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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada Tanggal 24 Juli 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 PT. Alam 

Bukit Tigapuluh memperoleh Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Restorasi 

Ekosistem seluas ±38.665 Ha yang terdiri dari dua pembagian blok kerja yaitu 

Blok I yang berada di wilayah administrasi Desa Suo-Suo dan Blok II di wilayah 

administrasi Desa Pemayongan, namun kedua Desa tersebut masih berada dalam 

satu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Sebelah utara PT.ABT langsung 

berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang memiliki flora dan 

fauna dengan keragaman sangat tinggi yang keberadaan ekosistemnya khas dan 

harus dipertahankan.  

Konsep dasar kegiatan restorasi PT. ALAM BUKIT TIGAPULUH 

dituangkan dalam tujuan kegiatan restorasi ekosistem yang mengacu pada visi 

misi PT.ABT yaitu tercapai keseimbangan ekosistem yang memilki produktivitas 

hayati optimal dan berjalanya fungsi-fungsi ekologis yang menunjang kehidupan 

masyarakat secara keseluruhan meliputi aspek ekologi, aspek sosial dan aspek 

ekonomi.  

Secara umum di wilayah kerja Blok I Suo-Suo kondisi hutannya telah 

mengalami kerusakan dengan kategori sedang. Berdasarkan hasil dari sinkronisasi 

deliniasi peta tutupan lahan atau penafsiran citra dan data hasil iventarisasi hutan 

berkala restorasi ekosistem pada tahun 2016 wilayah kerja blok I Suo-suo yang 

terdegradasi ringan seluas 18.131 Ha, terdegradasi sedang 3.549 Ha dan 

terdegradasi berat seluas 415 Ha. Berbeda dengan di wilayah kerja blok II 

Pemayongan secara komparatif kondisi hutannya telah mengalami kerusakan 

dengan kategori berat. Berdasrkan hasil dari sinkronisasi deliniasi peta tutupan 

lahan atau penafsiran citra dan iventarisasi hutan berkala restorasi ekosistem pada 

tahun 2016 wilayah kerja blok II Pemayongan terdegradasi ringan seluas 6.901 

Ha, terdegradasi sedang 7.131 Ha dan terdegradasi berat seluas 2.538 Ha akan 

tetapi pada kenyataan kawasan 70% luas wilayah kerja blok II sudah diakupansi 
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oleh masyarakat baik masyarakat lokal maupun pendatang yang berasal dari Suku 

Batak, Suku Jawa , Suku Melayu dan lainnya dengan bermacam-macam tujuan 

mulai dari Ilegal logging, jual beli lahan, pembukaan kawasan hutan untuk 

perkebunan maupun pemukiman warga.  

Penggundulan hutan juga merupakan masalah serius hutan hujan tropika di 

wilayah Asia Tenggara yang Penggundulan hutan juga merupakan masalah serius 

hutan hujan tropika di wilayah Asia Tenggara yang penyebab utamanya adalah 

perambahan hutan (Lee & Sayer, 2004 dalam Gunawan dan Subiandono, 2014). 

Ekosistem yang telah sangat rusak, sehingga tidak mampu memulihkan diri 

sendiri melalui proses suksesi alam, perlu direstorasi untuk pemulihan dan 

pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologi, siklus hara dan transfer 

energi (Maginnis & Jackson, 2006 dalam Gunawan dan Subiandono, 2014). 

Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi perlu dilakukan kegiatan 

pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan Pemulihan Ekosistem kawasan 

yang terdegradasi terdapat tahapan-tahapan pelaksaanaan pemulihan ekosistem 

kawasan konservasi (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MenhutII/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada KSA & KPA). Salah 

satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah 

terdegradasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan 

rehabilitasi yang telah dilaksanakan sering kali terjadi kegagalan akibat ketidak 

sesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian 

kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradsi dalam 

kawasan Suaka Margasatwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola 

pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan 

terdegradasi khususnya di Kawasan Blok II Ds Pemayongan PT Alam Bukit 

Tigapuluh. 

1.2 Tujuan Penilitian  

• Mendeteksi tingkat terdegradasi di Konsesi Blok II PT ABT 
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• Mengetahui ketersediaan jenis tegakan di lokasi terdegradasi Konsesi Blok 

II PTABT 

• Mengetahui dan Mempelajari tipe tipologi kerusakan terdegradasi di 

konsesi Blok II PT ABT. 

• Mengetahui dan Merekomendasikan jenis tanaman untuk penanaman (PE) 

di lahan Terdegradasi Konsesi Blok II PT ABT 

1.2 Manfaat Penilitian 

• Mendapatkan informasi terkait Luas lahan serta Tipe tipologi kerusakan 

terdegradasi di Konsesi Blok II PT ABT 

• Sebagai bahan acuan dalam melakukan Pemulihan Ekosistem (PE) di 

lahan terdegradasi Konsesi Blok II PT ABT 

• Menyusun arahan strategi untuk pengendalian degradasi hutan pada 

Konsesi Blok II PT ABT 

• Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi akhir dalam jenjang  

Program Insinyur Kehutanan universitas Jambi. 

