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KATA PENGANTAR

Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi savana yang cukup luas,
dan tersebar hampir pada semua wilayah kabupaten kota di Nusa
Tenggara. Potensi tersebut menjadi salah satu sumberdaya strategis
yang dimanfaatkan guna mendukung pembangunan daerah. Namun
pengelolaan savana belum banyak mendapat perhatian, sehingga potensi
tersebut belum termanfaatkan secara maksimal. Untuk itu perlu adanya
upaya yang terus menerus dan keterlibatan banyak pihak dalam
pengelolaannya.
Seminar dengan Tema “Biodiversitas Savana di Nusa Tenggara”
bertujuan untuk menggali dan menyebarluaskan informasi hasil‐hasil
penelitian dan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan
pengelolaan savana di masa depan dan mempromosikan potensi dan
manfaat biodiversitas dan jasa lingkungan savana.
Prosiding ini merangkum semua makalah dan hasil diskusi yang
berkembang selama seminar yang diselenggarakan oleh Balai Penelitian
dan Pengembangan Lingkungan Hidup (BPPLHKK) tanggal 24 November
2015 di Kupang. Penerbitan prosiding dimaksudkan untuk
menyebarluaskan hasil‐hasil penelitian terkini yang relevan dengan
biodiversitas dan pengelolaan sumberdaya ekosistem savana.
Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang
tinggi kepada semua pihak yang terlibat sehingga terselenggaranya
kegiatan seminar hingga selesainya penyusunan prosiding ini.
Semoga prosiding ini bermanfaat.
Kepala BPPLHKK Kupang,

Ir. Edy Sutrisno, M.Sc
NIP. 19600717 198903 1 002
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Rumusan Seminar Nasional
Biodiversitas Savana Nusa Tenggara
Kupang, 24 November 2015

Seminar Nasional Biodiversitas Savana Nusa Tenggara
diselenggarakan oleh Balai Penelitian Kehutanan Kupang di Hotel
Swissbell Cristal Kupang tanggal 24 November 2015. Seminar dihadiri oleh
150 peserta yang berasal dari Kementerian Kehutanan, Satker lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi NTT, Satker Pemerintah Kabupaten/Kota
yang ada di Pulau Timor, Civitas akademika di Kota Kupang, Lembaga
Swasembada Masyarakat dan Masyarakat. Seminar menyajikan 4
makalah kunci dan 27 makalah seminar yang disampaikan dalam tiga
komisi yaitu: komisi flora, komisi fauna dan komisi jasa dan pengelolaan
savana. Berdasarkan sambutan, paparan materi seminar dan diskusi yang
berkembang, seminar ini merumuskan kesimpulan dan saran‐saran
sebagai berikut:
A. Nilai Penting dan Potensi Savana
1. Savana merupakan salah satu unit ekosistem yang memiliki nilai
strategis bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional.
Nilai strategis savana bagi Nusa Tenggara Timur antara lain adalah
sebagai salah satu ruang kehidupan flora fauna dan manusia (3,5
juta ha) dan potensi biodiversitas yang unik (flora dan fauna).
2. Potensi biodiversitas savana NTT dari jenis flora antara lain adalah
jenis Ampupu (Eucalyptus urophylla, S.T. Blake) yang berpotensi
untuk kayu pertukangan, industri pulp, kayu bakar, arang dan minya
atsiri. Berikutnya adalah Lontar (Borassus flabelifer) yang berpotensi
untuk kayu konstruksi khususnya bagian pangkal dan tengah arah
aksial. Selain batang, pelepah lontar juga berpotensi untuk bahan
baku kerajinan dan bahan campuran beton, papan partikel maupun
plastik molding. Pelepah gewang (Corypha utan Lamk.) memiliki
karakteristik yang hampir sama dengan pelepah lontar sehingga
juga potensial untuk dimanfaatkan.
3. Flora di savana NTT tidak hanya berpotensi menghasilkan kayu
pertukangan namun juga obat‐obatan tradisional. Potensi tersebut
antara lain adalah pohon Faloak (Sterculia quadrifida R.Br.) yang
potensial sebagai obat ganguan fungsi hati (liver). Terdapat pula
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4.

5.

6.

7.

jenis kayu ules atau dalam bahasa daerah dikenal sebagai Usakneo
(Helicteres isora L) yang berpotensi sebagai obat sakit perut, cacing
pita, diare dan pemulihan kondisi pasca melahirkan.
Savana NTT menyimpan biodiversitas rumput yang dapat
mendukung upaya pengembangan ternak, mengurangi evaporasi
dan memperbaiki kondisi fisik dan kimia tanah. Beberapa jenis
rumput tersebut adalah Brachiaria mutica, Setaria spachelata,
Kahirik, Panicum maximum, Euchlaena mexicana dan mapu. Dari
beragam potensi rumpun tersebut jenis Kahirik memberikan
pengaruh yang lebih baik terhadap kerapatan isi tanah dan
porositas tanah.
Selain manfaat langsung dari biodiversitas flora yang ada savana
juga menyimpan potensi penyimpanan karbon yang cukup tinggi.
Salah satu jenis penyimpan karbon adalah Casuarina jughuniana Miq.
Potensi biodiversitas lain yang tidak kalah potensial adalah jenis
fauna. Beberapa fauna yang potensial untuk dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat adalah Rusa (Rusa timorensis, de
Blainville 1822), burung Cekakak kalung‐coklat (Todiramphus
australasia), Punai Sumba (Treron teysmani) dan Walik rawamanu
(Ptilinopus doherty).
Nilai strategis savana sebagai ruang kehidupan dapat dilihat dari
peran savana sebagai habitat Rusa Timor(Rusa timorensis, de
Blainville 1822), Banteng (Bos javanicus), Komodo, berbagai jenis
burung darat maupun laut seperti Cukukua Timor (Philemon
inornatus G.R Gray, 1846), Cekakak kalung‐coklat (Todiramphus
australasia).

B. Pemanfaatan dan Pengelolaan Savana
1. Potensi savana yang besar tersebut harus dimanfaatkan secara
bijaksana. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan
penggunaan pengetahuan lokal masyarakat berkaitan dengan
pengelolaan savana, mengoptimalkan peran para stakeholder sesuai
dengan kapasitas dan kemampuannya, mengoptimalkan kesesuaian
lahan yang ada dan menerapkan pendekatan suksesi dalam upaya
pemanfaatan dan rehabilitasinya.
2. Biodiversitas savana yang ada harus di pelajari, dimanfaatkan dan di
konservasi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan
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IREM (integrated resources and environmental management).
Beberapa model yang berpeluang untuk dikembangkan adalah
agroforestry dan silvopasture.
3. Upaya pengelolaan savana di NTT harus dilakukan melalui
keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan mengintegrasikan
pengelolaan wilayah dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai hal
ini mengingat karakteristik savana yang miskin, labil dan tidak
produktif.
4. Api memainkan peran yang penting dalam membentuk dan
mempertahankan savana, oleh karena itu pengendalian dan
pemanfaatan api harus dilakukan secara bijak dalam pengelolaan
savana di Nusa Tenggara Timur.
5. Perlu sosialisasi, diseminasi dan advokasi hasil‐hasil penelitian
maupun hasil seminar ini kepada masyarakat umum.
Kupang, 24 November 2015
Tim Perumus
1.
2.
3.

Ir. Edy Sutrisno., M.Sc
Dr. Gerson ND Njurumana, S.Hut., M.Sc
Dr. S. Agung S. Raharjo, S.Hut., M.T.
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SAMBUTAN
KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA PEMBUKAAN
SEMINAR NASIONAL BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
“BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA”
Kupang, 24 Nopember 2015
Yang saya hormati,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Puslitbang Lingkup Badan Litbang dan Inovasi
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT
Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi NTT
Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota Lingkup Provinsi NTT
Kepala Balai Besar dan Balai Lingkup Badan Litbang dan Inovasi
Kepala UPT Kementerian LHK di Provinsi NTT
Para Akademisi Perguruan Tinggi di Kupang
Perwakilan LSM di Kupang, Para Peneliti, Penyuluh, Pengendali
Ekosistem Hutan, Widyaiswara serta hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera,
Mengawali sambutan saya, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur
ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan
ridho‐Nya kita sekarang dapat berkumpul bersama pada acara Seminar
Hasil Penelitian yang bertemakan "Biodiversitas Savana Nusa Tenggara”
Hadirin yang saya hormati,
Pemilihan Thema ini merupakan hal penting mengingat Savana telah
menjadi penciri ekosistem di Provinsi NTT. Savana dipahami sebagai tipe
ekosistem di dataran rendah atau tinggi dimana komunitasnya terdiri dari
beberapa pohon yang tersebar tidak merata dan lapisan bawahnya
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didominasi oleh suku rumput‐rumputan (Ford, 2010). Secara sederhana,
Savana dapat digambarkan sebagai suatu vegetasi padang rumput yang
ditumbuhi pohon atau sekelompok pohon yang terpencar‐pencar.
Menurut data dari BPK Kupang, Luas savana di Indonesia diperkirakan 26
juta hektar dan untuk NTT luas savana diprediksi antara 3‐3,5 juta hektar,
sementara luas total wilayah NTT 4,7 juta hektar. Hal ini menunjukkan
bahwa savana sangat dominan di provinsi NTT.
Savana dapat dilihat sebagai suatu ekosistem yang perlu direhabilitasi,
sementara perpektif yang lain, Savana juga merupakan suatu potensi
yang dapat didaya gunakan untuk memberikan benefit yang sebesar‐
besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks inilah maka seminar tentang
biodiversitas Savana di NTT ini menjadi sangat strategis. Dalam
kesempatan yang baik ini saya ingin meminta forum ini bsa memberikan
bahan kebijakan yang konkrit tentang pendayagunaan Savana ini
sehingga bisa menjadi suatu ekosistem yang memberikan benefit bagi
NTT
Hadirin yang berbahagia,
Seperti kita ketahui bersama bahwa Savana merupakan salah satu bentuk
terestrial yang mudah dijumpai bahkan kerap disebut sebagai
karakteristik di daerah beriklim tropika kering. Di Indonesia, daerah
kering dengan tipe komunitas savana banyak dijumpai di bagian timur
dan tenggara seperti Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku Tenggara dan
Sulawesi Bagian Tengah, Tenggara dan Selatan. Savana juga dapat
dijumpai di Bagian Barat Indonesia terutama di daerah bercurah hujan
rendah seperti di Baluran, Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa
sebaran Savana di Indonesia cukup luas. Oleh karena itu saya berharap
potensi ilmiawan tentang Savana yang sekarang berkumpul perlu curah
pendapat dan saling bertukar pengalaman sehingga dapat dihasilkan
suatu rekomendasi pendayagunaan dan pengelolaan Savana.
Dalam proses penentuan kebijakan pengelolaan hutan yang bersifat
menyeluruh dan terintegrasi, Menteri LHK seringkali meminta para
peneliti untuk memberi bahan masukan sebagai pertimbangan. Hal ini
harus menjadi tantangan bagi semua peneliti lingkup Badan Litbang
Inovasi, termasuk peneliti dari BPK Kupang. Karena karakteristik hutan di
Provinsi NTT ini mempunyai keunikan yang dicirikan dengan savana, maka
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diperlukan masukan yang tepat mengenai pengelolaan Savana terutama
terkait biodiversitasnya. Seminar ini saya harapkan mampu untuk
mewujudkan masukan yang konkrit berupa butir‐butir pertimbangan
kepada Menteri LHK.
Hadirin yang saya hormati,
Terlepas dari asal usulnya, Savana memiliki aneka fungsi baik ekologis
maupun ekonomi. Fungsi ekologis yang penting adalah menjaga siklus
hidrologi, penyimpan carbon, sumber keanekaragaman hayati dan
sebagai habitat satwa liar terutama mamalia besar seperti banteng,
jerapah dan herbivora lainnya. Sebagai sumberdaya, Savana berperan
penting dalam kehidupan masyarakat sehari‐hari. Secara tradisional
savana digunakan sebagai kawasan perumputan, lahan pertanian
semusim dan sumber kayu baik untuk tujuan bahan bangunan, pagar
ataupun sebagai kayu bakar. Dari berbagai penggunaan tersebut,
perumputan merupakan penggunaan lahan yang terpenting.
Dalam konteks biodiversitas, pengelolaan savana juga dihadapkan pada
permasalahan berupa gangguan yang disebabkan aktifitas manusia,
diantaranya adalah adanya invasi exotik spesies. Invasi tanaman
eksotik Acacia nilotica seperti yang terjadi pada savana TN Baluran,
misalnya, telah mengakibatkan penurunan luas savana, sehingga
mengakibatkan perubahan komposisi, struktur, dan produktivitas.
Permasalahan lainnya adalah gangguan kebakaran, tekanan berupa
penggembalaan ternak, dan penggunaan pertanian lainnya.
Bertitik tolak dari tantangan yang besar dan kompleks, maka Seminar ini
kami harapkan tidak hanya melakukan diseminasi hasil Litbang terkait
pengelolaan Biodiversitas Savana tetapi juga bisa melakukan eksplorasi
IPTEK terkait dengan pengelolaan Savana. Dengan demikian akan
diperoleh gambaran tentang status riset serta umpan balik riset yang
diperlukan.
Bagi BPK Kupang sebagai institusi riset, saya harapkan dapat
menggunakan data dan informasi yang dihasilkan dalam seminar ini
untuk merancang dan memantapkan kegiatan penelitian terkait savana di
Nusa Tenggara yang menjadi wilayah pelayanannya. Kegiatan penelitian
dan pengembangan ke depan harus menghasilkan iptek yang dapat
digunakan sebagai dasar pijakan atau landasan ilmiah yang kuat,
berdasarkan pada diagnosa, identifikasi dan analisis yang tepat, sehingga
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kebijakan yang dibuat para pengambil keputusan akan lebih tepat
sasaran.
Hadirin yang saya hormati,
Seminar merupakan salah satu bentuk kegiatan diseminasi yang strategis
karena dapat menjadi media efektif bagi peneliti, praktisi pembangunan
dan mitra lainnya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi untuk
membangun sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan. Interaksi ini diharapkan tidak terhenti pada pertemuan formal
ini saja, tetapi dapat berlanjut dan lebih intens lagi.
Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih
dan penghargaan setinggi‐tingginya kepada penyelenggara, narasumber
dan semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.
Semoga pertemuan ini menghasilkan pemikiran‐pemikiran yang produktif
dan bermanfaat untuk pengelolaan savana.
Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirahmannirahim, Acara Seminar
Hasil Penelitian BPK Kupang dengan tema “Biodiversitas Savana Nusa
Tenggara” ini saya nyatakan secara resmi dibuka.
Selamat berseminar, semoga pertemuan ini berjalan lancar dan sukses,
dan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan
petunjuk‐Nya untuk keberhasilan pembangunan di Nusa Tenggara Timur
khususnya dan di Indonesia umumnya.
Wabillahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Kepala Badan Litbang dan Inovasi

Dr. Henry Bastaman, M.E.S.
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SEBARAN DAN KONSERVASI AMPUPU (Eucalyptus urophylla S.T. BLAKE)
DI NUSA TENGGARA TIMUR
Oleh :
I Komang Surata
Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, Mataram
Irat_2006@yahoo.com
ABSTRAK
Ampupu (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) dikenal sebagai salah satu flora
penyusun ekosistem hutan savana di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku
Tenggara Barat. Jenis ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, yang dimanfaatkan
untuk kayu pertukangan, industri pulp, kayu bakar, arang, dan minyak atsiri. Jenis
ini termasuk pionir dan cepat tumbuh. Dewasa ini terjadi penurunan populasi dan
sumberdaya genetik karena terjadi illegal logging, tekanan penduduk terhadap
hutan untuk perladangan, kebakaran hutan, dan ternak lepas. Oleh karena itu
maka perlu segera dilakukan upaya konservasi melalui perlindungan dan
pengembangan budidaya. Dalam melaksanakan kegiatan ini maka perlu dukungan
data sebaran populasi, genetik dan status konservasinya . Secara alami ampupu
menyebar di 7 pulau : Flores, Timor, Weter, Adonara, Lomblem, Pantar dan Alor.
Hasil uji provenan pada beberapa negara menunjukkan bahwa untuk penanaman
dataran tinggi (> 1000 m dpl.) cocok menggunakan benih asal pulau Timor
(G.Mutis), sedangkankan dataran rendah cocok menggunakan provenan dataran
rendah (Flores,Wetar). Berdasarkan haplotypes kloroplast, migrasi gen dan
diversitas genetik ampupu dikelompokkan menjadi 3 sebaran yaitu : Timor, Flores,
dan Wetar. Status konservasi ampupu di 7 pulau tersebut bervariasi dari low risk‐
critically endangered. Untuk mengatasi status penurunan populasi dan genetik ini
maka kegiatan yang perlu segera dilakukan adalah berupa perlindungan terhadap
illegal logging, pengendalian perambah dan kebakaran hutan, dan pengembangan
budidaya. Pengembangan penanaman budidaya disesuaikan dengan tujuannya a.l:
perlindungan hutan untuk lingkungan, mempertahankan diversitas genetik dan
populasi, serta pengembangan pada habitat alami dan di luar habitat.
Kata kunci : ampupu, sebaran, genetik, konservasi
PENDAHULUAN
Ampupu (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) merupakan salah satu jenis
tanaman endemik yang sangat penting peranannya di Propinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT) dan merupakan salah satu flora utama penyusun savana di daerah
semiarid NTT dan Maluku Tenggara Barat. Jenis ini sangat potensial dan
mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat digunakan untuk : bahan bangunan,
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bahan baku pulp, minyak atsiri, dan pakan lebah (Surata, 2006). Daunnya
memiliki kandungan minyak esensial: paecymene (76%), alpha‐pinene (7%) and
gamma terpenene (4%), yang yang dipakai sebagai desinfektan untuk industri
sabun dan farfum (Orwa et al. 2009) dan juga berkhasiat sebagai antibakteri,
antivirus, analgesik, dan anti infeks (Suhendi, 2010).
Pemanfaatan ampupu sebagai bahan baku pulp sangat menguntungkan
karena termasuk fast growing species dan memiliki produksi yang tinggi serta
cukup baik untuk produksi pulp. Pada umur 4‐7 tahun, kualitas pulp yang
dihasilkan terbaik berdasarkan morfologi serat, komposisi kimia kayu, sifat optik,
dan kekuatan pulp. Sedangkan pada umur > 7 tahun kualitasnya kurang baik
karena menghasilkan noda pada lembaran pulp terutama untuk bahan baku pulp
kertas, dan lebih baik digunakan untuk kayu pertukangan. Melihat nilai
ekonominya cukup tinggi maka banyak negara yang melakukan eksplorasi di
daerah sebaran alaminya di NTT untuk mencari provenan dan genetik yang baik
untuk pemuliaan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Sekitar 95‐97%
bahan bahan baku pulp berasal dari kayu Eucalyptus (FAO, 2000). Ampupu
adalah salah satu jenis kayu pulp dominan di dunia. Jenis ampupu merupakan
bahan baku serat paling penting untuk industri pulp dan kertas terutama di
negara‐negara Barat Daya Eropa (Portugal dan Spanyol), Amerika Selatan (Brasil
dan Chile), Afrika Selatan, Jepang, dan negara lainnya (Dvorak Dvorak, Surata,
Hodge,Payn, 2008). Di Brazil, hibrid ampupu telah ditanam secara besar‐besaran
oleh perusahaan industri kayu Aranta Cruz seluas 500.000 ha untuk
menghasilkan pulp. Tercatat produksi yang dihasilkan dari ampupu 20‐30
m3/ha/th, hasil uji provenan 50 m3/ha/th, hibrid antara E. Urophylla x E. Grandis
70‐100 m3/ha/th yang dapat dipanen pada umur 10 tahun (Priyor et al.1995).
Disamping produktivitasnya yang tinggi Eucallyptus urophylla mempunyai
beberapa kelebihan antara lain mampu tumbuh pada jenis tanah yang kurang
subur/di lahan kritis, tahan terhadap kebakaran permukaan karena memiliki
lignotube dan berkulit relatif tebal, sebagai tanaman pionir, kesesuaian tempat
tumbuhnya cukup luas, dapat tumbuh di daerah beriklim kering, mampu
berkembang biak dengan vegetatif, tahan terhadap hama penyakit, dan baik
untuk pertumbuhan rumput/tanaman bawah (Turnbull and Brooker, 1978). Hal
ini menyebabkan kayu ampupu merupakan salah satu jenis kayu yang sangat
potensial untuk di kembangkan sebagai kayu ekonomi masa depan yang
kebutuhannya semakin meningkat dan juga untuk rehabilitasi lahan.
Dewasa ini terjadi kerusakan habitat alam ampupu pada sebaran alaminya
karena illegal logging, tekanan penduduk untuk konversi hutan sebagai lahan
pertanian. Kondisi ini akan mengakibatkan penurunan populasi dan sumber daya
genetik. Akibat penurunan populasi ini maka dewasa ini status ampupu di
Provinsi NTT sudah dimasukkan jenis yang low risk ‐ critically endangered (Pepe et
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al., 2004). Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya konservasi populasi dan
sumberdaya genetik.
Konservasi adalah upaya untuk menjamin keberlangsungan keberadaan
jenis, habitat dan komunitas biologis dan interaksi antar jenis dan jenis dengan
ekosistem (Young et al., 2000). Upaya konservasi ampupu dewasa ini masih
sangat terbatas dan belum banyak dilakukan. Secara umum untuk melakukan
konservasi dapat dilakukan dengan strategi konservasi in situ dan eks situ berupa
: perlindungan, pengembangan penanaman atau rehabilitasinya di daerah
penyebaran alami dan penanaman di luar habitatanya. Diharapkan dengan upaya
tersebut, jenis ampupu populasi dan sumberdaya genetik bisa dipertahankan
dan bahkan meningkat, terutama untuk tujuan pemuliaan untuk mendapatkan
benih ampupu yang berkualitas genetik baik dalam rangka peningkatan
produktivitas pembangunan hutan tanaman. Dalam tulisan ini akan di sajikan:
ekologi dan morfologi, sebaran populasi dan genetik, strategi konservasi,
perlindungan, dan pengembangan untuk rehabilitasi hutan di NTT.
EKOLOGI DAN MORFOLOGI
Eucalyptus urophylla S. T. Blake mempunyai banyak nama sesuai dengan
sebaran ekologi di NTT. Berdasarkan sebaran ekologinya ampupu di Flores
dinamakan palawan atau popoo, dan di pulau Timor disebut ampupu (Surata et
al., 2004). Ampupu pertama kali diidentifikasi
dinamakan
Eucalyptus
decaisneana (Blume) pada tahun 1849 (Eldrige et al., 1993). Sejak tahun 1977
dirubah menjadi Eucalyptus urophylla S. T. Blake (Blake 1977). Jenis ini tumbuh
baik pada elevasi dataran rendah sampai pada dataran tinggi di daerah
pegunungan pada ketinggian 70 ‐3000 m (Pepe et al., 2004).
Tegakan ampupu penyebarannya ada yang murni dan kadang‐kadang
tumbuh bercampur dengan jenis lain, Pola penyebarannya tumbuhnya di hutan
alam savana di daerah semiarid yang bercampur dengan E. alba Reinw. Ex Blume
pada ketinggian 500‐600 m dpl. Terutama di pulau Flores, Wetar dan pulau‐pulau
kecil lainnya, sedangkan di pulau Timor (Gunung Mutis) bercampur sampai pada
ketinggian 1.500 m dpl (Surata, 2005).
Sebagai penyusun utama hutan daerah savana semiarid Eucalyptus
urophylla di NTT dan Maluku Tenggara Barat tumbuh secara alami di daerah
yang mempunyai ketinggian tempat tumbuh yang berbeda‐beda. Ampupu di
pulau Timor ditemukan pada ketinggian 3000 m dpl, dengan curah hujan
tahunan 700‐2500 mm dan temperatur rata‐rata tahunan 24‐28°C, bervariasi
musim kering pada 4‐8 musim kering pada daerah moonson per tahun bervariasi
di pulau Timor antara 1000–2960 m dpl, pulau Wetar 70–800 m dpl, pulau Flores
dan beberapa pulau kecil 300–1100 m dpl dari permukaan laut. Suhu minimum
dan maksimum tumbuh pada suhu 27–30 °C pada ketinggian 400 m dpl, dan
menurun pada ketinggian 15–21 °C pada ketinggian 1900 m dpl di pulau Timor.
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Curah hujan tahunan rata‐rata 1300‐2000 mm/th dengan jumlah bulan kering 5‐8
bulan pada daerah keing curah hujan 600‐1500 mm dpl (Surata et al, 2004).
Secara alami ampupu tumbuh pada jenis tanah mediteran, litosol, dan
regosol di daerah berbahan induk vulkanik dan campuran dengan kapur, bahkan
tumbuh sebagai tumbuhan pionir di daerah letusan gunung berapi (Pepe et al.
2004). Ampupu toleran terhadap tanah kurang subur, tekstur berbatu‐liat pada
tanah kering (Surata, 2006). Tumbuh di daerah pegunungan pada daerah hutan
menggugurkan daun dan hutan selalu hijau. Eucalyptus urophylla menghendaki
cahaya sepanjang tahun (jenis intoleran), dan juga merupakan pohon yang tetap
hijau sepanjang tahun Mengingat tidak memerlukan tempat tumbuh yang terlalu
sfesifik maka jenis ini dapat tumbuh pada kondisi edafik yang luas, dan cukup
baik terutama untuk penghutanan kembali baik pada tanah kering dan basah
(Marten et al., 1975).
Perkembangan penanaman ampupu sudah menyebar di beberapa negara
dan hasilnya cukup baik seperti di Papua Nugini, China, Malesya, Thailand,
Vietnam, Kamerun, Kongo, Gabon, Afrika Selatan, Madagaskar, Kosta Rika,
Solomon, dan Mexiko. (Dvorak et al. 2008), dan dapat tumbuh baik di luar
penyebaran dan dapat tumbuh pada zona iklim basah sampai iklim kering yaitu
tipe hutan C, D, dan E pada klasifikasi Shmidt dan Ferguson. Jenis ini mampu
tumbuh pada tanah yang kurang subur‐subur, solum dangkal/ berbatu‐ dalam,
pada tanah rawa (Soerianegara et al. 2006).
Pertumbuhan riap maupun diameter Eucalyptus urophylla sangat tinggi.
Tinggi pohon dapat mencapai 40 meter dan rata‐rata bebas cabang 25 meter.
Diameter bisa mencapai 100 cm atau lebih dan tidak berbanir, kulit luar biasanya
coklat muda sampai coklat tua, keadaan kulit licin dan mengelupas memanjang
tidak teratur. Eucalyptus urophylla mempunyai tekstur batang yang keras merata
dan licin karena serat‐seratnya terpadu. Eucalyptus urophylla mempunyai bunga
yang memanjang dan tidak memiliki tangkai bunga. Warna benang sari putih dan
banyak. Daun Eucalyptus urophylla berbentuk bulat telur, memanjang dan
lanset, dimana pada pangkal mengecil hingga ke ujung meruncing (Soerianegara
et al., 1993). Pada tingkat anakan bentuk duduk daun berhadapan dan pada
tingkat pohon bentuk duduk daun tersebar. Ampupu tumbuh pada tanah
pegunungan pada ketingian di atas 1.300 m pohonnya ramping puncaknya
menjulang sangat jelas. Pohon ampupu menghijau sepanjang tahun batang
sampai 50 m dengan tajuk yang agak lebat. Batangnya silindris dengan diameter
17‐25 m. Kulit luar keras dan sering mengelupas kalau masih muda. (Pepe et al.,
2004).
SEBARAN POPULASI DAN GENETIK
Eskplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui persebaran
populasi , potensi, penotipe, dan pengambilan materi genetik sebaran alami
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suatu species, Sejarah eksplorasi ampupu sudah berlangsung sejak lama yang
dilakukan oleh beberapa organisasi riset, pemerintah dan perusahaan tanaman
industri, yang ditujukan untuk pengamatan penyebaran basis genetik dan
pengambilan materinya. Menurut Turnbull dan Broker (1978), eksplorasi ampupu
pertama kali dilakukan di pulau Timor oleh Brazil tercatat 3 kali yaitu tahun 1919,
1970‐an, dan 1980 untuk keperluan pembuatan hutan tanaman industri pulp.
Eksplorasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan biji dari seluruh sebaran
populasi ampupu di NTT dan Maluku (Moura, 1983). Kemudian dilanjutkan
Australia 1968‐1971 oleh The Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization (CSIRO), Prancis tahun 1970 oleh the Centre Technique Forestier
Tropical (CTFT atau CIRAD‐Forêt), Amerika Serikat tahun 1994‐2003 oleh
CAMCORE (Nort Carolina University, USA), Indonesia oleh UGM tahun 1987
untuk pembangunan sumber benih uji keturunan, dan Balai Penelitian
Kehutanan Kupang dan PT Sumalindo Lestari Hutani Jaya tahun 2003‐2005
untuk pengembangan hutan tanaman industri di Kalimantan Timur. CAMCORE
menemukan bahwa genetik ampupu yang terbaik di NTT berasal dari pulau
Adonara di Ile Boleng (Dvorak et al.2008).
Balai Penelitian Kehutanan Kupang melakukan eksplorasi bekerjasama
dengan PT Sumalindo Lestari Hutani Jaya selama 3 tahun eksplorasi (2003‐2005)
yang dilakukan di Propinsi NTT dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
menyebar di 7 pulau yaitu 3 pulau besar : Flores, Timor, Wetar dan 4 pulau kecil :
Adonara, Lomblem, Pantar dan Alor yang menghasilkan 1017 pohon induk dari 51
provenan . (Tabel 1, Gambar 1).
Tabel 1.
Pulau
(jumlah
pohon)
Flores
(221)

Adonara
(142)

Lomblen
(137)

Sebaran alami, status konservasi, dan diversitas genetik Eucalytus
urophylla eksplorasi 2003‐2005
Provenan

Lokasi (lintang)

Hokeng
Ile Meak
Ile Nggele
Kilawair
Koliboluk
Baukrenget
Natakolin
Palueh
Doken
Gonehama
Kwaleu
Lamahela
Lamalota
Muda
Watulolong
Bunga Muda
Ile Ape
Ile Kerbau
Jontona

08°31'S, 122°47'E
08°37'S, 122°15'E
08°39'S, 122°27'E
08°41'S, 122°29'E
08°28'S, 122°42'E
08°39'S,122°23'E
08°37'S, 122°24'E
08°40'S, 122°35'E
08°21'S,123°18'E
08°20'S, 123°16'E
08°21'S,123°03'E
08°21'S, 123°15'E
08°16'S, 123°18'E
08°21'S, 123°16'E
08°19'S, 123°15'E
08°16'S, 123°32'E
08°29'S, 123°30'E
08°29'S, 123°29'E
08°16'S, 123°25'E

Status
Ketinggian
(m dpl.)
Konservasi
575
680
685
378
648
725
900
570
800
687
600
856
735
750
630
650
860
740
788

CR, E

CR, V

V, E

Jumlah
Sampe DNA
(bh)1)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Haplotypes
(bh)1)
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
VIII (1), X (3)
X (4)
X (4)
VII,X
X (4)
X (4)
V,X
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
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Pantar
(97)

Alor
(100)

Timor
(299)

Wetar
(118)

Labalekan
Padekluwa
Puor
Beangonong
Delaki
Lalapang
Mauta
Wasbila
Apui
Mainang
Manabai
Molpui
Pintu Mas
Watakika
Aesrael
Bonleu
Fatumnasi
Lelobatan
Oepopo
Leloboko
Mollo
Naususu
Nuafin
Tune
Tutem

08°32'S, 123°30'E
08°30'S, 123°26'E
08°34'S, 123°24'E
08°20'S, 124°12'E
08°28'S, 124°11'E
08°20'S, 124°12'E
08°26'S, 124°10'E
08°20'S, 124°03'E
08°16'S, 124°44'E
08°14'S, 124°39'E
08°14'S, 124°45'E
08°15'S, 124°44'E
08°17'S, 124°33'E
08°18'S, 124°30'E
09°36'S, 124°14'E
09°33'S, 124°04'E
09°34'S, 124°13'E
09°43'S, 124°10'E
09°41'S, 124°14'E
09°37'S, 124°10'E
09°41'S, 124°11'E
09°38'S, 124°13'E
09°31'S, 124°11'E
09°33'S, 124°19'E
09°35'S, 124°17'E

770
800
940
565
810
575
620
380
1200
1175
400
400
385
475
1655
1700
1850
1525
1300
1500
1400
1325
1900
1250
1300

Alasannaru
Elun Kripas
Nakana
Ulam
Nesunhuhu
n Puaanan
Remamea
Talianan

07°51'S, 126°23'E
07°51'S, 126°16'E
07°51'S, 126°21'E
07°52'S, 126°15'E
07°51'S, 126°26'E
07°52'S, 126°26'E
07°52'S, 126°28'E

596
733
715
621
485
476
521

E

CR, E, V

LR

LR

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

X (4)
X (4)
X (4)
IX (2), X (1)
I (4)
I (3), IX (1)
I (4)
IX (2)
II (1), X (3)
X (3), XX (1)
VI (3)
II (1), IV (3)
X (4)
X (4)
X (1),XX (3)
XV (1), XVI (1), XX (2)
XVII (2), XIX (1), XX
(1)
XX (4)
XVII (1), XX (3)
X (2), XX (2)
XX (4)
XX (4)
XVIII (3), XX (1)
XVII (2), XIX (1), XX
(1)
X (1), XVII (2), XIX (1)
VI (1), XI (2), XII (1
XII (3), XIV (1)
XIII (3), XIV (1)
XIII (3), XIV (1)
III (1), X (2), XX (1)
V (1), VI (2), X (1)
VI (3), X (1)

Sumber
: Surata et al. (2005), Garnet (2008)1)
Keterangan : Status konservasi (IUCN,2010) :LR= low risk, V=vulnerable, E=
endangered, dan CR=critically endangered
Seleksi untuk kecocokan tempat tumbuh dan asal sumber benih atau uji
provenan jenis ampupu sudah dilakukan pada beberapa negara di Vietnam,
Kamerun, Kongo, Gabon, Afrika Selatan, Madagaskar, Kosta Rika, Solomon, dan
Mexiko. Hasil uji provenan menunjukkan bahwa pada asal provenan pada
ketinggian tempat tumbuh yang tinggi (> 1.500 m dpl) pertumbuhannya kurang
baik apabila ditanam pada dataran rendah di daerah tropik, dan provenan pada
ketinggian tempat tumbuh 300 ‐1000 m dpl tumbuh baik di daerah dengan
kondisi dataran rendah di daerah humid, tropical dan sub tropical (Moura, 1983;
Hodge et al. 2001, dan Dvorak et al., 2008).
Status konservasi populasi hasil dari eksplorasi dan pengumpulan biji
ampupu , sesuai kategori the International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN) adalah Low Risk (LR), Vulnerable (V), Endangered (EN)
dan Critically Endangered (CR) (Farjon and Page, 1999). Dari 62 populasi yang
diamati, status konservasi 39% dari klasifikasi digolongkan LR 24% sebagai V , 20%
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termasuk endangered dan 5% sebagai CE Populasi yang diidentifikasi sebagai LR
semuanya ada di pulau Wetar dan Timor. Provenan pulau wetar masih
terlindungi karena terisolasi geografik, dan juga tekanan penduduk masih
rendah. Sedangkan pulau Timor populasinya masih cukup baik karena terlindung
dari pegunungan Mutis Timau (Surata, et al. 2005).
Konservasi yang perlu dilakukan akan berbeda untuk 5 pulau. E. Urophylla
asal Pantar, Adonara, Lomblem, dan sebagian Flores termasuk jenis endanger
atau critically endangered (Table 1). Populasi yang cukup baik berada di Gunung
Egon dan Gunung Lewotobi (Flores). Sedangkan di Adonara, Lomblem dan Alor
termasuk vulnerabbel‐critically. Perambahan hutan untuk pemanfaatan lahan
untuk pertanian yang semakin meningkat menyebabkan penurunan populasi
dan genetik.
Analisis DNA dapat menentukan migrasi dan struktur genetik, ini sangat
penting untuk informasi genetik dan provenan dari persebaran ampupu di NTT
dan Wetar untuk praktek strategi konservasi. Menurut Dvorack et.al. (2008) rute
sebaran biji dapat ditunjukkan oleh sebaran kloroplast daun berupa analisis DNA
haplotypes. Level diversitas genetik E. Urophylla berdasarkan sebaran DNA
kloroplastnya di NTT dan Wetar memiliki variasi dari sedang hingga tinggi yang
menunjukkan adanya perbedaan genetik.

Gambar 1. Distribusi alami Eucalyptus urophylla di kepulauan Sunda Kecil (Pepe et
al.,2004)
Pengamatan struktur genetik kloroplast untuk mendukung dugaan
sementara yang mengatakan sejarah rute migrasi biji diantara 7 ke pulau di
Kepulauan sunda kecil saling berhubungan. Berdasarkan haplotypes kloroplast,
migrasi gen dan diversitas genetik ampupu dikelompokkan menjadi 3 zona,
yaitu Timor, Flores dan Wetar. Sedangkan pulau kecil lainnya seperti Adonara,
Lomblem mengikuti zona pulau Flores serta Pantar dan Alor mengikuti Timor.
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Hal ini karena adanya pengaruh pengangkatan pulau Timor dari lempengan
Austalia dan Asia (Garnet,2008). Menurut Garnet (2008), level variasi genetik
sangat tinggi dari analisis mikrosatelit terhadap 19 sebaran georafi atau
provenan yang didapatkan E. urophylla populations (He = 0.703 ‐ 0.776).
Perbedaan genetik antar populasi rendah (FST = 0.031). Hasil ini sangat penting
digunakan untuk strategi pemuliaan dan konservasi genetik.
KONSERVASI GENETIK
Konservasi adalah upaya untuk menjamin keberlangsungan
keberadaan jenis yang dapat dilakukan dengan strategi konservasi in situ dan eks
situ. Untuk pelaksanaan konservasi sangat diperlukan informasi keragaman
genetik dalam menentukan jumlah dan sebaran populasi maupun variasi genetik
yang perlu dipertahankan dan dikembangkan, sehingga dapat tetap
mempertahankan jumlah populasi dan keragaman genetik yang dimiliki.
Konservasi in situ adalah konservasi genetik suatu spesies atau group
species di daerah sebaran alaminya baik jenis maupun habitatnya. Secara teori
konservasi ini sangat cocok untuk jangka panjang pada sebagian besar jenis,
terutama jenis yang sudah mulai langka dan terancam punah seperti ampupu,
sehingga interaksi genetik dengan lingkungannya/habitat serta adaptasi dan
evolusi yang ada tetap dapat dipertahankan secara lestari. Jadi, meskipun
pertanaman dalam konservasi eks situ sudah dilakukan, maka konservasi in situ
masih perlu dilakukan. Konservasi in situ memiliki keunggulan agar jenis target
masih dapat berevolusi secara alami di habitat aslinya, sehingga dalam jangka
panjang dapat memberikan variasi genetik.
Konservasi eks situ dapat didekati dengan dua pendekatan sekaligus
yaitu dinamis dan statis (Young et al.2000). Konservasi genetik dinamis adalah
preservasi populasi di dalam hutan buatan yang terdiri dari tanaman hasil
perbanyakan seksual di luar habitat alaminya untuk tujuan pemuliaan dan
pembanangunan hutan tanaman. Saat ini konservasi genetik eks situ dinamis
masih terbatas dilakukan di NTT. Pendekatan statis mengandung makna
preservasi flora dengan pembangunan kebun raya atau kebun biologi
/arboretum. Sampai saat ini pembangunan kebun biologi belum ada. Oleh karena
itu, pembangunan kebun biologi untuk penyelamatan jenis ampupu yang khas
perlu dilakukan. Konservasi ex situ bertujuan juga untuk melayani program
breeding dan bioteknologi, sehingga lokasi breeding dan bioteknologi
diharapkan pada wilayah yang dirancang untuk pengembangan pembangunan
hutan tanaman yang komersial.
Salah satu bentuk konservasi sumberdaya genetik hutan (SDGH)
dapat dicapai melalui proteksi populasi (jenis target di habitat alaminya) atau
disebut juga konservasi in situ dan juga preservasi dasar sample dalam gene
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banks (konservasi ex situ). Kedua bentuk konservasi tersebut saling melengkapi
(Frankel et al., 1998). Konservasi in situ sumber daya genetik dimaksudkan
sebagai upaya pengelolaan sumberdaya genetik yang pemanfaatannya
senantiasa memperhitungkan kelangsungan persediaan genetik dengan tetap
memelihara serta meningkatkan kualitas keaneka ragaman genetik dan nilainya
pada sebaran alaminya. Tujuan melakukan konservasi in situ tersebut adalah
untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya genetik dan
keseimbangan ekosistemnya, sehingga tetap adaptif mendukung kelestarian
ampupu secara alami.
Upaya konservasi in situ maupun ex situ perlu dilakukan melalui
beberapa langkah kegiatan antara lain : langkah pertama dengan melakukan
kegiatan eksplorasi dengan tujuan mengidentifikasi sebaran ampupu yang ada
di NTT serta mengetahui potensi dan pola penyebaran ampupu di NTT. Dengan
demikian fokus eksplorasi di NTT hanya ditujukan pada penyebaran populasi
alami ampupu di NTT dan Maluku Tenggara. Sebaran sebaiknya dilakukan pada
populasi alami maupun populasi tanaman yang telah lama dilakukan dengan
harapan tanaman tersebut sudah lama beradaptasi di lokasi barunya.
Langkah kedua adalah melakukan pengumpulan materi genetik.
Jumlah populasi yang ingin dicakup dalam kegiatan pengumpulan materi genetik
berupa pencuplikan dan kegiatan berikutnya adalah mempertimbangkan jumlah
populasi yang ingin dicakup dalam kegiatan pencuplikan dengan
mempertimbangkan variasi individu dalam populasi. Kegiatan selanjutnya adalah
pengujian analisis keragaman genetik individu dan populasi di beberapa sebaran
alaminya yang dapat dilakukan melalui analisis isozym dan RPAD atau
mikrosatelit. Diversitas genetik sungguh sangat penting peranannya dalam
pengumpulan materi genetik ini, karena merupakan faktor utama yang
memungkinkan populasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, evolusi
jangka panjang, serta menjadi fondasi untuk pemuliaan genetik cendana.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung konservasi dan pemuliaan ampupu dari
ancaman kepunahan. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk dan ukuran biji dan
pertumbuhan penotipi di persemaian, dan di lapangan dan juga jarak genetik
yang menunjukkan keragaman genetik dalam populasi dan juga antar populasi.
Pengumpulan materi genetik juga perlu dilakukan pada jarak yang dibuat
berdasarkan analisis genetik atau variasi tempat tumbuh yang juga disebut Zona.
Zona sebaran ini mewakili populasi dasar atau sub populasi untuk pengambilan
materi genetik. Disadari bahwa sebagian besar ampupu di NTT penyerbukannya
dilakukan oleh lebah, dan angin oleh karena itu penentuan zone populasi
ampupu sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu dalam penentuan populasi
diperlukan pembatas alami yang agak jauh sehingga populasi yang ada dapat
diharapkan relatif murni. Sebagai gambaran pada pohon pinus jarak antar
populasi yang diambil 300 m. Jumlah individu yang diambil dari setiap populasi
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atau zona sebaiknya lebih dari 100 pohon atau seedlot. Biji yang diambil berasal
dari ibu atau hasil dari half –sib setiap seedlot dipisahkan bijinya.(Gum et al.,
1991).
Langkah ketiga
adalah pengembangan populasi perbanyakan.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman ampupu dapat
diperbanyak baik secara generatif maupun vegetatif. Perkecambahan generatif
ampupu dapat dilakukan dengan penanaman lewat penyemaian biji di
persemaian, sedangkan vegetatif dilakukan dengan stek pucuk, trubusan tunas
akar dan menyambung. Pemanfaatan materi genetik dari vegetatif tunas sangat
memungkinkan untuk pelaksanaan sumberdaya genetik.
Langkah terakhir adalah penanaman. Kegiatan penanaman ini dapat
dilakukan dalam bentuk pembangunan kebun konservasi maupun dalam bentuk
lain perkayaan guna mendukung pemanfaatan yang lestari. Setiap populasi atau
zona pertanaman harus ada jalur pemisah untuk menghambat pertukaran
tepung sari. Kebun konservasi ini bertujuan untuk menjaga variasi genetik
ampupu dari berbagai populasi dan langkah kedepan untuk menghasilkan benih
unggul yang berkualitas . Dalam penanaman perlu dibuat jalur isolasi sesuai
tujuan yang diharapkan sehingga tidak terjadi kontaminasi dari tepung sari luar,
dan perlu adanya ulangan lokasi untuk menghindari kegagalan akibat dari
bencana alam seperti : kebakaran, pencurian, sehingga dibutuhkan minimal 2
lokasi ulangan, dengan harapan lokasi lain bisa selamat. Populasi yang ditanam
harus memiliki persayaratan minimal untuk dapat membentuk kabut tepungsari
yang mampu menolak tepungsari yang berasal dari luar populasi.
PERLINDUNGAN DARI GANGGUAN
Perlindungan gangguan ampupu dari manusia dan ternak adalah sangat
sulit dilakukan . Kawasan ampupu di NTT tidak terlepas dari berbagai masalah
gangguan yang dapat mengancam kelestrariannya seperti pengembalaan ternak
lepas yang akan mengancam regenerasi hutan alam, status batas kawasan pada
beberapa daerah belum jelas, penggunaan kawasan dan kontrol yang masih
rendah. Njurumana (2006) menyatakan bahwa aspek kebijakan dan sosial
budaya adalah sangat penting untuk perlindungan. Banyak muncul pertanyaan
pada sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan untuk peningkatan pendapatan
mereka. Untuk ini harus melibatkan banyak stakeholder. Aspek sosial budaya
ternak lepas dan kebiasaan membakar hutan untuk mendapatkan pakan dan
perladangan. Riwu Kaho (2005) menyatakan bahwa menghentikan
menggunakan api dalam menejemen lahan di Timor agak sulit dilakukan karena
paling sedikit ada 3 alasan, yaitu 1) eksistensi api merupakan muara dari
kombinasi diantara faktor‐faktor sosio‐kultural, kemiskinan serta sifat aridity
iklim dan geomorfology lahan. 2) api merupakan bentuk substitusi energi dan
tenaga kerja yang mudah dan murah, 3) api merupakan bentuk asupan input

10 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

materi dan nutrisi ke dalam agroekosistem lewat pelepasan unsur hara di dalam
abu hasil bakaran, api mengendalikan gulma karena biji gulma banyak terbakar.
Kebiasaan masyarakat dalam beternak lepas turut menjadi salah satu poin
penting dalam kaitan sosial budaya. Salah satu model beternak dominan adalah
pola ternak terbuka dengan melepas ternak ke padang dan hutan untuk
merumput. Hasil penelitian WWF (2003) didapat hasil cukup tinggi persentase
responden yang paham bahwa hutan mutis timau perlu dikonservasi, akan tetapi
51 % menolak untuk tidak mengembalakan ternaknya di kawasan hutan. Alasan
yang dikemukakan ternak tidak merusak pohon, ternak dapat mengurangi
kebakaran hutan. Ternak lepas merupakan tradisi sejak nenek moyang.
Khusus untuk sosial budaya WWF (2003) menduga permasalahan yang
berpotensi mengancam sustainability kawasan adalah tingkat regenerasi yang
rendah dari hutan Eucaliptus sebagai akibat dari kepadatan pengembalaan
ternak dalam hutan dan perambahan hutan untuk ekstensifikasi lahan pertanian,
pada praktek masyarakat tetap menggunakan teknik tebas bakar yang
cendrungtidak mengindahkan kaedah‐kaedah konservasi.
Kegiatan pembakaran hutan dapat menghambat regenerasi hutan. Bagi
pohon‐pohon dewasa, dampak kebakaran hutan tampak secara nyata seperti
pohon cacat dan menyebabkan kematian semai, hal ini akan menghambat
proses regenerasi. Dengan demikian, struktur tegakan yang tidak seimbang
antara pohon dan semai akan menghambat kelestarian hutan dimasa
mendatang. Hasil penelitian Alrasyid (1987) menunjukkan bahwa di Mutis Timau
pola regenerasinya menunjukan permudaan yang buruk. Nilai penting yang
tinggi pada kelas pohon dan tiang, sedangkan sapihan dan semai rendah. Ada
korelasi jumlah peningkatan jumlah ternak menurunkan permudaan sapihan dan
semai. Tegakan eucalyptus sangat sensitif terhadap tingkat kebakaran akan
tetapi tidak terhadap tingkat pengembalaan ternak.
Ganguan lain adalah penebangan pohon untuk pengambilan kayu bakar
dan kayu pertukangan. Kondisi ini banyak terjadi di hampir seluruh kawasan yang
dekat pemukiman. Ketergantungan kayu bakar dan kayu pertukangan sangat
tinggi oleh masyararakat sekitar hutan dan mereka banyak menmanfaatkan kayu
ampupu.
Semua aktifitas masyarakat seperti disebutkan di atas berdampak terhadap
komposisi dan struktur vegetasi, khususnya E. Urophylla. Perlu pemecahan
masalah sosial budaya ternak lepas dan tebas bakar. Masalah pengembalaan liar
dan kebakaran hutan merupakan bahaya laten terhadap kawasan hutan
ampupu, namun tidak mudah untuk mengeliminasi. Kedua jenis gangguan ini.
Pengembaaan ternak secara lepas dan pertanian secara tebas bakar merupakan
bentuk kearifan lokal yang telah dipraktekkan secara turun menurun. Eksistensi
konsep ini merupakan konsep segitiga kehidupan di kalangan masyarakat :
Mansian‐Muit‐Nasi, na bua artinya manusia, ternak dan hutan merupakan satu
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kesatuan yang tak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan, dimana
manusia mengambil manfaat dari ternak, ternak mencari makan di hutan
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipiashaka
PENGEMBANGAN TANAMAN
Pengembangan tanaman ampupu di NTT perlu didesain sesuai dengan
tujuannya seperti untuk perlindungan hutan dan tata air (hutan lindung), bahan
bangunan, bahan baku pulp, daunnya untuk minyak atsiri, sumber pakan lebah
madu hutan/sarangnya. Sehubungan dengan sifat‐sifat baik tersebut maka
ampupu sangat cocok dikembangkan pada hutan‐hutan lindung dan produksi.
Dalam hutan produksi dapat dikembangkan untuk tujuan kayu pertukangan,
kayu bakar, dan pulp, sedangkan untuk hutan lindung untuk konservasi genetik,
produksi benih, untuk pakan dan sarang madu dan minyak atsiri.
Pengembangan ampupu untuk keperluan perlindungan tata air pada
hutan lindung dan sumber pakan lebah sudah dilakukan di beberapa pulau di
NTT. Menurut Suripto (1992), luas penanaman ampupu di NTT sampai tahun 1992
pada 11 kabupaten, meliputi Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flores timur, Sikka,
Ende, Ngada, Manggarai, dan Sumba Timur, dengan luas total 12.045,24 ha.
Setelah itu jarang dilakukan pengembangan malah pemanfaatannya belum
dilakukan secara optimal dan selalu diperdebatkan isu berkembang ampupu
berakibat menguruskan tanah dan mengeringkan air. Demikian pula hasil
pengamatan ilmiah tidak dapat dibuktikan bahwa Eculyptus sp. menguruskan
tanah, meracuni tanah, meningkatkan aliran permukaan tanah, menghambat
tumbuhan bawah, menurunkan permukaan tanah, menggunakan banyak air
(Davidson, 1987). Bahkan karena peranannya cukup besar seperti kayu
pertukangan, kayu bakar, pulp, pakan dan sarang madu, dan lingkungan maka
kayu ini menjadi sangat penting dan menjadi isu positif.
Sebagai populasi kayu pertukangan yang telah dikenal secara luas, dapat
dikembangkan dalam bentuk hutan tanaman atau agroforestry yang sangat
penting sebagai bahan baku kayu pertukangan, kayu bakar, bahan baku untuk
pulp dan kertas terutama sudah banyak dikembangkan di negara‐negara Afrika,
Asia, dan Amerika Latin. Hutan tanaman baru dari genus Eucalyptus sangat luas
dipakai untuk produksi kayu di daerah dimana kayu bahan bangnan kurang.
Total pengembangan area penanaman Eucalyptus pada tahun 2000 mencapai 18
milion ha, terutama di China, India, Afrika selatan, Amerika Selatan, dan Asia
Selatan (FAO, 2000).
Eucalyptus sangat penting untuk penanaman di Vietnam pada ketinggian di
bawah 800 m, dimana jenis ini tumbuh dengan baik untuk produksi pulp dan
bahan bangunan. Total tanaman Eucalyptus di Vietnam tahun 2001 mencapai 348
ha, yang mewakili 30 % dari total tanaman. Eucalyptus urophylla ditanam di

12 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

Vietnam tahun 1980 an dan pengembangan besar‐besaran sanapai tahun 1990.
Pertumbuhannya cukup bagus pada tanah tanah solum dalam pada ketinggian di
bawah 900 m (Kha et al.2003). Total area dari tanaman Eucalyptus urophylla dan
hibridnya sekitar 200.000 ha sampai akhir tahun 2001. Species ini digunakan
untuk kayu pulp, fibreboard, dan rehabilitasi daerah pertambangan. Di Vietnam
Eucalyptus ditanam di daerah pegunungan dan daerah pantai. Mereka
memegang peranan penting untuk ekonomi dan perkembangan sosial terutama
untuk pendapatan masyarakat melalui hutan rakyat, dapat tumbuh di daerah
yang terdegradasi, tanah kurang subur, dimana tanaman lain sulit dan daunnya
tidak disukai ternak, kayunya mempunyai kelas awet II‐III dan kelas kuat I‐II
dengan berat jenis 1,02 dan nilai kalor 4.750 K cal/kg (Soerianegara, et al. 1993 ).
PENUTUP
Merosotnya populasi amapupu di daerah sebaran alaminya di NTT
menimbulkan kekhawatiran terutama akan terjadi kemerosotan populasi dan
sumberdaya genetik yang serius yang dapat mengancam kelestarian dan
kelangsungan budidaya jenis ini dimasa mendatang. Kemerosotan jumlah
populasi ini akan mempersempit diversitas genetiknya menjadi sangat terbatas
dan terjadi penurunan kualitasnya. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk
menjamin kelestarian populasi dan sumberdaya genetik ampupu adalah dengan
konservasi sumberdaya genetik. Bentuk konservasi sumberdaya genetik yang
dapat dicapai adalah melalui konservasi in situ atau konserva ex ‐situ. atau
dengan melakukan perlindungan dan pengembangan jenis ini di dalam habitat
maupun di luar habitat alaminya. Dalam melaksanakan kegitan ini maka perlu
dukungan data sebaran populasi, genetik dan status konservasi. Secara alami
ampupu menyebar di 7 pulau yaitu 3 pulau besar : Flores, Timor, Weter dan 4
pulau kecil : Adonara, Lomblem, Pantar dan Alor. Untuk pengembangan
penanaman provenan dataran tinggi pulau Timor (G.Mutis) cocok untuk dataran
tinggi, sedangkankan perovenan yang lainya dataran rendah cocok untuk
penanaman dataran rendah Berdasarkan data haplotypes kloroplast maka
migrasi gen dan diversitas genetiknya ampupu dikelompokkan menjadi 3 zone
yaitu : Timor, Flores, Wetar. Status konservasi ampupu bervariasi dari low risk‐
critically endangered. Untuk mengatasi status penurunan konservasi ini maka
kegiatan yang perlu segera dilakukan konservasi berupa: perlindungan terhadap
illegal logging, pengendalian perambah dan kebakaran hutan, dan
pengembangan popolasi
yang disesuikan dengan tujuan antara lain:
perlindungan hutan untuk lingkungan, memperkaya diversitas genetik,
pengembangan budidaya di dalam maupun di luar habitatnya.
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ABSTRAK
Kabesak (Acacia leucoplhoea (Roxb.) Willd) dan Timo (Timonius sericeus (Desf) K.
Schum.) merupakan jenis kayu potensial yang berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Oleh karena itu pengamatan terhadap sifat fisik dan mekanik kayu tersebut
diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Penelitan ini bertujuan untuk
mengetahui sifat fisis dan mekanis kayu timo. Pengambilan kayu dilakukan di Desa
Reknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, NTT. Pengujian sifat fisis
dan mekanis kayu dilakukan di Laboratorium Fisika Mekanika Kayu, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengelolaan Hasil Hutan
(Pustekolah), Bogor. Pengujian sifat fisis mengikuti Standar DIN‐2135, sedangkan
pengujian sifat mekanis menggunakan metode ASTM D 143‐94. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kadar air kering udara kayu kabesak adalah 13,73%; berat jenis
kering udara 0,73; penyusutan dari segar ke kering udara 1,61% (radial) dan 3,94%
(tangensial); nilai keteguhan lentur patah 815,38 kg/cm2 dan keteguhan tekan
sejajar serat 368,75 kg/cm2. Kadar air kering udara kayu timo adalah 12,93%; berat
jenis kering udara 0,68; penyusutan dari segar ke kering udara 1,59% (radial) dan
3,61% (tangensial); nilai keteguhan lentur patah 727,26 kg/cm2 dan keteguhan tekan
sejajar serat 383,06 kg/cm2. Berdasarkan nilai berat jenis, nilai keteguhan lentur
patah dan nilai tekan sejajar serat, kayu kabesak dan timo termasuk kelas kuat II‐III.
Kata kunci: sifat fisis, sifat mekanis, kabesak, timo
I. PENDAHULUAN
Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan dengan luas
daratan 47.394,90 km2 dengan luas kawasan hutan 1.808.990 ha atau 38,20 %
dari luas daratan, sedangkan luas hutan produksinya adalah 727.440 ha. NTT
beriklim semi arit, tipe iklim E menurut Smith dan Fergusson sangat berpengaruh
terhadap vegetasi yang tumbuh dominan di wilayah ini. Hanya jenis‐jenis yang
mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tumbuh yang ekstrim,
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yang akan mampu tumbuh secara baik. Tempat tumbuh ekstrim yaitu dengan
musim kemarau yang panjang (8 bulan) dan musim hujan yang pendek (4 bulan);
kondisi fisik tanah yang labil, sensitif, tandus, kering dan lapisan tanah yang
dangkal; topografi yang sebagian besar (70%) berbukit dan bergunung dengan
kemiringan lebih dari 50% dan rawan longsor.
Kabesak (Acacia leucophloea (Roxb.) Willd) merupakan salah satu
tumbuhan yang tumbuh dalam kawasan hutan di NTT. Kabesak termasuk dalam
famili Fabaceae. Menurut Heyne (1987) tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 10‐
35 m dan diameter mencapai 60 cm, dapat tumbuh di daerah kering (9‐10 bulan
kering), pada ketinggian 0‐800 mdpl. Di NTT, kayu kabesak banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk kayu bangunan, akan tetapi belum dibudidayakan. Rata‐
rata potensi kayu kabesak di pulau Timor adalah 4,5 pohon/Ha (Siswadi et.al.,
2011).
Jenis pohon lain yang menghasilkan kayu yang bermanfaat bagi
masyarakat NTT adalah Timo (Timonius sericeus (Deft) K. Schum.). Tumbuhan ini
merupakan anggota dari famili Rubiaceae. Timo dikatakan potensial karena
banyak digunakan oleh masyarakat dan mudah ditemui karena merupakan
tumbuhan asli Timor (NTT) dengan daerah persebarannya meliputi Pulau Timor,
Maluku, New Guinea, Australia Utara dan Kepulauan Solomon. Hasil analisis
vegetasi di empat lokasi di Pulau Timor menunjukkan potensi timo terbanyak
ditemukan di Sungai Peto (Kota Kupang) 3,3 pohon/ha, kemudian di Kobalima
(Kabupaten Belu) 2,67 pohon/ha, di Banamlaat (Kabupaten Timor Tengah
Utara/TTU) 2,5 pohon/ha dan yang terendah di Fatukoa (Kota Kupang) 0,8
pohon/ha (Siswadi et al., 2011). Walaupun data survey hanya dilakukan di empat
lokasi, namun menunjukkan distribusi dan potensi jenis kayu timo di NTT.
Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan kayu komersial,
maka kayu kabesak dan timo dapat dijadikan jenis alternatif pengganti kayu
komersial. Tulisan ini mendiskusikan tentang sifat fisis dan mekanis kayu kabesak
dan timo yang berasal dari Kabupaten Kupang, NTT.
II. METODOLOGI
A. Bahan
Contoh uji kayu diambil dari bagian ujung, tengah dan pangkal kayu
kabesak dan timo dari Desa Reknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten
Kupang, NTT (S. 10°07’58.8”S dan 123o54’35.2” E) . Rerata pohon kabesak dan
timo yang diambil berdiameter lebih dari 40 cm, dengan batang lurus, tidak
bercacat dan sehat (tidak terserang hama penyakit). Pengujian sifat fisis dan
mekanis dilakukan di Laboratorium Fisika Mekanika Kayu, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
(Pustekolah), Bogor. Untuk mendapatkan data kayu segar, yang dilakukan
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adalah dengan membungkus contoh uji kayu sesaat setelah ditebang dengan
plastik rapat.
B. Metode
Pengujian sifat fisis mengikuti Standar DIN‐2135 (DIN, 1975), meliputi
kadar air kayu segar, kadar air kering udara, berat jenis kayu kering udara dan
penyusutan arah radial dan tangensial. Pengujian sifat mekanis meliputi
keteguhan lentur statis dan keteguhan tekan sejajar serat. Pengujian sifat
mekanis menggunakan metode ASTM D 143‐94 (ASTM, 2002).
Pengujian sifat fisis (kadar air, berat jenis dan penyusutan)
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu tiga perlakuan posisi batang
(ujung, tengah, pangkal) dengan sembilan ulangan untuk kayu kabesak dan
sepuluh ulangan kayu timo. Sedangkan sifat mekanis (keteguhan lentur statis
dan keteguhan tekan sejajar serat) menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) masing‐masing dengan tiga ulangan.
C. Analisis Data
Nilai hasil pengujian dihitung rata‐rata, standar deviasi dan koefisien
variasinya kemudian dibandingkan dengan klasifikasi kekuatan kayu Indonesia
(Den Berger, 1923). Hasil pengujian untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis
pada tiga posisi batang dianalisis menggunakan model analisis linier, yaitu: Yij = µ
+ Pi + єij.
Dimana,
Yij
: Pengamatan perlakuan ke‐i dan ulagan ke‐j
µ
: Rataan umum
Pi
: Pengaruh perlakukan ke‐i dan
єij
: Galat perlakuan ke‐i dan ulangan ke‐j
Untuk membandingkan respon jenis kayu terhadap nilai hasil pengujian,
dilakukan uji‐t perbandingan nilai rata‐rata dua sampel independen pada α =
0,05. Hipotesis yang digunakan menurut Priyatno (2009) adalah:
Hₒ: μ1 = μ2
H1 : μ 1 ≠ μ 2
Dimana μD = μ1 – μ2
Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau menerima Hₒ
berdasarkan nilai peluang (probability, P) adalah sebagai berikut:
Jika P ˂ α, maka Hₒ ditolak
Jika P ˃ α, maka Hₒ tidak dapat ditolak.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sifat Fisis
1. Kadar Air
Kadar air basah dan kadar air kering udara kayu kabesak dan timo
disajikan pada Tabel 1. Rata‐rata kadar air basah kayu kabesak adalah 86,44%
dengan kisaran 65,84‐128,19%, sedangkan rata‐rata kadar air basah kayu timo
sedikit lebih tinggi dari kayu kabesak yaitu 86,91% dengan kisaran 75,03‐101,54%.
Akan tetapi kadar air kering udara rata‐rata kayu kabesak lebih tinggi dari pada
kayu timo yaitu 13,73% dengan kisaran 12,73‐14,60% dan kadar air kering udara
rata‐rata kayu timo adalah 12,93% dengan kisaran 12,34‐13,38%.
Tabel 1. Rata‐rata kadar air basah dan kadar air kering udara kayu kabesak dan
timo
Jenis Kayu

Posisi
batang

Kabesak

Pangkal

Timo

Tengah
Ujung
Rata‐rata
Pangkal
Tengah
Ujung
Rata‐rata

Kadar air basah (%)
Rata‐
Mak
Min
rata
75,85
86,74
67,49

Kadar air kering udara (%)
Rata‐
Mak
Min
rata
13,64
14,27
13,03

82,17
101,31

65,84
78,24

13,74
13,80

75,03
80,96
82,28

13,00
12,79
12,99

87,34
87,32
86,06

100,61
128,19
86,44
101,54
99,05
90,98
86,91

14,36
14,60
13,73
13,22
13,01
13,38
12,93

12,73
12,94
12,44
12,34
12,73

n: 9 ulangan kayu kabesak
n: 10 ulangan kayu timo
Kadar air basah maupun kadar air kering udara kayu kabesak
berdasarkan posisi batang dari pangkal ke ujung cenderung meningkat. Pola
semacam ini ditemui juga pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Salosa dan
Endra (2011) terhadap kayu cempaka (Elmerilia papuana DANDY.) dimana
diperoleh kadar air segar kayu cempaka cenderung meningkat dari pangkal ke
ujung. Sedangkan Kadar air basah kayu timo berdasarkan posisi batang, dari
pangkal ke ujung semakin turun. Hal ini sesuai dengan pendapat Brown et. al.
(1952) yang mengatakan bahwa, kadar air kayu pada bagian pangkal cenderung
lebih tinggi dibandingkan pada bagian ujung. Begitu halnya dengan kadar air
kering udara, bagian pangkal mempunyai nilai lebih tinggi dibanding bagian
tengah dan bagian ujung. Akan tetapi nilai rata‐rata kadar air kering udara bagian
tengah batang lebih rendah dibandingkan bagian ujung batang. Kemungkinan
yang terjadi adalah kandungan air dan zat ekstraktif pada bagian tengah lebih
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besar dibanding pada bagian ujung sehingga saat dikeringkan, air dan
kandungan zat ekstraktif hilang.
Berat suatu kayu tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air
dan zat ekstraktif didalamnya (Soenardi, 1976). Pada saat kayu dikeringkan maka
kandungan air dan zat ekstraktif akan hilang. Jadi kadar air basah maupun kadar
air kering udara dipengaruhi oleh kandungan air dan zat ekstraktif yang terdapat
dalam kayu. Berdasarkan hasil analisis keragaman pada kayu kabesak (Lampiran
1a) menunjukkan bahwa posisi batang berpengaruh terhadap kadar air basah
dimana bagian ujung mempunyai nilai kadar air basah yang berbeda dengan
bagian tengah dan pangkal. Akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap kadar
air kering udara. Hasil analisis keragaman pada kayu timo, posisi kayu pada tiga
bagian batang tidak memperlihatkan pengaruh nyata terhadap nilai kadar air
kayu basah maupun terhadap nilai kadar air kering udara (Lampiran 2a).

2. Berat Jenis
Nilai berat jenis kayu kabesak dan timo pada berbagai posisi batang
dapat dilihat di Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa rata‐rata nilai berat jenis
kayu kabesak 0,73 dengan kisaran (0,55‐0,84) dan nilai berat jenis kayu timo
adalah 0,68 dengan kisaran 0,64‐0,75. Berdasarkan klasifikasi kelas kuat kayu
Indonesia oleh Den Berger (1923) kayu kabesak dan timo tergolong kayu kelas
kuat II (Berat jenis kayu 0,60‐0,90). Sedangkan menurut Dumanauw (1982), kayu
kabesak dan timo termasuk kayu agak berat, yaitu mempunyai berat jenis kering
udara 0,60‐0,75. Penggolongan kerapatan kayu berdasarkan kerapatan kering
tanur meurut Soenardi (1976), kedua jenis kayu tersebut termasuk kayu berat
karena kerapatannya lebih besar dari 0,50.
Berdasarkan analisis keragaman pada tingkat signifikasi 95% diketahui
bahwa posisi batang (bagian pangkal, tengah dan ujung) kayu kabesak
berpengaruh terhadap berat jenis, dimana berat jenis kayu kabesak bagian ujung
berbeda nyata terhadap bagian pangkal dan tengah. Pada kayu timo, posisi
batang tidak berbeda nyata terhadap nilai berat jenis kayu. Analisis keragaman
berat jenis kayu kabesak sebagaimana pada Lampiran1a dan kayu timo pada
Lampiran 2a.
Tabel 2. Berat jenis kayu kabesak dan timo pada tiga posisi batang

∑
Kabesak 0,66

Ujung
Min
Max
0,55
0,80

Berat Jenis
Bagian Pohon
Tengah
∑
Min
Max
0,74
0,65
0,83

Timo

0,64

0,69

Jenis
Kayu

0,68

0,70

0,65

0,75

Rata‐
rata

∑
0,78

Pangkal
Min
0,66

Max
0,84

0,73

0,69

0,65

0,73

0,68
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa kedua kayu tersebut mempunyai berat jenis
dari bagian pangkal ke bagian ujung semakin kecil. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Tsoumis (1991) bahwa berat jenis suatu pohon berbeda, baik arah
horizontal maupun vertikal. Bagian pangkal kayu mempunyai kayu teras yang
lebih besar dibanding bagian ujung. Kayu teras mempunyai susunan dinding sel
yang lebih rapat dibandingkan kayu gubal, hal ini menyebabkan kayu teras
mempunyai berat jenis yang lebih tinggi. Selain itu, bagian pangkal cenderung
menahan beban sehingga mempunyai kerapatan yang lebih dibanding bagian
yang lain.
3. Penyusutan Kayu
Salah satu sifat yang dimiliki kayu adalah higroskopis, yaitu sifat dapat
menyerap atau melepaskan air atau kelembaban. Menurut Haygreen & Bowyer
(1993), bahwa kayu akan mengalami penyusutan bila kayu kehilangan air
dibawah titik jenuh serat yaitu kehilangan air terikatnya. Sifat lain yang dimiliki
kayu adalah sifat anisotrop dimana kayu cenderung mengalami perubahan
dimensi yang tidak sama pada tiga arah struktural. Hasil analisis nilai penyusutan
kayu basah ke kering udara dan penyusutan kayu basah ke kering tanur pada
arah radial dan tangensial pada tiga posisi batang kayu kabesak dan timo, dapat
dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, nilai rata‐rata penyusutan kayu basah ke kering
udara kabesak pada arah radial adalah 1,61% dan arah tangensial 3,94%; lebih
besar dibandingkan nilai rata‐rata penyusutan kayu basah ke kering udara timo
yaitu 1,52% (radial) dan 3,78% (tangensial). Nilai penyusutan kayu basah ke kering
tanur kabesak pada arah radial sebesar 3,68% sedikit lebih kecil dibanding
penyusutan kayu timo sebesar 3,7% (radial). Sedangkan penyusutan kayu basah
ke kering tanur kabesak arah tangensial lebih besar dibanding timo yaitu 8%
(kabesak) dan 7,69% (timo). Penyusutan arah tangensial lebih besar
dibandingkan penyusutan pada arah radial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Panshin dan De Zeeuw (1980) yang mengatakan bahwa penyusutan arah
tangensial biasanya dua kali atau lebih dibanding penyusutan arah radial.
Penyusutan arah longitudinal tidak diperhitungkan karena biasanya sangat kecil
(0,1‐0,2%).
Tabel 3. Rata‐rata penyusutan kayu kabesak dan timo ke kering udara dan kering
tanur
Penyusutan

Posisi
Batang

Penyusutan
ke kering
udara

Pangkal

Rata‐rata

Tengah
Ujung

Radial (%)

Tangensial (%)

T/R rasio

Kabesak
2,09

Timo
1,35

Kabesak
4,63

Timo
3,62

Kabesak
2,23

Timo
3,72

1,33
1,41
1,61

1,88
1.32
1,52

3,98
3,22
3,94

4,34
3,14
3,70

2,99
2,97
2,73

2,69
2,78
3,06
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Penyusutan
ke kering
tanur

Pangkal

4,50

3,64

9,04

7,57

2,01

2,11

Tengah
Ujung

3,38
3,16
3,68

4,36
3,33
3,78

8,09
6,89
8,00

8,37
7,12
7,69

2,39
2,80
2,40

2,09
2,34
2,18

Rata‐rata

Berdasarkan analisis keragaman, posisi pada batang pada kayu kabesak
berpengaruh nyata pada tingkat signifikasi 95% terhadap penyusutan arah radial
dan tangensial baik penyusutan basah ke kering udara maupun basah ke kering
tanur. Sedangkan posisi batang pada kayu timo tidak berpengaruh nyata
terhadap penyusutan arah radial, tetapi berpengaruh nyata terhadap
penyusutan arah tangensial. Analisis keragaman penyusutan arah radial dan
tangensial kayu kabesak dan kayu timo dapat dilihat pada Lampiran 1a dan 2a.
Rekapitulasi hasil uji lanjut nilai penyusutan arah radial dan tangensial kayu
kabesak dan timo pada ketiga bagian batang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi hasil analisis keragaman nilai penyusutan kayu timo
Penyusutan

Bagian Batang kayu kabesak
Ujung
Tengah
Pangkal

Bagian Batang kayu timo
Ujung
Tengah
Pangkal

Radial ke
kering udara

1,41

1,33

2,09

1,32______1,88_______1,35

Radial ke
kering tanur

3,16

3,38

4,50

3,33_______4,36_______3,64

Tangensial ke
kering udara

3,22

3,98

4,63

3,14

Tangensial ke
kering tanur

6,89

8,09

9,04

7,12

4,34

8,37

3,62

7,57

Keterangan : Nilai‐nilai pada baris yang diberi garis bawah berbeda tidak nyata
Penyusutan kayu kabesak dari pangkal ke ujung semakin kecil baik kayu
basah ke kering udara maupun kayu basah ke kering tanur. Hal ini sesuai dengan
pendapat Soenardi (1976), bahwa besarnya penyusutan dipengaruhi oleh
kandungan kayu. Sedangkan nilai penyusutan terbesar kayu timo baik kayu
basah ke kering udara maupun kayu basah ke kering tanur, arah radial ataupun
tangensial adalah bagian tengah batang, kemudian diikuti bagian pangkal
batang dan paling kecil penyusutan pada ujung batang. Penyusutan terkecil
biasanya terjadi pada bagian pohon yang mempunyai proporsi kayu teras lebih
banyak. Akan tetapi pada pengujian ini, penyusutan terkecil terjadi pada bagian
ujung. Hal ini diduga terjadi karena bagian tengah mempunyai kandungan bahan
ekstratif yang lebih banyak dibanding bagian pangkal dan ujung. Sama halnya
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadjib (2009) bahwa penyusutan
dipengaruhi oleh kandungan zat ekstraktif kayu yang bertindak sebagai ”bulking
agent”. Menurut pendapat Tsoumis (1991) bahwa penyusutan kayu dipengaruhi
oleh banyak faktor antara lain: kelembaban, kerapatan/berat jenis, struktur
anatomi, ekstratif, komposisi kimia dan tegangan mekanis.
Perbandingan penyusutan rata‐rata arah tangensial dan radial (T/R)
kayu kabesak sebesar 2,40 lebih besar dibanding nilai rata‐rata (T/R) ratio kayu
timo sebesar 2,18, dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan nilai T/R rasio, kedua
kayu tersebut tergolong kayu yang kurang stabil, hal ini ditunjukkan oleh nilai T/R
> 2. Phansin dan De Zeeuw (1980) mengemukakan bahwa kayu bersifat stabil jika
mempunyai nilai T/R yang mendekati 1,00. Kayu kabesak yang tergolong kayu
kurang stabil mempunyai sifat pengeringan sangat buruk dengan skor 7, begitu
juga dengan kayu timo tergolong kayu kurang stabil mempunyai sifat
pengeringan agak buruk dengan skor 5 (Rianawati et. al, 2012). Oleh karena itu
perlu penanganan yang lebih hati‐hati dalam proses pengeringan pada kedua
jenis kayu untuk mencegah terjadinya cacat bentuk dan pecah akibat perubahan
kadar air dalam kayu. Selain itu, perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan
dalam pemakaian kayu kabesak dan timo, terutama di luar ruangan dan di
tempat‐tempat yang kelembabannya selalu berubah‐ubah.
B. Sifat Mekanis
Sifat mekanis sangat penting dalam menentukan kecocokan suatu jenis
kayu sebagai bahan bangunan dan tujuan konstruksi lainnya. Dalam pemilihan
bahan untuk penggunaan struktural, sifat mekanis ini menjadi persyaratan
utama (Haygreen & Bowyer 1993). Pengujian sifat mekanis kayu kabesak dan
timo dilakukan dalam keadaan kering udara. Tabel 5, menunjukkan hasil
pengujian sifat mekanis kayu kabesak dan timo dan hasil rekapitulasi hasil
analisis keragaman sifat mekanis kayu kabesak pada Lampiran 1b dan kayu timo
pada Lampiran 2b.
Tabel 5. Rata‐rata sifat mekanis kayu kabesak dan timo
Sifat Mekanis
(kg/cm2)
Modulus of
rapture (MOR)
Modulus of
elasticity (MOE)
Compression
parallel to grain
(C//)

Kayu
Kabesak
Timo
Kabesak

Pangkal
799,29
693,73
83850,32

Tengah
831,80
681,04
85022,80

Posisi Batang
Ujung
Rata‐rata
815,07
815,38
807,01
727,26
70182,92
79685,35

Min
593,32
442,67
59927,61

Mak
1082,96
876,00
96353,34

Timo
Kabesak

90945,15
370,58

67068,78
385,47

86566,05
350,20

81526,66
368,75

39846,26
327,83

109017,02
406,44

402,38

372,83

373,96

383,06

281,04

433,38

Timo

sumber (sources): data primer (primary data)
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1. Keteguhan Lentur Statis
Pada penelitian ini yang dihitung adalah keteguhan pada batas patah
(Modulus of Rapture/MOR) dan Modulus elastisitas (Modulus of Elasticity/MOE).
Nilai MOR menunjukkan ketahanan kayu terhadap gaya‐gaya yang berusaha
mematahkan kayu, yang dipikul oleh blandar dan pengerat.
Tabel 5 menunjukkan nilai rerata keteguhan patah kayu kabesak 815,38
kg/cm2, nilai keteguhan patah kayu kabesak tertinggi pada bagian tengah yaitu
831,80 kg/cm2, kemudian bagian ujung 815,07 kg/cm2 dan paling rendah bagian
pangkal 799,29 kg/cm2. Sedangkan pada kayu timo nilai rerata keteguhan patah
adalah 727,26 kg/cm2, nilai keteguhan patah kayu tertinggi pada bagian ujung
(807,01 kg/cm2), kemudian bagian pangkal (693,73 kg/cm2) dan paling rendah
pada bagian tengah (681,04 kg/cm2). Berdasarkan klasifikasi kekuatan kayu
menurut Den Berger (1923), kayu kabesak dan timo termasuk dalam kelas kuat II
(725‐1100 kg/cm2).
Rerata nilai MOE kayu kabesak adalah 79685,35 kg/cm2 (59927,61
2
kg/cm ‐ 96353,34 kg/cm2). Nilao MOE kayu kabesak tertinggi pada bagian tengah
85022,80 kg/cm2; kemudian bagian pangkal 83850,32 kg/cm2 dan terendah
bagian ujung 70182,92 kg/cm2. Pada kayu timo nilai MOE berkisar antara
39.846,26‐109.017,02 kg/cm2, rerata 81.526,66 kg/cm2. Nilai MOE kayu timo
tertinggi pada bagian pangkal (90.945,15 kg/cm2), kemudian bagian ujung
(86.566,05 kg/cm2) dan terendah pada bagian tengah (67.068,78 kg/cm2). Nilai
MOE menunjukkan kekakuan dan bukan kekuatan, berlaku hanya dalam batas
proporsi. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa posisi batang kedua jenis
kayu tersebut mempunyai nilai MOR dan MOE tidak berbeda nyata, sidik ragam
pada lampiran 1b dan 2b.
2. Keteguhan tekan sejajar serat
Nilai rataan keteguhan tekan sejajar serat penting untuk memperoleh
gambaran kelas kuat kayu kabesak dan timo, disamping nilai rataan MOR dan
kerapatan (berat jenis) kayu. Pada Tabel 5. dapat dilihat nilai rerata keteguhan
sejajar serat kayu kabesak adalah 368,75 kg/cm2, dengan kisaran 327,83‐406,44
kg/cm2 dan nilai MOR kayu timo berkisar antara 281,04‐433,38 kg/cm2, dengan
rerata 383,06 kg/cm2. Untuk mengetahui pengaruh posisi batang terhadap nilai
keteguhan tekan sejajar serat dilakukan analisis keragaman. Sidik ragam nilai
keteguhan tekan serat sejajar kayu kabesak dapat dilihat di Lampiran 1b dan
kayu timo di Lampiran 2b. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa posisi batang
tidak memperlihatkan hasil yang berbeda nyata terhadap nilai keteguhan tekan
sejajar serat.
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C. Klasifikasi Kekuatan Kayu
Setelah diketahui nilai rataan kerapatan (berat jenis), nilai batas patah
pada lentur statis (MOR) dan nilai keteguhan tekan sejajar (c//), maka dapat
diperoleh gambaran kelas kuat kayu kabesak dan timo. Menurut Den Berger
(1923) tentang klasifikasi kekuatan kayu Indonesia, kayu kabesak termasuk kelas
kuat kayu kabesak termasuk dalam kelas kuat II‐III yaitu dengan rerata nilai
kerapatan 0,73; nilai MOR 815,38 kg/cm2 dan rataan nilai keteguhan tekan sejajar
serat (C//) 368,75 kg/cm2. Sama halnya dengan kayu timo termasuk dalam kelas
kuat II‐III yaitu dengan rataan nilai kerapatan 0,68; rataan nilai MOR 727,26
kg/cm2 dan C// 383,06 kg/cm2.
Kayu kabesak dan timo dengan kualitas sedang, dapat digunakan dalam
berbagai keperluan seperti untuk bangunan rumah (kontruksi), bangunan
ringan, interior, meubel, daun meja, panel dan berbagai barang bubutan.
Pemakaian di luar ruangan atau di tempat‐tempat yang secara permanen
mempunyai kelembaban yang berubah‐ubah harus diperhitungkan
penyusutannya (Supraptono, 1995). Juga dalam pengeringan harus dilakukan
secara hati‐hati. Menurut Basri (2008) upaya untuk menghindari atau
mengurangi terjadinya pecah di bagian permukaan kayu yaitu dengan
menggunakan suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi di awal
pengeringan sampai kayu mencapai kondisi titik jenuh serat.
D.

