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Pengantar 
 

Deforestasi dan degradasi hutan telah menjadi isu global yang 

mengundang berbagai entitas untuk berkontribusi dalam mengatasi 

rendahnya kualitas ekosistem hutan. Retorasi menjadi salah satu 

pilihan strategis yang dijalankan oleh Pemerintah dengan 

menawarkan partisipasi swasta melalui pendekatan privatisasi 

konservasi. Hingga saat ini Pemerintah baru menerbitkan 16 IUPHHK-

RE (Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem) 

seluas 623.075 ha, dan terbatas di Pulau Sumatera dan Kalimantan 

saja. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan karena kebutuhan 

hutan yang perlu direstorasi luasnya lebih dari itu. 

PT. Karawang Ekawana Nugraha (PT KEN) merupakan salah satu dari 

16 perusahaan pemegang  IUPHHK-RE tersebut. Areal PT KEN seluas 

8.210,33 hektar adalah satu-satunya konsesi dengan ekosistem hutan 

rawa air tawar marine clay yang terletak di kawasan hutan Sei Beyuku, 

Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Kondisi ekosistemnya sudah sangat 

terdegradasi akibat kebakaran yang berulang dengan intensitas cukup 

tinggi sejak tahun 1997 hingga tahun 2015.   

Keterbatasan sumber benih dan areal yang selalu tergenang 

merupakan tantangan besar dalam upaya mengembalikan unsur 

hayati (tegakan hutan) dan ekosistemnya. Disamping itu, restorasi 

ekosistem tidak semata-mata mencakup kegiatan penanaman saja, 

tetapi juga perlu berapdatasi dengan dinamika sosial ekonomi 

masyarakat sekitar areal restorasi tersebut. Karena pengetahuan dan 

informasi terbatas terbatas terkait strategi dan teknik restorasi 

ekosistem hutan rawa air tawar marine clay yang khas dengan 

karakteristik sosial tertentu sebagaimana ditemukan di areal konsesi 

PT KEN, buku ini berupaya menyediakan pengetahuan dan informasi 

keduanya.  

Buku ini merupakan panduan strategi dan teknik restorasi pada 

ekosistem hutan rawa air tawar marine clay berdasarkan data primer 



 

iv 

di ekosistem tersebut. Namun demikian, penerapan panduan ini tidak 

terbatas pada apa yang tertulis di dalam buku. Jika pada prakteknya 

dijumpai kondisi khusus lain, maka pelaksana perlu melakukan 

penyesuaian strategi dan teknik yang relevan.  

Semoga buku ini bermanfaat, tidak hanya bagi PT KEN, tetapi juga 

untuk semua pihak yang memiliki perhatian terhadap restorasi 

ekosistem hutan. Melalui buku ini, kita berharap dapat berkontribusi 

untuk meningkatkan kualitas ekosistem, pemulihan keanekaragaman 

hayati, jasa lingkungan dan peningkatan karbon hutan, serta perbaikan 

partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Bogor,    Januari 2019 

Kepala Pusat Litbang  
Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, 

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc. 
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Pendahuluan 

Mengapa Restorasi? 

Restorasi hutan merupakan proses mengembalikan kesatuan ekologis sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di areal hutan yang telah terdeforestasi 

atau terdegradasi (Lamb & Gilmour, 2003). Di dalam Peraturan Menteri 

Kehutanan No P.61/2008, terminologi restorasi ekosistem disebut sebagai upaya 

untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati 

(tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai 

keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 

Istilah restorasi lain yang sering digunakan adalah restorasi ekologis yang 

definisinya lebih kompleks, yaitu proses mengembalikan struktur, produktivitas, 

keragaman jenis hutan sebagaimana kondisi awalnya, sehingga pada akhirnya 

proses dan fungsi ekologis hutan tersebut akan menyerupai kondisi awalnya. 

Definisi restorasi ekologis dari Society for Ecological Restoration (SER, 2004) lebih 

sederhana, yaitu suatu proses yang membantu pemulihan ekosistem terdegradasi, 

rusak atau bahkan hancur. Suatu ekosistem dikatakan pulih kembali ketika telah 

memiliki cukup sumberdaya biotik dan abiotik untuk terus berkembang tanpa 

bantuan atau campur tangan manusia, serta dapat melestarikan fungsi dan 

strukturnya sendiri, serta memiliki resiliensi terhadap tekanan dan gangguan 

lingkungan (SER, 2004).   

Terdapat berbagai alasan mengapa restorasi ekosistem penting untuk dilakukan, 

terutama pada ekosistem hutan rawa air tawar pada tipe lahan marine clay. 

Pengertian ekosistem hutan rawa air tawar pada tipe lahan marine clay dalam 

dokumen ini, adalah ekosistem rawa gambut tipis (ketebalan gambut <50 cm) 

yang terdegradasi dan terdeforestasi, serta dipengaruhi pasang-surut air laut. 

Ekosistem rawa merupakan ekosistem potensial, berharga serta memiliki banyak 

fungsi, di antaranya dalam mengendalikan perubahan iklim, mengurangi resiko 

bencana banjir dan kekeringan, mencegah intrusi air laut, menjadi sumber 

perekonomian masyarakat maupun pemerintah, serta sebagai habitat bagi flora-

fauna tertentu yang khas atau unik.  

Namun demikian, ekosistem rawa sangat rentan mengalami kerusakan baik akibat 

kegiatan manusia (antropogenik) maupun faktor alam. Penebangan pohon dan 
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pengeringan lahan tanpa pertimbangan ekologis akan memberikan dampak 

negatif terhadap lingkungan. Pengeringan ekosistem rawa akan membuat mikroba 

tanah mengurai bahan organik dan melepaskan CO2. Siklus surut dan keringnya 

ekosistem rawa yang terus menerus akan menjadi sumber emisi CO2. Selain itu, 

ketika ekosistem rawa menjadi kering, tanaman dan semak belukar di atasnya 

akan lebih mudah terbakar. Terbakarnya ekosistem rawa akibat perilaku manusia 

maupun faktor alam akan melepaskan banyak CO2 yang tersimpan. Selain memicu 

perubahan iklim, gas CO2 juga akan menyebabkan penyakit saluran pernapasan, 

gangguan penglihatan dan resiko lainnya. Oleh karena itu, restorasi ekosistem 

rawa penting dilakukan, untuk mengembalikan fungsi ekosistem rawa yang 

memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara 

berkelanjutan. 

Restorasi ekosistem merupakan tugas pemerintah. Namun, pemerintah membuka 

kesempatan kepada sektor swasta melalui skema investasi eksklusif berupa Izin 

Usaha Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). IUPHHK-RE 

mewajibkan perusahaan pemegang konsesi untuk melakukan kegiatan 

pengelolaan hutan alam produksi yang berorientasi pada pengembalian 

keseimbangan hayati hutan. Pemengang konsesi hanya diijinkan menebang atau 

memanen kayu, ketika telah terjadi keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 

Berbeda dengan pengembangan usaha di hutan alam atau hutan tanaman, 

restorasi sangat diperlukan karena memiliki peran penting bukan hanya untuk 

menghasilkan produk kayu, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi ekologis 

hutan seperti mengatur siklus hidrologis dan karbon, mencegah erosi, serta 

mengembalikan kesuburan tanah.     

PT. Karawang Ekawana Nugraha (PT. KEN) merupakan salah satu perusahaan 

pemegang IUPHHK-RE, yang saat ini merupakan satu-satunya konsesi dengan 

kondisi tapak hutan rawa air tawar pada tipe lahan marine clay. Areal konsesi 

yang luasnya 8.210,33 hektar tersebut terletak di kawasan hutan Sei Beyuku, 

Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Kondisi tutupan hutan dan lahannya sudah 

sangat terdegradasi, akibat kebakaran yang berulang-ulang dengan intensitas 

tinggi sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2015. Sebagai pemegang IUPHHK-

RE, PT. KEN mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi areal konsesinya 

secara bertahap, agar kondisi potensi optimal dapat dicapai untuk dimanfaatkan 

sebagai hutan alam produksi lestari. 
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Tujuan Penulisan Buku 

Informasi strategi dan teknik restorasi pada ekosistem rawa air tawar tipe lahan 

marine clay masih sangat terbatas.  Buku ini disusun untuk menyediakan arahan 

strategis serta teknik restorasi yang sesuai bagi ekosistem hutan rawa air tawar 

pada tipe lahan marine clay yang komprehensif dan terintegrasi, dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek ekologis, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. 

 

Sistimatika Penulisan 

Buku ini disusun berdasarkan hasil studi literatur, diskusi dengan para pakar, dan 

kajian lapangan pada ekosistem rawa air tawar di Kabupaten Ogan Komering Ilir 

(OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi 

panduan dan arahan strategis dan teknik restorasi di ekosistem rawa air tawar 

khususnya di OKI, dan juga di daerah lain yang memiliki karakteristik ekosistem 

dan kondisi biofisik serupa. 

 

Buku ini disajikan dalam tujuh bagian sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 2 Prinsip-Prinsip Restorasi di Lahan Marine Clay 

Bab 3 Marina Clay: Karakteristik, Kondisi Biofisik dan Sosial-Ekonomi, yang 

mencakup:  

- Karakteristik marine clay 

- Gambaran geografis  

- Kondisi geologis  

- Kondisi hidrologis  

- Sejarah penutupan lahan dan kondisi saat ini 

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar 

Bab 4 Strategi Restorasi 

Bab 5 Teknik Restorasi, yang meliputi uraian sebagai berikut: 
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- Tahap 1 Persiapan dan survey lapangan, yang mencakup 

persiapan survey dan survey lapangan. 

- Tahap 2 Perencanaan, yang mencakup penjelasan teknis 

mengenai penentuan lokasi restorasi, penentuan jenis tanaman 

dan teknik silvikultur, penyusunan tata waktu dan anggaran 

kegiatan, serta pembentukan organisasi pelaksana restorasi. 

- Tahap 3 Pelaksanaan kegiatan restorasi, mencakup uraian 

pembangunan persemaian, pembibitan, kompartemenisasi, 

persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. 

- Tahap 4 Pemantauan dan evaluasi, yang mencakup uraian 

pemantauan kegiatan restorasi, pemantauan hasil restorasi, dan 

evaluasi. Ketiganya terkait dengan waktu pemantauan dan 

evaluasi, unsur-unsur evaluasi restorasi, cara pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta feed 

back hasil evaluasi. 

Bab 6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Restorasi Ekosistem 

Pada bagian ini dibahas tentang isu utama pemberdayaan 

masyarakat yang mencakup tantangan regulasi untuk pelibatan 

masyarakat, pola interaksi masyarakat dengan hutan dan aliran 

manfaat restorasi yang diharapkan kepada masyarakat, serta skema 

pemberdayaan masyarakat untuk restorasi ekosistem. 

Bab 7 Penutup 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP RESTORASI DI LAHAN 

MARINE CLAY 
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Prinsip-Prinsip Restorasi di Lahan Marine 
Clay 

 

Salah satu kunci keberhasilan dalam restorasi hutan adalah kemampuan untuk 

melakukan identifikasi tipe dan pola restorasi yang disesuaikan dengan kondisi 

biofisik dan sosial yang ada sebelum kegiatan restorasi dilakukan. Pada ekosistem 

yang telah sangat rusak, sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui 

proses suksesi alami, maka upaya restorasi lebih baik difokuskan pada pemulihan 

dan pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologis, siklus hara, serta 

transfer energy, daripada usaha untuk mengembalikan struktur hutan seperti 

aslinya (Maginnis & Jackson, 2007). Lamb & Gilmour (2003) menyatakan bahwa 

prinsip restorasi ekologi, dimana fungsi, struktur dan komposisi hutan harus 

dikembalikan seperti kondisi semula akan sangat sulit dilaksanakan. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain adalah sulitnya mengidentifikasi 

spesies asli, yang pada umumnya telah hilang dari areal terdegradasi atau jenis-

jenis eksotis telah mengalami naturalisasi. Selain itu, menipis atau hilangnya top 

soil serta tingginya tingkat salinitas pada areal terdegradasi, akan menyebabkan 

biaya untuk restorasi menjadi sangat mahal. Faktor lain yang menjadi 

pertimbangan pada umumnya adalah adanya trade-off antara kepentingan 

ekosistem dan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan ekonomi para 

pelaksana restorasi.   