1.4 Kerangka Pemikiran Kajian Pemulihan Ekosistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kajian Pemulihan Ekosistem 
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Gambar 2. Peta udara/citra tahun 2019 Areal Terdegradasi 

 Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi serta telah 

ditentukan dalam bentuk poligon di tempat atau blok dalam konsesi Blok II Desa 

Pemayongan PT ABT, yaitu : 

1. Blok II pada petak M17 koordinat  S 1° 2' 24.887" E 102° 19' 56.7 

2. Blok II pada petak N17 koordinat S 1° 2' 45.211" E 102° 19' 57.9 

3. Blok II pada petak O17 koordinat S 1° 3' 5.364" E102° 19' 59.8 

 

Luas lokasi yang terdegradasi di Konsesi Blok II Ds Pemayongan PT Alam Bukit 

Tigapuluh hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 

Vicktor : Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan blok II PT 

Alam Bukit Tigapuluh. 

 

Tabel 3. Luas Lokasi yang terdegradasi di Konsesi Blok II Ds Pemayongan PT 

ABT 

No. Lokasi Koordinat Luas 

1. Petak M17 S 1° 2' 24.887" E 102° 19' 56.7 22.35 Ha 

2. Petak N17 S 1° 2' 45.211" E 102° 19' 57.9 56.78 ha 
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3. Petak O17 S 1° 3' 5.364" E102° 19' 59.8 5.11 ha 

Jumlah 84,25 Ha 

Sumber : Hasil pengukuran lokasi yang terdegradasi, 2019  

 

3.2 Inventarisasi Tegakan pada Lokasi yang Terdegradasi. 

Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegrasi menggunakan metode 

Sistematik Sampling dengan bentuk petak ukur (plot) berbentuk lingkaran, dengan 

hasil sebagai berikut : 

1. Petak M17 (Luas 22.35 ha). 

Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan 

yang ada di lapangan diantaranya adalah : Sempayangan, Daru – Daru, 

Senduduk, Melabai, Pulai dll. Luas petak adalah 22,35 ha sehingga jumlah 

plot ukur dengan intensitas sebesar 5 % adalah sebanyak 11 plot, dengan 

petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektare. Hasil inventarisasi tegakan untuk 

lokasi yang terdegradasi pada petak M17 di Kawasan Blok II Ds 

Pemayongan dengan rincian sebagai berikut :  

 

a. Jumlah Anakan/Hektar 

= Ʃ Anakan / Ʃ Luas Plot 

=     312 / 1,1 ha. 

= 283 batang/ha 

 

b. Jumlah Tegakan Ø ≥ 10 cm/ha 

= Ʃ tegakan Ø ≥ 10 cm / Ʃ Luas Plot 

= (329 + 138 ) Batang / 1.1 ha 

= 424 batang/Ha 

c. Jumlah Tegakan Ø ≥ 20 cm/ha  

= Ʃ tegakan Ø ≥ 20 cm / Ʃ Luas Plot 

= 138 / 1.1 ha 

= 125 batang/ha 

 

 

2. Petak N17 (Luas 56,78 ha). 

Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan 

yang ada di lapangan diantaranya adalah : Daru – Daru, Medang, Melabai, 
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Pulai dll. Luas petak adalah 56,78 ha sehingga jumlah plot ukur dengan 

intensitas sebesar 5 % adalah sebanyak 28 plot, dengan petak ukur 

lingkaran seluas 0,1 hektare.  

Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak 

M17 di Kawasan Blok II Ds Pemayongan dengan rincian sebagai berikut :  

a. Jumlah Anakan/Hektar 

= Ʃ Anakan / Ʃ Luas Plot 

= 741 / 2,8 ha. 

= 265 batang/ha 

b. Jumlah Tegakan Ø ≥ 10 cm/ha 

= Ʃ tegakan Ø ≥ 10 cm / Ʃ Luas Plot 

= (138  + 85 ) Batang / 2,8 ha 

= 80 batang/Ha 

c. Jumlah Tegakan Ø ≥ 20 cm/ha  

= Ʃ tegakan Ø ≥ 20 cm / Ʃ Luas Plot 

= 85 / 2,8 ha 

= 30 batang/ha 

 

Pada petak ini telah dilakukan  kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 

tahun 2020 sebagian besar jenis  tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman 

RHL tahun 2020. Jenis kayu-kayuan yang banyak tumbuh dan ditemui dari hasil 

evaluasi kegiatan survey Anveg 2019 pada Ekosistem Referensi (ER) di Kawasan 

zona lindung diantaranya adalah meranti, joho, kulim, petaling dan keranji. Maka 

dari itu menurut data tersebut tegakan paling sesuai untuk ditanam di lokasi 

tersebut adalah meranti, kulim dan keranji. Data hasil evaluasi kegiatan RHL 

tahun 2020 telah ditanam jenis tegakan meranti, mahoni, joho, Ketapang, pulai 

dan bayur dengan total tegakan sebanyak 400 batang/ha. Namun bila merujuk 

pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE No. P.12/KSDAE-

Set/2015 maka untuk Petak N17 termasuk dalam kriteria kawasan yang 

terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. 