Konservasi dan Prospek Budidaya Kayu Kabesak dan Timo

Kayu kabesak dan kayu timo memiliki arti yang penting bagi kehidupan
masyarakat di NTT. Kedua jenis kayu ini terbukti mampu hidup di lahan semi arid
yang netabene memiliki kondisi iklim yang relatif ekstrim bagi jenis‐jenis
tumbuhan lain. Program konservasi dan pengawetan jenis yang telah dilakukan
oleh instansi terkait belum terlihat adanya program prioritas yang masukkan
kedua jenis kayu tersebut. Pemanfatan kedua jenis kayu ini yang tinggi, ternyata
juga belum diimbangi dengan praktik budidaya di masyarakat. Tim penulis
memandang perlu dilakukan tindakan konservasi dan budidaya kayu kabesak
dan timo, karena dengan adanya konservasi dan budidaya disamping akan
berdampak pada ekologis juga akan memiliki prospek ekonomis.
IV. KESIMPULAN
1. Kayu kabesak dan timo termasuk kelas kuat II‐III. Nilai rataan berat jenis kayu
kabesak 0,73; nilai MOR 815,38 kg/cm2 dan rataan nilai keteguhan tekan
sejajar serat (C//) 368,75 kg/cm2. Nilai rataan berat jenis kayu timo 0,68;
rataan MOR 727,26 kg/cm2 dan nilai rataan tekan sejajar serat 383,06 kg/cm2.
2. Pada pengujian sifat fisis, posisi batang kayu kabesak perpengaruh nyata
terhadap kadar air basah, berat jenis dan penyusutan baik arah radial
maupun tangensial. Akan tetapi tidak berberpengaruh terhadap kadar air
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kering udara. Sedangkan posisi batang kayu timo tidak berpengaruh
terhadap kadar air basah ataupun kering udara, berat jenis, penyusutan arah
radial. Akan tetapi berpengaruh terhadap penyusutan arah tangensial.
3. Pada pengujian sifat mekanis, posisi batang kayu kabesak dan timo tidak
berpengaruh terhadap rerata nilai MOR, MOE dan keteguhan sejajar serat.
4. Kayu kabesak dan timo termasuk kayu kurang stabil karena memiliki rerata
nilai T/R rasio lebih dari 2.
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Lampiran1a. Rekapitulasi sidik ragam sifat fisis kayu kabesak
Sumber
keragaman

Db

Posisi batang 2
Galat
Total

F‐tabel
(0,05)
F‐table
(0,05)
3,403

Sifat fisis
Penyusutan radial
Penyusutan tangensial
Kadar air
Kadar air
Berat
Basah ke Basah ke Basah ke
Basah ke
kering
basah
jenis
kering
kering
kering
kering
udara
udara
tanur
udara
tanur
F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung
F‐Hitung
F‐Hitung
8,761 *
0,249 tn 6,043 *
4,262 *
4,383 *
4,318 *
3,973 *

24
26

Keterangan * = Nyata pada taraf 5%; tn = tak nyata
Lampiran 1b. Rekapitulasi sidik ragam sifat mekanis kayu kabesak
Db

Sumber
keragaman
Posisi batang
Galat
Total

2
6
8

F‐tabel
(0,05)
5,143

MOR
0,025 tn

Sifat mekanis
MOE
1,743 tn

C//
0,659 tn

Keterangan : * = Nyata pada taraf 5%; tn = tak nyata.
Lampiran 2a. Rekapitulasi sidik ragam sifat fisis kayu timo
Sifat fisis (Physical properties)
Penyusutan radial Penyusutan tangensial
Kadar air
Sumber
F‐tabel Kadar air
Berat Basah ke Basah ke Basah ke Basah ke
Db
kering
keragaman
(0,05)
basah
jenis
kering
kering
kering
kering
udara
udara
tanur
udara
tanur
F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung F‐Hitung
Posisi
2
3,354 0,131 tn 3,133 tn 0,470 tn 0.2717 tn 0,2952 tn 9,603 *
6,211 *
batang
Galat
27
Total
29

Keterangan : * = Nyata pada taraf 5%; tn = tak nyata
Lampiran 2b. Rekapitulasi sidik ragam sifat mekanis kayu timo
Sumber
keragaman
Posisi batang
Galat
Total

Db
2
6
8

F‐tabel
(0,05)
5,143

Sifat mekanis
MOR (Modulus MOE (Modulus C// (Compression
of rapture)
of elasticity)
parallel to grain)
0,558 tn
1,047 tn
0,335 tn

Keterangan : * = Nyata pada taraf 5%; tn = tak nyata
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ASPEK EKOLOGI KAYU ULES (Helicteres isora L.) SEBAGAI TANAMAN OBAT DI
DESA BOSEN: PENYANGGA CAGAR ALAM MUTIS
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Oleh:

Aziz Umroni1, Dani Pamungkas1, Oktofianus Tanopo1, Gerhard E. S. Manurung2
1
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang,
2
International Centre Research for Agroforestry
E‐mail: aumroni@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kayu Ules atau Usakneo (Helicteres isora L.) banyak ditemukan di pegunungan
Pulau Timor sebagai tanaman bawah pada tingkatan pancang, berumpun dan
mengelompok. Ules secara tradisional digunakan untuk mengobati sakit perut,
cacing pita, diare dan pemulihan kondisi pasca melahirkan. Bahan aktif dari ules
menunjukan aktifitas sebagai: antioksidan, antimikroba, antitumor, antiinflamasi
dan antidiabetes. Penelitian ules sebagai tanaman obat sudah sangat maju, namun
belum banyak penelitian yang mengkaji aspek ekologi dan habitat alaminya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, sebaran, ekologi dan studi
perkembangan pemanfaatan kayu ules secara medis. Pengumpulan data
menggunakan metode quadrat plot dengan transek memotong lereng secara
diagonal, analisis vegetasi, pengamatan parameter ekologi dan studi pustaka
(literature review). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa habitat ules banyak
ditemukan di kaki Gunung Mutis pada ketinggian ± 600‐700 mdpl pada topografi
agak curam. Disekitar tanaman ules (H. isora L.) pada tingkatan pohon banyak
ditemukan Timo (Timonius sericeus), Johar (Cassia siamea), Kabesak (Acacia
leucophloea) dan Nanum (Ficus variegata) dengan INP berturut‐turut adalah 49,7;
45,16; 28,13 dan 16,99. Asosiasi antara ules dengan jenis lainnya tidak terlihat
dominan hal ini terlihat dari indeks Oichiai, Indeks Dice dan Indeks Jaccard yang
paling tinggi berkisar 0,5 – 0,67 untuk kesambi (Schleichera oleosa). Kondisi
Lingkungan fisik pada ules adalah suhu ± 270 C, Kelembaban 70% dengan pH 6,9.

Kata kunci: Ekologi, Helicteres isora, Mutis, Tanaman obat.
PENDAHULUAN
Kebutuhan masyarakat akan obat‐obatan terus mengalami peningkatan.
Menurut catatan WHO setidaknya 80 % masyarakat dunia mengandalkan obat
tradisional untuk pertolongan pertama pada keluhan sakit yang dideritanya
(Pradan et al, 2008). Sementara itu, produk obat‐obatan yang beredar saat ini
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25% diekstrak dari tumbuh‐tumbuhan dan herba (Mukherjee et al, 2009). Hal ini
menguntungkan, mengingat Indonesia merupakan habitat 80 % tanaman obat di
dunia. Menurut laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan pada tahun
2006 terdapat 283 tanaman telah diregistrasi sebagai obat tradisional, 180 jenis
diantaranya diekstraksi langsung dari alam dan terdapat 31 jenis yang telah
digunakan sebagai bahan baku industri. Nilai perdagangan tanaman obat pada
tahun 2000 mencapai Rp. 1,5 Triliun dengan kenaikan permintaan setiap
tahunnya berkisar antara 2,5–30 % (Pribadi, 2009).
Ules atau dalam bahasa lokal disebut usakneo (Helicteres isora L.) Famili
Sterculiacea merupakan salah satu tanaman obat yang banyak tumbuh di Pulau
Timor. Ules sering digunakan untuk pengobatan pasca melahirkan (Timor),
gangguan penceranaan dan penyakit cacing pita (Jawa) dan dimanfaatkan
secara luas juga di Malaysia, Arab saudi, China dan India (Satake et al., 1999).
Tumbuhanini native dari Asia dan Australia dengan sebaran yang meluas di Asia
Tenggara, India hingga China bagian Selatan. Kayu ules tumbuh pada hutan
decidious sampai pada ketinggian 1.500 mdpl pada lereng‐lereng hutan (Basniwal
et.al, 2009). Sejarah pemanfaatan ules menurut Cunningham (2014) adalah pada
tahun 1817 tanaman ini diambil dari Kupang kemudian pada tahun 1954
diujicobakan di India sebagai enrichment planting dibawah tegakan Jati.
Pemanfaatan ules dari Timor untuk industri dilakukan oleh PT. Sido Muncul
dengan volume perdagangan sebesar 60‐80 ton per tahun setara dengan Rp.
500‐600 juta/tahun.
Secara sistematis ules dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Brink dan
Escobin, 2003):
Divisi
: Spermatophyta
Sub Divisi
: Angiosperma
Kelas
: Dicotyledonenae
Bangsa
: Malvales
Suku
: Sterculiaceae
Marga
: Helicteres
Jenis
: Helicteres isora Linn.
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Gambar 1. Daun dan Buah Ules (Helicteres isora L.) dan inset bentuk buah
folikel (Foto oleh penulis)
Morfologi ules dapat dideskripsikan sebagai berikut: perdu atau pohon
kecil, tinggi 2‐4 meter, kulit batang berkerut, mempunyai lentisel, berwarna
pucat, bagian yang muda terbungkus bulu (stelate) berwarna kekuningan. Daun
tunggal, bentuk daun bulat telur terbalik (obovate), ujung daun meruncing,
berbulu, 5‐21 cm x 3‐18 cm, duduk daun berhadapan, tersusun secara vertikal.
Bunga biseksual, 2‐4 mm, bunga berkembang pada ujung batang, tidak
mempunyai tangkai bunga. Buah terpuntir (Gambar 1), 4‐8 cm, tersusun atas lima
folikel, setiap folikel terdapat 20‐25 biji, buah muda berwarna hijau dan ketika
tua berwarna coklat gelap (Brink dan Escobin, 2003).
Keberadaan ules di Pulau Timor teridentifikasi di Desa Bosen,
Kecamatan Mollo Utara dengan sebaran yang tidak merata dan tumbuh liar
dengan produktifitas yang rendah, sehingga belum mampu memenuhi
kebutuhan pasokan secara nasional. Kendala pemenuhan pasokan yang dihadapi
industri obat dari jenis yang dibudidayakan adalah: fluktuasi produksi karena
buruknya budidaya, kualitas produk yang bervariasi serta skala usaha kecil dan
tidak tersentralisasi serta kelestariannya pada tanaman yang diekstraksi
langsung dari alam (Pribadi, 2009). Oleh karena itu diperlukan upaya untuk
meningkatkan produktifitas ules serta mendomestikasi sebagai tanaman obat
yang potensial. Untuk mendukung upaya domestikasi serta budidaya kayu ules
diperlukan studi pendahuluan autecologi untuk melihat hubungan ules dengan
aspek fisik dan abiotiknya. Studi autekologi merupakan langkah awal untuk
melakukan konservasi exsitu maupun insitu, karena dapat memberikan input
dalam proses aklimatisasi dan propagasinya (Sutomo dan Fardila, 2013). Tulisan
ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan kegunaan ules dalam dunia
kesehatan, memetakan potensinya di Desa Bosen dan mengetahui habitat
alaminya di sebagian kawasan penyangga Cagar Alam Mutis.
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BAHAN DAN METODE
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni‐September 2015. Pada saat itu
hujan masih sesekali terjadi dan kegiatan dilanjutkan pada pertengahan musim
kemarau Bulan Sepember. Lokasi penelitian di Desa Bosen, Kecamatan Mollo
Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Desa ini berada di kaki Gunung
Mutis namun tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Cagar Alam Gunung
Mutis. Secara geografis terletak pada S 09O 42’ 34,1” dan E 124O 18’ 03,5”. Jenis
Tanah di Desa Bosen adalah Kambisol Ustik dan Rendzina. Secara umum Iklim di
lokasi penelitian adalah daerah beriklim D menurut Tipe Iklim Schmid Ferguson
dengan curah hujan bervariasi antara 1.100 – 3.600 mm per tahun. Desa Bosen
terletak di ketinggian 783 mdpl. Jenis tanaman yang mendominasi kawasan ini
adalah: Kabesak (Acacia leucophloea), Cemara (Casuarina junghuhniana), Johar
(Cassia siamea) dan Asam (Tamarindus indica) dan Bosen termasuk sentra
penghasil Asam (Tamarindus indica) di Kabupaten TTS.
Pengambilan Data
Metode pengambilan data dilakukan menggunakan metode quadrat
plot dengan jumlah plot sebanyak 20, transek memotong lereng secara diagonal.
Luas plot meliputi 20x20 m untuk kelas pohon, 10x10 m untuk kelas Tiang, 5x5
untuk kelas pancang, dan 2x2 m untuk semai. Data‐data yang diambil berupa
data diameter dan tinggi, kelembaban udara, suhu udara, sampel tanah dan
ketinggian lokasi. Data manfaat ules (H.isora) diperoleh dari penelusuran
pustaka ilmiah (literatur review) yang terbit secara online kemudian
ditabulasikan.
Analisis Data
Analisis vegetasi digunakan untuk mencacah nilai kerapatan, frekuensi
dan dominasi suatu spesies terhadap spesies lainnya. Indek Nilai Penting (INP)
digunakan untuk mengetahui tingkat “kepentingan” suatu spesies di suatu
populasi seperti mendominasi, sebarannya merata atau mengelompok dan
kerapatan per hektarnya. Pada umumnya apabila suatu spesies mendominasi
dan mempunyai kerapatan per hektar yang tinggi akan menyebabkan nilai INP
yang tinggi. Nilai INP diperoleh dengan formula sebagai berikut (Kurniawan et al.
2008; Sutomo, 2010):
INP = FR+KR+DR
Keterangan :
FR = Frekuensi Relatif (Frekuensi/Frekuensi Total x 100%); KR =
Kerapatan Relatif (Kerapatan/Kerapatan Total x 100%); DR = Frekuensi Relatif
(Dominasi/Dominasi Total x 100%).
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Dimana:
Frekuensi = ∑ plot yang ditemui suatu jenis i /jumlah plot
Kerapatan = ∑ individu suatu jenis i / luas plot
Dominasi = ∑ luas bidang dasar suatu jenis i / luas plot
Untuk mengetahui asosiasi ules dengan tanaman lain dilakukan dengan
Indeks Asosisasi (Oichiai, Dice dan Jaccard) yang dihitung dengan formula
(Ludwig dan Reynold, 1988):

Indeks Oichiai

√

√

2a
Indeks Dice
2a b c
a
Indeks Jaccard
a b c
Dimana: a = Jumlah plot ditemukannya jenis A dan Jenis B; b = Jumlah
plot ditemukannya jenis A tapi tidak jenis B; c = Jumlah plot ditemukannya jenis B
tapi tidak jenis A
Study pustaka (literatur review) yang dilaksanakan untuk mengetahui
perkembangan penelitian mengenai ules (H.isora) dilaksanakan dengan
mengumpulkan publikasi yang terbit secara online menggunakan situs agregator
pengindeks jurnal Google scholar dan Ebscohost. Metode yang digunakan adalah
analisis isi kemudian ditabulasikan (Raharjo, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan Ules
Ules (H. Isora) sebagai obat tradisional sudah lazim digunakan oleh
masyarakat disekitar hutan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan
masyarakat dalam mengolah bahan alami menjadi inspirasi bagi dunia farmasi
untuk menguji bahan aktif yang dikandung oleh tumbuh‐tumbuhan tersebut.
Kayu ules (H. isora) secara empirik mempunyai manfaat yang sangat banyak,
seperti terlihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Pemanfaatan Ules (H. isora L.) sebagai Bahan Obat
Bagian yang
dimanfaatkan
Buah

Manfaat

Keterangan

Methanolic ekstrak dari buah ules
menunjukan efektifitas sebagai
anti tumor pada konsentrasi 300
µg/ml.
(spesifik pada
polong)
Anti Radikal Bebas, Okisdasi Ules banyak mengandung phenol
Protein Antioksidan dan flavanoid dan asam ascrobid, yang
berperan sebagai anti oksidan
Kerusakan DNA3) 4)
untuk menghabat pertumbuhan
radikal bebas yang banyak
menyebabkan
penyakit
degeneratif.
Anti HIV activity6)
Menunjukkan aktifitas secara
minor.
Batang
Pengobatan diabetes secara Pada dosis 200 mg kg‐1 b.w/p.o
empirik5)
memberikan efek yang setara
dengan obat Diabet Tolbutarit
pada dosis yang lebih tinggi.
Kulit
Pengobatan Diabetes secara Hasil uji toksisitas menunjukkan
tradisional2)
tidak menyebabkan efek samping
yang negatif sampai pada dosis
2.000 mg kg‐1 b.w/p.o.
Batang
Anti diare, Astrigen dan Kandungannya
antara
lain
diosgenin, cucurbitacin B dan
antibilious4)
isocucurbitanin B
Akar
Hypolipidemik
dan Bermanfaat untuk menghindari
Antihyperglikemik7)
penebalan pembuluh darah dan
Anti diabetes
1)
Pradhan et.al., 2008; 2) Kumar et al.,2007; 3) Kumar et al.,2013; Vikrant dan Arya, 2011; 3)
Basniwal et. al.,2009; 4) Gayatri et al, 2010 5) Kumar et al, 2008 6) Satake et al, 1995, 7)
Chakrabarti et al, 2002.
Cytoprotection
tumor1)

dan

Anti

Pada Tabel 1 dapat dilihat kegunaan ules yang merata pada akar, batang
dan kulit batangnya. Secara umum ules kaya sumber polyphenol, flavonoid dan
asam ascorbit yang sangat bermanfaat dalam menangkal radikal bebas dan
penghambat oksidasi dari asam lemak jenuh (Kumar et.al, 2013). Kegunaan ules
yang paling banyak diteliti adalah sebagai obat anti diabetes. Temuan yang
menarik adalah efikasi ekstrak batangnya terhadap penyakit diabetes, dimana
pada dosis yang lebih kecil memberikan efek yang setara dengan tolbutamide
pada dosis yang lebih tinggi. Tolbutamide adalah obat sintetik yang standar
digunakan pada penderita penyakit diabetes, bekerja dengan membantu
pankreas dalam memproduksi insulin (Kumar et.al, 2013).
Uji toksisitas pada tanaman ules secara umum menunjukkan
keamanannya untuk dikonsumsi sebagai obat herbal. Menurut penelitian yang
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dilakukan oleh Kumar et.al (2007) pada dosis 2.000 mg kg‐1 b.w/p.o pemberian
ekstrak batang ules tidak menunjukkan efek yang negatif. Clark dan Clark (1977)
menambahkan bahwa obat herbal yang dapat dikonsumsi pada dosis yang lebih
tinggi dari 1.000 mg kg‐1 b.w/p.o dapat dikategorikan sebagai obat herbal yang
aman atau tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya.

Analisis Vegetasi dan Asosiasi
Analisis vegetasi dilaksanakan untuk mengetahui peran parameter
lingkungan dalam membentuk suatu komunitas. Komunitas tumbuhan
merupakan fungsi dari struktur biologis (komposisi jenis) dan struktur fisik
meliputi parameter biotik dan abiotik (Partosa dan Reyes, 2013). Kegiatan
analisis vegetasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi sebaran, tingkat
pertumbuhan dan pola asosiasi kayu ules dengan komunitas tumbuhan
disekitarnya, seperti ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tabel Indeks Nilai Penting (INP)
Nama Lokal
Nama Ilmiah
INP pada tingkatan pohon
Timo
Timonius sericeus
Johar
Cassia siamea
Kabesak
Acacia leucophloea
Nanum
Ficus variegata Bl.
Gyrocarpus
Fokko
americanus
INP pada tingkatan Tiang
Johar
Cassia siamea
Timo
Timonius sericeus
Bafkeno
Macaranga tanarius L.
Nenis
Canarium oleosum
Kamel
Melia dubia
Lamtoro
Leucaena leococephala
Kabena
Albizzia saponaris
INP pada tingkatan Pancang
Johar
Cassia siamea
Usakneo
Helicteres isora
Jambu
Psidium guajava
Lamtoro
Leucaena leococephala
Silu
Woodfordia fruticosa
Atsape
‐
Nenis
Canarium oleosum
Biufluke
‐
INP pada tingkatan semai
Nama jenis
Nama Ilmiah
Leucaena leococephala
Lamtoro
Nismoko
Maesa latifolia

Family

DR (%)

KR (%)

FR (%)

INP

12,87
9,13
8,07
3,87

20,17
23,53
7,56
7,56

16,67
12,50
12,50
5,56

49,70
45,16
28,13
16,99

1,47

4,20

5,56

11,22

Fabaceae
Rubiaceae
Euphorbiaceae
Burseraceae
Meliaceae
Fabaceae
Fabaceae

23,24
20,93
11,01
9,69
3,79
3,61
3,15

21,02
22,73
7,95
9,09
2,84
6,82
2,84

13,51
13,51
6,76
6,76
6,76
4,05
5,41

57,78
57,17
25,72
25,54
13,39
14,48
11,39

Fabaceae
Malvaceae
Myrtaceae
Fabacea
Lythraceae
‐
Burseraceae
‐

19,36
14,08
11,78
5,96
5,34
3,55
2,94
2,52

18,71
27,10
7,74
3,23
1,94
3,87
3,23
4,52

11,29
8,06
4,84
4,84
3,23
6,45
4,84
6,45

49,36
49,24
24,36
14,03
10,50
13,87
11,00
13,49

Fabacea
Primulaceae

KR (%)
30,37
26,68

FR (%)
7,41
17,28

INP
37,78
43,97

Rubiaceae
Fabaceae
Fabacea
Moraceae
Hernandiaceae
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Hautobe
Usakneo
Litsusu
Jambu
Sufmolo
Johar

‐
Helicteres isora
Wrightia sp
Psidium guajava
‐
Cassia siamea

‐
Malvaceae
Apocynaceae
Myrtacea
‐
Fabaceae

4,77
4,77
3,69
3,47
3,47
2,82

3,70
4,94
4,94
8,64
3,70
1,23

8,48
9,71
8,63
12,11
7,17
4,05

Keterangan: tabulasi data ditampilkan pada nilai INP >10, kecuali pada tingkatan
semai.
Pada Tabel 2 diketahui bahwa komunitas ules (H. isora) berada pada
kelompok semai dan pancang, bahkan cukup mendominasi pada kelompok
pancang. Hal ini berkaitan dengan kategori ules sebagai jenis tanaman perdu
sampai pohon kecil (pancang), pada lokasi penelitian hanya ditemukan pada
tingkatan semai dan pancang dengan INP berturut‐turut adalah 9,71 dan 49,24.
Ules merupakan jenis semi‐toleran terhadap cekaman cahaya, namun apabila
terbuka gap kanopinya ules dapat tumbuh dengan lebih baik (pengamatan dan
komparasi obyektif pada lokasi yang berbeda).
Komposisi tumbuhan pada Tabel 2, diketahui bahwa pada tingkatan
pohon ditemukan jenis timo (T. sericeus) johar (C. siamea) dan kabesak (A.
leucophloea) yang signifikan dengan INP berturut‐turut adalah 49,70; 45,16 dan
28,13. Timo merupakan jenis yang sebarannya merata pada beberapa level
ketinggian di Timor, sedangkan kabesak merupakan salah satu jenis penanda
ekosistem savana di Pulau Timor (Monk et. al, 1997). Jenis johar yang terdapat di
lokasi penelitian merupakan jenis yang di‐introdusir bersama program
pemerintah yang mempunyai sebaran yang relatif merata pada semua tingkatan
pertumbuhan. Kayu ules pada tingkatan semai menunjukkan kerapatan yang
relatif rendah dan sebarannya mengelompok, dengan nilai KR 4,77 % dan FR 4,9
%. Sedangkan pada tingkatan pancang mempunyai kerapatan dan dominasi yang
relatif tinggi namun sebarannya tidak merata di semua plot (mengelompok)
dengan nilai INP 49. Hal ini dimungkinkan karena tingkat survabilitas semai yang
rendah akibat faktor iklim dan tekanan dari rumpun kayu ules yang sudah settle.
Pola mengelompok dapat terjadi karena preferensi habitat yang berada di
kelerengan dan dianggap gulma bagi petani pada saat membuka kebun,
sehingga pada banyak lokasi kayu ules ditebas habis.
Analisis faktor asosiasi tumbuhan dilaksanakan untuk mengetahui
interaksi antara kayu ules dengan penyusun komunitas tumbuhan disekitarnya.
Asosasi merupakan interaksi tumbuhan yang khas, ditemukan berulang pada
lokasi lainya, asosiasi bersifat positif dan negatif. Positif apabila kedua tumbuhan
ditemukan secara bersamaan dan tidak ditemukan keberadaanya apabila
keduanya tidak ditemukan secara bersamaan, demikian sebaliknya untuk asosiasi
negatif yang sifatnya saling meniadakan (Kurniawan et.al, 2008). Perhitungan
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asosiasi kayu ules dengan tumbuhan lain dapat dilihat pada Tabel 3, dimana pada
nilai asosiasi mendekati 1 menunjukkan asosiasi yang kuat.
Tabel 3. Indek asosiasi tumbuhan menurut oichiai, dice dan jaccard
Nama jenis

Nama Ilmiah

OI

DICE

JCCARD

Kesambi

Schleichera oleosa

0,67

0,67

0,50

Timo

Timonius sericeus

0,46

0,40

0,25

Jambu

Psidium guajava

0,40

0,38

0,23

Nismoko

Maesa latifolia

0,34

0,33

0,20

Kabesak

Acacia leucophloea

0,27

0,25

0,14

Johar

Cassia siamea

0,26

0,24

0,13

Nenis

‐

0,18

0,18

0,10

Keterangan: OI: index oichiai; DICE: index dice; Jccard: index jaccard.
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa secara umum nilai indeks oi, dice,
jcard tidak menunjukkan nilai asosiasi yang sangat kuat (mendekati 1) dengan
nilai tertinggi pada kesambi (S. oleosa) dengan kisaran nilai 0,5‐0,67 pada semua
indeks, namun tidak mempunyai INP yang tinggi pada semua tingkatan
sebagaimana Tabel 2. Kesambi merupakan tumbuhan yang berhabitat asli di
India terutama di kaki pegunungan Himalaya dan Asia Selatan. Di Indonesia
spesies ini kemungkinan diintroduksi dimasa lampau dan berkembang pada
daerah kering, mulai dari Jawa bagian timur, NTT, Sulawesi dan Maluku. Spesies
ini di daerah asalnya dinamakan “kusum” dan di Indonesia dikenal dengan,
kesambi, kusambi, usapi (Timor). Jenis ini mempunyai manfaat sebagai tanaman
obat yang berpotensi sebagai anti kanker, anti oksidan, dan antibiotik (Bhatia,
et.al, 2012).
Asosiasi kayu ules dengan spesies lain tidak tampak jelas dimungkinkan
karena sebaran ules yang relatif mengelompok atau tidak merata. Apabila dilihat
pada keberadaan (presence) dan ketiadaan (absence) kayu ules dengan spesies
lainnya, pada 20 plot yang di sampling, hanya 4 plot dari dua spesies yang
diperkirakan berasososiasi ditemukan secara bersamaan yakni untuk spesies
timo (T. sericeus). Pola mengelompok yang terjadi dalam komunitas tumbuhan
dapat terjadi berkaitan dengan pola penyebaran biji atau buah yang jatuh
didekat induknya atau yang penyebarannya tidak dibantu oleh hewan dan
kondisi tanah atau iklim mikro yang sesuai untuk spesies tertentu (Barbour,
et.al, 1980)

Komponen Lingkungan Fisik
Pada lokasi penelitian kayu ules hidup secara liar pada lahan bekas
pekarangan/pertanian lahan kering yang sudah lama tidak diolah. Lokasi
ditemukannya tumbuhan ules berada pada ketinggian tempat ± 691 mdpl, pada
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kelerengan kisaran 30‐40 derajat. Habitat kayu ules di India menurut penelitian
Atluri, et.al, (2000) dan Basniwal, et.al, (2009) melaporkan bahwa lokasi
ditemukannya berada pada lereng perbukitan. Hal ini sejalan dengan lokasi di
Desa Bosen dimana kayu ules ditemukannya yang mempunyai kelerengan
signifikan dan merupakan hutan pegunungan dengan spesies penyusun
komunitas yang khas savana.
Suhu udara di lokasi penelitian adalah suhu ± 270 C, Kelembaban 70%
yang diambil pada saat siang hari pukul 11.00 WITA pada bulan Juni yang pada
saat itu masih terjadi hujan. Suhu ini merupakan ciri suhu hutan tropis yang
mempunyai disparitas suhu pada musim hujan dan musim panasnya yang
disebakan oleh tingkatan percabangan pada kanopi pohon (Undharta, et.al,
2012). Sedangkan kelembaban yang relatif tinggi dikarenakan musim hujan yang
sedang terjadi dan adanya seresah yang terdekomposisi pada lantai hutan.
Hutan tropika basah ditandai dengan tingginya nilai kelembaban di permukaan
hutan baik pada musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan pada lokasi
penelitian dimana berada pada hutan tropika namun cenderung kering (savana)
angka kelembaban yang tinggi ditunjang oleh ketinggian lokasi. Hal ini sesuai
dengan pendapat Ewusie (1980) bahwa peningkatan kelembaban berbanding
lurus dengan pertambahan ketinggian tempat, hal ini dapat dilihat pada tipe
hutan pegunungan di daerah tropik.
Kondisi tanah dapat menjadi salah satu penyebab pola pengelompokan
suatu tumbuhan (Barbour, 1980), sehingga karakteristik fisik dan kimiawi tanah
layak untuk dibahas sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap
ekologi kayu ules. Unsur hara esensial makro merupakan unsur yang diperlukan
dalam kuantitas yang besar untuk proses metabolisme tumbuhan. Unsur
tersebut antara lain, Nitrogen, Phosphor, Kalium, Kalisum dan Magnesium. Hasil
analisis kesuburan tanah untuk melihat kondisi obyektif habitat alami kayu ules
dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam kegiatan perbanyakan dan konservasi eksitu.

Tabel 4. Analisis kesuburan tanah
Kandungan
N total (%)
P (ppm)
K (me/100g)
Ca (me/100g)
Mg (me/100g)
pH
Tekstur Tanah

Nilai
0,19
113,16
0,77
25,18
5,42
6,95
Pasir Berlempung

Kategori
Rendah
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Netral

Keterangan: kategori menurut Hardjowigeno, 1987.
Analisis tanah dilaksanakan di laboratorium ilmu tanah, Fakultas Pertanian, Universitas
Nusa Cendana.
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Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa secara umum kandungan unsur hara
makro berada pada taraf yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, kecuali
pada unsur hara N. Unsur Nitrogen berperan penting dalam sintesis klorofil bagi
tanaman sehingga kekurangan unsur hara N akan menimbulkan profil daun yang
pucat dan tidak sehat. Kandungan unsur N yang kecil didalam tanah dapat terjadi
antara lain karena kurangnya organisme penambat N bebas di alam dan adanya
proses dekomposisi/pengomposan yang sedang aktif berlangsung yang biasanya
tercermin dari rasio C/N yang tinggi (Subali dan Ellinawati, 2010). Unsur Phosphor
merupakan unsur hara makro yang paling penting setelah N dan merupakan
faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman. Kandungan Phosphor yang
sangat tinggi dapat terjadi karena pengaruh batuan induk dan pada tanah muda
yang belum terjadi proses pelapukan lanjut (Noor, 2003). Pengaruh unsur P
terutama pada proses pembentuk enzim yang sangat diperlukan pada kegiatan
fotosintesis yang merubah unsur hara menjadi energi. Unsur kalisum (Ca)
berperan dalam proses pembentukan dinding sel dan perakaran. Kandungan
unsur Ca yang besar dilokasi penelitian dapat disebabkan karena pengaruh
batuan induk yang berupa kars.
KESIMPULAN
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa habitat ules banyak ditemukan di
kaki gunung Mutis pada ketinggian ± 600‐700 mdpl pada topografi agak curam.
Disekitar tanaman ules (H. isora L.) pada tingkatan pohon banyak ditemukan
timo (Timonius sericeus), johar (Cassia siamea), kabesak (Acacia leucophloea) dan
nanum (Ficus variegata) dengan INP berturut‐turut adalah 49,7; 45,16; 28,13 dan
16,99. Asosiasi antara ules dengan jenis lainnya tidak terlihat dominan hal ini
terlihat dari indeks Oichiai, Indeks Dice dan Indeks Jaccard yang paling tinggi
berkisar 0,5 – 0,67 untuk kesambi (Schleichera oleosa). Kondisi Lingkungan fisik
pada ules adalah suhu ± 270 C, Kelembaban 70% dengan pH 6,9. Secara umum
kandungan unsur hara makro berada pada taraf yang cukup untuk mendukung
pertumbuhan, kecuali pada unsur hara N.
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ABSTRAK
Faloak (Sterculia quadrifida R.Br.) merupakan tumbuhan asli Pulau Timor yang
banyak digunakan masyarakat dalam pengobatan berbagai macam penyakit.
Teknik pemanfaatan kulit batang yang digunakan oleh setiap orang juga berbeda‐
beda baik pemilihan bahan kulit, cara pengupasan, penanganan pasca panen,
campuran yang digunakan ataupun proses perebusannya. Teknik pengupasan kulit
batang dapat berpengaruh pada kelestarian pohon faloak di alam. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui berbagai fungsi dan teknik pemanfaatan faloak
sebagai obat herbal oleh masyarakat di Pulau Timor. Metode pengambilan data
adalah dengan wawancara terhadap 31 orang responden, baik peramu/dukun
kampung/herbalis maupun masyarakat pengguna yang secara langsung
mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi kulit batang faloak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan faloak untuk
menyembuhkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan fungsi hati.
Sebanyak 55 % responden menggunakan faloak untuk menyembuhkan gangguan
fungsi hati (liver). Dari 5 orang responden yang berprofesi sebagai herbalis
terungkap bahwa masih banyak fungsi lain dari faloak seperti menyembuhkan
penyakit ginjal, kandung kemih dan penambah darah. Diduga berbagai senyawa
aktif yang terkandung dalam kulit batang falaok seperti fenolik dan flavonoid
memiliki peran besar dalam proses penyembuhan berbagai gangguan kesehatan
tersebut.

Kata kunci :tumbuhan obat, kulit batang, lestari, liver
I. PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman
berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah
kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada
pengalaman dan ketrampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari
satu generasi ke generasi berikutnya. Tanaman obat adalah tanaman yang
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mempunyai fungsi menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit ringan
maupun berat, baik yang dibuat secara sederhana maupun modern dan
pengobatannya dilakukan secara sederhana maupun modern (Sitepu et al,
2000).
Tradisi penggunaan tanaman obat oleh masyarakat Indonesia sudah ada
sejak zaman nenek moyang, hal ini juga tidak terlepas dari budaya setempat.
Handayani dan Suharmiati (2002) menjelaskan survei perilaku Responden yang
dilakukan di Indonesia terdapat 61,3% responden memiliki kebiasaan meminum
obat tradisional. Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam (back to
nature) dengan memanfaatkan berbagai tanaman obat dikarenakan obat
sintesis sangat mahal, kemudahan dalam memperoleh tanaman obat dan dapat
ditanam di pekarangan rumah, murah, dapat diramu sendiri di rumah (Depkes
1983). WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal
dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan
penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker
(WHO, 2003).
Sebagaimana daerah lain di Indonesia, penggunaan obat tradisional juga
dilakukan oleh masyakat Pulau Timor. P. Timor merupakan salah satu pulau yang
ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Posisi geogafis P. Timor merupakan
wilayah dari dua negara yaitu P. Timor bagian Barat merupakan wilayah Provinsi
NTT dan P. Timor bagian Timur merupakan wilayah Republik Demokratik Timor
Leste (RTDL) atau yang dulu dikenal dengan Timor Timur (Siswadi, 2015).
Salah satu jenis tumbuhan yang telah banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat di P. Timor adalah Faloak (Sterqulia quadrifida R. Br.). Faloak
merupakan spesies dari famili sterculiaceae yang banyak digunakan untuk
mengobati gangguan kesehatan terutama yang bekaitan dengan gangguan
peredaran darah dan gangguan fungsi hati. Bagian tanaman yang biasa
dimanfaatkan masyarakat untuk obat adalah kulit batangnya. Teknik
pemanfaatan kulit batang yang digunakan oleh setiap orang juga berbeda‐beda
baik pemilihan bahan kulit, cara pengupasan, penanganan pasca panen,
campuran yang digunakan ataupun proses perebusannya. Teknik pengupasan
kulit batang dapat berpengaruh pada kelestarian pohon faloak di alam. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan faloak sebagai obat
herbal oleh masyarakat di Pulau Timor.
II. METODOLOGI
A. Waktu dan Tempat
Pelaksanaan penelitian dilakukan dari Juni 2011 sampai dengan
Desember 2014. Adapaun lokasi penelitian berada di Kota Kupang, Kabupaten
Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara dan Kab Belu.
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B. Bahan Dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; kuisioner, kulit
batang pohon faloak. Peralatan yang digunakan yaitu ; tally sheet, parang, pita
diameter, haga meter, camera, recorder, timbangan digital, periuk tanah, dan
ember.
C. Prosedur
1. Wawancara
Metode pengambilan data adalah dengan wawancara terhadap 31 orang
responden yang tersebar di semua lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan
baik pada peramu/dukun kampung/herbalis maupun masyarakat pengguna yang
secara langsung mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi kulit batang faloak.
Pemilihan responden ditentukan secara purposive dengan kriteria
mereka yang tahu atau menggunakan faloak dalam mengobati penyakit.
Wawancara dimaksudkan untuk menggali asal responden, pengetahuan
responden tentang khasiat, cara penggunaan, bagian yang digunakan, cara
pemanenan dan asal faloak yang diambil.
2. Survey dan Praktik Pembuatan
Survey lapangan dilakukan untuk memverifikasi bagian yang digunakan,
jumlah yang digunakan, komposisi, serta proses perebusan sampai siap
dikonsumsi. Kegiatan survei ini tidak dilakukan pada pada semua responden,
akan tetapi lebih difokuskan pada peramu/herbalis.
D. Analisis Data
1. Karakteristik Responden :
a. Komposisi Profil responden
b. Komposisi asal responden
c. Komposisi jenis kelamin responden
d. Komposisi mata pencaharian
2. Karakteristik Tumbuhan Obat
a. Persentase bagian yang dimanfaatkan
Perhitungan persentase bagian faloak yang dimanfaatkan (daun,
batang, akar, bunga, buah, kulit, kayu) :
b. Persentase habitus tumbuhan
Pehitungan persentase tumbuhan obat dari berbagai tipe habitat
(hutan, kebun, sawah, ladang, pekarangan).
3. Peruntukan faloak
Perhitungan persentase untuk menggali pemanfaatan faloak oleh
responden.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tumbuhan faloak di P. Timor tersebar mulai dari P. Timor bagian Barat
(Kota Kupang dan Kab. Kupang) sampai dengan P. Timor Bagian Tengah (Kab.
Belu dan Kab. Malaka). Masyarakat P. Timor mengenal pohon faloak dengan
berbagai sebutan nama lokal antara lain ; 'Faloak’ (Kota dan Kabupaten Kupang,
Kab. TTS), ‘Flolo’ (Kefamenanu, Kab. TTU) dan ‘Nitaen’ atau ‘Mitaen’ bahasa
Tetun (Atambua, Kab. Belu). Sebagian masyarakat mengetahui pohon faloak,
akan tetapi tidak semua masyarakat mengenal faloak sebagai tumbuhan yang
dapat dimanfaatkan sebagai obat. Berikut pada Gambar 1 adalah sebaran lokasi
survei di P. Timor.

Gambar 1. Peta sebaran sampel

Pulau Timor terdiri dari 4 kabupaten (Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah
Selatan, Kab. Timor Tengah dan Kab. Belu) dan 1 kota madya (Kota Madya
Kupang). Untuk mengetahui sejauh mana karakteristik dan penggunaan faloak
oleh responden berikut hasil‐hasil yang telah didapatkan.
A. Profil Responden Dan Pemanfaatan Faloak
1. Profil Responden
Responden yang memanfaatkan faloak digolongkan menjadi 3
kelompok yaitu peramu/herbalis, peramu yang juga sebagai pengguna dan
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pengguna. Berikut Gambar 2 diagram perbandingan persentase jumlah
kelompok responden.

10%
7%
Herbalis
herbalis dan pengguna
Pengguna

83%

Gambar 2. Profil responden pengguna faloak
Tidak semua masyarakat pengguna faloak pada awalnya mengetahui
bahan yang digunakan berasal dari rebusan kulit faloak. Ada dua tipe herbalis
yang dijumpai yaitu tipe terbuka dan tertutup. Herbalis yang terbuka biasanya
adalah para peramu yang mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan
faloak dari saudara ataupun kerabat mereka, sehingga mereka tidak
berkeberatan berbagi pengetahuan. Sedangkan tipe herbalis tertutup adalah
mereka yang memiliki pengetahuan tentang manfaat faloak dan cara
meramunya, akan tetapi mereka tidak mau membagikan pengetahuan mereka
kepada orang lain. Ada dua alasan herbalis tertutup ini, yang pertama adalah
mereka tidak ingin tersaingi dan yang kedua mereka tidak ingin menanggung
resiko jika terjadi sesuatu yang merugikan pada orang yang direkomendasikan.
2. Sebaran Responden
Survei yang dilakukan di P. Timor meliputi semua kabupaten dan Kota
Kupang, Gambar 3 menunjukkan persentase domisili responden.
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Gambar 3. Persentase domisili responden
Responden yang memanfaatkan faloak terbanyak berasal dari Kab. Belu
(39%) dan Kota Kupang (29%). Ada dua dugaan sementara yakni; kemungkinan
yang pertama adalah informasi dan pengetahuan tentang potensi faloak sebagai
obat herbal di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU lebih sedikit dibandingkan
dengan daerah lain. Kemungkinan yang kedua adalah pohon faloak di Kab.
Kupang dan Kab. TTU sebaran alaminya tidak tumbuh merata di semua daerah,
sehingga faloak lebih sulit ditemukan.
3. Jenis kelamin Responden
Persentase responden kebanyakan pria adalah dimungkinkan karena
pria memiliki resiko beberapa jenis penyakit yang dapat diobati dengan faloak.
Faloak yang digunakan untuk pengobatan, merupakan jenis pohon dan banyak
tumbuh di hutan, sehingga kemampuan pria untuk mengakses dan
memanfaatkan faloak jauh lebih besar dibanding wanita (Gambar 4).

26%
wanita

74%

pria

Gambar 4. Persentase jenis kelamin pengguna faloak
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4. Mata pencaharian responden
Sebagian besar responden yang memanfaatkan faloak berprofesi
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Gambar 5).

26%

32%

13%
10%

6%

13%

PNS
Pedagang
Petani
tukang
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lain‐lain

Gambar 5. Pekerjaan responden
Ada data yang menarik dari gambar 5, dimana jumlah pengguna faloak
dengan profesi PNS yang cukup besar. Ada beberapa kemungkinan yang
memunculkan data ini yakni ketika dilakukan survei instansi yang didatangi
terlebih dahulu adalah Dinas Kehutanan dan instansi pemerintah yang lain, yang
ternyata banyak PNS ini yang pernah terserang penyakit dan sembuh setelah
menggunakan faloak. Data ini dapat menjadi potensi pemanfaatan faloak itu
sendiri, karena sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai PNS
merupakan kalangan berpendidikan dan bisa disebut berpenghasilan menengah.
Hal ini dapat meningkatkan citra/kesan yang melekat pada obat
tradisional/herbal/jamu yang banyak dikesankan tidak ilmiah, murahan dan tidak
higienis.
5. Bagian yang digunakan
Bagian dari faloak yang digunakan oleh masyarakat menjadi informasi
yang sangat penting untuk digali, karena terkait erat dengan efektifitas hasil
pengobatan dan kelestarian tanaman faloak, berikut Gambar 6 adalah proses
pemanenan kulit batang faloak.
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Gambar 6. Pemanenan kulit batang faloak
Data yang diperoleh dari semua responden baik herbalis ataupun
masyarakat yang selama ini mengambil mengakses pohon faloak, diketahui
bahwa 100% responden memilih bagian kulit batang sebagai bahan baku obat
herbal. Proses pemanenan kulit yang dilakukan oleh masyararakat adalah
mengunakan parang berbahan besi baja. Penggunaan alat panen bisa jadi
memiliki pengaruh terhadap senyawa aktif dalam simplisia yang di panen.
Menurut Agoes (2007), kulit batang yang mengandung minyak atsiri atau
golongan fenol harus dipanen menggunakan alat bukan logam dan kemudian
dikeringkan.
6. Teknik pengolahan faloak
Teknik pengolahan kulit batang faloak untuk menjadi obat herbal,
semua responden menjawab menggunakan teknik perebusan langsung
menggunakan air biasa. Alat yang digunakan dalam proses perebusan kulit
tersebut semua herbalis menggunakan kuali yang terbuat dari tanah. Akan tetapi
bagi para reponden yang mengambil sendiri kulit batang faloak dari pohon,
kebanyakan mereka tidak mempermasalahkan perebusan dengan panci yang
terbuat dari aluminium ataupun kuali dari tanah. Berpengaruh atau tidaknya alat
yang digunakan saat proses perebusan masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Gambar 7 adalah proses dan hasil perebusan faloak yang dilakukan oleh salah
satu herbalis.
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Gambar 7. Proses pengolahan faloak
Dari lima orang herbalis yang ditemui, tiga orang mengatakan bahwa
proses perebusan kulit batang faloak menggunakan kulit faloak murni (tanpa
campuran bahan lain). Sedangkan dua orang herbalis menggunakan beberapa
campuran bahan lain seperti bawang merah, bawang putih, serai, kencur, kunyit
dan kayu manis. Tidak diperoleh informasi pasti terkait penggunaan bahan
campuran dalam perebusan kulit faloak, akan tetapi herbalis tersebut
mengatakan bahwa pengetahuan dalam penggunaan bahan campuran
diperoleh secara turun temurun.
7. Cara mendapatkan faloak
Sumber informasi dan pengetahuan tentang kegunaan dan manfaat
faloak sangat bragam. Begitu juga cara mendapatkan faloak sebagai obat herbal,
Gambar 8 adalah cara masyarakat mendapatkan kulit batang faloak.

20%

32%

3%

herbalis
mengambil sendiri ke hutan

16%
29%

mengambil sendiri di
pekarangan

Gambar 8. Persentase cara responden mendapatkan faloak
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Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (32%)
mendapatkan faloak dari herbalis. Ada beberapa alasan mengapa herbalis
menjadi sumber utama untuk mendapatan faloak; pertama, herbalis
merahasiakan keberadaan pohon faloak yang biasa diambil oleh herbalis
tersebut. Kedua adalah para herbalis merahasiakan bahwa minuman/obat herbal
yang diberikan kepada pasien adalah merupakan herbal berbahan utama kulit
batang faloak. Ketiga adalah masyarakat lebih percaya atau tersugesti bila
datang langsung kepada peramu dari pada mencari sendiri.
Hutan menjadi sumber penting masyarakat dalam mengakses faloak,
sebanyak 29% masyarakat mendapatkan faloak dari hutan. Selain itu masyarakat
memperoleh faloak dari padang savana, pinggir jalan dan kiriman dari daerah
lain.
8. Pemanfaatan faloak untuk pengobatan
Penggunaan tanaman obat dapat dibagi dalam empat kelompok tujuan,
yaitu promotif (pemeliharaan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif
(pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) (Ma’at 2002). Menurut
masyarakat di P. Timor faloak sering digunakan untuk berbagai pengobatan
gangguan kesehatan, diantara penggunaan tersebut terlihat pada Gambar 9.

6%
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ganggaun fungsi hati
menulihkan stamina
sakit pingang
mag
malaria
pembersih/tambah darah
lain‐ain

Gambar 9. Persentase penggunaan faloak
Pemanfaatan faloak yang paling umum ditemui di masyarakat P. Timor
adalah untuk pengobatan gangguan fungsi hati. Beberapa gangguan fungsi hati
adalah radang hati/hepatitis antara lain disebabkan oleh virus, bakteri, parasit,
obat‐obatan, bahan kimia alami/sintetis merusak hai (hepatotoksik), alkohol,
cacing, gizi buruk dan autoinum (Dalimartha, 2005). Tahun 2007 dan 2013
prevalensi kasus hepatitis di provinsi NTT adalah yang tertinggi dibanding
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dengan provinsi lain. Kasus tertinggi terjadi pada nelayan/buruh/petani, dimana
kisaran umur terbanyak terjadi pada usia 45‐54 dan 61‐74 tahun (Kementerian
Kesehatan, 2014).
Faloak juga digunakan oleh masyakat untuk memulihkan stamina,
beberapa responden menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi air rebusan
faloak di malam hari dapat membuat stamina mereka membaik pada pagi
harinya. Beberapa responden yang memiliki mata pencaharian sebagai pekerja
bangunan dan buruh mengungkapkan bahwa mereka mengupas kulit batang
faloak yang diperoleh di lahan sekitar lokasi mereka bekerja tanpa membayar.
Pulihnya stamina seseorang karena mengkonsumsi faloak, diduga karena
kandungan senyawa flavonoid pada kulit faloak. Menurut Birt et al. (2001)
senyawa flavonoid dapat menghambat pendarahan, sebagai antioksidan,
pengendali radikal bebas, mengurangi pembekuan dan memperlancar darah,
serta pemulihan bagi sel‐sel pada liver yang mati/rusak.
B. Keamanan Penggunaan Obat Tradsional
Penggunaan obat tradisional termasuk faloak harus dilakukan dengan
baik dan tidak berlebih. Pada kulit batang faloak terdapat banyak senyawa, di
antaranya adalah alkoloid, fenolik, flavonoid dan terpenoid (Siswadi et al. 2014)
Umunya bahan alam murni/simplisia memiliki Lethal Dosis yang tinggi mengingat
dalam satu simplisia terdapat banyak senyawa dan bukan senyawa tunggal
sebagaimana obat‐obat sintetis (Harborne, 1987). Penggunaan faloak juga
dianjurkan tidak berlebihan, disamping akan mubazir juga dihawatirkan dapat
berdampak pada kesehatan pengguna faloak itu sendiri.
Sebagai contoh daun Tapak dara mengandung alkaloid yang bermanfaat
untuk pengobatan diabetes. Akan tetapi daun Tapak dara juga mengandung
vincristin dan vinblastin yang dapat menyebabkan penurunan leukosit (sel‐sel
darah putih) hingga ± 30%., akibatnya penderita menjadi rentan terhadap
penyakit infeksi. Padahal pengobatan diabetes membutuhkan waktu yang lama
sehingga daun tapak dara tidak tepat digunakan sebagai antidiabetes melainkan
lebih tepat digunakan untuk pengobatan leukemia ((Bolcskei et al., 1998; Lu Y, et
al., 2003; Field dan Noble, 1990; Wu et al., 2004).
C. Konservasi dan Domestikasi Faloak
Selama ini masyarakat memanen kulit batang faoak yang berasal dari
alam dan belum melakukan domestikasi. Praktik pemanenan kulit batang faloak
yang sering kali melebihi kemampuan regenerasi kulit sehingga berakibat
kematian pohon. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat
itu sendiri. Pemanenan kulit batang faloak sebaiknya tidak dilakukan melingkar
keseluruh kulit yang akan mengakibatkan kematian pohon faloak. Oleh karena
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itu penulis memandang perlu dilakukannya konservasi dan domestikasi. Hal ini
untuk mengurangi ketergantungan akan bahan baku kulit batang faloak yang
bersumber dari alam.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Fungsi faloak sebagai pohon yang bermanfaat bagi pengobatan
berbagai macam penyakit telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat di P.
Timor. Sebagian besar masyaraat di P. Timor menggunakan faloak untuk
penyembuhan penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi hati.
B. Saran
Mengingat selama ini masyarakat P. Timor memiliki ketergantungan
yang tinggi terhadap pohon faloak yang tumbuh di alam, maka perlu adanya
tindakan konservasi dan domestikasi.
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VARIASI MATERI GENETIK DAN PERTUMBUHAN SEMAI INJUWATU
(Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh.) di KHDTK HAMBALA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
Oleh :
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Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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ABSTRAK
Injuwatu (Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh.) merupakan salah satu jenis
tanaman dari famili Anacardiaceae dengan sebaran alami salah satunya di hutan
savana Pulau Sumba bagian Timur. Jenis ini dimanfaatkan untuk pembangunan
rumah adat oleh masyarakat setempat. Keberadaan jenis ini secara visual sudah
sangat jarang terlihat meski belum pernah dilakukan inventarisasi. Untuk menjaga
kelestarian jenis ini dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perlu dilakukan
upaya budidaya tanaman jenis tersebut. Budidaya Injuwatu mulai dilakukan oleh
Balai Penelitian Kehutanan Kupang di KHDTK Hambala Kabupaten Sumba Timur
pada tahun 2012. Untuk mengetahui keragaman materi genetik dan pertumbuhan
bibit dilakukan penelitian variasi materi genetik dan pertumbuhan bibit di
persemaian. Persemaian injuwatu di KHDTK Hambala disusun berdasarkan
randomized complete block design (RCBD) yang terdiri dari 40 famili, 5 sampel dan
2 blok sebagai ulangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik
materi genetik dan variasi pertumbuhan Injuwatu di persemaian. Materi genetik
yang digunakan untuk budidaya Injuwatu di KHDTK Hambala berasal dari 2
provenan yakni provenan Tarimbang dan Pambotanjara. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa materi genetik berupa biji memiliki ukuran yang berbeda
nyata antara famili satu dengan lainnya yang bervariasi antara 10,06 mm hingga
18,87 mm. Pertumbuhan tinggi semai sampai dengan umur 3 bulan di persemaian
bervariasi antara 10 cm hingga 46 cm dengan nilai rerata sebesar 25,21 cm, dan
diameter bervariasi antara 1,26 mm 4,22 mm dengan nilai rerata sebesar 2,46 mm,
yang menunjukkan perbedaan nyata antar famili yang diuji.
Kata kunci : injuwatu, rumah adat, Sumba, savana.
I. PENDAHULUAN
Injuwatu (Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh.) merupakan salah satu
jenis tanaman yang termasuk dalam famili Anacardiaceae yang memiliki sebaran
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alami salah satunya di Pulau Sumba bagian Timur, Kabupaten Sumba Timur.
Kabupaten Sumba Timur sebagian besar wilayah hutannya merupakan tipe
hutan savana yang didominasi oleh padang rumput luas dan diselingi oleh pohon
perdu. Beberapa tanaman hutan tumbuh di daerah lembah yang curam,
meskipun di wilayah tersebut juga terdapat kawasan Tanaman Nasional
Laiwangi‐Wanggameti yang memiliki vegetasi pohon beragam dan cukup rapat.
Wilayah di Kabupaten Sumba Timur memiliki musim kemarau relatif panjang dan
curah hujan sedikit.
Sebaran alam Injuwatu selain wilayah Sumba Timur menurut data pada
tahun 1999 yang diperoleh United States Department of Agriculture (USDA),
Agriculture Research Service (ARS), dan Germplasm Resources Information
Network (GRIN) tersebar di Asia (Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, dan
Filipina), Australia (Queensland) dan Pasifik (Fiji, Pulau Solomon dan Tonga). Di
Indonesia jenis ini tersebar di Sulawesi, Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Tumbuhan Injuwatu telah dikenal oleh masyarakat Sumba Timur sebagai
bahan bangunan berkualitas tinggi dan dijadikan sebagai salah satu bahan utama
dalam pembangunan rumah adat di Sumba Timur. Kondisi tersebut berdampak
pada keharusan untuk melakukan pemanenan kayu Injuwatu untuk kepentingan
pembangunan rumah adat. Namun demikian keberadaan Injuwatu di Kabupaten
Sumba Timur terlihat sudah sangat jarang di lapangan meski belum ada
inventarisasi yang dilakukan untuk jenis ini. Hal tersebut memaksa untuk
dilakukan upaya budidaya jenis tersebut untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam pembangunan rumah adat dan menghindari terjadinya
kelangkaan jenis tersebut di Sumba Timur.
Uji coba budidaya Injuwatu telah dilakukan oleh Balai Penelitian
Kehutanan Kupang di KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Hambala
Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2012. Uji coba budidaya tersebut
menggunakan materi genetik yang berasal dari 2 provenan yakni Pambotanjara
dan Tarimbang. Materi genetik yang digunakan adalah berupa biji Injuwatu. Biji
injuwatu memiliki ukuran yang berbeda antara satu dengan lainnya, seperti
disampaikan oleh Pratama, et al. (2014) bahwa ukuran biji akan mempengaruhi
daya perkecambahan karena di dalam biji terdapat cadangan makanan
(endosperm) yang berfungsi untuk menyuplai makanan pada proses
perkecambahan. Ukuran benih juga berpengaruh terhadap daya simpan benih
karena ukuran biji biasa dikaitkan dengan kandungan cadangan makanan dan
ukuran embrio (Arief, et al., 2004).
Untuk mengetahui keragaman materi genetik dan pertumbuhan
tanaman maka perlu dilakukan penelitian terhadap variasi materi genetik dan
pertumbuhan tanaman di persemaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik materi genetik dan variasi pertumbuhan Injuwatu di persemaian.
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II. METODE
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian karakteristik materi genetik dan variasi pertumbuhan semai
Injuwatu ini dilakukan pada bulan November 2011 di persemaian Kawasan Hutan
Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hambala Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa
Tenggara Timur. KHDTK Hambala ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Menhut No.136/Menhut‐II/2004 tanggal 4 Mei 2004 seluas 509,42 ha di
Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari luasan kawasan
KHDTK Hambala tersebut, 400 ha diantaranya berupa savana. Lokasi penelitian
berada pada ketinggian 150 mdpl, topografi bergelombang dengan dominasi
savana di bagian puncak dan tegakan alami di bagian cekungan. Curah hujan
rata‐rata di lokasi penelitian sebesar 866,26 mm/tahun dengan jumlah hari hujan
sebanyak 90 hari/tahun. Lokasi tersebut memiliki suhu udara rata‐rata harian
berkisar antara 22,73ºC ‐ 28,44ºC dengan kelembaban nisbi rata‐rata 77,17%.
B. Bahan Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan adalah berupa biji dan semai Injuwatu
umur 3 bulan di persemaian yang berasal dari provenan Pambotanjara dan
Tarimbang masing‐masing sebanyak 20 famili. Penelitian dilakukan dengan
mengukur diameter biji Injuwatu dengan menggunakan kaliper, tinggi semai
dengan menggunakan mistar 100 cm dan diameter semai dengan menggunakan
kaliper digital. Data tinggi dan diameter semai ditabulasi ke dalam tally sheet dan
diubah menjadi data elektronik mengunakan komputer. Analisis statistik data
diameter biji, tinggi dan diameter semai dilakukan dengan menggunakan
bantuan komputer.
C. Metode
Penelitian di desain dengan rancangan rancangan Randomized Complete
Block Design (RCBD) yang terdiri atas 40 famili, 5 sampel dan 2 blok sebagai
ulangan. Istilah famili yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pohon induk
yang digunakan sebagai sumber materi genetik. Famili yang diuji berasal dari
provenan Tarimbang dan Pambotanjara masing‐masing sebanyak 20 famili.
Informasi dari setiap famili yang digunakan disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Informasi famili atau pohon induk Injuwatu yang digunakan sebagai
sumber materi genetik
Famili
1
2

Provenan
Pambotanjara
Pambotanjara

Letak Geografis
090 40’ 538” LS
0

‐
‐

0

‐

09 40’ 433” LS

3

Pambotanjara

09 40’ 762” LS

4

Pambotanjara

090 40’ 774” LS

5

Pambotanjara

‐

0

‐

0

‐

09 40’ 795” LS

1200 11’ 374” BT

ketinggian
Diameter
tempat
(cm)
(mdpl)
434
29.27

0

422

0

120 11’ 331” BT
1200 11’ 382” BT

120 11’ 405” BT

Tinggi
(m)
13

28.00

12

385

30.55

13

367

27.68

8

0

341

38.18

15

0

120 11’ 438” BT

6

Pambotanjara

09 40’ 716” LS

120 11’ 476” BT

360

26.41

12

7

Pambotanjara

090 40’ 722” LS

‐

1200 11’ 644” BT

338

34.36

18

8

Pambotanjara

090 40’ 746” LS

‐

1200 11’ 750” BT

319

36.27

25

538

21.64

6

9

Pambotanjara

0

‐

0

‐

09 39’ 963” LS

0

120 09’ 802” BT
0

10

Pambotanjara

09 39’ 970” LS

120 09’ 719” BT

558

20.05

12

11

Pambotanjara

090 39’ 995” LS

‐

1200 09’ 603” BT

549

26.09

12

12

Pambotanjara

090 40’ 033” LS

‐

1200 09’ 459” BT

552

25.45

12

0

‐

0

13

Pambotanjara

09 40’ 113” LS

120 09’ 414” BT

552

28.95

13

14

Pambotanjara

090 40’ 160” LS

‐

1200 09’ 353” BT

558

17.50

10

15

Pambotanjara

090 40’ 908” LS

‐

1200 11’ 805” BT

16

Pambotanjara

0

‐

0

‐

09 40’ 920” LS

208

19.09

12

0

224

34.05

13

0

120 11’ 795” BT

17

Pambotanjara

09 41’ 010” LS

120 11’ 730” BT

297

19.73

14

18

Pambotanjara

090 41’ 006” LS

‐

1200 11’ 734” BT

287

28.32

16

19

Pambotanjara

090 41’ 011” LS

‐

1200 11’ 722” BT

294

39.77

12

0

‐

0

20

Pambotanjara

09 41’ 094” LS

120 11’ 461” BT

381

54.09

12

21

Tarimbang

090 58’ 286” LS

‐

1190 56’ 442” BT

135

39.77

20

22

Tarimbang

090 58’ 283” LS

‐

1190 56’ 446” BT

142

37.55

30

134

36.59

27

23

Tarimbang

0

‐

0

‐

09 58’ 277” LS

24

Tarimbang

09 58’ 276” LS

25

Tarimbang

090 58’ 260” LS

26

Tarimbang

0

‐

0

‐

09 58’ 252” LS

27

Tarimbang

09 58’ 249” LS

28

Tarimbang

090 57’ 976” LS

29
30

Tarimbang
Tarimbang

‐

‐

0

‐

0

‐

0

‐

09 57’ 975” LS
09 57’ 975” LS

31

Tarimbang

09 57’ 974” LS

32

Tarimbang

090 57’ 967” LS

‐

0

119 56’ 449” BT
0

119 56’ 451” BT

131

38.18

32

1190 56’ 445” BT

132

36.59

31

136

35.00

30

0

119 56’ 441” BT
0

119 56’ 429” BT

138

27.05

24

1190 56’ 211” BT

264

34.36

22

0

269

19.09

22

0

277

31.18

18

119 56’ 211” BT
119 56’ 197” BT
0

119 56’ 196” BT

281

38.18

31

1190 56’ 190” BT

280

24.82

16
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33
34
35
36

Tarimbang
Tarimbang
Tarimbang
Tarimbang

090 57’ 966” LS

‐

1190 56’ 188” BT

280

25.45

16

090 57’ 989” LS

‐

1190 56’ 177” BT

244

19.09

18

0

249

39.77

27

0

251

22.27

16

119 56’ 164” BT

253

25.45

20

1190 56’ 153” BT

258

40.41

31

0

263

39.77

30

0

274

33.41

17

0

‐

0

‐

0

‐

09 57’ 990” LS
09 57’ 990” LS

37

Tarimbang

09 57’ 987” LS

38

Tarimbang

090 57’ 980” LS

39
40

Tarimbang
Tarimbang

‐

0

‐

0

‐

09 57’ 998” LS
09 57’ 976” LS

119 56’ 163” BT
119 56’ 164” BT
0

119 56’ 151” BT
119 56’ 158” BT

Keterangan : mdpl : meter di atas permukaan laut; cm : centimeter; m : meter.
Variabel yang diukur pada penelitian ini meliputi diameter biji sebagai
materi genetik dan keragaman sifat pertumbuhan di persemaian. Sifat
pertumbuhan tanaman meliputi sifat tinggi dan diameter semai. Tinggi semai
diukur mulai dari permukaan media semai hingga ujung semai, sedangkan
iameter diukur pada ketinggian 0 cm di atas permukaan tanah.
D. Analisis Data
Analisis varian terhadap data untuk data diameter biji Injuwatu
dilakukan dengan menggunakan model linier sebagai berikut :
Yijk = μ + Pi + F(P)ji + Eijk .........................................................................1
dimana:
Yijk
μ
Pi
F(P)ji
Eijk

: pengamatan pada individu biji ke‐k dari famili ke‐j dan
provenan ke‐i;
: rerata umum hasil pengukuran;
: pengaruh provenan ke‐i;
: pengaruh famili ke‐j yang bersarang pada provenan ke‐i;
: galat

Analisa varian terhadap data untuk sifat pertumbuhan tanaman (tinggi
dan diameter) dilakukan dengan menggunakan data individual tanaman dan
dihitung menggunakan model rancangan Randomized Complete Block Design.
Analisis data secara simbolis disajikan dengan model linier sebagai berikut :
Yijkl = μ + Bi + Pj + F(P)kj + B*Fik + Eijkl ...........................................................2
dimana:
Yijkl
μ
Bi
Pj
F(P)kj

: pengamatan pada individu pohon ke‐l dari famili ke‐k dan
provenan ke‐j, dalam blok ke‐i;
: rerata umum hasil pengukuran;
: pengaruh blok ke‐i;
: pengaruh provenan ke‐j;
: pengaruh famili ke‐k yang bersarang pada provenan ke‐j;
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B*Fik
Eijkl

: pengaruh interaksi blok ke‐i dan famili ke‐k ;
: galat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Variasi Ukuran Materi Genetik
Materi genetik merupakan bahan dasar individu yang digunakan untuk
perkembangbiakan dalam proses regenerasinya. Materi genetik yang digunakan
dalam penelitian tanaman Injuwatu ini berupa biji. Musim biji atau berbuah
Injuwatu terjadi pada bulan Mei – Juli dan jenis ini berbuah setiap tahun. Buah
yang akan diambil bijinya sebagai materi pertanaman merupakan buah yang
telah masak yang ditandai dengan kulit buah yang berwarna merah kecoklatan.
Kondisi biji hasil ekstraksi buah memiliki ukuran diameter biji yang tidak sama
antara satu dengan lainnya. Ukuran biji jenis tanaman Injuwatu penting diketahui
untuk digunakan sebagai dasar dalam proses sortasi biji untuk kepentingan
produksi tanaman yang menggunakan materi genetik berupa biji. Analisis data
ukuran diameter biji sebagai materi genetik pertanaman injuwatu disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Analisis varians diameter biji injuwatu sebagai materi genetik
pertanaman
Sumber variasi

Derajat bebas

Provenan

1

Famili(provenan)
Galat

Kuadrat tengah diameter biji

F hitung

124,376**

141,10

38

11,835**

13,43

315

0,882

Keterangan : ** : berbeda nyata pada taraf uji 1%
Ukuran diameter biji Injuwatu bervariasi antara 10,06 mm sampai
dengan 18,87 mm dengan nilai rerata sebesar 14,07 mm. Berdasarkan analisis
varian terhadap diameter biji Injuwatu, terlihat adanya perbedaan nyata antar
provenan dan antar famili. Dimana provenan Tarimbang memiliki ukuran
diamater biji lebih besar (14,52 mm) dibanding dengan ukuran biji asal provenan
Pambotanjara (13,61 mm).
B. Variasi Pertumbuhan Bibit di Persemaian
Parameter pertumbuhan semai yang diukur di persemaian adalah tinggi
dan diameter semai. Tinggi semai injuwatu sampai dengan umur 3 bulan di
persemaian berkisar antara 10,00 cm – 46,00 dengan nilai rerata sebesar 25,21
cm. Famili No.30 asal provenan Tarimbang memiliki tinggi semai tertinggi dan
famili No.18 asal provenan Pambotanjara memiliki tinggi semai terendah.
Sementara untuk diameter semai berkisar antara 1,26 mm – 4,22 mm dengan
nilai rerata sebesar 2,46 mm. Famili No. 6 asal provenan Pambotanjara memiliki
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nilai diameter terbesar dan famili No. 18 asal provenan Pambotanjara memiliki
nilai diameter terendah. Analisis varians untuk sifat tinggi dan diameter semai
injuwatu sampai dengan umur 3 bulan di persemaian disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis varians tinggi dan diameter semai injuwatu umur 3 bulan di
persemaian
Sumber variasi
Blok

Derajat bebas
1

Kuadrat tengah tinggi Kuadrat tengah diameter
799,877**
0,159ns

Provenan

1

6453,996**

0,918*

Famili (provenan)

38

151,881**

0,709**

Blok*famili

39

24,409*

0,197ns

Galat

315

16,318

0,166

Keterangan : ** : berbeda nyata pada uji 1%, * : berbeda nyata pada uji 5%, ns :
tidak berbeda nyata
Rerata tinggi dan diameter semai injuwatu sampai umur 3 bulan di
persemaian asal provenan Tarimbang (29,26 cm dan 2,51 mm) secara nyata lebih
besar dibanding dengan tinggi dan diameter semai asal provenan Pambotanjara
(21,18 cm dan 2,41 mm). Hal ini jika digabungkan dengan informasi hasil analisis
varian terhadap diameter biji, maka terlihat bahwa ukuran diameter biji lebih
besar akan menghasilkan pertumbuhan tinggi dan diameter semai yang lebih
besar juga sampai dengan tanaman berumur 3 bulan di persemaian. Hasil analisis
varian ukuran diameter biji Injuwatu yang sebelumnya menunjukkan bahwa
ukuran biji asal provenan Tarimbang (14,52 mm) lebih besar dibanding dengan
ukuran biji asal provenan Pambotanjara (13,61 mm). Hasil serupa juga
ditunjukkan pada penelitian jenis tanaman pertanian seperti jagung, dimana laju
pertumbuhan kecambah meningkat dengan semakin besarnya ukuran biji
(Gusta, et al., 2003). Hal tersebut dapat dipahami bahwa benih dengan ukuran
besar dan ukuran kecil memiliki perbedaan dalam proses pertumbuhan tanaman.
Benih yang berukuran kecil memiliki cadangan makanan dengan ukuran embrio
yang lebih sedikit sehingga menyebabkan pertumbuhan kurang optimal berbeda
dengan benih yang berukuran besar mengandung cadangan makanan yang lebih
banyak sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimal. Hal ini menunjukkan
bahwa ukuran benih berkorelasi positif terhadap kandungan protein, semakin
besar atau semakin berat ukuran benih maka kandungan protein makin
meningkat (Sutopo, 2002).
IV. KESIMPULAN
Ukuran diameter biji Injuwatu bervariasi antara 10,06 mm sampai
dengan 18,87 mm dengan nilai rerata sebesar 14,07 mm. Provenan Tarimbang
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memiliki ukuran diamater biji lebih besar (14,52 mm) dibanding provenan
Pambotanjara (13,61 mm). Tinggi semai injuwatu sampai dengan umur 3 bulan di
persemaian berkisar antara 10,00 cm – 46,00 dengan nilai rerata sebesar 25,21
cm. Rerata tinggi dan diameter semai injuwatu sampai umur 3 bulan di
persemaian asal provenan Tarimbang secara nyata lebih besar dibanding dengan
tinggi dan diameter semai asal provenan Pambotanjara. Ukuran diameter biji
Injuwatu lebih besar akan menghasilkan pertumbuhan tinggi dan diameter semai
yang lebih besar sampai dengan tanaman berumur 3 bulan di persemaian.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar‐besarnya kepada
Nurhuda Adi Prasetyo, Teknisi dan Pembantu Teknisi di KHDTK Hambala : Yunus
Meto, Meos Benu, Melianus Wanaha, Vincent dan semua pihak yang tidak
mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Arief, R., E. Syam’un dan S. Saenong. 2004. Evaluasi Mutu Fisik dan Fisologis
Benih Jagung cv. Lamuru Dari Ukuran Biji dan Umur yang Berbeda.
Jurnal Sains dan Teknologi 4 (2) : 54‐64.
Gusta, L.V., E.N. Johnson, N.T. Nesbit, K.J. Kirkland. 2003. Effect of seeding date
on canola seed vigor. Can. Journal Plant Science, 45 : 32‐39.
Pratama, H.W., Baskara, M. dan Guritno, B. 2014. Pengaruh Ukuran Biji dan
Kedalaman Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung
Manis. Jurnal Produksi Tanaman, 2(7) : 576‐582.
SK Menteri Kehutanan Nomor : 136/Menhut‐II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang
Perubahan Keputusan Menhut No. 417/Kpts‐II/1993 tanggal 11 Agustus
1993 tentang Penunjukan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Konversi
Kawasan Hutan Praipahamandas (RTK 46) yang Terletak di Kabupaten
DATI II Sumba Timur Propinsi DATI I Nusa Tenggara Timur seluas 509,42
ha menjadi Hutan Penelitian (Wanariset) Savana Kering, menjadi
Penunjukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ±
509,42 ha di Kawasan Hutan Praipahamandas RTK 46 Kabupaten Sumba
Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan Dengan
Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Waingapu (Hambala).
Kementerian Kehutanan.
Sutopo, L. 2002. Teknologi Benih. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 245p
USDA, ARS dan GRIN. 1999. Taxon: Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh.
http://www.ars‐grin.gov/cgi‐bin/npgs/html/taxon.pl?101775, diakses: 6
April 2015, 10:14 WIB.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA |

63
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(Strychnos ligustrina Bl.) DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT
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I Wayan Widhana Susila
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ABSTRAK
Songga (Strychnos ligustrina Blume.) merupakan jenis hasil hutan bukan kayu
(HHBK) yang digunakan sebagai bahan obat‐obatan. Salah satu kegunaannya yang
menonjol di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebagai bahan baku gelas songga
(untuk kesehatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan stok
produk kayu songga dan mengkaji model‐model pendugan produksi kayunya. Data
dikumpulkan melalui suvey dengan pemilihan lokasi secara purposive sampling.
Pendugaan kerapatan songga menggunakan petak ukur berbentuk lingkaran 0,1
hektar (2 ulangan) dan untuk mengamati pohon berdiameter ≥ 5 cm dilaksanakan
secara sensus. . Potensi songga di Kabupaten dan Kota Bima ditemukan di Hutan
Sokerombok Lambo, Desa Mawu Ambalawi, Hutan Donggasama Sape, Hutan
Lindung Saro Sanggar, dan Desa Safeli Asa Kota dengan kerapatan dan perkiraan
stok kayu adalah 195 pohon/ha dan 0,03 m3; 220 pohon/ha dan 0,06 m3 ; 120
pohon/ha dan 0,73 m3 ; 166 pohon/ha dan 1,24 m3 ; dan 100 pohon/ha dan 0,02 m3
berturut‐turut. Alternatif model untuk menduga stok produk kayu songga
dilakukan dengan memperhatikan ketepatan dugaan, nilai koefesien determinasi
dan kesederhanaan model adalah Ƥ = ‐0,0267 + 0,0055 D dengan R‐square = 0,66
dan standard error = 0,65 % dan Ƥ = 0,00004 D 2,8520 dengan R‐square = 0,70 dan
standard error = 17,91 %, dimana Ƥ (m3) adalah produk kayu dan D (cm) adalah
diameter setinggi dada.
Kata Kunci : Songga, Potensi dan Kajian Dugaan, Stok Kayu, Kabupaten Bima

I. PENDAHULUAN
Pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari semula berbasis kayu
(timber‐based managment) menjadi berbasis sumberdaya (resource‐based
management) menjadi titik balik arah pembangunan kehutanan. Hutan
mempunyai beragam manfaat antara lain manfaat ekonomi, lingkungan, dan
sosial bagi masyarakat. Hutan tidak hanya dilihat dari produk hasil kayu saja,
melainkan juga potensi hasil hutan lainnya yang disebut dengan HHBK (hasil
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hutan bukan kayu). Produk HHBK adalah jenis yang dapat mengasilkan seperti
buah, getah, daun, bunga, kulit pohon, karbon, ekowisata, dan lain‐lain.
Salah satu HHBK yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah
penghasil bahan obat‐obatan, karena mempunyai pasar yang sangat potensial.
Dewasa ini tidak kurang dari 400 etnis masyarakat Indonesia memiliki
pengetahuan tradisional yang tinggi dalam pemanfaatan tumbuhan obat dan
mempunyai hubungan yang erat dengan hutan dalam kehidupannya sehari‐hari
(Amzu, 2003). HHBK yang bermanfaat untuk tanaman obat menurut Zuhud, et
al. (1994) dalam Heriyanto dan Subiandono (2007) dapat dikelompokkan menjadi
3 kelompok yaitu ; 1) tumbuhan obat tradisional adalah spesies tumbuhan yang
diketahui atau dipercaya masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah
digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, 2) tumbuhan modern yaitu
spesies tumbuhan secara ilmiah telah dibuktikan mengandung bahan bioaktif
yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara
medis dan 3) tumbuhan obat potensial yaitu spesies tumbuhan yang diduga
mengandung bahan bioaktif yang berkhasiat sebagai obat tetapi belum
dibuktikan secara ilmiah.
Salah satu tanaman obat yang cukup dikenal di NTB adalah kayu songga
(Strychnos ligustrina Bl), yang biasa dikenal dengan nama bidara laut dan di pulau
Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut dengan kayu ular. Jenis ini di Pulau
Sumbawa terutama di Kabupaten Bima banyak ditemukan di dalam kawasan
hutan dan di lahan‐lahan tanah negara. Tanah negara yang dimaksud adalah
hamparan areal bervegetasi di luar kawasan hutan dan belum/tidak terbebani
hak milik.
Kayu songga merupakan pohon kecil (sejenis perdu) yang dapat
mencapai diameter batang hingga 30 cm dengan tinggi rata‐rata 12 m. Tanaman
yang masih muda mempunyai duri, batang kadang‐kadang bengkok. Semua
bagian dari pohon ini terasa pahit dan yang paling pahit adalah bagian akarnya
(Heyne, 1987). Produk kayu dan buahnya berkhasiat untuk mengobati penyakit
malaria, penambah stamina pria, obat kencing manis dan untuk penyakit
tekanan darah tinggi (Soerahso et al, 1993). Kegunaan lainnya adalah dari dari
rendaman kayu songga dapat digunakan untuk menyegarkan kulit muka,
membangkitkan nafsu makan, menghilangkan sakit rematik (nyeri persendian),
sakit perut, dan sebagai obat luar untuk mengobati bisul, kurap dan radang kulit
bernanah (Hasan, 2011).
Pemanfaatan kayu songga sebagai obat‐obatan di NTB dilakukan dalam
bentuk bahan utuh tanpa pengolahan lanjut. Pengolahan lebih lanjut sebagai
bahan baku untuk pembuatan gelas songga belum banyak dilakukan. Sistem
pemungutan kayu songga dilakukan dengan mengekstraksinya langsung dari
alam yang sebagian besar berasal dari dalam kawasan hutan. Diduga keberadaan
potensi produk kayu songga cenderung menurun karena belum ada regulasi
yang mengatur mengenai pelestariannya. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan
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banyaknya keluhan pengerajin gelas songga di NTB mengenai langkanya bahan
baku yang menyebabkan beberapa pengerajin gulung tikar. Di Kabupaten
Dompu, terdapat industri rumah tangga yang membuat gelas dari kayu songga
untuk keperluan pengobatan yang sudah dipasarkan sampai ke luar NTB
(www.cybertokoh.com, 2010). Masyarakat dan para pengerajin belum ada yang
membudidayakan tanaman songga atau merehabilitasi areal bekas tebangan
songga.
Saat ini belum terdapat informasi mengenai potensi songga di NTB yang
representatif. Menurut data yang tercatat penghasil kayu songga adalah
Kabupaten Dompu dengan produksi kayu pada tahun 2004 adalah 6.000 ton
(Dishut NTB, 2007). Di NTB, hanya terdapat delapan komoditas HHBK yang
tercatat volume produksinya selama 6 tahun (2000‐2005) yaitu: madu, gaharu,
kemiri, bambu, aren, arang, asam, dan rotan (Bappenas, 2006).
Belum terdapatnya data potensi dan lokasi sebaran populasi kayu
songga di NTB menyebabkan pengembangan usaha berbasis bahan baku kayu
songga seperti obat‐obatan dan gelas songga menjadi terhambat. Ketersediaan
dan kesinambungan bahan baku merupakan kunci penting bagi keberhasilan
pengusahaan berbahan baku kayu songga. Makalah ini akan menguraikan
potensi,stok produksi dan kajian model produk kayunya di Kabupaten Bima
dalam hubungannya dengan ketersediaan sebagai bahan baku gelas songga.
II. METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima dan Kota Madya Bima.
Pemilihan lokasi pengamatan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan
dominasi keberadaan songga. Lokasi‐lokasi yang terpilih adalah Kawasan Hutan
Sokerombok Lau Desa Ratok Kecamatan Lambo, Dusun Tololai Desa Mawu
Kecamatan Ambalawi, Hutan Produksi Donggamasa RTK 67 Soodoramu Desa
Parangina Kecamatan Sape, Kawasan hutan Lindung RTK 54 Desa Oi Saro
Kecamatan Sanggar, dan di Kota Bima pengambilan sampel dilaksanakan di Desa
Safeli Kelurahan Kolo Kecamatan Asa Kota. Kegiatan pengumpulan data
lapangan dilaksanakan dari Bulan Mei sampai dengan Agustus 2010.

