 

bawah berupa  lapisan pasir silica berwarna putih.  Hal ini kemungkinan karena adanya 

belukar yang didominasi oleh gelam yang rapat menyebabkan pembentukan bahan 

organik yang relatif banyak, tetapi karena lokasi ini secara periodik tergenang dan 

memiliki tekstur pasir maka bahan organik tersebut segera terangkut ke lapisan tanah 

yang lebih dalam dan terakumulasi di lapisan tersebut. Adanya lapiran bahan organik 

(BO) di bawah lapisan pasir silica menunjukkan bahwa site pengambilan sampel 

mengalami genangan selama periode tertentu dalam satu tahun. Pengambilan sampel 

tanah juga dilakukan di lokasi titik 0421803, 9760427 dan sampel diambil mewakili 

masing-masing lapisan.  

 

 
Gambar 6. Kondisi solum tanah di Blok 6897 memiliki 3 lapisan. 
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C. BLOK 4390, HKI 9 

Lokasi ini merupakan lokasi bekas kegiatan penambangan bouxit dan menjadi target 

restorasi dengan luas 25 ha. Secara garis besar lokasi dapat dibedakan menjadi 2 

kondisi, yaitu lahan timbunan dan lahan yang memiliki kondisi tanah asli. Lokasi tanah 

timbunan pada umumnya terbuka, tidak memiliki vegetasi penutup.  Lokasi tersebut 

memiliki tanah yang lebih padat dibandingkan dengan lahan di sekitarnya, yang 

merupakan sisa-sisa penambangan bouxit. Tanahnya memiliki drainase yang kurang 

baik. Meskipun tanahnya padat, di lokasi ini masih bisa ditemukan jenis gelam dan 

kantong semar (Gambar 8). Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi tanah timbun ini 

tergenang air secara periodik dan masih berlangsung hingga saat pengamatan 

dilakukan. Pengambilan sampel tanah dilakukan di sekitar tanah timbunan tersebut 

yang masih memungkinkan untuk dibor (Gambar 7). Sampel tanah yang diambil di titik 

pengeboran ini ada 2 sampel (No. 4A dan 4B) dengan koordinat 0415139, 9748010. 

Di sekitar tanah timbun yang terbuka masih ditemukan tanah asli dengan penutupan 

vegetasi dari jenis-jenis pionir, salah satunya adalah mahang (Macaranga gigantea) 

(Gambar 9 kiri). Berbeda dengan tanah timbunan, tanah asli ini relatif gembur dan 

berwarna kekuningan. Pengambilan sampel tanah juga dilakukan di bawah tegakan ini 

dengan jumlah satu sampel (5A) (Gambar 9 kanan) pada titik 0415209, 9748025. Solum 

tanah di titik pengeboran ini sama hingga kedalaman lebih dari 60 cm.  

 
Gambar 7. Pengambilan sampel tanah di sekitar lokasi tanah timbun. 
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Gambar 8. Vegetasi yang masih bisa ditemukan di tanah timbun; gelam (kiri) dan 

kantong semar (kanan). 

 

 
Gambar 9. Kondisi vegetasi di sekitar tanah timbun (kiri) dan pengambilan sampel 

tanah (kanan). 
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D. BLOK F222, HKI 9 

Lokasi ini merupakan areal yang diklasifikasikan sebagai HCV 5 karena pernah 

digunakan oleh masyarakat lokal sebagai tempat untuk berladang. Kondisinya saat ini 

sudah ditinggalkan dan memiliki penutupan vegetasi yang didominasi oleh alang-alang 

dan resam (Gambar 10). Pengambilan sampel tanah di lokasi ini dilakukan di titik 

koordinat 0418725, 9750146 dengan jumlah sampel 1 (6A). Lokasi ini menjadi salah 

satu target lokasi penanaman restorasi dengan luas 12 ha. 

 

 
Gambar 10. Kondisi vegetasi di Blok F222, HKI 9 yang masuk dalam kategori HCV 5 

yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. 