Pada prinsipnya, restorasi perlu didasarkan pada aspirasi (terutama apabila lokasi 

berdekatan dengan pemukiman masyarakat), karakter biofisik lanskap, serta 

sumberdaya yang tersedia. Begitu pula dengan restorasi ekosistem hutan rawa air 

tawar pada tipe lahan marine clay, yang merupakan ekosistem rawa gambut tipis 

yang telah tergradasi dan terdeforestasi. Ekosistem rawa gambut yang sudah 

terbakar, tidak mudah untuk pulih kembali menjadi seperti kondisi semula 

(irreversible). Oleh karena itu, prinsip utama restorasi ekosistem rawa air tawar 

adalah menanam jenis-jenis tumbuhan yang  sesuai dengan vegetasi yang 

sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat sekitar, dapat 

menjadi habitat yang menarik  dapat mengundang berbagai jenis fauna untuk 

datang, serta dapat mempertahankan fungsi hidrologis ekosistem rawa tersebut 

sehingga ciri utama ekosistem tetap dapat dipertahankan.  
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Proses restorasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang lebih cepat, apabila 

dibantu dengan penanaman (accelerated rehabilitation) menggunakan jenis pohon 

lokal (native) yang toleran terhadap cahaya, serta adaptif terhadap kondisi 

lingkungan rawa air tawar yang dipengaruhi pasang-surut air laut.  

Secara spesifik, prinsip restorasi ekosistem rawa air tawar tipe lahan marine clay 

adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga agar ekosistem tersebut tidak mengalami kekeringan yang dapat 

menyebabkan kandungan pirit di dalamnya teroksidasi, sehingga menjadi 

tanah sulfat masam yang sulit untuk dimanfaatkan. Salah satu ciri ekosistem 

rawa air tawar tipe lahan marine clay yang telah teroksidasi dan telah menjadi 

tanah masam sulfat, adalah adanya dominasi tanaman purun tikus (Eleocharis 

dulcis) pada ekosistem tersebut. Restorasi hidrologis merupakan upaya 

pemulihan tata air ekosistem rawa, sehingga bagian-bagiannya menjadi basah 

dan berfungsi kembali seperti semula. Restorasi hidrologis dapat dilakukan 

melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, antara lain sekat 

kanal (canal blocking), penimbunan kanal (canal back filling), serta bangunan 

penata air lainnya. 

2. Pemilihan jenis tumbuhan yang sesuai dengan kondisi di tingkat tapak (species 

site matching). Tumbuhan yang dapat ditanam adalah yang tahan pada kondisi 

masam, tergenang air, dan miskin unsur hara serta memiliki nilai ekonomi 

pada fungsi budidaya.  Teknik restorasi di areal berair dalam, dangkal, dan di 

areal kering akan berbeda. Demikian pula teknik restorasi di areal yang 

tergenang sepanjang tahun, tergenang pada musim penghujan saja, dan areal 

yang kering sepanjang tahun. Restorasi di areal yang tergenang dengan sedikit 

air dapat ditanamani dengan jenis-jenis tumbuhan darat, sementara lahan 

dengan genangan air yang tinggi dapat ditanami dengan jenis-jenis tumbuhan 

air atau yang tahan genangan. Umumnya, pertama kali vegetasi ditanam 

dengan jenis pionir yang cepat tumbuh, kemudian diikuti dengan jenis 

tumbuhan bawah dan jenis pohon besar atau pohon klimaks asli ekosistem 

rawa. Jenis pionir akan membantu proses stabilisasi kondisi awal ekosistem 

rawa. Pada beberapa kasus, penanaman dapat dibantu dengan memberikan 

jamur mikoriza untuk membantu memperluas vegetasi mencari unsur hara 

dan bertahan hidup. Untuk memperbaiki tingkat kemasaman tanah dan air 

ekosistem rawa, dapat dilakukan perlakuan dengan menambahkan amelioran 

yang berupa kapur atau lumpur pantai pada saat persemaian dilakukan. 

Selama melakukan revegetasi, kondisi ekosistem harus dijaga agar tidak ada 

gangguan baik dari manusia maupun faktor alam.  
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3. Restorasi di ekosistem rawa harus memenuhi persyaratan tertentu, 

diantaranya akar tanaman harus menyentuh ke media tanah. Karena di 

ekosistem rawa, akar tanaman lain (seperti prumpung/Phragmites karka) 

banyak menghalangi media tanamnya. Selain pemilihan jenis, restorasi juga 

harus memperhatikan kualitas bibit dan strategi musim tanam. Penanaman di 

ekosistem rawa sebaiknya tidak dilakukan pada musim penghujan karena bibit 

akan terendam. Bibit juga harus ditanam pada areal yang lebih tinggi. 

4. Restorasi perlu dikembangkan ke arah pengelolaan multi produk, termasuk 

hasil hutan non kayu yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar 

secara aktif. Kecenderungan pengembangan bisnis kelestarian ekosistem di 

masa depan adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk mendukung berbagai 

bidang usaha, yang salah satunya adalah farmakologi, sehingga restorasi 

ekosistem dapat diarahkan pada pengembangan jenis vegetasi yang berfungsi 

sebagai tempat atau media tumbuh mikroorganisme. 

5. Pelaksanaan restorasi harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya serta 

melibatkan masyarakat sekitar. Kebutuhan operasional perusahaan restorasi 

tidak perlu didatangkan dari luar tetapi harus menggunakan potensi lokal, 

misalnya dalam pengadaan bibit dan pupuk kompos dapat disediakan oleh 

kelompok masyarakat sekitar yang sudah dilatih sebelumnya agar dapat 

memproduksi bibit yang sesuai dengan kebutuhan. Restorasi juga harus dapat 

meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar melalui pendidikan yang 

berkelanjutan, sehingga masyarakat lokal dapat menjadi mitra yang memenuhi 

standar.  

6. Pelaksanaan restorasi harus dapat memberikan insentif ekonomi bagi 

masyarakat lokal. Pada tahap awal, hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan 

masyarakat sebagai tenaga kerja yang dibayar untuk melakukan persiapan dan 

pelaksanaan restorasi. Untuk efektivitas pelaksanaannya diperlukan 

manajemen kelembagaan pelaksanaan restorasi dengan masyarakat sekitar.    
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Marine Clay: Karakteristik, Kondisi Biofisik 
dan Sosial Ekonomi 

Karakteristik Marine Clay 

Marine clay merupakan salah satu jenis tanah liat. Bowles (1984) mendefinisikan 

tanah liat sebagai deposit yang mempunyai partikel berukuran lebih kecil atau 

sama dengan 0,002 mm dalam jumlah lebih dari 50%. Tanah liat merupakan tanah 

dengan ukuran mikrokonis sampai dengan sub-mikrokonis, yang berasal dari 

pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Dalam keadaan kering, tanah 

liat sangat keras, bersifat plastis pada kadar air sedang, sedangkan pada keadaan 

kadar air yang lebih tinggi tanah liat akan bersifat lebih lengket (kohesif) dan 

sangat lunak (Terzaghi, 1987). Tanah liat merupakan tanah yang terdiri dari 

partikel-partikel tertentu yang menghasilkan sifat plastis apabila dalam kondisi 

atau keadaan basah (Das, 1995).  

Selain ukurannya yang mikro, tanah liat juga memiliki tingkat permeabilitas 

rendah, kenaikan air kapiler tinggi, bersifat sangat kohesif, kadar kembang susut 

yang tinggi dan proses konsolidasi lambat (Hardiyatmo, 1992). Partikel-partikel 

tanah liat mempunyai muatan ion positif yang dapat dipertukarkan (Mahida, 

1984), yang mempengaruhi kapasitas penyediaan Ca, Mg, dan K, serta efisiensi 

pemupukan dan pengapuran pada lapisan olah. Basack & Purkayastha (2009) 

menyatakan bahwa lahan marine clay mempunyai kapasitas pertukaran kation 

(KTK) yang tinggi. Tanah dengan KTK tinggi mampu menjerat dan menyediakan 

unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah. Tanah dengan KTK 

tinggi bila didominasi oleh kation basa, Ca, Mg, K, Na (kejenuhan basa tinggi) dapat 

meningkatkan kesuburan tanah. Sebaliknya, bila didominasi oleh kation asam, Al, 

H (kejenuhan basa rendah) dapat mengurangi kesuburan tanah. Prameswari 

(2008) menganalisa komposisi kimia tanah liat dengan menggunakan alat 

Scanning Electron Microscopy (SEM). Komposisi kimia tanah liat dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

  



 

16 

Tabel 1. Komposisi kimia tanah liat 

Unsur Konsentrasi (%) 

C 0,33 

O 46,91 

Al 22,05 

Si 13,42 

Ca 0,21 

Fe 14,78 

Sumber: Prameswari (2008) 

 

Marine clay merupakan jenis tanah liat sekunder atau tanah sedimen (endapan) 

yang terbentuk akibat pelapukan batuan feldspatik yang berpindah jauh dari 

batuan induknya, akibat adanya tenaga eksogen yang menyebabkan butiran-

butiran tanah liat lepas dan mengendap di daerah-daerah rendah seperti lembah 

sungai, lahan rawa, lahan marine, dan lahan danau. Partikel tanah marine clay 

akan mengalami pengendapan setelah mengalami erosi dan transportasi dari 

tanah induknya ke tepian pantai. Partikel-partikel tanah menjadi tersuspensi 

ketika berada dalam larutan air bersama pasir yang dipengaruhi oleh gaya 

gravitasi dengan endapan lumpur, namun tanah liat masih melayang-layang dalam 

larutan. Kondisi ini dikenal sebagai kekeruhan, yaitu satu kondisi dimana partikel-

partikel tanah melayang-layang membuat warna cokelat keruh pada larutan air. 

Partikel-partikel tanah liat ini kemudian berpindah ke dataran abyssal, dimana 

partikel-partikel tersebut terkumpul sehingga memiliki persentase tanah liat yang 

tinggi. 

Marine clay umumnya merupakan salah satu substratum atau lapisan tanah 

mineral di lahan basah gambut (Noor, 2001), yang terbentuk pada lingkungan laut 

atau marine. Lahan gambut yang memiliki substrat liat (clay), akan lebih subur 

dibandingkan gambut dengan substrat pasir (Dariah et al., 2016). Berdasarkan 

penelitian Nurhayati (2001), gambut dengan tekstur substrat liat memiliki pH 

basa, serta kandungan P (Posfor) total yang tinggi dari pada gambut dengan 

tekstur substrat pasir. Kendati merupakan bentuk evolusi dari lahan gambut, 

tanah marine clay menyerap karbon lebih besar dibandingkan lahan gambut. Hal 

ini disebabkan salah satunya oleh unsur hara yang terdapat dan tersedia pada tipe 

lahan marine clay lebih besar dibanding lahan gambut (Siahaan & Sumadi, 2017). 
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Lapisan marine clay umumnya mengandung pirit (FeS2) sehingga lapisan atas 

gambutnya dapat hilang apabila digunakan untuk budidaya pertanian intensif atau 

terjadi kebakaran, yang mengakibatkan terbentuknya tanah sulfat masam 

(Andriesse, 1988; Noor, 2001). Wetland International (2005) membagi tanah 

masam sulfat pada ekosistem rawa menjadi tiga, yaitu: 

(1) Lahan rawa yang tidak memiliki lapisan tanah gambut dan tidak memiliki 

lapisan pirit (kadarnya <0.75%), atau memiliki lapisan pirit pada kedalaman 

>50 cm yang umum disebut sebagai lahan rawa potensial. Lahan ini 

merupakan rawa paling subur dan potensial untuk pertanian.  

(2) Lahan rawa yang tidak memiliki tanah gambut dan kedalamannya <50 cm, dan 

disebut lahan alluvial bersulfida dangkal atau sering juga disebut sebagai 

lahan sulfat masam potensial.  