B. Survey Potensi Songga
Kegiatan survey potensi difokuskan pada hasil produk kayu sebagai
bahan baku gelas songga (tingkatan pohon) dan untuk potensi permudaan
dilaksanakan pada semua tingkatan individu tanaman songga. Pengumpulan
data terhadap tanaman pada tingkatan pohon dengan kriteria diameter batang
(dbh) ≥ 5 cm dilakukan secara sensus pada setiap lokasi. Besaran diameter
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pohon songga ≥ 5 cm adalah ukuran kayu minimal yang dapat digunakan sebagai
bahan baku gelas songga. Pengukuran terhadap semua tingkat tanaman,
dilakukan secara random sampling dengan dua ulangan yang menggunakan
petak ukur berbentuk lingkaran seluas 0,1 ha. Parameter yang diamati adalah
diameter pohon dan jumlah tanaman.
C. Penentuan Pohon Model dan Pengamatan Produk Kayu Songga
Pohon‐pohon model adalah pohon‐pohon terpilih yang ditemukan di
lokasi pengamatan. Jumlah pohon model pada setiap kelas ditentukan oleh
sebaran populasi di lapangan dan dihitung berdasarkan cara Newman‐Keul
proportional (Alder, 1981 dalam Bustomi, dkk., 2005) yaitu :
ni = (Ni/N) * n
dengan N = total jumlah pohon (populasi amatan), dan Ni = jumlah pohon pada
kelas parameter ke i (i:1,2....4), dan n = jumlah pohon model.
Pengukuran terhadap pohon‐pohon model dilaksanakan dengan
pengukuran diameter batang setinggi dada (dbh) pada batang/cabang ≥ 5 cm,
pengukuran keliling perseksi batang (panjang seksi 30 cm) dimulai dari pangkal
batang (20 cm di atas tanah) sampai pada diameter batang dan atau semua
cabang ≥ 5 cm.
D. Analisis Data
1. Perhitungan kerapatan tegakan Songga
Kerapatan tegakan dihitung berdasarkan jumlah tanaman per satuan
luas, dengan rumus :
Rerata jumlah tanaman per petak ukur
K=
0,1 ha
Dimana : K adalah kerapatan tanaman songga per ha pada satu lokasi

2. Penyusunan model dugaan produksi kayu songga
Produksi kayu pohon aktual merupakan jumlah volume setiap seksi dari
pohon yang bersangkutan. Volume setiap seksi dihitung dengan rumus Smallian
(Prodan, 1965) :

Vs



B  b
2

x

L
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dimana Vs adalah volume seksi batang, B adalah luas bidang dasar
pangkal seksi, b adalah luas bidang dasar ujung seksi, dan L adalah panjang
seksi. Sebelum penyusunan model pendugaan produksi, dilaksanakan uji
kenormalan data (uji normalitas) melalui uji Skew dan Kurt (Gomez et al., 1995).
Model dugaan produksi kayu songga disusun dengan analisis regresi. Bentuk
umum dari persamaan regresi yang dianalisis adalah sebagai berikut :
Ṽ = ƒ ( dbh, Td )
Dimana Ṽ : adalah volume berdiri kayu songga (m3 dan kg), dbh :
diameter batang pada ketinggian 130 cm (cm), Td : tinggi pohon pada diameter
batang/cabang minimal 5 cm (m).
Model regresi yang akan diuji adalah model linear, power, logharitma,
kuadratik, dengan melihat kesalahan baku, koefesien determinasi dan
kesederhanaan model (aplikasi di lapangan lebih mudah).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Potensi Tanaman Songga
Berdasarkan hasil survey pada lima lokasi sebaran,tiga lokasi termasuk
di dalam kawasan hutan dan dua lokasi menyebar pada tanah‐tanah negara.
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan kriteria ukuran minimal
diameter batang ± 10 cm, maka pada semua lokasi sangat sulit ditemukan kayu
songga yang dapat digunakan sebagai bahan baku gelas songga (Gambar 1).
Secara individu, tanaman songga berdiameter lebih dari 10 cm paling banyak
dijumpai di lokasi kawasan hutan lindung Saro Sanggar. Kecuali lokasi di kawasan
hutan lindung Sanggar, semua lokasi tanaman songga merupakan kawasan
bekas tebangan songga yang menyisakan sedikit pohon‐pohon yang
berdiameter batang rata‐rata lebih dari 10 cm dan relatif banyak menyisakan
permudaan alam trubusan. Oleh karena itu, keberadaan kayu songga di alam
saat ini semakin terancam. Hal ini dipicu oleh permintaan kayu songga untuk
berbagai keperluan baik yang bersifat subsisten maupun komersil yang
cenderung mengalami peningkatan.
Komar (2003) menegaskan bahwa
penyebab terancamnya kelestarian sebagian besar produk yang dihasilkan dari
hutan adalah permintaan komersil yang menyebabkan meningkatnya perburuan
produk‐produk hasil hutan serta merubah perilaku masyarakat tradisional atau
masyarakat di sekitar hutan yang semula subsisten menjadi masyarakat
konsumtif dan materialistis.
Permudaan alam dari trubusan cukup tinggi, yang rata‐rata tumbuh
lebih dari satu tunas pada setiap tunggak batang songga. Hal ini dapat
dibuktikan dari kerapatan individu tanaman pada setiap lokasi yang rata‐ratanya
160 individu per hektar, walaupun masih relatif jarang karena kerapatannya
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masih kurang dari 400 tanaman per hektar, menurut standar GN‐RHL/Gerhan
(Permenhut No. P.22, 2007). Menurut Friday et al (1999),

Gambar 1. Gelas Songga (Sumber : www. cybertokoh. Com, 18‐02‐2010)
Jumlah tanaman kurang dari 600 individu per hektar di daerah kering
termasuk kategori kerapatan rendah. Hasil ini didukung juga oleh Setiawan, dkk
(2012) di Kabupaten Bima dan Dompu bahwa potensi permudaan songga sangat
besar, yaitu kerapatan tingkat semai dan pancang di Bima adalah 1628 anakan
per hektar dan 429 tanaman per hektar, sedangkan di Dompu adalah 1935
anakan per hektar dan 378 tanaman per hektar.
Tabel 1. Kondisi tegakan songga pada lokasi sebaran di Kabupaten dan Kota
Bima
No

Lokasi

Hutan Sokerombok Lau
Kecamatan Lambo
Tololai
Desa
Mawu
2
Kecamatan Ambalawi
Kawasan Donggamasa RTK
3
67 Kecamatan Sape
Kawasan hutan Lindung RTK
4
54, Saro Kec Sanggar
Desa Safeli Kelurahan Kolo
5
Kecamatan Asa Kota
Rata‐rata
1

Diameter Tinggi pohon Jumlah
(cm)
(m)
(pohon)

Populasi/ha
(tanaman)

9,6

4,5

13

195

5,8

3,7

17

220

7,1

5,0

16

120

8,7

6,1

41

166

6,8

4,1

8

100

7,6

4,7

19

160

Tanaman songga yang tumbuh di dalam kawasan hutan seperti di
Sanggar (RTK 54), tingkat gangguannya tidak sebesar pada tanah‐tanah negara.
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Disamping terbentur karena larangan sesuai status kawasan, lokasinya juga
relatif jauh dari pemukiman. Disamping itu, tingkat kesulitan untuk menebang
dan membawa/menyarad kayu songga relatif tinggi karena medan yang sangat
berat/terjal (derajat kelerengan lebih dari 450 atau 100 %). Namun pada musim
kemarau lokasi tersebut bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat berjarak
ratusan meter dari pinggir kawasan hutan. Pada areal lokasi pengamatan tidak
dijumpai gangguan atau areal bekas tebangan pohon songga. Beberapa dijumpai
pohon songga mati, cabang dan rantingnya lapuk dan patah secara alami.
Cara menghitung volume kayu pada setiap pohon songga adalah
dengan menjumlahkan seluruh volume setiap seksi pada pohon yang
bersangkutan. Perhitungan volume per seksi berdasarkan pada pengukuran
keliling pangkal dan ujung batang/cabang setiap panjang 30 cm. Rata‐rata
volume/produksi kayu per pohon di Kabupaten Bima adalah 0,0168 m3 dan
prediksi stok kayu songga pada setiap lokasi disajikan pada Tabel 2.
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa persediaan produk kayu untuk bahan
baku gelas songga di lima lokasi tersebut diduga tidak lebih dari 2,0 m3. Padahal
derah‐daerah yang disurvey tersebut merupakan daerah habitat songga yang
populasinya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan daerah‐daerah lain di
Kabupaten Bima dan kodya Bima. Kalaupun diperoleh pohon atau potensi
produk kayu di luar hasil survey ini, kemungkinan pada daerah‐daerah yang
assesibilitasnya relatif lebih sulit dari pada lokasi yang di survey, seperti kondisi
medan yang sangat berat, jauh dari pemukiman penduduk atau sulit dilalui oleh
kendaraan roda empat dan larangan penebangan karena status kawasan.
Seperti kasus pada kawasan hutan lindung di Sanggar (RTK 54) dimana tidak
ditemukan bekas tebangan pohon songga. Hal ini kemungkinan karena
masyarakat masih taat dengan peraturan larangan penebangan kayu atau
karena kondisi lokasi yang sangat sulit dalam kaitannya dengan nilai ekonomi
kayu songga.
Tabel 2. Prediksi stok kayu songga dengan diameter batang (dbh) ≥ 5 cm di
setiap lokasi di Kabupaten Bima
No

Lokasi

Rerata produk
kayu/pohon (m3)

Jumlah
(pohon)

Prediksi stok
kayu (m3)

1

Hutan Sokerombok Lau Kecamatan Lambo

0,0022

13

0,0286

0,0035

17

0,0595

0,0454

16

0,7264

0,0303

41

1,2423

0,0028

8

0,0224

95

2,0792

2 Tololai Desa Mawu Kecamatan Ambalawi
Kawasan Donggamasa RTK 67 Kecamatan
3
Sape
Kawasan hutan Lindung RTK 54, Saro Kec
4
Sanggar
Desa Safeli Kelurahan Kolo Kecamatan Asa
5
Kota
Jumlah
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Sumber bahan baku untuk bahan gelas songga disamping terdapat di
Kabupaten dan Kodya Bima, juga di Kabupaten Dompu. Hasil survey ini
didukung juga oleh Setiawan, dkk (2012) yang menyebutkan bahwa di
Kabupaten Dompu, Bima dan Bali bahwa potensi songga tingkat tiang dan
pohon relatif kecil, sedangkan potensi permudaannya (tingkat semai dan
pancang) sangat besar yang digambarkan oleh banyaknya individu per hektar.
Kecilnya kerapatan pada tingkat tiang dan pohon berimplikasi pada kecilnya
volume kayu dan mengindikasikan adanya eksploitasi yang cukup signifikan yang
menyebabkan langkanya songga pada tingkat ini, baik yang digunakan secara
subsisten maupun komersil.
B.

Kajian Dugaan Produk Kayu Songga

Ada lima model persamaan regresi yang dicoba dan dikaji untuk mencari
permodelan produk kayu songga yaitu model linear, logaritma, kuadratik, power
dan eksponen. Model‐model regresi terbaik dipilih berdasarkan tingkat
ketelitian/ketepatan, tingkat keeratan faktor‐faktor yang berpengaruh dan
kesederhanaan model. Produk kayu (volume) songga sebagai variabel tak bebas
(dependent) dan diameter dan tinggi pohon sebagai variabel bebas
(independent).
Model‐model yang dicoba untuk menduga produksi kayu songga (Ƥ)
menggunakan satu variabel yaitu diameter batang setinggi dada (D). Sebelum
penyusunan model dugaan, dilakukan uji normalitas data melalui uji skew dan uji
Kurt. Munurut Gomez at al. (1995), sebaran data mendekati normal apabila nilai
hasil uji skew dan Kurt adalah ‐0,8 – 0,8 dan ‐0,3 – 0,3. Uji normalitas data
dilakukan dengan membuang beberapa data pencilan sampai nilai skewnes dan
Kurt tidak lebih dan kurang dari standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan
data tersebut diperoleh sebaran data hasil uji Skew dan kurt adalah 0,745 dan
0,038. Hasil analisis diperoleh model‐model dugaan seperti pada Tabel 3 dan
sebaran hasil pengamatan dapat dilihat pada Gambar 2.
Tabel 3. Model‐model regresi penduga volume kayu songga di Bima
No.
1
2
3
4
5

Model regresi
Linear
Logharitma
Kuadratik
Power
Eksponen

Persamaan regresi
Ƥ = ‐0,0267 + 0,0055 D
Ƥ = ‐0,0697 + 0,0423 log D
Ƥ = ‐0,0208 – 0,0008 D + 0,0004 D2
Ƥ = 0,00004 D 2,8520
Ƥ = 0,0008 e0,3577 D

Se (%)
0,65
0,72
0,68
17,91
42,32

R2 (%)
66,04
62,99
67,34
70,00
68,42

Keterangan : Se = kesalahan baku, R2 = koefesien determinasi, Ƥ =
Produksi kayu, D = Diameter dbh
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Sebaran volume dan diameter pohon
Volume (m3)

0.08
Vol

0.06

Linear (Vol)

0.04

Expon. (Vol)
Log. (Vol)

0.02

Poly. (Vol)

0
‐0.02

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Power (Vol)

Diameter (cm)
Gambar 2. Sebaran volume dan diameter pohon songga di Kabupaten Bima
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa kecuali model eksponen, semua model
bisa digunakan untuk menaksir produksi kayu songga, karena sesuai dengan
persyaratan yang diperkenankan. Menurut Marcelino (1960) dan Prodan (1965)
dalam Bustomi dan Soemarna (1986), dalam menyusun model berdasarkan
persamaan regresi yang menggunakan satu peubah diperkenankan kesalahan
baku (Se) maksimal 25 %, sedangkan apabila menggunakan dua peubah
diperkenankan kesalahan baku maksimal 20 %. Namun demikian, dilihat dari nilai
R‐square semua model rata‐rata tidak lebih dari 70 %, artinya penggunaan model
persamaan tersebut dengan variabel diameter masih lebih dari 30 % ada faktor
lain yang berpengaruh dalam menentukan produk kayu songga. Berdasarkan
kesederhanaan model, mungkin lima model ini yang bisa dipergunakan pada
program statistik SPSS 11.5. (Jonathan, 2006).
Dengan pertimbangan
kesederhanaan model (mudahnya aplikasi) pada Tabel 3, model linear dan power
adalah model‐model yang relatif lebih mudah diaplikasikan dibandingkan dengan
dua model lainnya. Oleh karena tu, dalam kajian berikutnya difokuskan hanya
kepada dua model linear dan power tersebut.
Disamping diameter pohon (dbh), produk kayu atau volume pohon
berdiri songga dipengaruhi juga oleh tinggi pohon, dalam hal ini adalah tinggi
pohon pada diameter batang/cabang ≥ 5 cm (Td5). Model linear dengan variabel
diameter seperti pada Tabel 3, berpengaruh terhadap nilai produk (volume) kayu
sampai 66 %, dan kurang dari 34 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti tinggi
pohon dan variabel lainnya. Demikian juga terhadap model power, berpengaruh
sampai 70 % dan hampir 30 % karena faktor lain. Penyusunan model linear dan
power dengan dua variabel, yaitu diameter dan tinggi pohon diharapkan dapat
meningkatkan R‐square (R2) dari R‐square sebelumnya (Tabel 4).
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Tabel 4. Model regresi berganda volume kayu songga di Bima
No.
1

Model regresi
Linear

2

Power

Persamaan regresi
Ƥ = ‐0,023 + 0,004 D + 0,003
Td5
Ƥ = 0,00001 D 1,996 Td50,491

Se (%)
0,65

R2 (%)
70,50

16,10

76,30

Keterangan : Td5 = tinggi pohon pada diameter batang/cabang ≥ 5 cm
Penyusunan model regresi berganda seperti pada Tabel 4, hanya relatif
kecil dapat meningkatkan R‐square dan akurasi dugaan dari model persamaan
yang sama dengan satu variabel diameter sebelumnya. Pada model linear, R‐
square meningkat hanya 6,75 % dan akurasi dugaan tidak mengalami
peningkatan. Pada model power, R‐square meningkat hanya 9,00 %, sedangkan
akurasi dugaan meningkat 10,11 %. Rendahnya peningkatan rata‐rata R‐square ini
perlu kajian lebih lanjut mengenai hubungan (koefesien korelasi) antar variabel.
R‐square sebesar 0,76 berarti ada faktor lain yang berpengaruh selain diameter
dan tinggi pohon (Td5) sebesar kurang lebih 24 % terhadap besaran produk kayu
songga. Faktor‐faktor tersebut seperti variasi tinggi batang utama, variasi
jumlah cabang dan ranting pohon pada diameter ujung 5 cm, sistem
percabangan (mendatar, tegak lurus dan membentuk sudut tertentu), dan
variasi panjang cabang dan ranting yang ikut menentukan besaran produk kayu
songga.
Korelasi antar variabel yang berpengaruh terhadap produksi kayu
songga disajikan pada Tabel 5. Semua variabel mempunya korelasi yang sangat
erat dan signifikan pada taraf 99 % (**), yaitu mempunyai nilai koefesien korelasi
(r) lebih dari 70 %. Koefesien korelasi antara diameter dan tinggi pohon yang
signifikan sebesar hampir 71 % dapat menjelaskan, kenapa peningkatan R‐square
dan Se yang relatif rendah dari model penduga satu variabel ke penduga dua
variabel. Nilai r yang paling tinggi adalah korelasi antara diameter batang dan
produk kayu songga, yang mempunyai koefesien determinasi (r2) sebesar 0,661.
Hampir 67 % perubahan besaran produk kayu disebabkan oleh perubahan
diameter batang (dbh), sedangkan tinggi pohon pada diameter 5 cm
berpengaruh sampai 52 % terhadap besaran produk kayu songga.
Tabel 5. Korelasi antar variabel dengan produk kayu songga
No
1
2
3

Variabel
Diameter batang dan tinggi
pohon pada diameter 5 cm
Diameter batang dan produk
kayu
Produk kayu dan tinggi
pohon pada diameter 5 cm

Koefesien korelasi (r) Koefesien determinasi (r2)
0,708**
0,501
0,813**

0,661

0,724**

0,524

** significan pada level 99 %
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IV. KESIMPULAN
Potensi tanaman songga di Kabupaten Bima dan Kodya Bima ditemukan
pada lokasi‐lokasi sebagai berikut :
a. Hutan sokerombok Lau Kecamamatan Lambo dengan kerapatan dan
perkiraan stok kayu songga adalah 195 individu/ha dan 0,03 m3 (13 pohon) ;
b. Tololai Desa Mawu Kecamatan Ambalawi dengan kerapatan dan prediksi
stok kayu adalah 220 individu/ha dan 0,06 m3 (17 pohon) ;
c. Kawasan hutan Donggasama (RTK 67) Kecamatan Sape dengan kerapatan
dan prediksi stok kayu adalah 120 individu/ha dan 0,73 m3 (16 pohon) ;
d. Kawasan hutan lindung (RTK 54) Saro Kecamatan Sanggar dengan
kerapatan dan prediksi stok kayu adalah 166 individu/ha dan 1,24 m3 (41
pohon).
e. Desa Safeli Kelurahan Kolo Kecamatan Asa Kota dengan kerapatan dan
prediksi stok kayu adalah 100 tanaman/ha dan 0,02 m3 (8 pohon).
Berdasarkan ketepatan dugaan, nilai koefesien determinasi dan
kesederhanaan model maka alternatif model‐model yang terpilih adalah dengan
satu variabel Ƥ = ‐0,0267 + 0,0055 D dan Ƥ = 0,00004 D 2,8520 , dua variabel Ƥ = ‐
0,023 + 0,004 D + 0,003 Td5 dan Ƥ = 0,00001 D 1,996 Td50,491.
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STUDI KEMAMPUAN BEBERAPA JENIS RUMPUT PAKAN DALAM MEMPERBAIKI
SIFAT FISIK DAN KIMIA TANAH PADA EKOSISTEM SAVANA DI SUMBA TIMUR

Oleh :
Prijo Soetedjo
ABSTRAK
Rumput dan semak marupakan vegetasi uatama penyususn ekosistem savana.
Kedua vegetasi ini merupakan sumber pakan, tanaman penutup tanah untuk
meminimumkan evaporasi, dan sebagai vegetasi penyangga nutrisi pada tanaman
pohon. Namun kemampuan vegetasi ini cenderung menurun bahkan terdegradasi
sebagai akibat pengelolaan lahan yang kurang tepat. Suatu penelitian mengenai
kemampuan kemampuan konservasi lahan beberapa jenis rumput pakan telah
dilakukan di desa Nangga Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan memperbaiki kondisi fisik dan
kimia lahan dari beberapa jenis rumput pakan yang diteliti. Penelitian ini dirancang
dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktor tunggal yaitu jenis rumput pakan
yang terdiri dari enam jenis yaitu Brachiaria mutica, Setaria spachelata,
Andropogon pertusus, Panicum maximum, Euchlaena mexicana dan Andropogon
plumosus dan diulang tiga kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumput
Brachiaria mutica memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan jenis
rumput yang lain, rumput Andropogon pertusus memberikan pengaruh yang lebih
baik terhadap komponen fisik tanah yaitu kerapatan isi tanah dan porositas tanah.
Kandungan kimia tanah (C organik, P, K, pH, KTK) mengalami peningkatan
dibandingkan kondisi awal pada semua lahan satuan percobaan yang ditanami
rumput‐rumput tersebut.
Kata kunci: Brachiaria mutica, Setaria spachelata, Andropogon pertusus,
Panicum maximum, Euchlaena mexicana dan Andropogon plumosus,
kerapatan isi, porositas dan.kandungan kimia tanah
PENDAHULUAN
Rumput, semak dan pohon yang terpencar merupakan vegetasi
dominan yang membentuk ekosistem Savana. Eksosistem ini sangat penting
peranannya dalam menjaga stabilitas sistem hidrologi dan penyedia unsur hara
bagi tanaman pohon. Ekosistem savana merupakan ekosistem penyedia pakan
bagi ternak terutama ternak besar. Namun ekosistem savana merupakan bentuk
ekosistem yang kurang stabil dan rentan terhadap perubahan. Kestabilan daya
dukung ekosistem savana ini di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di
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Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami degradasi. Degradasi ini terutama
disebabkan oleh pengembalaan ternak yang berlebihan, pembakaran yang tidak
terkontrol, dan penebangan pohon untuk energi rumah tangga dan pagar..
Usaha peternakan telah lama dikenal di NTT pada umumnya dan Sumba
Timur khususnya. Sistem peternakan di Sumba Timur masih bersifat ekstensif,
artinya ternak dilepas begitu saja di padang dengan mengkonsumsi rumput atau
hijauan yang terdapat di padang. Sistem ini dihadapkan pada permasalahan
ketersediaan pakan yang menurun pada musim kemarau dan peningkatan
degradasi lahan. Pada musim kemarau sangat sulit menemukan hijauan di
padang (Nulik dan Bamualim, 1998).
Peternakan lepas menjadi salah satu sumber peneyebab degradasi
lahan melalui penginjakan (trampling), pembakaran, perengutan (browsing) dan
pemangkasan pohon tertentu sebagai sumber pakan. Pemadatan tanah oleh
injakan berat ternak dapat meningkatkan kerapatan lindak yang mengakibatkan
turunnya pengudaraan, laju peresapan dan perkembangan akar. Penurunan
kemantapan agregat tanah, kemampuan pengikatan air serta meningkatnya laju
limpasan permukaan sampai pada terjadinya erosi merupakan efek buruk dari
pemadatan tanah akibat injakan berat ternak.
Salah satu usaha perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan
perbaikan pengelolaan ekosistem savana dengan mengembangankan tanaman
rumput dan semak sebagai komponen utama yang mampu berfungsi sebagai
vegetasi konservasi tanah dan air, penyedia pakan ternak yang mampu tumbuh
dan berkembang baik pada kondisi setempat, tahan kering, mempunyai kualitas
yang baik dan mampu menambah berat badan ternak.Untuk mendukung hal ini
perlu juga sistem peternakan semi intensif, pengelolaan pembakaran, dan
pengelolaan kayu sumber energi rumah tangga.
Jenis rumput lokal yang ada ternyata belum mampu menyediakan
hijauan yang memadai untuk usaha peternakan terutama pada musim kemarau,
karena itu perlu adanya jenis‐jenis rumput introduksi. Beberapa studi yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa banyak jenis rumput sumber pakan ternak yang
dapat dikembangkan, seperti Brachiaria mutica memiliki kemampuan
memperbaiki sifat fisik dan kimia lahan, produksi hijauannya tinggi serta memiliki
kualitas yang baik (Sanang dan Bulo, 2000)
Pertumbuhan rumput Brachiaria mutica menjalar dan pada setiap
bukunya tumbuh akar‐akar baru. Penyebaran akar yang cukup banyak
menyebabkan kemampuan ekspansi akar ke tanah cukup besar yang
menyebabkan retakan‐retakan ditanah sehingga porositas tanah menjadi lebih
baik. Brachiaria mutica produksi hijauannya dapat mencapai 100‐200 ton/tahun,
rumput ini tahan terhadap injakan dan renggutan serta tahan terhadap
kekeringan (Sanang dan Bulo, 2000), namun kemampuan untuk memperbaiki
sifat fisik dan kimia tanah serta kemampuan adaptasinya belum diketahui pada
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kondisi lingkungan di desa Nangga Kecamatan Karera, Sumba Timur. Informasi
kemampuan adaptasi rumput pakan dan kemampan daya dukung perbaikan
lahan sebagai bahan konservasi, dan memberikan nilai positif pada ternak belum
banyak dipelajari pada kondisi geofisik seperti di desa Nangga. Oleh karena itu,
penelitian pada kondisi lingkungan fisik di Sumba Timur khususnya desa Nangga
yang merupakan daerah peternakan perlu dilakukan terhadap sejumlah jenis
pakan ternak potensial untuk dikembangkan yang diharapkan mampu
mengurangi degradasi lahan yang cendrung meningkat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di desa Nangga, Kecamatan Karera, Kabupaten
Sumba Timur selama 6 bulan. Bahan‐bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bibit rumput (Brachiaria mutica, Setaria spachelata, Andropogon pertusus,
Panicum maximum (bengggala), Euchlaena mexicana dan Andropogon plumosus.
Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan percobaan faktor tunggal dan diulang 3 kali. Variabel perlakuan
terdiri atas beberapa jenis rumput pakan yaitu :
R1 : Rumput Brachiaria mutica
R2 : Rumput Setaria Spachelata
R3 : Rumput Andropogon pertusus
R4 : Rumput Panicum maximum
R5 : Rumput Euchlaena mexicana
R6 : Rumput Andropogon plumosus
Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan jika terdapat
perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %.
Peubah pengamatan erdiri atas peubah fisik tanah dan kimia tanah yang
dianalisa pada awal dan akhir penelitian, sedangkan peubah kualitas rumput
dilakukan pada akhir penelitian.
Peubah fisik tanah :
1) Kerapatan isi tanah dengan metode ring sampel
2) Porositas tanah dengan metode ring sampel
Peubah kimia tanah :
1) Kandungan C‐organik tanah (%) dengan metode pengabuan
(Wakley dan Black, 1934),
2) N‐total dengan metode semiautomatic Kjedhal digestion
(AOAC),
3) P2O5 dengan metode Olsen (ppm) (Olsel et al, ‐1954 ),
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4) K tersedia dengan metode Flame fotometer (Hanway dan
Heidel, 1969),
5) pH dengan metode H2O,
6) KTK
Peubah tanaman yang diamati pada setiap kali pemotongan :
1) Produksi rumput per petak (kg/10m2), dengan menimbang
berat rumput per petak pada setiap kali pemotongan
HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Hijauan (kg/10 m2)
Hasil analisis terhadap produksi hijauan jenis rumput yang diteliti (Tabel
1) menunjukkan bahwa sampai pemotongan III rata‐rata produksi hijauan
Brachiaria mutica lebih tinggi, kemudian diikuti oleh jenis rumput Panicum
maximum, Setaria spachelata, Euchlaena mexicana, Andropogon pertusus dan
Andropogon plumosus.
Tabel 1. Rata‐Rata Produksi Hijauan Dari Jenis‐Jenis Rumput yang Diteliti

Brachiaria mutica
Setaria spachelata
Andropogon pertusus
Panicum maximum

Rata‐rata produksi hijauan (kg/10m2)
Pemotongan I
Pemotongan II
Pemotongan III
4,66
7,06
9,21
2,56
4,4
6,46
0,39
1,16
2,36
1,9
9,1
10,5

Euchlaena mexicana
Andropogon plumosus

0,85
0,38

Jenis rumput

1,96
1,6

3,33
1,93

Brachiaria mutica dengan kemampuan tumbuh yang baik dan
kepadatan tanaman yang tinggi menyebabkan produksi hijauan yang dihasilkan
juga tinggi. Sebaliknya Euchlaena mexicana dengan kemampuan tumbuh dan
kepadatan tanaman yang rendah, menyebabkan produksi hijauannya juga
rendah.
Pertumbuhan Brachiaria mutica yang menjalar dan pada setiap bukunya
terbentuk akar, yang membuat bertumbuhnya tunas‐tunas baru. Dengan
demikian tingkat kanopinya menjadi besar, yang menyebabkan semakin banyak
radiasi matahari yang diserap yang membuat proses fotosintesis dapat berjalan
dengan baik. Hasil fotesintesis ditranslokasikan ke berbagai jaringan tanaman,
terutamaa jaringan meristem sehingga tanaman mampu tumbuh dengan cepat
yang meningkatkan produksi hijauan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gardner,
Peace dan Mitchel (1991) bahwa hasil berat kering total merupakan akibat
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efisiensi penyerapan dan pemanfaatan radiasi matahari oleh tajuk tanaman,
untuk memperoleh laju pertumbuhan yang maksimal, harus terdapat cukup
banyak daun dalam tajuk untuk menyerap sebagian besar radiasi matahari yang
jatuh ke atas tajuk tanaman.

Analisis Fisik Tanah
Porositas Tanah
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa penanaman berbagai jenis
rumput pakan pada lahan satuan percobaan memberikan pengaruh yang nyata
terhadap porositas tanah.
Lahan satuan percobaan yang di tanami Andropogon pertusus memiliki
nilai porositas total yang tinggi (Tabel 2) sebagai akibat kemampuan menerobos
tanah yang baik dari akarnya, yang menciptakan ruang‐ruang kosong sehingga
persentasi pori‐pori tanah meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi pada lahan
satuan percobaan yang ditanami Setaria spachelata, kemampuan akar untuk
menerobos tanah yang rendah, tidak banyak ruang‐ruang kosong yang tercipta,
semakin rapatnya partikel‐partikel tanah, sehingga nilai porositas totalnya
rendah.
Tabel 2. Pengaruh Jenis‐Jenis Rumput Terhadap Porositas Total Tanah
Jenis Rumput
Brachiaria mutica
Setaria spachelata
Andropogon pertusus
Panicum maximum
Euchlaena mexicana
Andropogon plumosus
BNT 5 %

Rata‐rata porositas tanah (%)
46,28 ab
42,05 a
52,43 b
47,56 ab
48,20 b
46,66 ab
5,57

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata
menurut uji BNT pada taraf 5 %
Euchlaena mexicana, Panicum maximum dan Brachiaria mutica,
merupakan jenis rumput introduksi yang mempunya nilai porositas total yang
cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun merupakan rumput
introduksi ternyata jenis‐jenis rumput ini dapat memberikan pengaruh yang baik
terhadap porositas total tanah.

Kerapatan Isi Tanah (g/cm3)
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa rumput‐rumput pakan yang di
tanam pada lahan satuan percobaan memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap kerapatan isi tanah. Hasil analisis lanjut uji BNT menunjukkan bahwa
lahan satuan percobaan yang ditumbuhi Setaria spachelata mempengaruhi
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kerapatan isi tanah sangat nyata dibandingkan kerapatan isi tanah pada lahan
satuan percobaan yang di tanami Andropogon pertusus, namun tidak berbeda
nyata dengan kerapatan isi tanah pada lahan satuan percobaan yang di tumbuhi
Brachiaria mutica, Andropogon plumosus, Panicum maximum, dan Euchlaena
mexicana (Tabel 3)
Tabel 3. Pengaruh Jenis‐Jenis Rumput Terhadap Kerapatan Isi Tanah
Jenis Rumput
Brachiaria mutica
Setaria spachelata
Andropogon pertusus
Panicum maximum
Euchlaena mexicana
Andropogon plumosus
BNT 5 %

Rata‐rata kerapatan isi (g/cm3)
1,39 b
1,50 b
1,23 a
1,36 ab
1,34 ab
1,38 b
0,14

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata
menurut uji BNT pada taraf 5 %
Hal ini tampaknya disebabkan karena perkembangan dan penyebaran
akar Setaria spachelata belum mampu untuk menerobos tanah sehingga belum
mampu untuk merubah kerapatan isi tanah. Hasil penelitian ini sama dengan
pendapat Utomo (1998) bahwa aktivitas akar dapat membentuk retakan‐retakan
(cracks), sehingga porositas tanah meningkat sehingga menurunkan kerapatan
isi tanah. Nilai kerapatan isi ini berhubungan dengan pengamatan sebelumnya
terhadap porositas total tanah semakin tinggi nilai porositas total tanah akan
menyebabkan nilai kerapatan isinya menurun.
Andropogon pertusus memiliki nilai kerapatan isi yang paling rendah,
yang di pengaruhi oleh penyebaran akar yang banyak akibat cepatnya
pembentukan anakan baru karena rumput ini merupakan rumput lokal sehingga
kemampuan adaptasinya dengan kondisi lingkungan setempat cukup baik. Hal
ini didukung oleh hasil studi Nulik dan Bamualim (1998) bahwa Andropogon
pertusus merupakan salah satu jenis rumput lokal Sumba yang tersedia cukup
sampai bulan September yang pertumbuhannya bersifat perrenial.
Nilai kerapatan isi pada lahan satuan percobaan yang ditumbuhi
Brachiaria mutica tidak berbeda nyata dengan lahan satuan percobaan yang
ditumbuhi rumput Setaria spachelata. Hal ini tampaknya disebabkan karena
perkembangan akar dari ke dua jenis rumput ini relatif sama, sehingga
kemampuan menerobos tanah sampai pada kemampuannya untuk merubah
kerapatan isi tanah juga relatif tidak berbeda.
Analisis Kimia Tanah
Hasil analisis varian terhadap beberapa kandungan kimia tanah pada
lahan satuan percobaan yang ditumbuhi oleh beberapa jenis rumput pakan tidak

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA |

81

menunjukkan perbedaan yang nyata (C‐organik, N‐total, P tersedia, K tersedia,
pH tanah), sedangkan KTK menunjukkan perbedaan yang nyata. Hasil analisa
kandungan kimia tanah tersebut dapat di lihat pada Tabel 4
Tabel 4. Analisis Kimia Tanah Lahan yang Ditumbuhi Beberapa Jenis Rumput
Pakan pada Akhir Penelitian

Brachiaria mutica
Setaria spachelata
Andropogon pertusus

Peubah Pengamatan Kandungan Kimia Tanah
C‐Organik N‐Total P Tersedia K Tersedia
pH
KTK
(%)
(%)
(ppm)
(me/100) (H2O) (me/100 g)
1,89
0,16 a
77,12
1,21
6,99 37,85 a
2,34
0.16 a
82,33
2,03
6,98 38,03 a
1,25
0,18 b
58,76
1,39
6,85
41,68 b

Panicum maximum
Euchlaena mexicana
Andropogon plumosus
BNT 5 %

2,34
1,6
2,91
tn

Jenis Rumput Pakan

0,21 b
0,19 b
0,14 a
0,03

68,68
75,35
67,25
tn

1,66
1,87
2,13
tn

7,07
7,06
6,79
tn

38,63 a
39,85 ab
38,10 a
1,01

Keterangan : angka – angka yang di ikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak
nyata menurut uji BNT pada taraf 5 %, tn =tidak nyata menurut uji
BNT pada taraf 5 %
Kandungan C‐ Organik Tanah
Lahan satuan percobaan yang di tumbuhi oleh jenis‐jenis rumput pakan
mempunyai kandungan C‐organik yang tidak berbeda nyata. Hal ini tampaknya
disebabkan karena jangka waktu penelitian yang kurang lebih 6 (enam) bulan
belum mampu memberikan sumbangan bahan organik yang berasal dari jaringan
tanaman rumput. Tampaknya kemampuan melepaskan karbon pada semua
rumput yang diteliti melalui sumbangan bahan organik yang berasal dari jaringan
tanaman dapat dikatakan sama, terutama yang berasal dari perakaran.
Kemungkinan perkembangan akar dari semua jenis rumput yang diteliti relatif
masih seragam, yang mengakibatkan pelepasan karbon juga relatif tidak
berbeda.Sejumlah penelitian menunjukkkan bahwa sampai tahun kedua
pengaruh perlakuan tanaman pagar dalam sistem pertanaman lorong dan
pemberian hasil pangkasan sebagai pupuk hijau terhadap kesuburan tanah tidak
berbeda nyata secara statistik.
Kandungan N‐Total Tanah
Kandungan N‐total tanah pada lahan satuan percobaan yang ditumbuhi
oleh rumput‐rumput pakan yang diteliti menunjukkan perbedaan yang nyata.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kandungan N berhubungan dengan
kandungan C, akan terjadi penurunan kandungan nitrogen dengan
meningkatnya karbon. Kandungan C organik pada lahan yang ditumbuhi jenis
rumput pakan introduksi mempunyai kandungan N lebih tinggi (Andropogon
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pertusus, Panicum maximum dan Euchlaena mexicana) nampaknya berhubungan
dengan kemampuan sistem perakarannya yang mampu membuat ruang pori dan
kerapatan isi yang baik (Tabel 2 dan 3). Kondisi memacu proses pelepasan dan
pengikatan N oleh koloid tanah lebih baik untuk mendukung produksi hijauan
yang baik pula (Tabel 1). Umur tanaman yang relatif seragam memungkinkan
penyerapan N‐nya juga relatif sama, sehingga kandungan N yang ada dalam
tanah pada sebagian lahan satuan percobaan juga relatif tidak berbeda.
Kandungan P‐Tersedia Tanah
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
nyata dari penanaman jenis‐jenis rumput pakan terhadap kandungan P‐ tersedia
tanah. Hal ini tampaknya disebabkan rumput pada umumnya membutuhkan P
dalam jumlah yang kecil. Kemungkinan penyerapan P yang dilakukan oleh semua
jenis rumput yang diteliti relatif sama, sehingga kandungan P‐tersedia tanah
pada lahan satuan percobaan yang di tanamai rumput yang di teliti relatif tidak
berbeda.
Kandungan K‐Tersedia Tanah
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
nyata dari penanaman jenis rumput terhadap K‐tersedia tanah. Hal ini
tampaknya disebabkan rumput pada umumnya tidak membutuhkan unsur K
dalam jumlah yang besar, akibatnya penyerapan K oleh rumput menjadi sedikit
dan relatif seragam pada semua jenis rumput yang diteliti, sehingga kandungan
K‐tersedia tanah pada lahan satuan percobaan relatif tidak berbeda.
pH Tanah
Nilai pH tanah pada lahan satuan percobaan yang ditanami jenis‐jenis
rumput pakan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata berdasarkan analisis
varian. Hal ini tampaknya disebabkan karena pH tanah tidak mudah berubah,
karena adanya kapasitas sanggahan dari tanah (Hakim, 1986). Kemungkinan
inilah yang menyebabkan tidak adanya perbedaan nilai pH yang nyata pada lahan
satuan percobaan yang ditumbuhi oleh jenis‐jenis rumput pakan yang diteliti.
Kapasitas Tukar Kation (KTK) Tanah
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata
dari penanaman jenis‐jenis rumput pakan terhadap KTK tanah. Hasil analisis uji
lanjut BNT taraf 5 % menunjukkan bahwa KTK tanah pada lahan satuan
percobaan yang ditumbuhi Andropogon pertusus berbeda nyata dengan KTK
tanah pada lahan satuan percobaan yang ditumbuhi Brachiaria mutica, Setaria
spachelata, Andropogon plumosus dan Panicum maximum.
Tingginya KTK tanah pada lahan satuan percobaan yang ditumbuhi
Andropogon pertusus tampaknya berhubungan dengan kandungan C‐organik
tanah. Hakim dkk (1986) dalam studinya menunjukkan bahwa karbon
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merupakan bahan organik yang utama. Kandungan C‐organik yang cukup tinggi
pada lahan satuan percobaan menunjukkan kandungan bahan organiknya juga
tinggi. Hardjowigeno (2003) menunjukkan bahwa tanah‐tanah dengan
kandungan bahan organik yang tinggi mempunya KTK lebih tinggi daripada
tanah‐tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah.
Walaupun dari hasil analisis statistik kandungan kimia tanah tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata, namun bila dibandingkan dengan kondisi
awal tampak bahwa kandungan kimia tanah setelah akhir penelitian mengalami
peningkatan yang cukup baik (Tabel 5), meskipun kandungan N nya mengalami
penurunan.
Kandungan C‐organik pada akhir penelitian pada semua lahan satuan
percobaan yang ditumbuhi jenis rumput pakan mengalami peningkatan. Hal ini
tampaknya dipengaruhi oleh adanya pelepasan CO2 dari akar rumput pada saat
melakukan respirasi. Karbon selain berasal dari dekomposisi bahan organik juga
berasal dari akar tanaman yang melapaskan CO2 (Hakim,1986).
Tabel 5. Perubahan Kandungan Kimia Tanah Setelah Akhir Penelitian
Jenis Rumput
Pakan

Perubahan Kandungan Kimia Tanah
C‐Organik N‐ Total P Tersedia K Tersedia
pH
KTK
(%)
(%)
(ppm)
(me/100)
(H2O) (me/100 g)
+ 1,65
‐ 0,07
+ 6,74
+ 0,22
+1,06 + 1,23
+ 2,10
‐ 0,07
+ 11,95
+ 1,04
+1,05 + 1,41
+ 1,01
‐ 0,05
‐ 11,62
+ 0,40
+0,92 + 5,06

Brachiaria mutica
Setaria spachelata
Andropogon
pertusus
Panicum maximum + 2,10
Euchlaena mexicana + 1,36
Andropogon
+ 2,67
plumosus

‐ 0,02
‐ 0,04
‐ 0,09

‐ 1,70
+ 4,97
‐ 3,13

+ 0,67
+ 0,88
+ 1,14

+1,14
+1,13
+0,86

+ 2,01
+ 3,23
+ 1,48

Keterangan : (+) = meningkat dari kondisi awal, (‐)=menurun dari kondisi awal
Pertumbuhan rumput yang cukup baik, yang terlihat dari produksi
hijauannya yang tinggi menunjukkan bahwa proses fisiologis rumput berjalan
dengan baik, salah satunya adalah keseimbangan antara fotosintesis dan
respirasi. CO2 ditangkap tanaman untuk proses fotosintesis, selanjutnya
dilepaskan lewat proses respirasi melalui akar. Proses respirasi yang berjalan
baik, memungkinkan pelepasan CO2 kedalam tanah juga semakin banyak.
Kandungan N‐total mengalami penurunan di bandingkan kondisi awal.
Hal ini tampaknya disebabkan oleh adanya penggunaaan nitrogen oleh rumput.
Salah satu karakteristik rumput adalah pertumbuhan vegetatifnya yang cepat
dengan adanya pembentukan anakan baru yang cepat. Pertumbuhan vegetatif
memerlukan pasokan nitrogen yang cukup.
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Produksi hijauan yang tinggi dari jenis‐jenis rumput tersebut didominasi
oleh bagian vegetatifnya terutama daun, yang tentu saja memerlukan N dalam
jumlah yang banyak.. Dengan penyerapan N yang banyak tersebut
mengakibatkan kandungan N‐total dalam tanah menurun. Namun diharapkan
sumbangan N yang berasal dari guguran daun rumput‐rumput tersebut selama
musim kering berikutnya mampu memberikan sumbangan N ke dalam tanah,
sehingga ketersediaan N dalam tanah akan meningkat.
Kandungan P‐tersedia tanah mengalami peningkatan pada lahan‐lahan
yang ditumbuhi Brachiaria mutica, Setaria spachelata, dan Euchlaena mexicana,
sedangkan lahan yang ditumbuhi Panicum maximum, Andropogon plumosus dan
Andropogon pertusus mengalami penurunan pada akhir penelitian, akan tetapi
peningkatan dan penurunan kandungan P tersedia ini secara statistik tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata. Adanya P tersedia yang meningkat dan
yang menurun ini mungkin juga disebabkan oleh faktor lain yang tidak
teridentifikasi dalam penelitian ini.
K‐tersedia pada akhir penelitian untuk semua lahan satuan percobaan
menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi awal. Peningkatan ini
tampaknya tidak disebabkan oleh perlakuan/variable yang diteliti, mungkin
variable lain yang berpengaruh. Hakim dkk (1986) melalui studinya menunjukkan
bahwa penambahan K dapat terjadi sebagai akibat pemberian air irigasi yang
mengandung lumpur din dalamnya, namun dalam penelitian ini tidak diamati
pengaruh pemberian air terhadap kandungan K tersedia.
Tabel 5 menunjukkan bahwa pH tanah pada semua lahan satuan
percobaan meningkat pada saat akhir penelitian. Peningkatan pH ini masih
belum menunjukkan adanya perubahan karena kisaran pHnya masih antara agak
asam sampai netral. Pertumbuhan rumput selama kurang lebih enam bulan
belum dapat merubah pH tanah.
KTK tanah pada semua lahan satuan percobaan menunjukkan
peningkatan pada akhir penelitian. Hal ini berkaitan dengan kandungan C‐
organik tanah. Hakim dkk (1986) dalam studinya menunjukkan bahwa karbon
merupakan bahan organik yang utama. Kandungan C‐organik yang cukup tinggi
pada lahan satuan percobaan menunjukkan kandungan bahan organiknya juga
tinggi. Hardjowigeno (2003) menunjukkan bahwa tanah‐tanah dengan
kandungan bahan organik yang tinggi mempunya KTK lebih tinggi daripada
tanah‐tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan yang telah dijabarkan dapat
disimpulkan bahwa :
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1.
2.

3.

Jenis rumput Brachiaria mutica memiliki kemampuan adaptasi yang cukup
baik yang dilihat dari tingginya stabilitas produksi hijauannya.
Rata‐rata semua jenis rumput yang diteliti mampu memperbaiki komponen
fisik tanah yang ditunjukkan oleh nilai porositas total dan kerapatan isi
tanah. Nilai porositas total tanah dan kerapatan isi tertinggi dijumpai pada
lahan yang ditanami jenis rumput Andropogon pertusus.
Pada umumnya semua jenis rumput pakan yang diteliti mampu
memperbaiki beberapa komponen kimia tanah antara lain kandungan N, P,
K, C‐organik dan KTK tanah. Jenis rumput Brachiaria mutica, Setaria
spachelata, Panicum maximum dan Euchlaena mexicana mampu
memperbaiki kondisi kimia lahan lebih baik dibandingkan jenis rumput lokal
Andropogon pertusus dan Andropogon plumosus.
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ABSTRAK
Savana adalah tipe habitat dominan di Taman Nasional Komodo (TNK) selain hutan
gugur terbuka, hutan mangrove dan hutan lebat tertutup. Dua habitat kunci bagi
keberadaan satwa komodo adalah hutan gugur terbuka dan savana. Kadal
ektotermik, seperti Komodo, memperlihatkan perilaku termoregulasi untuk
menjaga suhu inti tubuh yang sesuai. Komodo memperoleh panas dari habitat
terbuka dan memanfaatkan naungan hutan untuk mencegah kepanasan. Selain itu,
savana menyediakan sumber pakan penting bagi mamalia besar, mangsa utama
Komodo. Masalah utama terkait savana di TNK adalah kebakaran. Walaupun
kebakaran savana dipandang penting untuk regenerasi spesies, namun
pengendalian kebakaran tetap perlu dilakukan sehingga kebakaran tidak
mengubah atau menghilangkan keanekaragaman hayati di TNK.
Kata Kunci: kebakaran, komodo, mamalia besar, savana, termoregulasi
PENDAHULUAN
Taman Nasional Komodo merupakan taman nasional pertama di
wilayah Nusa Tenggara dengan tujuan utama untuk perlindungan dan
pelestarian satwa endemik komodo (Varanus komodoensis) yang sebarannya kini
terbatas di beberapa pulau dalam kawasan TNK dan beberapa kawasan yang
terisolasi di pesisir Barat dan Utara pulau Flores (Auffenberg, 1981; Ciofi & de
Boer, 2004). Taman Nasional Komodo dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah
Indonesia pada tahun 1980. Wilayah TNK juga ditetapkan sebagai Cagar Biosfer
dan Situs Warisan Dunia oleh UNESCO karena keunikan ekosistem baik di darat
maupun di wilayah perairan.
TN Komodo termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten
Manggarai Barat, terletak antara Pulau Sumbawa (NTB) dan Pulau Flores (NTT).
Kawasan ini terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca dan
Pulau Padar dan puluhan pulau‐pulau kecil. Dua pulau kecil penting yaitu Gili
Motang dan Nusa Kode juga merupakan habitat satwa komodo.
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EKOSISTEM SAVANA DI TN KOMODO
Tipe ekosistem utama kawasan TN Komodo adalah savana dan hutan
gugur terbuka. Namun tipe ekosistem lain dengan luasan yang lebih kecil yang
dijumpai di dalam kawasan TNK adalah hutan mangrove, hutan lebat tertutup
dan hutan kuasi awan. Wilayah TN Komodo berada di zona iklim terkering di
Indonesia , dengan tingkat curah hujan yang rendah. Kemarau panjang dan
kebakaran berulang secara konsisten mempertahankan tipe vegetasi hutan yang
terbuka dan kering termasuk savana (Auffenberg, 1981).
Penutupan vegetasi savana adalah yang paling dominan pada setiap
pulau utama (Gambar 1). Pulau Komodo seluas 311.59 km2 memiliki dominansi
savana sebesar 59.38 % dari total luas area. Pulau besar kedua yaitu Rinca (204.78
km2) didominasi savana sebesar 55.02 %. Hampir seluruh daratan Pulau Padar
adalah savana dengan persentasi 93.47 %, yang menjadikannya sebagai pulau
terkering di TN Komodo. Pulau Gili Motang dan Nusa Kode memiliki tutupan
savana yang tidak jauh berbeda yaitu sebesar 14.45 % dan 15.69 % (Jessop et al.,
2007). Luas penutupan habitat di dalam kawasan TNK secara rinci dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1. Luasan dan penutupan vegetasi (km2) di TN Komodo
Pulau Utama Habitat Komodo
Tipe Ekosistem
Kode
Gili
Komodo Rinca Padar
Motang
Hutan Mangrove
HM
3.01
6.50
0.40
0.00
Hutan Gugur Terbuka HGT
79.29
64.88 0.92
7.58
Hutan Lebat Tertutup HLT
38.63
27.24 0.00
0.53
Hutan Kuasi Awan
HKA
8.65
0.00
0.00
0.00
SH & SR 185.02 112.66 13.17
Savana Hutan dan
1.37
Savana Rumput
Luas Pulau
311.59 204.78 14.09
9.48
Sumber : Jessop et al., 2007

Nusa
Kode
0.04
6.18
0.00
0.00
1.15
7.33

Hutan savana di TN Komodo terbagi dalam dua tipe yaitu savana
palem (didominasi oleh kehadiran lontar Borassus flabellifer atau gebang Corypha
utan) dan savana Ziziphus mauritiana (Auffenberg 1981, Monk et al. 2000).
Namun Jessop et al. (2007) membagi tipe habitat ini ke dalam dua subtipe yaitu
savana hutan dan savana rumput dengan menambahkan padang rumput dan
perbedaan ketinggian dari permukaan laut.
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Gambar 1. Peta Penutupan Vegetasi TN Komodo berdasarkan
analisis citra Landsat TM 2004 dengan menggunakan
ArcView 3.2 (Imansyah, in prep).
Savana hutan merupakan padang rumput di dataran rendah yang
diselingi oleh beberapa kumpulan pepohonan yang membentuk kantong‐
kantong hutan. Biasanya dicirikan oleh pohon asam (Tamarindus indica) atau
bidara (Zyzyphus sp). Sedangkan savana rumput adalah padang rumput murni
yang dicirikan oleh pohon lontar atau pohon bidara. Biasanya tipe vegetasi ini
menutupi perbukitan, bahkan juga terdapat di atas ketinggian 500 m. Jenis
rumput yang mendominasi tipe vegetasi ini adalah Setaria adharens dan Cloris
barbata. Spesies pohon yang mendominasi tipe vegetasi ini adalah lontar. Kedua
tipe savana tersebut memiliki peran yang penting secara langsung dan tidak
langsung bagi keberlangsungan kehidupan satwa komodo.
PERAN SAVANA DALAM KEHIDUPAN KOMODO
Satwa komodo ditemukan hampir di semua tipe habitat. Namun
komodo memiliki preferensi habitat tertentu untuk mengatur suhu tubuh,
memperoleh makanan dan wilayah jelajah. Peran penting habitat savana bagi
perilaku komodo adalah sebagai berikut;
a.
Perilaku Termoregulasi
Sebagian besar komodo ditemukan pada elevasi rendah, umumnya
dibawah 700 mdpl. Savana tropis dan hutan gugur terbuka merupakan
habitat kunci bagi satwa Komodo. Namun habitat kunci tersebut terbatas
pada savana yang diselingi pepohonan. Seperti halnya anggota genus
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b.

Varanus lainnya, Komodo mengembangkan mekanisme termoregulasi
(mekanisme mempertahankan suhu inti tubuh dalam kisaran tertentu
walaupun suhu lingkungan sangat ekstrem). Kisaran suhu tubuh yang
dijaga oleh komodo melalui perilaku termoregulasi adalah ~350C. Panas
tubuh diperoleh dengan berjemur (basking) dan menyerap energi dari
matahari atau permukaan yang panas. Sedangkan kondisi dingin
diperoleh dengan mencari tempat teduh atau liang (Auffenberg, 1980)
atau membuka mulut lebar‐lebar (Harlow et al., 2010). Savana rumput
dengan sedikit pepohonan tidak signifikan berpengaruh pada perilaku
termoregulasi komodo ini karena menyediakan panas yang terlalu tinggi
dibandingkan suhu rata‐rata tubuh komodo jika dibandingkan dengan
habitat berhutan (Harlow et al., 2010).
Savana sebagai sumber pakan mamalia besar
Savana penting sebagai sumber pakan rumput bagi satwa mangsa
biawak komodo yaitu kerbau air (Bubalus bubalis), rusa (Cervus
timorensis) dan babi hutan (Sus scrofa). Beberapa jenis vegetasi savana
yang menjadi pakan mamalia besar antara lain Themeda arguens,
Heteropogon concortus, Chloris barbata dan buah dari Tamarindus indica
dan Zyzyphus sp (Auffenberg 1981, Mustari et al. 2006, Setiyati 2008).
Dominansi rumput savana sangat mendukung keberadaan populasi
mamalia besar di TNK. Hal ini dapat terlihat dari jumlah produktivitas
rumput di savana Pulau Padar yang cukup tinggi yaitu 15.29 kg/km2/hari
(dengan luas pulau 13.17 km2). Dengan tingkat produktivitas demikian,
Pulau Padar mampu mendukung kehidupan setidaknya 3000 ekor rusa,
satu‐satunya mamalia besar yang hidup di pulau tersebut (BTNK 2010).

PERMASALAHAN EKOSISTEM SAVANA DI TN KOMODO
Ekosistem kawasan Taman Nasional Komodo sangat rentan terhadap
ancaman kebakaran. Kebakaran savana di kawasan TNK sebagian besar
disebabkan oleh manusia dengan sedikit kejadian kebakaran yang terjadi karena
faktor alam. Kebakaran yang terjadi secara alami disebabkan oleh petir,
sedangkan kebakaran karena ulah manusia misalnya karena puntung rokok yang
dibuang sembarangan, dapat juga karena percikan api sewaktu mengasapi
sarang lebah madu atau sengaja dibakar untuk menghalau satwa atau membuka
lahan.
Kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun dengan frekuensi dan
areal terbakar yang bervariasi. Kebakaran savana dengan dampak areal terbakar
yang paling luas terjadi pada tahun 2013 dengan luas wilayah terbakar mencapai
346 ha. Kondisi ini berbeda dengan kejadian kebakaran pada tahun sebelumnya,
walau jumlah kejadian sama namun luas wilayah yang terkena dampak lebih kecil
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Jumlah Kejadian

(Gambar 2). Lokasi yang terbakar pada tahun 2013 terjadi pada wilayah Pulau
Komodo yang relatif susah dijangkau oleh petugas. Pemadaman menjadi lebih
sulit dilakukan dengan keterbatasan peralatan, personil dan peralatan
komunikasi yang memadai.
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Gambar 2. Frekuensi kejadian kebakaran hutan dan luasan areal yang
terbakar di TN Komodo (Data Kebakaran Hutan BTNK 2010‐
2015).
Pengelolaan kebakaran savana sejauh ini dilakukan dengan berupaya
sedapat mungkin memadamkan api meski dengan peralatan seadanya.
Pemadaman diutamakan jika terlihat api telah menjalar menuju hutan untuk
mencegah kebakaran di areal hutan. Pemadaman biasanya dilakukan pada
malam hari dengan menggunakan daun gebang atau daun lontar yang dipukul‐
pukulkan secara langsung pada api yang sedang menyala. Penggunaan peralatan
sederhana ini dinilai paling efektif dan efisien dibandingkan dengan air,
mengingat topografi kawasan TN Komodo yang berbukit‐bukit dengan sumber
air yang terbatas. Salah satu upaya memutus jalur api adalah menggunakan
sekat bakar dan balas bakar yang cukup efektif mencegah api masuk ke areal
hutan.
Kebakaran di areal savana ini sebenarnya dapat membantu regenerasi
rumput itu sendiri. Rumput yang terbakar akan membuka ruang bagi generasi
rumput berikutnya, baik untuk pertumbuhan maupun upaya mencari sinar
matahari. Selain itu rumput yang terbakar akan menjadi abu yang tentunya jauh
lebih mudah terurai dibandingkan dengan daun rumput yang masih utuh. Pada
awal musim hujan, rumput pada areal yang terbakar menjadi lebih cepat hijau
dibandingkan dengan rumput yang tidak terbakar. Hal ini juga menunjukkan
bahwa kebakaran di savana tidak mematikan rumput, justru dapat
mempertahankan kondisi padang rumput. Kebakaran di savana akan membatasi
bahkan mencegah perkecambahan dan pertumbuhan semak maupun pohon
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sehingga akan mempertahankan kondisi savana tersebut. Keberadaan savana ini
penting sebagai herbivora terutama rusa Timor, kerbau liar, dan kuda liar. Saat
kebakaran terjadi sangat jarang pula ditemukan satwa penting seperti mamalia
besar penghuni padang savana yang mati terjebak dalam areal kebakaran.
KESIMPULAN
Habitat savana terutama savana hutan secara langsung berperan
dalam pengaturan suhu tubuh satwa komodo. Secara tidak langsung kedua tipe
savana penting bagi keberlangsungan populasi komodo melalui penyediaan
pakan bagi satwa mamalia besar yang merupakan mangsa utama komodo.
Kebakaran savana yang terjadi hampir setiap tahun pada satu sisi
menguntungkan bagi produktivitas rumput namun tetap diperlukan kontrol
untuk mencegah dampak kebakaran yang luas yang dapat mengubah atau
menghilangkan keanekaragaman hayati lainnya.
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ABSTRAK
Kawasan savana adalah habitat yang ideal untuk rusa timor. Savana
menyediakan makanan, air, pelindung dan ruang. Keempat kebutuhan dasar
tersebut harus tersedia dalam kualitas yang baik dan jumlah yang cukup agar
rusa timor dapat hidup dan berkembangbiak di habitatnya. Di provinsi Nusa
Tenggara Timur terdapat beberapa kawasan konservasi yang memiliki kawasan
savana dan merupakan habitat rusa timor. Namun ada beberapa permasalahan
yang bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas savana sebagai habitat rusa
timor, diantaranya adalah penggembalaan ternak, pembakaran lahan, invasi
gulma, dan perambahan.
Pengelolaan savana perlu dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti melalui penilaian daya dukung
kawasan, pengaturan pembakaran yang terkendali, penanggulangan gulma baik
secara mekanis maupun biologi, dan penyediaan lahan bagi masyarakat. Tujuan
penulisan makalah ini adalah memberikan gambaran mengenai peranan penting
kawasan savana khususnya sebagai habitat rusa timor.
Kata kunci : Savana, habitat, rusa timor,
I.

PENDAHULUAN

Ekosistem savana dicirikan dengan pepohonan yang jarang, daerah
tertutup hanya ditemukan pada daerah yang kandungan air tanahnya cukup
tinggi seperti di dekat batang air atau lekukan (Ewusie, 1980). Berikut adalah
beberapa definisi savana: bioma savana merupakan campuran dari tanaman
berkayu (pohon dan semak) dengan lapisan bawah berupa rumput‐rumputan
dan forb (tumbuhan kecil berdaun lebar (Suttie et al., 2005); savana terdiri dari
vegetasi kompleks tanaman‐berkayu ‐ rumput di mana kepadatan pohon, semak‐
semak dan perdu sangat bervariasi dan penutup rumput berkembang dengan
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baik (Crowder and Chheda, 1982). Definisi lain savana adalah bioma yang
komplek yang merupakan transisi antara hutan dan padang rumput, didominasi
oleh kanopi hutan terbuka dan tumbuhan bawah yang tahan kekeringan yang
merupakan campuran rumput dan semak‐semak (Monk et al, 1997; Ardhana,
2012). Faktor iklim, edafik, api dan satwa herbivora adalah faktor‐faktor penting
yang saling terkait dan mempengaruhi struktur savana (Werner, 1991). Tipe
savana di kepulauan Indonesia adalah terbuka dan campuran padang rumput
dan savana pohon tersebar, dengan spesies rumput seperti Andropogon,
Heteropogon, Dichanthium, Bothriochloa, Themeda, Hyparrhenia, Ischaemum,
Chloris, Sorghum, Saccharum, dan Pennissetum (Van Steenis, 1958) ; Whyte, 1968
dalam Crowder & Chheda, 1982).
Savana seringkali dipandang sebagai area yang kurang produktif.
Padahal savana memiliki potensi sebagai lokasi ekowisata karena keunikan
lanskapnya (Stott, 1991). Ekosistem savana juga memiliki peranan penting bagi
satwaliar. Padang rumput savana di Indonesia adalah habitat untuk mamalia
ruminansia seperti Walabi lincah (Macropus agilis pauanus), Kijang/muncak
(Muntiacus muntjak), Banteng (Bos javanicus), Rusa Sambar (Rusa unicolor) dan
Rusa Timor (Rusa timorensis). Permasalahan yang timbul di savana biasanya
adalah penurunan produktifitas yang disebabkan oleh penggembalaan berat dan
perubahan komposisi vegetasi akibat invasi spesies eksotis seperti Acacia
nilotica.
Berdasarkan data statistik BPKH Kupang (2011), kawasan savana di
Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas lebih kurang 1,023 juta hektar (22%) dari
4,650 juta hektar kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Di Provinsi NTT dari
29 kawasan konservasi yang ada, hanya tujuh kawasan konservasi saja yang
dihuni oleh rusa timor (Rusa timorensis, de Blainville 1822), yaitu: Cagar Alam
Mutis Timau, Suaka Margasatwa (SM) Kateri, SM Harlu, SM Parhatu, SM Ale
Aisio, Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Menipo, dan Taman Buru Dataran Bena
(BBKSDA NTT, 2008).
Rusa timor adalah salah satu mamalia besar yang dilindungi oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan
Satwa. Rusa timor (Rusa timorensis, de Blainville 1822) sejak tahun 2008 telah
masuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh International Union for
Conservation of Nature (IUCN), sebagai satwa dengan kategori Vulnerable. Salah
satu alasannya adalah karena populasi individu dewasa di habitat alaminya
kurang dari 10.000 ekor (Hedges et al., 2008 dalam IUCN, 2010).
Secara alami rusa merupakan satwa yang mendiami daerah hutan,
semak atau padang terbuka. Adanya lingkungan yang ternaungi merupakan
salah satu aspek yang paling dibutuhkan oleh rusa karena dua hal: Pertama,
sebagai tempat berteduh dari sinar matahari dan menghindari gangguan insekta,
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khususnya untuk pejantan yang sedang mengelupas kulit velvetnya; kedua,
sebagai tempat persembunyian dari pemangsa (de Nahlik, 1974; Semiadi, 2006).
Selanjutnya Whitten et al. (1996) dan Semiadi (2006) menyatakan bahwa habitat
utama untuk rusa timor adalah kawasan savana. Di daerah yang sering terkena
kebakaran akan dijumpai banyak rusa timor yang ”turun gunung” guna
merumput tanaman muda dan menjilati abu sisa pembakaran sebagai sumber
mineral.
Tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan gambaran peranan
penting kawasan savana sebagai habitat rusa timor. Manfaat yang diharapkan
dari tulisan ini adalah (1) tersajinya gambaran kawasan savana sebagai habitat
rusa timor; (2) tersajinya gambaran bagaimana permasalahan yang terjadi pada
savana sebagai habitat rusa timor sehingga seluruh pihak terkait mulai dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum bisa mengambil
langkah secara bijaksana demi kelestarian rusa timor dan satwa liar lainnya.
II. URAIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Kawasan Savana di Nusa Tenggara Timur Sebagai Habitat Rusa Timor

Balai Penelitian Kehutanan Kupang telah melakukan penelitian
populasi dan habitat rusa timor pada beberapa kawasan konservasi di Provinsi
NTT sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2010 penelitian
dilakukan pada dua kawasan konservasi, yaitu TWA Menipo dan Taman Buru
Bena. Selanjutnya pada tahun 2012 penelitian dilakukan di CA Riung, Kabupaten
Ngada Pulau Flores. Pada tahun 2013 penelitian dilakukan pada kawasan TN
Laiwangi Wanggameti, sedangkan pada tahun 2014 penelitian yang lebih
komprehensif dilakukan di CA Riung (Tanjung Torong Padang).
1.

Taman Wisata Alam Pulau Menipo

Kawasan TWA Pulau Menipo yang terletak di Kabupaten Kupang
memiliki semua komponen habitat yang merupakan kebutuhan dasar bagi rusa
timor untuk tumbuh dan berkembangbiak secara normal, yaitu pakan, air,
pelindung dan ruang. Kebutuhan pakan bisa diperoleh oleh rusa timor dari
kawasan savana yang luasnya diperkirakan mencapai 246 Ha (Gambar 1).
Berdasarkan Laporan Inventarisasi Populasi Rusa di TWA P. Menipo oleh BKSDA
NTT tahun 1994, populasi rusa di TWA Menipo adalah 354 ekor. Pada tahun 2010
populasi rusa timor di P. menipo diperkirakan sebanyak 313 ekor (Saragih dan
Kayat, 2011).
Area savana di P. menipo membentang dengan bentuk menyempit di
ujung barat dan timur pulau lalu melebar di bagian tengah pulau. Dari hasil
analisis vegetasi diketahui bahwa jenis yang mendominasi pada tingkat semai
adalah rumput timor (Ischaemum timorensis), sedangkan pada tingkat pancang,
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tiang dan pohon yang mendominasi adalah lontar (Borassus flabellifer). Vegetasi
yang berbeda dimanfaatkan untuk kebutuhan yang berbeda pula, habitat bakau
dan cemara digunakan sebagai tempat bermain dan beristirahat, habitat padang
rumput digunakan sebagai tempat makan dan bermain.
Kebutuhan utama satwa selain pakan adalah sumber air minum dan
pelindung. Di TWA P. Menipo terdapat delapan danau atau kolam air tawar yang
digunakan oleh rusa timor sebagai sumber air minum (Gambar 2). Sumber air
tawar ini tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau. Selain area
savana, kawasan TWA P. Menipo juga memiliki area hutan mangrove dan hutan
pantai. Kawasan mangrove dijadikan sebagai tempat berlindung baik dari
sengatan sinar matahari maupun kegiatan manusia di kawasan tersebut.

Gambar 1. Hamparan Savana Sebagai
Sumber Pakan Rusa Timor di
TWA P. Menipo
2.

Gambar 2. Sumber Air di TWA P.
Menipo

Cagar Alam Riung/Tanjung Torong Padang

Kawasan CA Riung atau Tanjung Torong Padang merupakan kawasan
savana yang secara administrasi berada di wilayah Desa Sambinasi Kecamatan
Riung Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan Tanjung
Torong Padang secara garis besar memiliki dua tipe vegetasi yaitu savana yang
berada di perbukitan dari timur ke arah barat dan hutan musim kering yang berada
di lembah‐lembah (Gambar 3). Baik kawasan savana di perbukitan maupun
lembah menyediakan berbagai jenis pakan bagi rusa timor. Tanjung Torong
Padang memiliki jenis tumbuhan leguminosae yang merupakan alternatif pakan
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yang cukup penting pada saat musim kemarau yaitu rengit (Albizia lebbeck (L.)
Benth.). Populasi rusa timor di Tanjung Torong Padang diperkirakan sebanyak
40 ekor (Kayat, 2015).
Sumber air minum untuk satwa liar pada musim kemarau di seluruh
wilayah Tanjung Torong Padang hanya ada di satu tempat yaitu di Lembah Wae
Nepong. Hasil camera trap menunjukkan berbagai jenis satwa liar minum di
mata air tersebut, seperti rusa timor, babi hutan (Sus scrofa), monyet ekor
panjang (Macaca fascicularis), landak (Hystrix sp.), komodo (Varanus
komodoensis), musang (Paradoxurus sp.), dan berbagai jenis burung.
Kawasan hutan musim/kering yang berada di lembah selain
menyediakan berbagai jenis pakan bagi rusa timor, juga dimanfaatkan sebagai
tempat berlindung dari panas matahari, predator, dan para pemburu pada saat
musim berburu adat.

Gambar 3. Perbukitan dan Lembah di Kawasan Tanjung Torong Padang
3. Taman Nasional Laiwangi Wanggameti
TN Laiwangi Wanggameti memiliki beberapa tipe hutan, dari hutan
hujan tropika dataran tinggi sampai rendah, dan savana. Beberapa kawasan
savana yang ada di TN Laiwangi Wanggameti merupakan habitat rusa timor.
Padang La Pahar adalah salah satu habitat rusa timor yang ada di tengah‐tengah
kawasan TN Laiwangi Wanggameti. Padang La Pahar merupakan savana yang
dikelilingi oleh hutan primer yang ada di sekitarnya, sehingga merupakan habitat
rusa timor yang cukup ideal. Sedangkan Tandulajangga merupakan kawasan TN
Laiwanggi Wanggameti yang berbatasan dengan kawasan lahan masyarakat.
Survey populasi rusa pada tahun 2013 menunjukkan bahwa populasi rusa timor di
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Tandulajangga sebanyak 36 ekor, sedangkan di Padang La Pahar mencapai 180
ekor (Kayat & Hidayat, 2014).
Kawasan savana Padang La Pahar merupakan tipe habitat rusa timor
yang ideal karena memiliki seluruh faktor habitat yaitu kawasan savana sebagai
tempat mencari pakan, mata air dan aliran kali kecil sebagai sumber air minum,
dan hutan di sekeliling savana sebagai pelindung, serta ruang yang cukup untuk
keberadaan rusa timor tanpa gangguan dari mamalia lain seperti ternak
masyarakat. Padang La Pahar berada pada ketinggian dari 783 hingga 854 m dpl,
sedangkan Tandulajangga dan sekitarnya berada pada ketinggian 118 hingga 438
m dpl. Menurut Whitten et al. (1996) bahwa rusa timor dapat dijumpai dengan
mudah di daerah hutan terbuka hingga ketinggian 2.600 m dpl. Beberapa jenis
pakan rusa timor yang terdapat di Padang La Pahar adalah Mapu (Gahnia
sieberiana Kunth), Kapumbung (Helictotrichon pubescens (Huds.) Schult. &
Schult.f.), Ndeha (Poa trivialis L.), Alang‐alang (Imperata cylindrica (L.), Kamala
watar (Panicum sp.).
4.

Taman Buru Bena

Taman Buru Dataran Bena terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan
dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Mentan No. 05/ Kpts/Um/1/1978 pada
tanggal 20 Januari 1978 dengan luas 2.000, 64 Ha. Kawasan ini dikelilingi
sejumlah desa dan sebagian berbatasan langsung dengan kawasan, yaitu Desa
Bena dan Desa Oebelo yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Amanuban
Selatan. Desa Bena berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 memiliki jumlah
penduduk sebanyak 3184 jiwa dengan mata pencaharian pegawai negeri, petani
dan peternak.
Menurut keterangan aparat desa Bena pada tahun 2010 ada sekitar
3000 ekor sapi yang kebanyakan digembalakan secara bebas hingga masuk ke
dalam kawasan (Gambar 4). Pola penggembalaan ternak di dalam hutan dapat
memengaruhi kondisi hutan sebagai habitat satwa liar jika ditinjau dari segi:
kerusakan tanah sebagai akibat injakan kaki ternak, kerusakan tumbuhan,
persaingan dan kemungkinan terjadinya penularan penyakit dari ternak ke
satwaliar dan sebaliknya (Alikodra, 2010). Ternak–ternak ini secara intensif
merusak habitat savana dan mendesak satwa liar, saat musim kemarau dengan
kondisi hijauan dan air yang terbatas terjadi persaingan yang sangat ketat.
Ternak yang terlalu banyak pada padang rumput secara perlahan‐lahan dapat
mengubah komunitas biologi setempat. Akibat dari kegiatan penggembalaan
dapat memusnahkan spesies asli dan menguntungkan spesies lain yang lebih
toleran terhadap injakan dan kegiatan merumput oleh ternak.
Populasi rusa timor di kawasan TB Bena diperkirakan sudah menurun
drastis yang diindikasikan dari tidak ada perjumpaan langsung dan hanya
ditemukan jejak berupa feses di beberapa lokasi. Selain itu, menurut masyarakat
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rusa timor juga diburu dan sudah sangat sulit ditemui. Berkurangnya luas padang
rumput karena invasi Acacia nilotica menyebabkan turunnya produktifitas
rumput sebagai pakan rusa, seperti halnya yang terjadi di Taman Nasional
Baluran, Jawa Timur (Djufri, 2013).

Gambar 4. Ternak Sapi di Kawasan Savana TB Dataran Bena
B.

Permasalahan dan Solusinya

Ada beberapa permasalahan yang mengganggu habitat rusa timor di
wilayah Nusa Tenggara Timur, diantaranya adalah penggembalaan hewan
ternak, pembakaran savana, perambahan, dan invasi gulma.
Dampak
penggembalaan hewan ternak terhadap habitat dan populasi rusa timor sangat
jelas terlihat di beberapa kawasan konservasi, seperti di kawasan TN Laiwangi
Wanggameti, CA Riung/Tanjung Torong Padang, dan TB Dataran Bena. Namun
dampak penggembalaannya ada yang ringan, sedang, dan berat. Seperti yang
terjadi di kawasan TB Dataran Bena termasuk berat karena menggeser
keberadaan rusa timor dari habitatnya.
Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan mempunyai
kebiasaan mengembalakan ternaknya di hutan bahkan di dalam kawasan
konservasi. Pola penggembalaan ternak di dalam hutan ini mempengaruhi
kondisi hutan sebagai habitat satwa liar melalui kerusakan tanah sebagai akibat
injakan kaki ternak, kerusakan tumbuhan, persaingan dan kemungkinan
terjadinya penularan penyakit dari ternak kepada satwa liar dan sebaliknya
(Alikodra, 1990).
Sebagai langkah awal pengelolaan savana sebagai habitat satwaliar,
hendaknya dilakukan penilaian daya dukung. Jika suatu kawasan habitat sudah
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diketahui nilai daya dukungnya maka akan bisa menentukan jumlah rusa timor
dan hewan ternak yang bisa hidup di kawasan tersebut. Sehingga akan
mengurangi persaingan antara rusa timor dan hewan ternak dalam memperoleh
pakan, air, pelindung, dan ruang. Terlepas dari berbagai alasan masyarakat
melepas ternak di dalam kawasan hutan, tingkat penggembalaan yang baik atau
optimum adalah yang sesuai dengan daya tampung lahan penggembalaan
(carrying capacity). Keadaan ini merupakan keadaan yang ideal karena baik
ternak maupun pertumbuhan hijauan dalam keadaan optimum (Subdit Makanan
Ternak, 1978).
Sebaliknya, savana yang dibiarkan tanpa penggembalaan, akan tidak
bermanfaat karena rumput akan tumbuh menjadi tua, sehingga kadar protein
akan menurun sesuai dengan meningkatnya umur tanaman tetapi kadar serat
menunjukkan kelakuan sebaliknya, makin tua hijauan manfaatnya sebagai
makanan ternak akan menurun (Susetyo et al., 1969; Subdit Makanan Ternak,
1978). Umumnya padang rumput yang stabil adalah padang rumput dimana
terdapat hewan browser (contoh: rusa, badak) dan grazer (contoh: domba, sapi)
yang memiliki preferensi bagian tumbuhan yang berbeda untuk pakannya
(Crowder and Chheda, 1982).
Pada beberapa kawasan savana sudah diinvasi oleh beberapa jenis
gulma seperti bunga putih (Cromolaena odorata) dan kaktus (Opuntia elatior
Mill) di TWA P. Menipo, dan gulma lantana (Lantana camara Linn.) di CA
Riung/Tanjung Torong Padang. Sutaryono dan Pertridge (2002) mengatakan
savana pada banyak lokasi berada dalam keadaan terancam disebabkan karena
daerah berumput semakin berkurang, yang sebagian besar disebabkan oleh
invasi gulma‐gulma berkayu seperti Acacia nilotica.
Akibatnya adalah
penurunankuantitas dan kualitas padang rumput savana. Ada beberapa solusi
untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dilakukan pengendalian gulma
melalui metode mekanis dan biologis. Seperti untuk menanggulangi gulma C.
odorata dan L. camara dilakukan pemberantasan secara mekanis sedangkan
kaktus bisa dilakukan pemberantasan secara biologis (Kayat dan Butarbutar,
2009).
Pengelolaan savanna diperlukan untuk menjaga produktifitas dan
komposisi struktur ekosistem. Masyarakat biasanya membakar savana untuk
mendapatkan rumput muda. Pembakaran savana bisa mempengaruhi kualitas
dan kuantitas pakan yang ada di kawasan tersebut. Reksohadiprodjo (1985)
mengemukakan pembakaran savana harus mendapat pengawasan yang
seksama sehingga hal‐hal yang merugikan sebagai akibatnya dapat dicegah
termasuk tidak mengganggunya keseimbangan ekologis.
Pembakaran terkendali adalah metode yang sering digunakan untuk
mengelola padang rumput di savana. Pembakaran terkendali secara periodik
sangat perlu untuk menjaga kelestarian dan produktivitas pakan, dan frekuensi
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serta waktu pembakaran merupakan parameter pengelolaan padangan yang
penting. Maksud utama pembakaran padangan adalah memusnahkan tanaman
rumput yang tidak palatable dan kering serta merangsang pertumbuhan
tumbuhan muda yang lebih bernilai makanan tinggi dan lebih disukai ternak.
Selain penggembalaan hewan ternak, kegiatan perambahan juga
berdampak pada habitat dan populasi rusa timor. Pemerintah baik Pusat
maupun Daerah harus menyediakan lahan alternatif untuk tempat tinggal dan
bertani bagi masyarakat agar perambahan kawasan hutan tidak terjadi.
Monitoring kondisi savana perlu dilakukan secara teratur pada waktu yang sama
setiap tahunnya. Pengambilan gambar, pengukuran produktifitas dan
pemberantasan gulma atau spesies invasif adalah bagian dari kegiatan
monitoring yang dapat memberi gambaran perubahan kondisi savana dan
menjaga produktifitasnya.
III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Rusa timor di Nusa Tenggara Timur terdistribusi pada kawasan savana
sebagai habitat alaminya. Kawasan savana tersebut tersebar pada beberapa
kawasan konservasi di Nusa Tenggara Timur. Kawasan savana menyediakan
beberapa faktor habitat yang diperlukan oleh rusa timor untuk keberlangsungan
hidupnya seperti pakan, air, pelindung, dan ruang. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kualitas dan kuantitas habitat savana diantaranya adalah
penggembalaan ternak milik masyarakat, pembakaran savana, penyebaran
gulma dan perambahan lahan.
Pengelolaan savana diharapkan bisa
meminimalisir berbagai faktor tersebut sehingga bisa meningkatkan daya
dukung kawasan savana terhadap rusa timor.

B. Saran
Pengelolaan kawasan savana sebagai habitat rusa timor perlu dilakukan
agar kecenderungan penurunan populasi rusa timor yang terus menerus tidak
terjadi, seperti pembatasan atau pengaturan penggembalaan liar dan
pengaturan pembakaran savana yang terkendali, pengendalian gulma serta
pembatasan perambahan kawasan.
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PERANAN SAVANA DALAM MENDUKUNG KEHIDUPAN BANTENG
DI TAMAN NASIONAL BALURAN
Oleh :
Emy Endah Suwarni
Kepala Balai Taman Nasional Baluran
SEJARAH TAMAN NASIONAL BALURAN
Pada awalnya penunjukan areal hutan Baluran dan sekitarnya melalui
Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 9 tanggal 25 September 1937,
Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1937 Nomor 544 seluas 25.000 ha
sebagai Suaka Margasatwa, sebagai tempat perlindungan bagi berbagai jenis
satwa, diantaranya Banteng (Bos javanicus), Kerbau Liar (Bubalus bubalis) dan
Rusa Timor (Cervus timorensis).
Pada masa pasca kemerdekaan, areal Baluran ditetapkan kembali
sebagai Suaka Margasatwa oleh Menteri Pertanian dan Agraria RI dengan Surat
Keputusan Nomor SK/II/1962 tanggal 11 Mei 1962. Kawasan Baluran ditunjuk
sebagai Taman Nasional pada 6 Maret 1980 yang bertepatan dengan hari
Pengumuman Strategi Pelestarian Dunia oleh Menteri Pertanian dan menjadi
salah satu taman nasional pertama di Indonesia dari 5 taman nasional lainnya.
Pada tahun 1997 Baluran ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 279/Kpts‐VI/1997 tanggal 23 Mei 1997
tentang penunjukan TN Baluran seluas 25.000 Ha terletak di Kabupaten
Situbondo Propinsi Jatim. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No :
SK.395/Menhut‐II/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan
dan Perkebunan No. 417/Kpts‐II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 hektar.
Termasuk di dalamnya kawasan Taman Nasional sebagai Kawasan Pelestarian
Alam.
KEKAYAAN TAMAN NASIONAL BALURAN
1.

Kekayaan Flora

Kekayaan keragaman flora Taman Nasional Baluran, merujuk list flora
Taman Nasional Baluran yang disusun oleh Wind dan Amir (1977) terdapat 425
jenis. Melanjutkan list flora tersebut, sampai dengan tahun 2014 seorang PEH,
staf Balai TN. Baluran mencatat keragaman flora yang ada tidak kurang dari 670
jenis, mencakup jenis‐jenis lokal dan jenis‐jenis asing. Masih banyak yang belum
dapat diidentifikasi, sehingga diperkirakan kekayaan tumbuhan Baluran lebih
dari 700 jenis.
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Berkaitan keberadaan jenis‐jenis asing di Baluran, Wind dan Amir (1977),
mencatat sedikitnya terdapat 25 jenis tumbuhan yang teridentifikasi exotic
(asing) pada kawasan Taman Nasional Baluran. Tahun 2012, dari hasil
pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Taman Nasional Baluran tercatat
sedikitnya 41 jenis tumbuhan asing. Kemudian dari hasil review dan pengamatan
lapangan sampai dengan tahun 2014, tercatat sebanyak 57 jenis tumbuhan
terindikasi asing (non‐native). Lihat tabel 1 Daftar Jenis Tumbuhan Asing
2.

Kekayaan Fauna

Sesuai dengan penunjukan awal bahwa keberadaan satwa liar yang ada
di Taman Nasional Baluran mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis.
Oleh karena itu potensi fauna tersebut harus dijaga kelestariannya guna
mendukung keseimbangan proses ekosistem yang berlangsung. Kekayaan fauna
untuk jenis mamalia ada 26 jenis, diantaranya Banteng (Bos javanicus), Macan
Tutul (Panthera pardus), Anjing Hutan/Ajag (Cuon alpinus javanicus), Babi Hutan
(Sus scrofa), Kerbau Liar (Bubalus bubalis) dan Rusa Timor (Cervus timorensis),
untuk jenis primata ada 2 (dua) jenis yaitu Monyet Ekor Panjang (Macaca
fascicularis) dan Lutung Jawa/Budeng (Trachypithecus cristatus), untuk jenis
Avivauna ada 233 jenis, untuk jenis Lepidoptera/kupu‐kupu dan ngengat ada
sekitar 158 jenis, serta jenis ikan karang ada 362 jenis. Kekayaan ini merupakan
bagian dari satwa liar yang yang mempunyai peranan penting bagi eksistensi
Taman Nasional Baluran.
SAVANA DAN KONDISI TANAH TAMAN NASIONAL BALURAN
Apa itu Savana ?
Padang rumput didefinisikan sebagai areal atau daerah di mana vegetasi
penutup yang ada didominasi oleh rerumputan. Savana didefinisikan sebagai
padang rumput dengan pohon‐pohon yang tersebar. Savana ini karena
umumnya berada dan tersebar di daerah tropis, lazim juga disebut dengan
savana tropis.
Walker & Gillison (l982) dalam Suhadi (2012) mendefinisikan savana
sebagai tipe vegetasi dari padang rumput dengan pohon‐pohon yang terpencar
jarang sampai rapat dan berklimaks api. Kehadiran savana tropis disebabkan
oleh adanya kebakaran tumbuhan berkayu, tetapi tidak menimbulkan kerusakan
yang berarti bagi rumput pada permukaan tanah. Horton (1992), juga
mendefinisikan padang rumput sebagai daerah–daerah terbuka bertumbuhan
rumput–rumputan dan semak, daerah ini terjadi karena adanya kebakaran hutan
secara alami.
Definisi savana tropis dalam batasan yang lebih luas adalah bentang
lahan rerumputan dan pepohonan yang tersebar di daerah tropis, dapat berupa
padang rumput yang hampir tanpa pohon atau dengan pepohonan/hutan yang
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lebih padat, sepanjang kanopi pohon penutup tidak begitu padat sehingga tidak
menaungi tumbuhnya rumput (http://www.savanna.org.au/).