 

 
Gambar 11. Pengambilan sampel tanah di Blok F222, HKI 9. 
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E. BLOK 1820, HKI 4 

Lokasi ini merupakan bekas areal tanaman karet dengan tahun tanam 2015, namun 

karena  pertumbuhan tanaman karetnya tidak seperti yang diharapkan maka lokasi ini 

ditetapkan sebagai areal restorasi tanam. Kondisi penutupan vegetasi di lokasi ini masih 

menyerupai kebun karet  muda dengan penutupan tumbuhan bawah berupa alang-

alang dan paku-pakuan yang cukup lebat (Gambar 12). Jenis tanah di lokasi ini adalah 

Spodosol yang telah mengalami degradasi. Kesuburan tanah spodosol sangat 

tergantung pada lapisan tanah A yang kaya akan bahan organik (humus berwarna hitam 

keabu-abuan yang relatif/agak tebal) dan memiliki KPK yang tinggi. Di bawahnya 

terdapat lapisan E (eluviasi) berupa pasir kuarsa yang berwarna keabu-abuan/keputih-

putihan yang merupakan pasir kuarsa yang sangat tidak subur karena tidak memiliki 

cadangan unsur hara dan juga tidak memiliki KPK sehingga tidak memiliki kemampuan 

menjerap unsur hara. Di bawah lapisan tanah E terdapat lapisan tanah B yang terdapat 

akumulasi sesquioksida dan humus. Penyiapan lahan yang menghilangkan lapisan tanah 

A dan hanya menyisakan lapisan tanah eluviasi menyebabkan tanah sangat tidak subur 

karena pasir kuarsa tidak memiliki cadangan unsur hara dan tidak memiliki KPK. Bahkan, 

pemupukan menggunakan pupuk cepat tersedia, seperti pupuk NPK, tidak mampu 

meningkatkan pertumbuhan tanaman yang signifikan karena sebagian besar unsur hara 

tercuci/terlindi dan dapat terakumulasi di badan air karena tanah yang tidak memiliki 

KPK tidak memiliki kemampuan menjerap unsur hara. 

Di lokasi ini, dilakukan pengambilan sampel tanah sebanyak tiga sampel (No. 7A, 7B 

dan 7C) di titik koordinat 0445371, 9754369 (Gambar 13). Selain itu, sampel tanah di 

lokasi hutan kerangas yang belum dibuka untuk ditanami karet juga diambil sebanyak 

satu sampel (8A) di titik 0445448, 9754390. Hutan kerangas ini memiliki penutupan 

seresah yang cukup tebal, dengan kondisi tanah yang serupa dengan lokasi kebun karet 

sebelumnya (Gambar 14). Setelah itu, masih di blok yang sama, dan berdekatan dengan 

hutan kerangas, diambil lagi satu sampel tanah (9A) di titik koordinat 0445995, 

9754358. Pengambilan sampel dilakukan di dekat guludan tanah bekas pembukaan 

lahan pada tahun 2015. Vegetasi yang umum ditemui di lokasi ini adalah senduduk 

(Melastoma affine), Tristania spp., Syzygium spp., Baeckia frutescens, karet (Hevea 

sp.), Tabernaemontana sp. Dan Voacanga sp.. Blok ini menjadi salah satu dari target 

restorasi tanam dengan target seluas 25 ha. 

 

 
Gambar 12. Kondisi vegetasi di Blok 1820, HKI 4 
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Gambar 13. Pengambilansampeltanah di 

Blok 1820, HKI 4 

Gambar 14. Pengambilan sampel tanah di 

hutan kerangas yang berdekatan dengan titik 

pengambilan sampel di Blok 1820, HKI 4. 
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F. BLOK 5995, HKI 6 

Lokasi ini merupakan bekas areal tanaman karet yang gagal karena pertumbuhannya 

dianggap jauh dari standar. Kondisi vegetasinya saat ini menyerupai semak belukar 

karena di bagian permukaan tanahnya banyak ditutupi oleh rumput dan paku-pakuan 

(Gambar 15). Di blok ini banyak ditemukan anakan meranti (Shorea balangeran), 

geronggang (Cratoxylon spp.), gelam dan akasia. Lokasi ini juga menjadi salah satu 

target restorasi tanam dengan target luas 50 ha.  

 

 
 

 
Gambar 15. Kondisi vegetasi di Blok 5995, HKI 6; sebagian permukaan tanah tertutup 

paku-pakuan (atas) dan sebagian yang lain tertutup rumput (bawah). 
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Kehadiran Shorea balangeran pada lokasi ini erat hubungannya dengan sumber benih 

di sekitarnya. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap area di sekitar posisi banyaknya 

anakan Shorea balangeran (rata-rata tingkat hidup sapihan), terdapat area berhutan 

yang di dalamnya teridentifikasi adanya pohon jenis tersebut yang berukuran cukup 

besar sehingga kemungkinan besar sumber benih berasal dari pohon tersebut atau 

pohon lain di sekitarnya (Gambar 16).  