(3) Lahan yang lapisan piritnya sudah teroksidasi, sehingga sering disebut sebagai 

lahan bersulfat atau lahan sulfat masam aktual. Lahan seperti ini tidak 

direkomendasikan untuk budidaya pertanian.  

Dalam keadaan tergenang (anaerob), tanah sulfat masam tidak menimbulkan 

masalah bagi tanaman karena pirit bersifat stabil. Sebaliknya, dalam keadaan 

aerob, karena adanya drainase alami atau buatan, maka pirit berubah menjadi 

tidak stabil dan teroksidasi sehingga terjadi pelepasan asam sulfat dan oksidasi 

basa (Adhi, 1997). Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan keasaman baik 

pada tanah maupun air drainase (pH 2-3). Pada keadaan ini, tanaman budidaya 

akan mengalami hambatan pertumbuhan dan hasil atau produksi yang rendah. 

Sebagian besar lahan akan ditumbuhi vegetasi yang didominasi oleh jenis gelam 

(Melaleuca sp.), yang selanjutnya dapat mengakibatkan perubahan iklim mikro, 

peningkatan suhu, penurunan kelembaban dan perubahan musim (Noor, 2001). 

Selain itu gelam juga dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa liar (Maltby et 

al., 1996). Gejala keracunan pada vegetasi rawa bertanah masam sulfat disajikan 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Gelaja keracunan tanaman pada rawa tanah masam sulfat dan cara 
penanggulangannya. 

Jenis 
keracunan 

Gejala serangan Cara penanggulangan 

Alumunium  Sistem perakaran menebal dan tidak 
berkembang  

 Warna hijau tulang daun berubah 
menjadi oranye diikuti dengan bercak 
coklat 

Meningkatkan pH tanah 
melalui pengapuran dan 
penggenangan 

Besi  Warna daun bercak coklat (berkarat) 
 Perakaran kasar 
 Pertumbuhan dan pembentukan 

anakan tertekan 

Meningkatkan pH tanah 
melalui pengapuran dan 
pengaturan drainase 

Sulfida  Tanaman mudah terkena penyakit 
 Sistem perakaran kurang berkembang 

dan berwarna hitam 
 Tanaman kerdil dan anakan sedikit 

Menigkatkan pH tanah 
melalui pengapuran dan 
penggenangan serta 
penambahan unsur mikro dan 
mineral (terusi, abu) 

Garam-garam 
(salin) 

 Tanaman menjadi kering 
 Anakan berkurang 
 Ujung daun menjadi putih 

Pencucian garam melalui 
pengaturan air satu arah, 
menanan tanaman tahan salin 

 

Untuk pelaksanaan kegiatan restorasi, tanah marine clay yang lengket ketika 

basah dan keras ketika kering sehingga menggangu pertumbuhan semai, 

memerlukan perlakuan khusus. Diperlukan mulsa untuk menjaga kelembaban 

tanah marine clay yang mengering. Gulma dapat buang atau disisihkan ketika 

tanaman sudah tumbuh dengan baik. Selain itu, mulsa juga dapat menahan erosi 

tanah liat ketika musim hujan. Dalam kondisi basah, sangat sulit untuk berjalan 

atau menggunakan peralatan di tanah liat, karena tanah melekat pada alas kaki 

dan roda kendaraan serta mesin-mesin. Oleh karenanya, dalam kegiatan 

penanaman sangat diperlukan papan-papan untuk berjalan. Ini dapat berupa 

papan-papan pendek biasa yang panjangnya 1-2 m, dilengkapi dengan gelang-

gelang kaki sehingga dapat dipindah-pindahkan atau dibuat permanen. Pemberian 

kapur dapat dilakukan untuk meningkatkan pH tanah pada saat persemaian.  

Kunci sukses lain untuk implementasi restorasi di lahan rawa marine clay adalah 

pemilihan jenis tanaman yang dilakukan secara site specific. Selain jenis pionir 

seperti pulai dan gelam, jenis tanaman yang dapat dikembangkan untuk tipe 

ekosistem tersebut adalah jenis-jenis yang tahan genangan dan pH rendah, seperti 

jelutung, ramin, atau tanaman yang tercatat sebelumnya pernah tumbuh di lahan 

atau bentang alam yang akan direstorasi.  

Penelitian di hutan rawa air tawar Sumatera yang dilakukan oleh Yusuf & 

Purwaningsih (2009) menemukan jenis tumbuhan sekunder yang tumbuh baik di 
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ekosistem rawa yang tergenang permanen maupun periodik, yaitu Macaranga 

diepenhorstii (mahang), Haplophragma macrolobum (sungkai), Terminalia 

copelandii (ketapang hutan) dan Anthocephalus chinensis (jabon). Selain itu, 

ditemukan juga jenis Ficus sumatrana dan F. microcarpa (beringin), Nauclea 

officinalis (bangkal), serta Glochidion zeylanicum (mareme). Jenis vegetasi lain 

yang sering ditemukan di ekosistem hutan rawa di Sumatera adalah Dacryodes 

rugosa (kemayu), Calophyllum sp. (bintangur), manggis, meranti, resak, kayu 

malam, kayu balam, meranti rawa, Fagraea racemosa (tembesuh gajah), medang, 

durian, jambu, Sterculia gilva (kelupang), nyatoh, ramin, dan Tetractomia tetandra 

(kapas-kapas) (Ripin et al., 2017). Beberapa jenis vegetasi yang dapat 

dikembangkan untuk kegiatan restorasi di lahan rawa marine clay diuraikan pada 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Vegetasi yang dapat dikembangkan untuk restorasi di lahan rawa marine 
clay 

Jenis Tanaman / 
Famili 

Penanaman 

Jelutung (Dyera lowii)/ 
Apocynaciae 

Tanaman berbentuk pohon dan tumbuh baik pada gambut dangkal 
hingga dalam. Membutuhkan tanah lembab, toleran terhadap air 
tanah dangkal tetapi tidak tergenang. Diperbanyak dengan 
menggunakan anakan yang disemaikan di dalam air atau biji. Buah 
Jelutung berbentuk polong yang memanjang, di dalam satu polong 
mengandung 12 – 36 biji. 

Ramin (Gonystylus 
bancanus) 
/Thymelaeaceae 

Ramin dijumpai di hutan rawa gambut, terutama yang bergambut 
tebal dengan kemasaman pH tanah 3,5 – 4,0. Pohon dapat mencapai 
ketinggia 40 – 50 m. Diperbanyak melalui biji, anakan alam, stek 
pucuk dan stek akar. 

Meranti rawa (Shorea 
pauciflora King) 
/Dipterocarpaceae 

Tumbuh pada tanah organosol atau gambut. Secara umum meranti 
dijumpai dalam hutan hujan tropis dengan ketinggian 1.300 m dari 
permukaan laut. Diperbanyak melalui biji, anakan alam atau stek 
pucuk. 

Pulai (Alstonia 
pneumatopra Backer ex 
L.G Den Berger)/ 
Apocynaceae 

Tumbuh dengan baik di hutan rawa gambut. Pulai tersebar di hutan 
hujan tropis pada ketinggia 0 – 1000 m dari permukaan laut. 
Diperbanyak melalui biji dan anakan alam 

Terentang 
/(Campnosperma 
Anacardiaceae) 

Tumbuh dan dapat  ditanam  pada lahan yang mempunyai 
karakter  kelas tekstur gambut (pH 3,4), pada tingkat kesuburan 
yang rendah (KB 18.2 %) (Djam'an, et al. 2012). Tumbuh baik di 
KHDTK Tumbang  Nusa, yang merupakan hutan  rawa gambut, 
ketinggian 0 – 5 m dpl, beriklim tropis lembab  (Tipe Iklim A), suhu 
23 – 36°C,  serta rata-rata curah hujan 1.242 mm/tahun.   

Keranji (Pongamia Kisaran tempat tumbuhnya pada ketinggian antara 0—1200 m. 
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Jenis Tanaman / 
Famili 

Penanaman 

pinata)/Fabaceae  

 

Curah hujan tahunan yang dibutuhkan adalah 500—2500 mm, 
dengan musim kering 2—6 bulan. Tumbuh alami di hutan dataran 
rendah pada tanah berkapur dan batu karang di pantai, sepanjang 
tepi hutan bakau dan sepanjang aliran dan sungai pasang surut. 
Sangat toleran pada kondisi masin dan alkalinitas. 

Gerunggang (Cratoxylon 
arborescens)/ Guttiferae 

Salah satu dari 7 jenis alternatif prioritas dalam pembangunan 
hutan tanaman penghasil kayu pulp (Mindawati, et al. 2010) yang 
tumbuh di lahan rawa gambut. 

 

Kondisi Geografis 

Areal konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem 

(IUPHHK-RE) PT. Karawang Ekawana Nugraha (PT. KEN) berada di Kecamatan Air 

Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berada di wilayah 

geografis antara 104°20’ – 106°99’ Bujur Timur dan 2°30’ – 4°15’ Lintang Selatan. 

Secara umum, areal tersebut memiliki topografi datar sampai miring landai 

dengan kemiringan berkisar antara 0-2°, dan kelerengan wilayah berkisar antara 

2-15°. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta areal konsesi restorasi ekosistem PT. KEN di Sumatera Selatan 
dengan zonasi peruntukannya 

 

Kondisi Geologis 

Areal konsesi PT. KEN merupakan dataran rendah berawa-rawa serta merupakan 

wilayah pasang surut air tawar yang dipengaruhi pasang surut perairan Selat 
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Malaka. Sebagian besar areal merupakan rawa pasang surut endapan pantai 

(80%), dan sebagian lainnya merupakan rawa pasang surut gambut. Adhi (1986) 

dalam Noor (2001) menyebutkan bahwa pada umumnya areal pasang surut air 

tawar memiliki fisiografis aluvial, marine dan gambut.  

Bentang alam konsesi PT. KEN umumnya dibangun oleh endapan aluvial yang 

bersifat liat atau lembek serta sedikit endapan gambut. Jenis tanah didominasi 

oleh jenis hydraquents, troposaprist, dan tropaquepts, yang terbentuk akibat 

adanya genangan air pasang surut serta adanya bahan endapan organik sisa 

tumbuhan. Material bahan induk terdiri dari batuan endapan rawa, lumpur lanau 

dan pasir. Solum tanah tebal, berwarna kelabu gelap dengan variabel tekstur 

konsisten, asam, kandungan nutrisi rendah dengan permeabilitas rendah sampai 

medium, dan sangat mudah tererosi. Selain itu, terdapat akumulasi pirit pada 

lapisan bawah tanah (sub soil). Kesuburan tanah juga sangat rendah dengan pH 

masam antara 4-6 (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1993; Soil Survey Staff, 

2003).  Rincian komposisi kandungan kimia tanah di areal konsesi PT. KEN tersaji 

dalam Tabel 4.  

Tabel 4. Kandungan kimia tanah di areal PT KEN 

No Unsur Kimia Tanah Pengukuran 2013 Pengukuran 2018 

1 C  0.24 0,29 - 0,65 

2 N  0.09 0,14 - 0,32 

3 P-tersedia I (ppm P) 30.23 8,70 - 56,85 

4 KTK (cmol(+)kg-1) 24 19,58 - 26,10 

5 Ca (cmol(+)kg-1) 1.20 1,03 - 3,98 

6 Mg (cmol(+)kg-1) 0.24 0,47 - 1,60 

7 K (cmol(+)kg-1) - 0,45 - 1,92 

8 Na (cmol(+)kg-1) 0.37 0,77 - 3,26 

9 KB (%) - 13,89 - 39,16 

10 Kejenuhan Al (%) 4.48 0,20 - 8,60 

11 pH  3.83 3,50 - 5,15 

Kondisi Hidrologis 

Curah hujan rata-rata tahunan di areal konsesi PT. KEN adalah 2.906 mm, yang 

terdistribusi dalam 216 hari hujan. Menurut skala Schmidt dan Ferguson 
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termasuk areal yang memiliki curah hujan cukup tinggi dengan tipe iklim A. 

