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III. `HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Identifikasi Foto Udara/Citra. 

 Luas lokasi yang terdegradasi dalam Kawasan Blok II Desa Pemayongan 

PT Alam Bukit Tigapuluh yang diidentifikasi seluas 84,25 Ha. Luasan ini di 

peroleh dari hasil identifikasi secara visual/manual dari foto udara/citra tahun 

2019. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak 

jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri/karakteristik objek secara 

keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi 

yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona/warna, tekstur, situs, asosiasi dan 

konvergensi bukti (Purwadhi, 2001). Metode interpretasi citra yang digunakan 

adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi onscreen. Pengenalan 

obyek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu identitas dan 

jenis obyek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah 

yang dihadapi. Karakteristik obyek pada citra dapat digunakan untuk mengenali 

obyek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Interpretasi yang dilakukan pada 

umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra/foto udara rona 

yang ada, biasanya warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu dan hijau. 

Dari gradasi warna yang tampak pada citra memudahkan proses klasifikasi 

terhadap foto udara. Bentuk gambar yang terdapat pada foto udara berupa 

polygon-poligon yang tidak beraturan ukuran besar, kecil dengan tekstur kasar, 

halus, dan sedang. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan 

warna coklat muda (tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap 

lagi), hijau muda (semak belukar), hijau kekuningan (beberapa tegakan perdu dan 

vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati). Sedangkan 

lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat (ekosistem utuh) di tandai dengan warna 

hijau tua. Dari hasil identifikasi di lakukan digitasi secara on screen sehingga 

diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang 

terdegradasi. 
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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 



11 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