Adanya fenomena keberadaan Shorea balangeran yang hampir selalu berdekatan 

dengan geronggang dapat merupakan sebuah indikator berjalannya proses suksesi 

pada tapak yang basah atau tergenang secara periodik. Rapatnya vegetasi pionir pada 

lokasi ini menjadi pendukung peningkatan kesuburan tanah dan kondisi mikroklimat 

yang sesuai untuk pertumbuhan Shorea balangeran. Peningkatan kesuburan tanah 

terjadi terutama melalui jatuhan seresah (gambar) yang mengalami proses dekomposisi 

sehingga meningkatkan kandungan bahan organik tanah (gambar 17). 

 

 

 
Gambar 16. Salah satu pohon besar Shorea balangeran yang diduga sebagai pohon 

induk. 
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Gambar 17. Kondisi permukaan tanah tertutup seresah yang merupakan sumber 

bahan organik untuk memperbaiki kondisi tanah. 

 

Pengambilan sampel tanah dilakukan di dua titik; 110‘28915, -2‘37141 yang dekat 

dengan jalan, serta titik 110‘28864, -2,37148 di lokasi agak jauh dengan jalan masuk 

ke dalam blok. Pada lokasi pertama diambil sebanyak satu sampel (10A) yang memiliki 

lapisan hitam setebal 10 cm (Gambar 16).  Pada lokasi yang lainnya, sampel tanah 

diambil di dekat pohon geronggang yang banyak ditemui anakan meranti balangeran di 

sekitarnya. Sampel tanah di lokasi ini 15 cm dari permukaan tanah memiliki solum tanah 

berwarna hitam, sedangkan untuk lokasi yang agak jauh dengan anakan balangeran, 

permukaan tanahnya berwarna putih yang terdiri dari pasir silica. Lokasi ini sangat 

sesuai dan direkomendasikan sebagai lokasi pengamatan revegetasi alami karena telah 

memiliki anakan alam meranti yang relative banyak. Untuk itu perlu dibuat PUP (plot 

ukur permanen) berukuran 100 x 100 m yang dibuat untuk mewakili jarak dari pohon 

induk di hutan sisa.  

 



 17 

 
Gambar 16. Pengambilan sampel tanah diBlok 5995, HKI 6. 

 

 

G. BLOK 5494, HKI 6 

Blok ini merupakan lokasi bekas kebakaran. Saat ini kondisi vegetasi di blok ini 

didominasi oleh alang-alang (Gambar 18). Kondisi topografi di daerah ini cukup datar 

sehingga sebagian dari areal ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

budidaya tanaman sayur-sayuran (Gambar 19). Pengambilan sampel tanah di blok ini 

dilakukan di titik 110‘27426, -2‘34643 dengan sampel sebanyak dua sampel (12A dan 

12 B) (Gambar 20). Untuk mengembalikan kondisi ekosistem kawasan ini, maka 

kawasan ini dijadikan sebagai area target restorasi dengan rencana luas penanaman 

48.23 ha. 

Jenis tanah yang terdapat di lokasi ini adalah tanah Ultisol (Podzolik Merah Kuning, 

PMK) dengan kedalaman solum tanah yang relative dalam. Tanah ultisol merupakan 

tanah tua yang didominasi oleh lempung kaolinit bercampur dengan hematit dan gutit. 

Kesuburan tanah ini relative rendah lempung kaolinit memiliki KPK yang rendah, 

kandungan unsur haranya juga rendah dan pada mineralnya hampir tidak ada unsur 

hara mineral yang dapat dilapukkan.namun begitu, kesuburan tanah ultisol masih lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan tanah spodosol. 
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Gambar 18. Kondisi vegetasi di Blok 5494 yang didominasi oleh alang-alang. 