Kelembaban nisbi tertinggi,  yang tercatat di Stasiun Pengamatan Sungai Baung 

adalah sebesar 75,1%, yang terjadi pada bulan Juni. Sedangkan kelembaban 

terendah 64,7% terjadi pada bulan November. Suhu udara rata-rata bulanan 

sebesar 27,5 oC dengan suhu udara minimum bulanan 26,4 oC. Musim kemarau 

umumnya terjadi pada bulan Mei–Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada 

bulan November-April. Penyimpangan musim biasanya terjadi setiap lima tahun 

sekali, berupa musim kemarau yang lebih panjang daripada musim hujan.  

Sebagian besar areal konsesi PT KEN selalu tergenang air dengan kedalaman yang 

dapat mencapai antara 30 – 70 cm di atas permukaan tanah, terutama pada musim 

penghujan. Pada musim kemarau areal tersebut menjadi sangat kering dengan 

kedalaman air tanah yang dapat mencapai 10 - 50 cm di bawah permukaan tanah, 

khususnya pada bulan Agustus, September dan Oktober. Selain pH tanah yang 

masam, pH air di areal tersebut juga bersifat masam dengan derajat keasaman 

mencapai 1,58–4,68. Di kawasan ini juga terdapat beberapa kanal buatan, dengan 

ketinggian muka air tanah yang dapat mencapai 60 cm di atas permukaan tanah 

pada saat penghujan, dan dapat mencapai 94 cm di bawah permukaan tanah 

ketika musim kering, sehingga menjadi rawan terjadinya kebakaran. Gambar 2 

dan Gambar 3 mengilustrasikan kondisi lahan dengan genangan air serta 

distribusinya di areal konsesi PT. KEN. 

   

(Foto: PT KEN) 

Gambar 2. Kondisi lahan dengan genangan air 
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Gambar 3. Distribusi pola genangan air di areal konsesi PT KEN 

Tabel 5. Tinggi muka air tanah di areal konsesi PT KEN 

No Bulan 
Tinggi Muka Air Kanal (cm) Tinggi Muka Air Areal (cm) 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

1 Januari -40 40 - - 

2 Februari -45 35 - - 

3 Maret -30 39 - - 

4 April -30 39 17 28 

5 Mei -44 22 6 25 

6 Juni -48 21 -11 20 

7 Juli -84 8 -33 9 

8 Agustus  -94 -43 -50 -33 

9 September -90 -36 -46 -36 

10 Oktober -82 60 -46 -20 

11 Nopember - - -13 14 

12 Desember - - - - 
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Sejarah Penutupan Lahan dan Kondisi Saat Ini 

Areal IUPHHK RE PT. KEN terletak di kawasan hutan Sei Beyuku, Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pada kondisi primer, kawasan hutan hujan tropis 

rawa ini merupakan satu ekosistem yang stabil dan dinamis serta kaya akan jenis 

vegetasi. Jenis vegetasi yang banyak tumbuh di areal tersebut adalah jenis-jenis 

yang umum dijumpai di rawa gambut, seperti: pulai (Alstonia scholaris), ramin 

(Gonystylus bancanus), jelutung (Dyera costulata), kempas (Koompassia 

malaccensis), resak (Vatica Sp.), punak (Tetramerista glabra Miq), meranti (Shorea 

Sp.), kenari rawa (Canarium Sp.), nyatoh (Palaquium sp.), durian burung (Durio 

carinatus), keranji (Dialium indum), palem merah (Cyrtostachys renda), dan 

terentang (Campnosperma Sp.).  

Areal PT. KEN dan kawasan hutan disekitarnya kemudian mengalami degradasi 

akibat sistem pembalakan pada saat areal tersebut masih merupakan konsesi 

HPH, yang diikuti oleh pembalakan liar dan perambahan, serta terjadinya 

kebakaran hutan yang berulang dengan intensitas cukup tinggi antara tahun 

1992-2015. Akibatnya, struktur dan jumlah jenis vegetasi hutan menjadi berubah. 

Pembalakan konvensional pada sistem HPH dapat menyebabkan kerusakan 

tegakan tinggal sebesar 46-56% (Sist et al., 2003). Selain pembalakan, penelitian 

Sukarna (2013) menunjukkan bahwa beberapa penyebab terjadinya kerusakan 

struktur vegetasi pada hutan rawa gambut adalah akibat praktek pertanian 

intensif dan kebakaran. Kerusakan terbesar adalah berubahnya struktur vegetasi 

hutan rapat menjadi semak, belukar muda, padang rumput dan lahan terbuka. 

Selain itu, jenis vegetasi hutan rawa gambut yang terdegradasi didominasi oleh 

tumbuhan gelam (Melalaeca leucadendron) dari famili Myrtaceae dan vegetasi 

jenis tumih atau perepat (Combretucarpus rotundatus) dari famili 

Anishopylleaceae. Selain menyebabkan kerusakan pada struktur dan jumlah 

vegetasi, pembalakan selama masa HPH pada ekosistem gambut basah di 

Kabupaten OKI sering menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem gambut 

basah menjadi ekosistem yang lebih kering sehingga rawan terjadi kebakaran.      

Berdasarkan analisis citra satelit tahun 2013 dan 2014, tutupan hutan areal PT. 

KEN masih relatif hijau. Vegetasi hutan saat itu didominasi oleh jenis pioner 

antara lain pulai (Alstonia sp.), mahang (Macaranga sp.), terentang (Camnosperma 

sp.), jambu (Eugenia sp.), kayu ara (Ficus sp.), rambutan hutan (Nephelium sp.), 

rengas (Gluta aptera), resak (Vatica sp.), sampang (Melicope sp.) dan waru hutan 

(Hibiscus sp.). Sementara itu, jenis fauna yang ditemukan di areal konsesi PT. KEN 
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diantaranya adalah 12 spesies mamalia, 60 spesies burung, 15 spesies 

herpetofauna, dan 10 spesies ikan. Beberapa jenis mamalia diantaranya kera ekor 

panjang, gajah Asia, monyet kra, rusa sambar dan babi celeng. Beberapa jenis 

burung diantaranya adalah burung elang, burung srigunting, blekok sawah 

(Ardeola speciosa), kuntul kecil (Egretta garzetta) dan kowak-malam abu 

(Nycticorax nycticorax). Jenis heterofauna yang banyak ditemukan diantaranya 

adalah buaya muara dan ular sanca. Meskipun demikian, pada beberapa areal 

terdeteksi terjadi perambahan oleh masyarakat untuk tanaman padi dengan 

sistem sonor. 

 

Gambar 4. Dinamika tutupan lahan areal konsesi PT KEN berdasarkan citra 
Landsat 

 

Hasil analisis citra satelit di tahun 2015 menunjukkan bahwa kondisi tutupan 

hutan di areal PT. KEN telah berubah menjadi areal terbuka (Gambar 4 dan 5). 

Pada Gambar 5 telihat bahwa areal PT. KEN didominasi oleh areal terbuka (warna 

hijau muda), dengan sedikit belukar muda (warna hijau tua) dan lahan pertanian 

(warna kuning). Hal ini terjadi akibat dampak dari kebakaran dengan intensitas 

tinggi pada tahun 2015. Analisis citra satelit tahun 2017 menunjukkan tutupan 

Juni 2014 Juni 
2013 

November 
2015 

Maret 2017 
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areal PT. KEN telah didominasi oleh jenis rumput-rumputan. Hampir semua 

tegakkan pohon telah hilang, dan yang tersisa hanya satu blok tegakkan hutan 

yang luasnya sekitar 1000 m2. Selain dari itu, tidak ditemukan vegetasi lainnya 

yang dapat dijadikan sumberdaya genetik.  

 

 

Gambar 5. Distribusi jenis tutupan lahan PT KEN saat ini 

 

Hasil pemotretan drone tahun 2016 dan 2018 menunjukkan bahwa vegetasi yang 

banyak tumbuh di areal PT. KEN adalah jenis gelam (Melaleuca cajuputi). Selain itu 

juga ditemukan pulai (Alstonia spatulata), akasia (Acacia mangium), medang 

(Litsea sp), dan mahang (Macaranga pruinosa). Hasil survey lapangan secara acak 

di 25 sub plot berukuran 20 m x 20 m hanya ditemukan 5 pohon gelam/ha yang 

berdiameter di atas 10 cm (Heriyanto, et al., 2018). Jenis-jenis fauna didominasi 

oleh aves (55%), kemudian mamalia (15%), ikan (15%), serta ampibhi & reptil 

(15%). Selain itu, satwa penting yang terdeteksi kembali muncul di areal PT. KEN 

pasca kebakaran hutan tahun 2015 adalah gajah sumatera (Elephas maximus 

sumatranus) yang jumlahnya diperkirakan mencapai 40 ekor. Keberadaan satwa-

satwa liar di areal tersebut diharapkan dapat membantu proses regenerasi 

vegetasi hutan. 
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(Sumber: Heriyanto, et al., 2018) 

Gambar 6. Hasil survey vegetasi di areal PT KEN 

 

Foto: PT KEN 
Gambar 7. Areal konsesi PT KEN sebagai wilayah jelajah gajah 

 

Berdasarkan tata ruang restorasi ekosistem, areal konsesi PT. KEN, yang 

merupakan IUPHHK-RE, dibagi ke dalam tiga zonasi, yaitu: 

1) Zona Lindung (lokasi untuk pemulihan penuh) 

2) Zona Produksi, yang dibagi menjadi tiga peruntukkan, meliputi: 

a. Areal pemanfaatan (bisa dimanafaatkan untuk pendapatan murni bagi 

unit manajemen) 

b. Areal kolaborasi 

c. Areal tanaman penghidupan 

3) Zona Infrastruktur 
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Peta tata ruang areal konsesi untuk restorasi disajikan pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Peta rencana tata ruang untuk restorasi ekosistem PT KEN 

  

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar 

Areal konsesi PT. KEN berada di wilayah Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ogan Komering 

Ilir (2018), jumlah penduduk Kecamatan Air Sugihan pada pertengahan tahun 

2017 sebanyak 36.097 jiwa, terdiri dari 18.706 jiwa laki-laki dan 17.391 

perempuan. 

Komposisi penduduk lebih didominasi kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 3.525 

jiwa, sedangkan yang paling sedikit yaitu kelompok umur 75+ tahun yaitu 555 

jiwa. Penduduk usia muda (0 – 14 tahun) sebanyak 10.309 jiwa, penduduk usia 

produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 23.615 jiwa, dan penduduk usia lanjut (65+) 

2.173 jiwa. Rasio ketergantungan penduduk di Kecamatan Air Sugihan adalah 

67,21%, artinya kecamatan ini setiap penduduk usia produktif harus menanggung 

sekitar 67 orang yang tidak produktif. Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan 

Air Sugihan adalah 2 puskemas, 3 puskesmas pembantu dengan 1 dokter dan 28 
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paramedis termasuk bidan.  Sedangkan fasilitas pendidikan yang ada adalah 3 

gedung sekolah SMA, 7 gedung SMP dan 28 gedung SD.  

Mayoritas penduduk Kecamatan Air Sugihan merupakan Suku Komering, 

masyarakat Suku Ogan hanya bermukim di satu desa, yaitu di desa Suka Mulia. 

Selain Suku Komering dan Ogan, suku yang memiliki anggota masyarakat 

terbanyak lainnya adalah Suku Jawa. Agama mayoritas penduduk adalah Islam. 

Mata pencaharian penduduk pada umumnya petani, dimana sektor pertanian 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang cukup siginifikan. 

Sektor pertanian juga masih menopang kehidupan rakyat di desa. Mayoritas 

penduduk di Kecamatan Air Sugihan menanam padi. Selain itu, mereka juga 

bertaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, cabe, kacang hijau, dan kacang panjang. 

Kecamatan Air Sugihan juga dikenal sebagai penghasil buah duku dan pisang 

dengan kualitas yang sangat baik. Kecuali padi dan tanaman hortikultura, saat ini 

tanaman karet juga telah menjadi primadona yang banyak ditanam oleh 

masyarakat. Di beberapa desa juga telah ada perkebunan kelapa sawit, baik yang 

dikembangkan oleh perusahaan swasta maupun oleh msyarakat secara 

perorangan.  