Gambar 1. Padang Savana di Taman Nasional Baluran
Savana di Indonesia, salah satunya Savana Baluran yang berada di Pulau
Jawa, hanya merupakan bagian yang kecil dari keseluruhan savana di dunia.
Namun demikian, savana ini, bagaimanapun merupakan ekosistem yang unik
dalam banyak hal, baik vegetasi, satwa, iklim dan keindahannya. Savana juga
menjadi habitat spesifik bagi jenis flora fauna tertentu yang tidak dapat
tergantikan oleh tipe habitat lainnya.
Ekosistem savana TN Baluran, secara topografi dibedakan menjadi
savana datar (flat savanna) dengan tanah endapan (aluvial) dan savana datar
sampai bergelombang (undulating savanna) dengan tanah berwarna hitam dan
berbatu. Jenis‐jenis vegetasi yang dapat dijumpai di savana Baluran dan
melimpah di beberapa lokasi antara lain: lamuran putih (Dichantium caricosum)
melimpah di savana Bekol, Kramat, Labuhan Merak dan Gentong/ Karangtekok;
Eulalia amaura dan Bothriocloa modesta melimpah di savana Semiang. Alang‐
alang (Imperata cylindrica) melimpah di savana Dadap, sedangkan Bothriochloa
modesta dan luluwan (Setaria palmifolia) melimpah di savana Paleran. Selain jenis
rumput dan herba, disavana datar dijumpai pula tumbuhanberhabitus pohon
antara lain pilang (Acacialeucophloea), kesambi (Schleichera oleosa), bidara
(Ziziphus rotundifolia) dan A. nilotica. Savana bergelombang didominasi oleh
rumput lamuran putih (Dichantium caricosum), gajah‐gajahan (Schlerachne
punctata) atau padi‐padian (Sorgum nitidus). Diperkirakan bahwa sekitar 40%
luas kawasan Taman Nasional Baluran didominasi oleh tipe vegetasi savana atau
sekitar 10.000 Ha (Wind dan Amir, 1977).
Berdasarkan definisi di atas, sebenarnya dalam pemeliharaan savana
sangat diperlukan pengelolaan api atau pembakaran yang terkendali pada
kawasan ekositem savana sebagai bagian dari sebuah kebijakan pengelolaan
ekosistem. Dimana api, sebagai bagian dari ekologi kawasan, pada prosesnya
berperan merugikan bila terjadi pada tutupan habitat yang berupa hutan. Tetapi
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pada tutupan habitat yang berupa savana, maka api justru diperlukan sebagai
bagian dari manajemen ekologinya. Adanya toleransi dan penggunaan api dalam
pengelolaan ekosistem kawasan di TN. Baluran pada saat ini masih baru sebatas
pada savana‐savana prioritas areal pemulihan ekosistem savana akibat invasi
Acacia nilotica. Faktor‐faktor yang mempengaruhi kualitas produktivitas padang
rumput yaitu suksesi, persaingan, jenis rumput, pengaruh musim dan
overgrazing.
Keadaan tanah Taman Nasional Baluran jenisnya miskin akan bahan‐
bahan organik, dan kondisi fisiknya kurang baik karena sebagian besar berpori‐
pori dan tidak dapat menyimpan air dengan baik. Tanah seperti ini lebih mudah
longsor dan sangat berlumpur pada musim penghujan, pada saat musim
kemarau keadaan permukaannya menjadi pecah‐pecah dengan patahan sampai
mencapai kedalaman 80 cm. Luas kawasan yang memiliki jenis tanah seperti ini
kira‐kira setengah dari luas daratan rendah, ditumbuhi rumput savana,
merupakan daerah paling penting yang menyokong keanekaragaman kekayaan
pakan bagi jenis satwa pemakan rumput.
Dalam pengelolaan habitat satwa liar yang berupa savana, dihadapkan
pada permasalahan besar yaitu invasi Acacia nilotica yang mengancam keutuhan
dan keberadaan ekosistem alami savana. Permasalahan invasi Acacia nilotica di
Baluran diawali dari adanya upaya pengendalian kebakaran yang berupaya
membentuk fire break (sekat bakar), untuk membatasi penyebaran api dari
savana ke wilayah hutan. Dipilihlah jenis Acacia nilotica sebagai tanaman sekat
bakar, yang kemudian ditanam di batas pinggir Savana Bekol sebelah selatan
membatasi areal savana dan hutan musim. Pada saat itu tentu tidak ada yang
memperkirakan, bahwa Acacia nilotica akan menyebar sangat luas tak terkendali
dan menginvasi sebagian besar areal bertipe ekosistem alami savana. Pada saat
ini sebagian areal savana, telah berubah total tutupan vegetasinya menjadi
tegakan homogen Acacia nilotica dimana rerumputan komposisi awal savana
hilang sama sekali.
PERAN SAVANA DALAM MENDUKUNG KEHIDUPAN BANTENG
Pengertian Flagship Species yaitu species yang menarik, unik, endemik
atau khas suatu daerah yang merupakan penciri dari daerah tersebut. Biasanya
species yang termasuk dalam katagori ini mau tidak mau akan banyak perhatian
terhadap upaya konservasinya. Berbagai spesies mamalia besar seperti kerbau
liar (Bubalus bubalis), rusa (Cervus timorensis), kijang (Muntiacus muntjak)
ataupun berbagai spesies satwa karnivora seperti ajag (Cuon alpinus) dan macan
tutul (Panthera pardus) adalah satwa liar yang dilindungi yang terdapat di Taman
Nasional Baluran, salah satu potensi fauna yang dijadikan mascot (icon) yaitu
Banteng (Bos Javanicus) sekaligus sebagai flagship species dari TN. Baluran,
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sehingga menjadi perhatian khusus dalam pengelolaannya. Perhatian
masyarakat internasional juga semakin meningkat terhadap perlindungan
banteng. Hal ini terbukti dengan meningkatnya status perlindungan banteng
berdasar IUCN Red List, yang sebelumnya vurnerable menjadi endangered
(Terancam Punah) sejak 1996 (www.iucnredlist.org).
Upaya yang dilakukan oleh Taman Nasional Baluran dalam rangka
menjaga dan melestarikan keberadaan populasi banteng adalah :
1. Memantau secara rutin dari tahun ke tahun melalui kegiatan sensus
satwa herbivora;
2. Menjaga dan memelihara kondisi savana sebagai daya dukung kawasan
bagi satwa herbivora;
3. Melindungi dari tekanan luar berupa perburuan liar.
Dalam pengelolaan satwa liar, termasuk di dalamnya banteng,
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain habitat. Kondisi habitat masing‐
masing satwa liar berbeda antara satu dengan spesies yang lainnya, akan tetapi
mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai penyedia makanan, sumber air dan
tempat berlindung (cover). Begitu juga halnya dengan banteng, komponen‐
komponen tersebut membentuk satu kesatuan dan dimanfaatkan oleh satwa.
Menurut Anonim dalam Sabarno (2001), tata ruang tempat tinggal banteng
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (a). Padang pengembalaan (savana)
sebagai tempat makan, minum, bermain dan istirahat. (b). Daerah berlindung,
biasanya berupa hutan alam primer atau hutan sekunder yang berdekatan
dengan lokasi padang pengembalaan, dan (c). Daerah jelajah berupa hutan
primer dan hutan sekunder yang telah mencapai klimaks. Dari ketiga komponen
tata ruang tersebut, dapat ditemukan di Taman Nasional Baluran. Oleh karena
itu kawasan pelestarian ini sangat cocok sebagai habitat banteng.
Di Savana Bekol spesies tanaman yang dimakan oleh banteng, tediri
dari 19 familia dan didominasi oleh familia rumput (Poaceae) mencapai 36
spesises (29,51%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumput tetap
menjadi makanan utama bagi banteng. Oleh karenanya, untuk menjaga daya
dukung (carrying capacity) savana Bekol, maka kelestariannya menjadi prioritas
pengelolaan Balai TN. Baluran. Komposisi spesies tanaman yang di jumpai
savana Bekol dapat dilihat pada tabel 2.
Pada saat ini kondisi savana Bekol seluas 420 ha memperlihatkan
karakter sebagai berikut: (a). Sekitar 150 ha berupa savana terbuka yang tidak
dijumpai adanya pohon A. nilotica, tetapi hanya ditumbuhi oleh anakan A.
nilotica yang berukuran rata‐rata 25‐50 cm, dengan tingkat kerapatan berkisar
140‐400 individu/10 meter persegi. Komposisi spesies penyusun pada daearah ini
mencapai 60 spesies, disajikan pada tabel 2. Pada daerah ini rumput bayapan
(Brachiria reptans) menguasai seluruh tempat dengan penutupan area mencapai
75%, (b). Sekitar 200 ha berupa savana yang tertutupi oleh pohon A. nilotica
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berumur 3‐4 tahun, tinggi pohon berkisar 2,5‐4 m, dengan kerapatan pohon rata‐
rata sekitar 1500/ha. Komposisi spesies di daerah ini sangat terbatas karena telah
dipengaruhi oleh kerapatan pohon A. nilotica terkait dengan intensitas sinar dan
kemungkinan adanya pengaruh zat alelopati yang diproduksi oleh A. nilotica atau
karena adanya kompetisi antar spesies, dan (c). Sekitar 70 ha berupa savana
yang sudah berubah fungsi menjadi hutan A. nilotica berumur 4‐5 tahun, tinggi
pohon berkisar 5‐7,5 meter, dengan kerapatan pohon A. nilotica mencapai
4500/ha. Di lantai hutan A. nilotica ini relatif bersih karena hanya dijumpai
beberapa spesies saja yang mampu hidup, dan kerapatannya sangat rendah.
Misalnya gletengan (Synedrella nudiflora), kapasan (Abutilon Sp.), bayapan
(Brachiria reptans), jarong (Stachytarpeta indica) dan merakan (Themeda
arguens).
PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN INVASI Acacia nilotica
Perkembangan kegiatan pengendalian dan pemberantasan A. nilotica di
Taman Nasional Baluran dilakukan ketika jenis ini telah dianggap menjadi invasif,
dengan digantikannya penutupan vegetasi savanna yang didominasi oleh
rumput. (Balitbanghut, 2010) Upaya pengendalian dan pemberantasan A.
nilotica telah dilaksanakan dalam beberapa tahap dan dengan berbagai
cara/metode, yaitu :
Tabel 1. Kegiatan Pemberantasan Acacia nilotica di TN. Baluran
No

Periode tahun

Metode

Luas

Keterangan

1
2
3
4

1991/93
1993‐2000
09/99–02/00
09/00–12/00

Cabut katrol
Buldozer
Manual
Manual

 40 Ha
420 Ha
150 Ha
300 Ha

5
6

08/01–12/01
08/01–12/01

Manual
Manual

150 Ha
250 Ha

7
8

2003
2005

Manual
Manual

9

2006

Manual

150 Ha
50 Ha
(MOU I)
50 Ha
(MOU II)

Drebus, Bama, Crh udang.Tebang bakar
Kramat, Bekol, Curah Udang. Cabut
seedling
Bekol. Cabut/pangkas seedling– bakar.
Drebus. Tebang pohon dan pangkas
seedling – bakar tonggak.
Kajang. Tebang phn dan pangkas
seedling – bakar tonggak.

10

2007

Manual

+ 100 Ha
(MOU II)

Balanan. Tebang phn dan pangkas
seedling – bakar tonggak.

Bekol, Drebus, Bama, Kramat.
Cabut seedling
Tebang bakar dan cabut seedling

Sumber : Laporan Pelaksanaan Pemberantasan A. nilotica
Selain kegiatan dan tahapan di atas, menurut Mutaqin (2002), upaya
pemberantasan A. nilotica juga pernah dilakukan dengan bahan kimia dalam
skala percobaan. Pada tahun 1985, bekerja sama dengan Puslitbang Departemen
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Kehutanan, percobaan pemberantasan dilakukan dengan menggunakan
herbisida sistemik (indamin 720 HC dan 2.4 – Dinitropenol) yang dimasukkan ke
dalam lubang (dibor) pohon setinggi dada dengan kemiringan 45O (Santoso,
1986).
Pada tahun 1996 juga pernah dilakukan percobaan dengan mengupas
kulit batang hingga lapisan cambium secara melingkar selebar 15 cm, kemudian
diolesi larutan Xarborisida Garlon 480 Ec (Mutaqin, 2002). Evaluasi dari
pemberantasan dengan menggunakan bahan kimia belum mendapatkan hasil
yang optimal, karena tidak mematikan tanaman dan apabila dilaksanakan skala
lapangan, akan membutuhkan dana yang sangat besar. (Mutaqin, 2002; Jufri,
2003; Balitbanghut, 2010. Menurut Tarmudzi (2009) penggunaan bahan kimia
dalam pemberantasan A. nilotica di Taman Nasional Baluran tidak efektif dan
efisien.
Tahapan pemberantasan yang lainnya yaitu secara mekanik dengan
bulldozer. Menurut Setiono, J. (Mutaqin (2002) dianggap cukup efektif, akan
tetapi memerlukan biaya yang besar. Disamping hal itu, tahapan ini
mengakibatkan perubahan struktur dan tekstur tanah dikarenakan
pendongkelan tonggak dan perataan tanah kembali, sehingga memicu
pertumbuhan tanaman pioneer bukan jenis rumput yang cenderung tidak
disukai oleh satwa herbivore (BTNB, 1999; Jufri, 2003).
Hingga saat ini, metode pembarantasan dan pengendalian invasi A.
nilotica yang dianggap paling efektif adalah dengan motede tebang‐bakar secara
manual. Tahapan ini dimulai sekitar tahun 2000, ketika tahapan pemberantasan
dengan alat berat/bulldozer dianggap tidak efektif lagi (Mutaqin, 2002. Kegiatan
pemberantasan, baik secara mekanik maupun tebang‐bakar manual, harus
diikuti tahapan pembersihan biji yang tertinggal dan pencabutan seedling A.
nilotica selama beberapa periode. Menurut Borrow (2000), pencabutan tanaman
tingkat seedling harus dilakukan setidaknya 5 tahun berturut‐turut.
Pemberantasan dengan metode tebang‐bakar dianggap efektif dan berhasil
optimal apabila tonggak yang tersisa dapat terbakar dengar sempurna, sehingga
tidak menimbulkan potensi pertumbuhan kembali (trubusan).
Hingga saat ini, pemberantasan A. nilotica baru dapat dilaksanakan
dengan kecepatan rata‐rata pembongkaran seluas 62,3 ha per tahun, sehingga
perkiraan waktu yang diperlukan untuk membersihkan seluruh savana dari invasi
A. nilotica adalah sekitar 73 tahun, dengan asumsi areal yang dibersihkan tidak
terinvasi kembali oleh A. nilotica (BTNB, 1999).
Pengendalian dan pemberantasan invasi A. nilotica di Taman Nasional
Baluran mempunyai konsekuensi kebutuhan sumberdaya dan dana yang besar.
Oleh karena itu, terkait dengan pendanaan, baik langsung maupun tidak
langsung, pengelola kawasan, Balai Taman Nasional Baluran dengan dukungan
Direktur Kaonservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA,
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bermitra dengan pengusaha arang‐kayu yang berada di Situbondo dan
Banyuwangi. Balitbanghut (2010) menyatakan bahwa Balai Taman Nasional
Baluran telah melaksanakan MoU selama 3 tahun dengan pengusaha arang
tersebut. Pola kerjasama yang dilaksanakan yaitu, pengusaha mendapat bahan
baku arang berupa kayu A. nilotica dengan kewajiban melaksanakan
penebangan dan pembakaran tunggak, pembersihan biji dan seedling pada
periode musim berikutnya serta penanaman rumput jenis pakan satwa.
MoU kerjasama tersebut dihentikan karena beberapa hal, diantaranya
yaitu adanya gangguan yang intensif para pekerja yang selama berhari‐hari
berada di dalam kawasan yang merupakan habitat dan jalur edar satwa mamalia
besar, sehingga mengganggu kelestarian satwaliar yang terdapat di Taman
Nasional (Balitbanghut, 2010).
Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi,
Departemen Kehutanan, terus melakukan penelitian untuk cara pemberantasan
A. nilotica dan pemulihan savana dengan menggunakan herbisida yang aman
bagi satwa namun efektif dalam memberantas A. nilotica. Beberapa metode
yang dikembangkan adalah :
a. Metode cut stump (pengolesan tunggak)
 Pengolesan menggunakan herbisida, diaplikasikan pada tunggak hasil
pemotongan/penebangan dengan alat berupa kuas atau hand sprayer.
 Penebangan idealnya menggunakan chain saw untuk mendapat
penampang tunggak berpermukaan rata sehingga pengolesan herbisida
optimal dan efisien.
b. Metode stem brushing (pengolesan batang)
Pengolesan menggunakan herbisida, diaplikasikan pada pangkal batang
dengan alat berupa kuas.
Strategi Dan Teknik Pengelolaan Savana Sebagai Komponen Habitat Banteng
a.

Strategi yang dikembangkan
Paradigma strategi pengelolaan habitat banteng di TN Baluran,
terutama dalam mempertahankan kelestarian Savana Baluran perlu
dirubah. Dari “pemberantasan Acacia nilotica” menjadi “rehabilitasi
savanna”.

b.

Teknik pengelolaan habitat
Memperhatikan strategi di atas, teknik pengelolaan habitat
banteng (berupa savana) yang dilakukan adalah :
 Pada luasan savana yang menjadi prioritas, dilakukan kegiatan
rehabilitasi dengan pemberantasan Acacia nilotica serta gulma yang
tumbuh di lokasi tersebut.
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 Dilakukan pengkayaan (enrichment) jenis rumput pakan satwa yang
mempunyai tingkat palatabilitas tinggi pada areal yang miskin jenis
rumput . Teknis kegiatan pengkayaan jenis ini dapat dilaksanakan
dengan cara penebaran benih rumput yang diinginkan. Pelaksanaan
kegiatan tersebut harus memperhatikan kondisi iklim, sifat fisiologi
benih/bibit, metode yang dipilih dan faktor‐faktor pendukung lainnya.
 Untuk melestarikan ekosistem savana diperlukan kegiatan manipulatif,
salah satunya yaitu pembakaran terkendali. Pada proses kegiatan ini,
api sering membinaskan tumbuhan berkayu termasuk seedling akasia,
tumbuhan dikotil dan palma lainnya tanpa menimbulkan kerusakan
yang berarti pada bagian‐bagian rumput sekalipun merangsang
pertumbuhan rumput yang lebih baik pada musim hujan selanjutnya.
Pelaksanaan pembakaran terkendali harus memperhatikan kondisi
iklim, bahan bakar yang tersedia, kesiapan pesonil, teknik pembakaran
dan kondisi sekitar savanna. Sehingga akibat pembakaran tersebut
tidak mengganggu satwa liar dan ekosistem yang lainnya.
c.

Teknik pengelolaan komponen lainnya
Air memegang peranan penting bagi kehidupan banteng, terutama
diperlukan untuk air minum. Di TN Baluran, pada musim kemarau, air
merupakan salah satu faktor pembatas, sehingga banteng menyesuaikan
dirinya dengan melakukan pergerakan ke tempat‐tempat yang dapat
mencukupi keperluan akan air dan sebagian lainnya bertahan dengan
kondisi yang kritis serta bersaing dengan satwa lain. Hal ini sesuai dengan
pengamatan pada tahun 2003 yang menemukan banteng mencari sumber
air minum di Sungai Bajulmati. Padahal lokasi ini cukup jauh dari Bekol dan
berada di batas bagian Selatan kawasan. Kondisi ini cukup rawan karena
berbatasan dengan pemukiman masyarakat dan melintasi jalan Pantura
Banyuwangi – Situbondo.
Kondisi sumber air minum yang terdapat di TN Baluran pada musim
penghujan menyebar di sekitar hutan pantai dekat dengan hutan payau.
Untuk mengatasi kedala kurangnya sumber air minum satwa di lokasi
Bekol pada musim kemarau, telah dibuat beberapa tempat minum satwa
buatan (berada di beberapa titik di sepanjang jalur Batangan‐Bekol dan di
sekitar Savana Bekol) yang suplai airnya berasal dari sumur resapan yang
disalurkan dengan bantuan generator dan mobil pengangkut air.
Pembangunan sumber air minum satwa tersebut sekaligus dengan tempat
mengasin satwa, guna memenuhi kebutuhan akan mineral. Disamping itu
juga dilakukan rehabilitasi kubangan (sumber mata air) dengan
pengerukan lumpur/tanah yang endapannya menutupi mata air tersebut.
Dengan harapan kebutuhan sumber air minum satwa di Bekol dan
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sekitarnya dapat terpenuhi tanpa harus melakukan pergerakan hingga ke
arah luar kawasan.
PENUTUP
Untuk mewujudkan pengelolaan savana sebagai “feeding ground” dan
komponen utama habitat banteng satwa liar herbivore lainnya, diperlukan
berbagai upaya yang maksimal. Diantaranya dengan melaksanakan pembinaan
habitat savana, berupa pemberantasan tanaman invasif Acacia nilotica,
pengkayaan jenis rumput pakan satwa, kontrol api dengan pembakaran
terkendali di savana dan monitoring habitat savana yang kontinu. Dengan
pengelolaan habitat savana tersebut diharapkan dapat menjaga eksistensi TN
Baluran yang sangat dipengaruhi oleh terpeliharanya Savana Bekol sebagai
ekosistem khas kawasan dan kelestarian banteng sebagai maskotnya.
Upaya pengelolaan habitat savana tentunya memerlukan dukungan
yang optimal dari berbagai pihak. Peningkatan peran serta aktif masyarakat,
NGO dan pihak‐pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan
sangat diperlukan guna mewujudkan kelestarian ekosistem Taman Nasional
Baluran yang terkenal dengan “Africa van Java” ini.
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Lampiran
Tabel 1. Daftar Jenis Tumbuhan Asing pada Taman Nasional Baluran
NO Nama Jenis
1.
Acalypha wilkesiana
3.
Aeschinomene americana
5.
Agave vivipara
7.
Ageratum conyzoides
9.
Albizia saman
11. Aloe vera
13. Alternanthera pungens
15. Antigonon leptopus
17. Austroeupatorium inulifolium
19. Azadirachta indica
21. Calliandra calothyrsus
23. Calopogonium mucunoides
25. Canna indica
27. Cascabela thevetia
29. Cleome rutidosperma
31. Corchorus olitorius
33. Crassocephalum crepidioides
35. Cucurbita moschata
37. Delonix regia
39. Eleutheranthera ruderalis
41. Euphorbia heterophylla
43. Euphorbia hirta
45. Flemingea linneata
47. Gliricidia sepium
49. Gynura crepidioides
51. Hyptis suaveolens
53. Indigofera sumatrana
55. Ipomoea fistulosa
57. Jatropha curcas

NO Nama Jenis
2.
Jatropha gossypifolia
4.
Lantana camara
6.
Leucaena glauca
8.
Millingtonia hortensis
10. Mimosa invisa
12. Morinda citrifolia
14. Muntingia calabura
16. Opuntia elatior
18. Passiflora foetida
20. Phaseolus lathyroides
22. Phaseolus vulgaris
24. Pothomorphe subpeltata
26. Rhichinus communis
28. Ruellia tuberosa
30. Salsola kali
32. Samanea saman
34. Sansevieria trifasciata
36. Senna alata
38. Sesbania grandiflora
40. Sesbania sericea
42. Stachytarpheta jamaicensis
44. Synedrella nodiflora
46. Tamarindus indica
48. Tribulus terestris
50. Vachellia nilotica
52. Vachellia xanthophloea
54. Wissadula periplocifolia
56. Zapoteca portoricensis
58. Jatropha gossypifolia
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Tabel 2. Komposisi spesies yang dijumpai di savana Bekol yang terbuka (150 ha)
setelah dilakukan pembongkaran secara mekanik (Pengamatan April‐
Juli, 2004)
No.

Nama Daerah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Widoro bekol
Akasia berduri
Pilang
Nimba
Jeruk hitam
Petai cina
Nyawon
Kapasan
Temblek ayam
Biduri
Rimbang
Kemangi
Pegagan
Putri malu (merah)
Putri malu (hijau)
Kekosongan
Tarum
Sidagori
Jarong lelaki
Jarong
Pedangan
Bayapan
Susukan
Ceplukan
Semangka gunung
Patikan kebo
Nyawon ungu
Babadotan
Belulang
Tempuyung
Kacangan
Kacangan
Pulutan
Lamuran merah
Kacangan
Lamuran kecil
Merakan
Buah perahu
Kacangan
Jajagoan

Nama Ilmiah
Zyzipus rotundifolia
Acacia nilotica
Acacia leprosula
Azadirachta indica
Citrus Sp.
Leucaena leucocepala
Vernonia cinerea
Thespesia lanpas
Lantana camara
Calotropis gigantea
Solanum torvum
Ocimum basilicum
Centella asiatica
Mimosa pudica
Mimosa invisa
Maughania macrophylla
Indigofera sumatrana
Sida rhombifolia
Stachytarpheta indica
Achyranthes aspera
Cleome rutudisperma
Brachiaria reptans
Desmodium heterophylla
Physalis angulata
Melotria Sp.
Euphorbia hirta
Eupatorium suaveolens
Ageratum conyzoides
Eleusine indica
Emilia sonchifolia
Flemengia lineata
Cayanus cayan
Triumfetta bartramia
Dichantium coricosum
Casia seamea
Polytrias amaura
Themeda arguens
Salvinia pubescens
Polygonum mucronata
Panicum repens

Familia
Rhamnaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Meliaceae
Rutaceae
Mimosaceae
Asteraceae
Malvaceae
Verbenaceae
Asclepiadaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Amaranthaceae
Capparidaceae
Poaceae
Fabaceae
Solanaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabanceae
Malvaceae
Poaceae
Fabaceaa
Poaceae
Poaceae
Salvinaceae
Fabaceae
Poaceae

Bentuk
Hidup
Anakan
Anakan
Anakan
Anakan
Anakan
Anakan
Semak
Semak
Semak
Semak
Semak
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba

Ket
DB
DB
DB
TDB
TDB
DB
TDB
TDB
TDB
TDB
TDB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
TDB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA |

115

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Lamuran putih
Ketulan
Orok‐orok
Tuton
Semacam merica
Kembang telang
Orok‐orok
Meniran
Meniran
Paci
Teki payung
Gletengan
Kacangan
Rumput gunung
Teki
Sintrong
Rumput pait
Rumput jarum
Emprit‐empritan
Alang‐alang

Dichantium coricosum
Bidens pilosa
Crotalaria striata
Dactyloctenium aegyptium
Hedyotis corymbosa
Clitoria ternatea
Crotalaria anagyroides
Phyllanthus debilis
Phyllanthus urinaria
Leucas lavandulaefolia
Cyperus pygmaeus
Synedrella nudiflora
Clidemia hirta
Oplismenus burmanii
Cyperus rotundus
Crassocephalum sp.
Axonopus compressus
Digitaria ciliaris
Eragrostis tenela
Imperata cylindrica

Poaceae
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Lamiaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba

116 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
TDB
DB
DB
DB
TDB
DB
DB
DB
DB

SAVANA TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI:
HABITAT PENTING BURUNG LAHAN BASAH DAN BURUNG DARAT
Oleh :
Indra A.S.L.P.Putri
Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16, 5 Makassar

Telp +62411504049 dan +62411504058
e‐mail: indra.arsulipp@gmail.com
ABSTRAK
Ekosistem savana merupakan ekosistem penting kawasan Taman Nasional Rawa
Aopa Watunohai (TNRAW). Sayangnya tekanan terhadap savana TNRAW
tergolong tinggi dan bahkan terdapat kecenderungan untuk dialih fungsikan
menjadi peruntukan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya
keberadaan savana terutama karena savana TNRAW menjadi habitat bagi
banyak jenis hidupan liar, termasuk berbagai jenis burung. Pengumpulan data
burung dilakukan dengan menggunakan metode point count. Data dianalisis
menggunakan nilai indeks keanekaragaman jenis Shannon‐Weinner. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa savana TNRAW merupakan habitat penting
bagi burung karena tidak hanya menjadi habitat bagi species burung darat saja,
melainkan juga bagi berbagai jenis burung lahan basah. Bahkan savana TNRAW
juga menjadi habitat bagi jenis‐jenis burung endemik, langka dan dilindungi yang
keberadaannya dialam ergolong kritis. Sangat penting untuk melindungi dan
melestarikan keberadaan savana TNRAW yang merupakan ekosistem khas, unik
dan keberadaannya tidak tergantikan, karena alih fungsi savana akan
menyebabkan kekayaan keanekaragaman hayati TNRAW akan makin
terdegradasi dan punahnya burung‐burung penghuni savana.
Kata kunci: savana, habitat penting, burung, Taman Nasional Rawa Aopa
Watumohai
I. PENDAHULUAN
Ekosistem savana merupakan ekosistem penting yang terdapat di
kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Namun seringkali
keberadaan savana TNRAW dipandang remeh, meskipun sebenarnya savana
TNRAW memiliki peran penting baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi
hidupan liar penghuni savana. Bagi masyarakat yang mendiami areal savana
maupun masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TNRAW, savana
menyediakan berbagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan sehari‐hari maupun dipakai saat upacara adat. Berbagai jenis
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tumbuhan yang hidup di savana telah sejak lama digunakan oleh masyarakat
sebagai bahan pangan maupun obat‐obatan, misal Aren (Arenga pinnata), Agel
(Corypha utan), Ondo (Dioscorea hispida). Peran penting lain dari keberadaan
savana TNRAW bagi masyarakat adalah areal savana ini menjadi daerah
tangkapan air yang mampu menjamin ketersediaan air bagi masyarakat dan
kota‐kota di sekitarnya.
Savana TNRAW juga memiliki peran penting bagi berbagai jenis satwa
liar. Letak ekosistem savana TNRAW yang berada diantara ekosistem mangrove
beserta hutan pantainya dan ekosistem hutan hujan dataran rendah,
menyebabkan savana TNRAW menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar
seperti monyet, anoa, maupun burung yang menggunakan berbagai tipe hutan
tersebut sebagai areal jelajah dan habitatnya. Beberapa waktu lalu, savana
TNRAW juga menjadi habitat dari berbagai species herbivora besar misal Rusa
dan Anoa (yang telah tergolong dalam species dilindungi berdasarkan PP Nomor
7 Tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 1999), species prioritas sangat tinggi
untuk konservasi berdasarkan P. 57/Menhut‐II/2008 (Kaban, 2008), Appendix I
CITES (CITES, 2014) dan kategori terancam menurut IUCN (IUCN, 2013)). Namun
sayangnya keberadaan herbivora tersebut saat ini dapat dikatakan hampir punah
secara lokal akibat tingginya tingkat perburuan liar. Selain herbivora besar,
savana TNRAW juga menjadi habitat bagi banyak jenis burung. Kekayaan burung
di areal svana NRAW menyebabkan areal savana tersebut dapat menjadi lokasi
yang baik bagi para penggemar bird watching.
Sayangnya tekanan terhadap savana TNRAW tergolong tinggi, yang
terutama disebabkan belum adanya kesadaran berbagai pihak, akan arti penting
keberadaan savana dan menganggap savana TNRAW hanya sebagai lahan
terlantar atau lahan tidur, bahkan timbul kecenderungan untuk mendukung alih
fungsi atau pemanfaatan savana menjadi bentuk lain seperti areal
pertambangan, lahan pertanian dan perkebunan. Padahal, alih fungsi savana
menjadi bentuk lain tidak hanya akan mengancam kelestarian kekayaan flora dan
fauna khas, endemik, langka maupun dilindungi yang hidup di dalamnya, namun
juga akan berdampak negatif pada masyarakat sekitarnya. Tingginya tekanan
terhadap eksistensi atau keberadaan savana TNRAW menyebabkan penelitian
mengenai peran penting savana sebagai habitat berbagai jenis burung
merupakan hal yang sangat menarik untuk dilakukan. Apalagi adanya kenyataan
bahwa species burung yang menghuni savana TNRAW tidak hanya terdiri dari
species khas savana atau species burung darat saja, namun juga dihuni oleh
berbagai jenis burung lahan basah, menjadi hal yang sangat menarik untuk
ditelaah lebih dalam.

118 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

II. BAHAN DAN METODE
A. Area Kajian
Ekosistem savana TN RAW mencakup areal seluas sekitar 22.000 Ha
atau hampir seperlima dari luas total TNRAW. Penelitian dilakukan di Savana
Langkowulu‐Lanowala hingga Savana Hukaea ‐ Laea TNRAW. Savana Lanowulu
– Langowala sangat mudah dijangkau karena terletak pada poros jalan
Tinanggea – Kasipute, sedangkan savana Hukaea – Laea dapat dijangkau setelah
masuk sejauh sekitar 7 ‐ 8 km dari jalan poros Tinanggea – Kasipute.
B. Bahan dan Peralatan
Bahan dan peralatan yang digunakan selama penelitian adalah
teropong, GPS, kamera digital, alat tulis menulis, buku catatan, buku panduan
identifikasi burung.
C. Cara Kerja
Pengamatan burung dilakukan pada waktu pagi (06.00 – 09.00) dan
sore hari (15.30 – 17.00) yang merupakan saat burung sedang aktif. Pengamatan
dilakukan saat cuaca cerah (Danielsen et al., 2010). Pengamatan dilakukan
dengan menggunakan metode point count, dengan cara berjalan kaki menelusuri
transek atau jalur pengamatan. Bila pada areal berbukit atau bergelombang
jalur pengamatan diletakkan memotong kontur, maka dengan medan pada areal
savana yang tergolong datar, landscape yang sebagian besar terbuka dan
vegetasi yang relatif homogen, maka jalur pengamatan diletakkan memotong
arah jalan raya Tinanggea‐Kasipute. Jalur diletakkan sekitar 500 meter dari tepi
jalan hingga mencapai savana di dekat perkampungan adat Hukaea‐Laea. Jalur
pengamatan berjumlah tiga buah, dengan jarak antar jalur sekitar 300‐400
meter. Untuk melakukan pencatatan jenis burung yang dijumpai di lokasi, maka
saat menelusuri transek, pengamat berhenti pada titik‐titik tertentu yang
digunakan sebagai titik pengamatan. Titik pengamatan dibuat menyerupai
lingkaran imajiner dengan radius 20 meter dengan jarak antar titik adalah 150 –
200 meter (Bibby et al., 1992; Volpato et al., 2009). Jumlah titik pengamatan
pada setiap jalur adalah 20 buah. Pengamatan pada setiap titik dilakukan selama
± 20 menit (Alldredge et al., 2007), dengan bantuan binokular. Identifikasi
burung dilakukan berdasarkan Coates et al (2000). Semua jenis yang dapat
diidentifikasi selanjutnya dicatat nama dan jumlahnya pada tally sheet.
D. Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman burung
yang terdapat pada setiap lokasi penelitian dengan menghitung:
a. Indeks Keanekaragaman Jenis burung.
Untuk mengetahui keanekaragaman jenis burung, digunakan rumus
Shannon‐Wiener (Fachrul, 2007), yaitu:
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∑
∑
, dimana
/
Keterangan: pi = perbandingan antara jumlah individu spesies ke i dengan
jumlah total individu.
Nilai indeks (Brower dan Zar, 1998):
H’≤2,30 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong rendah,
2,30≤H’≤3,30 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong sedang
H’ ≥ 3,30 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong tinggi

b.Penggolongan status lindung
Penggolongan status lindung burung dilakukan
Departemen Kehutanan (1999), IUCN (2013) dan CITES (2014).

berdasarkan

c. Penggolongan status endemik
Penggolongan status endemik dilakukan berdasarkan Coates et al.
(2000).
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekayaan keanekaragaman jenis burung
Selama penelitian, di areal savana Lanowulu‐Langkowala hingga
savana Huakea‐Laea, dapat dijumpai 77 jenis burung, baik burung yang memiliki
spesifikasi habitat di darat, maupun burung lahan basah. Areal savana juga
memiliki kekayaan keanekaragaman burung yang tergolong tinggi, yang terlihat
dari nilai indeks keanekaragaman jenis Shannon‐Weinner yang tergolong tinggi.
Areal savana ini juga merupakan habitat bagi cukup banyak species burung
endemik. Terdapat dua puluh species burung endemik, dengan satu species
merupakan jenis endemik tingkat genus, sedangkan 19 species merupakan jenis
endemik tingkat species. Selain itu, areal savana Lanowulu‐Langkowala hingga
savana Hukaea‐Laea merupakan habitat bagi setidaknya 23 species burung
dilindungi. Tujuh species dilindungi hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 1999) dan 7 species
dilindungi hanya berdasarkan CITES (CITES, 2014), serta 13 species dilindungi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 (Presiden Republik
Indonesia, 1999) dan berdasarkan CITES (CITES, 2014). Bila meninjau daftar
merah IUCN, maka selama penelitian, terdapat satu species yang telah tergolong
dalam kategori kritis (critically endangered), dua species telah tergolong dalam
kategori rentan (vulnerable) dan dua species telah tergolong dalam kategori
hampir terancam (near threatened) (IUCN, 2013), seperti yang terlihat pada Tabel
1 berikut.
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Tabel 1. Kekayaan burung di areal savana Lanowulu‐Langkowala hingga savana
Hukaea‐Laea Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
No

Nama Indonesia

Nama Latin
Amaurornis
isabellinus
Anthreptes
malaccensis
Aplonis minor
Aplonis payanensis
Ardea purpurea
Ardeola speciosa
Bubulcus ibis

1 Kareo sulawesi
Burung madu
2 kelapa
3 Perling kecil
4 Perling kumbang
5 Cangak merah
6 Blekok sawah
7 Kuntul kerbau
Kakatua‐kecil
8 Jambul‐kuning

Habitat

Status Lindung
Status
Endemik PP7/99 CITES
IUCN

KR

D

E

D
D
D
L
L
L

PP 7/99
CITES
PP 7/99 App I

H’

0.97 0.82

1.79

0.04

LC
LC
LC
LC
LC
LC
Critically
endangered

2.39
1.94
1.35
0.13
0.84
0.97

4.43
3.37
2.79
0.54
1.66
1.79

0.09
0.08
0.06
0.01
0.04
0.04

0.19 0.20 0.40

0.01

LC

0.32 0.41 0.73
1.42 0.82 2.24
0.52 0.20 0.72

0.02
0.06
0.03

0.52 0.20 0.72

0.03

0.82 1.08
3.68 6.84
2.86 5.06
0.41 1.51

0.02
0.11
0.08
0.05

LC
Near
threatened
LC

1.23 2.45 3.68

0.05

1.16 0.82 1.98
1.81 1.84 3.65

0.05
0.07

2.04
1.43
1.43
0.41
0.82
0.82

D
D
D

12 Cabak sulawesi
13
14
15
16

Circus assimilis
Cisticola exilis
Cisticola juncidis
Collocalia esculenta

D
D
D
D

Columba vitiensis

D

Coracina bicolor
Coturnix sinensis
Cryptophaps
poecillorrhoa
Dicaeum
aerolimbatum

D
D

E

D

E genus

LC

2.26

1.23 3.49

0.09

D

E

LC

2.52 2.45 4.97

0.09

LC
LC
LC
LC

1.35
4.45
2.90
2.90

2.86
3.48
0.82
2.86

4.22
7.93
3.72
5.77

0.06
0.14
0.10
0.10

LC
Vulnerable
LC

3.48 0.61 4.10
0.77 0.82 1.59
0.52 0.82 1.33

0.12
0.04
0.03

0.06 0.20 0.27

0.00

0.06 0.20 0.27

0.00

0.20 0.27
0.82 1.21
3.07 5.97
1.64 3.18
0.82 1.21

0.00
0.02
0.10
0.06
0.02

0.13 0.20 0.33

0.01

0.06 0.20 0.27
1.23 0.41 1.63

0.00
0.05

Elang rawa tutul
Cici merah
Cici padi
Walet sapi
Merpati hutan
17 metalik
Kepudang sungu
18 belang
19 Puyuh batu

D

E

INP

Cacatua sulphurea
Cacomantis
sepulcralis
Calcophaps indca
Caprimulgus affinis
Caprimulgus
celebensis

9 Wiwik uncuing
10 Delimukan zamrud
11 Cabak kota

D

PP 7/99

FR

LC
E

20 Merpati murung
Cabai panggul
21 kuning
Cabai panggul
22 kelabu
23 Pergam hijau
24 Pergam tutu
25 Pergam putih
Pergam kepala
26 kelabu
27 Kuntul cina
28 Kuntul kecil

Dicaeum celebicum
Ducula aenea
Ducula forsteni
Ducula luctuosa

D
D
D
D

E

Ducula radiata
Egretta eulophotes
Egretta garzetta

D
L
L

E

29 Elang tikus

Elanus carelueus

D

30 Alap alap sapi

Falco moluccensis

D

31
32
33
34
35

Alap‐alap Macan
Falco severus
Mandar padi zebra Gallirallus torquatus
Perkutut
Geopelia striata
Remetuk laut
Gerygone sulphurea
Cekakak sungai
Halcyon chloris
Elang‐laut perut‐
Haliaeetus
leucogaster
36 putih

D
L
D
D
D

37 Elang bondol
38 Kapinis‐jarum asia

D
D

Haliastur indus
Hirundapus

D

LC
CITES
PP 7/99 App II LC
LC
LC
LC

E
E

PP 7/99
PP 7/99

CITES
PP 7/99 App II LC
CITES
PP 7/99 App II LC
CITES
PP 7/99 App II LC
LC
LC
LC
PP 7/99
CITES
PP 7/99 App II LC
CITES
PP 7/99 App II LC
LC

0.26
3.16
2.19
1.10

0.06
0.39
2.90
1.55
0.39
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caudacutus
39 Kapinis jarum
Hirundapus celebensis D
40 Layang‐layang batu Hirundo tahitica
D

LC
LC
CITES Near
PP 7/99 App II threatened
CITES
PP 7/99 App II LC

1.26
2.16

0.03
0.06

0.06 0.20 0.27

0.00

0.06 0.20 0.27

0.00

LC
LC

0.26
0.26
1.35
2.58
2.65
2.84

0.41
0.41
2.04
1.84
1.23
0.82

0.67
0.67
3.40
4.42
3.87
3.66

0.02
0.02
0.06
0.09
0.10
0.10

CITES
App II LC
LC
LC
LC
LC

1.35
2.58
2.00
0.26
0.32

2.04
0.82
1.84
0.41
0.41

3.40 0.06
3.40 0.09
3.84 0.08
0.67 0.02
0.73 0.02

41 Elang Ikan Kecil

Ichthyophaga humilis

D

42 Elang Hitam

Ictinaetus malayensis
Ixobrychus
cinnamoneuss
Ixobrychus flavicolis
Lalage leucopygialis
Lonchura malacca
Lonchura molucca
Lonchura punctulata

D
L
L
D
D
D
D

Loriculus stigmatus
Merops ornatus
Merops philippinus
Motacilla cinerea
Motacilla flava

D
D
D
D
D

E

Mulleripicus fulvus
Nectarinia aspasia

D
D

E

Nectarinia jugularis
Passer montanus

D
D

Pernis celebensis
Phylloscopus
sarassinorum
Porphyrio porphyrio
Porzana fusca
Ptilinopus melanopsila
Ptilinopus superbus
Pycnonotus aurigaster

D
D
L
L
D
D
D

E

Rhyticeros cassidix
Saxicola caprata

D
D

E

CITES
PP 7/99 AppII

D
D

E

CITES
PP 7/99 App II LC

43
44
45
46
47
48

Bambangan merah
Bambangan hitam
Kapasan sulawesi
Bondol rawa
Bondol taruk
Bondol peking

49
50
51
52
53

58

Serindit sulawesi
Kirik‐kirik australia
Kirik‐kirik laut
Kicuit batu
Kicuit kerbau
Pelatuk kelabu
sulawesi
Burung madu hitam
Burung madu
sriganti
Burung gereja
Sikep madu
sulawesi

59
60
61
62
63
64

Cikrak sulawesi
Mandar besar
Tikusan merah
Walik kembang
Walik raja
Kutilang

54
55
56
57

65 Julang sulawesi
66 Decu belang
67 Elang ular sulawesi
68 Tekukur
Betet kelapa paruh
69 besar
70 Punai gading
71 Pelanduk sulawesi

Spilornis rufipectus
Streptopelia cinensis
Tanygnathus
megalorynchos
Treron vernans
Trichastoma celebense
Trichoglossus
72 Perkici kuning hijau flavoridis

73 Perkici dora
Merpati hitam
74 sulawesi
75 Gemak totol
76 Kacamata laut
77 Kacamata sulawesi

LC
LC
LC

E

PP 7/99
PP 7/99

LC
LC

0.19 0.41 0.60
1.16 2.04 3.21

0.01
0.05

LC
LC

1.55 1.84 3.39
0.77 0.82 1.59

0.06
0.04

0.19 0.82

1.01

0.01

CITES
PP 7/99 App II LC

D
D
D

E

D

E

Trichoglossus ornatus D

E

Turacoena manadensis
Turnix maculosa
Zosterops chloris
Zosterops
consobrinorum

D
D
D

E

D

E

LC
LC
LC
LC
LC
LC

1.16
0.39
0.26
1.10
0.97
2.58

2.39
0.80
1.08
2.12
1.79
3.40

0.05
0.02
0.02
0.05
0.04
0.09

Vulnerable
LC

2.39 1.43 3.82
2.52 4.09 6.61

0.09
0.09

0.13 0.82 0.95
1.48 2.86 4.35

0.01
0.06

0.13 0.20 0.33
1.23 2.45 3.68
1.16 1.84 3.00

0.01
0.05
0.05

CITES
App II LC
LC
LC
CITES
App II LC
CITES
PP 7/99 App II LC

20

20

0.65 0.61
1.55 0.61

1.23
0.41
0.82
1.02
0.82
0.82

3.03 3.68

6.71

0.11

0.90 2.25

3.15

0.04

LC
LC
LC

1.23 2.04 3.27
0.71 0.82 1.53
2.90 3.27 6.18

0.05
0.04
0.10

LC

2.65 3.07
100

15
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5.71 0.10
200 4.009

B.

Peran savana sebagai habitat burung lahan basah maupun burung darat

Tingginya kekayaan keanekaragaman burung di areal savana
Lanowulu‐Langkowala serta Hukaea‐Laea dapat disebabkan karena lokasi savana
yang terletak diantara beberapa jenis ekosistem yaitu ekosistem hutan
mangrove dan hutan pantai serta ekosistem hutan dataran rendah. Hal ini
menyebabkan savana berperan sebagai koridor yang menghubungkan beberapa
tipe ekosistem yang ada di TNRAW, misal antara areal hutan mangrove dan
hutan dataran rendah maupun hutan pegunungan bawah. Faktor lain yang
menyebabkan keanekaragaman hayati burung di areal savana tergolong tinggi
adalah tergenangnya sebagian areal savana dengan air selama musim hujan dan
bahkan di beberapa tempat masih tetap tergenang selama beberapa waktu
pada awal musim kemarau. Berbagai kondisi ini menyebabkan savana Lanowulu
– Langkowala hingga savana Hukaea – Laea menjadi habitat yang baik, tidak
hanya bagi burung darat melainkan juga bagi cukup banyak jenis burung lahan
basah. Selama penelitian, di areal savana yang masih tergenang air, maupun di
pepohonan yang tumbuh dalam bentuk kelompok di tengah savana, dapat
dijumpai setidaknya sepuluh jenis burung lahan basah, seperti Cangak dan
Kuntul yang dapat terlihat bertengger di pepohonan di areal savana, terutama di
areal savana yang letaknya berdekatan dengan hutan mangrove. Selain itu di
areal savana juga dapat dijumpai jenis burung lahan basah lain seperti
Bambangan, Tikusan dan Mandar, yang dapat terlihat berlarian diantara
rerumputan yang tergenang air.
Diantara jenis burung darat, jenis‐jenis burung yang berasal dari familia
Columbidae umumnya memiliki nilai INP (Indeks Nilai Penting) yang cukup tinggi,
namun Pergam hijau (Ducula aenea) merupakan burung yang memiliki nilai INP
yang tertinggi. Pada areal savana yang memiliki pepohonan, burung‐burung
yang berasal dari familia Columbidae, misalnya Pergam tutu (Ducula forsteni),
Pergam kepala‐kelabu (Ducula radiata), Pergam putih (Ducula luctuosa) dapat
dengan mudah dijumpai sedang terbang melintasi pepohonan, maupun sedang
bertengger dalam kelompok besar akan terbang dengan kepakan sayap yang
bersuara khas bila terganggu. Burung Perkutut (Geopelia striata), Tekukur
(Streptopelia chinensis), Delimukan zamrud (Calcophaps indica) maupun Walik
kembang (Ptilinopus melanopsila), juga cukup banyak dijumpai di areal savana
yang memiliki pepohonan dan umumnya dijumpai sedang bertengger dalam
kelompok kecil. Pada areal padang rumput, jenis burung khas savana seperti
Decu belang (Saxicola caprata) dan Cici merah (Cisticola exilis) merupakan jenis
yang memiliki nilai INP tertinggi.
Areal savana dan kelompok pepohonan yang tersebar di savana juga
menjadi habitat bagi berbagai jenis burung paruh bengkok. Selama penelitian
dapat dijumpai lima jenis burung paruh bengkok, seperti, Perkici dora
(Trichoglossus ornatus), Serindit Sulawesi (Loriculus stigmatus), Betet kelapa
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paruh‐besar (Tanygnathus megalorynchos). Selain itu, areal savana TNRAW juga
menjadi habitat bagi Kakatua‐kecil jambul‐kuning (Cacatua sulphurea), yang telah
digolongkan sebagai critically endangered dalam IUCN Redlist sejak tahun 2000.
Kakatua‐kecil jambul‐kuning juga terdaftar dalam Appendiks I CITES sejak 2005.
Diantara jenis burung paruh bengkok, Perkici kuning hijau merupakan jenis yang
memiliki nilai INP yang tergolong tinggi.
Kekayaan keanekaragaman burung savana Lanowulu‐Langkowala
hingga savana Hukaea‐Laea makin bertambah dengan keberadaan berbagai jenis
burung pemangsa. Selama penelitian dapat dijumpai setidaknya sepuluh jenis
burung pemangsa di areal savana tersebut. Burung‐burung pemangsa tersebut
kadang terlihat sedang terbang membumbung ke angkasa dari hutan yang
banyak dijumpai tersebar di savana, maupun saat sedang bertengger di pohon
tempat burung‐burung pemangsa tersebut membangun sarangnya.
Keberadaan dan kekayaan burung di savana TNRAW menunjukkan
peran penting savana ini sebagai habitat berbagai jenis burung. Melindungi
keberadaan savana di TNRAW berarti juga melindungi kekayaan
keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya.
C.

Ancaman terhadap burung penghuni savana Lanowulu‐Langkowala dan
Hukaea‐Laea

Meskipun masih memiliki nilai indeks keanekaragaman hayati yang
tergolong tinggi, namun keberadaan burung di savana Lanowulu‐Langkowala
maupun savana Hukaea‐Laea tidak dapat dikatakan dalam kondisi aman dan
lestari. Hal ini disebabkan masih beragam dan cukup tingginya tingkat ancaman
terhadap kelestarian mereka, misalnya akibat:
1. Perburuan liar
Bila Rusa dan Anoa yang hidup di savana TNRAW mendapat tekanan
berat akibat perburuan liar sehingga populasinya menurun drastis dan bahkan
tidak terlihat lagi di savana, maka burung‐burung yang hidup di areal savana
TNRAW dapat dikatakan belum mendapat tekanan perburuan yang signifikan,
sehingga keanekaragaman burung di savana masih tergolong tinggi. Namun
dengan semakin banyaknya perambah yang datang dan bermukim di areal
savanna dan makin bertambah luasnya areal yang dirambah dari tahun ke tahun,
maka tekanan perburuan terhadap burung tetap memperlihatkan peningkatan.
Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat ekonomi sebagian besar masyarakat
perambah yang tergolong tidak mampu, sehingga setelah Rusa di savana habis,
akan mengarahkan perburuan ke berbagai satwa lain yang halal dan dapat
dikonsumsi, guna memenuhi kebutuhan protein hewani mereka.
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2.

Perdagangan satwa secara ilegal
Selain ancaman akibat perburuan liar, burung di savana TNRAW juga
mendapat ancaman akibat perdagangan satwa liar secara ilegal. Masyarakat
sekitar kawasan taman nasional umumnya masih menggantungkan
perekonomian mereka pada sumber daya alam yang terdapat di kawasan
TNRAW. Tidak sedikit dari masyarakat tersebut yang diluar musim bercocok
tanam dan panen akan masuk hutan untuk mencari sumber daya alam yang
dapat dijual dan menghasilkan uang. Jenis‐jenis burung yang telah popular
diperdagangkan, seperti jenis burung paruh bengkok akan menjadi sasaran
penangkapan untuk perdagangan. Selama penelitian, tim kami menjumpai
beberapa orang masyarakat yang baru saja keluar dari hutan di areal savana
TNRAW sambil membawa beberapa ekor Perkici dora yang akan mereka jual lagi.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang masyarakat
yang bermukim di desa adat Hukaea‐Laea, menyatakan bahwa responden sudah
berulang kali mendapat tawaran harga yang tinggi untuk pembelian burung
Kakatua‐kecil jambul‐kuning yang bersarang pada pohon tua yang tumbuh di
desa adat mereka.
3. Degradasi savana akibat aktivitas perambahan savana menjadi lahan
pertanian
Ancaman lain terhadap populasi burung di kawasan TNRAW adalah
degradasi pada areal savana dapat disebabkan oleh aktivitas perambah, yang
berusaha merubah hamparan padang rumput menjadi areal pertanian lahan
kering. Bagi masyarakat awam, hamparan savana yang datar dan luas akan
sangat menarik minat banyak perambah untuk mencoba membuka lahan dan
bercocok tanam di areal savana tersebut. Tingginya tingkat perambahan di
TNRAW dapat terlihat dari telah terbentuknya satu kecamatan dengan 96 desa
(Kecamatan Basala) dengan lebih dari 3.000 orang perambah yang membuka
lahan untuk dijadikan lahan pertanian dengan tanaman palawija maupun
perkebunan (Zulmi, 2015). Padahal menurut Bond (2008), tanah pada areal
savana miskin akan nutrient. Akibatnya, areal savana sebenarnya kurang cocok
untuk dijadikan sebagai lahan pertanian maupun perkebunan, sehingga hanya
jenis tumbuhan pangan atau perkebunan tertentu yang cocok untuk ditanam di
areal tersebut dan hasil panen yang diperoleh tidak akan banyak atau maksimal
disbanding areal yang kaya akan nutrien. Meskipun hingga saat ini belum pernah
dilakukan penelitian mengenai dampak dari masuknya species tumbuhan eksotis
yang dibawa dan ditanam oleh para perambah di areal savana, juga perubahan
pada permukaan tanah akibat pembuatan guludan, sehingga dampak dari
aktivitas perambah terhadap savana maupun hidupan liar yang ada didalamnya
dianggap masih belum memperlihatkan pengaruh yang berarti, namun bila
perubahan tersebut dibiarkan terus berlanjut dapat secara nyata merubah
komposisi vegetasi maupun tata air di savana, yang pada akhirnya juga akan
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berdampak pada degradasi sumber daya alam lain yang ada di savana, termasuk
pada penurunan populasi burung.
4. Degradasi kawasan hutan di savana akibat penebangan liar dan pencurian
kayu.
Degradasi savana juga dapat disebabkan karena areal savana yang
ditumbuhi pepohonan yang cukup tinggi juga menjadi sasaran penebangan
pohon oleh para perambah. Selama penelitian berlangsung, seringkali terdengar
suara mesin chainsaw yang digunakan oleh perambah untuk menebang pohon
secara ilegal, yang kayunya akan dijual lagi maupun untuk digunakan sendiri.
Padahal kerusakan hutan yang terdapat di savana akan berdampak pada
penurunan dan hilangnya populasi berbagai jenis burung, terutama jenis burung
yang membutuhkan pohon berukuran besar atau burung yang membutuhkan
pohon berukuran tinggi sebagai habitatnya, seperti burung Rangkong, burung
paruh bengkok, maupun jenis‐jenis burung lahan basah. Di Afrika, kerusakan
hutan yang terdapat di areal savana menyebabkan penurunan secara drastis
populasi burung Rangkong (Trail, 2007).
5. Sikap apatis dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan
masyarakat
Meskipun demikian, ancaman terbesar terhadap kelestarian savana
dan populasi burung yang hidup di dalamnya justru datang dari sikap apatis
pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kurangnya dukungan terhadap
keberadaan savana dan TNRAW akibat ketidak‐pahaman pemerintah daerah
setempat akan pentingnya peran savana bagi manusia dan hidupan liar,
menyebabkan pihak pemerintah daerah setempat bersikap kurang peduli dan
kurang memberi perlindungan terhadap keberadaan savana. Pemerintah daerah
menganggap bahwa savana merupakan areal yang tidak produktif dan lahan
tidur. Mereka beranggapan bahwa areal savana sebaiknya dirubah dan
dialihfungsikan menjadi sesuatu yang lebih produktif, terutama bagi
kepentingan masyarakat lokal, misalnya untuk dijadikan lahan pertanian maupun
perkebunan. Bahkan pendapat mengenai lebih baik melindungi dan memberi
makan manusia (maksudnya masyarakat perambah atau para penambang)
dibanding memelihara satwa liar merupakan pendapat yang sering kali
terdengar. Lebih ironis lagi, pemerintah daerah (baik pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten) bahkan ‘berkolaborasi’ menurunkan status TNRAW dari
status kawasan hutan konservasi menjadi hutan produksi terbatas, sebagaimana
tertuang dari usulan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Tenggara (Zulmi, 2015). Keberadaan savana juga terkalahkan oleh berbagai
kepentingan lain yang dianggap lebih menopang pemasukan keuangan daerah
seperti kegiatan pertambangan maupun kegiatan lain yang dipandang bertujuan
bagi kemajuan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Berbagai kondisi ini
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menyebabkan pihak TNRAW seolah‐olah berjuang sendiri mempertahankan
keberadaan savana yang makin terdegradasi dan menurun luasannya akibat
perambahan. Wacana alih fungsi savana TNRAW sudah sering terdengar, meski
hingga saat ini hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Padahal savana
TNRAW merupakan salah satu ekosistem khas yang ada di Sulawesi Tenggara,
yang memiliki kekayaan flora dan fauna khas savana, yang keberadaannya tidak
tergantikan oleh ekosistem lain.
D.

Manajemen bagi kelestarian

Tingginya tekanan terhadap savana TNRAW dapat berdampak pada
makin meningkatnya tekanan terhadap hidupan liar yang diam di areal tersebut.
Untuk mencegah makin berlanjutnya hal ini serta untuk menjaga agar savana
tidak makin terdegradasi, maka pihak TNRAW sebaiknya lebih aktif
memperkenalkan keberadaan, potensi dan terutama permasalahan dan
ancaman terhadap keberadaan TNRAW atau mempromosikan diri ke berbagai
pihak. Promosi ini merupakan sarana untuk menggaungkan peran penting
keberadaan savana TNRAW kepada berbagai pihak, tidak hanya di tingkat
daerah, namun juga hingga tingkat nasional dan internasional. Promosi tersebut
diharapkan dapat menggugah simpati dan dukungan dari berbagai pihak, baik
pada tingkat nasional hingga tingkat internasional untuk memberi dukungan
secara dana maupun moril bagi tetap dipertahankannya keberadaan TNRAW.
Bagi institusi pemerintah daerah, peningkatan kesadaran dan
penambahan wawasan mengenai peran penting savana dapat dilakukan melalui
berbagai cara, seperti secara rutin menggelar acara pertemuan ilmiah atau
berbagai workshop dengan tema savana, yang menghadirkan para pakar yang
berkualitas. Melalui pertemuan ilmiah dan workshop, pihak pemerintah daerah
dapat menerima penjelasan yang berbobot dan telah dikaji keilmiahannya.
Berbagai workshop, pertemuan ilmiah maupun pameran juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk menunjukkan keberadaan savana TNRAW, sehingga
savana ini makin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di tingkat lokal, namun
juga di tingkat dunia.
Langkah lain yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola TNRAW
adalah dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang ada. Berita
menarik mengenai TNRAW sebaiknya dapat dimuat secara rutin dalam berbagai
media seperti televisi dan surat kabar, baik surat kabar lokal maupun nasional,
bahkan jika perlu pada tingkat internasional. Pemanfaatan berbagai media lain
seperti majalah popular maupun semi popular juga sebaiknya dilakukan secara
rutin. Selain itu, dengan makin terbukanya akses komunikasi melalui media on‐
line. Berita‐berita mengenai savana TNRAW dengan berbagai permasalahan,
terutama permasalahan berat yang dihadapi sebaiknya dapat selalu dimuat pada
berbagai media online.
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Mendorong pelibatan secara aktif berbagai pihak, seperti institusi
perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga sebaiknya kembali digiatkan, agar
informasi mengenai savana benar‐benar dapat dipertanggung‐jawabkan
keilmiahan dan keakuratannya.
Keberadaan jalan Tinanggea – Kasipute juga dapat dimanfaatkan
sebagai sarana untuk peningkatan kesadaran dan kecintaan terhadap savana,
misal melalui pemasangan berbagai spanduk, poster, maupun papan iklan
mengenai savana dalam ukuran besar di sepanjang jalur jalan tersebut. Pihak
TNRAW sebaiknya juga dapat menggelar berbagai kegiatan menarik yang
dilakukan secara rutin di pors jalan Tinanggea – Kasipute, yang dapat menarik
dan meningkatkan dukungan, minat serta kesadaran masyarakat untuk
melestarikan savana TNRAW
Bagi masyarakat lokal, peningkatan kesadaran dapat dilakukan dengan
menggiatkan penyuluhan mengenai peran penting savana bagi kehidupan
masyarakat, yang tidak hanya dilakukan terhadap generasi tua, namun juga
terhadap generasi muda atau anak‐anak. Penyuluhan dan pendidikan cinta
lingkungan sebaiknya dilakukan secara rutin dan dikemas dalam bentuk yang
menarik. Langkah lain yang dapat dilakukan agar kelestarian savana tetap
terjaga adalah dengan membentuk berbagai forum atau kelompok masyarakat
yang bergerak secara aktif dalam pelestarian savana TNRAW.
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PROSPEK PEMANFAATAN ORDO COLUMBIFORMES, SUKU COLUMBIDAE
Oleh :
Reni Sawitri
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Bogor
ABSTRAK
Keragaman jenis burung suku Columbidae yang tersebar di Kepulauan Sunda
Kecil sebanyak 11 jenis diantaranya termasuk jenis dilindungi yakni punai sumba
(Treron teysmani) dan walik rawamanu (Ptilinopus dohertyi). Burung suku
Columbidae telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai alternatif
pangan untuk memenuhi protein hewani dengan kandungan protein berkisar
antara 18,88‐27,35 % dan lemak relatif rendah (0,42‐6,40%), serta sebagai
tambahan pendapatan. Disamping itu, satwa ini juga digunakan sebagai satwa
kuota tangkap non appendix. Burung ini tidak memiliki musim tertentu untuk
bereproduksi, tetapi kecenderungannya pada musim penghujan terkait dengan
ketersediaan sumber pakan berupa buah‐buahan.Pengelolaan savana sebagai
habitat burung suku Columbidae ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial
ataupun kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF).
Kata kunci: suku Columbidae, alternatif pangan, kuota, pendapatan, habitat.
I.

PENDAHULUAN

Burung dari Ordo Columbiformes, suku Columbidae tersebar luas di dunia
meliputi daerah temperate sampai tropik kecuali antartika dan artik. Di
Indonesia, burung ini dijumpai di Kepulauan Sunda Besar, yaitu Sumatera,
Kalimantan, Jawa dan Bali; Kepulauan Sunda Kecil, yaitu Bali, Nusa Tenggara
Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Habitat alam burung suku Comlumbidae yang meliputi punai/walik
(Treron, Platinopus), pergam (Ducula, Columba) dan merpati tanah (Macropygia,
Streptopelia, Geopelia, Caloenas), berupa hutan hujan dataran rendah, hutan
hujan dataran tinggi, sempadan sungai, mangrove, savana, hutan rawa, daerah
pinggiran hutan, daerah pertanian, semak belukar, lahan hutan terbuka, dan
perkotaan, dari ketinggian di atas permukaan air laut sampai 1.500 m dpl
(Indrawan et al., 1995; Mac Kinnon et al., 2000). Di Kalimantan Barat dan
Kalimantan Selatan, burung punai ditemukan di hutan sekunder, hutan bakau,
rawa air tawar, dan perkebunan rakyat seperti kebun kelapa, perkebunan karet
dan bekas ladang atau lahan tidur yang banyak ditumbuhi tumbuhan kayu jenis
pioner, buah‐buahan, rumput‐rumputan dan semak belukar (Sawitri dan
Garsetiasih, 2015). Di kawasan hutan sekunder dan kebun kelapa umumnya di
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bagian bawahnya ditumbuhi jenis tumbuhan pisang (Musa spp), nipah (Arenga
pinnata Merr), paku‐pakuan GLeicheniaceae dan mayam (Antidesma
ghaesembilla Gaertn.) yang berfungsi sebagai pohon tidur dan tempat
bersarang, sedangkan tumbuhan lainnya yang digunakan sebagai sumber pakan
adalah terong‐terongan (Solanum sp.) dan lokam (Vitis japonica Thunb.).
Berdasarkan indeks preferensi habitat (Jacobs. 1974), daerah sempadan
sungai merupakan habitat yang paling disukai burung punai (0,25), karena tipe
habitat ini memberikan tempat bertengger untuk melicinkan bulunya dan
berteduh untuk mendinginkan suhu tubuh serta jaminan keamanan dari
predator (Camfield, 2004). Pemanfaatan pohon di sempadan sungai oleh burung
punai sebagai pohon sumber pakan, tempat istirahat, dan tempat tidur. Tinggi
pohon sekitar 3‐4 m dengan struktur tajuk menyerupai semak, contohnya pohon
tulang ular (Homalium foetidum (Roxb). Benth) dan laban (Vitex pubescens Vahl.)
(Sawitri et al., 2010).
Bagi masyarakat sekitar hutan, terutama yang kondisi ekonominya
tergolong miskin, burung sub‐ordo ini menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan
protein hewani karena mudah didapat dan harganya murah (Sawitri et al., 2010).
Pemanfaatan burung punai di rumah makan Pengkang, Mempawah, Kalimantan
Barat sebagai menu makanan menghabiskan 25‐50 individu per hari, bahkan
dapat mencapai 100‐150 individu per hari pada waktu libur (Subela, 2009).
Sedangkan di sekitar Suaka Margasatwa (SM) Pelaihari, Kalimantan Selatan,
masyarakat memanfaatkan burung punai sebagai menu tambahan di warung‐
warung nasi ataupun keluarga dengan cara membeli atau menembaknya.
Makalah ini membahas potensi ordo Columbiformes, suku Columbidae,
sebagai burung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, melalui studi
habitat, perilaku berkembang biak yang didekati dengan penampilan bulu
burung. Hasil ulasan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang status
konservasi dan bioekologi burung sebagai bahan pertimbangan dalam
pemanfaatan sumber hutan non kayu dari jenis burung yang dilindungi maupun
tidak dilindungi.
II. DESKRIPSI BURUNG ORDO COLUMBIFORMES, SUKU COLUMBIDAE
Kelompok burung ordo Columbiformes merupakan burung arboreal
yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama terdiri dari
Columbiformes, Psittaxiformes, Cuculiformes, dan Coliiformes. Sedangkan
kelompok kedua yakni
Coraciformes, Trogonoformes, dan Piciformes.
Kelompok pertama merupakan burung‐burung yang herbivor dan membuat
sarang di daerah terbuka, atau disekitar sempadan sungai dengan pohon
ketinggian 3‐4 m (Sawitri dan Garsetiasih, 2015).
Secara umum, keanekaragaman jenis burung suku Columbidae yang
ditemukan di Kepulauan Sunda Kecil
diantaranya delimukan zamrud
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(Chalcophaps indica), perkutut (Geopelia striata), puter (Streptopelia bitorquata),
tekukur (Streptopelia chinensis), kouran (Macropygia ruficeps), pergam katanyar
(Ducula rosaceae), pergam punggung hitam (Ducula lacernulata), pergam hijau
(Ducula aenea), punai sumba (Treron teysmani), walik rawamanu (Ptilinopus
dohertyi) dan walik kembang (Ptilinopus melanospila). Empat jenis burung suku
Columbidae diantaranya ditemukan paling banyak di KHDTK Hambala, Nusa
Tenggara Timur yang didominasi savana (Hidayat, 2013).
Jenis burung ini berukuran kecil sedang sampai besar (21‐44 cm)
memiliki bentuk tubuh yang padat gemuk dengan paruh pendek dan kuat
(Necker, 2007; Mac Kinnon et al.,2000). Anggota suku ini biasa ditemukan
beraktifitas di permukaan tanah maupun di atas tajuk, untuk mencari pakan
berupa buah‐buahan, biji‐bijian rumput (terestrial granivorous), serangga
ditambah dengan batu atau pasir untuk membantu proses pencernaaannya
(Hidayat, 2012).
Sarangnya diletakkan di atas tanah, pohon atau semak dengan sarang
berbentuk panggung dari ranting‐ranting pohon kering untuk meletakkan
telurnya yang berwarna putih sebanyak 1‐2 butir (Kleppenbach, 2013; Mac
Kinnon et al., 2000)
III. PROSPEK PEMANFAATAN
Rekomendasi kuota tangkap burung suku Columbidae (LIPI, 2015) seperti
delimukan zamrud (Chalcocaps indica) dari Kalbar, 100 individu, delimukan timur
(Chalcocaps stephani) dari Papua Barat, 50 individu, pergam laut (Ducula bicolor)
dari Sulawesi Tenggara, 10 individu dan Papua Barat, 20 individu, pergam ekor
ungu (Ducula rufigaster) dari Papua Barat 25 individu, pergam zoe (Ducula zoeae)
dari Papua Barat, 25 individu, walik perut jingga (Ptilinopus iozonus) dari Papua
Barat, 25 individu, walik lunggung (Ptilinopus coronulatus) dari Papua Barat, 25
individu, walik dahi jingga (Ptilinopus auratiifrons) dari Papua Barat 25 individu,
walik mutiara (Ptilinopus
perlatus) dari Papua Barat 25 ind, walik elok
(Ptilinophus pulchellus, 20 ind), walik raja (Ptilinopus superbus) dari Papua Barat,
25 individu, walik burma (Ptilinopus ornatus), dari Papua Barat, 20 individu, punai
lengguak (Treron curvirostra) dari Riau, 50 individu, punai gading (Treron
vernans) dari Kalimantan Barat, 50 individu untuk ekspor burung bagi burung‐
burung tidak dilindungi.
Disamping itu, bagi masyarakat disekitar hutan, dibeberapa lokasi telah
memanfaatkan burung suku Columbidae ini sebagai alternatif sumber pangan. Di
Sumatera Utara, penangkap maupun pengumpul burung punai adalah
masyarakat etnis Jawa dan melayu, kegiatan menangkap burung dijadikan
sebagai mata pencaharian tambahan dengan pendapatan berkisar antara Rp.
600.000,‐ ‐ Rp. 750.000,‐/bulan untuk penangkap, sedangkan untuk pengumpul
memberikan hasil sekitar Rp. 1.500.000,‐‐ Rp. 2.000.000,‐. Di Kalimantan Barat,
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pengambilan burung punai memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat
petani sebesar Rp. 500.000,‐ ‐ Rp. 1.400.000,‐/bulan sebagai penangkap dan Rp.
500.000,‐ ‐ Rp. 1.000.000,‐/bulan sebagai pengumpul (Sawitri et al., 2009). Di
Nagari Simaneu, Sumatera Barat masyarakat memanfaatkan 13 jenis burung
yang terdapat di hutan ulayat sebagai sumber protein hewani yang enak dan
disukai untuk dikonsumsi sehari‐hari, enam jenis diantaranya adalah suku
Columbidae yaitu pergam gunung (Ducula badia), punai siam (Treron bicincta),
delimukan zamrud (Chalchophaps indica), walik jambu (Ptilinopus jambu), punai
andu (Treron capellei) dan kouran (Macropygia ruficeps) (Endri, 2015). Musim
perburuan burung dilakukan pada saat pohon ficus berbuah dan harga jual
paling tinggi yakni pergam gunung Rp. 50.000,‐/individu.
Kandungan atau kualitas gizi yang baik untuk dikonsumsi khususnya
untuk pertumbuhan dan perbaikan sel‐sel yang rusak biasanya diindikasikan
dengan tingginya kandungan protein yang dimiliki oleh bahan makanan dalam
hal ini satwa. Jika dibandingkan dengan satwaliar lain kandungan protein burung
punai tidak kalah tingginya (Tabel 1) (Sawitri et al., 2010).
Jika dilihat dari kandungan gizi tersebut punai kecil memiliki kandungan
protein tertinggi yaitu 27,35 % dan kandungan lemak terendah yaitu sebesar 0,42
%. Sedangkan kandungan kalsium dan pospor burung punai kecil relatif kecil
yaitu 0,78 % dan 0,28 %. Apabila dibandingkan dengan kandungan protein ayam
18,2% dan kandungan lemak yang cukup tinggi yaitu 60% (CV Rumah telur, 2009),
maka burung punai tersebut sangat cocok dikonsumsi karena mempunyai
kandungan protein yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah. Cara
mengkonsumsi burung tersebut dianjurkan dengan tulangnya karena selain
kandungan gizinya relatif tinggi rasanya juga enak.
Tabel 1. Hasil analisis kandungan gizi daging dan tulang burung punai
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indikator
Bahan kering
Abu
Protein kasar
Serat kasar
Lemak kasar
Beta‐N
Kalsium
Phospor

Punai gading
30,71
4,99
19,63
0,03
3,00
3,06
0,93
0,90

Punai
lengguak
35,55
3,49
19,54
0,02
4,45
8,05
0,80
0,66

Punai
bakau
29,03
1,47
21,42
0,01
1,60
4,53
1,49
1,17

Punai
kecil
32,09
2,26
27,35
1,98
0,42
0,08
0,78
0,28

Merpati
34,25
6,10
18,88
0,05
6,70
2,52
1,60
0,10

Catatan: Beta‐N Bahan Ekstrak tanpa nitrogen
Kandungan protein burung punai selain lebih tinggi dari jenis burung
lainnya yang dikonsumsi, juga lebih tinggi daripada satwa lain seperti rusa.
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Daging rusa mempunyai kandungan protein 21,78% , lemak 5,56%; kalsium 1,11 %
dan fospor 2,49% (Takandjandji dan Garsetiasih, 2002).
IV. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN POPULASI DAN HABITAT
Upaya pengelolaan suku Columbidae diawali dari pengamatan perilaku
berkembang biak yang diamati melalui pergantian bulu sayap primer kiri dan
kanan pada waktu yang berbeda dimana bulu burung yang bagus dan baru
tumbuh dibandingkan dengan bulu burung yang rusak atau kusam (Bismark &
Soemadikarta, 1992). Pengamatan dilakukan di alam waktu penangkapan dan di
kandang guna mengetahui apakah perkembang biakan burung punai tergantung
musim penghujan atau kemarau. Pergantian dan pertumbuhan bulu dinilai
menggunakan sistim skor sebagai berikut (Somadikarta, 1968 dalam Bismark &
Soemadikarta, 1992) (Gambar 1):
0 = nilai untuk bulu yang tua
1 = bulu yang lepas atau berbentuk tiang kecil
2 = bulu berupa tiang agak besar atau berbulu sedikit
3 = bulu menjelang setengah pertumbuhan
4 = bulu yang telah mencapai separuh hingga tiga perempat panjang
5 = bulu yang tumbuh sempurna
Sistem skor terhadap bulu primer tercantum pada Gambar 1,
dibawah ini:

Gambar 1.Penilaian terhadap bulu sayap primer dalam pergantian bulu burung
Penilaian bulu sayap primer kiri dan kanan dihitung melalui pergantian
sayap burung punai gading betina (Treron vernans L.) yang dilakukan dalam
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kandang pemeliharaan (Tabel 2). Sedangkan kondisi bulu sayap primer dalam
pergantian bulu burung dapat dilihat pada Gambar 2.
Tabel 2. Jumlah skor bulu primer punai gading betina (Treron vernans L.) pada
bulan Nopember (2009), Mei (2010), Oktober (2010) Kalimantan Barat
No.
1
2
3
4
5
6

Skor
rata‐Rata (Nopember)
Kiri
Kanan
17
31
17
27
19
14
24
16
28
34
20
30

Kanan : Bulu

Kiri

Jumlah
48
44
33
40
62
50

a

Skor
rata‐rata (Mei)
Kiri
Kanan
23
14
18
39
20
12
16
19
‐
‐
‐
‐

Jumlah
37
57
32
35
‐
‐

Skor rata‐rata
(Oktober)
Jumlah
Kiri Kanan
18
13
31
17
18
35
40
38
78
47
28
75
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Kanan : Bulu

Kiri
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Kiri : 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2

Kanan : 3, 3, 2, 2, 5, 5 5, 5, 5, 4

b.

Kiri: 2, 2, 2, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 5

Kanan : 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,1

Kanan:5,5.4,4,5,5,5,5,5

Kanan : 4,4,4,4,5,5,3,3,,0,4,4

Kiri : 0,2,2,3,3,4,4,5,,5

Kiri : 4,0,4,4,4,5,5,4,4,4

c
Gambar 2. Struktur sayap bulu primer, bulan Nopember, 2009a; Mei, 2010b; dan
Oktober, 2010c .
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Berdasarkan hasil analisis nilai skor bulu sayap primer kiri dan kanan
burung betina punai gading (Treron vernans L), bulan Oktober ‐ Nopember di
Kalimantan Barat (Tabel 2) akan memasuki musim kawin. Hal ini terlihat dari nilai
skor bulu sayap yang memiliki kecenderungan mulai berganti sehingga nilainya
bergerak mendekati angka 100 bagi bulu sayap primer burung kiri dan kanan
yang berjumlah 20 batang dengan nilai 5. Pergantian dan pertumbuhan bulu
sayap primer tersebut akan diikuti dengan pergantian dan pertumbuhan bulu
ekor dan secara positif berkolerasi dengan penumpukan lemak pada tubuh
burung dalam rangka persiapan energi untuk menghadapi musim kawin
(Bismark & Soemadikarta, 1992).
Skor bulu burung primer pada Mei tidak terjadi perbedaan yang
mencolok. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mac Kinnon et al., 2000 bahwa
burung suku Columbidae umumnya berkembang biak pada bulan September‐
Desember Kemungkinan burung telah melewati masa perkawinan yang
membutuhkan bulu yang bagus, terutama bagi burung jantan untuk menarik
burung betina, maupun persiapan energi untuk melaksanakan kegiatan
perkawinan (Gambar 2). Setelah masa ini burung yang mengeram dan mengasuh
anaknya memiliki bulu yang kembali rusak dan kembali berganti untuk
melakukan aktifitas mencari pakan dan berkelompok lagi. Pengetahuan
tentang musim perkembangbiakan merupakan upaya untuk pelestarian populasi
burung suku Columbidae maupun waktu pemanfaatannya.
Pemanfaatan populasi burung suku Columbidae juga perlu mengingat
status konservasinya. Di Indonesia, beberapa jenis burung punai yang statusnya
hampir terancam dan dilindungi di antaranya burung punai salung (Treron
oxyura), punai timor (Treron psittaceus), punai sumba (Treron teysmanii Schlegel,
1879) dan Ducula pikeringii (Birdlife International, 2001, Mepow, 2010; Hau, 2013;
TN Manupeu Tanah Daru, 2011). Ekosistem savana sebagai habitat yang
dimanfaatkan oleh burung ini adalah daerah nir‐konservasi yang merupakan
areal terbuka hijau daerah jelajah burung punai, sepanjang tersedia pakan
sebagai faktor utama yang menentukan kehadirannya (Noerdjito, 2009).
Tumbuhan sumber pakan antara lain berupa semak, rumput‐rumputan maupun
pohon yang berbuah seperti salam (Syzygium polianthum Wigh Walp) dan kersen
(Muntingia calabura L.) (Kutilang Indonesia, 2012).
Penggunaan dan pemilihan habitat oleh burung suku Columbidae
tergantung dari perubahan ketersediaan sumber pakan dan musim. Burung ini
dapat terbang 40 km dalam sehari dari tempat bertengger ke lokasi sumber
pakan (Camfield, 2004). Buah ficus merupakan pakan utama pada saat musim
kawin maupun di luar musim kawin (Devi & Saikia, 2012a). Rata‐rata jumlah buah
yang dimakan tiap kunjungan makan seukuran buah ficus, kersen, salam,
kariwaya, mayam, poakas, jawi‐jawi adalah 10 – 20 buah, tergantung pada
banyaknya buah yang masak dan jumlah anggota kelompok burung. Jenis dan
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intensitas buah yang dimakan oleh burung punai disesuaikan dengan ukuran
tubuh dengan pembatasan jumlah maksimum dari buah‐buahan yang ditelan dan
daging buah yang dapat dicerna dengan sekali gigitan, seperti jumlah buah
Prunus mahaleb yang dimakan burung Columba palumbus (460,0 gram) sebanyak
21 buah (Jordano & Schupp, 2000) Sebagai contoh, burung dara makan sebanyak
12‐20% dari berat badannya (Daugherty, 2013). Burung punai mendatangi pohon
sumber pakan sekali setiap harinya dalam jangka waktu tertentu. Apabila datang
gangguan, mereka akan terbang berdua, bertiga, atau dalam kelompok kecil dan
bersuara bersama‐sama disertai suara kepakan sayap yang keras pindah ke
pohon yang didekatnya untuk kembali ke pohon pakan. Perilaku ini termasuk
perilaku altruistik yaitu perilaku yang lebih mementingkan keselamatan
kelompok daripada dirinya sendiri (Bachtiar, 2007)
Pengelolaan ekosistem savana dapat dikelola sebagai kawasan
ekosistem esensial untuk habitat satwaliar terutama suku Columbidae ataupun
kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi yang mempunyai konsentrasi nilai‐
nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal
(misalnya spesies endemik, spesies hampir punah, tempat menyelamatkan diri
(refugia). Kegiatan dalam rangka mendukung habitat sebagai kawasan
ekosistem esensial dilakukan dengan identifikasi inventarisasi dan validasi data
ekosistem, sosialisasi dan koordinasi pengelolaan ekosistem esensial,
kesepakatan pengelolaan ekosistem esensial, forum kerjasama, rencana
strategis/aksi pengelolaan, pelaksanaan rencana strategis/aksi, moritoring dan
evaluasi rencana dan kerjasama masyarakat dan hutan. Hal serupa juga dapat
dilakukan untuk kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF).
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Keragaman jenis burung suku Columbidae yang tersebar di Kepulauan
Sunda Kecil sebanyak 11 jenis diantaranya termasuk jenis dilindungi yakni
punai sumba (Treron teysmani) dan walik rawamanu (Ptilinopus dohertyi).
2. Pemanfaatan burung suku Columbidae diantaranya sebagai satwa kuota
tangkap non appendix, alternatif pangan untuk memenuhi protein hewani
dengan kandungan protein berkisar antara 18,88‐27,35 % dan lemak relatif
rendah (0,42‐6,40%), dan menambah pendapatan sebagai penangkap
maupun pengumpul burung,
3. Berdasarkan hasil analisis nilai skor bulu sayap primer kiri dan kanan burung
betina punai gading (Treron vernans L), burung punai tidak memiliki musim
tertentu untuk bereproduksi. Dalam satu tahun burung suku Columbidae
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mampu bertelur beberapa kali tergantung musim setempat dan
ketersediaan sumber pakan berupa buah‐buahan.
4. Pengelolaan savana sebagai habitat burung suku Columbidae ditetapkan
sebagai kawasan ekosistem esensial ataupun kawasan hutan dengan nilai
konservasi tinggi (HCVF).
B. Saran
Perlu dilakukan perkayaan habitat dengan tanaman pakan seperti marga
ficus‐ficusan untuk menjaga kelestarian burung suku Columbidae mengingat
manfaatnya.
DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar, Y. (2007). Pengenalan perilaku
hewan.http://yusufpojokkampus.wordpress.com/materi/perilaku‐hewan
/pengenalan‐perilaku‐he…Diakses tanggal 19 September 2011. 12 hal.
Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Kalimantan Selatan. (2003). Pemeliharaan
pengamanan batas kawasan hutan 32KM di SM Pelaihari Tanah Laut,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Banjarbaru. Hal. 10‐11.
Birdlife International. (2001). Cinnamom‐headed‐Green‐pigeon, Treron fulvicollis.
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/php?id=2631.
Bismark, M dan S. Somadikarta. 1992. Pergantian bulu sayap Halcyon sancta
sancta Vigors and Horsfield dan Hirundo rustica gatturalis Scopoli yang
bermigrasi ke Indonesia. Buletin Penelitian Hutan (546):21‐34.
CV. Rumah telur. 2009. Nilai gizi telur, daging ayam dan susu. http://www.rumah
telur.co.tv/2009/11/nilai‐gizi‐telur‐daging‐ayam‐dan susu‐html. Diakses
tgl. 27‐Januari 2011.
Camfield,
A.
2004.
Columbidae.,
Pigeons
and
pigeons.http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/columbiforme
s/classification. Diakses 1 September 2013.
Dugherty, R. 2013. Pigeons and pigeons need lots of water. Hal 2.
http://ferrycountyview.com/index.php?option=com content&view=arti.
Diakses 20 November 2013.
Devi, O.S. and P.K. Saikia. 2012. Diet composition and habitat preferences of fruit
eating pigeons in tropical forest of eastern Assam, India. NeBio 3(2):51‐
57. http://www.nebio.in/nebio/3(2)2012/Nebio 3 (2) Sunanda 10 pdf.
Diakses 25 November 2013.
Endri, N. 2015. Pengelolaan hutan ulayat dengan sistem zonasi dan pengaruhnya
terhadap diversitas burung dan bentuk pemanfaatannya oleh masyarakat
Di Nagari Simaneu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pasca Sarjana
Universitas Pajajaran, Bandung. Tidak diterbitkan.
Hidayat, O. 2013. Keragaman species avifauna di KHDTK Hambala, Nusa
Tenggara Timur. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallaceae. Vo. 2(1):12‐25.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA |

139

Hau, J. 2013. Flora dan fauna IUCN Redlist. http://jercil 34.blogspot.comflorafauna‐
IUCN. Diakses 15 September 2013.
Indrawan, M., Prawiradilaga DM and van Balen S. 1995. Birds on fragmental
islands persistense in the forest of Java and Bali. Wageningen University
and Research Center. Netherlands.
Jacobs. 1974. Quantitative measurement of food selection. Oecologia 14 : 413‐417
Jordano, P and E.W. Schupp. 2000. Determinants od seed disperser
effectiveness:the quantity component and patterns on seed rain for
Prunus mahaleb.Ecological Monographs (70):591‐615.
Klappenbach,
L.
2013.
Pigeons
and
pigeons.
Hal
1.
Http://animal.about.com/od/pigeon‐pigeons/pigeon‐pigeons.htm.
Diakses 12 September 2013.
Kutilang Indonesia. 2012. Pohon‐pohon yang disukai burung. Hal 2.
http://www.kutilang.or.id/burung/konservasi/pohon‐pohon‐yang‐
disukai‐burung ‐html. Diakses 10 September 2013.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2015. Usulan quota burung non appendix
2016. Cibinong, Bogor.
Mac Kinnon, J. K Phillips dam B. van Balen. 2000. Panduan lapangan pengenal
burung‐burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Birdlife.
Mepow.
2010.
Treron
oxyura
(punai
salung).
Hal
1‐2.
http://mepow.wordpress.Com/2010/07/05/treron‐oxyura/punai‐
salung/....Diakses 15 September 2013.
Necker, R. 2007. Head‐bobbing of walking birds. Journal of comparative
physiology, A neuroethology, sensory, neural and behavioral physiology
193(2):1177‐1183.
Doi:10.1007/s00359‐007‐0281‐3.
http://dx.doi.org/
10.1007%Fs00359‐007‐0281‐3. Diakses 20 November 2013.
Noerdjito, M. 2009. Keanekaragaman jenis burung di enclave urban Taman
Nasional Gunung Ceremai. Jurnal Biologi Indonesia 5(3):269‐278.
Sawitri, R., R. Garsetiasih, S. Iskandar. 2009. Konservasi in‐situ dan eks‐situ burung
punai (Columbidae) sebagai sumber pangan. Laporan Proyek Program
Insentif Ristek. 35 hal. Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor.
Sawitri, R., R. Garsetiasih, A.S. Mukhtar. 2010. Konservasi in‐situ dan eks‐situ
burung punai (Columbidae) sebagai sumber pangan. Laporan Proyek
Program Insentif Ristek. 30 hal. Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam,
Bogor.
Sawitri, R dan Garsetiasih. 2015. Habitat dan populasi punai (Columbidae) di
Mempawah dan Suaka Margasatwa Pelaihari. Jurnal Penelitian Hutan dan
Konservasi. In Press.
Subela, A. 2009. Di Restoran Pondok Pengkang, punai di tangan lepas ke
penggorengan
.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/09/hobo7.html.
Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. 2011. Treron teysmanii (Punai sumba). Hal
1.
http://tnmanupeu.blogspot.com/2011/02/treron‐teysmanii‐punai‐
sumba‐html.