 

 
Gambar 19. Sebagian dari areal Blok 5494 yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai lahan pertanian. 
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Gambar 20. Pengambilan sampel tanah di Blok 5494, HKI 6. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil survey lapangan yang telah dilakukan terdapat beberapa masalah yang 

teridentifikasi di lokasi kegiatan restorasi PT HKI yang meliputi: 

1. Terdapat beberapa tipe kerusakan hutan yang berbeda sehingga dibutuhkan 

perlakuan yang spesifik, 

2. Terdapat beberapa tipe-tipe tanah tanah yang memperlihatkan karakteristik 

kerusakan tapak sehingga membutuhkan perlakuan yang sesuai, 

3. Ditemukan jenis-jenis invasive yang memerlukan penanganan secara serius, 

4. Ditemukan beberapa jenis tumbuhan yang memiliki potensi sebagai sumber benih 

jenis untuk kegiatan restorasi yang membutuhkan perhatian khusus, 

5. Data spasial yang disediakan oleh PT HKI tidak dapat mendukung kegiatan 

penyusunan rencana restorasi karena hanya mencakup informasi lokasi tapak 

sedangkan untuk restorasi membutuhkan informasi spasial dalam level lanskap, 

6. Ditemukan aktivitas perambahan lahan oleh masyarakat yang diduga dapat 

berdampak pada kegiatan restorasi yang telah direncanakan,  

7. Ditemukan lokasi bekas kebakaran sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut untuk 

mengetahui dan memformulasikan kegiatan mitigasi yang baik. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis sementara diketahui bahwa dari beberapa area 

yang diambil sebagai sampel, dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Dalam rangka optimalisasi kawasan, area perlu diklasterkan berdasarkan tipe 

perlakuan sebagai berikut: 

 

Klaster  Sampel Kategori kerusakan Deskripsi singkat perlakuan 

A 
HKI 1, HKI 

6.2, HKI 9-

2 

Ringan - Kering Benih langsung ditabur dalam 

jalur 

B 
HKI 6-1 Sedang tipe 1 - Kering  Identifikasi dan pengkayaan 

dalam jalur 

C 
HKI 4 Sedang tipe 2 - Kering Pengkayaan dalam jalur, potblok 

D 
HKI 9-1 Berat - Kering Pengkayaan dalam jalur, aerial 

pot 

E 
HKI 3 Sedang - Basah Pengkayaan dalam jalur, tripod 
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2. Mempertimbangkan bahwa kategori kerusakan lahan sangat bervariasi maka perlu 

disusun dokumen Rencana Kerja rehabilitasi minimal untuk 3 tahun ke depan, 

sehingga metode, rangkaian kegiatan dan target rehabilitasi dapat diketahui dan 

dimonitoring dengan baik. Dokumen Rencana Kerja akan dapat disusun secara rinci 

apabila luas target total dan luas per kategori kerusakan lahan dapat diketahui sejak 

dari awal penyusunan dokumennya, oleh karena itu ketersediaan informasi terkait 

luas lahan sangat diperlukan dan harus dapat dikonfirmasikan secara jelas pada peta 

citra. 

3. Berdasarkan pengamatan di dalam kawasan HKI, banyak ditemukan jenis pohon dari 

kelompok pionir seperti puspa (Schima wallichii) yang merupakan salah satu jenis 

unggulan untuk “memerangi” alang-alang, sehingga berpotensi digunakan dalam 

rangka mendukung upaya rehabilitasi lahan, Puspa memiliki karakteristik berbunga 

dan berbuah sepanjang tahun sehingga benih dapat dikumpulkan sepanjang tahun 

pula. Apabila dikehendaki, benih dapat disemaikan terlebih dulu dan ditanam setelah 

mencapai tinggi batang utama minimal 70 cm. Semai puspa dapat menjadi salah satu 

jenis alternatif dalam rangka pengkayaan sekaligus upaya rehabilitasi lahan. 

4. Dalam upaya rehabilitasi lahan yang dikaitkan dengan pengkayaan jenis melalui 

‘penanaman uji’, perlu dilakukan identifikasi jenis pohon yang memenuhi unsur “site-

species matching’ tinggi, baik dari aspek karakteristik silvika maupun karakteristik 

ekologi dan ekonominya. 

5. Guna memudahkan aplikasi pelaksanaan rehabilitasi lahan dan penanaman uji maka 

perlu dibuat tim kerja dengan spesifikasi tipe kegiatan yang berbeda: tim rehabilitasi 

dan tim penanaman uji. Kedua tim tersebut akan didukung oleh tim hama dan 

penyakit, dan apabila diperlukan dapat didukung oleh tim hidrologi. Penyusunan 

rencana kerja (RK) disesuaikan dengan kebutuhan dan sebaikanya dilakukan oleh 

masing-masing tim. 

6. Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja, 

diperlukan tambahan infomasi yang akurat mengenai reference area yang akan 

dijadikan sebagai acuan species climax site reference. Oleh karenanya diperlukan 

kajian khusus untuk reference area. 
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