Areal PT KEN berbatasan dengan bebeberapa desa yang merupakan wilayah 

transmigrasi, yaitu Desa Sungai Batang, Desa Jadi mulya, Desa Sukamulya, dan 

Desa Srijaya Baru. Masyarakat sekitar desa-desa tersebut pada umumnya 

mengembangkan sawah tadah hujan. Begitu pula penggarap lahan di wilayah 

konsesi PT KEN. Mereka membuka hutan untuk dijadikan areal sawah tadah 

hujan. Jenis sawah seperti ini hanya memiliki satu kali musim panen dalam satu 

tahun. Hasil panen pun digunakan untuk segala kebutuhan keluarga selama satu 

tahun. Selain padi, mereka menanam berbagai tanaman yang dikonsumsi sendiri 

seperti sayuran pare, kangkung, timun dan buah seperti semangka, pepaya dan 

jeruk. Penyiapan lahan garapan dilakukan dengan cara membakar atau dikenal 

dengan istilah sonor. Wilayah konsesi PT KEN yang telah menjadi areal bersawah 

juga dikeliling oleh wilayah konsesi perusahaan lain, yaitu: 

Utara : PT. Ciptamas Bumi Subur (CBS), yang dikenal oleh warga dengan 

pabrik pembuatan arang dari pohon bakau. 

Timur : Hutan Lindung Sungai Lumpur 

Selatan : PT Bumi Andalas Permai (BAP) 

Barat : PT OKI Pulp and Paper Mils, areal calon lokasi pabrik yang batal. 
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Warga desa mengenal semua wilayah tersebut dengan sebutan hutan atau alas. 

Meskipun demikian, masyarakat telah menggarap beberapa wilayah areal konsesi 

terutama di areal  PT. BAP, PT. KEN dan PT. OKI untuk dijadikan sawah Bahkan, 

sebagian lahan hutan di konsesi PT. BAP telah diberikan kepada warga untuk 

dikelola, yang saat ini telah menjadi areal pesawahan. Bagi sebagian besar 

penggarap, apabila tidak terdapat aktivitas industri pada areal hutan maka dapat 

diartikan hutan tersebut adalah lahan tidur. Walau demikian mereka tetap akan 

mencari informasi tentang status dan kepemilikan hutan.  

Terbukanya akses masyarakat terhadap areal konsesi PT. KEN, yang diakibatkan 

oleh adanya pembangunan kanal “jalur 24” yang dibangun PT. BAP,  menyebabkan 

areal PT. KEN menjadi rawan konflik penggunaan lahan dengan masyarakat. 

Dengan adanya akses kanal tersebut, warga dapat mencapai wilayah yang paling 

jauh dan belum dibuka, sehingga pembukaan lahan oleh warga semakin meluas. 

Saat ini sekitar 400 ha areal PT. KEN yang berbatasan dengan daerah transmigrasi 

telah dirambah masyarakat. Selain itu, terdapat areal garapan +2.970 ha di daerah 

yang berbatasan dengan konsesi IUPHHK HT PT. CBS. Penggarap yang berasal dari 

Desa Suka Mulya sebanyak +310 orang, Desa Jadi Mulya +285 orang, Desa Srijaya 

Baru +90 orang, serta dari Desa Bandar Jaya dan desa-desa lainnya  +100 orang. 

Terdapat tiga orang yang mengkalim kepemilikan lahan di areal konsesi. Untuk 

menyelesaikan sengketa garapan ini telah dilakukan musyawarah, dan PT. KEN 

telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk kegiatan kelola sosial seluas 

+1.460 ha (17,6%) melalui skema kemitraan kehutanan. Bahkan, untuk 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat, sebagian zona produksi areal 

PT. KEN dicadangkan untuk areal kolaborasi dan areal kehidupan.  

Pada umumnya para penggarap menggunakan sistem kelompok desa dalam 

mengelola areal garapannya di wilayah PT. KEN, sehingga terdapat kelompok 

penggarap desa Suka Mulya, Srijaya Baru dan kelompok penggarap desa Jadi 

Mulya. Selain dari ketiga desa di atas, terdapat juga kelompok dari desa-desa lain 

dan mereka memiliki pemimpinnya masing-masing. Salah satu kelompok di luar 

tiga desa tersebut di atas adalah kelompok Bandar Jaya.  

Terdapat berbagai motif yang digunakan para penggarap dalam membuka lahan 

di kawasan PT. KEN. Salah satunya karena pada tahun 2014/2015 kawasan 

tersebut belum diketahui sebagai lahan konsesi perusahaan. Masyarakat 

mengidentifikasikan kawasan hutan di areal PT. KEN sebagai lahan tidur, sehingga 

para penggarap mengakses kawasan tersebut dan mengolahnya menjadi sawah. 
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Mereka membuka lahan dengan melakukan penebangan, yang mana sebagian 

areal telah terbuka akibat kebakaran hutan.  

Warga masyarakat juga menggarap areal PT. KEN dikarenakan lahan cadangan 

desa, yang dialokasikan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan lahan 

akibat pertumbuhan penduduk, sudah tidak tersedia lagi. Selain itu, kualitas tanah 

di lahan yang ada di desa penggarap telah mengalami penurunan. Beberapa warga 

menyadari bahwa pengolahan lahan dengan cara membakar, membajak dan 

pemberian pupuk serta racun, telah menyebabkan lahan mengalami kerusakan 

dan kekeringan. Sebagian besar air yang berada di sawah atau parit merupakan 

air yang bersifat asam, sehingga lahan menjadi sulit ditumbuhi tanaman. Beberapa 

warga mengatakan bahwa kadar asam yang tinggi dan keringnya lahan, menjadi 

penyebab munculnya hama kresek, yang saat ini tengah menjadi polemik di desa. 

Kawasan yang dibuka dan digarap awalnya berada pada parit di distrik Simpang 

Heran yang berbatasan dengan bendungan. Penggarap berasal dari Suka Mulya 

dan mereka membuka lahan secara kelompok. Seluruh lahan garapan kelompok 

Suka Mulya masuk dalam kawasan hutan konsesi PT. KEN, yang masing-masing 

penggarap umumnya menggarap lahan dengan luasan yang sama yaitu 2 

ha/kepala keluarga (KK). Hanya kelompok Suka Mulya yang rata-rata memiliki 

lahan garapan seluas 5 ha. Informasi demografis secara singkat disajikan pada 

Tabel 6.  
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Tabel 6. Informasi demografis daerah yang berbatasan dengan areal restorasi 

Uraian Keterangan 

Wilayah/luas 

(km2) 

Desa Sungai Batang (179,3 km2), Banyu Biru (173 km2), Jadi Mulya (118,7 

Km2), Sukamulya (143,44 km2) dan Srijaya Baru (143,44 km2), Kecamatan 

Air Sugihan 

Kependudukan Jumlah penduduk Desa Sungai Batang : 824 jiwa-151 KK; Banyu Biru : 1900 

jiwa-540 KK; Jadi Mulya : 1.252 jiwa – 396 KK; Desa Sukamulya : 2.139 jiwa-

627 KK; Srijaya Baru : 1.887 jiwa-563KK. 

Mata 

Pencaharian 

Mayoritas di bidang pertanian (padi, pekebun sawit, karet dan buah-

buahan) serta nelayan 

Komoditi lokal Ikan, rajungan, udang terasi, kepiting bakau, gelam dan kayu bakau, wallet, 

karet, sawit, kopi, sayur, palawija, jeruk, kelapa 

Kesehatan Di tingkat kecamatan terbatas dengan 2 puskesmas, 3 Pustu dan  1 Dokter 

28 Paramedis dan bidan 

Pendidikan Terdapat 3 buah SMA, 7 SMP dan 28 SD (kecamatan Air Sugihan) 

Agama Mayoritas Muslim 

Adat Istiadat Mayoritas Suku Jawa transmigran, Sunda dan Palembang 
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Strategi Restorasi 
 

Strategi restorasi pada prinsipnya terbagi pada dua  strategi utama, yaitu suksesi 

alami dan revegetasi. Kedua strategi utama tersebut dipilih menurut syarat-syarat 

dan kondisi yang sesuai. Pada prakteknya, strategi tersebut tidak selalu berdiri 

sendiri, namun dapat dikombinasikan dalam melakukan restorasi di suatu areal. 

Dalam keragaman kondisi lapangan, pilihan tindakan restorasi dapat dilakukan 

melalui 4 strategi, yaitu: Suksesi Alami Murni, Intervensi Suksesi Alami, 

Pengayaan, dan Penanaman (JICA, 2014).  

1. Restorasi Ekosistem melalui Suksesi Alam 

Kegiatan yang dilakukan pada pola suksesi alam adalah: 

o Melakukan patroli dan penjagaan agar terhindar dari gangguan yang 

menghambat pertumbuhan vegetasi. Gangguan tersebut dapat berupa 

penggembalaan liar, kebakaran hutan, pemotongan tumbuhan karena 

mencari rumput, hama, satwa. 

o Membuat sekat bakar 

o Pembangunan pagar hidup (jika diperlukan) 

o Monitoring pertumbuhan anakan alam 

Restorasi ekosistem melalui suksesi alam dilakukan bila terpenuhi semua 

kondisi berikut:  

o Terdapat tumbuhan berkayu jenis asli dengan tinggi ≧30 cm dan jumlah 

≧600 batang per ha.  

o Terdapat jumlah tumbuhan berkayu jenis asli ≧50% dibandingkan jumlah 

jenis pada hutan utuh di dekat areal restorasi. 

o Terdapat lebih dari 60 pohon induk/ha dan >15 spesies pohon induk/ha 

o Berdasarkan kriteria penilaian berdasarkan kondisi tanah: humus, jenis 

tanah, sifat tanah, pH, kerikil/batuan 

o Berdasarkan pertimbangan kondisi iklim di area restorasi 

o Berdasarkan kondisi gangguan yang ada seperti kebakaran, perambahan 

hutan, penggembalaan ternak, penambangan dan lainnya. 
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2. Restorasi Ekosistem dengan Penunjang Suksesi Alam 

Kegiatan yang dilakukan pada pola penunjang suksesi alami adalah: 

o Melakukan patroli dan penjagaan agar terhindar dari gangguan yang 

menghambat pertumbuhan vegetasi. Gangguan tersebut dapat berupa 

penggembalaan liar, kebakaran hutan, pemotongan tumbuhan karena 

mencari rumput, hama, satwa. 

o Membuat sekat bakar. 

o Perawatan permudaan alam dengan pemotongan gulma sehingga tidak 

mengganggu pertumbuhan anakan alam. 

o Melakukan pembersihan gulma yang terlalu tebal, dengan maksud agar biji 

dan sinar matahari dapat mencapai tanah sehingga biji mampu tumbuh. 

o Pemindahan anakan yang terlalu rapat pada areal yang kurang rapat. 

o Membantu penyebaran biji pada areal yang sudah dibersihkan agar 

memperkaya anakan yang mampu tumbuh pada lokasi tersebut. 

o Penggarukan dilakukan dengan cara menggaruk atau membalikkan tanah 

dengan tujuan biji dorman di dalam tanah dapat tumbuh. 

o Pembangunan pagar hidup (jika diperlukan). 

o Monitoring pertumbuhan anakan alam. 