140 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

KARAKTERISTIK SPASIAL HABITAT FISIK BURUNG CIKUKUA TIMOR (Philemon
inornatus G.R Gray, 1846) DI LANSKAP CAMPLONG
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2)

ABSTRAK
Philemon inornatus merupakan salah satu dari enam jenis burung endemik Pulau
Timor dengan status dilindungi. Burung P. inornatus dapat dijumpai pada
beberapa areal berhutan dan campuran hutan savanna (pantai dan palem‐
paleman) di lanskap Camplong.Tingkat perjumpaan di alam dalam lima tahun
terakhir (2006‐2011) terus menurun seiring terjadinya penurunan kualitas dan
kuantitas faktor fisik dan biotik. Penguasaan pengetahuan pola spasial lanskap
dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas habitat. Kehadiran
P.inornatus pada tiap titik yang dijumpai secara berulang‐ulang dalam lama
periode waktu tertentu akan menunjukan akumulasi kebutuhan hidup yang
kehendakinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik
spasial habitat fisik P. inornatus berdasarkan faktor‐faktor dominan komponen
habitat fisik yang berpengaruh terhadap kehadirannya. Hasil analisis Principle
Component Analysis (PCA) terhadap faktor fisik habitat diperoleh peubah yang
memiliki korelasi yang kuat terhadap kehadiran burung yaitu Normalized
Difference Vegetation Indext (NDVI), slope, jarak dari hutan sekunder, jarak dari
belukar, jarak dari kebun jambu mete, jarak dari kebum palawija, dan jarak dari
jalan.
Kata Kunci: Philemon inornatus, karakteristik, spasial, habitat fisik, endemik
I. PENDAHULUAN
Noske dan Saleh (1996) menyatakan bahwa avifauna Pulau Timor adalah
spesial dan unik. Pulau Timor memiliki tingkat tertinggi endemisme burung
dibandingkan dengan beberapa pulau besar di Nusa Tenggara (Pulau Lombok,
Sumbawa, Flores, dan Sumba). Pulau timor dan Semau memiliki 28 spesies
burung endemik (Monk et al 1997; 2000). Salah satu jenis burung endemik yang
masuk dalam kelompok Timor adalah Philemon inornatus yang dikenal dengan
nama lokal burung cikukua timor. Menurut Sujatnika et al. (1995); Trainor (2002);
Alves (2007), Philemon inornatus adalah salah satu dari enam jenis burung
endemik Pulau Timor yang masuk dalam burung sebaran terbatas (Restricted
Range/RR). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang
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Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, semua jenis dari famili Meliphagidae
terkategori dilindungi.
Populasi Philemon inornatus di kawasan Camplong diduga dalam lima
tahun terakhir (2006‐2011) terus menunjukkan penurunan populasi. Indikasi ini
dapat diketahui dari semakin berkurang tingkat perjumpaan P.inonatus di alam,
baik yang berada dalam maupun di luar kawasan hutan Taman Wisata Alam
(TWA), pada areal berhutan dan hutan campuran savana (pantai dan palem‐
paleman) padahal sebelum tahun 1990‐an burung ini merupakan burung yang
umum ditemukan.
Faktor penyebab penurunan jumlah populasi burung P.inonatus di
kawasan ini diduga akibat berbagai aktivitas tekanan habitat yang cukup serius.
Menurut Noske dan Saleh (1996), ancaman utama burung‐burung hutan di Timor
datang dari kerusakan habitat, perburuan, dan mungkin dari tekanan
penggembalaan. Sujatnika et al. (1995) menyatakan bahwa hutan gugur‐daun di
TWA Camplong pada 1995 telah mengalami proses kerusakan dan gangguan.
Beberapa fakor penyebab kerusakan dan gangguan diantaranya yaitu praktek
illegal loging dan kebakaran hutan, konflik klaim kepemililikan lahan antara
masyarakat dan pengelola, perburuan dan penggembalaan ternak secara liar,
pembukaan dan pelebaran jalan. Aktivitas ini telah mengakibatkan terjadinya
perubahan bentuk lanskap kawasan sehingga kualitas maupun kuantitas habitat
burung P.inonatus di kawasan Camplong semakin berkurang,
Kumara (2006) menjelaskan bahwa perubahan suatu lanskap kawasan,
dapat dilakukan dengan kuantifikasi pola spasial lanskap yang merupakan hal
penting dalam pengelolaan kawasan. Penguasaan pengetahuan pola spasial
lanskap dapat membantu kita membuat evaluasi kuantitatif pada saat akan
mengelola dan mengembangkan kawasan.
Pada bentuk lanskap yang berubah, setiap spesies seperti P.inornatus
akan mencari patch‐patch habitat yang memiliki karakteristik habitat tertentu
untuk mendapatkan kebutuhan hidup agar tetap survive dan bereproduksi pada
kawasan ini. Kehadiran satwa khususnya P.inornatus pada tiap titik yang
dijumpai secara berulang‐ulang dalam lama periode waktu tertentu akan
menunjukan akumulasi kebutuhan hidup yang kehendakinya. Oja et al. (2005)
dan Nursal (2007) menyatakan bahwa habitat yang sesuai dicirikan oleh
kehadiran suatu spesies dengan ketersediaan kebutuhan hidup untuk mampu
bertahan hidup dan keberhasilan spesies tersebut untuk bereproduksi dalam
jangka waktu yang cukup lama dibandingkan dengan lingkungan lain yang mirip.
Oleh karena itu, kehadiran P.inonatus pada suatu tapak tertentu di kawasan
Camplong akan menunjukkan karakteristik habitat yang sesuai dengan
kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya.
Menurut Sujatnika et a.l (1995), kegiatan survey dan inventariasi tentang
status habitat dan spesies satwaliar di Timor dan Wetar belum banyak diketahui.
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Noske dan Saleh (1996) menyatakan bahwa tidak ada studi ekologi yang telah
dilakukan untuk mendata burung‐burung hutan di Timor. Khusus informasi
mengenai habitat P.inonatus pada saat ini masih terbatas pada sebaran
berdasarkan altitude dan tipe hutan (Trainor 2002;2008). Menurut Aarts (2008),
pengelolaan dan konservasi populasi satwa membutuhkan informasi tentang
dimana dan mengapa satwa tersebut ada, serta dimana lagi mereka mampu
hidup. Informasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data penggunaan
ruang, hubungan data posisional untuk kondisi umum lingkungan dan
memanfaatkan hasil model statistik untuk memprediksi penggunaan wilayah
geografis lainnya. Pencapaian tujuan tersebut dapat tempuh melalui kajian
spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS).
Kajian ini merupakan salah satu kegiatan penting untuk memahami
karakteristik faktor‐faktor habitat fisik secara spasial yang dibutuhkan oleh
P.inornatus. Indrawan et al. (2007) menyatakan bahwa pendekatan GIS dapat
mengungkapkan berbagai hubungan (korelasi) antara faktor biotik dan abiotik
dari suatu bentang alam, serta membantu proses perancangan kawasan agar
mewakili komunitas hayati yang ada, bahkan menampilkan kawasan‐kawasan
yang berpotensi untuk mencari spesies langka maupun dilindungi. Aplikasi SIG
dalam kajian karaktersik sapsial fisik habitat P.inornatus akan mampu
memberikan infomasi ilmiah tentang tipe habitat dan karakteristik atribut‐atribut
habitat yang dibutuhkan bagi kelangsuangan hidup dan keberhasilan reproduksi
P.inornatus di lanskap Camplong. Data dan infomasi tersebut diharapkan dapat
membantu pengelola dalam merancang strategi pengelolaan untuk menjamin
suksesnya konservasi insitu P.inornatus di kawasan Camplong pada masa yang
akan datang.
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik spasial habitat P.
inornatus berdasarkan faktor‐faktor (peubah) dominan komponen habitat fisik
yang berpengaruh terhadap keberadaan P.inornatus.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di lanskap Camplong, Kabupaten Kupang,
Propinsi Nusa Tenggara Timur (10001’19,7”‐10003’21,5” LS, 123055’01,3”‐
123056’23,8” BT Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 5 bulan mulai
dari Juli‐Agustus 2010 dan Mei‐Juli 2011 .
Metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan meliputi; (1) identifikasi
faktor fisik, (2) pengumpulan data spasial untuk memperoleh titik presence
P.inornatus pada setiap titik perjumpaan, (3) wawancara tidak terstruktur untuk
mengetahui tingkat gangguan manusia terhadap keberadaan P.inornatus di
kawasan Camplong.
Identifikasi faktor fisik/abiotic (lingkungan) dilakukan dengan
mengumpulkan titik‐titik perjumpaan burung pada seluruh wilayah studi dengan
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menjelajah seluruh garis transek dan grid. Desain garis transek dan grid
dilakukan dengan program Hawth Tools_3, transek dan grid tersebut
dioverlaykan dalam peta kawasan Camplong. Penempatn garis transek dan Grid
dilakukan secara sistematis. Hasil desain dari program ini ditranfer ke dalam
GPS (Global Position System), kemudian titik ini akan menjadi titik‐titik koordinat
yang dapat membantu pengamat dalam menandai dan mengidentifikasi tipe–
tipe habitat. Titik‐titik koordinat perjumpaan akan digunakan dalam analisis
spasial terhadap variabel‐variabel sebagai berikut; Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI), slope, elevasi, distance dari hutan primer, sekunder,
belukar, kebun jambu mete, kebun palawija, pemukiman
Pengambilan data perjumpaan dengan burung P.inornatus dilakukan
dengan metode distance sampling. Pengamat berjalan secara konstan untuk
mendapatkan data kehadrian burung disepanjang garis transek (Gambar 1).

S
50 m
L

Z
P θ

50 m
3.75 Km
Gambar 1 Bentuk pengambilan sampel jarak menggunakan transek.
Keterangan: L = panjang transek (arah transek); Z = jarak pengamat pertama kali
mendeteksi/melihat ke satwa (burung); p = posisi pengamat; s =
posisi obyek (P.inornatus yang terlihat dengan perilaku tertentu), θ =
sudut antara arah satwa dengan arah jalur transek, d = Perkiraan jarak
(Prependicular distance) dari transek dihitung dengan d = Z Sin θ

Determinan faktor‐faktor dominan komponen fisik akan diperoleh dari
korelasi diantara faktor‐faktor tersebut yang dihasilkan melalui analisis Principles
Component Analysis (PCA) dengan program SPSS 16.
Interpretasi peta dilakukan dengan koreksi geometri, baik terhadap
peta rupa bumi, aster DEM maupun terhadap citra Landsat‐5 TM dengan
perangkat lunak ERDAS Imagine 9.1. Data masing‐masing variabel diperoleh
dengan cara menumpangtindihkan titik presence dengan peta tematik masing‐
masing variabel. Analisis keterkaitan jarak (Eucladian distance) dilakukan dengan
perangkat lunak Erdas 9.1 dan ArcGis 9.3 melalui Spatial Analysis Tools dan Zonal
Attribute untuk mendapatkan nilai veriabel distance.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Habitat P.inornatus di Kawasan Camplong
P.inornatus ditemukan di 6 dari 11 tipe habitat yang ada di kawasan
Camplong dengan jumlah titik perjumpaan pada tiap tipe habitat bervariasi. Ke‐6
tipe tersebut yaitu hutan primer (11 titik), hutan sekunder (5 titik), belukar (8
titik), kebun jambu mete (6 titik), kebun palawija (7), dan pemukiman (3).
Sedangkan tipe‐tipe habitat yang tidak ditemukan P.inornatus dalam studi ini
yaitu savanna, hutan tanaman, mamar (hutan adat) semak dan lahan kosong.
Kriteria perjumpaan ditentukan berdasarkan pola perilaku burung dalam
beraktivitas seperti, makan, istiraha/tidur, sosial, bersarang dan kawin. Distribusi
aktivitas P.inornatus di tiap habitat perjumpannya tersaji pada gambar di bawah
ini.
Aktivitas P.inornatus

Bersarang
Kawin

4

Sosial
2

Istirahat & Tidur
makan

0

Tipe habitat

Gambar 2 Diagram distribusi perjumpaan aktivitas P.inornatus di tiap tihabitat.
Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa tipe habitat belukar
merupakan tipe habitat yang mampu menyediakan sumber daya yang lebih
lengkap dari tipe habitat yang lainnya.
Pada observasi ini, tidak dijumpai
aktivitas kawin dan bersarang. Diduga musim breeding P.inonatus di kawasan
Camplong telah berlalu satu sampai 2 bulan sebelum penelitian ini berlangsung .
Hal ini dibuktikan dengan dua perjumpaan terhadap 2 pasang induk yang sedang
membawa anaknya (umur ± 1‐2 bulan).
Karakteristik habitat fisik Philemon inornatus
Determinan karakteristik habitat fisik P.inornatus ditentukan
berdasarkan dugaan beberapa faktor dominan yang berpengaruh terhadap
kehadirannya pada suatu titik tertentu di kawasan Camplong. Faktor‐faktor
tersebut meliputi Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), slope, elevasi,
distance dari hutan primer, sekunder, belukar, kebun jambu mete, keban
palawija, pemukiman. Dari 11 faktor tersebut, berdasarkan hasil analisis PCA
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dengan total nilai keragaman yang mampu dijelaskan oleh komponen 1 dan 2
yaitu 56,69% diperoleh 7 faktor yang memiliki korelasi yang positif dengan
kehadiran P.inornatus pada setiap titik perjumpaannya. Faktor‐faktor tersebut
meliputi, NDVI , slope, jarak dari hutan sekunder, jarak dari belukar, jarak dari
kebun jambu mete, jarak dari kebum palawija, dan jarak dari jalan. Sedangkan
jarak dari hutan primer, jarak dari sungai dan evelevasi mempunyai korelasi yang
negatif terhadap titik kehadiran burung P. inornatus di kawasan ini (Gambar 3)

Gambar 3 Posisi berbagai faktor dominan komponen habitat fisik P.inornatus
di kawasan Camplong
Nilai NDVI di kawasan Camplong berkisar antara ‐0.32 hingga 0.73. Titik‐
titik kehadiran P.inornatus terletak pada rentang nilai NDVI 0.16 – 0.30 sebanyak
4 titik hingga rentang nilai 0.61‐0.73 sebanyak 1 titik. Titik kehadiran burung
tertinggi terletak pada nilai NDVI 0.46 ‐0.60 sebanyak 21 titik (52%) Hal ini
mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan burung P.inornatus cukup tinggi
terhadap vegetasi dengan kanopi yang cukup baik. Ketergantungan ini diduga
berkaitan erat dengan kebutuhan pakan dan cover bagi burung P.inornatus.
NDVI menunjukan hubungan secara positif terhadap kepadatan dan kekayaan,
dan NDVI secara statistik berkorelasi signifikan dengan kepadatan dan kekayaan
speses burung (Mcfarland et al.(2011) (Gambar 2)
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Jumlah Perjumpaan P.inornatus
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Gambar 2 Peta NDVI kawasan Camplong dan tingkat perjumpaan P.inornatus di Lanskap Camplong

Kemiriangan lereng (slope) di wilayah studi berada dari datar (0‐8%)
hingga sangat curam (>40%), dan titik kehadiran P.inornatus dapat pula
ditemukan pada berbagai sebaran kemirngan lereng tersebut. Pada kemiringan
lereng 3‐8% (datar) dan 8‐15% (landai) titik kehadiran P.inornatus lebih banyak
ditemukan (10‐12 perjumpaan). Sedangkan pada kemiringan lereng 0‐3% dan 15 ‐
>40%, tingkat titik kehadiaran burung ini rendah (3‐6 perjumpaan).
Jarak dari jalan berdasarkan peta RBI Camplong‐Naikliu diperoleh
rentang jarak 3 ‐211 m dari jalan. Titik kehadiran P.inornatus cenderung lebih
banyak (57,5% atau 23 titik) dijumpai dekat dengan jalan pada rentang kelas 3‐37
m. sedangkan pada jarak dari jalan > 38 m tingkat perjumpaan bervariasi antar
2.5% ‐ 22,5% (1‐9 titik).
Slope dan jarak dari jalan nampak memiliki korelasi yang semakin kuat
diantaranya terhadap kehadiran P.inornatus. Pada umumnya jalan dibangun
pada tempat‐tempat yang memiliki kemiringan lerengan yang datar hingga
landai. Vegetasi sekitar jalan cenderung lebih terbuka. Jenis Little friarbird
P.citreogularis di Australia dan penyebarannya sampai di New Guinea dan
Merauke‐Irian Jaya, serta Papua New Guinea (PNG), kebanyakan tercatat hidup
di hutan eukaliptus terbuka dan daerah berhutan (Miller 1939; Deignan 1964;
Johnstone 1977 diacu dalam Clements 2000).
Klasifikasi peta penutupan lahan hutan sekunder kawasan Camplong
diperoleh jarak dari hutan sekunder antara 0‐1087 m. Distribusi jumlah titik
kehadiran burung ini pada hutan sekunder berfluktuatif antara selang jarak 0‐181
m sampai 364‐545 dijumpai 6‐12 titik perjumpaan (15‐30%) dan pada jarak 546 –
1087 m hanya ditemukan 2‐5 titik perjumpaan (5‐12%).
Pada lahan belukar kawasan Camplong, berdasarkan hasil klasifikasi
peta penutupan lahannya, diperoleh jarak dari belukar mulai dari 0 hingga 529 m.
Pada jarak yang semakin dekat dengan belukar, kecederungan titik kehadiran
P.inornatus semakin tinggi (47,5% atau 19 titik) sedangkan semakin jauh dari areal
belukar titik kehadiran cenderung berfluktuatif menurun antara 2,5‐10% (1‐4 titik).
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Hasil klasifikasi peta penutupan lahan kebun jambu mete dan palawija
kawasan Camplong diperoleh jarak dari kebun jambu mete adalah 0 hingga
2940 m, dan jarak dari kebun palawija adalah 0 hingga 608 m. Pada kawasan
kebun jambu mete, jumlah titik kehadiran burung P.inornaus paling banyak (70%)
ditemukan pada jarak 0‐490 m, dan pada jarak yang semakin jauh dari kebun
jambu mete jumlah titik kehadiran semakin menurun (7.5 ‐15 %). Di kawasan
kebun palawija, jumlah titik perjumpaan P.inornatus terbanyak (45%) berada
pada jarak 0‐101 m, sedangkan pada jarak > 102 m, tingkat perjumpaan jumlah
titik kehadian berfluktuatif antara 2 hingga 8 titik perjumpaan (5‐20%).
IV. KESIMPULAN
Faktor habitat fisik abiotic (lingkungan) yang memiliki korelasi yang kuat
(positif) terhadap kehadiran burung P. inornatus di lanskap Camplong yaitu;
Normalized Difference Vegetation Indext (NDVI), slope, jarak dari hutan sekunder,
jarak dari belukar, jarak dari kebun jambu mete, jarak dari kebum palawija, dan
jarak dari jalan. Sedangkan jarak dari hutan primer, jarak dari sungai dan
evelevasi mempunyai korelasi yang negatif terhadap titik kehadiran burung P.
inornatus di kawasan ini.
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(Todiramphus australasia) PADA MUSIM PERKEMBANGBIAKAN
Oleh :
Oki Hidayat
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

Jalan Alfons Nisnoni No.7 Airnona, 85115, Kupang, NTT
email : biokupang@gmail.com
ABSTRAK
Cekakak kalung‐coklat (Todiramphus australasia) merupakan burung endemik
Kepulauan Sunda Kecil. Terdapat lima subspesies, tersebar mulai dari Lombok
hingga Tanimbar. Penghuni hutan primer dan sekunder ini membutuhkan kanopi
yang tertutup dalam kehidupannya. Hingga saat ini tidak ada informasi
perkembangbiakan yang tersedia termasuk deskripsi sarang, telur dan perilaku
berbiak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai ekologi
perkembangbiakan dan bentuk pemanfaatan ekosistem savana oleh Cekakak
kalung‐coklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ini membuat sarang di
tepi hutan yang berbatasan langsung dengan ekosistem savana. Hal tersebut
dilakukan karena sumber pakan yang dibutuhkan untuk memberi makan anakan
tersedia melimpah di padang rumput yang terdapat disekitar sarang.. Pakan
yang diberikan berupa jangkrik, belalang, tonggeret dan cicak terbang.
Kata Kunci : Cekakak kalung‐coklat, perkembangbiakan, savana, pakan
I. PENDAHULUAN
Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi kepulauan di
Kawasan Wallacea yang termasuk ke dalam gugus Kepulauan Sunda kecil (Lesser
Sunda). Akibat pengaruh proses geologi di masa lampau membuat wilayah NTT
terpecah menjadi beberapa pulau besar dan kecil, yang berakibat pada
terisolasinya beberapa jenis burung. Mereka memiliki ruang gerak yang terbatas
dan tidak dapat berpindah ke pulau lainnya, oleh karena itu NTT memiliki jenis
endemik yang cukup banyak. Indonesia saat ini memiliki 23 daerah yang
ditetapkan sebagai EBA (endemic birds areas), tiga diantaranya terdapat di NTT
yaitu gugus Timor dan Wetar, Sumba dan Nusa Tenggara bagian utara
(Stattersfield et al. 1998).
Cekakak kalung‐coklat merupakan burung dari suku alcedinidae
(kelompok raja udang/cekakak) yang ada di NTT. Jenis ini memiliki nama
internasional Cinnamon‐banded Kingfisher/Cinnamon‐backed Kingfisher/Lesser
Sunda Kingfisher, saat ini berstatus near threatened IUCN (Birdlife International,

150 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

2015) dan dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999. Secara
taksonomi masuk ke dalam ordo Coraciiformes dan suku Alcedinidae, (del Hoyo
et al., 2014). Burung sebaran terbatas ini tersebar di empat endemic birds areas
(EBA), mulai dari Lombok hingga Pulau Tanimbar dan memiliki 5 subspesies.
Informasi mengenai ekologi Cekakak kalung‐coklat sangat terbatas
terutama dalam hal pemanfaatan savana sebagai habitat. Oleh karena itu
dibutuhkan studi ekologi dalam rangka mengetahui kecendurungan terhadap
penurunan populasi, kebutuhan habitat dan toleransinya pada habitat sekunder
(Birdlife International, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi mengenai perkembangbiakan Cekakak kalung‐coklat serta bentuk
pemanfaatan savana selama proses ekologi tersebut. Diharapkan melalui
penelitian ini mampu mengungkap nilai penting ekosistem savana bagi satwaliar
khususnya burung.
II. METODE PENELITIAN
A.

Waktu dan Lokasi

Pengamatan dilakukan di Blok Hutan Watumbelar dan Manurara, Taman
Nasional Manupeu Tanadaru, Pulau Sumba, NTT pada tanggal 15,16,21 November
dan 14‐15 Desember 2013.
B.

Bahan dan Peralatan
Bahan dan peralatan yang digunakan selama pengamatan antara lain :
kamera DSLR, lensa tele dengan focal length 100‐500 mm, kamera saku, tripod,
camouflage net, meteran dan buku catatan lapangan.
C.

Metode Pengamatan
Empat buah sarang Cekakak‐kalung Coklat ditemukan pada saat
kegiatan survei habitat Kakatua Sumba (Cacatua sulphurea citrinocristata).
Selanjutnya dilakukan pengamatan secara intensif disekitar lubang sarang
dengan menggunakan kamuflase agar burung tidak merasa terganggu dan
pendokumentasian dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya saat kedua
induk sedang meninggalkan sarang dilakukan pengukuran dimensi sarang untuk
mengetahui karakteristiknya serta pengamatan terhadap jenis pakan.
Selanjutnya data disajikan secara deskriptif dan ditunjang dengan literatur
terkait.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Deskripsi Sarang

Kelompok burung raja udang/cekakak bersarang dalam lubang di tanah,
batang pohon, tebing sungai atau sarang rayap (MacKinnon et al. 2010).
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Informasi mengenai perkembangbiakan Cekakak kalung‐coklat sangat terbatas
(Fry and Fry, 1992; del Hoyo, 2001 ). Mayr (1944) menemukan 7 catatan berbiak
jenis ini di Pulau Timor, yaitu 1 catatan pada Januari dan 6 catatan pada
Desember.
Berdasarkan pengematan diketahui bahwa sarang Cekakak kalung‐
coklat berupa lubang dengan liang berbentuk tabung dan berongga di
dalamnya, salah satu sarang berada pada ketinggian lima meter dari permukaan
tanah, diameter mulut sarang 8 cm dengan kedalaman 27 cm. Sarang berada
dibuat di bonggol tumbuhan paku‐pakuan dan umbi tumbuhan sarang semut
(Myrmecodia sp.) yang keduanya menempel secara epifit pada pohon
nggai/cimung (Timonius timun). Letak pohon berada di tepi hutan yang
berbatasan dengan ekosistem savana. Karakteristik lengkap sarang disajikan
dalam Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Sarang Cekakak kalung‐coklat (Todiramphus australasia)
Nama

Lokasi

Sarang 1 Watumbelar
Sarang 2 Watumbelar
*
Sarang Manurara
3**

Keterangan :

Tanggal
Observasi

Substrat
Sarang

15‐16 Nov 2013 Tumbuhan paku‐
pakuan (ferns)
15‐16 Nov 2013 Tumbuhan paku‐
pakuan (ferns)
21 Nov 2013
Myrmecodia sp.
14‐15 Des 2013

Dimensi
h=5 m
h=2.5 m
h=5 m, d=8
cm, l=27 cm

Jarak Pohon
Pohon Inang Inang ke Savana
Timonius
timun
Timonius
timun
Timonius
timun

4m
2m
15 m

* sarang sudah ditinggalkan/tidak aktif
** terdapat dua lubang dalam satu sarang, namun hanya satu yang
terpakai,
h = tinggi sarang dari permukaan tanah, d=diameter lubang sarang,
l=kedalaman lubang sarang

Telur suku alcedinidae berbentuk hampir menyerupai bola berwarna
keputih‐putihan (MacKinnon and Phillipps, 1993). Serupa dengan deskripsi
sebelumnya, telur Cekakak kalung‐coklat ditemukan berbentuk oval berwarna
putih tanpa bercak (pola titik), berdiameter sekitar 3.5 cm. Hal tersebut
terkonfirmasi dari sisa cangkang telur yang ditemukan tepat di bawah sarang
(Gambar 1). Dalam sekali musim berbiak menghasilkan empat ekor anak, hal
tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan terhadap Sarang 1.
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Gambar 1. Cangkang Telur Cekakak kalung‐coklat
B.

Ekosistem Savana Sebagai Penyedia Pakan

Savana merupakan salah satu ekosistem yang umum dijumpai di
kawasan Kepulauan Sunda Kecil. Menurut Monk et al. (1997), kawasan ini terdiri
dari savana campuran (62%), hutan hujan dataran rendah (19%), hutan tanah
berkapur/limestone (10%), hutan sub montana (5.5%) dan sisanya berupa
mangrove, hutan pantai dan beberapa tipe hutan lainnya. Beberapa jenis burung
memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap ekosistem savana. Mereka
menjadikan savana sebagai lokasi mencari makan, istirahat dan berkembang
biak. Hampir keseluruhan waktu hidupnya dihabiskan di ekosistem kering ini. Di
NTT dapat ditemui jenis‐jenis endemik yang hidup di ekosistem savana, baik yang
bergantung secara penuh maupun yang hanya sesekali berkunjung.
Habitat utama Cekakak‐kalung coklat berupa hutan primer dan
sekunder yang tinggi (khususnya pohon‐pohon yang luruh daun). Selain itu
ditemui pula pada hutan monsoon, hutan terbuka dan tepi hutan. Di Pulau
Sumba dapat ditemukan dari permukaan laut hingga ketinggian 930 mdpl
(Coates and Bishop., 1997). Jenis ini menyukai kanopi yang rapat dan biasa
bertengger pada ranting pohon baik pohon yang pendek maupun tinggi.
Pakannya berupa serangga dan larva (Fry and Fry, 1992). Menurut Jones et al.,
(1995) burung ini lebih sering ditemui di hutan dan terkadang di tepi hutan. Jenis
ini juga pernah ditemukan bertengger di pohon di tengah padang rumput dekat
tepi hutan primer.
Pada musim perkembangbiakan, burung membutuhkan banyak
makanan untuk diberikan kepada anak‐anaknya. Dalam kasus cekakak kalung‐
coklat, kedua indukan harus memberikan makanan untuk empat ekor anakan
sehingga frekuensi pemberian makan cukup sering sekitar 3‐6 kali setiap satu
jam. Oleh karena itu jenis ini membuat sarang di pinggir hutan yang berbatasan
langsung dengan savana dengan tujuan untuk memudahkan dalam hal mencari
makanan (Gambar 2). Ekosistem savana menyediakan bermacam jenis serangga
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dan reptil sebagai makanan Cekakak kalung‐coklat, hasil penelitian menunjukkan
pakan jenis ini berupa jangkrik, belalang, tonggeret, kadal dan cicak terbang.
Pernah juga ditemukan memakan kadal di Taman Nasional Laiwangi
Wanggameti.

Gambar 2. Lokasi Sarang di Perbatasan Hutan Primer dan Savana
Savana memiliki arti penting bagi Cekakak kalung‐coklat, hilangnya
savana dipastikan akan memberikan dampak negatif berupa terganggunya
ekologi perkembangbiakan jenis ini karena berkurngnya sumber makanan. Lebih
dari itu kemungkinan besar juga akan menurunkan populasinya. Degradasi dan
hilangnya habitat merupakan ancaman terhadap Cekakak kalung‐coklat (Birdlife
International, 2015). Davis et al., (2000) menyebutkan bahwa restorasi savana
melalui pembakaran telah menurunkan populasi jenis burung pemakan
serangga. Menurut Trainor et al. (2009) di Pulau Wetar ancaman jenis ini berasal
dari pertanian, penebangan hutan, pertambangan dan area budidaya, meskipun
banyak lokasi yang sulit terakses.
IV. KESIMPULAN
Cekakak kalung‐coklat memanfaatkan tumbuhan epifit paku‐pakuan
(ferns) dan sarang semut (Myrmecodia sp.) yang menempel di pohon
nggai/cimung (Timonius timun) sebagai tempat bersarang. Sarang berupa lubang
di dalam bonggol paku‐pakuan atau umbi Myrmecodia sp. Selama musim
perkembangbiakan jenis ini membuat sarang di tepi hutan yang berbatasan
langsung dengan savana. Hal tersebut dilakukan karena pada ekosistem savana
tersedia banyak sumber pakan yang dibutuhkan untuk memberi makan anakan.
Pakan yang diberikan berupa jangkrik, belalang, tonggeret dan cicak terbang.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Sarang Cekakak kalung‐coklat di bonggol tumbuhan paku

Lampiran 2. Sarang Cekakak kalung‐coklat di umbi sarang semut (Myrmecodia
sp.)

Lampiran 3. Lubang sarang di umbi sarang semut (Myrmecodia sp.)
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KARAKTERISTIK EKOLOGI DAN PENGELOLAAN SAVANNA
DI NUSA TENGGARA TIMUR
Oleh :
L. Michael Riwu Kaho
Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang
Pengertian, Ciri dan Tipe Savana
Smith dan Smith (2000) menyatakan bahwa savana, (Spanyol =
cavennna), mula‐mula dipakai untuk menyebutkan daerah padang
penggembalaan tropik akan tetapi belakangan ini savana dipahami juga sebagai
hutan dan padang belukar. Ramade (1996) dan Shrivastava (1997) menyatakan
bahwa savana adalah padang rumput tropika sedangkan Humpherys (1991)
menyatakan bahwa savana adalah salah satu bentuk hutan musim meranggas
tropika.
Istilah savana pertama kali dipakai orang untuk menamakan suatu bentuk
lanskap yang digunakan sebagai padang penggembalaan secara kontinyu,
penutupan tanah yang rapat dengan atau tanpa kehadiran pohon yang jika ada
akan membentuk asosiasi yang menyebar (Jones et al., 1987). Deshmukh (1992)
menyebutkan bahwa savana adalah ekosistem yang pada strata rendah
ditumbuhi oleh tumbuhan herbaceous terutama rumput C4 dan secara nyata
rumput‐rumputan ini membentuk asosiasi bersama dengan komponen pohon
dan semak belukar. Menurut Deshmukh, savana secara tradisional digunakan
sebagai kawasan perladangan, padang penggembalaan dan hutan.
McNaughton dan Wolf (1990) dengan menggunakan pendekatan panen
biomassa mengemukakan pendapat bahwa savana adalah komunitas tumbuhan
yang bersekala regional dan merupakan suatu komunitas antara. Struktur
ekosistemnya tersusun atas pohon‐pohon yang menyebar dengan kanopi yang
terbuka sehingga memungkinkan rumput untuk tumbuh di lantai komunitas. Jika
populasi pohon mendominasi maka savana demikian disebut sebagai hutan
savana. Sebaliknya jika kehadiran pohon tidak signifikan maka savana demikian
adalah savana padang rumput (treeless savana). Pakar silvikultur, Daniel et al.
(1995), mengkategorikan savana sebagai hutan. Penulis ini memberi penjelasan
yang sangat komprehensif tentang bentuk dan proses terjadinya savana sebagai
berikut. Musim kemarau yang panjang dan kering memberikan pengaruh yang
nyata terhadap terbentuknya hutan musim atau hutan monsoon. Ciri hutan ini,
antara lain, hampir semua jenis pohon menggugurkan daun pada musim
kemarau, pohonnya tidak begitu tinggi dan banyak cahaya yang menembus ke
lantai. Bila mana curah hujan benar‐benar sangat musiman dengan musim
kemarau sangat berangin, dan barangkali faktor‐faktor lain juga berpengaruh

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

| 157

(masalah yang sangat kontroversial), maka hutan musim akan berkembang
menjadi savana karena bertambahnya kekeringan.
Savana umumnya menampakkan diri dalam bentuk komunitas transisi
antara formasi hutan dan padang rumput. Selanjutnya ditegaskan bahwa :
1. Savana adalah klimaks pada daerah beriklim kering.
2. Savana dapat terbentuk juga karena alasan‐alasan lain, yaitu api,
penggembalaan atau bentuk intervensi manusia yang lainnya ke dalam
ekosistem alami.
Perbedaan pendapat tentang bentuk savana ternyata juga terjadi ketika
berbicara tentang proses suksesi menuju klimaks savana. Sebagian menganggap
savana adalah klimaks yang sejalan dengan degradasi hujan (Jones et al., 1987;
Ewusie, 1990; Desmukh, 1992). Sedangkan yang lainnya menganggap bahwa
savana merupakan klimaks
karena faktor biotik, terutama api dan
penggembalaan.
Dengan menggunakan teori struktur vegetasi atau disebut juga spektrum
vegetasi, Bourliere dan Hadley (Lal, 1987), mengemukakan pendapat tentang
savana dan proses pembentukannya secara komprehensif. Dinyatakan bahwa
struktur savana selalu ditandai oleh 1) Strata rumput yang jelas dan merata yang
diinterupsi pohon dan semak; 2) Kehadiran api dan hewan perumput; 3) Pola
pertumbuhan komponen biotik ditentukan oleh pergantian di antara musim
basah dan musim kering.
Berdasarkan struktur seperti ini, Lal (1987) menjelaskan tentang proses
suksesi klimaks savana sebagai berikut: hutan savana akan terbentuk jika matriks
tanahnya cukup basah dan lembap sehingga mampu menunjang pertumbuhan
individu pohon dan kanopi yang rapat. Selanjutnya kerapatan pohon akan
semakin berkurang sejalan dengan makin meningkatnya kekeringan. Jika
kekeringan berada dalam keadaan ekstrim maka yang terbentuk adalah savana
yang nyaris tanpa pohon yang disebut sebagai padang rumput savana (treeless
savanna forest). Akan tetapi jika di suatu daerah yang bercurah hujan tinggi,
demikian juga kelengasan tanahnya, dan masyarakat seral vegetasi (xere) yang
terbentuk adalah savana dengan pohon yang berpencaran maka savana
demikian merupakan savana edafik atau savana biotik (open forest). Savana tipe
ini disebut juga sebagai savana derivasi (man‐made savannah) yang terbentuk
karena ada proses konversi lahan hutan. Monk et al. (1997) menamakan tipe
savana seperti ini sebagai savana vegetasi sekunder. Mula‐mula api yang sering
dengan intensitas tinggi akan menghabiskan pohon dan semak asli. Akhirnya,
hanya pohon dan semak yang mampu menghindar dari cekaman api yang akan
tumbuh mendominasi strata pohon dan semak. Ketika hutan berubah menjadi
savana dan digunakan untuk tujuan pertanian maka gangguan akan terus
berlangsung. Dengan demikian pengubahan dan pemanfaatan savana

158 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

berpotensi menyebabkan terjadinya peristiwa retrogresi vegetasi, yaitu suatu
proses pembalikan arah suksesi menjauhi klimaks.
Whitaker (1978, dalam Smith & Smith, 2002) mendeskrisikan klimaks
vegetasi sebagai ressultante dari 2 faktor utama, yaitu rerata curah hujan
tahunan dan rerata temperatur tahunan. Teori Whitaker tentang klimaks
tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Klimaks Vegetasi Global Dengan Curah Hujan Tahunan dan Rerata
Temperatur Tahunan Sebagai Faktor Penentu
Pada Gambar 1 ini terlihat jelas bahwa bioma savana terdapat di region
dengan curah hujan tahunan antara 500 – 1500 mm dan temperatur rerata
tahunan 20 – 30oC. Berdasarkan teori Whitaker di atas, Ivory dan Siregar (1984)
mengidentifikasikan padang‐padang rumput savana di Indonesia berdasarkan
sebaran region bulan hujan dan bulan kemarau. Hasil pencatatan kedua peneliti
di atas menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia tercatat seluas 21,09 juta ha
lahan terestrial yang dikategorikan sebagai padang savana. Sebaran savana di
Indonesia dipetakan sebagai berikut.

Gambar 2. Panjangnya Bulan Basah di Indonesia (CH > 200 mm) (Ivory &
Siregar, 1984) (Skala 1: 13.600.000)
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Gambar 3. Panjangnya Bulan Kering di Indonesia (CH < 100 mm) (Ivory &
Siregar, 1984) (Skala 1 : 13.600.000)

Gambar 4. Distribusi Padang Savana dan Hutan Savana di Indonesia (Ivory
dan Siregar, 1984) (Skala 1 : 13.600.000)
Karakteristik Ekologi Savanna Di Nusa Tenggara Timur
Dari pemetaan di atas terlihat jelas bahwa daerah NTT dengan sifat iklim
semi arid memiliki klimaks vegetasi savana yang tersebar merata di semua pulau‐
pulau besar. Jika mengacu kepada data Monk et al. (2000) maka luas penutupan
hutan di NTT sekitar 21% (979.4 ribu ha) dari total luas lahan daratan (4.713 juta
ha). Dengan menyisihkan data hutan pesisir dan savana campuran maka total
lahan yang betul‐betul tertutup hutan sekitar 482.8 ribu ha. Jadi, total hutan
tertutup hanya sekitar 10%. Data lain yag berasa dari hasil Rekalkulasi Penutupan
Lahan Pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain di Indonesia oleh
Departemen Kehutanan, di rilis tahun 2002, luas lahan hutan dalam berbagai
varian bentuk adalah 954.9 ha dari total luas lahan sekitar 4.7 juta ha. Dari total
luas hutan tersebut luas kawasan hutan murni adalah 519.3 ribu ha sedangkan
435.6 ribu ha adalah hutan yang terkonversi menjadi kawasan aplikasi
penggunaan lain. Dengan demikian Satu hal yang pasti adalah hutan bukanlah
komunitas mayoritas. Dalam data tahun 2002, terbaca bahwa luas lahan non‐
hutan adalah 3.274,7 juta ha. Dalam data Rekalkulasi Tutupan Lahan 2002, savana
tampaknya dimengerti sebagai padang rumput dan luasnya 793.1 ribu ha.
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Sedangkan di antara berbagai bentuk tutupan lahan non‐hutan, semak belukar
seluas 1.651,1 juta ha adalah yang terluas.
Dominasi tipe vegetasi hutan savana merupakan resultante dari sifat
aridity iklim dan api (Riwu Kaho, 2005). Sifat aridity iklim NTT di tandai oleh
jumlah curah hujan rata‐rata berkisar antara 1000 – 1500 mm/tahun dengan lama
bulan hujan 3‐4 bulan. Sanchez (1976) menerangkan bahwa tipe kelengasan
pada curah hujan demikian disebut tipe aridika dengan komunitas vegetasi
dominan adalah savana atau hutan meranggas. Riwu Kaho (2005) melaporkan
bahwa api merupakan faktor penahan berkembangnya belukar perenial yang
memungkinkan populasi bergerumbul di atas matriks padang rumput savana.
Selanjutnya dengan menggunakan deskripsi fisiognomi vegetasi yang
ditawarkan Pratt dan Gwyne (1977), spektrum bentuk savana dapat dideskripsi
oleh Riwu Kaho (2005) di berbagai tempat di Timor Barat yang meliputi formasi
bushland, woodland, shurbland, bush grassland, tall wooded grassland dan
dwarf wooded grassland. Makin tinggi altitude dan makin basah maka savanna
menuju formasi hutan dan sebaliknya makin rendah altitude, terutama menuju
daerah pantai, formasi savanna makin mendekati padang rumput belukar
rendah. Beberapa tempat di daerah ketinggian di atas 600 m dpl, seperti di
daerah Oelbubuk, TTS, terbentuk savanna padang yang luas karena secara
geologis terdapat lapisan tanah batu pejal (hardpan) mendekati permukaan.
Savanna dalam formasi hutan terbentuk juga di daerah lembah (forest gallery).
Sebaliknya di daerah ketinggian yang basah ( > 1200 m dpl) seperti di sekitar HCA
Mutis‐Timau, terbentuk savanna padang rumput. Riwu Kaho (2012) melaporkan
bahwa savanna padang di Mutis adalah fenomena sub‐klimaks. Secara
keseluruhan Riwu Kaho (2005) menyebutkna bahwa klimaks vegetasi savanna di
NTT terbentuk karean faktor determinan curah hujan dan ketinggian pada
kisaran suhu yang perbedaanya tidak signifikan. Hasil identifikasi Riwu Kaho di
atas tidak terlalu jauh berbeda dari deskripsi Monk et al. (1999) yang
menunjukan formasi hutan di Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Formasi Hutan di Nusa Tenggara
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Dengan demikian maka karakteristik utama ekologi savanna di NTT adalah
curah hujan dan suhu sebagai faktor sedangkan tanah dan biotik menjadi co‐
faktornya. Hal ini dapat diverifikasi berdasarkan sinyalemen Ormelling (1948)
yang menyatakan bahwa hutan di Timor Barat tidak pernah melebihi 30%
terutama karena sifat curah hujan yang moderat.
Pengelolaan Savanna di NTT
Pengelolaan savanna pada galibnya adalah merupakan gabungan dari
beberapa tindakan sistemik yang meliputi perencanaan, pemanfaatab,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan peraturan. Studi oleh
Riwu Kaho (2012) yang difasilitasi Forum DAS NTT menunjukan bahwa pada
umumnya savanna belum dikelola secara berkelanjuitan. Pemanfaatan selalu
tidak diikuti oleh langkah sistematis lainnya.
Secara tradisional, fungsi hutan di NTT tidak berbeda jauh dari fungsi
hutan dimananapun di Inodnesia, yaitu sebagai sumber lahan, sumber kayu,
sumber air, dan beberapa kegunaan lainnya. Kerentanan terhadap kondisi
sumberdaya hutan juga tidaklah berbeda jauh dengan apa yang tejadi di bagian
lain Indonesia yaitu meningkatnya tekanan populasi terhadap sumberdaya hutan
dengan segala konsekuensinya. Sebuah data lama dari Suriamiharja (1987)
memberi peringatan bahwa kawasan hutan di NTT mengalami masalah
potensian karena setiap tahunnya sekitar satu juta ha di tebas dan dibakar untuk
berbagai keperluan, terutama untuk perladangan dan dalam rangka pemeliharan
padang penggembalaan. Riwu Kaho (2004) memberi catatan tambahan bahwa
penggembalaan dengan pengawasan yang minim ikut berkontribusi terhadap
masalah potensial hutan dan lahan di NTT, yaitu luasnya lahan kritis.
Kebakaran hutan dan Lahan
Dalam budaya bertani di NTT, api berperan sangat penting karena nyaris
merupakan satu‐satunya bentuk input teknologi, energi dan materi yang nyata
ke dalam agroekosistem savana yang ada di Timor (Nuningsih, 1990; Ataupah,
2000; Therik, 2000; Fox, 2000; dan Riwu Kaho, 2004). Penggunaan api
merupakan teknologi yang mudah dan murah dalam beberapa hal, yaitu
mempersiapkan lahan, mematikan tanaman pengganggu, membunuh patogen
dan organisme berbahaya lainnya, substitusi pemupukan lewat pelepasan
mineral dari abu hasil bakaran serta merupakan cara untuk menstimulasi
pertumbuhan rumput baru yang segar di padang rumput. Begitu masifnya
penggunaan api di savana Timor Barat sehingga kebakaran lahan merupakan
fenomena jamak yang berulang dari waktu ke waktu.
Dalam penelitiannya selama 2 tahun di Ekateta antara 2003 ‐ 2004, dan
dengan menggunakan data base dari penelitian di tempat yang sama dari tahun
1998 – 2002 dan juga dari penelitian di savana Oemasi, Kupang Barat tahun 1998
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– 1999, Riwu Kaho (2005) menyimpulkan bahwa alasan utama petani membakar
adalah sebagai alat substitusi tenaga kerja dan bentuk substitusi hara. Dengan
demikian, jelas bahwa alasan petani tradisional membakar lahan merupakan
manifestasi dari apa yang dinyatakan oleh Poerwanto (2005) bahwa petani
pedesaan di Indonesia umumnya mengalami dua macam sindroma, yaitu
sindroma kemiskinan dan enersia. Interaksi timbal balik di antara kedua
sindroma tersebut menyebabkan petani sukar keluar dari situasi yang berulang
dari waktu ke waktu yang kemudian berkembang menjadi pengancam bagi
kelestarian sumberdaya lahan.
Penggembalaan Dengan Pengawasan yang Minim
Penggembalaan ternak merupakan bentuk lain dari penggunaan
sumberdaya lahan di NTT. Pengguna utama sumberdaya savana adalah ternak
ruminansia terutama sapi, kambing dan kuda. Di Ekateta, 100% responden
memelihara ternak dengan cara dilepas bebas merumput di padangan dengan
pengawasan yang sangat minim. Setelah dilepas beberapa hari, pada waktu‐
waktu tertentu ternak digiring kembali ke dalam kandang (o’of). Perkandangan
yang dimaksud sama sekali bukan perkandangan modern. Melebihi fungsi
kandang dalam manajemen modern, dalam kearifan tradisional Timor, kandang
adalah rumah (o’of = rumah bagi ternak) yang dianalogikan sebagaimana
manusia berhak atas kepemilikan rumah. Kandang juga menjadi simbol
kemakmuran pemiliknya.
Kearifan tradisional berkenaan dengan kandang adalah nao het po’a heta
tama neu’ o’fa, yang berarti pergi dan ambilah ternak, bawalah kembali ke
rumahnya. Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa ternak yang
diumbar pada pagi hari tidak harus langsung dikadangkan pada sore harinya.
Tidak jarang, pengumbaran dilakukan selama dua atau tiga hari, bahkan dapat
lebih dari satu minggu, barulah ternak dikandangkan kembali. Bahkan seekor
sapi betina bunting yang memasuki masa partus, dibiarkan melahirkan di dalam
hutan dan baru beberapa bulan kemudian di giring kembali ke dalam kandang.
Salah satu justifikasi kultural dari penggembalaan bebas seperti itu adalah
adanya anggapan bahwa sapi memiliki “hak asasi” untuk menjelajah bebas di
padangan. Sumardi dan Widyastuti (2004) bahkan menyebutkan gejala ini
sebagai ternak berdaulat. Akan tetapi tampaknya, perilaku ini merupakan
ekspresi logis dari etika lingkungan deep ecology yang masih kuat dianut. Hal ini
jelas terungkap dari kepercayaan bahwa nafetin bijael henao hena, yang berarti
lepaskanlah sapi untuk mencari makanannya sendiri.
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa selain tenaga kerja untuk
melepaskan dan memasukkan sapi dari dan ke dalam kandang, nyaris tidak ada
input energi lain dalam usaha peternakan perumput di Timor Barat. Satu‐satunya
input energi di luar tenaga kerja adalah api. Hasil survei di Ekateta dan Oemasi
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membuktikan bahwa 100% peternak menggunakan api sebagai satu‐satunya
sarana dalam pemeliharaan padang rumput savana deengan dua tujuan, yaitu 1)
untuk menstimulasi pertumbuhan kembali hijauan di padangan sehingga
terbentuk padangan yang lebih segar dan palatabel, 2) untuk membunuh
beberapa insekta yang mungkin membahayakan ternak perumput. Pembakaran
dilakukan pada akhir musim kemarau sehingga sepanjang musim hujan
diharapkan terjadi pertumbuhan yang positif. Pada akhir musim hujan
diharapkan padang rumput sudah didominasi oleh jenis‐jenis rumput dan hijauan
lain yang edibel dan palatabel. Persoalannya adalah, pembakaran padang
dilakukan tanpa memperhitungkan arah rambatan api yang terkadang mergerak
menuju kawasan savana yang lebih padat tutupan pohon dan merusak habitat
dan relung (niche ekologi) yang ada.
Persoalan lain yang berkaitan dengan penggembalaan ternak, adalah
ancamannya terhadap kondisi lahan dan vegetasi akibat overgrazing ataupun
undergrazing. Dalam peristiwa overgrazing, tekanan tehadap vegetasi dan tanah
menjadi berat sehingga peuang erosi ditingkatkan. Sebaliknya dalam peristiwa
undergrazing terjadi selektivitas pengembalaan yang menyebabkan situasi
spotted pada areal gembalaan yang dampaknya tidak kalah buruh dari pada
dampak overgrazing.
Pemanfaatan Pohon Tanpa Pemulihan
Dari savana yang sama petani juga mengambil manfaat berupa produk‐
produk pohon terutama bagian batang dan cabang‐cabang kecil. Dari hasil survei
terhadap ternyata hasil tebasan pohon digunakan untuk tiga hal utama yaitu :
1. Sebagai kayu bakar dengan konsumsi rerata responden sebesar 142
m3/kk/tahun dengan konsumsi terkecil 73 m3/kk/tahun dan terbesar 730 m3
/kk/tahun serta modus 73 m3 /kk/tahun. Berdasarkan hasil wawancara langsung
didapat keterangan bahwa konsumsi kayu sebagai kayu bakar terjadi karena
harga minyak tanah yang dirasakan terlalu mahal sebagai bahan bakar. Juga
terungkap bahwa, dengan perkiraan kasar, total pengambilan kayu bakar
hanya sekitar 50 – 75% yang benar‐benar digunakan sebagai kayu bakar untuk
konsumsi rumah tangga. Sisanya, dijual dengan harga Rp 2500/ikat. Satu ikat
ekuivalen dengan 0,2 m3.
2. Bahan pagar dengan konsumsi rerata 126 batang/kk/tahun. Konsumsi
terkecil 45 batang/kk/tahun dan terbesar 189 batang/kk/tahun batang serta
modus 160 batang/kk/tahun. Konsumsi kayu untuk bahan pagar terutama
dilakukan menjelang musim tanam, mulai dari fase penebasan sampai
pascapembakaran. Konsumsi kayu juga dilakukan untuk melakukan
penyulaman atau perbaikan terhadap pagar yang rusak. Kerusakan pagar
biasanya terjadi karena lapuk, dirusak oleh ternak, diambil sebagai kayu bakar
atau terkena api yang merambat karena pembakaran ladang atau padang
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rumput. Sementara itu kayu‐kayu bahan pagar yang terkena api atau lapuk
kadang‐kadang diletakkan begitu saja di atas lahan dan dijadikan sebagai
bahan bakar ketika proses pembakaran lahan dilakukan.
3.
Bahan bangunan dengan konsumsi rerata 6 batang/kk/tahun. Konsumsi
terkecil sebesar 3 batang/kk/tahun dan terbesar 25 batang/kk/tahun sedangkan
modus tercatat 5 batang/kk/tahun. Nilai eksploitasi pohon seperti ini dirasakan
cukup besar. Artinya, adanya arus pengangkutan keluar dari ekosistem savana
on site. Hasil survei memperlihatkan bahwa 100% responden melakukan
penebangan kayu tanpa pemulihan dan hal ini membahayakan perkembangan
populasi pohon. Tekanan terhadap populasi pohon juga terjadi secara sengaja
oleh petani, dalam fungsi sebagai peternak, yang secara reguler menebas
pohon guna mempertahankan ukuran pohon agar tidak menggangu
pertumbuhan dan perkembangan rumput di lantai komunitas vegetasi savana.
Dalam keadaan ini, proses retrogesi vegetasi secara sengaja telah dilakukan
petani (Riwu Kaho, 2005). Akibatnya, savana yang terbentuk sering dilihat
sebagai savana derivatif (man‐made savanna) yang diyakini oleh Monk et al.
(1997) dan (Munda, 2000) sebagai tanda deforestasi. Kesimpulan seperti ini
bersifat debatable akan tetapi sejujurnya harus diakui bahwa praktek ini
menambah entropi lingkungan hutan di NTT
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PENGALAMAN LAPANGAN
PERAN PADANG SAVANA DALAM EKOSISTEM
DI TAMAN NASIONAL LAIWANGI WANGGAMETI
Oleh:
Rimba Bintoro dan Andi Miftahul Jannah
Pengendali Ekosistem Hutan pada BTNLW
Balai Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.
Jln Suharto Km 5 Waingapu, Sumba Timur, NTT
ABSTRAK
Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti (TNLW) memiliki kondisi ekologis yang
unik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi
TNLW kususnya kawasan savana yang ada di dalamnya. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan analisis diskriptif naratif. Padang savana di dalam
kawasan TNLW merupakan habitat alami berbagai jenis satwa liar yang perlu di
perhatikan keberadaannya. Diperlukan antisipasi kebakaran karena savana yang
ada di TNLW merupakan lokasi sumber kebakaran. Kebakaran tersebut dipicu
oleh para penggembala ternak di TNLW. Meskipun sering terjadi kebakaran
kawasan TNLW memiliki sumber pakan untuk jenis burung pemakan serangga
cukup melimpah pada ekosistem savana di TNLW.
Kata kunci: Taman Nasional, Savana, Kebakaran
I. PENDAHULUAN
Taman Nasional Laiwangi Wanggameti adalah kawasan pelestarian alam
yang berada di Kabupaten Sumba Timur yang ditunjuk berdasarkan surat
keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :576/Kpts‐II/1998 tanggal
3 Agustus 1998. Penunjukan TNLW merupakan bagian dari upaya konservasi
sumber alam hayati dan ekosistem kabupaten sumba timur pada khususnya dan
pulau sumba pada umumnya sebagai implementasi dari UU No.5 tahun 1990
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Kawasan ini memiliki daya tarik yang sangat unik dimana sebagian
wilayahnya terdiri dari padang rumput yang cukup luas dengan pemandangan
beberapa ekor ternak. Sumba pada dasarnya adalah sebuah pulau karang, di
balik padang savana tersusun batuan karang yang keras. Hal tersebut
menyebabkan permukaan tanahnya di dominasi oleh padang rumput yang
sangat luas. Rumput dan semak merupakan komponen vegetasi penyusun
daerah tersebut dikarenakan keberadaan solum tanah yang cukup tipis. Dengan
adanya padang rumput yang cukup luas menjadikan lokasi tersebut sangat ideal
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bagi padang penggembalaan ternak, hal ini terbukti dengan masih adanya
ternak dengan jumlah banyak yang masih berkeliaran di dalam kawasan TNLW.
Di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti padang savana menjadi
habitat alami bagi jenis satwa salah satunya adalah Rusa timor (Cervus
timorensis). Lokasi tersebut juga mampu mendukung kondisi lingkungan bagi
perkembangan spesies jenis burung karena memberikan ruang terbuka untuk
cahaya . Seringkali padang savana ini kurang mendapatkan perhatian dalam
rangka penelitian. Oleh karena itu, pengalaman lapangan di ekosistem padang
savana TNLW menjadi hal yang perlu pada kesempatan ini.
II. METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti yang
terletak di Pulau Sumba. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif,
pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan studi pustaka. Hasil
dianalisis dan disajikan secara deskriptif naratif untuk memberikan gambaran
yang jelas mengenai Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
KEADAAN FISIK TNLW
A. Tipe Ekosistem
Taman Nasional Laiwangi Wanggameti memepunyai tipe ekosistem
yang cukup beragam yakni : ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem savana dan
ekosistem hutan musim yang mewakili tipe ekosistem utama pulau sumba,
kecuali tipe ekosistem mangrove. Tipe‐tipe tersebut dicirikan oleh perbedaan
kondisi vegetasi penyusunnya.
Tabel 1. Ekosistem kawasan TNLW
No Tipe Vegetasi
Lokasi
1 Hutan Hujan Praingkareha
Tropis
2 Savana

Padang
La
Kawundut,
Praikalumbang
(Tandulajangga)
3 Hutan Musim Wanggameti
4 Hutan
Kawundut
Ampupu

Jenis Tumbuhan
Keterangan
Manjangi,
Kaduru
(Palaquium sp), Johar
(Casia siamea)
Pahar, Tai Kabala (Euphatorium
odoraum),
Alang
(Imperata cylindrica)
Kaduru (Palaquium sp)
Ampupu
(Eucalyptus Ex Reboisasi
pelita)
Dishut Tahun
1987

Sumber: Data statistik BTNLW tahun 2014
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Di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti savana yang ada dibedakan
atas 2 tipe, yaitu savana derivatif dan savana klimaks iklim. Savana derivatif yaitu
savana yang terbentuk karena proses konversi lahan hutan. Oleh karena itu,
savana tipe ini bisa terdapat di daerah beriklim basah. Sedangkan savana klimaks
iklim adalah savana yang terjadi secara alami, yaitu savana klimaks iklim.
Menurut klasifikasi Whittakker dalam dalam Lucyanti (2014), daerah dengan
Curah Hujan tahunan di antara 500 – 1500 mm dan suhu udara rata‐rata 25‐30 0C
memiliki tipe vegetasi asli savana.

Gambar 1. Peta Tutupan lahan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti
B. Topografi
Pada umumnya topografi di TNLW yakni berbukit, sampai dengan
keadaan bergunung dengan memiliki lereng‐lereng agak curam sampai sangat
curam. Topografi yang agak datar sampai bergelombang terdapat di bagian
tenggara dan selatan dari TNLW, sedangkan yang lainnya memiliki topografi
berbukit sampai bergunung dengan memiliki lereng‐lereng agak curam sampai
dengan lereng yang curam. Sedangkan untuk kelompok hutan Laiwangi
Wanggameti termasuk dalam kelas lereng 3 yaitu agak curam (15 % ‐ 25%), kelas
lereng 4 yaitu curam (25%‐45%) dan kelas lereng 5 yaitu sangat curam (> 45%).
(Anonim 2010).
C. Iklim
Menurut Peta curah Hujan Pulau Sumba Skala I : 2.000.0000
(Verhandelingen No.42 Map.II tahun 1951), tipe iklim di Pulau Sumba bervariasi
dari C sampai dengan F. Untuk kawasan TNLW keadaan curah hujan berkisar
antara 100‐1500 mm. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidth – Ferguson dalam
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Anonim (2010) kawasan Hutan Wanggameti termasuk daerah beriklim basah
dengan kelembaban sekitar 71%. Sekarang ini perubahan iklim global juga
berdampak pada intensitas curah hujan di kabupaten sumba timur khususnya di
TNLW.
Berdasarkan data curah hujan BPS Kabupaten Sumba Timur Tahun
2013, diketahui bulan basah (Intensitas hari hujan > 15 hari) berkisar 2‐5 bulan,
sedangkan bulan kering berkisar 2‐7 bulan.
Tabel 2. Data curah hujan di kecamatan sekitar kawasan TNLW
No.

Bulan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rata‐Rata

Kec.
Tabundung
(mm)
482
357
216
65
111
198
‐
‐
‐
68
121
697
198

Kec. Pinu Pahar
(mm)
460
614
453
90
48
‐
‐
‐
17
81
31
285
231

Kec. Matawai
Lapau
(mm)
247,5
322,5
103
147
263
161
‐
‐
10,5
29,5
214,4
323
182

Kec. Karera
(mm)
370
524
331
179
370
48
‐
‐

137
280

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Timur tahun 2013
D. Ragam Jenis Tumbuhan Padang dan Satwa
Padang savana TNLW merupakan salah satu tipe ekosistem yang
menyimpan kekayaan jenis tumbuhan. Kondisi vegetasi pada padang pahar
dimana ditemukan rusa merupakan padang ilalang dengan luas sekitar 120 ha
dan dikelilingi oleh hutan dengan kondisi yang masih baik. Padang tersebut
berfungsi sebagai tempat rusa mencari makan, bersosialisasi dan bermain.
Sedangkan hutan berfungsi sebagai tempat berlindung serta beristirahat rusa
pada siang hari.
Keaneragaman jenis tumbuhan padang cenderung di dominasi oleh
golongan tumbuhan bawah. Menurut Wiyanto dan Okthalamo (2013) terdapat
beberapa jenis tumbuhan yang hidup di padang yakni Alang (Imperata
cylindrica), Kamalatua (Micrania micranta), Mapu (Unidentified), Rumba lambat
(Unidentified), Rumba rara (Unidentified),Rumba ritak (Unidentified), Wulung
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Gaduk (Unidentified). Sementara itu untuk jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh
di savana adalah Nggai (Timonius timon) dan Kananggar (Dillenia sp.)

Gambar 2. Rusa di padang La pahar (Foto. Tri Wiyanto)
Jenis satwa liar selain Rusa (Cervus timorensis) yang sering dijumpai di
dalam kawasan TNLW pada ekosistem padang savana adalah Gemak Sumba
(Turnix everetti), Ayam Hutan Merah (Gallus gallus), Ayam Hutan Hijau (Gallus
varius), Apung Tanah (Anthus novaeseelandiae), Paok La’us (Pyta elegans), Cici
padi (Cisticola juncidis), Bubut alang‐alang (Centropus bengalensis), dan Cikrak
kutub (Phylloscopus trivirgatus), Decu belang (Saxicola caprata), Kacamata
wallacea (Zosterops wallacei).
I. Permasalahan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti
Karakteristik alam di kawasan TNLW dan sekitarnya yang sebagian
besar merupakan padang rumput berpotensi menimbulkan kebakaran hutan.
Kejadian kebakaran hutan di kawasan TNLW terjadi di seluruh padang savana
yang ada. Kebakaran hutan di kawasan TNLW merupakan permasalahan yang
rutin pada setiap musim kemarau ( bulan Juli ‐ November). Penyebab utama
lebih dari 90% adalah perbuatan manusia, terutama pada saat menyiapkan lahan
untuk perkebunan, perladangan, upaya mendapatkan hijauan rumput muda
untuk ternak dan berburu satwa (Rusa, Babi hutan dan burung Branjangan).
Pembakaran pada setiap musim kemarau sudah menjadi budaya di daerah
sekitar kawasan. Upaya mendapatkan hijauan rumput muda sepertinya menjadi
alasan utama bagi para penggembala ternak.
II. Analisis Lapangan
Pada saat terjadi kebakaran pada ekosistem padang savana sering kali
terlihat serangga berterbangan untuk berpindah wilayah. Hal ini mengakibatkan
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burung – burung datang di area tersebut khususnya burung‐burung pemakan
serangga dan reptil kecil.

Gambar 3. Burung Apung Tanah (Anthus novaeseelandiae)
Dalam kondisi tersebut seringkali terlihat burung‐burung berdatangan
terutama pemakan serangga. Jenis‐jenis burung pemakan serangga antara lain
yang dapat dijumpai saat kebakaran padang antara lain :
1.
Apung Tanah (Anthus novaeseelandiae )
2.
Kirik Kirik Australia (Merops ornatus)
3.
Bubut Alang‐alang (Centopus bengalensis)
4.
Elang Bondol (Centopus bengalensis)
5.
Alap – alap sapi (Falco muluccensis)
Berdasarkan pengalaman lapangan dalam ekosistem tersebut dapat
diperkirakan terjadinya hubungan rantai makanan. Rantai makanan tersebut
menempatkan 2 tingkatan (jenis burung) yang dianggap predator. Saat proses
kebakaran berlangsung dapat teramati kutu daun maupun serangga lainnya
berterbangan dikarenakan habitatnya terganggu. Dari gambar dibawah peran
burung sangat penting dalam ekosistem padang savana
Kutu
Serangga
daun
Predator

Tumbuhan

Burung Pemakan serangga

Pengurai

Ular
Elang

Gambar 4. Simulasi rantai makanan yang terjadi di padang
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Dengan demikian padang savana mempunyai manfaat bagi
perkembangan jenis burung tertentu.
Dalam kaitannya dengan keberadaan satwa di padang savana, Jenis‐
jenis burung endemik mempunyai hubungan yang erat dengan tipe ekosistem
tersebut. Lubang‐lubang sarang pada pohon sarang biasanya mengarah di
tempat terbuka. Keberadaan lubang sarang lebih cenderung berada di sekitar
wilayah yang terbuka. Kebutuhan akan cahaya matahari yang cukup diperkirakan
sebagai alasan sarang berada di lokasi tersebut.

Gambar 5. Lokasi padang rimuji sebagai titik pengamatan Kakatua sumba
Dalam kegiatan‐kegiatan monitoring yang rutin dilakukan, burung –
burung khususnya paruh bengkok Kakatua‐kecil Jambul Jingga (Cacatua
sulphurea citrinocristata) , Julang Sumba (Rhyticeros everetti), Perkici Pelangi,
Nuri bayan (Eclectus roratus), Nuri Pipi merah (Geoffroyus geoffroyi), Betet
Kelapa Paruh Besar(Tanygnathus megalorynchos) sering melintas dan bermain di
tajuk Hutan bagian atas yang berada di sekitar padang savana (Bintoro, 2015).
Hal ini menjadikan ekosistem padang savana di TNLW menjadi penting sehingga
perlu kajian lebih lanjut.
Terkait dengan kebakaran padang yang sering terjadi di TNLW, sebagai
antisipasi menjalarnya api ke hutan, pengelolaan kebakaran dikawasan Taman
Nasional dilakukan dengan membakar padang dalam bentuk jalur dengan tujuan
membentuk sekat bakar. Pengelolaan tersebut dilakukan karena kebakaran
terlebih dahulu padam sebelum petugas datang. Akan tetapi selama ini sangat
jarang kebakaran tersebut sampai membakar hutan yang memiliki tajuk yang
cukup rapat.
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Tabel 3. Data kebakaran hutan di TNLW tahun 2014 di padang savana
NO

Koordinat

Lokasi Kebakaran
Bujur
120°4'41.48"E Billa(Lai Bola)
120°12'41,1"E Anajaki

1
2

Lintang
9°58'26.885"S
10°10'36,6"

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10o10’29.6”S
10°0'3.233"S
09°59’10.5”S
10°1'6.893"S
10°1'1.052"S
10°7'15.031"S
10°2'14.491"S
10°1'0.727"S
10°11'11,284"S
10°11'34,333"S

120°12'44.3"E
120°8'19.574"E
120°04’57.0”E
120°9'11.563"E
120°9'29.766"E
120°19'1.839"E
120°7'4.455"E
120°7'48.56"E
120°9'53,732"E
120°9'18,698"E

13

10°11'19,889"S

120°8'57,492"E Praimadita (katundu 3)

14

10°11'8.278"S

120°7'40.88"E Praimadita (katundu 4)

15

9°59'22.8"S

16

9°58'2.485"S

120°5'18.646"E Billa (Liang Djara)
120°5'8.008"E Billa (Kojameha)

17

9°57'45.79"S

18

9°58'58.050"S

19
20

10°4'18,17"
10°11'34.8"

Nggongi
Waikanabu (Padadang)
Billa (kalita)
Mahaniwa (Remuji)
Mahaniwa (Bara Kamondu)
Nagga
Mahaniwa (Padang Pahar)
Mahaniwa (Laimbongu)
Praimadita (katundu 1)
Praimadita (katundu 2)

120°5'46.5"E Billa (Paundudu & Tamburi)

120°4'51.53"E Billa (Kalauki)
120°14'39,76 Katikuwai (Hutan Kawundut)
120°09'18.7" watu bara

Tanggal Kejadian

Luas (Ha)

2 Juli 2015
9 juli 2015

19,7
8

27 Juli 2015
1 agst 2015
14 Agustus 2015
15 Agustus 2015
15 Agustus 2015
24 Agustus 2015
26 Agst 2015
26 Agst 2015
30 agustus 2015
30 agustus 2015

0,6
21
0,5
9,3
2
7
36,5
5,3
5,45
4,4

30 agustus 2015

4,27

10 september 2015

5,51

8‐10 September 2015

130

27 September 2015

42,2

4 Oktober 2015

26,9

13 Oktober 2015

43,8

22‐24 Oktober 2015
22‐23 Oktober 2015

24
25

JUMLAH

Sumber : Tabel Pemantauan Kebakaran BTNLW Tahun 2015
III. KESIMPULAN
1. Padang savana di dalam kawasan TNLW merupakan habitat alami berbagai
jenis satwa liar yang perlu di perhatikan keberadaannya. Diperlukan antisipasi
kebakaran karena savana yang ada di TNLW merupakan lokasi sumber
kebakaran. Kebakaran tersebut dipicu oleh para penggembala ternak di
TNLW. Meskipun sering terjadi kebakaran kawasan TNLW memiliki sumber
kebakaran cenderung bersumber dari padang savana
2. Keberadaan sumber pakan untuk jenis burung pemakan serangga cukup
melimpah pada ekosistem savana di TNLW
3. Kebiasaan membakar padang oleh para penggembala ternak masih sering
dilakukan di TNLW.
Daftar Pustaka
Anonim. 2010. Rencana Pengelolaan Periode 2010 sd 2029 Balai Taman Nasional
Laiwangi Wanggameti. Waingapu

174 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

421,4

Anonim. 2013. Sumba Timur Dalam Angka. BPS Kab. Sumba Timur. Waingapu
Anonim. 2014. Statistik 2014 Balai Taman Nasional Laiwangi Wanggameti.
Waingapu
Bintoro, R. 2015. Laporan Monitoring Kakatua Sumba Tahap I di Kawasan Hutan
Mahaniwa, Waingapu : Balai Taman Nasional Laiwangi Wanggameti
Lucyanti, S. 2014. Laporan Pembinaan Habitat kakatua Sumba. Waingapu: Balai
Taman Nasional Laiwangi Wanggameti
Wiyanto, T dan V. Okthalamo. 2013. Laporan Identifikasi Habitat Rusa di Taman
Nasional Laiwangi Wanggameti. Waingapu : Balai Taman Nasional
Laiwangi Wanggameti

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

| 175

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN EKOSISTEM
MANGROVE DAN SAVANA DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI
Oleh:
Rini Purwanti
Balai Penelitian Kehutanan Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16,5 Makassar, 90243, telp.(0411) 554049
E‐mail: rnpurwanti_up@yahoo.co.id
ABSTRAK
Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai memiliki keanekaragaman hayati dengan tingkat
endemisitas yang tinggi pada empat tipe ekosistemnya, yaitu ekosistem mangrove,
ekosistem savana, ekosistem rawa gambut dan ekosistem hutan tropis dataran sampai
dengan pegunungan. Tingginya tingkat endimisitas akan melahirkan kearifan‐kearifan
local masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem tersebut. Tujuan tulisan ini adalah untuk
mengetahui kearifan local masyarakat dalam memanfaatkan hutan mangrove dan savana.
Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung dan wawancara dengan
tokoh kunci mengenai kondisi sosial ekonomi, pemanfaatan serta aturan ‐ aturan dalam
pemanfaatan hutan mangrove dan savana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat telah memperoleh manfaat dari keberadaan hutan mangrove baik manfaat
langsung maupun tidak langsungnya. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat
terhadap hutan mangrove mengakibatkan mereka harus membuat peraturan‐peraturan
yang harus dilaksanakan secara bersama‐sama demi kelestarian hutan mangrove. Mata
pencaharian utama sebagai nelayan dan petani rumput laut membuat mereka
menggantungkan sepenuhnya pendapatan mereka dari hasil perikanan berupa kepiting,
ikan, udang dan rebon yang bisa mereka peroleh di sekitar hutan mangrove. Merusak
hutan mangrove sama dengan menghilangkan mata pencaharian tetap mereka.
Sedangkan pemanfaatan savana lebih banyak untuk pemenuhan pangan, obat‐obatan,
adat dan berburu rusa. Masyarakat secara arif dan bijaksana memanfaatkan potensi di
sekitar savana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari‐hari. Untuk
mencegah punahnya rusa di savana, maka pihak TNRAW melakukan penangkaran, hal ini
juga sebagai contoh kepada masyarakat bahwa akibat banyaknya aktifitas perbutuan,
maka rusa sudah terancam punah sehingga perlu segera dilindungi.
Kata kunci : kearifan lokal, ekosistem mangrove, ekosistem savana, Taman Nasional Rawa
Aopa Watumohai

PENDAHULUAN
Setiap etnis di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya, memiliki
sesuatu yang khas, sebagai refleksi terhadap hubungan mereka dengan
lingkungan alamnya. Refleksi tersebut kemudian akan menghasilkan tradisi, cara
pandang dan cara hidup yang berbeda dengan etnis lainnya. Masyarakat yang
hidup di pesisir pantai, tentu berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah
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lembah atau pegunungan dalam menghadapi lingkungannya. Masyarakat pesisir
pantai umumnya adalah nelayan. Dalam melakukan aktifitas penangkapan atau
pengambilan hasil laut umumnya masih memegang teguh pengetahuan lokal
miliknya, meski beberapa oknum telah menggunakan cara yang lebih modern.
Pengetahuan tersebut didapatkan secara turun temurun dari pendahulu mereka.
Pengetahuan tersebut dikenal dengan istilah kearifan local (Yapsenang, Hapsari,
Hindradi, Nurmaningtyas & Abidondifu, 2014).
Menurut Warren dalam
Yapsenang et al, (2014), sistem pengetahuan lokal atau kearifan lokal adalah
pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah
berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan antara masyarakat dengan
lingkungannya.
Hutan mangrove dan savana merupakan 2 (dua) dari 4 (empat)
ekosistem yang terdapat di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).
Hutan mangrove sering disebut juga sebagai hutan pantai, hutan pasang surut,
hutan payau atau hutan bakau. Istilah bakau sebenarnya merupakan nama dari
salah satu jenis tumbuhan mangrove yaitu Rhizophora spp. (Nybakken, 1992;
Bengen, 1998) dalam Sanudin dan Harianja (2009). Hutan ini merupakan tipe
hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang
dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak ditemukan di pantai
atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Anwar dan
Subiandono, 1996; Vanucci, 2001) dalam Sanudin dan Harianja (2009). Ke dua
ekosistem ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di
sekitarnya dan mereka banyak menggantungkan aktifitasnya pada kedua
ekosistem ini. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kearifan
lokal masyarakat dalam pemanfaatan hutan mangrove dan savana yang terdapat
di TNRAW.
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari bulan Mei sampai
dengan Juni 2010, di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Sulawesi
Tenggara.
B. Pengumpulan dan Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan
responden yang telah ditentukan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan
responden yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan kriterainya adalah
masyarakat yang banyak melakukan aktifitas di sekitar hutan mangrove dan
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savana, nelayan, tokoh kunci, petugas Taman Nasional dan LSM pendamping.
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, Kantor desa,
TNRAW, dan BPS.
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis deskriptif kualitatif
untuk mendapatkan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat,
bentuk‐bentuk pemanfaatan hutan mangrove dan savana oleh masyarakat, serta
kearifan lokal terkait pemanfaatan hutan mangrove dan savana TNRAW.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts‐II/1990 tanggal 17
Desember 1990 dengan luas 105.194 ha. Secara administrasi kawasan TNRAW
terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten
Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten
Bombana. Dengan posisinya yang terletak dalam zona wallacea, kawasan
TNRAW memiliki keanekaragaman hayati dengan tingkat endemisitas yang
tinggi pada empat tipe ekosistemnya, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem
savana, ekosistem rawa gambut dan ekosistem hutan tropis dataran sampai
dengan pegunungan (BTNRAW, 2010) .
Ekosistem mangrove membentang 21 km sepanjang Pantai Lanowulu
mulai dari Muara Sungai Roraya sampai Sungai Langkowala dengan luas sekitar
6000 ha. Hutan bakau ini merupakan habitat, tempat pemijahan dan
perkembangan berbagai jenis ikan dan crustacean yang penting secara
komersial seperti kepiting rajungan, kepiting bakau, dan udang putih serta
tempat mencari makan berbagai jenis burung air seperti aroweli, pecuk ular,
cangak merah, bangau, belibis dan lain sebagainya.
Ekosistem savanah itu membentang dari batas akhir zonasi hutan
bakau di sisi timur TNRAW hingga gunung Watumohai dan Mendoke yang
terletak di sisi barat. Savanah yang didominasi alang‐alang, serta pohon
Longgida, Agel, Lontar dan Tipulu itu membentang seperti karpet hijau seluas
22.964 hektar. Ekosistem savanah merupakan bagian dari Taman Buru (TB)
Watumohai. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.444/Kpts‐II/1989, TB
Watumohai digabung bersama suaka margasatwa Rawa Aopa menjadi TNRAW.
Sebelum penggabungan tersebut, pada tahun 1976 Watumohai dijadikan TB
berdasarkan SK Menteri Pertanian No.648/Kpts/um/10/976 dengan luas 50.000
hektar (Mardiatmo, 2010).
Keanekaragaman tumbuhan di dalam kawasan ini sangat menonjol
yaitu setidaknya tercatat 89 famili, 257 genus dan 323 spesies tumbuhan,
diantaranya lara, sisio, kalapi, tongke, lontar, dan bunga teratai. Kawasan ini
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juga menjadi habitat berbagai jenis burung, tercatat 155 jenis burung ada di
dalamnya, 32 jenis diantaranya tergolong langka dan 37 jenis tergolong endemik.
Jenis primata yang ada yaitu tangkasi/podi dan monyet hitam. Satwa langka dan
dilindungi lainnya seperti anoa dataran rendah, anoa pegunungan, soa‐soa,
kuskus kerdil, rusa, babirusa, dan musang Sulawesi.
B. Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove dan
Savana TNRAW
Hutan mangrove mempunyai beberapa fungsi dan manfaat, yaitu
fungsi fisik, biologi dan sosial ekonomi. Secara fisik, hutan mangrove berfungsi
sebagai penahan abrasi pantai, penahan intrusi (peresapan) air laut, penahan
angin, dan menurunkan kandungan gas karbon dioksida (CO2) di udara, dan
bahan‐bahan pencemar di perairan rawa pantai. Secara biologi, hutan mangrove
berfungsi sebagai tempat hidup (berlindung, mencari makan, pemijahan dan
asuhan) biota laut seperti ikan dan udang), sumber bahan organik sebagai
sumber pakan konsumen pertama (pakan cacing, kepiting dan golongan
kerang/keong), yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di
atasnya dalam siklus rantai makanan dalam suatu ekosistem dan tempat hidup
berbagai satwa liar, seperti monyet, buaya muara, biawak dan burung. Secara
sosial ekonomi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat kegiatan wisata alam
(rekreasi, pendidikan dan penelitian), penghasil kayu untuk kayu bangunan, kayu
bakar, arang dan bahan baku kertas, serta daun nipah untuk pembuatan atap
rumah, penghasil tannin untuk pembuatan tinta, plastik, lem, pengawet net dan
penyamakan kulit, penghasil bahan pangan (ikan/udang/kepiting, dan gula nira
nipah), dan obat‐obatan (daun Bruguiera sexangula untuk obat penghambat
tumor, Ceriops tagal dan Xylocarpus mollucensis untuk obat sakit gigi, dan lain‐
lain) dan sebagai tempat sumber mata pencaharian masyarakat nelayan tangkap
dan petambak, dan pengrajin atap dan gula nipah (Kusmana et al, 2003).
Manfaat hutan mangrove dapat dibedakan menjadi manfaat langsung
dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat dari sumber daya alam
dan ekosistem kawasan konservasi yang diperoleh secara langsung melalui
konsumsi atau produksinya. Contoh dari manfaat langsung adalah nilai untuk
kayu bulat, kayu bakar, dan hasil hutan lainnya seperti madu dan air. Sedangkan
manfaat tidak langsung adalah manfaat yang diperoleh secara tidak langsung
dari sumber daya kawasan konservasi yang memberikan jasa pada aktifitas
ekonomi atau mendukung kehidupan manusia. Manfaat tidak langsung
diantaranya nilai terhadap konservasi lahan dan air, penyerap karbon, pencegah
banjir, dan keanekaragaman hayati (Effendi (1999) dalam Prasetyo (2008)).
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, manfaat langsung
yang dapat mereka peroleh dengan keberadaan hutan mangrove adalah
kepiting bakau, udang (rebon/balaceng), ikan, kayu/tanaman mangrove, daun
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mangrove. Kepiting bakau ditangkap dengan menggunakan bubu dan rakkang,
udang atau rebon ditangkap dengan menggunakan pukat dan togo, sedangkan
ikan juga ditangkap dengan menggunakan pukat. Kayu atau tanaman mangrove
digunakan untuk pembuatan rumah atau pondok kerja, lanrang (tempat
menjemur rumput laut), dan togo. Sedangkan beberapa jenis daun bakau
digunakan untuk pengobatan, terutama untuk mengobati sakit perut, penyakit
kulit atau luka akibat digigit kepiting.
Manfaat tidak langsung yang masyarakat rasakan dengan adanya
hutan mangrove adalah sebagai penahan angin, penahan gelombang dan
pencegah intrusi air laut.
Purwanti (2012) menyatakan bahwa, nilai hutan
mangrove di TNRAW sebagai pencegah intrusi air laut adalah sebesar Rp. 14
,300,700,000,‐/tahun. Maksud dari nilai ini adalah bahwa masyarakat yang ada di
daerah penyangga TNRAW harus mengeluarkan sejumlah uang senilai Rp. 14
,300,700,000,‐/tahun untuk mendapatkan air tawar jika hutan mangrove rusak
atau sebesar Rp 5,475,000,‐/KK/tahun.
Melihat besarnya manfaat hutan mangrove, maka masyarakat
bersama‐sama dengan Lembaga Komunitas Mangrove (LKM) membuat
beberapa peraturan bersama terkait pemanfaatan hutan mangrove yaitu
sebagai berikut:
1. Tidak boleh ada penebangan kayu bakau (istilah untuk mangrove) untuk
diperjual belikan. Kayu bakau hanya boleh ditebang untuk pembuatan
pondok kerja, togo, lanrang serta ajir rumput laut, tetapi tidak boleh
diperjualbelikan.
2. Yang boleh melakukan pengambilan kayu bakau hanya masyarakat yang
tinggal di sekitar muara sungai tersebut, pendatang tidak diperbolehkan
melakukan penebangan kayu bakau.
3. Adanya pembatasan jumlah pendatang baru yang akan bermukim di muara
sungai, karena semakin banyak jumlah pendatang akan mengakibatkan
semakin banyaknya kayu bakau yang akan ditebang untuk pembuatan
rumah dan mengakibatkan persaingan dalam mencari ikan/udang/kepiting.
4. Adanya budaya mattanneng bakko, yaitu kegiatan penanaman bakau di
sela‐sela kegiatan mencari udang/kepiting dan dilokasi yang telah rusak
akibat illegal cutting (Tepu, 2006).
5. Adanya pembatasan jumlah togo untuk menjaga agar ikan/udang kecil tidak
semakin cepat habis akibat banyaknya pemasangan togo.
Kearifan lokal tersebut telah lama diterapkan dan dipatuhi oleh
masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Mereka telah banyak
memperoleh manfaat dari hutan mangrove, baik itu berupa manfaat langsung
maupun tidak langsung sehingga mereka juga harus mau untuk melestarikan
keberadaan hutan mangrove tersebut. Karena jika hutan mangrove tersebut

