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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Paraserianthes falcataria atau tanaman Sengon solomon termasuk famili 

Leguminoceae. Tanaman ini sangat potensial untuk dipilih sebagai salah satu 

komoditas dalam pembangunan hutan tanaman dan sebagai tanaman reklamasi 

tambang, karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan ekologis yang luas. 

Keunggulan ekonomi Pohon Sengon solomom adalah termasuk jenis pohon kayu 

cepat tumbuh (fast growing species), pengelolaan relatif mudah, sifat kayunya 

termasuk kelas kuat dan permintaan pasar yang terus meningkat (Nugroho dan 

Salamah, 2015), sedangkan ecara ekologis Sengon salomom dapat meningkatkan 

kualitas lingkungan seperti meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki tata 

air (Suharti, 2008).  

Tanaman sengon solomon adalah salah satu pohon serbaguna karena 

pohon sengon solomon memiliki beberapa fungsi seperti bahan konstruksi ringan 

yaitu misalnya langit-langit, interior dan prabotan, bahan kemasan seperti kotak 

cerutu dan rokok, peti kayu, korek api dan alat musik mainan. Kayu sengon 

solomon juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan triplex dan kayu lapis. 

Kayu sengon solomon juga cocok untuk bahan papan dan kayu balok. Kayu 

sengon solomon juga umum nya digunakan sebagai bahan pulp untuk membuat 

kertas dan mebel (Siregar et al ., 2011). Karakteristik silvikultur tanaman sengon 

solomon yang tergolong cukup bagus dapat menghasilkan kualitas kayu yang 

bagus sehingga dapat diterima oleh industri panel dan kayu pertukangan serta 

memiliki prospek perkembangan yang bagus untuk dapat dikembangkan 

(Krisnawati, et al., 2011). Kayu sengon solomon merupakan kayu dengan kelas 

awet IV-V dan kelas kuat IV–V (Krisnawati et al., 2011). Berdasarkan beberapa 

penelitian menyatakan bahwa sengon salomon memiliki pertumbuhan yang lebih 

cepat dibandingkan dengan sengon lokal, dengan nilai produktivitas 3 kali lipat 

dari sengon lokal (Setiadi et al., 2014). 

 Pengembangan tanaman sengon solomon pada program HTI umumnya 

dilakukan pada lahan yang marginal, salah satu contoh lahan marginal merupakan 

lahan pasca tambang batubara. Karena hal tersebut, peluang pengembangan 

tanaman sengon pada lahan pasca tambang batubara untuk bisa dijadikan Hutan 
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Tanaman Industri (HTI), walaupun lahan pasca tambang batubara merupakan 

lahan yang telah terdegradasi. Hal ini dapat meningkatkan minat dalam 

melakukan budidaya hutan untuk memanfaatkan lahan marginal, dikarenakan 

tanaman sengon solomon merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh 

walaupun di lahan yang miskin unsur hara sekalipun. Karena hal tersebutlah 

tanaman sengon solomon dijadikan tanaman untuk kegiatan revegetasi pada 

lahan-lahan marginal atau lahan pasca tambang. 

Kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang digunakan untuk 

menunjang pembangunan, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan harus 

segera dilakukan reklamasi lahan bekas tambang. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk memulihkan kondisi kawasan hutan yang rusak sebagai akibat usaha 

pertambangan sehingga kawasan hutan dapat berfungsi kembali sesuai dengan 

peruntukannya 

PT. Nan Riang selaku pemegang Izin Usaha pada Wilayah Izin Usaha 

Penambangan (WIUP) Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari telah 

melakukan kegiatan eksplorasi dan sebagian kegiatan ekploitasi pada beberapa 

daerah. Kegiatan eksploitasi dimulai pada tahun 2003 pada lokasi yang dinamakan 

Blok Ampelu. Pengembangan tambang berlanjut ke Blok Jebak 1 dan selanjutnya 

dilakukan pada Jebak 2 yang sedang proses penyelesaian ekplorasi. Berdasarkan 

hasil eksplorasi yang telah dilakukan, masih terdapat penyebaran lapisan batubara 

yaitu di area yang dinamakan blok Jebak 2 IUP. Perusahan tambang batubara ini 

akan membuka kegiatan penambangan (pit baru) di area blok Jebak 2 tersebut. 

Pada blok Jebak 2 dengan luas area 104 Ha. Perusahan tambang batubara ini 

menggunakan metode tambang terbuka dengan sistem penambangan Backfilling. 

Hasil penelitian Munawar (1999), bahwa tanah lahan pasca tambang 

batubara bersifat heterogen dan memiliki bobot isi tinggi dan total ruang pori yang 

rendah. Hasil penelitian Refliaty (2018) dan Endriani (2018) menyatakan bahwa 

pengaruh reklamasi lahan bekas tambang batubara di PT. NR terhadap bobot 

volum tanah, pada lahan yang di tanam dengan menggunakan tanaman jabon 

memiliki bobot volume paling rendah yaitu 1,07 g/cm³ dan 1,09 g/cm³, kemudian 

bobot volume tanah semakin meningkat pada lahan yang direvegetasi dengan 

tanaman rambutan yaitu 1.11 g/cm³, 1, 14 g/cm³ dan 1,26 g/cm³, diikuti tanaman 
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jambu yaitu dengan bobot volum tanah 1,36 -1,46 g/cm, dan tanah yang 

direvegetasi dengan karet memiliki bobot volume paling tinggi yaitu 1,46 g/cm³, 

1,53 g/cm³ dan 1,55 g/cm³. Menurut Manalau (2017) lahan bekas tambang 

batubara PT Nan Riang memiliki struktur tingkat kesuburan tanah rendah, 

kepadatan tanah dengan nilai antara 1.25 – 4.5 kg/cm2, struktur tanah tidak stabil, 

permeabilitas lambat, aerasi tanah jelek, lapisan tanah tidak berprofil, pencemaran 

oleh logam-logam berat tinggi dan jumlah populasi mikroba tanah rendah. 

Kegiatan ini menitik beratkan pada pertumbuhan, performa tanaman 

sengon solomon hasil reklamasi pada umur 1 – 4 tahun serta sifat fisik tanah yang 

meliputi tekstur tanah, berat volum, total ruang pori dan permeabilitas pada lahan 

reklamasi bekas tambang. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Sengon (Paraserienthes 

falcataria moluccana subsp Solomonensis) Pada Berbagai Umur Di Lahan 

Bekas Tambang Batubara " 

1.2 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi pertumbuhan tanaman sengon solomon (tinggi dan diameter 

tanaman). 

2. Untuk mengevaluasi sifat fisik tanah (tekstur tanah, Berat Volum, Total 

Ruang Pori dan permeabilitas) pada beberapa umur tanaman sengon solomon. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah terpenuhinya salah satu 

syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana di Fakultas Pertanian Universitas 

Jambi Hasil penelitian ini juga di harapkan memberikan informasi kepada PT. 

Nan Riang mengenai pertumbuhan tanaman sengon dan beberapa sifat fisika 

tanah (struktur tanah, Berat Volum, Total Ruang Pori dan permeabilitas) pada 

lahan yang sudah di reklamasi sebagai dasar pengelolaan selanjutnya. 

1.4 Hipotesis 

Tinggi dan diameter tanaman nyata dipengaruhi oleh beberapa sifat fisika tanah 

(berat volume, total ruang pori, dan permeabilitas tanah). 