Restorasi ekosistem dengan penunjang suksesi alam dilakukan bila terpenuhi 

semua kondisi berikut: 

o Terdapat tumbuhan berkayu jenis asli dengan tinggi ≧30 cm dan memiliki 

jumlah 400-600 batang/ha dan <15 spesies tanaman/ha 

o Memiliki jumlah tumbuhan berkayu jenis asli ≧30% dibandingkan jumlah 

jenis pada hutan utuh didekat areal restorasi. 

o Terdapat <60 pohon induk/ha 

o Memiliki >5 jenis rumput/100 m2 dan  >5 jumlah ikatan/100 m2 

3. Restorasi Ekosistem dengan Pengkayaan Tanaman 

Kegiatan yang dilakukan pada pola pengkayaan tanaman adalah: 

o Pembuatan persemaian. 

o Pembibitan dari cabutan atau dari biji atau stek. 

o Persiapan lahan untuk penanaman. 

o Menanam bibit pada areal yang jarang tumbuhan dengan spesies kunci 

atau jenis-jenis sebagai pakan satwa, sarang satwa ataupun jenis-jenis yang 

belum banyak terdapat pada lokasi tersebut. 

o Melakukan patroli dan penjagaan agar terhindar dari gangguan yang 

menghambatpertumbuhan vegetasi. Gangguan tersebut dapat berupa 
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penggembalaan liar,kebakaran hutan, pemotongan tumbuhan karena 

mencari rumput, hama, satwa. 

o Pembuatan pagar hidup (jika diperlukan). 

o Monitoring pertumbuhan tanaman. 

Restorasi Ekosistem dengan Pengkayaan Tanaman dilakukan bila terpenuhi 

semua kondisi berikut:  

o Tumbuhan berkayu jenis asli yang tingginya ≧30 cm dan memiliki jumlah 

antara 200-400 batang/ha. 

o Memiliki <15 spesies tanaman. 

o Memiliki >5 jenis rumput/100 m2 dan  >5 jumlah ikatan/100 m2. 

4. Restorasi Ekosistem dengan Pola Penanaman 

Kegiatan yang dilakukan pada pola pengkayaan tanaman adalah: 

o Pembuatan persemaian. 

o Pembibitan 

o Persiapan lahan 

o Penanaman  

o Pemeliharaan 

o Monitoring dan evaluasi pertumbuhan tanaman 

Pola Restorasi Ekosistem dengan Penanaman dilakukan bila terpenuhi semua 

kondisi berikut: 

o Tumbuhan berkayu jenis asli yang tingginya ≧30 cm dan jumlahnya <200 

batang/ha, maka dapat menggunakan pola penanaman. 

o Memiliki <15 spesies tanaman/ha 

o Memiliki <60 pohon induk/ha dan <15 spesies induk/ha 

Gambar 9 berikut merupakan rujukan praktis untuk melakukan pengambilan 

keputusan dalam rangka memilih strategi ekosistem yang paling relevan di lokasi 

kegiatan. 
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(Sumber: JICA, 2014) 
Gambar 9. Mekanisme pemilihan strategi restorasi ekosistem 

 

Walaupun dasar-dasar pemilihan strategi restorasi di atas cenderung untuk 

ekosistem hutan lahan mineral, namun dapat digunakan sebagai acuan awal. Pada 

tahap berikutnya, ukuran batas pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 

manajemen berdasarkan data dan informasi hasil survey. 

Hasil survey di areal konsesi PT KEN sebagaimana diuraikan pada bab 

sebelumnya menunjukkan:  

- Kondisi tutupan lahan berupa belukar muda, lahan terbuka, dan lahan 

pertanian (Gambar 5) 

- Kondisi genangan terdiri atas genangan dengan ketinggian 0-50 cm dan >50 cm. 

Genangan tersebut bersifat permanen, dan musiman (Gambar 3). 

- Sebaran dan pola interaksi masyarakat terhadap lahan. 

Karakteristik biofisik demikian menghasilkan beberapa tipologi lanskap utama 

yang berimplikasi pada pilihan strategi restorasi ekosistem tertentu yang tepat. 

Tabel 7 berikut menggambarkan strategi restorasi ekosistem menurut tipologi 

lanskap utama di PT KEN. 
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Tabel 7. Strategi restorasi ekosistem berdasarkan tipologi lanskap  

Tipologi lanskap Strategi restorasi Keterangan  

Belukar muda dengan 

genangan <50 cm 

(permanen)  

Tidak dapat 

direstorasi 

Sudah terjadi perubahan menjadi 

ekosistem danau 

Belukar muda dengan 

genangan <50 cm (musiman) 

Penanaman  Penanaman dengan jenis kayu yang 

tahan genangan 

Lahan terbuka dengan 

genangan >50 cm 

(permanen)  

Tidak dapat 

direstorasi 

Sudah terjadi perubahan menjadi 

ekosistem danau 

Lahan terbuka dengan 

genangan <50 cm (musiman)  

Penanaman Penanaman dengan jenis kayu yang 

tahan genangan 

Lahan pertanian  Penanaman Dengan pelibatan masyarakat melalui 

kemitraan, atau skema laiannya  

 

 

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa di areal PT KEN hanya memungkinkan 

strategi restorasi melalui penanaman (replanting). Kondisi lahan yang sangat 

terdegradasi tidak memungkinkan dilakukan restorasi melalui strategi pengayaan, 

penunjang suksesi alam, maupun suksesi alam secara utuh karena tidak 

tersedianya vegetasi sumber benih dan anakan yang memadai sebagai faktor 

pendorong utama suksesi. Sifat genangan juga memberi pengaruh bagi strategi 

restorasi. Genangan yang bersifat permanen menunjukkan telah terjadinya 

indikasi perubahan ekosistem menjadi ekosistem danau. Dengan demikian, 

tindakan restorasi tidak dapat dilakukan pada tipologi lahan yang tergenang 

permanen.  

Apabila kriteria tipologi diperluas termasuk mempertimbangkan tingkat 

kerusakan dan aksesibilitas (Tabel 8), maka alternatif strategi restorasinya 

disajikan pada Tabel 9. 

 

  



 

40 

Tabel 8.  Karakteristik lokasi untuk pertimbangan pelaksanaan retorasi 

No Karakeristik 
Lokasi 

Kategori  

1 Tingkat 
kerusakan 

a. Berat: mengalami kerusakan yang telah menghilangkan semua 
kehidupan makroskopik dan telah menghancurkan lingkungan 
fisik, termasuk telah terjadi konversi menjadi ekosistem lain 

b. Sedang: areal yang mengalami perubahan secara akut dan nyata. 
c. Ringan: areal yang telah berubah secara ringan atau gradual 

namun telah mengurangi integritas dan kesehatan ekologis. 
2 Potensi 

genangan 
a. Berat: selalu tergenang sepanjang musim (permanen), dengan 

tinggi genangan >50 cm. 
b. Sedang: tergenang pada musim basah (musiman), dengan tinggi 

genangan 20-50 cm.  
c. Ringan: tergenang pada musim basa (musiman), cepat surut dalam 

beberapa hari, ketinggian genangan <20 cm. 
3 Penutupan 

vegetasi 
a. Rapat: tumbuhan berkayu >600 batang/ha 
b. Sedang: tumbuhan berkayu 200-600 batang/ha 
c. Terbuka: tumbuhan berkayu <200 batang/ha 

4 Aksesibilitas a. Tinggi: dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan darat 
atau air. 

b. Sedang: dapat dijangkau dengan berjalan kaki dengan waktu 
tempuh <1 jam. 

c. Rendah: dapat dijangkau dengan berjalan kali dengan waktu 
tempuh >1 jam, atau tidak ada akses menuju lokasi. 

  

Tabel 9. Pemilihan keputusan restorasi berdasarkan karakteristik lokasi 

Kombinasi situasi  Alternatif strategi restorasi 

a. 1a, 2a,3a,4a 

b. 1a, 2a,3b,4a 

c. 1a, 2a,3c,4b 

d. 1a, 2a,3c,4c 

e. 1a, 2a,3b,4a 

Tidak direkomendasikan untuk di 
restorasi, karena peluang kegagalan 
sangat tinggi, ekosistem telah 
mengalami perubahan menjadi 
ekosistem danau 

a. 1b, 2b,3b,4b 

b. 1b, 2b,3b,4c 

c. 1b, 2b,3b,4b 

Restorasi dengan jenis yang semi 
toleran dengan dibuat gundukan 
buatan 

a. 1c, 2b,3b,4a 

 

Restorasi dengan jenis yang semi 
toleran tanpa gundukan buatan 

a. 1c, 2c, 3c, 4a Restorasi dengan jenis yang intoleran  
(suka cahaya) tanpa gundukan buatan 

a. 1c, 2b, 3b, 4b 

b. 1c, 2b, 3b, 4c 

Restorasi dengan jenis yang toleran 
(suka naungan) dengan dibuat 
gundukan buatan 

a. 1d, 2b, 3b, 4a 

b. 1d, 2d, 3a, 4b 

c. 1d, 2c, 3a, 4c 

Dibiarkan karena masih 
memungkinkan suksesi alami 
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Pada bab selanjutnya, uraian teknik restorasi ekosistem difokuskan pada teknik 

restorasi untuk strategi restorasi melalui penanaman (replanting). 
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Teknik Restorasi 

Tahap 1 Persiapan dan Survai Lapangan 

Persiapan Survey 

Kegiatan restorasi diawali dengan kegiatan survey lapangan untuk mendapatkan 

gambaran tentang areal yang akan direstorasi. Persiapan survey harus dilakukan 

untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan survey. Beberapa hal penting yang 

perlu dilakukan dalam persiapan survey, adalah  pembentukan tim survey yang  

beranggotakan orang-orang yang memiliki pengalaman dalam survey dan 

restorasi, menentukan jadwal survey dan menyiapkan biaya, alat dan bahan, serta 

kebutuhan data yang harus diperoleh di lapangan. 

Beberapa peralatan dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan survey, 

antara lain: 

 Peta lokasi; Peta disiapkan untuk memberikan informasi dan gambaran 

mengenai posisi suatu lokasi, estimasi jarak, dan tingkat aksesibilitas. Peta juga 

dapat digunakan untuk membuat suatu sketsa areal kerja rehabilitasi. Skala 

peta yang dapat dipakai adalah 1:10.000 dan 1:25.000. 

 Citra satelit; Citra satelit (khususnya yang sudah diinterpretasikan) akan 

sangat membantu dalam memberikan gambaran lebih rinci dan menyeluruh 

suatu kawasan yang luas, seperti penutupan vegetasi, posisi lokasi areal yang 

terbakar, dan jarak lokasi terbakar dengan areal berhutan. 

 Global Positioning System (GPS); Alat ini berguna untuk menentukan koordinat 

posisi geografis suatu titik dipermukaan bumi sehingga kita dapat menghitung 

jarak, menentukan arah, rute perjalanan, dan ketinggian. Dengan memasukan 

koordinat ke dalam peta yang sudah jelas garis lintang dan bujurnya maka 

letak suatu tempat yang sedang disurveyakan dapat diketahui. 

 Data sheet; setiap survai selalu dilengkapi dengan daftar isian informasi dan 

data yang dirangkum dalam suatu data sheet. Data sheet ini berisi data seperti 

koordinat, kondisi penutupan lahan, penutupan pohon, ketebalan gambut, 

kondisi tanah, pH tanah, tinggi genangan, jenis vegetasi yang ada, jarak dari 

sungai, serta informasi terkait lainnya. 
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 Bor gambut; Apabila areal survai masih banyak mengandung gambut, perlu 

dibawa alat bor gambut. Bor gambut digunakan untuk mengetahui kedalaman 

lapisan gambut sampai ke lapisan liat (clay) dan untuk mengambil contoh 

tanah gambut.  Selanjutnya contoh ini dapat dianalisa parameter fisika dan 

kimianya di laboratorium. 

 Kamera; Kamera sangat diperlukan untuk mendokumentasikan kondisi lokasi 

serta obyek-obyek penting lain di lapangan. Kegiatan-kegiatan dalam survey 

sebaiknya juga didokumentasikan. 

 Peralatan penunjang lainnya; Beberapa peralatan penting lain yang perlu 

dibawa dalam survey antara lain: pH meter, kompas, alat tulis, tongkat 

berskala (untuk mengukur kedalaman genangan), parang, tali tambang, 

meteran gulung, gunting stek peralatan camping, obat-obatan, peralatan masak 

serta logistik, dan lain-lain. 