180 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

rusak, maka sedikit atau banyak akan sangat mempengaruhi penghasilan yang
akan mereka peroleh nantinya.
Sementara masyarakat di sekitar muara sungai sangat tergantung
dengan keberadaan hutan mangrove, maka masyarakat di daerah penyangga
sangat tergantung dengan keberadaan padang savana yang juga merupakan
bagian dari TNRAW. Padang savana terdapat di kiri dan kanan jalan yang
menghubungkan antara Konawe Selatan dan Bombana. Ekosistem savana ini
membentang dari batas akhir zonasi hutan bakau disisi Timur TNRAW hingga
gunung Watumohai dan Mendoke yang terletak di sisi Barat. Savana didominasi
oleh alang‐alang, serta pohon Longgida, Agel, Lontar, Tipulu dan Sagu itu
membentang seperti karpet hijau seluas 22.964 ha (Mardiatmo, 2010). Padang
savana ini memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai tempat rusa mencari makan,
merupakan daerah jelajah utama monyet hitam, dan beberapa elang yang
dilindungi. Selain itu savana juga menjadi penahan laju erosi dan endapan
lumpur pada muara ekosistem mangrove.
Beberapa pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di padang
savana adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, yang meliputi pemanfaatan
agel, nira lontar, tanaman pangan dan obat, serta perburuan rusa. Berdasarkan
hasil wawancara dengan masyarakat dan dengan staf TNRAW, agel banyak
dimanfaatkan terutama bagian umbut/rebung terutama untuk dimasak pada
acara pesta pernikahan. Daun agel juga telah banyak dimanfaatkan untuk
pembuatan tikar. Pohon lontar selain daunnya dibuat untuk atap rumah,
niranya juga dimanfaatkan untuk dijadikan tuak. Untuk pemanfaatan tanaman
obat dan pangan, masyarakat adat suku Moronene memanfaatkan tumbuhan
untuk sumber pangan, obat‐obatan dan keperluan upacara adat sebanyak 124
jenis terdiri atas 68 jenis untuk sumber pangan, 65 jenis untuk obat‐obatan dan
10 jenis untuk kepentingan upacara adat. Pemanfaatan tumbuhan hutan
sebagai sumber pangan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sumber pangan
pengganti makanan pokok (karbohidrat), sumber pangan berupa sayur‐sayuran
dan sumber pangan berupa buah‐buahan (Setiawan dan Qiptiyah, 2014).
Padang savana juga menjadi habitat dari 13 ribu ekor rusa. Sayangnya
sejak tahun 1997, populasi rusa menurun drastis. Hal ini karena adanya
penrtiban ijin berburu yang dikeluarkan oleh pemerintah karena sebelum
dintegrasikan menjadi Taman Nasional, area ini merupakan Suaka Margasatwa
dan Taman Buru bagi pemilik izin / akta berburu yang dikeluarkan pemerintah.
Perburuan tersebut semakin menggila sekitar tahun 2000. Bahkan motif
perburuannya bukan sekedar karena faktor ekonomi atau untuk mendapatkan
daging rusa, namun sudah menjadi dendam pribadi antara masyarakat dengan
TNRAW terkait konflik kepemilikan lahan dan status lahan yang ditempati oleh
masyarakat saat ini.
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Menurut Sugiarto (2014), populasi rusa dari tahun ke tahun semakin
menurun. Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan pada tahun 2014, 5
blok hutan yang ditempati jalur site monitoring anoa dataran rendah
teridentifikasi dihuni anoa 10 ekor. Site tersebut idealnya dapat menampung
lebih dari 30 ekor anoa. Ada kemungkinan sebagian anoa belum melintasi site
monitoring saat pengamatan dilakukan. Populasi yang rendah dan keberadaan
yang mulai terdesak oleh aktivitas manusia memerlukan upaya konservasi secara
simultan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh sebab itu,
salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pengelola TNRAW agar populasi rusa
tidak semakin menurun adalah dengan cara penangkaran, hal ini juga sebagai
contoh buat masyarakat untuk melindungi populasi rusa yang hampir punah.
Mereka telah menangkarkan lima ekor rusa dan salah satu betinanya telah
berhasil menghasilkan keturunan. Jika situasinya telah memungkinkan, maka
rusa‐rusa di penangkaran ini akan dilepaskan kembali ke habitatnya semula.
KESIMPULAN
Kearifan lokal adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat
atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses
hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya. Hutan mangrove dan
savana adalah dua (2) dari empat (4) ekositem yang terdapat di TNRAW yang
dihuni oleh masyarakat. Dalam pemanfaatannya, masyarakat mempunyai cara
tersendiri untuk mencegah kerusakan lingkungan yang selama ini mereka
tinggali. Dalam memanfaatkan hutan mangrove, masyarakat mengambil kayu
untuk rumah, lanrang, ajir rumput laut dan togo, hasil‐hasil perikanan seperti
ikan, kepiting, udang dan rebon (balaceng). Jika hutan mangrovenya rusak,
maka sumber mata pencaharian utama mereka juga akan hilang. Oleh sebab itu,
bersama dengan LKM mereka membuat peraturan‐peraturan terkait
pemanfaatan hutan mangrove untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan
mangrove. Sama halnya dengan pemanfaatan hasil‐hasil hutan non kayu di
sekitar padang savana, masyarakat setempat juga memiliki kearifan tersendiri
dalam pemanfaatannya. Beberapa hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh
masyarakat di sekitar padang savana adalah agel, lontar, sagu, sayuran, obat‐
obatan dan rusa. Untuk pemanfaatan tanaman masih relatif aman dan tidak
sampai mengakibatkan kepunahan, namun hal ini berbeda dengan adanya
perburuan rusa. Rusa di padang savana hampir tidak pernah bisa dijumpai lagi
mengingat jumlahnya yang semakin menurun. Oleh sebab itu, pihak TNRAW
melakukan usaha penangkaran untuk mencegah terjadinya kepunahan rusa di
alam.
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ABSTRAK
Biodiversitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat berlimpah dan
bermanfaat. Biodiversitas tersebut mempunyai nilai ekonomi, biologis, ekologis,
dan sosial yang bermanfaat sebagai sumber pangan, kesehatan, ekonomi, dan
plasma nutfah. Biodiversitas dapat juga dimanfaatkan sebagai penyedia
oksigen, penyedia air, bahan pangan, bahan bakar, obat‐obatan, dan industri
tradisional. Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki keragaman biodiversitas yang
sangat unik. Kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua
pihak tentang pelestarian dan pemanfaatan biodiversitas yang berbasis
masyarakat di NTT. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang disajikan
secara naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai biodiversitas
yang ada di NTT dan strategi pemanfaatannya. Kondisi habitat, dan tingkat
pemanfaatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah populasi
biodiversitas di NTT. Manajemen yang baik dan transparan sangat diperlukan
untuk pengelolaan biodiversitas tersebut. Hal ini memerlukan pengetahuan yang
luas tentang fungsi hutan, hubungan timbal balik antara habitat dan aktivitas
manusia, kesamaan persepsi dan apresiasi, serta komitmen seluruh stakeholders.
Kata kunci: manajemen, biodiversitas, pemanfaatan
I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Keanekaragaman hayati atau biodiversitas menurut Undang‐undang No. 5
Tahun 1990 adalah keanekaragaman makhluk hidup termasuk diantaranya
daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta komplek‐komplek ekologi
yang merupakan bagian dari keanekaragaman yang mencakup spesies, genetik,
dan ekosistem.
Biodiversitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat berlimpah dan
bermanfaat. Biodiversitas tersebut mempunyai nilai ekonomi, biologis, ekologis,
dan sosial yang bermanfaat sebagai sumber pangan, kesehatan, ekonomi, dan
plasma nutfah.
Biodiversitas dapat juga dimanfaatkan sebagai penyedia
oksigen, penyedia air, bahan pangan, bahan bakar, obat‐obatan, dan industri
tradisional.
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Biodiversitas bersama dengan unsur‐unsur non hayati di sekitarnya,
secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Unsur‐unsur tersebut saling
berkaitan satu sama lainnya sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu
unsur, akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem secara
keseluruhan. Oleh karena itu, biodiversitas tersebut harus dikelola secara
berkesinambungan untuk sebesar‐besar kemakmuran rakyat dengan tetap
memperhatikan kelestariannya untuk kepentingan generasi selanjutnya agar
tidak punah.
Eksploitasi hutan yang terjadi saat ini, merupakan pengelolaan dan
pemanfaatan biodiversitas yang belum bijaksana dan belum disertai dengan
upaya pelestarian. Hal ini mengakibatkan kerusakan biodiversitas yang sangat
berharga. Kerusakan biodiversitas semakin dipercepat pula oleh adanya
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, dimana semakin pesat
pertumbuhan penduduk maka akan semakin meningkat pula kebutuhan
hidupnya. Seringkali pemenuhan kebutuhan hidup tersebut mengancam
biodiversitas yang ada. Kebutuhan yang tidak seimbang dengan upaya
konservasi, akan menyebabkan terjadinya perubahan pada biodiversitas. Lahan
hutan yang dijadikan sebagai tempat pemukiman, pertanian, perkebunan, dan
penggunaan lainnya akan menyebabkan menurunnya bahkan hilangnya
biodiversitas yang ada. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini, sadar atau tidak,
akan menyebabkan biodiversitas di hutan semakin terdesak dan perlahan‐lahan
akan hilang atau punah dari bumi Indonesia. Demikian halnya dengan
biodiversitas perairan juga mengalami ancaman akibat perilaku manusia, seperti
perusakan terumbu karang, pemboman ikan, bagan tancap, dan pencemaran
akan memberikan dampak negatif terhadap biodiversitas (Dermawan, 1997).
Perburuan dan perdagangan illegal yang tidak terbatas, juga turut menjadi
penyebab utama menurunnya biodiversitas.
Tahun 2014, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi hutan
dan lahan seluas 1.808.990 hektare atau 38,20% dari luas wilayah (Anonimous,
2015). Luas wilayah tersebut jauh telah menurun dibandingkan dengan Tahun
1997 yakni seluas 2.109.496,76 hektare atau 44,5% dari luas wilayah NTT
(Boediman, 1997).
NTT memiliki potensi biodiversitas yang tinggi dan endemik yang memiliki
kekhasan, keunikan, dan keindahan. Biodiversitas tersebut memiliki nilai
ekonomi, sosial, budaya, dan spritual yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan protein hewani, obat‐obatan, rekreasi, wisata, dan
budaya, dengan tetap memperhatikan kelestariannya di alam. Biodiversitas
dipengaruhi oleh letak geografis, ketinggian tempat, kesuburan tanah, dan
tingkat gangguan pada hutan (Endarwati, 2005). Namun tingkat kerusakan
potensi biodiversitas yang dimiliki NTT semakin laju seiiring dengan
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahun.
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Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015), bahwa hutan
adalah aset strategis bagi Indonesia, sehingga berbagai tujuan ekonomi tidak
selayaknya menurunkan fungsi ekologis, dan konservasi selayaknya juga tidak
menghambat utilisasi ekonomi. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka
tulisan ini membahas tentang pelestarian dan pemanfaatan biodiversitas yang
ada di NTT agar kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dapat berjalan
seimbang dan optimum.
B.

Tujuan dan manfaat

Kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak
tentang pelestarian dan pemanfaatan biodiversitas yang berbasis masyarakat di
NTT. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, gambaran, dan
menambah khasanah pengetahuan tentang biodiversitas khususnya yang
berkaitan dengan wilayah NTT.
II.

METODOLOGI

Kajian menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui
studi literatur dan observasi lapangan. Hasil analisis dipaparkan secara naratif
untuk memberikan gambaran yang jelas tentang potensi biodiversitas yang ada
di NTT dan strategi pemanfaatannya.
III.
A.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat NTT dan Permasalahannya

NTT secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas
pulau‐pulau kecil dan secara morfologis sebagian besar (70%) berbukit‐bukit dan
bergunung‐gunung dengan rata‐rata derajat kemiringan 50%, vegetasi alam
sangat jarang, dan permukaan tanah menjadi terbuka (vertik) terutama pada
musim kemarau (Boediman, 1997). Selanjutnya dikatakan, hutan di NTT terdiri
atas tipe hutan savana, dan sebagian kecil merupakan hutan hujan tropis dengan
potensi hutan antara 25 – 76 m3 per hektar.
Beberapa kabupaten di NTT memiliki cara tersendiri untuk mengelola dan
memanfaatkan biodiversitas yang ada. Masyarakat menunjukkan sikap dan
perilaku bijaksana dengan mengembangkan berbagai model pertanian lahan
kering campuran yang disesuaikan dengan aspek pertanian, peternakan,
kehutanan, dan lingkungan (Karyawan et al., 1998). Masyarakat Pulau Timor,
Alor, dan Rote mengembangkan sistem mamar dan beberapa masyarakat
lainnya di Pulau Timor (Amarasi) dengan sistem Amarasi, masyarakat Pulau
Sumba dengan sistem kaliwu, serta masyarakat di Pulau Flores dengan sistem
Sikka.
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Ekosistem wilayah NTT mempunyai kekhasan yang dominan dimana
biodiversitasnya bervariasi dari ekosistem semi arid dan dengan curah hujan
yang cukup rendah. Kondisi hutan pada saat ini cukup mendapat tekanan dari
berbagai kepentingan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.
Masyarakat NTT umumnya sangat tergantung pada alam bahkan
memanfaatkan biodiversitas sebagai andalan dalam perekonomian keluarga.
Biodiversitas dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menjamin
kelestarian kehidupannya. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk selalu
menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sumberdaya alam yang terbatas.
Sejalan dengan tatanan budaya masyarakat NTT, maka pola pemanfaatan
hutan lebih banyak bersifat tradisional dan umumnya tergantung pada alam.
Beberapa pola pemanfaatan hutan yang dominan yaitu sebagai sumber
kebutuhan masyarakat untuk perladangan, mamar, pengembalaan ternak,
pengambilan kayu bakar, pengambilan bahan bangunan, madu, fauna (burung‐
burung), dan pakan ternak (Boediman, 1997).
NTT memiliki keanekaragaman etnis, agama, kepercayaan, dan adat
istiadat sehingga masyarakat banyak sekali menggunakan biodiversitas untuk
melaksanakan upacara ritual keagamaan dan adat.
Masyarakat Sumba
mempunyai kearifan lokal yang mengikat hubungan interaksi antara manusia
dengan Tuhannya, sesama, alam, dan lingkungan. Potensi sumberdaya alam
yang ada dianggap sebagai “pingi lata luri (pohon kehidupan)” yang
memberikan sumber kehidupan pada manusia. Oleh karena begitu pentingnya
sumberdaya alam yang ada bagi keberlangsungan hidup, maka masyarakat
Sumba sangat peduli akan keberlanjutan biodiversitas, yang diwujudkan atau
diungkapkan melalui syair‐syair dalam upacara adat.
Jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di NTT antara lain
adalah lontar (Borassus flabellifer) untuk diambil nira dan seluruh bagiannya,
gewang (Corypha gebanga) untuk bahan atap dan dinding rumah, kesambi
(Schleicera oleosa) untuk kayu bakar dan arang, ampupu (Eucalyptus urophylla)
untuk kayu bakar dan arang, buah pinang (Areca catechu) untuk menginang dan
upacara adat (kenoto, dalam adat Sabu), serta batangnya untuk bahan
bangunan. Walaupun tidak seluruh kebutuhan masyarakat diperoleh dari hutan
namun umumnya masyarakat desa sangat tergantung pada keberadaan hutan.
Masyarakat di Pulau Sumba umumnya menggunakan sistem tebang pilih
untuk pembuatan rumah adat, yakni untuk tiang rumah adat, menggunakan
kayu mayela (Artocarpus glaucus), kirru (Dyxoxylum caulostachyum), kunjul
(nama lokal), kapali (nama lokal), dan linnu (nama lokal). Kayu langgapa atau
kayu pahit (Pierasma javanica), kanunu (Drypetes ovalis) digunakan untuk reng,
rotan (Calamus javensis) digunakan untuk tali atau pengikat, sedangkan alang‐
alang (Imperata cylindrica) digunakan untuk atap rumah. Masyarakat Dawan di
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Pulau Timor, NTT menggunakan pohon timon (Timonius sp), matani atau kayu
merah (Pterocarpus indicus), sublele (Eugenis sp) sebagai bahan bangunan.
Berbagai gangguan dan tekanan terhadap ekosistem di NTT telah
berlangsung lama dan telah menciptakan ekosistem hutan dan lahan yang
semakin memprihatinkan. Laju pemanfaatan hutan dan hasil‐hasilnya lebih cepat
dibandingkan dengan upaya untuk merehabilitasinya. Dampak dan akibat dari
fenomena tersebut telah dirasakan yakni dengan semakin menurunnya angka
biodiversitas yang dimiliki dan menurunnya tingkat kesuburan tanah yang pada
akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju deforestasi. Oleh
karena itu, revitalisasi kehutanan di NTT diarahkan kepada pemanfaatan dan
pengembangan hasil hutan bukan kayu yang diharapkan sebagai intensif sosial
ekonomi bagi partisipasi masyarakat, baik dalam upaya rehabilitasi hutan dan
lahan, maupun dalam mengurangi berbagai tekanan dan gangguan yang
mengarah kepada degradasi hutan.
B.

Biodiversitas NTT

Populasi dari biodiversitas berupa flora dan fauna yang terdapat di NTT,
saat ini semakin berkurang karena rusaknya habitat dan eksploitasi yang
berlebihan. Jenis‐jenis flora dan fauna tersebut memiliki ciri‐ciri yang hidup di
daerah transisi, yaitu antara zona wilayah Indo‐Malaya dan zona Australia. Jenis
flora yang terdapat di NTT yaitu hue (Eucalyptus alba), cendana (Santalum
album), pohon penghasil gaharu (Aquilaria spp. dan Gyrinops versteegii), marra
(Tetrameles nudiflora), asam (Tamarindus indicus), kesambi (Schleisera oleosa),
mahoni (Swietenia mahagoni), jati (Tectona grandis), kemiri (Aleurites
moluccana), bayur (Pterospermum javanicum), kayu manis (Cinnamomum
burmanii), lontar (Borassus flabellifer), kayu merah (Pterocarpus indicus), ampupu
(Eucalyptus urophylla), bintangur (Calophyllum inophyllum), nyatoh (Palaquium
xanthochymum), suren (Toona sureni), kenari (Canarium ovatum), pulai (Alstonia
schloaris), cemara (Casuariana junghuniana), dan masih banyak lainnya, yang
sebagian besar penyebarannya terdapat di Pulau Timor, Sumba, dan Flores
(Boediman, 1997; Rais, 1997). Fauna yang terdapat di NTT antara lain komodo
(Varanus komodoensis), biawak timor (Varanus timorensis), sanca timor
(Python/Broghammerus timoriensis), sanca kembang (Python/Malayopython
reticulatus), buaya muara (Crocodylus porosus), rusa timor (Rusa timorensis
timorensis), kuskus (Phalanger sp.), penyu belimbing (Dermochelys coriacea),
penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu hijau (Chelonia mydas), kura‐kura
leher ular rote (Chelonida mccordi) dan berbagai jenis burung.
Pulau Sumba merupakan Daerah Burung Endemik (DBE) yang memiliki 13
spesies burung dengan sebaran terbatas, tujuh spesies diantaranya merupakan
endemik. Tujuh jenis tersebut yaitu puyuh sumba (Turnix everetti), punai sumba
(Treron teysmanii), walik rawa manu (Ptilinopus dohertyi), wangi/hantu sumba
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(Ninox rudolfi), julang/rangkong Sumba (Rhyticeros everetti), sikatan sumba
(Ficedula harterti), dan burung madu sumba (Nectarinia buettkoferi). Beberapa
sub spesies yang endemik yang terdapat di Pulau Sumba yakni kakatua kecil
jambul kuning (Cacatua sulphurea citrinocristata), dan burung Bayan (Eclectus
roratus cornelia).
Selain itu, NTT juga memiliki potensi biodiversitas perairan yang
terkandung dan menyebar di beberapa kawasan konservasi laut, seperti Taman
Nasional Komodo, Taman Nasional Kelimutu, Taman Wisata Alam Laut Teluk
Kupang, Taman Wisata 17 Pulau Riung, Taman Wisata Laut Gugus Pulau Teluk
Maumere, Teluk Kalabahi, dan masih banyak lagi wisata bahari yang terdapat di
NTT. Menurut Dermawan (1997), di TN Komodo tercatat lebih dari 266 sub
spesies karang dan 700 sub spesies ikan, 70 sub spesies spons, 104 sub spesies
alga dan lebih dari 19 jenis tumbuhan bakau.
C.

Pelestarian dan Pemanfaatan

Biodiversitas yang ada di NTT merupakan milik masyarakat NTT sehingga
harus dimanfaatkan dan dilestarikan oleh masyarakat untuk kepentingan
masyarakat, kini dan akan datang. Pelestarian biodiversitas umumnya dapat
dilakukan dengan melindungi masing‐masing spesies dan membatasi
pemanfaatannya dari alam, serta memperbaiki habitatnya. Namun selama ini
pemanfaatan biodiversitas masih mengandalkan potensi dari alam yang
seringkali kurang memperhatikan aspek pelestarian sehingga perlu dilakukan
kajian terhadap aspek‐aspek yang berkaitan dengan perkembangan dan
pemanfaatannya.
Pelestarian terhadap biodiversitas umumnya dapat dilaksanakan dalam
dua karakteristik, yaitu pelestarian biodiversitas pada tempat atau habitat
aslinya (in‐situ) dan pelestarian di luar habitat alaminya (ex‐situ). Habitat
biodiversitas saat ini sudah dapat dikatakan rusak dimana populasi flora dan
fauna sudah menurun secara drastis sehingga sulit untuk menjamin bahwa
spesies tersebut akan mampu bertahan hidup secara alami. Oleh karena itu,
program konservasi ex‐situ merupakan solusi yang terbaik. Konservasi ex‐situ
dijabarkan dalam pengembangan flora dan fauna pada suatu lokasi di luar
kawasan konservasi ataupun di dalam habitatnya, seperti kebun binatang, taman
safari, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran, dan arboretum.
Biodiversitas ex‐situ dapat berkembang menjadi obyek wisata rekreatif dan
wisata edukatif kepada pengunjung.
Biodiversitas flora dan fauna di NTT telah dibudidayakan secara ex‐situ
baik dalam skala kecil maupun besar, di dalam dan di luar wilayah NTT, seperti
cendana, gaharu, kayu putih, kemiri, bambu, rotan, minyak atsiri, lebah madu,
rusa timor, burung bayan, burung kakatua, komodo, kura‐kura leher ular, dan
lain‐lain. Balai Penelitian Kehutanan Kupang, sejak tahun 1990 telah melakukan
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penangkaran rusa timor walaupun masih dalam skala kecil tetapi telah berhasil
bahkan hasil penangkaran telah diberikan kepada masyarakat yang berminat
untuk melestarikan satwa tersebut. Demikian pula dengan burung bayan sumba
yang merupakan endemik pulau Sumba, telah pula dilakukan penangkarannya
pada tahun 1994 dan pada tahun 2000 hasil penangkarannya telah
disumbangkan kepada negara yakni di TMII dan Taman Safari masing‐masing
sepasang. Kura‐kura leher ular yang merupakan satwa endemik pulau Rote, juga
telah berhasil dikembangbiakkan oleh Balai Penelitian Kehutanan Kupang. Hal
ini merupakan suatu kebanggaan dan penghargaan yang sangat tinggi karena
populasi kura‐kura leher ular sudah dikatakan punah di alamnya. Oleh karena itu,
pada kesempatan ini, kita sebagai pelaku pelestari biodiversitas khususnya yang
berada di NTT dan umumnya di Indonesia, hendaknya dapat
menumbuhkembangkan dan memacu minat masyarakat, pemerintah, dan
swasta untuk melakukan penangkaran atau membudidayakan flora dan fauna
yang populasinya di alam sudah semakin berkurang. Pelestarian tersebut
diharapkan dapat dikembalikan ke alam (restocking) sehingga dapat mengurangi
ketergantungan masyarakat terhadap biodiversitas di alam.
Menurut Alikodra (2015), pemanfaatan biodiversitas dipengaruhi oleh
perkembangan dan kemajuan IPTEK, tingkat pendidikan (sumberdaya manusia),
dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan IPTEK di bidang kesehatan dan kemajuan
pendidikan telah mendorong masyarakat untuk melakukan pemanfaatan karena
distimulir oleh perbaikan ekonomi dan semakin terbuka dan mudahnya akses
antar daerah dan antar negara. Pemanfaatan biodiversitas baik yang masuk
dalam kategori dilindungi maupun tidak dilindungi, sangat diminati pasar, di
dalam dan di luar negeri.
Pengetahuan tentang pemanfaatan biodiversitas masih sangat terbatas,
sehingga perlu untuk menggali dan mengembangkan informasi‐informasi
tersebut. Berbagai jenis fauna yang memiliki peran untuk kesehatan manusia
yakni menyembuhkan beberapa penyakit, baik dalam masyarakat adat maupun
hasil‐hasil penelitian.
D.

Strategi Pelaksanaan

Beberapa strategi dalam melestarikan dan memanfaatkan biodiversitas
yang dimiliki NTT dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di NTT. Salah satu
strategi tersebut seperti yang dinyatakan Rais (1977) yaitu melalui 16 kegiatan
antara lain evaluasi kawasan konservasi secara menyeluruh; mengembangkan
kawasan‐kawasan konservasi yang baru; meningkatkan pembinaan biodiversitas
melalui penangkaran dan pengawasan lalu lintas peredaran serta pembinaan
habitat; meningkatkan pembinaan suaka alam; meningkatkan pembangunan dan
pengelolaan kawasan pelestarian alam untuk mendorong pengembangan
industri pariwisata alam; meningkatkan keterpaduan pembangunan kawasan
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konservasi dengan pembangunan wilayah; meningkatkan peran serta pelaku
ekonomi (BUMN, koperasi, dll) dalam pembangunan dan pengusahaan wisata
alam; meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap Lembaga Konservasi
yang ada; menerapkan AMDAL bagi semua kegiatan pembangunan kehutanan;
memantapkan perlindungan hutan melalui peningkatan kegiatan operasi
pengamanan hutan terpadu, patroli, pembina cinta alam, kader konservasi,
penyuluh, dan peningkatan jumlah serta kualitas jagawana, serta penyuluh
bidang KSDA; meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung;
meningkatkan pembinaan keanekaragaman jenis; meningkatkan kerjasama
dengan LSM dan mita lainnya; meningkatkan partisipasi daerah dalam
pengelolaan kawasan konservasi; meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam
untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan lindung melalui
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun dari strategi tersebut, ada sembilan kegiatan pokok yang penting
untuk dilakukan, yakni inventarisasi dan perlindungan biodiversitas dan
ekosistemnya; pemetaan kawasan konservasi baik in‐situ maupun ex‐situ;
pengembangan perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi;
pengembangan konservasi jenis; pengembangan hutan lindung; AMDAL;
pengembangan persepsi dan apresiasi masyarakat; pengembangan wisata alam;
pengembangan aparatur, sarana dan prasarana.
IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

Biodiversitas NTT memiliki keragaman tinggi dalam spesies sehingga
menuntut pendekatan pengelolaan yang berkaitan dengan pelestarian secara
ex‐situ, dengan tetap memperhatikan pemanfaatan biodiversitas untuk tujuan
ekonomi dan budaya. Kondisi habitat, dan tingkat pemanfaatan mempunyai
pengaruh yang besar terhadap jumlah populasi biodiversitas di NTT. Secara
alami, penurunan populasi biodiversitas berhubungan langsung dengan kualitas
dan tingkat gangguan habitatnya. Tingginya laju deforestasi hutan di NTT
mempunyai kontribusi besar terhadap keberadaan biodiversitas di alam.
Penerapan manajemen yang baik dan transparan dalam pengelolaan
biodiversitas di NTT memerlukan pengetahuan yang luas tentang fungsi hutan,
hubungan timbal balik antara habitat dan aktivitas manusia, dan kesamaan
persepsi dan apresiasi, serta komitmen seluruh stakeholders. Untuk mendukung
keberhasilan penerapan upaya dimaksud diperlukan desentralisasi pengelolaan,
akses terhadap informasi, dan penguatan kelembagaan stakeholders yang
terlibat. Selain itu, untuk mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan
biodiversitas di NTT perlu dipikirkan bagaimana model pelaksanaan dan
pemanfaatannya berdasarkan prinsip‐prinsip pelestarian sehingga mampu
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mendukung kesejahteraan masyarakat NTT dan sekaligus menanggulangi
kemiskinan.
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PERSAMAAN ALLOMETRIK KARBON Casuarina junghuhniana. Miq
UNTUK PENDUGAAN SIMPANAN KARBON PADA LAHAN KERING
Oleh
Dhany Yuniati dan Hery Kurniawan
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

Jln Alfons Nisnoni No 7 B, Kec Kota raja, Kota Kupang, NTT
ABSTRAK
Cemara gunung (Casuarina junghuhniana) merupakan jenis yang menyusun salah
satu tipe savana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Persamaan allometrik untuk jenis
ini, dalam kaitannya dengan penyediaan data dengan tingkat kerincian (Tier) 3 bagi
pendugaan simpanan karbon di tipe savana NTT belum banyak dijumpai. Penelitian
ini bertujuan untuk menyusun persamaan allometrik penduga biomassa dan
karbon jenis C. junghuhniana pada savana NTT. Metode yang paling akurat untuk
pendugaan biomassa adalah melalui pendekatan destruktif dengan menebang
pohon dan menimbang bobot keseluruhan bagian‐bagiannya, kemudian diambil
sampel guna mengetahui berat kering biomassa. Selanjutnya dilakukan analisis
laboratorium untuk mengetahui kadar karbonnya. Pada penelitian ini sebanyak
delapan belas pohon cemara gunung (C. junghuhniana) digunakan sebagai sampel.
Model persamaan allometrik untuk pendugaan biomassa pada batang pohon C.
junghuhniana y = 0,061x2,599, pendugaan biomassa pada daun y = 0,12x2,446 dan
pendugaan biomasa pada ranting y = 0,13x2,610. Model persamaan allometrik untuk
pendugaan karbon pada batang pohon C. junghuhniana y= 0,016 x2,663, pendugaan
karbon pada daun y = 0,004x2,451 dan pendugaan karbon pada ranting y = 0,004
x2,382. Potensi simpanan karbon savana C. junghuhniana di Kecamatan Amarasi
Barat pada bulan basah (Mei) sebesar 32,85 ton/ha dan pada bulan kering
(Nopember) sebesar 33,34 ton/ha.
Kata Kunci : Biomassa, simpanan karbon, allometrik, Casuarina
I.

PENDAHULUAN

Casuarina junghuhniana merupakan jenis pioner pada lahan yang gundul
seperti lereng berbatu, padang rumput dan areal yang terganggu (NAS, 1984). C.
junghuhniana merupakan spesies asli Indonesia, sementara penyebarannya
sebagai tanaman eksotis meliputi Australia, China, India, Kenya, Tanzania dan
Tahiland (Orwa, et al., 2009). Pada tingkat lingkungan C. junghuhniana
merupakan pohon yang penting dalam mengikat nitrogen dan ketika mencapai
ketinggian beberapa meter tahan terhadap kebakaran dan dapat bertunas
dengan mudah setelah kerusakan oleh kebakaran (ICRAF). Sebagian besar dari
jenis Casuarina memiliki toleransi terhadap panas yang ekstrim dimana suhu
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pada saat musim panas bisa mencapai 47ºC dan tumbuh pada tanah yang tingkat
kesuburannya rendah (NRC, 1984 dalam El Juhany, et al., 2002). Menurut
Winrock (1990) C. junghuhniana di Pulau Timor umumnya tumbuh pada tanah
berkapur dan menurut Turnbull (Pres. Comm) (1989) dalam Winrock (1990) C.
junghuniana di Pulau Timor dalam pertumbuhannya terlihat dapat beradaptasi
dengan baik pada tanah alkalin. Disamping itu C. junghuhniana tahan terhadap
kekeringan dengan tingkatan sedang (NAS, 1984) sampai dengan sangat kering
(Djago, 1989). Di Pulau Timor C. junghuhniana digunakan untuk meningkatkan
kesuburan tanah, pagar hidup, bahan bangunan dan kayu bakar (Djago, 1989).
Menurut Monk, et al.(1997) savana C. junghuhniana merupakan salah satu
karakter savana yang khas di Pulau Sumba dan Timor Provinsi NTT. Oleh karena
mampu beradaptasi dengan kondisi daerah kering dan tahan terhadap
kebakaran maka perlu dilakukan penghitungan kandungan karbon baik pada
tingkat jenis maupun tingkat ekosistem yang dalam hal ini adalah ekosistem
savana C. junghuhniana sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.
Dalam kaitannya dengan penyediaan data dengan tingkat kerincian (Tier)
3 maka pendugaan cadangan karbon dimulai dengan pendugaan biomassa dan
karbon menggunakan modelling yang spesifik terhadap spesies dan tempat
(Wibowo, 2009). Sampai saat ini belum ada persamaan allometrik yang khusus
dikembangkan untuk pendugaan potensi simpanan karbon pada savana C.
junghuhniana. Berkaitan dengan penyediaan data dengan tingkat kerincian (Tier)
3 dalam rangka mitigasi perubahan iklim maka perlu dibangun persamaan
allometrik khusus untuk C. junghuhniana untuk pendugaan potensi
cadangan/simpanan karbon pada salah satu tipe savana yang ada di NTT.
II.

METODE PENELITIAN

A.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengambilan data dan bahan baku dilakukan di Desa Erbaun, Kecamatan
Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian dilakukan pada bulan Mei s/d
September 2013. Analisis terhadap kandungan biomassa dilaksanakan di
Laboratorium Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Kupang. Analisis kandungan
karbon dilakukan di Laboratorium Kimia Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan
dan Pengolahan Hasil Hutan (PUSTEKOLAH) Bogor dan Laboratorium Tanah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium
Tanah Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana (UNDANA). Analisis
laboratorium dilaksanakan pada bulan Mei – November 2013.
B.

Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan adalah sampel biomassa pohon C. junghuhniana
yang dikelompokkan dalam range kelas diameter (d) : 5<d≤10 cm, 10<d≤15 cm,
15<d≤20 cm, 20<d≤25 cm, 25<d≤30 cm dan 30<d≤35 cm. Masing‐masing kelas
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diameter diambil 3 (tiga) pohon sebagai sampel. Sehingga jumlah pohon sampel
keseluruhan sebanyak 18 pohon. Alat yang digunakan antara lain: GPS, phiband
atau pita diameter, hagameter, pita meter, gergaji rantai (chainsaw), timbangan
gantung dan duduk, cangkul, linggis, parang, gergaji tangan, patok kayu, tali
nilon, tali rapia, karung plastik, terpal, dan label plastik.
C. Pengumpulan Data
1. Pengukuran Biomassa Batang, Daun dan Ranting
Pengukuran biomassa batang, daun dan ranting dilakukan dengan
menimbang berat basah total setiap bagian secara terpisah dalam satu pohon.
Pengambilan sampel ranting dan daun sebanyak 200 gram dari tiap‐tiap bagian
tajuk. Pengambilan sampel batang dilakukan dalam bentuk disc pada bagian
pangkal, tengah dan ujung. Pengukuran berat kering untuk menghitung
biomassa dilakukan dengan mengeringkan sampel yang dibawa dari lapangan
dengan menggunakan oven pada suhu 103 ± 20C sampai didapatkan berat
konstan (Nelson et al., 1999 dalam Losi, 2003).
2. Pengukuran Karbon Batang, Daun dan Ranting
Pengukuran kandungan karbon pada organ tanaman dilakukan dengan
metode karbonisasi atau pengarangan. Komponen pohon yang terdiri atas
batang, daun dan ranting yang telah dilakukan pengukuran berat kering, diambil
sampel dengan berat tertentu untuk dilakukan proses pengarangan atau
karbonasi dengan menggunakan retort listrik pada suhu akhir 5000C selama ± 4
jam. Selama proses pengarangan, produk gas yang dihasilkan dialirkan dalam
pipa kaca dan diberi perlakuan pendinginan dengan air yang mengalir, sehingga
dihasilkan cairan kondensat yang disebut distilat. Hasil distilat ini selanjutnya
ditampung dengan labu kaca, untuk diukur rendemen. Pada suhu akhir 5000C
proses dihentikan. Sisa pembakaran berupa arang dikeluarkan dan ditimbang
beratnya untuk mengetahui rendemen arang dari bahan baku. Terhadap produk
dari proses karbonasi yang berupa distilat dan arang selanjutnya dilakukan
pengujian untuk mengetahui kadar karbon dari masing‐masing produk.
3. Pengukuran Potensi Simpanan Karbon
Inventarisasi potensi simpanan karbon pada savana C. junghuhniana
dilakukan sebanyak dua kali yakni pada bulan Mei dan bulan Nopember Tahun
2013 pada lokasi yang sama. Lokasi yang dijadikan sampel penelitian berada pada
ketinggian 59 m dpl yang berada di tepi sungai sampai ketinggian 391 m dpl yang
berada di atas bukit. Adapun parameter yang diamati adalah pohon, nekromas
berkayu, seresah, tumbuhan bawah dan tanah.
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D. Analisis Data
Perhitungan dan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan
bantuan program komputer. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa
model persamaan yang diduga kuat sesuai dengan sebaran data yang diperoleh.
Dalam penyusunan persamaan allometrik biomassa dan karbon tegakan C.
junghuhniana dilakukan melalui 7 (tujuh) model persamaan yakni linear,
logarithmic, quadratic, power, growth, exponential dan logistic. Variabel bebas
dan model persamaan yang diajukan kemudian dipilih sebagai model persamaan
allometrik dengan kriteria memiliki nilai koefisien determinasi tertinggi dan nilai
sisaan atau Standard Error of Estimation (SEE) yang paling kecil (Walpole, 1993).
Seluruh perhitungan menggunakan satuan sentimeter (cm) untuk diameter
setinggi dada (dbh), meter (m) untuk tinggi dan kilogram (kg) untuk berat
biomassa. Bentuk persamaannya secara matematis adalah sebagai berikut :
Untuk menghitung potensi simpanan karbon pada savana C. junghuhniana
digunakan persamaan allometrik hasil penelitian, sedangkan pada jenis selain C.
junghuhniana digunakan persamaan allometrik pendugaan biomassa untuk
pohon bercabang yakni BK = 0.11*BJ*D2.62 menurut Ketterings, (2001) dan
kemudian untuk mengetahui simpanan karbonnya dikalikan dengan konstanta 0,
50 menurut Brown, (1997). Simpanan karbon pada savana C. junghuhniana
merupakan penjumlahan dari simpanan karbon pada komponen pohon,
nekromas berkayu, seresah, tumbuhan bawah dan tanah.
III.
A.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Pendugaan Karbon pada
Jenis C. junghuhniana

Seperti halnya pada penyusunan persamaan allometrik untuk pendugaan
biomassa, penyusunan persamaan allometrik pada pendugaan karbon jenis C.
junghuhniana dalam perhitungan dan analisis statistiknya dilakukan dengan
menggunakan bantuan program komputer.
Terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap variabel bebas sebagai
variabel pembuka dihubungkan dengan variabel terikatnya untuk dibuat
persamaan allometriknya. Pemilihan variabel bebas di lapangan didasarkan pada
pertimbangan kepraktisan dalam melakukan pengukuran. Variabel bebas yang
diukur pada penelitian ini adalah tinggi total, diameter pangkal, diameter
setinggi dada (dbh), diameter tengah dan diameter ujung batang. Variabel
terikat diperoleh dari hasil analisis laboratorium terhadap kandungan karbon dari
batang, ranting dan daun.
Dari masing‐masing variabel bebas yang diukur tersebut dibuat
persamaan allometrik dengan beberapa model persamaan yang diduga kuat
sesuai dengan bentuk sebaran data yang ada. Dari variabel bebas dan model
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persamaan yang diajukan tersebut dipilih model persamaan yang paling bagus
dengan kriteria memiliki nilai koefisien determinasi tertinggi dan nilai sisaan atau
SEE yang paling kecil (Walpole, 1993).
Seluruh perhitungan menggunakan satuan meter (m) untuk tinggi,
sentimeter (cm) untuk diameter dan kilogram (kg) untuk berat karbon. Pada
Tabel 1 disajikan kandungan karbon pada setiap komponen pohon C.
junghuhniana dimana simpanan karbon terbesar pada komponen batang.
Tabel 1. Komposisi karbon rata‐rata pada 18 sampel pohon C. Junghuhniana
Karbon (Carbon) (kg)

Batang (Stem)
66,91

Daun (Leaves)
8,89

Ranting (Twig)
13,91

Sumber : Analisis data primer
Kandungan karbon berbanding lurus dengan kandungan biomassa,
sehingga ketika level biomassa batang memiliki kandungan paling tinggi maka
pada level karbon demikian juga.
Hasil analisis pada penyusunan persamaan allometrik untuk pendugaan
simpanan karbon pada jenis C. junghuhniana, baik pada batang, ranting maupun
daun yang digunakan sebagai variabel pembuka adalah dbh.
1.

Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Pendugaan Karbon Batang
C. Junghuhniana

Hasil analisis regresi untuk pendugaan karbon pada batang
junghuhniana disajikan pada Tabel 2.

C.

Tabel 2. Hasil analisis regresi untuk pendugaan karbon pada batang C. Junghuhniana
Persamaan
(Equation)
Linear
Logarithmic
Quadratic
Power
Growth
Exponential
Logistic

Ringkasan model
Parameter penduga
(Model summary)
(Parameter estimates)
R2 (R
F hitung Signifikansi
Constant
b1
b2
Square) (F calc.) (Significance)
0,816
71,042
0,00 ‐62,780
6,519
‐
0,652
29,982
0,00 ‐199,093 92,999
‐
0,909
75,041
0,00
20,242 ‐4,292 0,279
0,985 1,048E3
0,00
0,016
2,663
‐
0,934 226,403
0,00
0,238
0,162
‐
0,934 226,403
0,00
1,268
0,162
‐
0,934 226,403
0,00
0,788 0,850
‐

SEE
(Std.Error of
The
Estimate)
28,982
39,875
21,045
0,193
0,405
0,405
0,405

Sumber : Analisis data primer
Keterangan : Variabel bebas : Diameter setinggi dada, Variabel terikat: Karbon
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 2, dari kriteria
yang ada maka dipilih model persamaan power sebagai model persamaan
allometrik untuk pendugaan karbon batang C. junghuhniana. Pada Gambar 1.
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disajikan sebaran data, garis kecenderungan dan persamaan allometrik untuk
pendugaan karbon batang C. junghuhniana.

Karbon Batang
300
250
y = 0,016x2,663
R² = 0,985

Karbon

200
150

Karbon Batang
Power (Karbon
Batang)

100
50
DBH

0
0

10

20

30

40

Gambar 1. Sebaran data dan persamaan model power pada pendugaan karbon
batang C. Junghuhniana
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,016 dan
koefisien slope persamaan adalah 2,663. Dengan demikian bentuk persamaan
regresinya adalah Y = 0,016x2,663. Nilai signifikansi 0,00 menunjukkan bahwa
koefisien korelasi yang dihasilkan adalah signifikan secara statistik. Koefisien
determinasi yang diperoleh adalah 0,985 ini menunjukkan bahwa sekitar 98,5%
varian dari sebaran data dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut. Dimana y
adalah kandungan karbon dan x adalah dbh.
2.

Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Pendugaan Karbon Daun
C. junghuhniana

Hasil analisis regresi pendugaan karbon pada daun C. junghuhniana
disajikan pada Tabel 3. Sebagaimana disajikan, dapat dilihat koefisien
determinasi, F hitung, signifikansi dan parameter penduga serta standar eror
estimasinya.
Tabel 3. Hasil analisis regresi untuk pendugaan karbon
Junghuhniana
Ringkasan model
(Model summary)
Persamaan
(Equation) R2
(R F hitung Signifikansi
Square) (F calc.) (Significance)

pada daun C.

Parameter penduga
(Parameter estimates)
Constant

b1

SEE
(Std.Error
of The
Estimate)

b2

Linear

0,888

127,332

0,00

‐7,464

0,822

‐

2,730

Logarithmic

0,730

43,196

0,00

‐25,125

11,893

‐

4,248

Quadratic

0,947

134,824

0,00

0,527

‐0,218

0,027

1,937
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Power

0,963

412,127

0,00

0,004

2,451

‐

0,283

Growth

0,932

218,525

0,00

‐1,479

0,151

‐

0,383

Exponential

0,932

218,525

0,00

0,228

0,151

‐

0,383

Logistic

0,932

218,525

0,00

4,390

0,860

‐

0,383

Sumber : Analisis data primer
Keterangan :
Variabel bebas : Diameter setinggi dada, Variabel terikat: Karbon
Hasil analisis diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) tertinggi
dan nilai SEE yang terkecil dimiliki oleh persamaan model power, sehingga dipilih
persamaan model power sebagai model persamaan allometrik untuk pendugaan
karbon daun C. junghuhniana.
Karbon Daun
25

Karbon

20

y = 0,004x2,451
R² = 0,963
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Gambar 2. Sebaran data dan persamaan model power pada pendugaan karbon
daun C. junghuhniana
Pada Gambar 2. disajikan model persamaan dan sebaran data yang
dihasilkan untuk pendugaan karbon daun C. junghuhniana. Hasil analisis regresi
menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,004 dan koefisien slope persamaan
adalah 2,451. Dengan demikian bentuk persamaan regresinya adalah Y =
0,004x2,451. Nilai signifikansi 0,00 menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang
dihasilkan adalah signifikan secara statistik. Koefisien determinasi yang diperoleh
adalah 0,963 ini menunjukkan bahwa sekitar 96,3% varian dari sebaran data
dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut. Dimana y adalah karbon dan x adalah
dbh.
3.

Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Pendugaan Karbon Ranting C.
Junghuhniana

Tabel 4 menampilkan hasil analisis regresi untuk pendugaan karbon
ranting C. junghuhniana. Koefisien determinasi, koefisien regresi, F hitung dan
nilai signifikansi serta standar eror estimasi dari ketujuh persamaan yang
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diajukan disajikan seluruhnya sebagai dasar untuk menentukan persamaan yang
paling layak digunakan untuk menduga kandungan karbon, berdasarkan nilai
koefisien determinasi tertinggi dan nilai SEE yang paling rendah.
Tabel 4. Hasil analisis regresi untuk pendugaan karbon pada ranting C.
Junghuhniana
Parameter penduga
(Parameter estimates)
Persamaan Ringkasan model (Model summary)
(Equation) R2
(R F hitung Signifikansi
Constant
b1
b2
Square) (F calc.) (Significance)
Linear
0,817
71,644
0,00
‐10,102
1,207
‐
Logarithmic
0,706 38,398
0,00
‐37,288 17,898
‐
Quadratic
0,831 36,920
0,00
‐4,204
0,439 0,020
Power
0,970 516,268
0,00
0,004
2,629
‐
Growth
0,871 115,671
0,00
‐1,168
0,157
‐
Exponential
0,871 115,671
0,00
0,311
0,157
‐
Logistic
0,871 115,671
0,00
3,216
0,855
‐

SEE
(Std.Error
of The
Estimate)
5,342
6,781
5,306
0,272
0,546
0,546
0,546

Sumber : Analisis data primer
Keterangan:
Variabel bebas: Diameter setinggi dada, Variabel terikat: Karbon
Hasil analisis diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) tertinggi dan
nilai SEE yang terkecil dimiliki oleh persamaan model power, sehingga dipilih
persamaan model power sebagai model persamaan allometrik untuk pendugaan
karbon ranting C. junghuhniana. Pada Gambar 3. disajikan persamaan model
power dan sebaran data yang dihasilkan pada persamaan allometrik untuk
pendugaan karbon ranting C. junghuhniana.
Karbon Ranting
50
y = 0,04x2,629
R² = 0,970

Karbon

40

Karbon Ranting

30
Power (Karbon
Ranting)

20
10
DBH

0
0

10

20

30

40

Gambar 3. Sebaran data dan persamaan model power pada pendugaan karbon
ranting C. junghuhniana
Nilai konstantanya adalah 0,004 dan nilai koefisien slope persamaan
adalah 2,629. Sehingga model persamaannya power nya adalah Y = 0,004 x2,629.
Nilai signifikansi 0,00 menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang dihasilkan
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adalah sangat signifikan. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0,970
artinya 97% varian dari sebaran data dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut.
D.

Potensi Simpanan Karbon Pada Hutan Savana C. junghuhniana

Maksud dilakukan inventarisasi sebanyak dua kali adalah untuk melihat
perbedaan simpanan karbon pada parameter seresah, tumbuhan bawah dan
tanah pada kondisi bulan basah dan bulan kering. Sedangkan untuk parameter
pohon pengamatan hanya dilakukan satu kali yakni pada bulan kering. Antara
bulan basah dengan bulan kering kondisi tumbuhan bawah dan seresah akan
sangat berbeda dan dimungkinkan pada tanah juga demikian.
Pada bulan Mei kondisi savana masih hijau dimana tumbuhan bawah yang
umumnya berupa rumput masih dalam kondisi hijau dan tebal. Sedangkan
seresah masih sedikit dijumpai.
Tabel 5. Komposisi biomasa pada savana C. junghuhniana yang diamati pada
bulan basah
Biomassa (Biomass) (ton/ha)
Pohon 30 up
(Tree 30 up
diameters(cm))
70,747

Pohon 5‐30 (Tree 5‐
30 diam (cm))

Seresah (Litter)

Tumbuhan bawah
(Herbs)

5,463

1,841

2,919

Sumber : Analisis data primer
Pada awal bulan Nopember ini merupakan puncaknya musim kemarau
dimana hampir tidak dijumpai lagi tumbuhan bawah, rumput yang tadinya hijau
telah mengering dan mati sehingga berubah menjadi seresah. Tidak jarang
terbakar atau sengaja dibakar untuk mempersiapkan lahan pertanian.
Tabel 6. Komposisi biomasa pada savana C. junghuhniana yang diamati pada
bulan kering
Biomassa (Biomass) (ton/ha)
Pohon 30 up
(Tree 30 up
diameters(cm))
70,747

Pohon 5‐30 (Tree 5‐30
diam (cm))

Seresah (Litter)

Tumbuhan bawah
(Herbs)

5,463

5,733

0

Sumber (Source) : Analisis data primer (Primary data analysis)
Hasil yang disajikan pada Tabel 5 dan 6 adalah berat kering setelah
dilakukan pengovenan selama 48 jam pada suhu 800 C (representasi dari
biomassa). Pada tumbuhan bawah berat sebelum dan sesudah pengovenan
akan menyusut sangat banyak, berbeda dengan seresah dimana penyusutan
sebelum dan setelah pengovenan tidak sebanyak pada tumbuhan bawah.
Terlihat pada Tabel 5 dan 6 bahwa seresah pada bulan kering melonjak
sangat tajam. Hal ini dimungkinkan karena seresah pada bulan kering berasal
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dari tumbuhan bawah yang tumbuh pada bulan basah. Waktu pengamatan
bulan basah dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengamatan bulan
kering sehingga pada parameter tumbuhan bawah sempat mengalami
pertumbuhan, dimana tumbuhan bawah ini lama‐lama akan kering dan menjadi
seresah dengan volume yang lebih besar dibandingkan pada bulan basah.
Pengukuran simpanan karbon pada savana C. junghuhniana
menggunakan persamaan allometrik karbon yang dihasilkan dari penelitian ini.
Sedangkan pohon yang bukan C. junghuhniana digunakan persamaan allometrik
biomassa untuk pohon bercabang kemudian untuk mengetahui kandungan
karbonnya dikalikan dengan konstanta brown. Hasil perhitungannya disajikan
pada Tabel 7 dan 8.
Tabel 7. Komposisi karbon pada savana C. junghuhniana yang diamati pada bulan
basah dengan persamaan allometrik yang spesifik untuk C.
Junghuhniana
Pohon
(Tree 30 up)

Pohon
(Tree 5‐30)

Seresah
(Litter)

27,418

3,0474

0,9206

Tumbuhan
Bawah (Herbs)
1,460

Tanah
(Soil)
0,0041

Jumlah (Total)
(ton/ha)
32,850

Sumber : Analisis Data Primer dan Tabel 11
Tabel 8. Komposisi karbon pada savana C. junghuhniana yang diamati pada
bulan kering dengan persamaan allometrik yang spesifik untuk C.
Junghuhniana
Pohon
(Tree 30 up)

Pohon
(Tree 5‐30)

Seresah
(Litter)

27,418

3,0474

2,867

Tumbuhan
Bawah
(Herbs)
0

Tanah
(Soil)
0,00456

Jumlah
(Total)
(ton/ha)
33,3368

Sumber : Analisis data primer dan Tabel 12
Pada penelitian oleh Sujarwo, dkk. (2011), di sekitar Gunung dan Danau
Batur, Kintamani, Bali, dengan tumbuhan yang dominan adalah Eucalyptus
europhylla (32/0,24 Ha) dan Schima wallichii (18/0,24Ha), C. junghuhniana dengan
tingkat kerapatan 18 pohon/0,24 Ha, dengan penghitungan menggunakan
allometri biomassa oleh Brown (B = 0,1043 x D2,6) dan pendugaan karbon
tersimpan dengan konstanta Brown (0,5) memberikan nilai kandungan karbon
tersimpan (above ground) sebesar 5,0954 ton/0,24 ha (sekitar 20,4 ton/ha)
dengan biomassa pohon adalah 10,1909 ton/0,24 ha (sekitar 40,8 ton/ha). Total
Karbon tersimpan pada pohon di Kawasan Gunung dan Danau Batur Kintamani
sebesar 26,0669 Ton/0,24Ha (108.61ha). Jumlah ini lebih besar dibandingkan
dengan hasil penelitian ini yang disebabkan oleh tingkat kerapatan (98/0,24 ha)
dan keanekaragaman (11 jenis) di sekitar Danau dan Gunung Batur lebih tinggi
dibandingkan lokasi penelitian, disamping juga
lokasi penelitian yang
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merupakan wilayah semi arid yang merupakan savana yang memiliki solum tipis
dan kandungan hara yang rendah.
IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Model
persamaan allometrik untuk pendugaan karbon batang C.
junghuhniana Y = 0,016x2,663, karbon daun Y = 0,004x2,451 dan karbon ranting
Y = 0,004 x2,629.
2. Potensi simpanan karbon pada savana C. junghuhniana yang dihitung
menggunakan persamaan allometrik karbon yang dihasilkan dari penelitian
ini sebesar 32,84993 ton/ha pada bulan basah dan 33,3368 ton/ha pada
bulan kering.
B.

Saran
Persamaan allometrik yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan
untuk pendugaan biomassa dan simpanan karbon khususnya di wilayah semi arid
NTT. Hal ini berdasarkan pada parameter‐parameter statistik yang digunakan
dalam analisis kesesuaian model telah memenuhi kriteria yang diajukan.
Persamaan allometrik hasil dari penelitian ini mungkin kurang sesuai apabila
digunakan pada lokasi (site) yang berbeda.
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KESESUAIAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG UPAYA KONSERVASI DAN
PENGEMBANGAN CENDANA (Santalum album Linn.) di PULAU FLORES
Oleh :
Hery Kurniawan1 dan Eko Pujiono1
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Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

Jln. Alfons Nisnoni No. 7 (Belakang), Airnona, Kupang 85115 NTT
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ABSTRAK
Cendana (Santalum album Linn.) merupakan tanaman asli NTT yang bukan hanya
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun juga menjadi citra pemersatu
masyarakat dan kearifan budaya di NTT. Keberadaan jenis tanaman ini sudah
hampir punah karena adanya eksploitasi tidak terkontrol, maka perlu dilakukan
upaya konservasi dan pengembangan cendana. Upaya ini memerlukan dukungan
data kesesuaian lahan untuk menunjang keberhasilannya. Penelitian ini
bertujuan menyusun peta digital kesesuaian lahan untuk budidaya cendana
sebagai pedoman dalam membuat rencana pengembangan cendana di Pulau
Flores. Penelitian menggunakan metode matching antara persyaratan tumbuh
cendana dengan kualitas lahannya. Sampling ditentukan secara purposive
berdasarkan variasi penutupan lahan dan jenis tanahnya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa luasan lahan potensial untuk pengembangan cendana di
Pulau Flores adalah kelas sesuai 1 (paling sesuai) adalah 21%, kelas sesuai 2
adalah 56 %, kelas sesuai 3 adalah seluas 18% dan kelas sesuai 4 adalah
sebanyak 2%.
Kata kunci : Flores, Peta, lahan, kesesuaian, cendana
PENDAHULUAN
Cendana merupakan tanaman unggulan lokal dari Nusa Tenggara Timur
(NTT) yang sudah terkenal di dunia jauh sebelum jaman penjajahan. Saat ini,
populasi cendana telah mengalami penurunan yang sangat drastis selama dua
dekade terakhir (Rohadi et.al., 2010), International Union for Conservation of
Natural Forest (IUCN), sejak tahun 1997 sudah memasukkan cendana (Santalum
album Linn.) ke dalam jenis yang hampir punah (vulnerable). Bahkan CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
telah memasukkan cendana dalam jenis Appendix II (World Wide Fund for Nature
(WWF) ‐ Indonesia dalam anonim 2010).
Upaya konservasi dan pengembangan cendana di NTT mulai dilakukan
secara sistematis dan terencana dengan telah dirumuskannya “Master Plan dan
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Rencana Aksi Pengembangan dan Pelestarian Cendana di Propinsi NTT“. Untuk
mendukung tercapainya keberhasilan konservasi dan pengembangan cendana di
NTT tersebut, perlu dilakukan langkah dan upaya untuk meminimalkan
kemungkinan kegagalan penanaman di lapangan. Salah satu faktor yang
berperan dalam menunjang keberhasilan pengembangan budidaya cendana di
lapangan adalah target lokasi pengembangan yang tepat, yaitu lokasi yang
memiliki lahan sesuai untuk pengembangan dan budidaya cendana.
Data dan informasi mengenai distribusi luasan dan lokasi lahan dengan
kelas kesesuaian untuk pengembangan dan budidaya cendana yang di tuangkan
dalam bentuk peta digital diharapkan akan dapat mendukung tercapainya
keberhasilan pengembangan cendana di NTT. Dengan demikian target lokasi
perencanaan pengembangan cendana akan lebih terarah dan terencana. Tujuan
penelitian ini adalah menyusun peta digital kesesuaian lahan untuk budidaya
cendana sebagai pedoman dalam membuat rencana pengembangan cendana di
Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
METODE PENELITIAN
1.1.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dari Bulan Maret sampai
dengan Bulan Desember 2014.
1.2. Metode
Pembuatan peta kesesuaian lahan untuk jenis cendana dalam penelitian
ini menggunakan metode matching, yakni mencocokkan antara persyaratan
tumbuh tanaman cendana dengan kualitas lahannya (Kurniawan, 2014). Kelas
kesesuaian lahan ditentukan oleh kualitas dan atau karakteristik lahan yang
merupakan faktor pembatas yang paling sulit dan atau secara ekonomis tidak
dapat diatasi atau diperbaiki (Djaenudin, 1995). Sedangkan penentuan akhirnya
diambil berdasarkan perangkingan nilai kumulatif dari indikator dan pengukur
terpilih yang sejalan dengan metode scoring. Selain itu untuk mengetahui
tingkat kemerataan kelas kesesuaian lahan dilakukan penghitungan koefisien
variasi (CV) pada setiap kelas kesesuaian.
Penentuan indikator dan pengukur menggunakan pendekaan teori
umum tentang kesuburan lahan serta berdasarkan studi pustaka mengenai
karakteristik cendana. Indikator dan pengukur yang digunakan terdiri dari dua
Indikator, dengan indikator I yakni Sifat Kimia Lahan yang sesuai untuk cendana,
menggunakan tiga pengukur (kandungan N, P2O5 dan K/Ca ratio) dan indikator II
yakni sifat fisik, menggunakan dua pengukur (Kandungan bahan organik dan
tekstur tanah). Dengan jumlah indikator dua dan jumlah pengukur lima, maka
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perbandingan terhadap indikator dan kriteria dalam rangka pembobotan dapat
ditetapkan secara langsung, tanpa melalui suatu proses analisis hierarkis. Secara
ringkas bobot indikator dan pengukur serta referensi yang digunakan dapat
dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Bobot indikator dan pengukur serta referensi yang digunakan
No
I

II

Indikator

Pengukur

Sifat Kimia

Bobot
Level II

0,6

a. Kandungan N

0,5

b. Kandungan P2O5

0,3

c. K/Ca ratio

0,2

Sifat Fisik

1.3.

Bobot
Level I

0,4
b. Kandungan
Bahan Organik

0,6

b. Tekstur Tanah

0,4

Referensi
Doran and Parkin (1994); Hamzah
(1976)
Iyengar (1960); Barret&Fox (1996);
Doran and Parkin (1994); Winarso
(2005); FAO (2002); Kurniawan
(2010), Rahayu et al. (2002);
Anonim (2010), Iyengar, (1960);
Rangaswamy, Jain and Parthasarthi
(1986); Barret&Fox (1996); Doran
and Parkin (1994); FAO (2002);
Winarso (2005); Hamzah (1976).
Rangaswamy, Jain and
Parthasarthi, (1986); Struthers et
al., (1986); Barret&Fox (1996);
Doran and Parkin (1994);; Winarso
(2005); FAO (2002)
Doran and Parkin (1994); Surata
(2006)
Doran and Parkin (1994); Winarso
(2005); Kurniawan (2010)
Kurniawan (2010); Fox dan Surata
(1990), Hamzah (1976)

Data

Pengambilan Data di lapangan dilakukan menggunakan bantuan peta
Administrasi Pulau Flores Tahun 2010, Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan
Perairan Provinsi NTT, Peta RePPProT (Regional Physical Planning Project on
Transmigration) Tahun 1989, Peta Penutupan Lahan Tahun 2011, dan Ground
Check Tahun 2014. Kondisi Biofisik terutama jenis tanah dan tutupan lahan
digunakan sebagai dasar awal untuk penentuan titik sampel. Setelah titik sampel
ditentukan, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel tanah mengikuti
prosedur yang ada, yakni setiap variasi unit lahan yang ada dalam peta diambil
sampel tanah secara komposit, penempatan titik sampel individu adalah sengaja
pada variasi bentang lahan yang ada seperti di lembah, tengah dan puncak. Atau
pada lokasi yang tingkat tutupan vegetasinya rapat, sedang dan tinggi.
Kemudian sampel tanah yang ada dikomposit dan dimasukkan kantung plastik
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dengan berat  1 Kg, sebagai bahan untuk analisis Laboratorium. Sampel tanah
tak terusik guna analisis fisik tanah diambil menggunakan ring sample diameter 5
Cm dan ketebalan 5 Cm.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.4.

Karakteristik Cendana

Beberapa karakteristik cendana berdasarkan penelitian Barret dan Fox
(1996) pada daun secara umum memiliki konsentrasi mineral yang paling tinggi,
kemudian diikuti oleh akar dan batang. Dibandingkan dengan tanaman yang
dipupuk dengan baik, perlakuan tanpa N menghasilkan konsentrasi Ca lebih
rendah, khususnya pada batang; konsentrasi Mg lebih rendah khususnya pada
akar. Pada perlakuan tanpa K, konsentrasi Ca dan Na meningkat; Ca khususnya
pada akar dan Na pada selain akar. Pada perlakuan tanpa P, konsentrasi K dan Ca
menjadi lebih rendah khususnya pada daun; NO3‐ lebih rendah pada daun namun
lebih tinggi pada akar dan batang. Menurut Struthers et al. (1986), rasio K/Ca
untuk daun semai S. Album dan daun S. spicatum yang telah dewasa adalah
sama. Tingginya rasio ini pada S. spicatum menandakan kecenderungan serapan
nutrisi K daripada Ca yang berasal dari tanaman inang, hal ini adalah umum untuk
tanaman angiosperm yang bersifat parasit (Struthers et al., 1986). Sedangkan
menurut Kurniawan (2010), pada lokasi‐lokasi yang memiliki pertumbuhan
cendana yang baik, pada umumnya memiliki kandungan BO yang tinggi pula.
Besarnya kandungan BO menandakan tingginya tingkat pelapukan. Tingkat
pelapukan yang tinggi akan menghasilkan hara yang tersedia bagi tumbuhan
atau tanaman cendana.
Parameter kesuburan tanah standar (pH tanah, kadar bahan organik, N,
P dan K tersedia) merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungannya
dengan pertumbuhan tanaman, produksi tanaman, serta fungsi dan keragaman
mikroorganisme tanah. Parameter‐parameter tanah tersebut umumnya sangat
sensitif terhadap pengelolaan tanah (Winarso, 2005). Sementara penambahan
P2O5 pada tanah mampu meningkatkan jumlah P tersedia dalam tanah (Fitriatin,
2009). Kualitas fosfat alam yang baik adalah yang mengandung P2O5 total lebih
dari 20% dan reaktivitasnya tinggi (anonim, 2011). Beberapa karakteristik ini
dijadikan dasar dalam penentuan indikator dan pengukur terpilih dalam
penyusunan kelas kesesuaian lahan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk
data spasial (peta).
1.5.

Kesesuaian Lahan untuk Cendana di Pulau Flores

Flores merupakan salah satu pulau dari empat pulau besar yang ada di
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau‐pulau tersebut adalah Timor, Flores, Sumba
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dan Alor. Pulau terbesar adalah Pulau Timor dengan luasan yang menjadi bagian
Provinsi NTT seluas 14.394,90 Km2 atau 30,40% dari luasan daratan provinsi NTT,
selanjutnya Pulau Flores dengan luasan 14.231 Km2 atau 30,00%, Pulau Sumba
dengan luasan 11.040 Km2 atau 23,30% dan Pulau Alor dengan luasan 2.073,40
Km2 atau 3,40% (Anonim, 2010b).
Regosol Ustik
0.03%

Regosol
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0.20%
Mediteran
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1.61%
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Humik 0.93%
0.11%

Regosol
0.09%

Aluvial
3.72%

Andosol Andosol
Distrik Eutrik Andosol
5.29% 0.65% Vitrik
1.67%

Renzina
8.25%

Gleisol
0.42%

Podsolik
12.20%

Latosol Distrik
0.30%
Kambisol
Ustik
6.77%

Kambisol
Distrik
47.91%

Kambisol
Humik
9.18%
Kambisol
Eutrik
0 67%

Gambar 1. Persentase Bentuk Penutupan Lahan dan Jenis Tanah di Pulau Flores
Secara umum bentuk penutupan lahan dan jenis tanah di Pulau Flores
beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 1 di atas. Bentuk tutupan
lahan yang mendominasi adalah Hutan Sekunder (35,79%), Savana (22,29%) dan
Semak Belukar (15,91%). Bentuk tutupan yang termasuk paling sedikit adalah
tambak, rawa, lahan transmigrasi, tubuh air dan hutan tanaman. Jenis tanah
dengan persentase terbesar adalah tanah kambisol distrik (47,91%) dan jenis
tanah podsolik (12,2%). Sementara jenis tanah lainnya persentase luasannya
adalah kurang dari 10% dari total daratan Pulau Flores.
Kelas kesesuaian pada prinsipnya ditetapkan dengan mencocokkan
(matching) antara data kualitas/karakteristik lahan dari setiap satuan peta
dengan kriteria kelas kesesuaian lahan untuk masing‐masing komoditas yang
dievaluasi. Kesesuaian lahan untuk cendana harus dibuat berdasarkan
karakteristik cendana dalam berinteraksi dengan lingkungannya, terutama sifat
kimia dan fisika tanah tempat tumbuhnya. Beberapa faktor lain kecuali
ketinggian tempat tumbuh, seperti kelerengan atau topografi, serta iklim bukan
merupakan faktor pembatas utama berdasarkan kondisi alam nyata di wilayah
NTT. Berdasarkan hasil penelitian Kurniawan (2010), diketahui cendana dapat
tumbuh dengan baik pada kelerengan hingga >40% (sangat curam, berdasarkan
SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No. : 683/Kpts/Um/8/198,
tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Hutan Produksi).
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Pembagian kriteria kelas kesesuaiannya ditentukan secara mutlak
berdasarkan data akhir skor yang diperoleh. Pembagian skor ke dalam 4 kelas
kesesuaian lahan mengikuti batasan sebagaimana disajikan dalam keterangan
pada Tabel 2. Kelas kesesuaian 1 adalah paling sesuai, berikutnya secara
berurutan hingga kelas kesesuaian 4 adalah paling kurang sesuai. Batasan sesuai
dan kurang sesuai menunjukkan prioritas dalam setiap kegiatan budidaya
cendana berdasarkan hasil scoring dari indikator dan pengukur terpilih. Pada
kelas kesesuaian 4 bukan berarti tidak boleh atau tidak dapat dilakukan kegiatan
budidaya cendana, namun merupakan prioritas akhir dalam penempatan
kegiatan budidaya cendana secara massif. Berdasarkan hasil skor akhir yang
diperoleh, maka dapat disajikan hasil berupa luasan empat kelas kesesuaian
lahan untuk jenis cendana sebagai berikut :
Tabel 2. Distribusi kelas kesesuaian lahan untuk cendana di Pulau Flores
Kelas
Kesesuaian

0

1

2

3

4

Luas (Ha)

53.845,68

321.008,82

867.496,78

283.698,88

31.364,92

Keterangan : Skor sesuai IV : <15; sesuai III : 15‐<20; sesuai II : 20‐<25; sesuai I :
>25; Sesuai 0 : kawasan konservasi dan tubuh air
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2, diketahui untuk Pulau Flores,
kelas sesuai 1 (paling sesuai) adalah 21%, kelas sesuai 2 adalah 56 %, kelas sesuai
3 adalah seluas 18% dan kelas sesuai 4 adalah sebanyak 2%. Sedangkan S‐0 yakni
yang berupa tubuh air adalah seluas 3%. Diketahui luasan terbesar adalah kelas
sesuai 2, yakni seluas 867.496,78 ha atau sekitar 56% dari total luasan yang ada.
Selanjutnya adalah kelas sesuai 1 yakni seluas 321.008,82 ha atau sekitar 21%.
Kemudian kelas sesuai 3 yakni seluas 283.698,88 ha atau sekitar 18% dan diikuti
kelas sesuai 4 seluas 31.364,92 ha atau sekitar 2% dari total luasan. Distribusi luas
masing‐masing kelas kesesuaian lahan pada tiap kabupaten dapat dilihat pada
Gambar 4. Sedangkan peta kelas kesesuaian lahan untuk Pulau Flores secara
keseluruhan disajikan pada Gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Peta Kesesuaian Lahan untuk Cendana di Pulau Flores

Luas (ha)

Kondisi demikian setidaknya menunjukkan bahwa hipotesis yang
mengatakan bahwa Flores merupakan daerah yang sesuai untuk budidaya
cendana dapat diterima. Hanya saja kajian mendalam mengenai variasi lahan
yang dikaitkan dengan kesesuaian untuk budidaya cendana tetap perlu
dilakukan, terkait dengan efisiensi dan skala prioritas dalam pelaksanaan
kegiatan ataupun program‐program pengembangan cendana di kabupaten‐
kabupaten yang berada di Pulau Flores.
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Gambar 3. Distribusi Luas Kesesuaian Lahan Pada Tiap Kabupaten
Lima besar lokasi Kabupaten yang masuk dalam kelas sesuai 1 (paling
sesuai) secara administratif adalah Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai Barat,
Ngada dan Manggarai. Untuk lima luasan terbesar kelas kesesuaian 2 terdapat
pada Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sikka dan Nagekeo.
Lima besar lokasi lahan dengan kelas kesesuaian 3 adalah Kabupaten Manggarai
Barat, Flores Timus, Lembata, Manggarai Timur dan Sikka. Sedangkan lima
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luasan lokasi terbesar untuk kelas kesesuaian 4 meliputi Kabupaten Manggarai
Timur, Lembata, Manggarai Barat, Manggarai dan Flores Timur. Pada Gambar 3
dapat dilihat secara lebih jelas distribusi luas kesesuaian lahan untuk
pengembangan cendana, pada tiap kabupaten di Pulau Flores.
1.6.

Tingkat Kemerataan Kesesuaian Lahan
Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut tentang
tingkat kemerataan sebaran masing‐masing kesesuaian lahan dengan bantuan
nilai koefisien variasi (CV). Nilai koefisien variasi ini merupakan ukuran
penyebaran yang bergantung pada nilai yang diukur dan bersifat relatif (Almira,
2011). Koefisien variasi ini adalah hasil pembagian standar deviasi dengan rata‐
rata hitung data. Jadi, koefisien variasi pada dasarnya merupakan nilai yang
menyatakan ukuran penyebaran relatif suatu set data terhadap nilai rata‐rata
data tersebut. Sehingga nilai ini dapat digunakan untuk membandingkan ukuran
penyebaran dari beberapa kelompok data yang berbeda.
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Gambar 4. Tingkat kemerataan luas kelas kesesuian pada masing‐masing kabupaten
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Berdasarkan hasil hitung yang disajikan dalam Gambar 4, diketahui nilai
koefisien variasi berturut‐turut dari yang paling kecil ke yang paling besar adalah
pada kelas kesesuaian 2 (CV = 0,60), kelas kesesuaian 1 (CV = 0,93), kelas
kesesuaian 3 (CV = 0,99) dan kelas kesesuaian 4 (CV=1,04). Nilai CV yang semakin
kecil menunjukkan penyebaran datanya semakin merata di dekat nilai rata‐
ratanya. Namun demikian, untuk kelas kesesuaian 1, 3 dan 4 nilai tersebut
tidaklah berbeda jauh yakni 0,93; 0,99 dan 1,04. Hanya kelas kesesuaian 2 yang
memiliki nilai CV yang cukup berbeda dengan ketiga nilai CV lainnya yakni 0,60.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa distribusi lahan untuk kelas
sesuai 1 dan 2 lebih merata dibandingkan dengan distribusi kelas sesuai 3 dan 4.
Hal ini dapat dilihat pada grafik dalam Gambar 4, dimana pada kelas sesuai 3 dan
4 memang terlihat lebih variatif. Dengan demikian, untuk kelas sesuai 1 dan 2
memiliki jumlah luasan terbesar (21% dan 56%) dengan tingkat sebarannya cukup
merata dibandingkan dengan kelas sesuai 3 dan 4.
KESIMPULAN
Pada tingkat analisis berdasarkan indikator dan pengukur terpilih, untuk
Pulau Flores, Diketahui luasan terbesar adalah kelas sesuai 2, yakni seluas
867.496,78 ha atau sekitar 56% dari total luasan yang ada. Selanjutnya adalah
kelas sesuai 1 yakni seluas 321.008,82 ha atau sekitar 21%. Kemudian kelas sesuai
3 yakni seluas 283.698,88 ha atau sekitar 18% dan diikuti kelas sesuai 4 seluas
31.364,92 ha atau sekitar 2% dari total luasan. Sekitar 3% dari total luasan
dikeluarkan dari analisis karena merupakan kawasan konservasi dan tubuh air.
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PENANAMAN RUMPUT LAMURAN (Dichantium Caricosum) DENGAN
PEMUPUKAN NPK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HABITAT PAKAN SATWA
HERBIVORA DI TAMAN NASIONAL BALURAN
Oleh :
Garsetiasih
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Bogor
garsetiasih@yahoo.com
I.

Pendahuluan

Taman Nasional Baluran (TNB) terletak di Kecamatan Banyuputih,
Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Taman Nasional Baluran
ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 279/Kpts‐VI/1997 tanggal 23
Mei 1997 dengan luas kawasan 25.000 ha, yang terdiri dari zona inti 12.000 ha,
zona rimba 5.537 ha, zona pemanfaatan intensif 800 ha, zona pemanfaatan
khusus 5.780 ha dan zona rehabilitasi seluas 783 ha (Departemen Kehutanan,
2006).
Keanekaragaman tipe ekosistem di kawasan TNB cukup beragam
mulai dari ekosistem terumbu karang, hutan pantai, hutan mangrove, hutan
payau, ekosistem savanna, hutan musim dataran rendah dan hutan musim
dataran tinggi. (Departemen Kehutanan, 2006). Taman Nasional Baluran
mempunyai beberapa jenis fauna diantaranya ordo mamalia (28 jenis), Aves
(155 jenis) serta jenis pisces dan reptil. Dari jenis‐jenis tersebut diketahui 47
jenis merupakan satwa yang dilindungi. Mamalia besar yang khas di TNB yaitu
banteng, kerbau liar, rusa, kijang, macan tutul, kucing batu, kucing bakau dan
ajag. Selain itu terdapat jenis primata kera ekor panjang dan lutung serta jenis‐
jenis burung merak hijau, kangkareng, julang emas, rangkong serta ayam
hutan.
Konservasi keanekaragaman hayati di TNB perlu ditingkatkan sebagai
upaya dalam meningkatkan pelestariannya sehingga jenis‐jenis flora dan fauna
tetap terjaga kelestariannya . Di TNB telah terjadi invasi jenis tumbuhan yang
mengancam habitat satwa, khususnya satwa herbivore, jenis tumbuhan invasif
tersebut yaitu Acacia nilotica yang menginvasi lebih kurang 60 % savanna
baluran yang mempunyai luas 10.000 ha. Populasi banteng di TNB menurun dari
tahun ke tahun, tahun 2015 berdasarkan survey yang dilakukan oleh TNB hanya
ditemukan 35 individu banteng. Salah satu penyebab menurunnya populasi
banteng diduga karena adanya jenis Acacia nilotica yang tumbuh dan
menginvasi Bekol dan menghambat pertumbuhan rumput sebagai pakan
satwa herbivora. Populasi banteng di TN Baluran mengalami penurunan yang
cukup drastis, diantaranya disebabkan oleh degradasi habitat dan perburuan
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liar. Selanjutkan dinyatakan bahwa jumlah populasi banteng pada tahun 2002
sebanyak 126 individu dan tahun 2006 tinggal 15 individu (Pudyatmoko et al.
2007). Dalam rangka pembinaan habitat telah dilakukan beberapa penelitian
untuk pengendalian jenis tumbuhan invasif
Acacia nilotica dengan cara
mekanis melalui penebangan dan secara kimiawi menggunakan herbisida jenis
triclopyr yang ramah lingkungan serta upaya restorasinya (Garsetiasih dan
Irianto, 2012).
Tulisan ini mengulas tentang upaya restorasi dengan penanaman jenis
rumput lamuran (Dichantium caricosum) di savanna Baluran pasca penanganan
Acacia nilotica secara mekanis dan kimiawi. Tujuan dari penelitian yang
dilakukan pada tahun 2012 yaitu untuk mendapatkan teknik restorasi savanna
pasca pengendalian jenis invasif Acacia nilotica dengan menggunakan rumput
setempat yaitu lamuran (Dichantium caricosum) dengan perlakuan beberapa
tingkat pemupukan NPK.
II. Metodologi Penelitian
1.Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di blok Kramat, TN Baluran, Kabupaten Situbondo,
Propinsi Jawa Timut. Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2012 sampai
Desember 2012 .
2. Metode Pengambilan Data
Penelitian teknik restorasi savanna di TN Baluran dilakukan dengan
penanaman rumput lamuran (Dichantium caricosum), perlakuan yang digunakan
yaitu tingkat (dosis) pemberian pemupukan NPK.
Penanaman rumput dilakukan pada areal terbuka yaitu pada vegetasi A.
nilotica yang telah ditebang dan tunggulnya diolesi herbisida jenis triclopyr dan
pada areal dibawah tegakan/naungan A. nilotica yang sudah mati karena
batangnya diolesi herbisida jenis triclopyr (gambar 1). Jenis pupuk dan dosis
yang dijadikan perlakuan yaitu NPK dengan dosis 0 gr; 2 gr; 4 gr dan 6 gr per
lubang tanam .
Penelitian menggunakan rancangan percobaan dua faktor, dengan
Rancangan Dasar Acak Lengkap Berblok (kelompok) . Faktor perlakuan
pertama yaitu areal penanaman (terbuka dan di bawah naungan), faktor kedua
adalah perlakuan dosis pupuk NPK. Masing‐masing perlakuan dilakukan
dengan dua puluh ulangan, tiap ulangan terdiri dari empar jalur, sehingga
jumlah total ulangan 80 untuk setiap perlakuan. Pemberian pemupukan
dilakukan pada saat penanaman rumput yaitu awal musim hujan. Pupuk
dimasukkan dalam lubang tanam hampir bersamaan dengan ranaman rumput
lamuran. Penelitian pemberian pemupukan jenis NPK
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Kode :
A0 = 0 gr ( tidak dilakukan pemupukan)
A1 = diberikan pemupukan NPK sebanyak 2 gr
A2 = diberikan pemupukan NPK sebanyak 4 gr
A3 = diberikan pemupukan NPK sebanyak 6 gr

Gambar 1. Acacia nilotica dengan tebang oles (Stump Brushing ) dan Acacia
nilotica dengan oles batang (Stem Brushing)
3. Analisis Data
Produktivitas rumput diperoleh dari jumlah rata‐rata hasil
pemotongan dan penimbangan dari setiap rumpun rumput per perlakuan.
Penghitungan dilakukan pada saat musim hujan dan musim kemarau. Setiap
musim dilakukan dua kali pengukuran , pada saat musim hujan dilakukan setiap
30 hari, sedangkan pada saat musim kemarau dilakukan setiap 60 hari. Hasil
pengukuran dianalisis dengan Software statistic. Perlakuan yang berpengaruh
nyata diuji dengan menggunakan uji Duncan (Steel and Torrie, 1980). Untuk
mengetahui kandungan nutrisi rumput lamuran dilakukan analisis proximat di
Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB, Bogor.
III.