 

3. Petak O17 ( Luas 5,11 ha ). 

Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang 

ada di lapangan diantaranya adalah : Sempayangan, Daru – Daru, Senduduk, dll. 

Luas petak adalah 5,11 ha sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5 
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% adalah sebanyak 5 plot, dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektare. Hasil 

inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak M17 di Kawasan 

Blok II Ds Pemayongan dengan rincian sebagai berikut :  

  

a. Jumlah Anakan/Hektar 

= Ʃ Anakan / Ʃ Luas Plot 

=  25 / 0,5 ha  

= 50 batang 

b. Jumlah Tegakan Ø ≥ 10 cm/ha 

= Ʃ tegakan Ø ≥ 10 cm / Ʃ Luas Plot 

= (27 + 10) / 0,5 ha 

= 74 batang 

c. Jumlah Tegakan Ø ≥ 20 cm/ha  

= Ʃ tegakan Ø ≥ 20 cm / Ʃ Luas Plot 

= 10 / 0,5 ha 

= 20 batang 

 

Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradsi dalam Perdirjen 

KSDAE No. P.12/KSDAE-Set/2015 maka untuk Petak 1 termasuk dalam 

kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan 

ekosistem pengkayaan tegakan. 

 

3.3 Analisis Lanjutan 

 Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem 

yang masih utuh dalam kawasan PT Alam Bukit Tigapuluh. Data ini 

dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam 

dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di 

lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di PT Alam Bukit Tigapuluh. 

Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis 

pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi, 

namun dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk 

pembentukan ekosistem, sarang dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang 

ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di 

dekat areal restorasi; dengan komposisi jenis pionir (60%), semi klimaks (20%) 

dan klimaks (20%), dan sifatnya sebagai pakan dan sarang satwa serta cepat 
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menyebarkan biji (Hideki Miyakawa, 2014). Hasil analisis vegestasi menunjukkan 

pada tingkat anakan terdapat 8 jenis tegakkan dengan 3 jenis tegakan yang 

memiliki INP tertinggi yaitu Pulai (Alstonia scholaris). INP 6.92, Daru-daru 

dengan INP 6.82 dan Sempayangan INP 6.74 . Terlihat pada tabel  4 Berikut : 

Tabel 4. Tegakan Anakan. 

TEGAKAN ANAKAN 

NO Nama INP Keterangan 

1 Pulai 6.92   

2 Daru-daru 6.82   

3 Sempayangan 6.74   

4 Manik 6.05   

5 Bakal 6.01   

6 Bayur 4.51   

7 joho 4.48   

8 Meranti 4.45   

 

 Pada tingkat Tegakan 10 cm terdapat 9 jenis tegakan dengan 3 jenis 

tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Daru-daru memiliki INP 6.65, Bahai 

5.79 dan Melabai INP 5,75. Terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Tegakan ≥ 10 cm beserta hasil analisis INP. 

TEGAKAN ≥ 10 CM 
 

NO Nama INP Keterangan 

1 Daru-daru 6.65   

2 Bahai 5.79   

3 Melabai 5.75   

4 Cupak 5.69   

5 rengas manok 5.67   

6 Mahang 5.66   

7 pulai 4.09   

8 medang labu 4.09   

9 Senduduk 2.61   

 

 Pada tingkat tegakan ≥  20 cm terdapat 10 jenis tegakan dengan 3 jenis 

tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Melabai dengan INP 6.84, Daru-daru 

dengan INP 6.79 dan marasikapa dengan INP 6.66. Terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Tegakan ≥ 20 cm beserta hasil analisis INP. 

TEGAKAN 20 CM 
 

NO Nama INP Keterangan 

1 Melabai 6.84   
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2 Daru-daru 6.79   

3 Marasikapa 6.66   

4 Kayu Keranji 5.95   

5 Kayu Kasai 5.91   

6 melabai 4.33   

7 medang 4.26   

8 Cupak 1.81   

9 kemahang 1.79   

10 Kayu basah 1.77   

 

Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang 

memiliki nilai INP tertinggi. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan 

memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi, jenis-jenis dengan INP yang tinggi 

merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk 

penanaman adalah diantaranya Daru-daru, Melabai, Pulai, Sempayangan, 

Marasikapa dan Bahai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