 

Survey Lapangan 

Survey lapangan yang dilakukan merupakan based line survey terhadap areal 

hutan rawa baik yang akan direstorasi maupun kawasan hutan alam terdekat yang 

relatif masih utuh di sekitar areal restorasi sebagai model restorasi ekosistem 

yang diharapkan.  Survey awal bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: (1) 

kondisi areal yang akan direstorasi, dan (2) kondisi hutan alam terdekat yang 

masih utuh. Survey pada kondisi hutan alam dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

jenis-jenis asli yang tumbuh melalui kegiatan analisa vegetasi.  Inventarisasi jenis 

pohon asli dilakukan dengan cara membuat daftar jenis pohon dan mencocokan 

dengan deskripsi sebaran alaminya yang ada di referensi terpercaya seperti Buku 

Tumbuhan Berguna Indonesia (Heyne, 1987) atau buku-buku yang relevan dari 

serial PROSEA (Plant Resources of South-East Asia). 

Survey di kedua lokasi yaitu areal yang akan di restorasi dan hutan alam juga akan 

dapat mengetahui sebab-sebab kerusakan dan hal-hal lain yang secara teknis 

dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan teknik restorasi yang akan 

dijalankan. Pengetahuan mengenai ekosistem alami hutan terdekat tersebut dapat 

dipakai sebagai contoh atau model dan memberikan gambaran kondisi hutan 

setelah direstorasi.  
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Survey awal di areal restorasi dimaksudkan untuk mengetahui:  

 Kondisi areal, apakah terjadi kerusakan berat, sedang atau ringan yang 

ditunjukkan oleh kerapatan tumbuhan berkayu. Kerusakan berat apabila 

jumlah tumbuhan berkayu <200 batang per hektar, kerusakan sedang 200-600 

batang per hektar, dan kerusakan ringan  >600 tumbuhan per hektar. Penilaian 

kerusakan tersebut dihasilkan dari analisa vegetasi dengan membuat petak 

pengamatan berukuran 20 x 20 m untuk survey jenis pohon, 10 x 10 m untuk 

tiang, 5 x 5 m untuk pancang dan 2 x 2 m untuk anakan. 

 Kondisi fisik kawasan seperti topografi, geografi, fisika dan kimia tanah, dan 

iklim (kecepatan angin, kelembaban udara, curah hujan, bulan hujan dan 

kering) dan sumber air terdekat. Survey tanah dilakukan dengan membuat 

profil tanah ukuran 1 x 1 x 0,5 m untuk mengetahui sifat fisik dan analisa 

laboratorium untuk sifat kimia.  Contoh tanah diambil pada paling sedikit tiga 

titik yang mewakili lokasi.  Survey sumber air dimaksudkan untuk mendukung 

pembuatan persemaian apabila diperlukan. 

 Kondisi biologis seperti keberadaan satwa liar, sumber benih, vegetasi lantai 

hutan, jenis tumbuhan berkayu asli, dan jenis invasif. Survey satwa dilakukan 

dengan metode line transect, dan informasi vegetasi diperoleh dari analisa 

vegetasi sebagaimana disebutkan pada poin di atas. 

 Sosial-ekonomi dan budaya masyarakat termasuk hubungan antara 

masyarakat dengan hutan, ketergantungan masyarakat pada sumber daya 

hutan, gangguan kawasan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan 

hutan.   

Survey awal di ekosistem hutan alam terdekat yang masih utuh untuk 

mengetahui:  

 Komposisi jenis tumbuhan dengan menggunakan metode analisa vegetasi 

 Sumber benih dengan menggunakan kriteria fenologi dan habitus, dapat 

dilakukan bersamaan dengan analisa vegetasi  

 Satwa liar dengan menggunkan metode line transect.  

Survey juga bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan yang 

sangat dibutuhkan dalam perencanaan restorasi. Kegiatan ini tidak hanya untuk 
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mendapatkan data fisik, melainkan juga data yang bersifat nonfisik, misalnya 

aktivitas masyarakat; sejarah kerusakan; dan informasi lainnya. Data fisik dapat 

diperoleh melalui pengamatan, penilaian, dan pengukuran langsung di lapangan, 

sedangkan data non fisik dapat dilakukan dengan cara wawancara dan 

pengamatan.  

Beberapa aspek informasi dan data yang perlu diperoleh dari lapangan setidaknya 

meliputi: 

 Intensitas kerusakan; sebagai dasar untuk menilai kondisi umum suatu lokasi 

setelah terdegradasi. Informasi ini sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan 

awal dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan restorasi.  

 Sifat fisika dan kimia tanah. Tingkat kesuburan areal clay yang akan direstorasi 

perlu diketahui melalui parameter sifat fisika (seperti keberadaan, tingkat 

kematangan dan kedalaman gambut) dan sifat kimia (kandungan unsur hara).  

 Kondisi vegetasi; Kondisi vegetasi termasuk tingkat penutupan lahan akan 

mempengaruhi intensitas penetrasi cahaya matahari, kelembaban dan suhu di 

permukaan lantai hutan. Informasi ini sangat diperlukan dalam kaitannya 

dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, jarak tanam, serta pola 

penanaman. Pada areal yang relatif terbuka perlu dilakukan penanaman 

dengan intensitas tinggi, sedangkan pada lokasi yang masih memiliki pohon 

induk yang cukup maka rehabilitasi tidak mutlak dilakukan karena regenerasi 

alami masih dapat terjadi. Kajian vegetasi juga dilakukan untuk 

mengidentifikasi tumbuhan yang dijumpai di lokasi atau tumbuhan yang 

pernah ada, sebelum kerusakan terjadi. Daftar jenis yang ada dapat dijadikan 

acuan untuk pemilihan jenis-jenis yang cocok ditanam di lokasi tersebut 

 Aspek hidrologi; Parameter penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

suatu kegiatan rehabilitasi di lahan basah adalah genangan air. Ekosistem 

hutan rawa memiliki perilaku genangan yang sangat spesifik dan berbeda-

beda dari waktu kewaktu. Dengan diketahuinya karakterstik dan potensi 

genangan, maka akan dapat diketahui lokasi yang sesuai untuk direhabilitasi 

dan lokasi yang tidak.  

 Aspek sosial; Berbagai aktivitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan masih 

sering dijumpai, misalnya: mencari ikan, menebang pohon, mencari getah, 

mengambil rotan dan hasil hutan lainnya. Kehadiran masyarakat di sekitar 

lokasi dapat menjadi sumber gangguan, tetapi dapat juga menjadi sumber daya 

yang potensial untuk dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi dan pengamanan 

kawasan. 
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 Kendala/hambatan kegiatan restorasi; Segala aspek yang berpotensi sebagai 

ancaman terhadap keberhasilan restorasi sangat penting untuk diketahui 

secara dini. Kendala kendala dapat berupa: hama seperti babi dan tikus, 

kondisi genangan yang dalam dan lama, bahaya kebakaran dan sebagainya. 

Kendala-kendala ini perlu dipertimbangkan  untuk menghindari gagalnya 

kegiatan rehabilitasi. 

Kegiatan survey sebaiknya dilakukan dua kali, yaitu pada musim penghujan dan 

musim kemarau. Survey pada musim penghujan penting sekali untuk mengetahui 

kondisi genangan secara umum sehingga lokasi yang tergenang berat, ringan, atau 

tidak tergenang dapat dipetakan. Survai pada musim kemarau dilakukan terutama 

untuk mengetahui kondisi umum lokasi yang akan direhabilitasi dan penilaian 

aksesibilitas ke lokasi. 

 

Tahap 2 Perencanaan 

Perencanaan harus dilakukan secara matang sebelum kegiatan restorasi 

dilakukan. Perencanaan meliputi penentuan lokasi restorasi, teknik silvikultur, 

anggaran biaya, jadwal kerja dan beberapa hal penting lainnya. Dengan 

perencanaan yang matang dan komprehensif, maka kegiatan restorasi akan 

berpeluang untuk berhasil dengan baik. 

 

Menentukan Lokasi Restorasi 

Perencanaan untuk menetapkan lokasi restorasi yang tepat sangat penting untuk 

dilakukan. Sebagian dari penyebab kegagalan suatu kegiatan restorasi adalah 

karena memaksakan kegiatan rehabilitasi di lokasi yang tidak sesuai. Misalnya 

lokasi yang diprediksi akan tergenang berat sebaiknya dihindari dan dialihkan ke 

lokasi lain yang lebih berpeluang untuk berhasil. Proses pengambilan keputusan 

harus diawali oleh suatu analisis terhadap data dan informasi yang didapatkan 

pada saat survey. Salah satu metoda yang dapat dipergunakan untuk mengambil 

keputusan akhir adalah dengan menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor 

penghambat (misalnya: peluang untuk terbakar, terjadinya genangan, gambut 

yang mengalami subsidensi, dan potensi kendala lainnya) dengan faktor 

penunjang (misalnya: SDM, kemudahan akses, kedekatan dengan pemukiman, dan 

lain sebagainya).  
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Berikut adalah beberapa pertimbangan sederhana dalam proses pengambilan 

keputusan. 

- Apabila faktor penghambat lebih dominan daripada faktor penunjang maka 

sebaiknya restorasi tidak dilakukan, atau ditunda terlebih dahulu pada lokasi 

tersebut, karena resiko kegagalan akan tinggi. Penyelesaian persoalan faktor 

penghambat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum restorasi dilaksanakan. 

- Apabila faktor penghambat dan penunjang kurang lebih sebanding, maka 

kegiatan rehabilitasi masih dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan 

dan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk mereduksi faktor 

penghambat sekaligus membuat keberhasilan rehabilitasi menjadi lebih 

menjanjikan   

- Apabila faktor penunjang lebih dominan daripada faktor penghambat maka 

kegiatan rehabilitasi sangat dianjurkan untuk dilakukan. 

Secara umum, kegiatan restorasi sebaiknya diprioritaskan pada lokasi yang 

terbatas kemampuannya untuk pulih secara alami dan kawasan yang secara alami 

sukar dijangkau oleh penyebaran benih. Lahan yang memiliki kemampuan untuk 

pulih secara alami, tidak perlu ditargetkan sebagai kawasan kegiatan restorasi, 

dan sebaiknya kegiatan restorasi dialihkan ke lokasi lain yang lebih sesuai.  

 

Menentukan Jenis Tanaman dan Teknik Silvikultur 

Apabila diperlukan penanaman, maka jenis tanaman untuk restorasi sebaiknya 

adalah jenis lokal (indegenous species) dengan pertimbangan utama bahwa jenis 

lokal memenuhi aspek ekologis yang sesuai dengan kondisi lokasi. Penggunaan 

jenis-jenis eksotik dan invasif (misalnya: Acaciacrassicarpa A.Cunn. ex Benth.; 

Acaciamangium Willd., Eucalyptusdeglupta Blume) harus dihindarkan karena akan 

mengganggu keseimbangan ekologis dan keanekaragaman hayati hutan rawa.  
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Box 1. 

Proses pemilihan jenis yang sesuai (species site matching) dapat 
dilakukakan dengan cara sebagai berikut: 
 Mengidentifikasi jenis lokal yang tumbuh di ekosistem hutan rawa. 

Inventarisasi jenis lokal dapat diperoleh dari hasil survey pada 
ekosistem hutan alam di sekitar areal reklamasi, hasil penelitian, 
wawancara dengan masyarakat setempat, maupun literatur lain 
yang relevan.  

 Diperlukan pengenalan sifat dan karakteristik tiap jenis, terutama 
respon terhadap genangan dan cahaya melalui literatur, hasil 
penelitian, maupun pengalaman lapang. 