Hasil Penelitian

1. Perlakuan pemupukan NPK pada rumput lamuran di areal terbuka dan di
bawah naungan
Perlakuan penanaman rumput dengan pemberian pupuk NPK pada areal
terbuka menghasilkan nilai produktivitas yang lebih baik dibanding pada areal
yang masih ada tegakan akasia (Acacia nilotica). Lahan terbuka adalah areal yang
sudah dilakukan pengendalian akasia dengan cara tebang oles (Stump Brushing)
pada saat musim hujan dan musim kemarau sedangkan lahan tertutup adalah
tegakan akasia yang mendapat perlakuan oles batang (Stem Brushing)). Hasil
analisis statistik pada faktor areal terbuka hasil tebang oles dan dibawah
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tegakan/naungan akasia terhadap produktivitas rumput lamuran disajikan pada
Tabel 1 dan 2 berikut.
Tabel 1.

Analisis sidik ragam dari faktor areal (terbuka dan naungan) pada saat
musim hujan (basah)

Sumber Keragaman

Db

Jumlah Kuadrat

Kuadrat Tengah

F hit

Pr > F

7

0.83174551

0.11882079

4.91

0.0040

Galat

16

0.38758256

0.02422391

Total

23

1.21932807

Perlakuan

Keterangan: SK : Sumber Keragaman; Db : Derajat bebas; JK : Jumlah Kuadrat; KT :
Kuadrat Tengah, Pr : Probabilitas

Tabel 2.

Analisis sidik ragam dari faktor areal (terbuka dan naungan) pada saat
musim kemarau (kering)

Sumber Keragaman

Db

Jumlah Kuadrat

Kuadrat Tengah

F hit

Pr > F

7

0.07582466

0.01083209

10.55

.0001

Galat

32

0.03287021

0.00102719

Total

39

0.10869487

Perlakuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor areal berpengaruh nyata
(p < 0,05) terhadap produktivitas rumput yang diberi pupuk NPK, dengan kata
lain pada areal terbuka s rumput yang mendapat perlakuan pemupukan pada
semua tingkat pemberian pupuk NPK produktivitasnya lebih baik dibanding
produktivitas rumput yang mendapat perlakuan sama pada areal di bawah
naungan akasia. Pada areal terbuka pada saat musim basah dan kering masing
1,403 gr/rumpun/hari dan 1,091 gr/rumpun/hari, sedangkan pada areal dibawah
naungan masing‐masing musim basah 1,119 gr/rumpun/hari dan musim kering
1,004 gr/rumpun/hari. Semiadi dan Nugraha (2004) menyatakan bahwa rumput
atau tumbuhan bawah akan tumbuh dengan cepat apabila mendapat sinar
matahari untuk proses fotosintesa.
Pengaruh tingkat pemberian pupuk NPK tidak berpengaruh nyata
(p>0,005) terhadap produktivitas rumput pada saat musim basah maupun
kering, hasil analisis juga juga menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara
faktor areal dengan tingkat perlakuan terhadap produktivitas rumput. Tetapi
secara kuantitas rata‐rata produktivitas tertinggi dicapai oleh rumput yang
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mendapat perlakuan pemberian pupuk sebanyak 4 gr (A2), dengan rata‐rata
produktivitas pada saat musim basah sebesar 1,380 gr/rumpun/hari, sedangkan
pada saat musim kering 1,065 gr/rumpun/hari.
Tabel 3. Hasil analisis faktor areal, perlakuan dan interaksi antar faktor saat
musim basah
Sumber
Keragaman

Db

Jumlah Kuadrat

Kuadrat Tengah

F1 (Faktor1)

1

0.48137913

0.48137913

19.87

0.0004

F2 (Faktor2)

3

0.11916056

0.03972019

1.64

0.2198

F1*F2

3

0.23120583

0.07706861

3.18

0.0525

F hit

Pr > F

Tabel 4. Hasil analisis faktor areal, perlakuan dan interaksi antar faktor saat
musim kering
Sumber
Keragaman

Db

F1(Faktor1)

1

0.07299983

0.07299983

71.07

<.0001

F2(Faktor2)

3

0.00122789

0.00040930

0.40

0.7550

F1*F2

3

0.00103497

0.00034499

0.34

0.7995

Jumlah Kuadrat

Kuadrat Tengah

F hit

Pr > F

Keterangan: F1= areal terbuka tanpa naungan akasia ; F2 = areal yang masih
ternaungan akasia
Tidak adanya pengaruh antar tingkat pemberian pupuk NPK
terhadap produktivitas rumput dimungkinkan oleh kurangnya dosis dan
komposisi pupuk yang diberikan serta lingkungan yang tidak mendukung.
Frekuensi dan intensitas pemupukan serta komposisi program pemupukan
rumput tergantung pada kondisi rumput dan faktor lingkungan. Tiap jenis
rumput mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda dengan jenis rumput lain
untuk mempertahankan pertumbuhan yang normal.
Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kebutuhan pupuk karena
hubungan interaktif antara rumput dengan lingkungannya dan efisiensi
penggunaan pupuk yang diaplikasikan (Nasrullah dan Tunggalini, 2000).
Pemupukan nitrogen merupakan salah satu dari aspek budidaya yang penting
dalam memelihara kualitas hamparan rumput. Nitrogen memberikan pengaruh
yang paling mencolok dan cepat, terutama merangsang pertumbuhan di atas
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tanah dan memberikan warna hijau pada daun. Pupuk NPK yang diberikan
kandungan N nya hanya 15 %. Kemungkinan akan lebih baik jika yang diberikan
adalah pupuk urea karena kandungan N nya 45 %. Kondisi pertumbuhan rumput
lamuran di areal terbuka dan dibawah naungan pada saat musim kemarau
disajikan dalam gambar 2 berikut. Rumput yang terlihat mati pada saat musim
hujan akan tumbuh kembali.

Gambar 2. Kondisi rumput lamuran di areal terbuka (kiri) dan dibawah naungan
(kanan) pada saat musim kemarau
Pada gambar 2 di atas terlihat bahwa rumput yang ditaman di areal
terbuka pertumbuhannya lebih baik dan masih terlihat hijau segar (gambar kiri).
Sedangkan rumput di areal yang masih ada naungan akasia pertumbuhannya lebih
lambat (gambar kanan), tetapi masih dapat tumbuh dengan produktivitas yang
rendah.
b. Kondisi fisik tanah di areal penelitian
Untuk mngetahui kondisi sifat fisik‐kimia tanah dan logam berat pada
areal yang dijadikan plot pengamatan dilakukan pengambilan sampel tanah dan
dianalisis di Laboratorium tanah BIOTROP. Hasil analisis tanah di lokasi
penelitian disajikan pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5 . Sifat fisik‐kimia tanah dan logam berat di Bekol TNB
Jenis analisis
Tekstur (Texture)
Pasir (Sand) %
Debu (Silt) %
Liat (Clay) %
pH
pH H2O (1:5)

Lokasi Bekol TNB
9,2
16,1
74,7
7,9
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pH KCl (1:5)
Zat organik (Organic material) %
C
N
C/N
HCl 25 %
P2O5 (mg/100 gram)
K2O5 (mg/100 gram)
Bray 1
P2O5 (ppm)
Olsen
P2O5 (ppm)
Morgan
K2O5 (ppm)
Basa‐basa (Exchangeable base)
Ca (me/100 gram)
Mg (me/100 gram)
K (me/100 gram)
Na (me/100 gram)
Jumlah (Total)
KTK/kation exchange capacity (me/100 gram)
KB /Base saturation (%)
Al –dd (me/100 gram)
H‐dd (me/100 gram)
Logam total
MgO ppm
Cu ppm
Zn ppm
Pb ppm
Hg ppm
As ppm

6,6
2,55
0,20
12,8
124,86
953,84
346,6
75,5
697,9
46,59
8,72
4,47
6,41
66,19
18,81
100
0,10
0,04
1,62
52,4
106,4
10
0,01
0,66

Sumber : Data primer
Keterangan: Hasil analisis uji sampel tanah di Laboratorium Biotrop, Bogor.
Berdasarkan hasil analisis kesuburan tanah memperlihatkan bahwa
tanah di savanna Bekol TN Baluran kurang subur. Hal ini ditunjukkan oleh
kandungan liat yang terdapat lokasi tersebut sangat tinggi yaitu 74,7 %. Semakin
tinggi kandungan liat dalam tanah maka waktu musim kemarau akan keras dan
pecah‐pecah sehingga akar tanaman sulit menembusnya. Tanah liat memegang
terlalu banyak air sehingga udara tanahnya tidak kebagian ruang pori lagi dan
akibatnya tanaman mengalami defisiensi air (Kusharsoyo, 2001). Kesuburan
tanah juga dapat dinilai dari C/N rasio semakin tinggi tanah tersebut sedikit unsur
N, karena unsur N merupakan unsur makro dalam tanah. Demikian juga dengan
KTK, semakin tinggi maka tanah tersebut semakin subur. Berdasarkan hasil
analisis nilai KTK sebesar 18,81 meq , nilai tersebut termasuk rendah atau tidak
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subur. Nilai optimum KTK yaitu di atas 25 meq/100 gr termasuk dalam katagori
subur kurang dari 25 meq termasuk katagori tidak subur (Pusat Penelitian Tanah
dan Sumberdaya Lahan, Bogor. Komunikasi Pribadi, 2016).
Rendahnya produktivitas rumput dapat dipengaruhi oleh tekstur tanah,
keadaan tanah di TN Baluran dominan liat. Tanah liat lebih padat dibandingkan
tanah remah, sehingga pertumbuhan tanaman pada tanah liat lebih lambat.
Pemadatan tanah dapat mengurangi kandungan aerasi tanah, dan mengurangi
ketersediaan air bagi tanaman dan menghambat pertumbuhan akar tanaman.
c. Kandungan Nutrisi Rumput Lamuran
Rumput lamuran (Dichantium caricosum) merupakan salah satu jenis
rumput yang disukai oleh satwa herbivora seperti rusa dan banteng. Rumput
jenis ini dapat tumbuh sepanjang tahun. Kandungan nutrisi dari rumput lamuran
di savanna Bekol pada saat musim basah maupun musim kering kandungannya
nutrisinya tidak terlalu berbeda seperti ditunjukkan dalam Tabel 6 .
Tabel 6 . Kandungan nutrisi rumput lamuran (Dichantium caricosum) di savanna
TN Baluran
Kandungan Nutrisi rumput lamuran (Dichantium caricosum)
BK
Abu
PK
SK
LK
Beta‐
Ca
P
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
N(%)
(%)
(%)

Lokasi

Terbuka Musim:
Kemarau 87,22
Basah
91,72

EB
(%)

15,58
12,40

5,91
7,14

32,02 2,18
38,06 1,19

31,53
32,93

‐
0,43

‐
0,23

‐
3530

Dibawah Kemarau 89,90 10,48
naungan Basah
92,67 12,52

5,26
8,40

34,51
36,91

37,60
33,52

‐
0,42

‐
0,19

‐
3348

Musim:
2,05
1,32

Keterangan: Bk = Bahan kering Abu ; PK= Protein kasar; SK=Serat kasar;
LK=Lemak kasar; Beta‐N= Bahan ekstrak tanpa nitrogen; Ca=Kalsium; P=Pospor;
EB= Energi Bruto; Uji organoleptik : Dilakukan dilaboratorium Ilmu dan Teknologi
Pakan, Fakultas Peternakan IPB, Bogor.
Rumput lamuran memiliki kandungan nutrisi yang relatif baik, hal ini
ditunjukkan oleh kandungan protein dan lemak yang relatif lebih tinggi
terutama pada saat musim hujan (Tabel 10) dibanding dengan jenis rumput lain
yang biasa terdapat dalam padang perumputan yang ada di taman nasional.
Sebagai perbandiungan di padang perumputan Taman Nasional Alas Purwo,
banteng sangat menyukai rumput grinting (Paspalum longopolia) yang
kandungan protein, lemak, calcium dan phospor nya lebih rendah dari lamuran
yaitu masing‐masing secara berurutan 3,37 %; 0,92 %; 0,12 % dan phospor 0,22 %
(Garsetiasih, 2012). Kandungan protein kasar dan lemak kasar yang optimal
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untuk pertumbuhan sapi masing‐masing 10,7 % dan 12 %. (Anonim, 2013). Rumput
lamuran di TN Alas Purwo termasuk yang disukai oleh banteng setelah grinting
(Pairah, 2006). Berdasarkan hal tersebut jenis rumput lamuran potensial
dikembangkan di Savanna TN Baluran, karena mempunyai potensi dari aspek
kandungan nutrisi, disukai satwa dan juga tumbuh di kawasan TN Baluran.
IV. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

a. Hasil analisis statistik menunjukkan ada perbedaan yang nyata pada
produktivitas rumput lamuran pada areal terbuka dan di bawah naungan
pohon Acacia nilotica yang sudah mati. Pada areal terbuka produktivitasnya
lebih tinggi dari pada dibawah naungan.
b. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antar
tingkat perlakuan pemupukan NPK terhadap produktivitas rumput. Tetapi
secara kuantitatif perlakuan A2 atau pemupukan sebanyak 4 g memberikan
nilai produktivitas lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya.
c. Kandungan Nutrisi (Protein, lemak dan serat kasar) rumput lamuran pada
areal terbuka lebih baik dibanding dengan di bawah naungan yaitu masing‐
masing sebesar protein 15,58 % dan 10,48 %, lemak kasar 2,18 % dan 2,05 % ,
sedangkan serat kasar masing‐masing 32,02 % dan 34,51 %.
d. Kandungan liat tanah di kawasan savanna TN Baluran termasuk tinggi yaitu
di atas 74,7 % dan nilai KTK dibawah 25 meq/100gr, nilai tersebut masuk
katagori tidak subur. Pada saat musim kemarau tanah tersebut akan keras
dan pecah‐pecah
akar tanaman
sulit menembusnya sehingga
produktivitas rumput rendah.
Saran
Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan perlakuan yang berbeda,
pupuk NPK diganti dengan pupuk urea yang kandungan N nya lebih tinggi untuk
meningkatkan produktivitas rumput.
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ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan menyampaikan informasi tentang potensi biodiversitas
yang dimiliki kawasan Gunung Tambora. Kawasan ini dikenal dunia karena
letusannya yang maha dahsyat 200 tahun yang lalu. Kawasan Gunung Tambora
memiliki potensi biodiversitas yang tinggi antara lain 625 spesies flora fauna
yang terdiri dari 348 jenis fauna dan 277 jenis flora. Salah satu yang menjadi ciri
dari kawasan ini adalah hamparan savana yang cukup luas, wilayah savana
selama ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dari kabupaten Bima dan
Dompu sebagai area penggembalaan ternak dengan sistem lepas liar yang
berkembang sangat baik. Sebagian besar populasi sapi dan kerbau di NTB
berasal dari wilayah ini, ketersediaan pakan yang memadai mendukung
pengembangan peternakan. Ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional
Gunung Tambora pada 7 April 2015 dengan luas 71.645,74 Ha, sehingga kawasan
dengan beragam potensi andalan lain seperti wisata alam kaldera, jungle track,
wisata tirta, spot pengamatan burung maupun wisata petualangan serta
pendidikan dan penelitian ini memerlukan penyesuaian‐penyesuaian dalam
pengembangan selanjutnya sehingga kegiatan peternakan dapat terus
dilakukan.
Kata kunci : Gunung Tambora, savana dan peternakan.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jauh sebelum kawasan Gunung Tambora ditetapkan sebagai Taman
Nasional, kawasan ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional
(KSN) sesuai PP Nomor 26 tahun 2008 pasal 82 ayat 1 Lampiran X/35 tentang
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima. Selain itu dalam RTRW
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009‐2029, kawasan Gunung Tambora
merupakan Kawasan Strategis Provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
3 tahun 2010.
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Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kawasan Gunung Tambora
memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Selain
menyimpan potensi biodiversitas yang sangat tinggi, kawasan Gunung Tambora
menjadi salah satu dari 15 kawasan strategis dibidang pariwisata untuk
menggaet wisatawan datang ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berdasarkan ekosistem, kawasan Gunung Tambora dan sekitarnya
mewakili beberapa tipe ekosistem antara lain : ekosistem hutan musim, hutan
hujan tropis dan hutan savana. Beberapa studi awal menyebutkan bahwa
kawasan ini memiliki 275 spesies tumbuhan yang dikelompokkan dalam 103
famili mulai dari tingkat pohon, herba, perdu, liana dan efifit. Beberapa spesies
diantaranya merupakan spesies endemik Elaeocarpus batudulangii. Jenis‐jenis
tumbuhan kunci antara lain : cemara gunung, rajumas, ganitri, kemangi gunung.
Dijumpai sebanyak 46 spesies burung, tiga diantaranya merupakan burung
migran. 21 spesies reptil dan 4 spesies amfibi dari berbagai marga.
Salah satu potensi yang cukup besar dan menjadi ciri dari kawasan ini
adalah padang savana yang mendominasi sebagian kawasan, beberapa sumber
mengatakan luas padang savana lebih dari 2.000 ha. Hutan savana umumnya
digunakan oleh warga yang berasal dari sekitar kawasan khususnya atau
masyarakat dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Dompu, Bima dan
Sumbawa sebagai tempat untuk menggembalakan ternak seperti sapi, kerbau,
kuda, kambing dan domba. Ketersediaan pakan yang cukup melimpah menjadi
alasan dalam pemilihan lokasi ini sebagai area penggembalaan. Tulisan ini
bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang potensi sumberdaya pada
kawasan Gunung Tambora.
B. Tujuan dan Manfaat
Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang potensi
sumberdaya pada kawasan Gunung Tambora, termasuk tentang savana.
Diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pihak terkait dan menambah
khasanah ilmu pengetahuan tentang biodiversitas pada kawasan Gunung
Tambora.
II. METODOLOGI
Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan
melalui studi literatur dan observasi lapangan. Hasil analisa dipaparkan secara
naratif untuk memberikan gambaran tentang potensi biodiversitas pada
kawasan Gunung Tambora dan prospek pengembangannya.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Potensi Kawasan
Gunung Api Tambora dikenal karena sejarah kelamnya sekitar dua
abad yang lalu. Letusan dahsyat Gunung Tambora pada tahun 1815, mengubur
tiga kerajaan yang berada dikaki gunung Tambora yaitu Kerajaan Tambora,
Kerajaan Pekat dan Kerajaan Sanggar. Lebih dari 100.000 penduduk menjadi
korban dalam musibah tersebut. Menurut beberapa sumber diketahui bahwa
dampak dari letusan gunung Tambora bahkan terasa sampai di Eropa, gagal
panen pada beberapa negara‐negara Eropa menjadi dampak dari musibah
tersebut.
Letusan Gunung Tambora dicatat dalam skala tujuh pada
skala Volcanic Explosivity Index (VOI), mengeluarkan material vulkanik 160 km3
(38 cu mi) yang empat kali lebih kuat dari letusan Krakatau tahun 1883 (Bappeda
Kab. Bima, 2015). Sedangkan Brahmantyo (2013) mengatakan bahwa volume
batu yang dikeluarkan pada saat letusan gunung Tambora mencapai lebih dari
150 km3. Ini berarti hampir empatkali lipat daripada letusan Krakatau pada 27
Agustus 1883. Ketika letusan itu terjadi, abunya mengarah ke barat laut
menyebabkan Sumbawa, Lombok, Bali, Madura dan sebagian Jawa Timur gelap
gulita selama tiga hari.
Akibat dari banyaknya material yang keluar dari letusan tersebut
menyebabkan tinggi gunung Tambora terpangkas hampir separuh dari tinggi
gunung. Sebelum meletus tinggi Tambora diperkirakan 4.300 mdpl, setelah
meletus tinggi gunung menjadi 2.851 mdpl dan meninggalkan kaldera berukuran
6‐7 km berkedalaman 600‐700 meter. Dalam kaldera terdapat sebuah danau
dengan kedalaman 15 m pada ketinggian 1.300 mdpl (Bappeda Kab. Bima, 2015).
Pada saat ini Gunung Tambora dan sekitarnya menjadi magnet bagi
para peneliti dan wisatawan. Bahkan Gunung Tambora dan sejumlah kawasan
sekitarnya kini menjadi salah satu ikon dan destinasi wisata yang dapat memacu
pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sejarah kelam duaratus tahun lalu
menjadi kenangan yang diabadikan oleh pemerintah dalam sebuah momentum
‘Tambora Menyapa Dunia’, sekaligus peresmian Taman Nasional Gunung
Tambora (TNGT) yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia beberapa
waktu yang lalu.
Kawasan Gunung Tambora secara geografis terletak pada dua wilayah
adaministratif yaitu kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, ditetapkan sebagai
kawasan Taman Nasional berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK :111/MenLHK‐II/2015 tanggal 7 April 2015 dengan luas
sebesar 71.645,74 Ha dan diresmikan oleh Presiden pada tanggal 11 April 2015.
Berdasarkan pemanfaatannya, kawasan Taman Nasional Gunung Tambora dibagi
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dalam 6 zona pengelolaan yaitu Zona Inti seluas 8.400 ha, zona rimba seluas
39.417,38 ha, zona pemanfaatan seluas 15.677,30 ha, zona rehabilitasi seluas
4.059,32 ha, zona tradisional seluas 3.059,98 ha dan zona khusus seluas 1.030 ha.
Kondisi tutupan vegetasi yang rapat membentuk ekosistem yang mantap
membuat kawasan Taman Nasional Gunung Tambora memiliki peran strategis
sebagai sistem penyangga kehidupan untuk menjamin keberlangsungan fungsi
ekologi pada kawasan tersebut.
Bentang lahan kawasan Gunung Tambora terdiri atas beberapa
gugusan gunung, antara lain Gunung Tambora (2.851 mdpl), Gunung Ranu (1.128
mdpl), Gunung Lambubu (1.120 mdpl), Gunung Mbolo (1.180 mdpl), Gunung Peke
(1.000 mdpl), Gunung Kancidong (950 mdpl), Gunung Tabbenae (833 mdpl),
Gunung Donggo Tabbe (572 mdpl) dan Gunung Kadindingnae (505 mdpl).
Gugusan gunung tersebut membentuk sungai‐sungai yang berhulu di Gunung
Tambora. Sungai tersebut antara lain sungai Labuhan Kenanga, Sungai
Pasumba, Sungai Labuhan Bili, Sungai Nangamiro, Sungai Hodo dan Sungai
Manggae.
Kawasan gunung tambora dan sekitarnya memiliki potensi yang
sangat besar dilihat dari biodiversitas dan daya tarik wisata sehingga mendorong
pengunjung baik lokal maupun mancanegara datang ke wilayah ini, untuk tujuan
wisata maupun penelitian. Pada skala nasional kawasan ini telah ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sejak tahun 2008 sesuai PP nomor 26
tahun 2008 tentang pengembangan kawasan ekonomi terpadu, disamping itu
kawasan ini juga ditetapkan menjadi Kawasan Starategis Pariwisata Nasional
(KSPN) pada tahun yang sama. Potensi biodiversitas yang dimiliki kawasan
Taman Nasional Gunung Tambora antara lain beragam jenis satwa liar yang
dilindungi undang‐undang, banyak jenis burung, satwa endemik Nusa Tenggara
seperti ayam hutan hijau (Gallus varius), kacamata wallacea (Zoosterops
wallacea), kipasan flores (Ripudura diluta) dan beberapa jenis burung lainnya
(Widada, 2015).
Meskipun belum banyak publikasi ilmiah tentang potensi biodiversitas
yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Gunung Tambora, namun dari
berbagai sumber diketahui bahwa kawasan ini memiliki potensi biodiversitas
yang sangat tinggi. Dari Situs resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
disebutkan bahwa Tim Gabungan Ekspedisi NKRI Gunung Tambora berhasil
mengumpulkan 625 spesies flora fauna yang terdiri dari 348 jenis fauna dan 277
jenis flora. Fauna terdiri dari 230 jenis lepidoptera (ngengat), 10 arachnida
(kalajengking dan laba‐laba), 27 hymenoptera (tawon), 25 reptilia, empat
amfibia, 46 burung, dan 10 mamalia. Dari jumlah tersebut, terdapat enam
kandidat spesies baru yang ditemukan dalam ekspedisi tersebut yaitu dua
spesies cicak yakni Cyrtodactylus sp.1 dan Cyrtodactylus sp.2, dua spesies
kalajengking dan laba‐laba yakni Stylocellus sp. dan Sarax sp., dan dua spesies
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ngengat yakni Ernolatia sp. dan Xyleutes sp. Jumlah biodiversitas yang ada
dimungkinkan bertambah karena pada saat ini terdapat sejumlah pihak yang
sedang melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi keragaman jenis flora dan
fauna pada kawasan Taman Nasional Gunung Tambora (lipi.go.id).
Selain memiliki potensi biodivesitas yang cukup tinggi, kawasan ini
juga mempunyai sejumlah potensi wisata dan jasa lingkungan yang menarik
minat wisatawan dari dalam dan luar negeri. Beberapa lokasi potensial yang
menjadi andalan ditempat ini adalah : wisata alam kaldera, jungle track, wisata
tirta (air terjun, canoing dan arum jeram), foto hunting sebagai spot untuk
pengamatan burung, maupun wisata petualangan atau wisata minat khusus
seperti berkuda, mengelilingi kawasan dengan menggunakan motor trail
maupun mobil jeep (offroad), panjat tebing serta paralayang. Wisata ilmiah atau
penelitian‐penelitian juga dapat dilakukan dilokasi ini dengan mengamati
sejumlah flora fauna dan biodiversitas yang ada di dalamnya.
B. Savana Kasawan Gunung Tambora
Savana merupakan padang rumput dan semak yang terpencar
diantara rerumputan serta merupakan daerah peralihan antara hutan dan
padang rumput. Merupakan salah satu ekosistem penting pada beberapa
wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah seperti Taman Nasional Baluran, Taman
Nasional Komodo dan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. Menurut Ford,
(2010), savana merupakan vegetasi padang rumput yang ditumbuhi pohon atau
sekelompok pohon yang tumbuh berpencar atau tersebar secara tidak merata
serta didominasi oleh rumput‐rumputan. Pengertian yang hampir sama juga
disampaikan oleh Wallker & Gillison, 1980 dalam Suhadi, 2012, savana adalah tipe
vegetasi dari padang rumput dengan pohon‐pohon yang terpencar jarang
sampai padang rumput yang berpohon lebat dan klimaknya api. Kawasan
vegetasi tersebut mempunyai karakterisik yang berhubungan dengan atmosfer,
tanah, topografi, hidrologi, tumbuhan, berbagai jenis populasi hewan, dan
kegiatan manusia.
Savana menjadi habitat penting bagi beberapa satwa termasuk
mamalia besar seperti banteng, jerapah, kuda, sapi, kerbau serta satwa
herbivora lainnya. Savana pada umumnya dinamai sesuai dengan jenis apa yang
mendominasi pada kawasan tersebut (Monk et all., 2000). Sedangkan
Deshmukh, (1992) menambahkan bahwa savana secara tradisional digunakan
sebagai kawasan perladangan dan padang gembalaan dimana kehadiran api dan
hewan herbivora serta pertumbuhan komponen biotik ditentukan oleh
pergantian diantara musim basah dan musim kemarau.
Keberadaan savana bagi masyarakat di sekitar kawasan Gunung
Tambora menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena beragam aktifitas dalam
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pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan pada kawasan ini. Padang savana yang
cukup luas pada kawasan ini terdapat di kaki gunung Doro Ncanga, masyarakat
menggunakan kawasan savana Tambora sebagai padang gembalaan ternak.
Penggembalaan ternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba sangat mudah
dijumpai pada kawasan ini, karena jumlah ternak yang digembalakan dalam
jumlah yang cukup besar.
Hal tersebut disebabkan karena peternak dari
kabupaten Bima dan Dompu yang ada disekitar kawasan Gunung Tambora
semuanya menggembalakan ternak di kawasan ini.
Pada umumnya sistem peternakan di kawasan ini menggunakan sitem
ternak lepas. Semua ternak dilepasliarkan oleh pemiliknya dan hanya sesekali
dimonitor atau diawasi, masing‐masing pemilik sudah memberi tanda pada
ternaknya sehingga tidak takut tertukar dengan yang lain, selain itu pada
kawasan ini juga relatif aman karena tidak ada kasus pencurian yang pernah
dilaporkan. Bagi masyarakat, keberadaan hewan ternak menjadi tabungan atau
investasi masa depan untuk mencukupi kebutuhan sehari‐hari maupun untuk
membiayai sekolah anak‐anak mereka hingga perguruan tinggi. Pembeli ternak
baik yang berasal dari dalam maupun dari luar NTB pada umumnya langsung
datang ke lokasi untuk melakukan transaksi. Kondisi alam yang cukup
mendukung untuk aktifitas peternakan menjadikan wilayah ini menjadi penyuplai
utama kebutuhan ternak (daging) di Nusa Tenggara Barat, dari populasi sapi di
NTB yang saat ini sekitar 1,2 juta ekor, sebagian besar berada di wilayah ini,
demikian pula dengan kerbau, sekitar 80 persen kerbau di NTB berada di wilayah
ini.
Karena dukungan wilayah untuk kegiatan peternakan, wilayah ini
mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pemerintah provinsi NTB melakukan pengembangan sapi yang dipadukan
bidang pertanian dan kelautan melalui program pijar (sapi, jagung dan rumput
laut). Telah dicanangkan program NTB bumi sejuta sapi dimana lokasi
pengembangan yang cukup besar berada di wilayah ini. Selain sebagai padang
gembalaan, keberadaan savana juga menjadi daya tarik wisata yang cukup
menarik karena menghadirkan bentangan alam yang indah untuk dinikmati.
Selain beternak, mata pencaharian masyarakat disekitar kawasan
Gunung Tambora adalah bertani, berburu dan pencari madu. Warga transmigrasi
yang sudah berbaur dengan penduduk lokal memanfaatkan lahan transmigrasi
dengan menanam berbagai jenis buah‐buahan serta sayur‐sayuran. Komoditas
unggulan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain asam, kemiri, jambu
mete, kopi dan kelapa.
Karena saat ini status kawasan sudah menjadi kawasan Taman
Nasional, maka pengembangan ternak yang diprogramkan oleh pemerintah
kabupaten Bima, Dompu maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagaimana dijelaskan diatas maka perlu dilakukan penyesuaian‐penyesuaian
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sehingga selaras dengan program yang disusun oleh pengelola Taman Nasional
Gunung Tambora khususnya pada kawasan savana.
C. Prospek Pengembangan
Sebagai kawasan yang baru ditetapkan sebagai Taman Nasional,
wilayah Kawasan Gunung Tambora dan sekitarnya membutuhkan banyak hal
untuk mendukung pengelolaan kawasan yang baik. Salah satu unsur yang
diperlukan untuk menyusun program maupun kegiatan pengelolaan adalah
ketersediaan database potensi dan sumberdaya yang dimiliki kawasan Taman
Nasional. Sebagai langkah awal dalam penyusunan program dan kegiatan
pengelolaan kawasan TNGT, beberapa kegiatan penting yang dapat dilakukan
menurut Widada (2015) adalah 1). inventarisasi sumberdaya alam dan flora fauna,
2). pengukuhan kawasan sampai pada proses penetapan, 3). penatagunaan
kawasan yaitu pembagian kawasan kedalam zona‐zona sesuai potensi dan
karakteristik ekosistem, 4). perlindungan dan pengamanan termasuk
penambahan jumlah personil lapangan serta koordinasi dengan pihak terkait, 5).
Pengawetan keanekaragaman hayati termasuk pembinaan habitat dan
pengkajian, penelitian dan pengembangan serta 6). pembangunan sarana
prasana.
Selain itu pembinaan dan pengembangan daerah penyangga berupa
pengembangan wisata alam, pengembangan kerajinan masyarakat maupun
pengembangan lahan terlantar daerah penyangga serta penyadaran kesadaran
masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan kader konservasi juga dapat
dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pada daerah penyangga.
Peningkatan peranserta dan pemberdayaan
masyarakat melalui pengamanan kawasan berbasis masyarakat untuk meningkat
sense of belonging bagi masyarakat serta pelatihan untuk meningkatkan
ketrampilan tertentu dapat dilakukan untuk memberi alternative income
terhadap masyarakat sehingga keberadaan kawasan Taman Nasional dapat
memberi nilai manfaat bagi masyarakat disekitar.
Selain memiliki potensi biodiversitas yang cukup tinggi, kawasan
Taman Nasional Gunung Tambora memiliki beberapa sumberdaya yang dapat
dikembangkan sehingga dapat memberi nilai manfaat sosial, ekonomi dan
budaya bagi masyarakat sekitar. Bappeda Provinsi NTB (2015) menyampaikan
bahwa kawasan TNGT memiliki beberapa sumberdaya potensial yaitu :
kehutanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, transmigrasi dan peternakan.
Peternakan patut menjadi salah satu sumberdaya potensial di kawasan
ini, karena dukungan sumberdaya alam yang sangat memadai. Beberapa sumber
mengatakan bahwa luas savana di kawasan ini lebih dari 2.000 ha sehingga
sangat mendukung untuk pengembangan peternakan tanpa mengorbankan
aspek‐aspek lain yang juga dapat dikembangkan pada kawasan savana. Salah
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satu program yang dapat dilakukan adalah pengembangan kawasan savana
sebagai area Hijau Makanan Ternak (HMT) sehingga mendukung pelaksanaan
program pengembangan sapi, kerbau dan kambing.
IV. KESIMPULAN
Kawasan Gunung Tambora memiliki potensi biodiversitas yang tinggi
antara lain 625 spesies flora fauna yang terdiri dari 348 jenis fauna dan 277 jenis
flora. Fauna terdiri dari 230 jenis lepidoptera (ngengat), 10 arachnida
(kalajengking dan laba‐laba), 27 hymenoptera (tawon), 25 reptilia, empat
amfibia, 46 burung, dan 10 mamalia. Memiliki beberapa lokasi potensial yang
menjadi andalan seperti wisata alam kaldera, jungle track, wisata tirta, foto
hunting, wisata minat khusus seperti offrad, panjat tebing dan paralayang.
Potensi savana banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai
kawasan peternakan yang berkembang dengan sangat baik, didukung oleh
ketersediaan sumber pakan yang memadai serta area penggembalaan yang
cukup luas. Telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, sehingga
pengembangan peternakan di wilayah ini perlu penyesuaian‐penyesuaian
sehingga selaras dengan program‐program dari Balai Taman Nasional Gunung
Tambora.
DAFTAR PUSTAKA
Bappeda Kabupaten Bima, 2015. Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan
Pemda Kabupaten Bima di Kawasan Gunung Tambora. Disampaikan
pada Workshop dan Seminar Percepatan Pengembangan dan
Perwujudan Kawasan Gunung Tambora Menuju Geopark Nasional.
Lombok, 02 Desember 2015.
Brahmantyo, B. 2013. Dua tahun Menjelang 200 tahun Letusan Tambora 10 April
1815. GeoMagz, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya
Mineral. Volume 3 No. 1, April 2013.
Desmukh, I. Penerjemah Kartaminata, R dan Damihardja, S. 1992. Ekologi Biologi
Tropika. Yayasan Obor Indonesia.
Ford, P. L. 2010. Grasslands and Savannas. In Squires, V. R. (Ed. Encyclopedia of
Life Support Systems. Singapore, Eolss Publisher
Widada, 2015. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Tambora, Nusa
Tenggara Barat. Disampaikan pada Workshop dan Seminar
Percepatan Pengembangan Taman Nasional Gunung Tambora dan
Perwujudan Kawasan Gunung Tambora Menuju Geopark Nasional.
Lombok, 02 Desember 2015.
lipi.go.id, situs resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. diakses pada
tanggal 20 April 2016.

232 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

Suhadi, 2012. Tinjauan Savana Tropik di dalam Kawasan Taman Nasional. Pidato
Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ekologi pada Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Disampaikan pada
Sidang Terbuka Senat. Universitas Negeri Malang (UM) Tanggal 5
Desember 2012
Walker. J and A.N. Gillison. 1982. Australian Savannas In Ecology of Tropical
Savannas. B.J. Huntley and B.H. Walker (Ed). Springer‐Verlag Berlin
Heidelberg New York: p.5–24.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

| 233

DAYA ADAPTASI SPESIES TANAMAN REHABILITASI TERHADAP KEBAKARAN
DI KABUPATEN KUPANG
Oleh:
Dani Pamungkas1), Nakama Eiichiro2), Seiichi Ohta2), Hery Kurniawan1), Rina Yuana
Puspiyatun1), Nurhuda Adi Prasetyo1) dan/and Aziz Umroni1)
1)

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Jl.
Alfons Nisnoni No. 7B Airnona Kupang NTT
2)
Japan International Forestry Promotion And Cooperation Center (JIFPRO), Rinyu
Building, 1‐7‐12 Kouraku, Tokyo Japan 112‐0004

e‐mail: dani.mungkas@gmail.com
ABSTRAK
Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu pulau yang memiliki
kondisi area semi arid. Kondisi lahan yang memiliki top soil yang tipis, curah hujan yang
rendah dan bulan kering yang cukup panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada kondisi marjinal di Desa Nekbaun
Kabupaten Kupang NTT. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap
Berblok (RALB) faktorial / factorial of Randomized Completely Block Design (RCBD)
dengan 4 blok, 10 jenis tanaman dan 4 perlakuan pemupukan serta tiap kombinasi
perlakuan menggunakan 25 individu tanaman sehingga jumlah tanaman sebanyak 4.000
tanaman. Sepuluh jenis tanaman yang digunakan meliputi mahoni, gmelina, nitas, akasia,
kayu merah, ampupu, jati, kemiri, jambu air dan cemara. Selain itu menggunakan
perlakuan pemupukan berupa kontrol (tanpa perlakuan), pemupukan dengan pupuk
kandang (1kg/lubang), pemupukan dengan NPK (60 g/tanaman), dan arang kayu (2
liter/lubang). Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan rata‐rata persen
hidup pada tiap jenis tanaman. Pengamatan pertama pada umur tanaman 4 bulan, tiga
jenis tanaman dengan rata‐rata persen hidup tertinggi yaitu nitas (93,25%), kayu merah
(86,50%) dan mahoni (81,50%). Setelah pengamatan pertama terjadi kebakaran pada
lokasi penelitian saat musim kemarau, namun demikian masih terdapat beberapa
tanaman yang mampu bertahan hidup yang ditunjukkan dengan tumbuhnya tunas baru
setelah memasuki musim penghujan. Terdapat tiga jenis tanaman dengan rata‐rata
persen hidup tertinggi pada pengamatan kedua (umur 1 tahun) setelah terjadi kebakaran
yaitu nitas (55,25%), kayu merah (44,00%) dan gmelina (32,02%). Di lain pihak, pemberian
perlakuan pemupukan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap rata‐rata
persen hidup tanaman.
Kata Kunci : Rehabilitasi, Semi arid, Kebakaran, Persen hidup.
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I.

PENDAHULUAN

Lahan terdegradasi di Indonesia telah mencapai 96,3 juta ha sebagai
akibat dari kegiatan illegal logging, kebakaran hutan, konversi hutan, perluasan
lahan pertanian yang tak terencana dan konsekuensi dari dimulainya Era
Reformasi serta konflik sosial terhadap sumberdaya hutan. Diperkirakan
terdapat 54,6 juta ha lahan yang terdegradasi termasuk hutan produksi, hutan
konservasi dan hutan lindung, sementara 41,7 juta ha lahan terdegradasi di luar
kawasan hutan (Nawir et al, 2008). Upaya pemerintah dalam rangka
menanggulangi bertambah luasnya lahan kritis, telah dilakukan sejak tahun 1976
yang ditandai dengan berlakunya INPRES Penghijauan dan Reboisasi, namun
upaya ini belum banyak memberikan kontribusinya terhadap perbaikan lahan‐
lahan kritis di Indonesia. Ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat terhadap upaya penanggulangan lahan kritis, hal ini ditandai dengan
telah berlangsungnya usaha pemulihan, namun disisi lain berlangsung pula
konversi pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi
secara besar‐besaran. Sehingga setiap tahun kondisi lahan kritis di Indonesia
semakin meningkat (Asir, 2013).
Pada wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), lahan kritis telah meningkat
dalam kurun waktu 22 tahun terakhir. Pada kawasan DAS Benain terjadi
peningkatan laha kritis seluas 255.960 ha atau rata‐rata meningkat seluas 11.635
ha/tahun, sedangkan lahan kritis di DAS Noelmina meningkat seluas 50.603 ha
atau rata‐rata seluas 2.300 ha/tahun (Prastowo et al, 2006 dalam Hidayatullah
and Saragih, 2013).
Rehabilitasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
memperbaiki kondisi lahan yang mengalami penurunan kualitas atau
terdegradasi. Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, disebutkan bahwa Rehabilitasi hutan dan
lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan
fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya
dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Lokasi
penanaman untuk rehabilitasi merupakan salah satu daerah yang sering
dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari‐hari,
masyarakat sekitar banyak menggantungkan penghidupannya kepada alam, baik
dari segi pemenuhan pangan, peternakan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Kebakaran hutan merupakan salah satu kendala yang sering dijumpai
dalam setiap proses kegiatan rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.12/Menhut‐II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan tahun 2009 bahwa kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan
dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang
menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Substansi rehabilitasi
yaitu upaya untuk memulihkan fungsi hutan agar dapat dimanfaatkan secara
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sustain bisa terganggu ketika dipertengahan proses pertumbuhan tanaman
rehabilitasi terjadi kebakaran, sehingga tujuan untuk mendapatkan manfaat baik
dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya menjadi tidak tercapai atau
terhambat. Kebakaran hutan erat hubungannya dengan cuaca dan iklim.
Kebakaran telah menjadi bagian integral dari proses ekologi sejak adanya
vegetasi pada lansekap (Flannigan dan Wotton 2001).
Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction
(2002) dalam Tacconi (2003) bahwa kebakaran dianggap sebagai ancaman
potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya dirasakan secara
langsung bagi ekosistem karena memiliki kontribusi dalam peningkatan emisi
karbon dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Di Indonesia,
kebakaran hebat pernah terjadi pada tahun 1997/98 yang menyebabkan
kerusakan yang parah, situasi kota yang diliputi kabut, orangutan menjadi
korban dan banyak menarik perhatian umum. Hal ini membuat negara tetangga
seperti Singapura dan Malaysia melibatkan diri untuk memadamkan api (Glover,
2001 dalam Tacconi, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi
mengenai spesies tanaman yang memiliki daya adaptasi terbaik terhadap
kebakaran.
II. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Secara administratif, Desa Nekbaun termasuk dalam Kecamatan
Amarasi Barat Kabupaten Kupang NTT. Secara geografis, lokasi penanaman
untuk rehabilitasi terletak pada koordinat 10O 18’ 14,9” LS dan 123O 41’ 24,4” BT
dengan ketinggian tempat ± 309 m di atas permukaan laut. Kondisi lahan
penanaman termasuk bergelombang dengan dominasi alang‐alang. Tumbuhan
yang banyak dijumpai berupa cemara (Casuarina equisetifolia L.) dan asam
(Tamarindus indica L.). Selain itu, dijumpai pula tumbuhan seperti Kayu merah
(Pterocarpus indicus Willd.), Jambu air (Syzygium aqueum), Kesambi (Schleisera
oleosa (Lour.) Oken), Mimba (Azadirachta indica (Blume) Miq.) (Soenarno et al,
2011).
B. Informasi umum lokasi
NTT memiliki tipe iklim B‐F dengan rata‐rata curah hujan berkisar 500‐
3.000 mm/tahun, jumlah hari hujan 30‐130 hari/tahun, rata‐rata suhu maksimum
dalam satu tahun 31,6 0C dan suhu minimum 21,5 0C. Wilayah ini dicirikan dengan
musim hujan yang sangat pendek, yaitu 1‐3 bulan dalam setahun (Schmidt dan
Ferguson, 1951 dalam Njurumana, 2008) . Saat musim kemarau tiba, tanah akan
terpecah dan membentuk gumpalan tanah yang cukup keras, dengan pecahnya
tanah tersebut menyebabkan akar‐akar tanaman pada lapisan atas mudah
terputus sehingga dapat menganggu pertumbuhan tanaman dalam proses

236 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

mendapatkan nutrisi dan air. Selain itu, adanya potensi kebakaran karena alang‐
alang kering yang cukup tebal yang memiliki potensi sebagai bahan bakar dan
mudah terbakar jika terdapat pemicu kebakaran.
Kondisi tapak lokasi rehabilitasi berdasarkan identifikasi langsung
dilapangan disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Informasi kondisi tapak rehabilitasi.
No
1
2
3
4

Horizon
A
B
Bg
BC

Kedalaman
0‐12 cm
12‐23 cm
23‐45 cm
45 cm +

Warna
7.5 YR 3/3
7.5 YR 3/3
5 Y 5/3
7.5 YR 5/4

pH
7,8
7,6
7,8
7,9

Keterangan
Liat, banyak dijumpai akar.
Liat, sedikit dijumpai akar.
Liat, sangat sedikit dijumpai akar.
Liat, dijumpai pelapukan batu kapur,
sangat sedikit dijumpai akar.

Sumber : Hasil sidik cepat identifikasi tanah oleh tim JIFPRO
C. Metode Penelitian
1.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan selama proses penelitian yaitu meliputi timbangan
digital, gelas takar, Global Positioning System atau GPS, digital pH tester, roll
meter, tali, parang, linggis, cangkul dan alat tulis. Bahan yang digunakan selama
proses penelitian meliputi pupuk kandang, pupuk NPK, arang kayu, bibit
tanaman, top soil, sampel tanah dan ajir.
2.

Prosedur Penelitian

Sebelum melakukan penanaman, terdapat beberapa hal yang perlu
dilakukan, yaitu meliputi :
1. Pembuatan jalur tanam dengan jarak tanam seluas 3 x 3 m. Penanaman
dilakukan pada bulan Februari 2014.
2. Pemasangan ajir dan papan nama plot yang berisi informasi mengenai kode
tanaman, jenis tanaman, jenis perlakuan pemupukan dan jarak tanam.
Untuk tiap papan plot berisi 25 tanaman.
3. Pembuatan lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm.
4. Lubang tanam yang telah dipersiapkan kemudian diberi pupuk sesuai
perlakuan yang diujicobakan. Pemupukan dilakukan sebelum penanaman
dengan mencampur pupuk dengan top soil.
5. Pembersihan alang‐alang dan pembuatan ilaran api disekitar plot
penanaman.
Penanaman dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
Berblok (RALB) atau Randomized Completely Block Design (RCBD) dengan
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ulangan 4 blok, 10 jenis tanaman dan 4 perlakuan pemupukan. Setiap kombinasi
perlakuan menggunakan unit pengamatan sebanyak 25 individu tanaman
sehingga jumlah tanaman yang dibutuhkan sebanyak 4.000 tanaman dengan
luas lahan sebesar 3,6 Ha. Jenis tanaman dan jenis perlakuan pemupukan yang
digunakan disajikan pada tabel 2 dan 3 berikut.
Tabel 2. Jenis tanaman rehabilitasi di Desa Nekbaun.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Lokal
Mahoni
Gmelina
Nitas
Akasia
Kayu Merah
Ampupu
Jati
Kemiri
Jambu Air
Cemara

Nama Ilmiah
Swietenia macrophylla
Gmelina arborea
Sterculia foetida
Acacia sp.
Pterocarpus indicus
Eucalyptus urophylla
Tectona grandis
Aleurites molluccana
Syzygium aqueum
Casuarina equisetifolia

Tabel 3. Perlakuan pemupukan di Desa Nekbaun.
No
1
2
3
4

3.

Perlakuan
Kontrol (tanpa ada perlakuan)
Pemupukan dengan pupuk kandang (1kg/lubang)
Pemupukan dengan NPK (60 g/tanaman)
Arang kayu (2 liter/lubang)

Variabel Pengamatan Dan Analisis Data

Variabel yang diamati yaitu daya adaptasi tanaman di lapangan. Daya
adaptasi tercermin dari persen hidup tanaman. Persen hidup tanaman dihitung
menggunakan rumus berikut :
100%

Data persen hidup yang telah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan
analisis data dengan menggunakan model rancangan Randomized Completely
Block Design. Model linear analisis varian untuk persen hidup tersebut adalah
sebagai berikut (Setiadi, 2010) :
Yijk = µ + Bi + Pj +Jk+ Pi*Jk + Eijk
dimana :
Yijk
: Pengamatan pada jenis ke – k dari pemupukan ke – j dalam blok ke – i
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µ
Bi
Pj
Jk
Pj*Jk
Eijk

: Rerata umum hasil pengukuran
: Pengaruh blok ke – i
: Pengaruh pemupukan ke – j
: Pengaruh jenis ke – k
: Pengaruh interaksi pemupukan ke – j dan jenis ke – k
: Galat
Uji lanjut menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) untuk
mengetahui tingkat signifikansi atau perbedaan yang nyata pada perlakuan yang
telah diberikan, baik perlakuan pemupukan maupun perlakuan penggunaan jenis
tanaman.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Berdasarkan pengamatan terhadap daya adaptasi spesies tanaman
rehabilitasi yang telah berumur 4 bulan (pengamatan I) menunjukkan adanya
penurunan persentase hidup tanaman. Pada umur 4 bulan diperoleh informasi
tiga tanaman yang memiliki rata‐rata persen hidup tertinggi meliputi nitas
(93,25%), kayu merah (86,50%) dan mahoni (81,50). Secara keseluruhan, daya
adaptasi yang tercermin sebagai persen hidup disajikan pada gambar 1.

100%
90%

93.25%
86.50%

81.50%

80%

76.75%

76.25%

70.00%

70%
55.25%

60%
50%

67.75%

64.00%

62.00%

53.75%
Pengamatan I

44.00%

40%

32.02%

31.00%

30%

Pengamatan II

30.00%

26.00%

20%
10%

8.75%

4.00%

3.25%

0.75%

0%
mahoni

gmelina jambu air

nitas

kayu
merah

kasuari

akasia

kemiri

jati

ampupu

Gambar 2. Diagram rata‐rata persen hidup spesies tanaman di Desa Nekbaun.
Pengamatan II merupakan pengamatan yang dilakukan setelah lokasi
mengalami kemarau yang panjang dan terjadi kebakaran, kemudian
memperoleh musim hujan dan beberapa tanaman menampakkan kemampuan
dalam beradaptasi setelah kebakaran yang ditunjukkan dengan tumbuhnya
tunas baru. Pada pengamatan II diketahui bahwa tiga tanaman yang memiliki
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rata‐rata persen hidup terbaik meliputi nitas (55,25%), kayu merah (44,00%),
gmelina (32,02%). Rata‐rata persen hidup yang telah diperoleh kemudian
dilakukan analisis varian untuk mengetahui variasi perbedaan daya adaptasi
terhadap kebakaran. Dari hasil analisis diketahui bahwa jenis tanaman
menunjukkan perbedaan yang nyata terkait respon berupa daya adaptasi
terhadap kebakaran yang tejadi dilokasi rehabilitasi. Hasil analisis disajikan pada
tabel 4 dan 5.
Tabel 4. Analisis varian untuk rata‐rata persen hidup tanaman di Desa Nekbaun.
Sumber

Jumlah Kuadrat
7000.022

3

2333.341

8.284 *

.000

Jenis tanaman (J)

50097.105

9

5566.345

19.762 *

.000

1385.482

3

461.827

1.640 ns

.184

1.675 *

.032

Blok
Perlakuan pemupukan (P)

Db

Kuadrat Tengah

J*P

12736.735

27

471.731

Eror

32955.446

117

281.670

Total

192548.890

160

F

Sig.

Keterangan:
*
: Berbeda nyata pada taraf pengujian 95 % (α : 0,05).
ns
: Tidak berbeda nyata pada taraf pengujian 95 % (α : 0,05).
Berdasarkan uji analisis varian menunjukkan bahwa jenis tanaman yang
digunakan menunjukkan respon daya adaptasi yang nyata terhadap kebakaran.
Sedangkan, pemberian pemupukan tidak memberikan pengaruh terhadap rata‐
rata persen hidup tanaman, namun demikian interaksi antara penggunaan jenis
tanaman dan penggunaan perlakuan pemupukan menunjukkan pengaruh yang
nyata.
Tabel 5. Uji lanjut DMRT berdasarkan jenis tanaman.
No

Jenis tanaman

1

Jambu air

Persen hidup tanaman
0.75a

2

Kemiri

3.25a

3

ampupu

4.00a

4

Mahoni

8.75a

5

Akasia

26.00 b

6

Jati

30.00 b

7

Kasuari

31.00 b

8

Gmelina

32.02 b

9

Kayu Merah

44.00 c

10

Nitas

55.25 c
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Keterangan : Rata‐rata persen hidup pada huruf yang sama tidak berbeda nyata
Pada taraf pengujian 95 % (α : 0,05).
B. Pembahasan
Penggunaan jenis tanaman asli merupakan cara yang tepat dalam
kegiatan reforestasi (Hidayati, et al. 2012). Selain itu, penambahan tanaman
dengan jenis baru juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis tanaman
untuk rehabilitasi. Hal ini berkaitan dengan preferensi masyarakat terhadap jenis
tanaman yang diinginkan sebagai tanaman rehabilitasi (Leakey et al., 1996;
Appiah, 2001 dalam Blay, 2008).
Pada awal pengamatan, jenis tanaman nitas (93,25%), kayu merah
(86,50%) dan mahoni (81,50%) memiliki rata‐rata persen hidup diatas 80 %
dengan kondisi lahan yang berada pada ketinggian ± 309 m dpl. Menurut
Njurumana (2011) bahwa nitas merupakan tanaman yang telah mengalami
domestikasi dengan kondisi ekologi biofisik di daerah NTT, sebaran tanaman
nitas yang banyak dijumpai pada mintakat II (250‐500 m dpl) mencapai 36,59 %.
Selain itu ditambahkan pula bahwa tapak pertumbuhan nitas memiliki nilai pH
berkisar pada 5,2 hingga 7. Sedangkan tanaman kayu merah mampu beradaptasi
pada iklim tropis dan subtropis dengan ketinggian tempat 1 – 1300 m diatas
permukaan laut. Untuk beberapa populasi seperti di Nusa Tenggara Timur, kayu
merah dapat beradaptasi dengan baik terhadap musim kering yang panjang
berkisar 6 bulan atau lebih (Thomson, 2006). Ditambahkan pula bahwa tapak
tempat tumbuh kayu merah memiliki karakteristik ph tanah yang sedikit asam
hingga sedikit alkaline dengan karakter tanah yang berbatu. Tanaman mahoni
merupakan salah satu tanaman yang paling sering digunakan sebagai tanaman
rehabilitasi karena persyaratan tumbuhnya yang cukup mudah dijumpai.
Tanaman ini akan tumbuh dengan baik pada tanah yang subur dengan solum
yang dalam, dengan pH tanah 6,5 – 7,5 (Mindawati, 2013).
Karakter plot penanaman yang didominasi alang‐alang memiliki potensi
kebakaran. Kebakaran di lokasi penanaman terjadi setelah lepas dari musim
penghujan dan memasuki musim kemarau yang cukup panjang serta terjadi di
empat blok penanaman. Pemicu terjadinya kebakaran diketahui karena adanya
aktivitas pembersihan lahan oleh masyarakat diluar plot penanaman.
Penyebaran api yang tak terkendali diduga menjadi penyebab plot penanaman
ikut terbakar, selain itu, kondisi angin yang cukup kencang diduga mampu
menerbangkan bahan bakar yang membara dan masuk dalam kawasan plot
penanaman. Berbagai upaya dalam rangka mengurangi resiko kebakaran telah
dilakukan seperti memotong rumput dan membuat ilaran api, namun resiko
kebakaran masih sulit untuk dihindari.
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Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran sangat signifikan
terhadap penurunan rata‐rata persen hidup terlihat, seperti terlihat pada tabel 4
dan tabel 5. Tabel 5 diketahui bahwa tanaman Nitas dan Kayu merah tidak
berbeda nyata dalam hal ketahanannya terhadap kebakaran, masing‐masing
sebesar 55,25% dan 44,00%. Setelah mengalami kebakaran, kedua jenis tanaman
ini masih memiliki rata‐rata persen hidup tertinggi dibandingkan dengan jenis
lainnya. Hal ini menunjukkan konsistensi persen hidup tanaman Nitas dan kayu
merah saat sebelum kebakaran dan sesudahnya. Informasi penting lainnya yang
diperoleh setelah kebakaran yaitu beberapa jenis tanaman yang mampu
beradaptasi yang ditandai dengan tumbuhnya tunas baru. Jenis tanaman yang
mampu beradaptasi disajikan pada tabel 6 berikut.
Tabel 6. Rangking rata‐rata persen hidup tanaman sebelum dan sesudah terjadi
kebakaran.
No

Sebelum Kebakaran
Jenis Tanaman
Persen Hidup (%)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nitas
Kayu Merah
Mahoni
Jambu Air
Akasia
Gmelina
Ampupu
Kemiri
Kasuari
Jati

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

93,25
86,50
81,50
76,75
76,25
70,00
67,75
64,00
62,00
53,7

Setelah Kebakaran
Jenis Tanaman
Persen Hidup
(%)
Nitas
55,25
Kayu Merah
44,00
Gmelina
32,02
Kasuari
31,00
Jati
30,00
Akasia
26,00
Mahoni
8,75
Ampupu
4,00
Kemiri
3,25
Jambu Air
0,75

Tabel 6 menunjukkan ranking rata‐rata persen hidup tanaman
sebelum dan sesudah kebakaran. Dari tabel tersebut diketahui bahwa Mahoni
yang memiliki rata‐rata persen hidup yang cukup bagus sebelum terjadi
kebakaran, namun mengalami penurunan rata‐rata persen hidup yang rendah
setelah kebakaran. Pada dasarnya mahoni merupakan jenis yang tidak memiliki
persyaratan tipe tanah secara spesifik, mampu bertahan hidup pada berbagai
jenis tanah bebas genangan, dan reaksi tanah sedikit asam – basa, gersang atau
marginal, walau tidak terjadi hujan selama berbulan‐bulan, mahoni masih dapat
bertahan hidup (Mindawati, 2013). Kebakaran yang telah terjadi memberikan
dampak penurunan rata‐rata persen hidup yang drastis terhadap tanaman
mahoni, yaitu dari 81,50% menjadi 8,75%. Sedangkan tanaman gmelina diketahui
memiliki nilai rata‐rata persen hidup yang lebih besar (setelah kebakaran)
dibandingkan mahoni yaitu sebesar 32,02%. Ketahanan beberapa jenis tanaman

242 | PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

setelah kebakaran ditunjukkan dengan munculnya tunas baru, dan tunas baru
yang lebih sering dijumpai pada permukaan tanah. Menurut Darwiati dan
Tuheteru (2010) bahwa regenerasi setelah kebakaran sering kali terjadi. Hal
tersebut tergantung pada intensitas kebakaran, tanaman mungkin tumbuh
kembali melalui trubusan dari tunas‐tunas yang dilindungi oleh kulit batang.
Setiap jenis tanaman memiliki karakter batang berbeda‐beda yang
berpengaruh terhadap ketahanan kebakaran. Menurut Akbar (2007) bahwa
tebal kulit batang merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi
ketahanan hidup suatu jenis pohon. Semakin tebal kulit batang pohon
cenderung semakin tahan pohon tersebut terhadap kebakaran. Beberapa
contoh jenis tanaman yang tergolong tahan terhadap kebakaran di Riam Kiwa
adalah Gmelina arborea dan Eucalyptus alba.
Kebakaran yang terjadi juga memberikan efek negatif yang cukup
serius terhadap pertumbuhan tanaman berupa kerusakan tanaman baik pada
tajuk, batang dan akar yang pada akhirnya mempengaruhi rata‐rata persen hidup
tanaman. Menurut Dickinson dan Johnson (2001) bahwa kerusakan yang
diakibatkan oleh kebakaran dapat memberikan efek negatif terhadap tanaman
berupa necrosis. Apabila suhu cukup tinggi dan api cukup lama bertahan, maka
dapat merusak jaringan pembuluh kambium yang ada pada batang. Sedangkan
kerusakan pada akar dapat berupa nekrosis pada akar. Secara langsung api tidak
membakar akar, namun banyak dipengaruhi oleh kondisi tanah. Tanah memiliki
kemampuan dalam penyebaran suhu, sehingga kematian pada akar lebih
berhubungan pada lamanya kebakaran (duration of flaming), bara api
(smoldering combustion) dan pemanasan tanah (soil heating) sehingga suhu
dalam tanah meningkat. Selain itu, porositas tanah mempengaruhi perpindahan
panas pada tanah kering dengan cara konduksi, konveksi dan radiasi (De Vries,
1963; Peter 1992 dalam Dickinson, 2001).
D. KESIMPULAN
Setiap jenis tanaman memberikan respon berupa daya adaptasi yang
tercermin dalam persen hidup tanaman. Pada pengamatan pertama, tanaman
nitas, kayu merah dan mahoni memiliki rata‐rata persen hidup tertinggi dengan
nilai masing‐masing sebesar 93,25%, 86,50% dan 81,50%. Saat memasuki musim
kemarau terjadi kebakaran yang menyebabkan menurunnya rata‐rata persen
hidup tanaman, namun demikian terlihat beberapa tanaman mampu bertahan
yang ditunjukkan dengan munculnya tunas baru setelah memasuki musim
penghujan, tiga tanaman dengan rata‐rata persen hidup tertinggi yaitu nitas
(55,25%), kayu merah (44,00%) dan gmelina (32,02%).
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ABSTRAK
Savana adalah tipe ekosistem di dataran rendah, atau dataran tinggi, dimana
komunitasnya terdiri dari beberapa pohon yang tersebar tidak merata dan
lapisan bawahnya didominasi oleh suku rumput‐rumputan. Formasi ini sangat
umum dijumpai di wilayah yang sangat kering di Nusa Tenggara. Meskipun
demikian di beberapa tempat di Pulau Jawa juga dapat dijumpai savana. Savana
terluas di Pulau Jawa adalah savana di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.
Hingga saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai asal–usul formasi
savana ini. Apakah merupakan formasi alami, ataukah turunan dari hutan
monsun. Menggunakan literatur dari savana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan
juga penelitian lapangan di savana Baluran Jawa Timur, paper ini mengangkat
tema asal‐usul savana di Taman Nasional Baluran. Metode yang digunakan
adalah analisis vegetasi dengan menggunakan teknik multivariate serta juga
menggunakan teknik remote sensing untuk pemetaaan distribusi titik api di
Baluran dan di Pulau Sumba , NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa savana
di Taman Nasional Baluran berasal dari hutan monsun yang kerap terbakar
dengan intensitas yang tinggi di masa lampau. Kesimpulan ini didapatkan
berdasarkan tiga point dari penelitian ini yaitu: (1) adanya daerah batas yang
jelas antara hutan dan savana yang tidak ada hubungannya dengan perubahan
faktor edafik, (2) adanya pola kebakaran di masa lampau yang memang banyak
terjadi di areal hutan monsun dan savana dan (3) adanya perubahan komposisi
jenis dan struktur pada savana jika unsur api diminimalisir. Untuk wilayah Nusa
Tenggara Timur pendapat dominan pun meyakini bahwa savana berasal dari
hutan monsun yang kerap terbakar/dibakar untuk pembukaan lahan dan
aktivitas manusia lainnya.
Kata kunci: Origin, formasi, savana, suksesi, api, komunitas tumbuhan, analisis
multivariate
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PENDAHULUAN
Indonesia memliki keanekaragaman ekosistem yang menarik dan tidak
kalah dengan yang lainnya. Salah satu tipe ekosistem yang patut dibanggakan
adalah ekosistem savana. Savana adalah tipe ekosistem di dataran rendah, atau
dataran tinggi, dimana komunitasnya terdiri dari beberapa pohon yang tersebar
tidak merata dan lapisan bawahnya didominasi oleh suku rumput‐rumputan
(Ford, 2010). Savanna adalah vegetasi padang rumput yang ditumbuhi pohon
atau sekelompok pohon yang terpencar‐pencar.
Savana memiliki peran penting dalam kehidupan. Beberapa daerah
savana merupakan landscape dominan yang berperan penting dalam kehidupan
sehari‐hari, dalam hal subsisten, budaya, serta sebagai habitat satwa termasuk
mamalia besar seperti banteng, gajah, jerapah, dan herbivora lainnya. Dengan
demikian savana memiliki peran sebagai pool biodiversity. Savana dinamai
berdasarkan jenis pohon yang mendominasinya (Monk et al., 2000). Misalnya
ada savana pilang (Leucaena leucocephala), savana lontar (Borassus flabellifer),
dan sebagainya. Savana di Indonesia terdapat di beberapa daerah.
Formasi savana ini sangat umum dijumpai di wilayah yang sangat kering
di Nusa Tenggara dan Maluku. Meskipun demikian di beberapa tempat di Pulau
Jawa juga dapat dijumpai savana. Yang paling terkenal dan cukup banyak diulas
mengenai savana di Pulau Jawa adalah savana di Taman Nasional Baluran di
Jawa Timur. Savana di Baluran juga dikenal sebagai "Africa van Java" atau secuil
Afrika di Pulau Jawa. Selain di Baluran, Savana juga terdapat di Kawasan Taman
Nasional Bali Barat, Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, serta yang paling
luas adalah di Provinsi NTT, seperti di Pulau Sumba.
Di kawasan Taman Nasional Bali Barat, terdapat savana Pilang dan
Savana Lontar. Savana pilang dengan pohon Leucaena nya diketahui merupakan
tempat yang disukai oleh Jalak Bali, Burung endemik Pulau Bali, Indonesia yang
merupakan burung kategori Critically Endangered dalam red list IUCN. Namun
kini sebagian besar savana di kawasan ini mulai terinvasi oleh jenis asing invasif
seperti Lantana camara dan Chromolaena odorata(te Beest et al., 2012).
Tabel 1. Distribusi dan luasan savana di Nusa Tenggara
Pulau
Lombok
Sumbawa
Komodo, Flores, Lomblen dan Alor
Sumba
Timor Barat, Semau dan Roti
Timor Timur
Laut Banda Islands

% luas savana dari luas pulau
1.15
5.60
4.99
22.77
13.3
16.15
9.72
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Selain infestasi oleh exotic species, savana juga kerap mengalami
kebakaran. Kebakaran di lahan savana ini terjadi baik karena gangguan alami
maupun oleh aktivitas manusia. Masih banyak pro dan kontra mengenai
kebakaran dan pembakaran lahan baik hutan maupun padang savana di dalam
kawasan konservasi. Kebakaran hutan telah banyak dipelajari dan menarik
banyak interest sedangkan kebakaran lahan savana masih sangat kurang
diketahui. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap
hutan yang paling sering terjaditerutama pada musim kemarau. Berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut‐II/2009 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan, pengertian kebakaran hutan adalah suatu
keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan
dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai
lingkungan. Di bagian timur Propinsi Jawa Timur terdapat beberapa hutan yang
setiap tahunnya rentan terhadap gangguan kebakaran hutan. Beberapa
diantaranya adalah Taman Nasional (TN) Baluran yang terdapat di Kabupaten
Situbondo yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Taman Nasional
Alas Purwo yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Kebakaran pada kawasan –
kawasan di atas biasanya terjadi terutama pada bulan musim kemarau yang
sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia (Artha, 2011).
Hingga saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai asal – usul
formasi savana ini. Apakah ini merupakan formasi alami, ataukah merupakan
turunan dari hutan monsun. Kemudian apakah savana merupakan komunitas
klimas atau merupakan formasi peralihan antara hutan dan padang rumput.
Sedikit sekali penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh berbagai
gangguan terhadap hutan, hubungan antara intensitas kebakaran dan
komunitas savana, atau potensi perkembangan menjadi savana jika berbagai
gangguan yang ada dapat dihilangkan (Monk et al., 2000). Penelitian mengenai
asal usul savana sangat diperlukan karena savana tidak dapat dikelola tanpa
pemahaman mengenai faktor‐faktor yang mempengaruhi asal‐usulnya dan
faktor yang mempertahankan kondisinya sekarang (Monk et al., 2000).
Penelitian dan publikasi internasional mengenai formasi savana di
Indonesia pun masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara‐negara lain
yang juga memiliki formasi savanna seperti di Brazil, Afrika dan Australia
(Gambar 1). Hasil pencarian di Library One search saja (database milik Edith
Cowan University) mengkonfirmasi mengenai hal ini. Hal yang sama juga akan
mungkin didapatkan jika kita lakukan pencarian di beberapa database journal
lainnya.
Oleh karena itu, paper ini akan mengangkat topik mengenai the origin of
savana di Indonesia berdasarkan catatan‐catatan sejarah, literature sekunder
mengenai savana di Nusa Tenggara serta memadukannya dengan hasil dari
penelitian penulis di salah satu savana terbesar di Pulau Jawa yang terletak di
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kawasan Taman Nasional Baluran. Hipotesa yang dicoba untuk diuji disini adalah
argumen bahwa savana berasal dari hutan monsun yang sering terbakar. Hasil
akhir yang diharapkan dari paper ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap
penambahan bukti empiris dari salah satu teori dari sekian banyak landasan
teori‐teori yang mencoba menjelaskan mengenai asal‐usul formasi savana di
Indonesia.
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Gambar 1. Grafik perbandingan hasil publikasi internasional sejak tahun 2000 –
2013 mengenai subjek savana dari hasil pencarian di Library One Edith
Cowan University.
METODE
Tinjauan pustaka dan data sekunder di fokuskan ke savana di wilayah
Nusa Tenggara dan savana di Pulau Jawa dengan literatur yang dikumpulkan
baik online maupun cetak (Sumardja and Kartawinata, 1977, Suhadi, 2012, Djufri,
2013, Fisher et al., 2006a, Martono, 2012, Monk et al., 2000, Russel‐Smith et al.,
2006, Djufri, 2012, Sabarno, 2002, Rosleine and Suzuki, 2013, van Steenis, 1972,
Whitten et al., 1996, Barata, 2000, Djufri, 2002, Djufri, 2004, Setiabudi et al., 2013,
Sutomo, 2014, Sutomo et al., 2015).
Patokan utama untuk kawasan Nusa
Tenggara berasal dari buku oleh Monk dkk (2000) yang berjudul “Ekologi Nusa
Tenggara dan Maluku”.
Data primer diambil dari savana di kawasan Taman Nasional baluran di
Situbondo Jawa Timur pada tahun 2014 dan 2015. TN Baluran terletak di
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Taman Nasional
Baluran dengan luas 25.000 Ha wilayah daratan terletak di antara 114° 18' ‐ 114° 27'
Bujur Timur dan 7° 45' ‐ 7° 57' Lintang Selatan. Iklimnya bertipe Monsoon yang
dipengaruhi oleh angin Timur yang kering. Curah hujan berkisar antara 900 ‐
1600 mm/tahun, dengan bulan kering per tahun rata‐rata 9 bulan. Kawasan
konservasi sumber daya alam tersebut pada mulanya dikenal sebagai suaka
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margasatwa, kemudian ditetapkan secara definitif sebagai taman nasional
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: 096/Kpts‐II/1984 tanggal 12 Mei
1984. Menurut Schmidt dan Ferguson, Taman Nasional Baluran termasuk dalam
kelas curah hujan tipe G. Jadi termasuk dalam daerah sangat kering dengan
bulan kering lebih dari enam bulan kering (Tabel 2). Pada bagian tengah dari
kawasan Baluran ini terdapat Gunung Baluran yang sudah tidak aktif lagi.
Tabel 2. Data Curah Hujan per Bulan dalam lima tahun di Baluran.
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

2005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006

224

227

193

65

0

0

0

0

0

0

0

709

2007

8

160

353

85

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

149

597

38

38

0

0

0

0

0

0

35

227

2009

55

36

61

46

127

0

0

0

0

0

6

41

Ekosistem savana TN Baluran sendiri, secara topografi dibedakan
menjadi savana datar (flat savanna) dengan tanah endapan (aluvial) dan savana
datar sampai bergelombang (undulating savanna) dengan tanah berwarna hitam
dan berbatu (Sabarno, 2002). Sebelum invasi Acacia nilotica luas savana datar
kira‐kira 1.500‐2.000 ha di bagian tenggara, yaitu savana Bekol, Semiang dan
sekitarnya. Di bagian lain, savana datar sampai bergelombang mencakup daerah
seluas kira‐kira 8000 ha, yaitu; savana Balanan, Kramat, Talpat, Labuhan Merak,
Air Tawar, Karangtekok dan sekitarnya. Savana Baluran mempunyai jenis tanah
aluvial yang kadar liatnya tinggi, sifat fisik tanah sangat porous, tidak mampu
menyimpan air, mempunyai kembang susut tinggi dan merekah pada musim
kemarau (Sabarno, 2002).
Kegiatan pengumpulan data primer dilakukan di tiga kawasan savana
yang relatif lama tidak dibakar/terbakar kurang lebih 5 tahun serta di tiga
kawasan hutan monsun yang juga relatif lama terbakar/dibakar juga selama
kurang lebih 5 tahun. Plot berukuran 50 x 50 m dibuat untuk menginventarisasi
jenis pohon serta tumbuhan bawah. Jumlah total plot yang dibuat adalah
sebanyak 30 plot pengamatan. Diagram profil vegetasi juga dibuat pada daerah
perbatasan (border site) antara hutan dan savana. Data kemudian diinput ke
dalam excel kemudian data pohon di semua lokasi pengamatan diimport ke
dalam software PRIMER (Clarke and Gorley, 2005) untuk kemudian dilakukan
transformasi data ke presence/absence. Data kemudian dianalaisis
menggunakan teknik multivariate nonmetric multidimensional scaling ordination
(NMDS) dan cluster analysis (Clarke, 1993) serta SIMPER (similarity percentage)
dengan terlebih dahulu membangun matriks kemiripan menggunakan indeks
Bray‐Curtis. Data tanah diambil dengan men‐sampel bebrapa bagian dari savana
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diantaranya adalah : (1) Burned site, pada savana yang terbakar, (2) Border site
yaitu daerah perbatasan antara hutan monsun dan savana serta (3) grazed site
yaitu savana yang intensif di grazing oleh hewan mamalia. Untuk mengetahui
pola sebaran kebakaran di lokasi studi, dilakukan studi remote sensing. Data
sebaran hotspots dari tahun 2000 – 2012 didapatkan dengan mendownload dari
citra MODIS. Data ini kemudian di overlaykan dengan peta klasifikasi lahan/land
use di Taman Nasional Baluran untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi‐
lokasi apa saja yang terbakar pada rentang waktu tersebut. Analisis ini
menggunakan software ARC‐GIS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Di banyak daerah kering musiman di Nusa Tenggara Timur, vegetasi
dominan adalah savana atau padang rumput. Apakah vegetasi ini merupakan
formasi sekunder, hutan monsun asli yang terbakar berulang kali, atau ditebang
dan terbakar, atau alami, sampai sekarang masih diperdebatkan. Sedikit sekali
penelitian yang telah dilakukan mengenai sejarah terbentuknya savana di
Indonesia (Monk et al., 2000). Hasil penelitian di Brazil, Afrika dan Australia
menunjukkan bahwa savana, apapun sebab terbentuknya, dpertahankan oleh
kebakaran, yang membatasi suksesi semak alami dan hutan (Monk et al., 2000,
Adejuwon and Adesina, 1992, Archibald et al., 2005, Banfai and Bowman, 2005,
Cole, 1960). Saat ini para peneliti savana mengenali tiga kategori mengenai asal
usul savana (Scheiter, 2008, Murphy, 2008, Ford, 2010). Pertama adalah Climatic
savanna yaitu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut savana yang
terbentuk karena hasil dari kondisi iklim. Kedua adalah Edaphic savanna, yaitu
savana yang penyebab utama terbentuknya adalah karena perbedaan kondisi
tanah. Yang ketiga adalah Derrived savanna adalah savana yang terbentuk secara
tidak alami karena akibat forest clearing oleh manusia. Untuk kepentingan
makalah ini, kita membagi menjadi dua saja yaitu savana alami dan savana yang
terbentuk tidak secara alami namun karena faktor anthropogenic baik akibat
pembakaran/kebakaran, penggembalaan atau sebab dari aktivitas manusia
lainnya.
Ada pendapat yang mengemukakan mengenai asal usul savana adalah
dari hutan monsun yang kerap terbakar. Monk (2000) di dalam bukunya Ekologi
Nusa Tenggara dan Maluku memberikan catatan sejarah mengenai hal ini
khususnya yang diamati oleh beberapa penjelajah botani di masa lalu. Menurut
catatan van Steenis di dalam buku karya Monk tersebut, pakar botani
berkebangsaan Swiss, Otto Jaag yang mengumpulkan spesimen tumbuhan di NT
pada tahun 1938 melihat sisa hutan monsun di padang rumput dan savana
Eucalyptus di Alor dan Wetar. Kemudian sekitar tahun 1699 seorang penjelajah
asal Inggris William Dampier melihat bahwa “di Timor gunung‐gunungnya
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ditumbuhi oleh hutan monsun dan savana yang terpencar”. Berikutnya pada
tahun 1829 seorang ilmuwan asal Jerman bernama Salomon Miller melihat hutan
monsun yang sangat rapat di Amarasi, Timor Barat. Namun sejak menjelang
tahun 1930‐an, hutan ini sudah berubah menjadi padang rumput dan savana
hingga kini. Masyarakat di kawasan tersebut melakukan pembakaran dan
perladangan berpindah secara ekstensif. Van Steenis mencatat munculnya
padang rumput yang lebih didominasi oleh alang‐alang (Imperata cylindrica) di
daerah pegunungan atau di bekas hutan di dataran tinggi di Jawa seperti
misalnya di Gunung Panderman di atas Pujon di tahun 1940, dan di Gunung Gilap
di dataran tinggi Gunung Iyang di tahun 1902 adalah hasil dari kebakaran hutan
dan semak (van Steenis, 1972). Di bagian lain di Pulau Jawa yaitu di Cagar Alam
(CA) Pangandaran yang terletak di Jawa Barat, Rosleine dan Suzuki (Rosleine
and Suzuki, 2013) mencatat adanya suksesi atau perubahan padang rumput dan
savana untuk penggembalaan di CA Pangandaran yang lama ditinggalkan selama
kurang lebih 55 dan 35 tahun kini menjadi hutan sekunder dengan dominasi
pohon jenis Buchanania, Diospyros, dan Psychotria. Sedangkan kawasan yang
tetap aktif dikelola baik dengan pembakaran maupun pemangkasan rutin kini
tetap menjadi savana dan padang rumput. Bahkan kegiatan dan proses
pembukaan lahan melalui pembakaran untuk kegiatan perburuan dan
penggembalaan dapat kita telusuri sudah ada sejak dari jaman prasejarah (Monk
et al., 2000).
Di sisi lain ada pula pandangan yang menyatakan bahwa savana
terbentuk secara alami karena pengaruh faktor‐faktor pembatas seperti iklim
dan kondisi tanah yang membatasi pertumbuhan tanaman. Di dalam bukunya
Monk menjelaskan bahwa ada beberapa tipe savana di Nusa Tenggara dan
Maluku yang dinamakan berdasarkan jenis pohon dominannya seperti yang telah
diklasifikasikan oleh Auffenberg (1981). Auffenberg mengenali dua jenis savana
yaitu savanna Borassus flabellifer dan savana Ziziphus mauritiana. Savana
Borassus flabellifer tumbuh dari permukaan laut sampai ketinggian 400 m dpl di
Pulau Komodo, Rinca dan pesisir utara dan selatan Flores yang tanahnya berbatu
kalsitik dan dasitik. Sedangkan savana Ziziphus mauritiana yang juga ditumbuhi
oleh asam jawa yang terpencar tumbuh pada ketinggian 0 ‐500 mdpl pada tanah
lempung berpasir, tanah aluvial dan tanah yang kadang‐kadang tergenang air
(Monk et al., 2000). Di lokasi‐lokasi tertentu menurut Monk, beberapa peneliti
dan eksplorer terdahulu seperti Samways, Auffenberg, van Bolgooy dan van
Steenis pernah mencatat beberapa fenomena yang mungkin dapat mendukung
pendapat ke‐dua ini. Di lokasi‐lokasi tertentu di Pulau Sumba, Komodo dan Rinca
serta Pulau Trangan di Kep. Aru, para eksplorer dan peneliti ini mengamati
bahwa lapisan perdu di atas savana sangat kompleks. Kenyataan ini
menyebabkan beberapa botaniawan meyakini bahwa savana tersebut adalah
formasi vegetasi alami yang dipengaruhi oleh faktor‐faktor pembatas berupa
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iklim dan kondisi tanah dan bahwa pembakaran yang dilakukan oleh manusia
tidak terlalu mempengaruhi pembentukan savana ini.
Dari hasil penelitian penulis di savana dan hutan monsun kawasan
Taman Nasional Baluran, dapat penulis ajukan argumen bahwa savana di daerah
ini memang awalnya adalah hutan monsun. Beberapa faktor yang saling
interplay sehingga menyebabkan perubahan formasi dari hutan monsun ke
savana diantaranya yang paling penting adalah Iklim, Api dan Grazing
(Perumputan oleh mamalia besar). Beberapa bukti yang mendukung hipotesa ini
adalah diantaranya (1) terdapat daerah perbatasan yang jelas antara hutan dan
savana yang tidak ada korelasinya dengan perubahan faktor edafik terutama
jenis tanah, (2) perubahan komposisi jenis pohon di savana yang hampir
menyerupai di hutan monsun jika api dan grazing dihilangkan dari sistem
pengelolaan dan (3) Pola distribusi hotspots yang mencerminkan kebakaran
(pembakaran?) berulang yang terjadi lebih dominan pada kawasan hutan
monsun dan savana. Pada bagian berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai
hasil temuan penelitian tersebut yang mengarah pada argumen di atas.
Secara formasi vegetasi hutan dan savana memiliki karakteristik
vegetasi yang tentunya berbeda. Perbedaan dalam hal komposisi jenis ini dapat
terjadi secara gradual sehingga menyebabkan adanya daerah batas atau
bondaries antara hutan dan savana. Selain itu kondisi mikroklimat juga akan
berbeda antara hutan dan savana. Di dalam penelitiannya di daerah perbatasan
antara hutan dan savana di Brazil, Hoffman (Hoffman et al., 2010) mencatat
bahwa savana memiliki nilai kecepatan angin (wind speed), suhu udara dan
muatan bahan bakar (fuel loads) yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan.
Hasil yang sama juga penulsi peroleh di Baluran. Kemudian secara visual
memang terdapat perbedaan yang jelas antara hutan dan savana seperti terlihat
pada gambar diagram profile (Gambar 2). Untuk lebih jauh menganalisis
mengenai perbedaan komposisi vegetasi antara hutan dan savana dan adanya
daerah batas, hasil analisis ordinasi NMDS (Gambar 3) memperlihatkan pola
bahwa titik‐titik ordinasi antara hutan (forest) batas (border) dan savana
memang terletak tidak saling tumpang tindih. Ada semacam pemisahan dan
gradasi antara titik‐titik ordinasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa
memang secara komposisi vegetasi antara hutan, batas dan savana memang
berbeda‐beda (distinct). Selanjutnya dari hasil analisis tanah di kawasan ini
(Tabel 3) dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam hal
faktor edafik. Baik hutan maupun savana memiliki jenis tanah alluvial yang sama.
Kemudian kedua kawasan ini juga sama‐sama memiliki nilai pH, Bahan Organik,
Nitrogen serta Kalium/potassium yang masuk dalam kategori yang sama.
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Gambar 2. Daerah perbatasan yang jelas antara hutan (kiri) dan savana (kanan)
di areal Bekol kawasan Taman Nasional Baluran Jawa Timur

Gambar 3. Hasil analisis ordinasi NMDS memperlihatkan perbedaan karakteristik
vegetasi yang jelas (disticnt) antara hutan, daerah batas dan savana
di kawasan Taman Nasional Baluran
Tabel 3. hasil analisis tanah jenis alluvial di kawasan Taman Nasional Baluran

Sampel
BURNED SITE
(savana)
BORDER SITE
(forest)
GRAZED SITE

pH (1:2,5)
H20
KCl

C Organik N Total P tersedia K tersedia Kadar air
%
%
ppm
ppm
KU % KL %

6,74
Netral

3,51
Tinggi

0,23
Sedang

12,09
Rendah

140,90
Sedang

12,72 41,25

6,65
Netral
6,94
Netral

4,39
Tinggi
2,97
Sedang

0,27
Sedang
0,15
Rendah

32,08
Tinggi
16,64
Sedang

176,12
Sedang
256,66
Tinggi

18,56 43,61
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17,20 43,95

Archibald (2008) menggunakan model simulasi untuk memperkirakan
efek api, curah hujan dan grazing terhadap stabilitas komunitas savana di Afrika.
Api atau kebakaran telah lama dijadikan salah satu minat penelitian dalam
ekologi komunitas, dan jika dikaitkan dengan keberadaan savana, api dikatakan
memainkan peranan yang penting. Di dalam papernya yang berjudul “the origin
of the savanna biome”, Beerling dan Osborne (2006) menunjukkan bahwa api
atau kebakaran mempercepat forest loss dan juga mempercepat ekspansi
rumput C4 melalui serangkaian feedback loop yang positif sehingga setiap
adanya api/peristiwa kebakaran akan semakin menyebabkan peristiwa kemarau
panjang yang pada gilirannya akan semakin memperbanyak jumlah titik api
ataupun kebakaran itu lagi. Dari tahun 2000 sampai dengan 2013 terdapat
kurang lebih 390 hotspot di kawasan Taman Nasional baluran yang sebagian
besarnya terjadi di savana dan di kawasan hutan monsun (Gambar 4 dan 5). Api
berperan penting dalam menjaga savana agar tetap menjadi savana. Dengan
demikian pengelola rutin mengadakan pembakaran terkontrol di savana‐savana
agar regenerasi rumput dapat berjalan baik serta untuk memusnahkan jenis
tumbuhan berkayu asing yang memiliki sifat invasif yaitu Acacia nilotica yang saat
ini telah menjadi permasalahan tersendiri di Taman Nasional Baluran. Api adalah
salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas
padang rumput dan savana. Kebakaran memungkinkan rumput‐rumput pakan
satwa lebih tersebar dan lebih produktif. Api juga mengontrol biji‐biji tumbuhan
berkayu yaitu dengan memusnahkan dan menghambat pertumbuhannya,
sehingga vegetasi rumput bebas dari pengaruh naungan dan persaingan dengan
vegetasi lain (Sabarno, 2002). Pembakaran terkontrol pun selain di savana juga
dilakukan di beberapa titik hutan monsun utamanya di akhir musim penghujan.
Tujuannya adalah untuk mengurangi bahan bakar atau fuel loads saat musim
kering tiba, sehingga akan dapat meminimalisir potensi terjadinya kebakaran
besar yang akan sulit diatasi.
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Gambar 4. Peta distribusi hotspot tahun 2000 – 2012 di Taman Nasional Baluran

Gambar 5. Luasan masing‐masing areal terdampak hotspots 2000 – 2012 di
kawasan Taman Nasional Baluran Jawa Timur
Peran daripada penginderaan jauh dan remote sensing di dalam ekologi
terutama dalam konteks kebakaran/api dan manajemen vegetasi telah lama
dikenal, serta studi mengenai pemetaan dan analisa sejarah kebakaran/api sudah
sangat familiar (Arno et al., 1977, Chuvieco and Congalton, 1989, Keane et al.,
2001, Van Wilgen et al., 2000, Verlinden and Laamanen, 2006). Namun demikian
memang belum begitu banyak yang menggunakan teknologi ini untuk ekosistem
savana, terutama di Indonesia (Chacón‐Moreno, 2004, Sano et al., 2010, Hudak
and Brockett, 2004, Stroppiana et al., 2003) khususnya lagi areal savana yang
sangat luas di Nusa Tenggara dan Maluku (Fisher et al., 2006b). Untuk itu,
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sebagai komparasi dari hasil pemetaan hotspots untuk savana di Taman Nasional
Baluran Jawa Timur, berikut akan diperlihatkan pula hasil pemetaan hotspots
pada rentang waktu yang sama (2000‐2012) untuk Pulau Sumba, Nusa Tenggara
Timur (Gambar 6). Distribusi hotspots di Pulau Sumba secara keseluruhan ada di
tiga kabupaten yaitu Sumba Barat, Tengah dan Timur. Distribusi paling banyak di
Kabupaten Sumba Tengah. Sebagian besar hotspots terbentuk mulai dari
kawasan pesisir di bagian Utara. Kawasan yang paling banyak terbakar adalah
savana. Di Taman Nasional Manupeu Tanah Daru (Gambar 7) terdapat ±94
hotspots yang dominan berada di savana.

Gambar 6. Distribusi hotspots di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur 2000‐2013

Gambar 7. Distribusi hotspots di kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru,
Sumba, Nusa Tenggara Timur, 2000‐2013
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Selain studi yang dilakukan penulis, sebelumnya Fisher dkk (2006b)
pernah melakukan studi yaitu menerapkan aplikasi standar untuk monitoring
pola kebakaran di lanksp savana yang telah sukses di Australia Utara, ke
beberapa desa berlanskap savana di Flores dan Sumba, Nusa Tenggara Timur,
namun hanya untuk rentang waktu dua tahun saja. Teknologi remote sensing,
telah memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam lagi mengenai pola
fragmentasi habitat, utamanya di Nusa Tenggara dimana savana merupakan
lanskap utama. Dengan demikian mungkin dapat pula men‐support pendapat
serta contoh dan bukti sebelumnya mengenai asal‐usul savana, khususnya di
kawasan Nusa Tenggara Timur (Tacconi and Ruchiat, 2006).
Bukti atau petunjuk selanjutnya mengenai asal usul savana di Baluran
adalah adanya perubahan komposisi jenis (pohon) di savana menjadi menyerupai
di hutan monsun jika api dihilangkan. Akibat kecilnya kontrol api (lama tidak
dilakukan pembakaran terkendali) terutama pada kawasan seperti Kramat dan
Balanan di Taman Nasional Baluran, menyebabkan terjadinya pergeseran
komposisi dan struktur dari savana menjadi komposisi jenis pohonnya
menyerupai di hutan monsun. Hasil analisis multivariate (Gambar 9)
memperlihatkan titik‐titik savana yang lama tidak terbakar (savan old) letaknya
berdekatan dengan titik hutan monsun (monsoon forest) di dalam ruang
ordinasi 3 dimensi NMDS. Hal ini mengindikasikan terdapat kemiripan dalam hal
komposisi komunitas tumbuhan berkayu diantara kedua tipe bioma ini. Dari hasil
analisis klaster (Gambar 8) dapat diketahui bahwa titik savana old 1 dan 3
memiliki tingkat similaritas yang sangat tinggi (cophinent index = 0,95) dengan
titik monsoon 1. Demikian pula halnya dengan titik ordinasi monsoon 3 dengan
savana old 2 dengan index cophinent sebesar kurang lebih 0,91. Hal ini semakin
memperkuat hasil dari NMDS. Secara ilmiah dapat ditarik kesimpulan bahwa
mulai terjadi pergeseran formasi dari savana (yang lama tidak mengalami api)
menjadi menyerupai hutan monsun yang dicirikan di savana oleh adanya
persamaan dengan hutan monsun di dalam hal komposisi vegetasi tumbuhan
berkayu/pohon serta terbentuknya struktur yang menjadi lebih kompleks dari
hasil pengamatan di lapangan.
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Gambar 8. Hasil analisis klaster antara struktur dan komposisi savana relatif lama
tidak terbakar dengan hutan monsoon yang relatif lama tidak
terbakar di kawasan Taman Nasional Baluran
Analisis SIMPER (similarity percentage) memperlihatkan jenis‐jenis yang
diperkirakan memegang peranan penting dalam hal perbandingan kedua
formasi yaitu hutan monsun dan savana tak terbakar. Ada sepuluh jenis pohon
yang masing‐masing presence atau hadir di salah satu, keduanya atau tidak hadir
di salah satu atau kedua formasi tersebut serta dalam proporsi nilai kelimpahan
yang bervariasi. Jenis yang berkontribusi paling besar adalah Erythrina sp dan
Flacourtea sp (Contrib % = 12,66, dan 11,25) (Tabel). Kedua jenis ini juga sama‐
sama presence atau hadir dikedua formasi tersebut (hutan monsun dan savana
tak terbakar) namun dengan rerata kelimpahan yang berbeda, Erythrina sp lebih
melimpah di hutan monsun sedangkan untuk Flacourtea sp, kelimpahannya lebih
banyak di savana yang tak terbakar. Secara total ada tujuh jenis pohon yang
sama‐sama hadir di kedua formasi (Tabel 4). Hanya ada satu jenis pohon yang
tidak ada di hutan monsun dan hanya ada di savana yaitu Acacia leucophlea.
Sebaliknya, ada lima jenis pohon yang tidak ada di savana (Tabel 4). Jenis
karakteristik hutan monsun/gugur daun/kering di Baluran biasanya adalah
Walikukun (Schoutenia ovata), Rukem (Flacourtea sp), dan Asam Jawa
(Tamarindus indicus) (Whitten et al., 1996). Dari hasil SIMPER terlihat bahwa
ketiga jenis ini juga dijumpai pada grup unburn savanna yang juga menguatkan
dasar argumentasi hipotesa awal mengenai asal‐usul savana di Baluran.
Savana dapat dikatakan sebagai alternative state di dalam kerangka
state dan transisi. Beberapa penelitian di lokasi yang berbeda‐beda, savana
disimpulkan sebagai alternate vegetation state yang bisa reversible namun
seringkali irreversible (Gillson and Ekblom, 2009, Twidwell et al., 2013).
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Gambar 9. Hasil analisis ordinasi NMDS dengan menggunakan data struktur dan
komposisi savana relatif lama tidak terbakar dan hutan monsoon
yang relatif lama tidak terbakar di kawasan Taman Nasional Baluran
Tabel 4. Hasil analisis SIMPER grup Monsoon forest dan unburn savanna di lokasi
sampling kawasan Taman Nasional Baluran

Species
Erythrina sp
Flacourtea sp
Hibiscus sp
Schoutenia ovata
Schleicera oleosa
Grewia eriocarpa
Acacia leucophlea
Capparis sepiaria
Tamarindus indicus
Glochidion sp
Cordia sp
Helicteres isora

Group monsoon
forest
Av.Abund
1,87
0,33
0,82
2,55
0,47
0,67
0
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Group unburn
savanna
Av.Abund
0,47
1,28
0
2,46
0,67
0
0,67
0,33
0,33
0
0
0

Contrib%
21,15
11,25
8,71
8,54
8,26
7,79
6,51
5,15
4,92
3,81
3,56
3,56

Cum.%
21,15
32,4
41,11
49,65
57,91
65,7
72,2
77,35
82,27
86,08
89,63
93,19

Savana relatively mudah untuk berubah menjadi hutan sekunder atau
tegakan jenis alien invasive (seperti contohnya di Baluran dengan savananya
yang banyak berubah menjadi tegakan murni Acacia nilotica) namun akan sangat
sulit untuk dirubah atau merubah menjadi savana kembali sekali konversi ini
telah terjadi. Saat masa juvenile nya pohon atau jenis berkayu dihambat untuk
tumbuh oleh interaksi dengan rumput dan juga api, akan tetapi sekali saja jenis‐
jenis berkayu atau jenis pohon ini mampu mengatasi hambatan ini dan tumbuh
mencapai lapisan kanopi, pohon‐pohon ini dapat menekan rumput dan
tetumbuhan bawah lainnya serta mengurangi fuel loads yang pada akhirnya akan
mengurangi frekuensi kebakaran (Skowno et al., 1999, Bond and Wilgen, 1996).
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Oleh karena itu menurut Bond dan Wilgen, ketika api atau kebakaran telah absen
atau tidak ada untuk interval waktu yang lama, savana akan berubah menjadi
hutan sekunder yang tahan api atau thickets yang semakin tua usianya akan
semakin meningkat kemampuan tahan apinya. Van Langevelde et al. (2003)
memberikan contoh lainnya. Ia membuat konsep feedback loop antara api dan
grazing serta efeknya terhadap rumput (fuel load) dan biomasa tumbuhan
berkayu di savana. Intensitas grazing oleh mamalia yang cukup tinggi di savana
akan menyebabkan penurunan di dalam biomasa rumput yang kemudian akan
menyebabkan penurunan bahan bakar atau fuel load. Penurunan bahan bakar ini
menyebabkan jika terjadi kebakaran, tidak begitu parah sehingga tidak begitu
merusak jenis pohon sehingga akan meningkatkan jumlah jenis pohon dan
individunya. Contoh lainnya adalah dominasi jenis berkayu di savana Mitchell di
Australia telah menciptakan kondisi dimana upaya reintroduksi api/pembakaran
terkendali (untuk merubah kembali menjadi padang rumput) kini tidak
memungkinkan lagi dikarenakan tebalnya lapisan thicket yang terbentuk pada
struktur atas sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran atau
perubahan komposisi jenis di Mitchell grassland (Van Etten, 2010, Burrows et al.,
1991, Burrows et al., 1986). Ini menurut Langevelde et al. (2003) menrupakan
alternative vegetation state yang irreversible (stable state). Kajian ini
menekankan bahwa asal usul savana tidak bisa hanya ditentukan dari observasi
saja namun juga penelitian yang menyeluruh dari segala aspek utamanya seperti
ekologi dan evolusi, biogeografi, arkeologi dan lainnya.
KESIMPULAN
Savana di Taman Nasional Baluran berasal dari hutan monsun/hutan
kering/hutan gugur daun yang kerap terbakar dengan intensitas yang tinggi
serta frekuensi yang sering di masa lampau. Kesimpulan ini didapatkan
berdasarkan tiga point dari penelitian ini yaitu: (1) adanya daerah batas yang
jelas antara hutan dan savana yang tidak ada hubungannya dengan perubahan
faktor edafik, (2) adanya pola kebakaran di masa lampau yang memang banyak
terjadi di areal hutan monsun dan savana dan (3) adanya perubahan komposisi
jenis dan struktur pada savana (menyerupai komposisi jenis hutan monsun) jika
unsur api dihilangkan. Untuk wilayah NTT pendapat dominan pun meyakini
bahwa savana berasal dari hutan monsun yang kerap terbakar/dibakar untuk
pembukaan lahan dan aktivitas manusia lainnya. Namun demikian, literature
hasil penelitian di Brazil, Afrika dan Australia menunjukkan bahwa savana,
apapun sebab terbentuknya, dipertahankan oleh kebakaran, yang membatasi
suksesi semak alami dan hutan.
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ABSTRAK

Silvopastur merupakan sistem tanaman yang mengintegrasikan tanaman hutan,
rumput dan ternak. Dengan sistem tersebut dapat diperoleh keuntungan
ekonomi dan manfaat lingkungan. Penelitian ini bertujuan memperoleh model
silvopastur di Pulau Timor. Data diperoleh dari hasil wawancara dan pengukuran.
Data dianalis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model
silvopastur di Pulau Timor dilaksanakan pada lahan yang beriklim semi arid,
dengan jenis vegetasi dominan berupa ampupu , casuarina, dan rumput
padang, dengan kerapatan tegakan rendah sampai sedang. Masyarakat
melakukan silvopastur pada hutan milik negara tanpa ijin dari pemerintah. Hak‐
hak masyarakat di sekitar hutan belum diatur. Diperlukan perubahan kebijakan
yang berkaitan dengan silvopastur berupa penyediaan lahan untuk silvopastur,
perbaikan model pengelolaan ternak, dan peningkatan produktivitas lahan.
Kata kunci : Silvopastur, kerapatan tegakan, model
LATAR BELAKANG
Silvopastur
merupakan sistem tanaman yang mengintegrasikan
tanaman hutan, rumput dan ternak (Houx III et al, 2013). Dengan sistem
tersebut dapat diperoleh keuntungan ekonomi (Stainback & Alavalapati , 2004)
dan manfaat lingkungan (Alavalapati et al, 2004). Keuntungan ekonomi
diperoleh dari hasil penjualan ternak, sedangkan keuntungan jasa lingkungan
dapat berupa simpanan karbon, pengatur tata air, habitat satwa dan pencegah
erosi. Silvopastur dapat dilakukan pada hutan alam dan hutan tanaman. Contoh
silvopastur di hutan alam terdapat di Cagar Alam Mutis dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mutis Timau,. sedangkan contoh silvopastur
di hutan tanaman terdapat di hutan lindung Ajaobaki, Kabupaten Timor Tengah
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Selatan. Silvopastur telah dikembangkan di berbagai negara ( Cubbage et al
2012)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi ternak. Dinas
kehutanan propinsi NTT menargetkan jumlah ternak sapi di Nusa Tenggara Timur
sebanyak 1.000.049 ekor (Dinas Peternakan NTT, 2013). Untuk mewujudkan
target tersebut, perlu dukungan lahan yang cukup memadai. Lahan kehutanan
merupakan lahan yang sangat potensial untuk mendukung target NTT sebagai
provinsi ternak. Tahun 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kawasan
hutan dengan luas 1.686.700 ha. Dari luas tersebut, 886.100 ha diantaranya
tidak bervegetasi hutan (Dinas Kehutanan NTT, 2013) yang dapat dimanfaatkan
untuk silvopastur.
Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya memiliki iklim semi arid (Piggin,
2003). Hal ini menimbulkan permasalahan pada produksi pangan dan
pendapatan masyarakat. Sebagian besar petani tidak dapat memenuhi
kebutuhan pangan yang disebabkan kekurangan air. Untuk membantu
mengatasi masalah pangan, para petani umumnya melakukan usaha peternakan.
Hasil usaha peternakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan
kebutuhan lainnya. Pada beberapa daerah, usaha peternakan dilakukan dengan
cara penggembalaan liar,namun beberapa daerah lain telah dikenal usaha
peternakan terikat dan dalam kandang. Hutan merupakan sumber utama pakan
ternak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat potensial untuk dikembangkan
sebagai areal silvopastur. Silvopastur selain memberikan manfaat lingkungan,
juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Umumnya masyarakat sekitar hutan
yang memperoleh manfaat ekonomi dari usaha silvopastur. Manfaat lingkungan
yang dapat diperoleh adalah habitat satwa, simpanan karbon, pengatur tata air
dan pencegah erosi tanah.
Kerjasama multi sektor diperlukan untuk mendukung program NTT sebagai
Provinsi ternak. Lahan hutan yang tersedia untuk areal silvopastur merupakan
kewenangan dari Dinas Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Sedangkan peningkatan produksi ternak merupakan kepentingan
dari Dinas Peternakan dan masyarakat. Belum ada kerjasama multi sektor yang
berkaitan dengan silvopastur di Pulau Timor. Makalah ini mendiskusikan model
silvopastur di Pulau Timor.
METODE PENELITIAN
Kerangka berpikir
Model merupakan abstraksi dari kejadian alam (Purnomo 2012, Grant et
al 1997, Kuncahyo 2005). Model silvopastur di Pulau Timor merupakan
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kumpulan komponen yang mempengaruhi produktivitas silvopastur di Pulau
Timor. Produksi pakan ternak dan kesejahteraan masyarakat merupakan fokus
utama dalam penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka berpikir
Tempat dan waktu penelitian
Penelitian dilakukan di Pulau Timor. Sebagai studi kasus, penelitian
dilakukan di Hutan Gunung Mutis, Hutan Lindung Ajaobaki, dan Hutan Lindung
Binaus. Penelitian dilakukan bulan Mei sampai dengan bulan September tahun
2015.

Gambar 2. Peta Pulau Timor
Data dan cara pengumpulan data
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : iklim, kebijakan,
kerapatan tegakan, jenis tanaman dan respon masyarakat terhadap kebijakan.
Data diperoleh dari hasil studi literatur, pengukuran dan wawancara. Data
kerapatan tegakan diperoleh dari hasil pengukuran pada plot yang berukuran 20
m x 20 m yang diletakan secara sistematis. Wawancara dilakukan di desa yang
berbatasan dengan hutan. Desa tersebut antara lain Desa Fatumnasi, Desa
Ajaobaki, dan desa Binaus. Dari tiap desa diwawancara 10 orang tokoh kunci
yang mengetahui kegiatan silvopastur di lokasi tersebut.
Total terdapat 30
tokoh masyarakat yang diwawancarai. Selain itu dilakukan wawancara dengan
wakil dari Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan, Cagar Alam Mutis, dan KPHL
Mutis Timau, serta wakil dan LSM/ WWF.
Analisis data
Data dianalisis secara deskriptif. Silvopastur di pulau timor membentuk
suatu model silvopastur.
Model tersebut dibandingkan dengan model
silvopastur lainnya yang ada di daerah lain. Dengan cara tersebut akan diperoleh
perbaikan dari model silvopatur yang ada di Pulau Timor.
HASIL PENELITIAN
Iklim dan kesuburan tanah
Silvopastur di Pulau Timor dilakukan pada lahan yang memiliki iklim semi
arid. Pulau Timor memiliki musim kering yang ekstrim mulai bulan April hingga
Oktober atau November. Hal ini disebabkan oleh angin monsoon yang berasal
dari benua Australia. Musim hujan terjadi pada Bulan November atau Desember
hingga Maret atau April yang disebabkan angin monsoon barat daya . Waktu
dan kuantitas hujan berkarakteristik ekstrim. Rata‐rata curah hujan 1000‐1500
mm dan umumnya bertambah sesuai ketinggian tempat. Suhu maksimum
musim hujan bervariasi antara 35 oC ‐ 38 oC dan suhu minimum musim hujan
bervariasi antara 22 oC ‐ 25 oC. Pada musim kering suhu maksimum antara 22 oC
hingga 35oC dan suhu minimum antara 19 oC ‐ 22 oC, pada dataran tinggi variasi
ektrim lebih tinggi. Penguapan bervariasi antara 4 hingga 9 mm per hari dengan
total 2000 mm/tahun. (Piggin, 2003).
Curah hujan yang rendah menyebabkan produksi pakan rumput di Pulau
Timor relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk
silvopastur, masyarakat setempat menggunakan jenis sapi Bali yang
memerlukan pakan relatif kecil dibandingkan jenis sapi lain dan dapat
beradaptasi dengan kondisi setempat. Pada puncak musim kemarau, umumnya
hutan di pulau Timor tidak dapat digunakan untuk memberikan pakan ternak.
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Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat setempat menanam rumput raja
pada lahan milik.
Masyarakat setempat telah beradaptasi dengan iklim semi Arid dengan
bertani subsisten dengan jenis tanaman shorghum, jali‐jali, padi, kacang hijau,
dan labu.
Pertanian dengan sistem tebas bakar dilakukan sejak
diperkenalkannya tanaman jagung oleh pemerintah Belanda dan Portugis tahun
1670 (Fox, 1877). Penggembalaan ekstensif dilakukan sejak diperkenalkannnya
sapi oleh pemerintah belanda tahun 1912. Masyarakat setempat terbiasa
memiliki setengah hektar lahan permanen dan lebih dari 1 hektar lahan yang
dikelola dengan sistem tebas bakar. Selain itu juga terdapat sawah dengan
sistem irigasi teknis namun luasnya sangat terbatas.
Sebagian besar lahan pertanian mengalami kekurangan air. Lahan
tersebut hanya mampu ditanami satu kali panen pada musim hujan. Namun
demikian pada lahan tersebut masih dapat ditumbuhi dengan pakan ternak dari
jenis rumput‐rumputan atau jenis tanaman keras seperti lamtoro dan turi.
Keadaan ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk usaha peternakan.
Usaha peternakan dilakukan secara liar dan secara terikat. Contoh
penggembalaan liar ditemukan di Cagar Alam Gunung Mutis dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau. Sedangkan contoh peternakan secara
terikat ditemukan di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.
Selain atas dorongan ekonomi, kegiatan silvopastur di Pulau Timor juga
memiliki tujuan non ekonomi. Hewan ternak adalah simbol kekayaan bagi
masyarakat tradisional di Pulau Timor. Semakin banyak ternak yang dimiliki
maka status sosialnya naik. Oleh karena itu banyak masyarakat melakukan usaha
silvopastur karena ingin dirinya termasuk ke dalam kelas sosial yang lebih tinggi.
Tanah di Pulau Timor berasal dari sedimen laut yang berkapur dengan
pH 8 ‐ 9. Tanaman pertanian dan pakan ternak sering mengalami kekurangan zat
besi, seng dan phosphor. Pada beberapa daerah kondisi tanah cukup
mendukung untuk produksi pakan ternak. Namun pada daerah tertentu tidak
terdapat produksi pakan ternak yang diakibatkan kesuburan tanah yang sangat
rendah.
Budaya masyarakat
Masyarakat pulau Timor telah lama melakukan praktik penggembalaan
di dalam kawasan hutan. Menurut Piggin (2003) pertanian di Pulau Timor
dipengaruhi oleh iklim semi arid dengan musim kemarau yang panjang dari
bulan April sampai bulan Oktober. Dengan kondisi demikian peternakan menjadi
salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Sebagian besar
masyarakat di Pulau Timor melakukan usaha pertanian secara subsisten. Panen
umumnya hanya dilakukan satu kali pada musim penghujan. Menurut fuah et al
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(2014) peternakan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari masyarakat
pulau Timor.
Menurut Campos et al (2011) kondisi lingkungan membentuk persepsi
dan pengetahuan lokal yang khas yang berguna untuk mempertahankan
hidupnya. Penggembalaan di dalam kawasan hutan meruapakan salah satu
bentuk adaftasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Umumnya masyarakat
setempat mengalami kekurangan pakan untuk ternaknya. Oleh karena itu
mereka menggembalakan ternak di dalam hutan. Di dlam hutan terdapat padang
rumput dan pakan ternak yang tumbuh di bawah tegakan. Peternakan di dalam
hutan didukung dengan kondisi keamanan hutan yang mendukung untuk usaha
peternakan. Di kawasan hutan tersebut jarang terjadi tindakan pencurian. Hal ini
berlainan dengan kondisi keamanan hutan di Pulau Jawa. Umumnya masyarakat
peternak di Pulau Jawa tidak menggembalakan ternak di dalam hutan karena
sering terjadi pencurian. Mereka membudidayakan ternak di dalam kandang (
Rasyid et al 2013). Dengan sistem tersebut model peternakan di Pulau Jawa
dapat diterima oleh pihak kehutanan ( Akbarok et al. 2015) Menurut Sodhi et al
(2008) sebagian besar masyarakat lokal tidak mendukung kebijakan yang
berusaha membatasi kegiatan mereka untuk memperoleh pendapatan.
Pada tahun 1912 pemerintah belanda memasukan jenis sapi Bali ke
Pulau Timor (Piggin, 2003). Jenis ternak tersebut dapat beradaptasi dengan baik
di Pulau Timor. Namun demikian permasalahan baru muncul yaitu tidak tersedia
pakan ternak yang cukup di lahan milik masyarakat. Oleh karena itu mereka
menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan. Pola peternakan tersebut
telah berlangsung 100 tahun lebih.
Menurut Campos et al (2011) pengetahuan lokal meruapakan salah satu
unsur yang harus diperhatikan dalam pengelolan hutan. Masyarakat lokal perlu
dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan. Menurut
Gunawan et al (2004) kebijakan yang berusaha mengeluarkan masyarakat dari
kawasan hutan mengalami kegagalan.
Selain model ternak lepas, di Pulau Timor terdapat model pengelolaan
ternak secara terikat di daerah Amarasi ( Piggin 2003). Model peternakan
tersebut tidak merusak hutan. Sumber pakan utama adalah pohon lamtoro, dan
pengambilan pakan dilakukan oleh manusia.. Model peternakan Amarasi
dikembangkan mulai tahun 1930. Model peternakan ini dapat diterima oleh pihak
kehutanan dan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dilakukan di sekitar
kawasan hutan Mutis dan kawasan sekitar hutan laiinya karena adanya
hambatan budaya masyarakat setempat.
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Kebijakan silvopastur
Aktititas silvopastur di Pulau Timor dilakukan pada hutan produksi,
hutan lindung dan cagar alam. Masyarakat tidak memperoleh ijin silvopastur,
meskipun demikian masyarakat tetap melakukan praktik silvopastur secara
illegal.
Peraturan yang terkait dengan praktik silvopastur di Pulau Timor antara
lain peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.14/Menlhk‐II/2015 tentang tata cara pemberian izin usaha
pemanfaatan kawasan silvopastura pada hutan produksi. Menurut peraturan
tersebut, kegiatan silvopastur hanya dapat diijinkan pada areal hutan produksi.
Oleh karena itu kegiatan silvopastur di Cagar Alam Gunung Mutis dan KPHL
Mutis Timau bersifat illegal.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.14/Menlhk‐II/2015 tentang tata cara pemberian izin usaha
pemanfaatan kawasan silvopastur pada hutan produksi, terdapat persyaratan
dan dokumen untuk memperoleh ijin silvopastur, yaitu :
a. Fotocopy KTP dari pemohon perorangan;
b. Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN dan BUMD dari
instansi yang berwenang;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan
untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
e. Peta Areal Permohonan IUPK‐Silvopastura skala 1:5.000 beserta
electronic file format shp;
f. Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang
dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
membidangi pemantapan kawasan hutan;
1. Izin Lingkungan (IL) dan dokumen UKL‐UPL yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang;
g. Surat Keterangan Gubernur yang menyangkut nama pemohon, lokasi,
jenis ternak dan kesanggupan pemerintah provinsi untuk pembinaan
usaha ternak yang dibudidayakan; dan
h. Proposal teknis, yang berisi antara lain:
1) Kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat
setempat pada areal yang dimohon;
2) Kondisi umum badan usaha;
3) Maksud dan tujuan, rencana teknis kegiatan usaha
pemanfaatan kawasan silvopastura, organisasi, pembiayaan
(cashflow), kelayakan finansial dan sosial ekonomi, rencana
investasi, prospek usaha, serta perlindungan dan pengamanan
hutan.
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Dilihat dari persayaratan dokumen tersebut, besar kemungkinan
masyarakat sekitar hutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Ijin
silvopastur hanya mungkin diperoleh pengusaha besar atau orang yang memiliki
modal kuat. Kebijakan tersebut tidak dapat diguanakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat.
Dari hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat tidak pernah
mengurus perijinan untuk silvopastur. Alasanya adalah pengurusan ijin terlalu
rumit dan memerlukan biaya yang besar. Selain itu tanpa surat ijin pun mereka
dapat melakukan kegiatan silvopastur di Cagar Alam, Hutan lindung dan hutan
produksi.
Peraturan lain yang terkait dengan kegiatan silvopastur adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan tersebut berisi larangan memasukan
jenis‐jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan Cagar Alam.
Ternak merupakan jenis bukan asli oleh karena itu dilarang dimasukan ke dalam
Cagar Alam Gunung Mutis. Namun demikian masyarakat setempat tetap dapat
melakukan penggembalaan liar di Cagar Alam.
Terdapat upaya untuk menghentikan kegiatan silvopastur di dalam
hutan. Menurut hasil wawancara diketahui bahwa tahun 1997 sampai tahun 2003
telah dilakukan upaya untuk mengeluarkan sapi dari Cagar alam Mutis. Namun
demikian upaya tersebut tidak berhasil karena adanya resistensi dari masyarakat.
Masyarakat setempat menolak larangan silvopastur di dalam kawasan hutan.
Kerapatan tegakan
Menurut Feldhake et al. (2005) kerapatan tajuk berpengaruh terhadap
produksi pakan ternak. Silvopatur di Pulau Timor dilakukan pada hutan dengan
kerapatan sangat rendah sampai sedang. Di hutan Gunung Mutis terdapat
hutan yang memiliki kerapatan rendah dan sedang yang digunakan untuk
penggembalaan ternak. Sedangkan hutan Ajaobaki merupakan hutan tanaman
dengan jenis tanaman Casuarina sp. Kerapatan tegakan rata‐rata 385 phn/ha.
Hutan tersebut digunakan sebagi areal silvopastur oleh masyarakat sekitar hutan
mulai tanaman berumur 10 tahun. Hutan di Binaus memiliki kerapatan sangat
tinggi yaitu 1.195 phn/ha. Masyarakat tidak dapat melakukan penggembalaan
ternak pada hutan tersebut. Sebagian hutan di Gunung Mutis mempunyai
kerapatan tajuk yang tinggi sehingga tidak menghasilkan pakan ternak. Dengan
demikian kerapatan tergakan berpengaruh terhadap kegiatan silvopastur.
Pemerintah belum menyediakan lahan untuk silvopastur. Pembangunan
hutan umumnya ditujukan untuk mnfaat ekologi. Oleh karena itu hasil
pembangunan hutan berupa tegakan hutan dengan kerapatan tinggi dan tidak
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menghasilkan pakan ternak. Adapun hutan yang diguanakan masyarakat untuk
kegiatan silvopastur adalah hutan yang tumbuh secara alami yang memiliki
kerapatan tajuk yang rendah. Selain itu di dalam kawasan hutan terdapat padang
rumput yang digunakan oleh masyarakat setempat. Sementara itu pemerindah
daerah sedang berusaha meningkatkan populasi ternak di Pulau Timor dan
pulau‐pulau lainnya di Proppinsi Nusa Ternggara Timur ( Dinas Peternakan NTT
2013). Dengan luas padang penggembalaan yang terbatas maka kawasan hutan
terancam untuk digunakan sebagai sumber pakan ternak.
Silvopastur merupakan titik tengah antara kepentingan ekologi dengan
ekonomi masyarakat. Padang rumput memiliki manfaat ekonomi yang tinggi
tetapi tidak memiliki manfaat ekologi. Sedangkan hutan yang mimiliki kerapatan
tajuk tinggi seperti di gunung mutis dan binaus memiliki manfaat ekologi tinggi
tetapi tidak dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sementara
itu hutan silvopastur memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga
menghasilkan manfaat ekologi karena adanya vegetasi pohon dalam lahan
tersebut. Menurut Shrestha dan Alavalapati (2004) silvopastur memiliki manfaat
ekologi dan ekonomi.
Manfaat Ekonomi dan manfaat ekologi
Dari hasil wawancara diketahui bahwa Cagar Alam Gunung Mutis dan
Ajaobaki dapat digunakan sebagai areal silvopastur selama 11 bulan. Pada
puncak musim kemarau (bulan Oktober atau November) lahan tersebut tidak
dapat digunakan untuk areal silvopastur karena tidak ada produksi pakan ternak.
Untuk mengatasi masalah tersebut para peternak memberi makan ternak
mereka dengan menggunakan rumput raja yang ditanam di lahan milik mereka.
Tanaman tersebut sengaja dipersiapkan untuk menghadapi musim kemarau.
Umumnya manfaat ekonomi dari usaha silvopastur diterima oleh
masyarakat setempat. Ternak umumnya dibunuh dan dimakan pada acara pesta
tradisional. Daging ternak berkontribusi kecil terhadap nutrisi masyrakat desa.
Pada beberapa daerah hasil ternak dijual ke luar pulau (Piggin, 2003).
Terdapat dua model pengelolaan ternak di sekitar kawasan hutan.
Model pertama adalah model pengelaaan ternak di dalam kandang. Umumnya
ternak yang dikembangkan adalah jenis sapi jantan. Jenis sapi jantang dipilih
untuk usaha pengegemukan sapi karena jenis sapi ini memiliki harga jual yang
tinggi. Sapi yang berumur 4 tahun dapat mencapai harga Rp. 9.000.000 per
ekor.
Atau para peternak dapat memperoleh keuntungan rata‐rata
Rp.2.250.000/ekor/tahun. Kelemahan dari model pengelolaan ternak ini adalah
memerlukan biaya tenaga kerja yang tinggi. Satu orang peternak hanya mampu
memelihara 2 ekor sapi. Keuntungan dari model pengelolaan ternak ini adalah
ramah terhadap lingkungan dan dapat diterima oleh pihak kehutanan. Model
yang kedua adalah model pengelolaan ternak lepas di dalam kawasan hutan.
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Umumnya masyarakat melakukannya untuk memperoleh anak sapi atau pedet.
Harga satu anak sapi pada saat penelitian Rp. 3500.000/ ekor. Satu ekor ternak
induk dapat menghasilkan pedet mulai umur 4 tahun. Harga sapi betina yang
telah berumur 4 tahun Rp.6000.000/ekor atau rata‐rata peternak memperoleh
keuntungan Rp.1500.000/ekor. Lamanya waktu pemeliharaan sapi hingga
menghasilkan pedet menyebabkan masyarakat sekitar hutan lebih tertarik
menggunakan model ternak lepas di dalam kawasan hutan. Model ini dikenal
dengan silvopastur. Keuntungan dari model silvopastur adalah memerlukan
biaya tenaga kerja yang kecil. Tiap peternak mampu memelihara sapi hingga 19
ekor. Kerugian dari model silvppastur adalah ternak rawan terhadap tindakan
pencurian, rawan terhadap penyakit, dan berdampak pada kelestarian hutan
(Mullik dan Jelantik, 2009). Selain itu sistem ini menimbulkan konflik dengan
pihak kehutanan (Wells dan Bandon 1982)).
Dube (2012) menyatakan bahwa silvopastur memiliki manfaat ekologi
berupa penyerap karbon. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa manfaat
ekologi dapat diperoleh dari silvopastur. Manfaat tersebut antara lain penyerap
karbon, habitat satwa liar dan pengatur tata air. Manfaat ekonomi dan manfaat
ekologi bersifat trade off. Berikut ini manfaat ekologi di lokasi penelitian.
Tabel 1. Manfaat ekologi dan ekonomi dari silvopastur
No
1

2

3

4

Lokasi
Kerapatan tegakan Manfaat ekologi
Cagar Alam Sangat
rendah ‐
gunung Mutis (Padang)
Sedang
Simpanan karbon
Pengatur tata air
Habitat satwa
Rapat
Simpanan karbon
Pengatur tata air
Habitat satwa
KPHL Mutis
Sangat
rendah ‐
(padang)
Sedang
Simpanan karbon
Pengatur tata air
Habitat satwa
Tinggi
Simpanan karbon
Pengatur tata air
Habitat satwa
Hl Ajaobaki
Sangat rendah
‐
Sedang
Simpanan karbon
Pengatur tata air
Habitat satwa
Hl Binaus
Tinggi
Simpanan karbon

Manfaat ekonomi
Dari penjualan ternak
Dari penjualan ternak

‐

Dari penjualan ternak
Dari penjualan ternak

‐

Dari penjualan ternak

‐

Sumber : data primer , 2015
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Manfaat ekologi dan manfaat ekonomi dari silvopastur bersifat trade
off. Hutan dengan kerapatan tinggi memberikan manfaat ekologi yang tinggi
seperti simpanan karbon yang berguna untuk mencegah perubahan iklim. Hutan
yang memiliki kerapatan tinggi yang ada di Cagar Alam Mutis dan KPHL Mutis
dan kawasan hutan lainnya tidak dapat digunakan untuk silvopastur. Sementara
itu hutan yang mempunyai kerapatan tegakan yang rendah tidak dapat
memberikan manfaat ekologi, namun memberikan pakan trernak yang tinggi.
Masyarakat memanfaatkan padang rumput dan hutan dengan kerapatan sedang
yang ada di Cagar alam Mutis dan KPHL Mutis dan kawasan lainnya sebagai areal
silvopastur.
Sebagian hutan di gunung Mutis memiliki kerapatan rendah hingga
sedang. Masyarakat memanfaatkannya untuk penggembalaan ternak. Manfaat
ekonomi diperoleh masyarakat setempat berupa hasil penjualan ternak.Di
gunung Mutis terdapat hutan dengan kerapatan yang tinggi. Hutan tersebut
menghasilkan manfaat ekologi berupa air, penyerap, karbon dan habitat satwa.
Naumn demikian hutan tersebut tidak menghasilkan pakan ternak sehingga
tidak dapat digunakan untuk penggembalaan ternak. Sementara itu hutan di
Ajaobaki memiliki kerapatan tajuk yang sedang dan mebghasilkan pakan ternak.
Hutan tersebut dimanfaatkan masyarakat lokal untukpenggembalaan ternak.
Manfaat ekologi diperoleh berupa simpanan karbon dan habitat satwa. Pada
hutan di Binaus terdapat vegetasi mahoni dengan kerapatan tinggi. Masyarakat
tidak memperoleh manfaat ekonomi dari hutan tersebut.
Menurut Garret et al (2004) silvopastur merupakan manajement yang
kompleks. Selain berhadapan dengan masalah vegetasi, para pengelola
berhadapan dengan masalah ternak dan masyarakat di sekitarnya. Masalah
tersebut jika tidak bisa diatasi dapat berdampak buruk terhadap kelestarian
hutan. Namun demikian menurut Lehmkuhler et al. (1999) dalam Garret et al
(2004) ternak pohon dan pakan ternak dapat dimanipulasi sehingga tidak
merugikan satu sama lain.
PEMBAHASAN
Model terdiri dari komponen model yang mempengaruhi kinerja model
(Grant et al, 1997). Model silvopastur di Pulau Timor terdiri dari komponen model
yang bersifat tetap dan komponen model yang dapat berubah. Komponen
model yang bersifat tetap antara lain curah hujan dan keadaan tanah.
Sedangkan komponen model yang dapat berubah adalah kebijakan silvopastur,
kerapatan tegakan, jenis tanaman dan hak‐hak masyarakat dari silvopastur.
Komponen model silvopastur yang bersifat tetap antara lain iklim dan
kesuburan tanah. Iklim dan kesuburan tanah tidak ekonomis untuk diubah. Hal
yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.
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Terdapat beberapa jenis tanaman keras dan pakan ternak yang dapat
beradaptasi dengan iklim dan kondisi tanah di Nusa Tenggara Timur. Tanaman
tersebut antara lain Lamtoro dan turi. Rumput raja dan rumput padang dapat
tumbuh di Pulau Timor.
Permasalahan utama di Pulau Timor antara lain rendahnya tingkat
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Silvopastur merupakan salah satu
alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian kebijakan
pembangunan hutan di Nusa Tenggara Timur belum bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan yang terkait
dengan silvopastur berisi prosedur perijinan yang rumit dan memerlukan biaya
besar. Ijin silvopastur hanya mungkin diperoleh oleh pengusaha atau orang yang
memiliki cukup modal. Dengan adanya prosedur tersebut masyarakat
mengalami kesulitan untuk memperoleh ijin silvopastur. Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan maka kebijakan yang berkaitan
dengan silvopastur harus ditinjau ulang.
Pembangunan hutan di Nusa Tenggara Timur umumnya bertujuan untuk
memperbaiki lingkungan dan belum memperhatikan kepentingan silvopastur.
Pada beberapa pembangunaan hutan, pembangunan hutan mengakibatkan
hilangnya produksi pakan ternak. Contoh kasus ini terjadi di Binaus.
Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan kawasan hutan yang
diperuntukan bagi kepentingan silvopastur. Selain itu pengaturan hak‐hak
masyarakat sekitar hutan belum ada. Untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan maka, masyarakat sekitar hutan harus mendapatkan
prioritas dalam pengelolaan hutan untuk silvopastur.
Silvopastur di Pulau Timor umumnya bersifat ilegal. Silvopastur
dilakukan pada cagar alam, hutan lindung dan hutan produksi. Namun demikian
masyarakat sekitar hutan tetap dapat melakukan silvopastur. Diperlukan
perubahan kebijakan agar silvopastur di Pulau Timor yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar hutan bersifat legal.
Kerapatan tegakan merupakan komponen model silvopastur yang
mempengaruhi produksi pakan ternak. Di hutan Gunung Mutis terdapat hutan
dengan kerapatan bervariasi dari sangat rendah (padang rumput di hutan)
sampai kerapatan tinggi. Pada hutan dengan kerapatan tinggi tidak ada produksi
rumput. Hutan tersebut memberikan manfaat lingkungan sangat tinggi berupa
simpanan karbon. Sementara itu hutan dengan kerapatan rendah memberikan
produksi pakan ternak tinggi, namun tidak memberikan manfaat lingkungan.
Kerapatan tegakan berhubungan dengan jarak tanam. Menurut Burner
dan Brauer (2003) pada sistem silvopastur, jarak tanam mempengaruhi produksi
pakan ternak. Minimal diperlukan jarak 4,9 m untuk mendukung produksi pakan
ternak. Sementara itu menurut Ehret et al (2015) produksi pakan ternak
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dipengaruhi naungan yang berhubungan dengan kerapatan tegakan. Pada
tingkat naungan 80%, produksi pakan ternak turun 50%.
Kerapatan tegakan merupakan faktor yang krusial. Pihak pemerintah
menginginkan hutan dengan kerapatan yang tinggi,sementara itu masyarakat
setempat menginginkan hutan dengan kerapatan rendah. Pembangunan hutan
umumnya ditujukan untuk memeperbaiki lingkungan dan tidak mendukung
silvopastur. Contoh pembangunan hutan dengan kerapatan tinggi terdapat di
Binaus yang memiliki kerapatan tegakan 1.195 ph/ha. Pembangunan hutan di
Binaus
menyebabkan hilangnya produksi rumput.
Untuk mendukung
silvopastur perlu dilakukan pembangunan hutan dengan kerapatan tegakan
yang rendah. Penentuan kerapatan tegakan sangat tergantung kepada
kebijakan pemerintah dalam menentukan tujuan pembangunan hutan di Nusa
Tenggara Timur.
Manfaat ekonomi dan ekologi dari sutau hutan bersifat trade off. Hutan
yang memiliki kerapatan tinggi , memeberikan manfaat ekologi yang tinggi akan
tetapi tidak dapat digunakan untuk silvopastur. Sedangkan hutan dengan
kerapatan yang rendah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat akan
tetapi memberikan manfaat ekologi yang rendah. Untuk memberikan manfaat
ekologi dan manfaat ekonomi, diperlukan hutan yang memiliki kerapatan
sedang.
Saat ini pemerintah belum mnyediakan lahan untuk silvopastur.
Kegiatan silvopastur yang ada di Pulau Timor bersifat ilegal.
Untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperoleh manfaat ekologi dari
hutan, pemerintah perlu menyediakan lahan untuk silvopastur. Perbaikan dari
model yang ada dapat berupa peningkatan produktiviats lahan untuk pakan
ternak dan ekologi, dan pemberian legalitas bagi para peternak,
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemodelan dapat
digunakan untuk mendeskripsikan silvopastur di Pulau Timor. Dari model yang
telah diperoleh tersebut dapat dilakukan perlakuan untuk memperbaiki model
yang telah ada misalnya dengan perbaikan pola silvopastur, perubahan kebijakan
pembangunan hutan, dan perubahan hak‐hak masyarakat sekitar hutan.
Saran
Dari hasil penelitian diperoleh komponen dari model silvopastur yang
perlu perbaikan seperti perbaikan pola silvopastur, kebijakan silvopastur, dan
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pengaturan hak‐hak masyarakat sekitar hutan. Dari hasil penelitian dapat
disarankan untuk dibuat kebijakan yang menyediakan lahan untuk silvopastur,
menjaga kelestarian ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat
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What is Biodiversity?
– Biological diversity is the
variety and variability
among living organisms
and the ecological
complexes in which they
occur.
– The total of all living
organisms found on
Earth: plants, animals,
microorganisms and the
genes they contain and
the ecosystems they are
a part of.

Biodiversity is the totality of
• Genetic diversity
• Species diversity
• Ecosystem diversity
• Diversity: A generic term for
heterogeneity. The scientific
meaning of diversity becomes
clear from the context in which
it is used; it may refer to
heterogeneity of genes, species,
or habitats.
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Genetic diversity
• the range of genetic material
present in a gene pool or
population of a species.
• This covers distinct populations
of the same species or genetic
variation within a populations,
e.g. Human population of Lesser
Sunda Islands

Face of Bali &
Nusa Tenggara

Species diversity
• variety among species per unit
area. Includes both the number
of species present and their
abundance, e.g. Indonesian
cattle or cerealia
Cerealia

Bali cattle &
Indonesian zebu cattle
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Ecosystem diversity
• The range of different habitats
or number of ecological niches
per unit area in an ecosystem,
community or biome.
• Conservation of habitat
diversity usually leads to
conservation of species and
genetic diversity
• E.g. savana, rainforest,
mangrove, coral, etc.

Why Is Biodiversity Important?
• Biodiversity boosts ecosystem
productivity where each
species, no matter how small, all
have an important role to play.

• For example,
•
•
•

•

A larger number of plant species
means a greater variety of crops
Greater species diversity ensures
natural sustainability for all life forms
Healthy ecosystems can better
withstand and recover from a variety
of disasters.
And so, while we dominate this planet,
we still need to preserve the diversity
in wildlife.

Soil, Bacteria, Plants; The Nitrogen Cycle
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Benefits of biodiversity
• Biodiversity is life
supporting system, and
also provides inputs for
agriculture without which
production; either would
not occur or would be
greatly decreased

Benefits of biodiversity
1. Ecosystem Services
• Protection of water resources
• Soil formation and protection
• Nutrient storage and cycling
• Pollution breakdown and absorption
• Contribution to climate stability
• Maintenance of ecosystems
• Pollination of crops
• Recovery from unpredictable events

2. Biological Resources
•
•
•
•
•

Food
Medicines
Industrial use
Ornamental plants
Breeding stocks and population reservoirs

3. Social Benefits
•
•
•
•

Education
Recreation and research
Cultural
Aesthetic
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Biodiversity threat

Habitat destruction

PT. Newmont NTB

15 Ribu Hektar Hutan di NTT Rusak
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Komunitas Adat Wairkung, Nusa
Tenggara Timur

PT. Newmont NTB
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Global warming

Skenario Jakarta
tenggelam dalam
beberapa tahun ke
depan

Over exploitation

Hiu

Pari Manra

Paus

Lumba-lumba
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Pollution

Accident
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Invasive species

Simmental

Simmental crossbreeds

Limousin

Limousin crossbreeds

Indonesia - Country Description
•

•

•
•

•
•

Indonesia is located in the tropical belt, is
the largest and widest archipelago country
in the world, consist of 17,508 big and
small islands, there are 5 big islands :
Sumatera, Java, Borneo, Celebes and West
Irian
There are two season in Indonesia , May
to October is dry season and October to
April is rainy season
Second world’s longest coast line (81.000
km)
In 2000, the total population was 206
million, representing the fourth largest
country in the world
With the population growth rate was 1,49
percent.
Estimate population in 2006 was 220
million.
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Indonesia - Biogeography
WALLACEA

Lyndenekker’s line

SUNDA

SAHUL

Global Biodiversity
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Mega Biodiversity
China
Myanmar
Mexico
Costa Rica
Colombia
Ecuador
Peru

India
Venezuela
Brazil

Philippines
Ethiopia
Malaysia
Indonesia

Cameroon
Zaire

Madagascar

Australia

South Africa

The 17 Most Biodiverse countries in the world.
What is the Problem with this?

Hotspot of Biodiversity
Caucasus
California
Floristic
Province

IndoBurma

Mesoamerican
forests

Polynesia
and
Micronesia
island
complex
Philippines

Eastern Arc Mountains
and coastal forests
of Kenya and Tanzania

Caribbean
Brazillian
Cerrado

Choco/Darien/
western Ecuador
Tropical
Andes
Polynesia and
Micronesia
island
complex

Mountains of south
central China

Mediterranean
basin

Central
Chile

Brazil's
Atlantic
forests

Guinean
forests of
West
Africa

Western
Ghats and
Sri Lanka
Succulent
Karoo

Cape Floristic
region of
South Africa

Wallacea

Sundaland
New
Caledonia

Madagascar/
Indian Ocean
islands
Southwest
Australia

New Zealand

Biodiversity Hotspots need special consideration
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High-biodiversity wilderness areas

Hotspot of Marine Biodiversity
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Marine biodiversity – Coral Triangle

Revised MDG monitoring framework:
proposals by the IAEG
New Target (Goal 7): Reduce biodiversity loss,
with a significant reduction in its rate by
2010
Proposed indicators:
• Proportion of species threatened with extinction
• Proportion of fish stocks within safe biological limits
• Water use to total water resources
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Biodiversity indicators
•

•
•
•
•
•

Biodiversity indicators are easier to
understand, communicate and act
upon when they are linked together in
a set that connects policies to
outcomes.
Four kinds of indicators are needed to
make a joined-up set:
Responses – policies or actions to
prevent or reduce biodiversity loss.
Pressures – the threats to biodiversity
that responses aim to address.
State – the condition of biodiversity and
how it is changing.
Benefits – amount and change in benefits
and services that humans derive from
biodiversity.

National Biodiversity Strategies and
Action Plans – Indonesia
• Examples of achievements in implementation
• National Movement on Land and Forest Rehabilitation (Gerakan
Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan, GNRHL)
• Toward Green Indonesia Program (Program Menuju Indonesia Hijau)
• Draft of Act on Management of Genetic Resources
• National Clearing House Mechanism and Biodiversity Profile
• Act no. 21/2004 on Biosafety of Genetically Engineered Products
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Integrated Resource and environmental
management (IREM)
A holistic and comprehensive approach to
resource planning and management that
encompasses ecological, social, and
economic objectives

30
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Pieces of the Management Puzzle

Conventional versus IREM
Conventional Approach

Economy

Integrated Approach

Environment
Health

Economy

Health
Environment
Community

Integrated Resource and Environmental Management
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KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAVANA
PADA KAWASAN HUTAN

Ir. Bambang Dahono Adji, MM,M.Si.
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
Disampaikan pada:
Seminar Nasional “Biodiversitas Savana Nusa Tenggara”
Kupang, 24 November 2015

SASARAN
STRATEGIS

HUTAN KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TERPELIHARA DAN
TERLINDUNGI, SERTA DIMANFAATKAN
UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN
MUTU KEHIDUPAN MANUSIA

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:
• Peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas (sesuai The
IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10 persen dari baseline data
tahun 2013;
• Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 27,21 Juta Ha;
• Optimalisasi pengelolaan dan perlindungan kawasan ekosistem esensial
(terutama lansekap karst, lahan gambut, dan hutan mangrove);
• Operasionalisasi 50 KPHK non taman nasional;
• Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati; serta
• Peningkatan pemanfaatan nilai keekonomian kehati dan jasa lingkungan.

Sumber: Rancangan Awal RPJMN 2015‐2019
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Sasaran Strategis Bidang KKH 2015 – 2019
1.

Populasi 25 spesies prioritas terancam punah meningkat sebesar 10 %.

2.

Nilai ekspor dari pemanfaatan TSL (dan bioprospecting) sebesar 5
trilyun/tahun atau 25 trilyun dalam 5 tahun dan Nilai PNBP dari
pemanfaatan TSL sebesar 50 milyar dalam 5 tahun

4.

60 Unit Penangkaran, yang juga Pengedar TSL, ter‐Sertifikasi.

5.

Bertambahnya Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di LK
sebesar 10 Jenis (dari database 2013)

6.

Terbentuknya pusat pengembangbiakan satwa liar terancam punah dan
suaka satwa (sanctuary) semi alami di Kawasan Konservasi sebanyak 50
unit

Target Capaian Indikator
Indikator Kinerja
1.

2.

3.

4

5.
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Target Capaian Kinerja
2015

2016

2017

2018

2019

2%

4%

6%

8%

10%

Terjaminnya 60 unit penangkaran yang
mendapat sertifikat untuk melakukan
peredaran LN

10 unit

25 unit

40 unit

50 unit

60 unit

Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang
dikembangbiakkan di Lembaga Konservasi
bertambah 10 jenis dari database 2013

2 jenis

4 Jenis

6 Jenis

8 jenis

10 jenis

Terjaminnya nilai PNBP dari pemanfaatan
TSL sebesar 50 milyar dalam 5 tahun (2015‐
2019)

10 M

20 M

30 M

40 M

50 M

Terbentuknya pusat pengembangbiakan
satwa liar terancam punah dan suaka
satwa (sanctuary) semi alami di
Kawasan Konservasi sebanyak 50 unit

10 T

20 T

30 T

40T

50 T

Terjaminnya peningkatan populasi 25
spesies terancam punah (Redlist IUCN)
sebesar 10% sesuai baseline data thn 2013
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Kebijakan Konservasi Jenis
• Spesies prioritas terancam punah
dijadikan sebagai barometer
keberhasilan program konservasi.
• Keragaman jenis dan kelimpahan
populasi merupakan indikasi bagi
ekosistem yang sehat

Mengapa Prioritas





Jumlah satwa langka relatif banyak, yang terancam &
kritis perlu didahulukan
Efisiensi Sumber daya teknis dan finansial
Setting prioritas diharapkan dapat meningkatkan alokasi
dan dukungan pendanaan
Perhatian terhadap satwa prioritas menjadi selling point
kegiatan sektor swasta dalam merespon isu konservasi
dan lingkungan.
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Species terancam punah yang diprioritaskan untuk
meningkat populasinya sebesar 10% pada tahun 20152019 sesuai dgn kondisi biologis dan ketersediaan
habitatnya.
(SK Dirjen PHKA No. 200/IV/KKH/2015

1. Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae)
2. Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus)
3. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)
4. Owa Jawa (Hylobates moloch)
5. Banteng (Bos javanicus)
6. Elang Jawa (Spizaetus bartelsi)
7. Jalak Bali (Leucopsar rothchildi)
8. Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea)
9. Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus pygmaeus)
10. Komodo (Varanus komodoensis)
11. Bekantan (Nasalis larvatus)
12. Anoa (Bubalus depressicornis and Bubalus quarlesi )
13. Babirusa (Babyrousa babyrussa)
14. Maleo (Macrocephalon maleo)

15. Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas)
16. Rusa Bawean (Axis kuhlii)
17. Cenderawasih (Macgregoria pulchra, Paradisaea raggiana,
Paradisaea apoda, Cicinnurus regius, Seleucidis melanoleuca,
Paradisaea rubra)
18. Surili (Presbytis fredericae, Presbytis comata)
19. Tarsius (Tarsius fuscus)
20. Monyet hitam Sulawesi (Macaca nigra, Macaca maura)
21. Julang sumba (Rhyticeros everetii)
22. Nuri kepala hitam (Lorius domicella, Lorius lory)
23. Penyu (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata)
24. Kanguru pohon (Dendrolagus mbaiso)
25. Celepuk Rinjani (Otus jolanodea)
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7

Justifikasi Spesies Prioritas
• Status Konservasi (IUCN category, CITES dan
dilindungi)
• Ketersediaan baseline data (distribusi and
populasi)
• Ketersediaan strategi dan rencana aksi
konservasi,
• Secara biologi parameter memungkinkan
untuk berkembang
• Keterwakilan region
• Dukungan/komitmen/kerjasama stakeholders

SPESIES PRIORITAS DI SAVANA
KAKATUA
Taksonomi:
 Famili
: Cacatuidae
 Spesies
: Cacatua sulphurea (Kakatua kecil
jambul kuning)
Status konservasi:
 Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
 Sangat terancam punah/ critically endangered;
IUCN Red List.
Jumlah Site monitoring: 24
Jumlah UPT: 2 (Balai Taman Nasional Komodo dan
BBKSDA NTT
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SEBARAN CACATUA DI KPA/KSA
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DATA POPULASI CACATUA
No
1
2
3
4
5

UPT
BBKSDA NTT
BBKSDA NTT
BBKSDA Jawa Timur
BKSDA Bali
BKSDA NTB

Site Monitoring
SM Harlu (luas 2 Ha)
Pulau Manipo (luas 789,9 Ha)
Pulau Masakambing, Kab. Sumenep

Baseline
35
24
23

Ai Manis

32

6

BKSDA NTB

Brang Sedo

73

7

BKSDA NTB

Brang Singa

32

8

BTN Komodo

Pulau Komodo

524

9

BTN Komodo

Pulau Rinca

40

10

BTN Komodo

Pulau Bero

82

11
12
13
14
15

BTN Manupeu Tanadaru
BTN Manupeu Tanadaru
BTN Manupeu Tanadaru
BTN Manupeu Tanadaru
BTN Rawa Aopa

Ubukora
Lokuwatungodu
Lokuhuma
Kokur
Hoki-Hokio (8,5 Ha);Tali-Taliawa-Hukaea (8,2 Ha); pampaea (8,1 Ha)

6
8
11
17
19

16

BKSDA Maluku

17

BTN Aketajawe Lolobata

Suaka Alam Gunung Sahuwai di kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi
maluku (luas 18.620)
Resort Tayawi (SPTN Wilayah I Weda), kawasan hutan Tayawi Bakim

153-221

18

BTN Aketajawe Lolobata

Resort Binagara /subaim (SPTN Wilayah III Subaim), kawasa hutan akejawi

19

BTN Aketajawe Lolobata

resort Akejira/SPTN I Weda, Kawasan Hutan Wuekob

17

20

BTN Aketajawe Lolobata

resort Buli/SPTN II Maba/kawasan Hutan Uni-Uni

29

21
22

BBKSDA Papua Barat
BBKSDA Papua Barat

CA. Pulau Waegio Timur
CA. Pegunungan Fakfak

140
16

23
24

BTN Manusela
BTN Manusela

Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I)
Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II)

19
21

SPESIES PRIORITAS DI SAVANA
• KOMODO
Taksonomi:
 Famili
: Varanidae
 Spesies
: Varanus komodoensis
Status konservasi:
 Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
 Rentan/ vulnerable ; IUCN Red List.
Jumlah Site monitoring: 7
Jumlah UPT: 2 (Balai Taman Nasional Komodo dan BBKSDA NTT)
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4
6

KONDISI SAAT INI
Populasi : populasi komodo kurang lebih 5700 an ekor
Sebaran : Tersebar pada 5 (lima) pulau di bagian timur
Indonesia:
• Empat pulau di dalam kawasan Taman
Nasional Komodo yaitu :Pulau Komodo,
Rinca, Gili Motang, dan Nusa Kode (Gili
Dasami)
• Pulau lain di luar kawasan TN Komodo adalah
Pulau Flores bagian barat.

DINAMIKA POPULASI KOMODO
DI TAMAN NASIONAL KOMODO
3500

3000

2500

2000

Pulau Komodo
Pulau Rinca
Gili Motang

1500

Nusa Kode

1000

500

0
2010

2011

2012

2013

2014

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA |

305

DATA POPULASI KOMODO
No
1

UPT

Site Monitoring

2013

BTN Komodo

Pulau komodo

2919

2

BTN Komodo

Pulau Rinca

2875

3

BTN Komodo

Pulau Gili Dasami

55

4

BTN Komodo

Pulau Gili Motang

79

5

BBKSDA NTT

CA Wae Wuul (luas 1.484,84 Ha)

4

6

BBKSDA NTT

Tanjung Torong Padang (luas 896.91 Ha)

2

7

BBKSDA NTT

Pulau Ontobe (660 Ha)

6

SEBARAN KOMODO DI TN KOMODO
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SEBARAN SATWA DI TN KOMODO DAN
BBKSDA NTT

Skenario Peningkatan Populasi
• Target peningkatan populasi: 10% akumulasi
prosentase pencapaian 2010-2014 dengan
baseline data tahun 2013
• Populasi ditentukan dari monitoring pada
berbagai site yang sudah ditetapkan oleh
masing-masing UPT.
• Peningkatan populasi diukur setiap tahun
dari hasil monitoring dialam (langsung atau
tidak langsung), hasil penangkaran, hasil
rehabilitasi yang dilepasliarkan dan
kemungkinan pengembangbiakan di LK.
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Dasar perhitungan peningkatan 10% :
• Akumulasi persentase pencapaian selama kurun
waktu lima tahun (2015—2019) dengan
menggunakan baseline data populasi species
pada tahun 2013, dengan metode inventarisasi
dan site monitoring yang konsisten
• Data dasar (baseline data) spesies satwa target
yang digunakan adalah data populasi tahun
2013, 2014 dan atau 2015.
• Angka kenaikan populasi yang disajikan harus
disertai dengan baseline data dan site
monitoring tertentu yang telah ditetapkan

Upaya Peningkatan Populasi
• Kegiatan Pokok:

– Pembinaan populasi dan habitat; invent
populasi, pengelolaan padang gembala,
pengkayaan pakan restorasi/rehabilitasi,
koridor habitat
– Penanggulangan konflik
– Perlindungan dan pengamanan
– Penyadartahuan; promosi, edukasi,
kesadartahuan, penyuluhan.
– Rehabilitasi dan Pelepasliaran
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• Pendukung:

– Penyiapan perangkat regulasi dan kebijakan
– Peningkatan kapasitas personil
– Pengelolaan dan pengembangan pangkalan
data
– Penyusunan rencana kegiatan dan alokasi
anggaran yang mendukung pencapaian target
– Mengembangkan dan mensinergikan kerjasama
kemitraan dengan UPT
– Mendorong riset-riset terkait
– Pembinaan dan supervisi ke UPT

Evaluasi & Strategi
• Penetapan site monitoring –> merupakan site permanen
dan mewakili kantong populasi
• Metode –> dibuat standar dan disusun pedomannya
• Ketersediaan data populasi –> melibatkan mitra dan
invent dilaksanakan secara reguler
• Kapasitas SDM dan peralatan –> dilakukan training dan
pengadaan peralatan
• Alokasi anggaran minim –> porsi harus ditingkatkan
• Kantong populasi berada di luar kawasan konservasi –
> bekerjasama dengan dinas terkait/ swasta, upaya
penyadartahuan/ awareness, penanggulangan konflik.
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Kebutuhan Strategi dan Aksi
• Evaluasi dan verifikasi data untuk baseline
• Metodologi inventarisasi (sedang disusun untuk
spesies terestrial, belum utk perairan/ marine)
• Identifikasi kantong populasi baru untuk menjadi
site monitoring
• Identifikasi spesies target baru
• Database populasi dan riset terintegrasi serta
penyiapan SDM
• Penyusunan SRAK spesies target
• Penyusunan Peta Jalan Peningkatan Populasi 2015‐
2019 untuk 25 spesies dengan target 10%

Sekian & Terimakasih

Plus SRAK:
Banteng, Anoa, Babirusa, Tapir,
Elang Jawa, Bekantan
Masih Dalam Proses:
Macan Tutul Jawa, Owa Jawa,
Penyu, Kaktua Kecil Jambul Kuning
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SEMINAR NASIONAL
BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA
Balai Penelitian Kehutanan Kupang
KOMISI : FLORA
Tanggal : 24 November 2015
Tempat

: Swiss Belin Hotel, Kupang

Jam

: 13.00‐ WITA

Moderator

: Sigit B. P.

Pemakalah

:

A. Prijo Soetedjo, UNDANA
Judul : Studi Kemampuan Beberapa Jenis Rumput Pakan dalam
Memperbaiki Sifat Fisik dan Kimia Tanah pada Ekosistem Savana di
Sumba Timur.
1.

Pemaparan power point oleh pemakalah.

2.

Tanya‐ Jawab
I komang surata, BPK Mataram


Savana berhubungnan dengan serasah dari bahan organik,
siklus unsur hara yang tertutup. Untuk padang rumput
kandungan haranya sangat kecil sekali, K nya tinggi unsur
lain rendah. Kalau terjadi pembakaran bagaimana?
Jawab : Dari unsur mikro ini diambil dan dikembangkan
pada daerah yang luas (25ha), dikembangkan dengan
tanaman yang tahan bakar, semak sebagai pakan. Setiap 2‐
3 siklus dikembalikan dengan umur tanaman. Dikembalikan
keinginan masyarakat apa, apakah ternak apakah tanaman
apakah pakannya.
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Savana padang rumput diharapkan ada perubahan,
bagaimana pendapat bapak tentang hal ini bagaimana
peningkatan kedepan peningkatan hara.

Vilhelmina –Undana


Rumput afrika dicoba di Sumtim, jenis tanah yg cocok apa?
Jawab : Yang sesuai rumput kahirik, tetapi belum bisa
menyampaikan yang bagus yang mana.



Bagaimana cara yang tepat untuk masyarakat mengatasi
rumput sebagai pengganggu?
Jawab : Sesuai pemahaman masyarakat tentang rumput
sebagai pengganggu, perlu waktu yang lama.

Fatmawati, BDK kupang


Apakah sudah ada pola tanam sylvopasture yang sudah
berhasil dipadukan dengan rumput pakan?



Saran, tanaman kayu putih tahan terhadap kekeringan dan
berlapis‐lapis walaupun terbakar, sebaiknya dipadukan
dengan tanaman kayu putih.

Bram, Penyuluh BP4K kupang


Kenapa ditinggalkan yang di Besipai? antara sumba dan
besipai sama karena sama‐ sama savana
Jawab : tidak bisa menjawab kenapa seperti itu, karena
sampai saat ini belum bisa diselesaikan.

B. Dani S. Hadi
Judul : Penggunaan Informasi Sifat‐ sifat Dasar Kayu Dalam Mendukung
Pemanfaatan Lontar di Savana Nusa Tenggara
1.

Pemaparan Power point

2.

Tanya‐ Jawab
I Komang Surata, BPK Mataram
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Lontar semakin tua semakin bagus selulosanya semakin
tinggi, pernyataan ini jangan keliru bagi pembaca
Jawab : Selulosa yang baik bagus untuk pulp. Kualitas kayu
ditentukan oleh sifat fisiknya juga, kualitas kayu yang
dihasilkan seratnya juga berbeda antara gewang dan
lontar. Selulosanya lebih tinggi gewang



Umur yang dipakai untuk penelitian umur gewang dan
lontar berapa? Belum diketahui, seolah‐olah kabur datanya.

Idris seran, Biologi Undana


Kira‐ kira umur berapa lontar dan gewang yang diambil
untuk penelitian?
Jawab : tidak disebutkan dalam makalah, karena belum
detail yang disampaikan oleh penulis pertama.



Lontar semakin tua batang makin kecil, kira‐ kira sel/
jaringannya makin tambah atau kurang, kekuatan untuk
bangunannya bagaimana ? apakah yang tua atau muda?
Jawab : Semakin tua sel‐ sel semakin kecil karena seratnya
semakin habis dan kadar airnya berkurang.

Fatmawati, BDK kupang


Struktur anatomi kayu, apakah mungkin ada hasil

penelitian lain secara detail, apakah berkelompok, bagaimana
parenkimnya ?
Jawab : Belum bisa menjawab secara pasti sampel yang diambil
umur berapa, karena tidak dicantumkan secara detail oleh
penulis.


Belum melihat kelas keawetan kayu?
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Penggunaan

belum

terlalu

tua?

Umur

berapa

sebaiknya dipanen dan bisa digunakan?
C. Dani S. Hadi
Judul : Upaya Pemanfaatan Serat Alami Pelepah Lontar pada Savana
Nusa Tenggara
1.

Pemaparan power ponit oleh pemakalah

2.

Tanya – Jawab
Bram, BP4K Kupang


Lontar tidak dikembangkan juga akan tumbuh sendiri,
sarannya tolang disebarluaskan tentang pemanfaatan
lontar ke masyarakat.

D. I Komang Surata, BPK Mataram
Judul : Sebaran dan Konservasi Ampupu di Nusa Tenggara Timur.
1.

Pemaparan powerpoint oleh pemakalah

2.

Tanya‐ Jawab

Hasnia, KSDA NTT


Tegakan ampupu kenapa sulit tumbuh?
Jawab : Sudah dilakukan beberapa penelitian, bahwa
regenerasinya rendah. Regenerasi yang rendah disebabkan
karena sering terjadi kebakaran. Untuk jenis‐ jenis pionir
membutuhkan

lahan

yang

terbuka.

Untuk

Mutis

kebanyakan karena kebakaran.
Fatmawati, BDK


Bagaimana budidaya ampupu yang baik?



Jenis‐ jenis eucalyptus apa yang bisa menghasilkan minyak
atsiri ?
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Jawab : daunnya yang paling banyak adalah Eucalypus
citrodora
E.

Siswadi, BPK Kupang
Judul : Pemanfaatan Kulit Batang Pohon Faloak sebagai Bahan Baku
Obat Herbal.
1.

Pemutaran video tentang wawancara yang berhubungan dengan
faloak, di Soe, TTS

2.

Pemaparan power point.

3.

Tanya – Jawab
Hasnia, KSDA NTT


Bagaimana dengan pertumbuhannya bila diambil terus‐
menerus, pengaruhnya seperti apa pada pertumbuhannya?
Jawab : Recoverinya dari bagian samping batang, bila
sampai terputus batangnya maka akan mati.

Kristin, UNDANA


Faloak yang dimanfaatkan umur berapa yang paling bagus
untuk digunakan sebagai obat?
Jawab : belum bisa menduga, sumber sampel yang diambil
adalah dari alam. Yang terbaik adalah umur 15 cm sampai
diameter 30 cm.



Apakah selama ini hanya kulit saja yang digunakan sebagai
obat?
Jawab : pernah uji coba dengan menggunakan daun, yang
dikeringkan, direbus tetapi rasanya tidak enak dan
berlendir. Pemanfaatan akar dan ranting pernah ditemui di
masyarakat. Bijinya enak seperti kacang untuk anak
cacingan.Minyak jenuh yang ada di faloak cukup tinggi, jadi
jangan terlalu banyak untuk mengkonsumsi biji faloak.
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Habitatnya apakah hanya di atas karang atau bisa tumbuh
dimana?
Jawab : Tidak. Di daerah Mutis TTU tumbuh di bantaran
sungai.

F.

Azis Umroni, BPK Kupang
Judul : Aspek Ekologi Kayu Ules sebagai Tanaman Obat di Sekitar Cagar
Alam Mutis, TTS
1.

Pemaparan powerpoint

2.

Tanya Jawab
Hasnia, KSDA NTT


Selain di tempat tersebut, tumbuh dimana saja Ules tsb?
Jawab : Di Pollen, di Stasiun Buat TTS. Ules membutuhkan
cahaya yang optimal.
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KOMISI: JASA LINGKUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Moderator: Ir. Hary Setiono, M.Sc
Penyampaian Biodata
1. Hery Kurniawan, S.Hut.,M.Sc
2. Sutomo, S.Hut.,M.Sc
3. Andi Miftahul Jannah, S.Hut
4. Rahman Kurniadi, S.Hut.,M.Sc
5. Mariana Takandjanji, M.Si
6. Dr. Gerson ND Njurumana
Presentasi
1. Origin dan Faktor yang Berperan dalam Terbentuknya Formasi Savana:
Tinjauan Pustaka Savana di Nusa Tenggara Timur (Sutomo, S.Hut.,M.Sc).
2. Peran Padang Savana dalam Ekosistem di TN Laiwangi Wanggameti (Andi
Miftahul Jannah).
3. Strategi Pemanfaatan dan Pelestarian Biodiversitas Berbasis Masyarakat di
Nusa Tenggara Timur (Ibu Mariana Takandjanji).
4. Model Silvopastur di Pulau Timor (Rahman Kurniadi, S.Hut.,M.Sc).
5. Kesesuaian Lahan Untuk mendukung Upaya Konservasi dan Pengembangan
Cendana (Santalum album Linn.) di Pulau Flores (Hery Kurniawan,
S.Hut.,M.Sc)
6. Persamaan Allometrik Karbon Casuarina junghuhniana. Miq untuk Pendugaan
Simpanan Karbon pada Lahan Kering (Hery Kurniawan, S.Hut.,M.Sc)
7. Etno‐Ekologi Pemanfaatan Savana Pulau Sumba (Dr. Gerson ND Njurumana)
Diskusi
Pertanyaan:
1. Ibu Loretha BDK Kupang
‐
Bapak Sutomo: terkait dg penelitian yg dilakukan terkait asal‐usul
savana. Menurut LW ada 2 savana (hutan monsoon yang terbakar
dan savana betulan), lalu kaitannya dengan kesimpulan Bp Sutomo
bagaimana?
‐
Apa yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan biodiversitas di NTT?
‐
Kriteria Kelas kesesuaian lahan pada masing‐masing kelas?
‐
Kira‐kira daerah mana saja yang termasuk Kelas kesesuian lahan 1, 2
dan 3? Karena untuk Diklat amat penting.
‐
Apakah hasil penelitian sudah disampaikan kepada pengambil
kebijakan (pemerintah daerah) terkait dengan cendana (Pak Hery)?
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‐

Model silvopastur seperti apa yang dapat diterapkan di Pulau
Timor? Dan juga kemungkinan‐kemungkinan pengembangannya?

2.

Bapak Vincent (Badan Penyuluhan Pertanian....Kupang)
‐
Yang terbaik yang sudah dilakukan selama ini karena pemakalah
sangat menguasai materi
‐
Sejauh mana peranan peneliti untuk menjadi perpanjangan tangan
pemerintah kepada masyarakat untuk melestarikan ekosistem
savana?
‐
Apakah ada penelitian tentang tenaga kerja kita yang sudah terjadi
kecenderungan perubahan orientasi dari bertani menuju jasa?
‐
Bagaimana dapat memberdayakan savana untuk masyarakat?
‐
Bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat di hadapan
rencana kerja dsb?
‐
Bagaimana membawa rekomendasi seminar nasional ini kepada
pemerintah/ Gubernur agar dapat menjadi bahan pijakan kebijakan?

3.

Bapak Angriko‐ Sumba Tengah
‐
Tentang padang savana, memang dari segi keindahan savana
sangat indah tetapi kita lihat di sebelah utara P. Sumba sangat kritis
karena pada musim kemarau rerumputan mati dan gersang. Apakah
di savana –savana seperti itu dapat dilakukan penghijauan, lalu apa
vegetasi yang cocok. Melalui seminar nasional kami mengharapkan
agar nanti ada sosialisasi terkait penghijauan savana kritis di Sumba
kepada masyarakat.
‐
Apakah pohon cendana ada berbagai macam jenis? Karena kami
menanam belum pernah ada tinjauan dari pemerintah, sehingga
kami menanam cendana yang tidak dicari/ bukan yang harum?
Akhirnya kami malas untuk menanam kembali.

4.

Ibu Yayuk
‐
Harus hati‐hati men‐state pernyataan dalam penelitian
‐
Di dunia internasional ada perdebatan tentang

5.

Ibu Endang
‐
Belum melihat model silvopastur seperti apa yang dipaparkan pak
Rahman.
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‐

Prospek ke depan seperti apa karena variabel dan indikator belum
terlihat.

JAWABAN
Tidak harus diselesaikan hari ini namun BPK Kupang harus berjanji
bahwa hasil seminar ini akan sampai pada pengambil kebijakan.
1.

2.

3.

4.

5.

Pak Sutomo
Dari berbagai litaratur yang dibaca banyak versi terbentuknya
savana tapi pada intinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni
natural cause (alam) dan antropogenik cause (aktivitas manusia).
Ibu Andi
Dari pngalaman yang dilakukan jenis yang ditanami adalah
.....poliantum dan ....titinum. sebelum melakukan penanaman
harusnya cros check dulu, apakah cocok ditanam atau malah nanti
bisa jadi invasive species. Untuk sementara belum bisa memastikan
apakah jenis yang kami sering lakukan sudah pas atau belum pada
daerah tersebut.
Di tempat sekitar apakah yang tumbuh.
Pak Rahman
Model silvopastur memang belum di eksplisit, tetapi hasil penelitian
ini baru memotret model silvopastur seperti apa yang ada di Pulau
Timor.
Kira‐kira model seperti apa yang dapat diterapkan di Pulau Timor.
Dari segi perijinan model yang dikembangkan adalah yang dapat
ijin. Dari KSDA belum memberikan ijin tentang silvopastur di Cagar
Alam. Kemungkinan bahkan dapa dikembangkan di Hutan Lindung.
Yang ada pada pemerintah, silvopastur yang bisa dikembangkan
adalah yang dikembangkan oleh perusahaan.
Cagar alam adalah benteng terakhir dari cagar alam. Nanti bisa
dikembangkan tetapi tidak boleh memasuki daerah‐daerah sensitif.
Ibu Mariana T
Di power point tidak ditulis, namun semua ada di makalah. Initinya
adalah memanfaatkan kearifan lokal di NTT secara arif dan
bijaksana
Pak Hery
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Kriteria tidak dilihat satu persatu tetapi secara simultan. Untuk kelas
kesusuaian ada di kantor, bisa dipinjam atau dicopy.
Tentang masukan kepada pemerintha daerah selalu ada sosialisasi
dimulai dari proposal sampai ke laporan hasil penelitian.
Cendana hanya ada satu jenis, sehingga jika ada yang bilang itu
bukan yangg dicari maka harus dilihat secara langsung karena ada
juga yang menyerupai cendana yakni kayu papi namun kualitasnya
jauh di bawah cendana yang asli.
6. Pak Gerson
Regulasi berkaitan dengan sosial budaya. Jika kita bisa
menggunakan sumber daya yang kita miliki maka kita dapat
memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar
pembangunan berlandaskan sumberdaya yang ada di daerah
tersebut.
Kelemahan dari daerah adalah selalu meminta petunjuk dari atas.
Pendekatan yang paling mungkin adalah dari rakyat. Penurunan
produktivitas generasi muda.
Ingin melihat Indonesia punya warna, dan bagaimana pemerintah
memfasilitasi dengan kebijakan. Seorang peneliti harus
menciptakan simpul‐simpul dengan para pengambil kebijakan
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