 Mengidentifikasi kondisi tapak, dalam hal: 
- Penutupan vegetasi (rapat-sedang-kurang),  
- Jenis tanah,  
- Kondisi genangan : tergenang permanen, tergenang musiman, 

kering. 
 Overlay peta data kondisi tapak tersebut dengan jenis tanah 
 Pemilihan jenis untuk masing-masing tipe tapak 

 

 Pemilihan jenis untuk masing-masing tipe tapak tersebut menyesuaikan sifat 

jenis dengan kondisi lokasi khususnya terkait penutupan vegetasi adalah: 

o Jenis yang tidak tahan naungan atau menyukai penyinaran (light 

demanding species), misalnya belangiran (Shorea belangeran Burck.), 

jelutung (Dyera lowii Hook. f.), rengas manuk (Melanorrhoea wallichii 

Hook.f.), pulai (Alstonia pneumatophora Backer ex L.G.Den Berger), 

jambu-jambu (Syzygium cerinum M.R.Hend & I.M.Turner); Eugenia 

spicata Lam.), perepat (Combretocarpus rotuodatus Danser), perupuk 

(Coccoceras borneense J.J. Sm.), dan terentang (Campnosperma 

macrophylla Hook.f.). 

o Jenis semi toleran terhadap penyinaran, misalnya meranti (Shorea 

pauciflora  King) sangat sesuai pada lokasi yang memiliki penutupan 

vegetasi sedang. Jenis ini masih membutuhkan naungan pada tingkat 

semai, namun saat tingkat pancang dan selanjutnya memerlukan 

cahaya matahari langsung.   

o Jenis toleran terhadap naungan (shade tolerant species, butuh naungan 

atau tidak tahan sinar matahari) misalnya nyatoh (Palaquium rostratum 

Burck.), ramin (Gonystylusbancanus (Miq.)Kurz.), kempas (Koompassia 
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malaccensis Maingay.), sebaiknya ditanam pada areal yang masih 

bervegetasi atau berhutan. 

Rekomendasi jenis tanaman yang sesuai untuk berbagai kondisi lokasi rehabilitasi 

dapat dilihat pada Tabel 10.   

Tabel 10. Jenis vegetasi alami yang berpotensi untuk restorasi di hutan rawa 

No. 
Jenis 

Keterangan 
Nama lokal Nama botani Suku 

1 Pulai biasa Alstonia scholaris Euphorbiaceae  

2 Pulai gabus Alstonia spathulata Euphorbiaceae  

3 Jabon Anthocephalus chinensis Rubiaceae Tumbuh 
cepat 

4 Cempedak Artocarpus integer Moraceae  

5 Menteng Baccaurea spp Phyllanthaceae  

6 Bintangur Calophyllum soulatri Clusiaceae  

7 Terentang Camnosperma cariaceum Anacardiaceae  

8 Kenanga Cananga odorata Annonaceae  

9 Geronggang Cratoxylon arborescens Hypericaceae  

10 Geronggang Cratoxylum sumatranum Hypericaceae  

11 Keranji Diallum indum Leguminosae  

12 Medang pelem Diplospora singularis Rubiaceae  

13 Durian burung Durio carinatus Bombacaceae  

14 Jelutung Dyera lowii Apocynaceae  

15 Kiara Ficus drupaccea Moraceae  

16 Sapen Guioa diplopetala Sapindaceae  

17 Pianggu Horsfieldia sylvestris Myristicaceae  

18 Pasir-pasir Ilex cymosa Auifoliaceae  

19 Kempas Koompasia excelsa Fabaceae  

20 Langsat Lansium spp  Meliaceae  

21 Rambutan Nephelium spp. Sapindaceae  

22 Binuang Octomeles sumatrana Tetramelaceae Tumbuh 
cepat 

23 Balam/Nyatoh Palaquium burckii Sapotaceae  

24 Kenari rawa Santiria laevigata Burseraceae  

25 Meranti 
balangeran 

Shorea balangeran Dipterocarpaceae  

26 Meranti batu Shorea uliginosa Dipterocarpaceae  
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No. 
Jenis 

Keterangan 
Nama lokal Nama botani Suku 

27 Jambuang Syzygium cf.lineatum Myrtaceae  

28 Serampit Syzygium cymosum Myrtaceae  

29 Uba Syzygium sp. Myrtaceae  

30 Punak Tetrameristra glabra Tetrameristicaceae  

 

Sebagai panduan, Tabel 11 berikut ini menunjukkan jenis jenis vegetasi yang 

sesuai dengan berbagai kondisi tertentu di lapangan. 

 

Tabel 11. Variasi kondisi lokasi dan alternatif tanaman yang sesuai 

No Kondisi Lapangan Jenis Vegetasi yang Sesuai 

1 - Areal bekas terbakar 
ringan/sedang 

- Areal bekas tebang habis (land 
cleared area) 

- Areal terbuka(sangat miskin 
vegetasi) 

 Dyera lowii Hook. F. 
 Combretocarpus rotundatus Danser 
 Syzygium cerinum (M.R. Hend) I.M. 

Turner 
 Eugenia spicata Lam. 
 Coccoceres borneense J.J.Sm. 
 Alstonia pnematophora ex L.G. Den 

Berger 
 Melanorhoea wallichii Hook.f.  
 Campnoeperma macrophylla Hool.f. 

2 - Areal bekas terbakar yang telah 
megalami suksesi 

- Areal bekas penebangan selektif 
- Areal dengan penutupan vegetasi 

sedang 

 Shorea pauciflora King 
 Combretocarpus rotundatus Danser 
 Durio cerinatus Mast. 
 Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz 
 Tetramelistra glabra Miq. 
 Kommpassia malaccensis Maingay. 

3 - Areal bekas penebangan selektif 
- Areal yang masih banyak dijumpai 

pohon 
- Areal dengan penutupan tajuk 

relatif tinggi 
- Areal yang telah kehilangan jenis 

tanaman komersil 

 Shorea pauciflora King 
 Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz 
 Tetramelistra glabra Miq. 
 Palaquium rostratum Burck. 
 Lisea calophyllantha K.Schum. 
 Kommpassia malaccensis Maingay. 

 

Teknik silvikultur sebaiknya ditentukan oleh seorang silviculturist atau orang yang 

memiliki pengalaman restorasi. Teknik silvikultur harus disesuaikan dengan 

kondisi lokasi yang akan direstorasi. Beberapa hal yang harus dicakup dalam 

teknik silvikultur di antaranya adalah perlakuan silvikultur, misalnya: penanaman 
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dengan intensitas berat/ringan, pengayaan), sistem penanaman, penetapan jarak 

tanam, dan lain-lain. 

Hasil pemetaan tutupan lahan di areal PT KEN (sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 5) memperlihatkan bahawa areal didominasi oleh lahan terbuka dan 

sebagian kecil belukar muda.  Hasil analisa vegetasi pada plot-plot pengamatan 

tidak ditemukan lagi jenis-jenis pohon asli lahan gambut, melainkan hanya 

ditemukan jenis pohon pionir gelam (melaleuca cajuputi).  Dengan demikian 

teknik restorasi yang harus dilakukan adalah dengan penanaman jenis-jenis asli 

seperti jenis pulai (Alstonia spp.), jelutung (Dyera spp), terentang  (Camnosperma 

cariaceum), ara (Ficus spp.) dan jenis lainnya. Kondisi tutupan lahan setelah 

restorasi diharapkan seperti terlihat pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10.  Kondisi ekosistem asli sebelum terganggu PT KEN 

 

Penyusunan Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan 

Jadwal setiap kegiatan untuk pelaksanaan restorasi dibuat dalam bentuk tulisan 

dan grafik. Pengaturan jadwal kegiatan rehabilitasi perlu dilakukan secara baik 

karena setiap kegiatan restorasi memiliki waktu pelaksanaan ideal yang berlainan, 

misalnya penanaman di musim penghujan dan pembuatan gundukan di musim 

kemarau. Jadwal kegiatan tersebut sedapat mungkin dibuat secara detil untuk 
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setiap kegiatan dan diperhitungkan berdasarkan hari kerja, dituangkan dalam 

grafik untuk skala waktu bulanan. Contoh jadwal kegiatan tertera pada Tabel 12. 

Tabel 12. Contoh tabel jadwal kegiatan untuk restorasi ekosistem  

Kegiatan 
Bulan  

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Tahun I             
Persiapan 
survey 

            

Survey 
lapangan 

            

Penentuan 
lokasi restorasi 

            

Pemilihan jenis 
tanaman 

            

Pembentukan 
organisasi 

            

             
Tahun II             
Pembangunan 
persemaian 

            

Pembibitan             
Persiapan lahan              
Penanaman              
Pemeliharaan              
Monitoring dan 
evaluasi 

            

             
Tahun III             
Pemeliharaan             
Monitoring dan 
evaluasi 

            

...             
(Dan 
seterusnya) 

            

 

Paralel dengan jadwal kegiatan, anggaran kegiatan restorasi harus dipersiapkan 

dengan teliti. Komponen biaya dalam anggaran dapat berupa: biaya pengadaan 

sarana dan prasarana, pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, 

pemeliharaan, dan biaya lainnya. Agar anggaran yang dibuat menjadi lebih 

realistis, maka pendugaan atau estimasi kebutuhan fisik, seperti jumlah alat, 

bahan, material, tenaga kerja, bibit harus dilakukan dengan tepat. Kelebihan 

anggaran dapat menyebabkan kegiatan tersebut tidak ekonomis, tetapi kurangnya 

anggaran akan berdampak pada terhambatnya kegiatan. Oleh karena itu, 
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informasi yang akurat tentang standar biaya untuk setiap komponen harus 

didapatkan. 

 

 

Pembentukan Organisasi Pelaksana Restorasi 

Organisasi pelaksana restorasi terdiri dari pengelola, supervisor, manajer 

lapangan (Field Manager/FM), dan kelompok kerja (Pokja). Pemilihan FM yang 

tepat merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan restorasi.  

 

Box 2. 

Syarat FM, diantaranya adalah:  

Mempunyai pengetahuan ekologi hutan rawa dan memiliki pengalaman 

teknis dalam penanaman jenis rawa, disamping fokus pada pekerjaan 

restorasi. FM akan bertugas membentuk kelompok kerja, menyusun 

rencana kegiatan restorasi beserta anggarannya, melaksanakan kegiatan 

restorasi dan membuat laporan. 

 

Pengelola bersama-sama dengan FM memilih dan membentuk Pokja. Pokja adalah 

masyarakat sekitar areal restorasi yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan 

kawasan seperti Mitra POLHUT, Kader Konservasi, dll. Anggota Pokja terdiri dari 

10-20 orang. FM memilih 3 anggota Pokja sebagai koordinator yaitu koordinator 

persemaian, koordinator penanaman, dan koordinator pemeliharaan dan 

pengawasan (Gambar 11).  
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Gambar 11.  Struktur organisasi restorasi 

 

Tahap 3 Pelaksanaan Kegiatan Restorasi 

Pada kondisi areal yang telah diputuskan untuk dilakukan restorasi dengan 

strategi suksesi alam atau penunjang suksesi alami, maka kegiatan utama yang 

dilakukan adalah melakukan patroli dan penjagaan agar lokasi terhindar dari 

faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan anakan. Gangguan tersebut dapat 

berupa perambahan, kebakaran, penggembalaan liar, hama dan satwa. Selain itu 

pemeliharaan terhadap gulma dan dilakukan monitoring pertumbuhan anakan 

alam.  

Apabila kegiatan restorasi dilakukan dengan strategi penanaman, maka 

diperlukan persiapan yang rinci mulai dari penyediaan alat, bahan, dan material 

serta sumber daya manusia (SDM).  Tahapan dalam pelaksanaan restorasi dengan 

penanaman diuraikan sebagai berikut. 
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Pembangunan Persemaian 

Persemaian yang dilaksanakan dalam restorasi adalah berupa persemaian 

sementara. Syarat lokasi persemaian yang baik adalah:  

o Dekat dengan sumber air  

o Tersedia tenaga kerja.  

o Berdekatan dengan areal penanaman.  

o Terhindar dari gangguan satwa. 

o Terletak pada areal yang terbuka.   

Luas areal disesuaikan dengan jumlah bibit yang diperlukan. Kegiatan 

pembangunan persemaian meliputi tahapan:  

o Persiapan lahan untuk persemaian  

o Pembuatan bedeng tabur dan bedang sapih 

o Pembuatan naungan 

o Pembuatan jaringan penyiraman 

 

Pembibitan 

o Menentukan jumlah jenis yang akan ditanam pada lokasi restorasi, dengan 

mempertimbangkan kemampuan pertumbuhan tanaman dan jenis kunci. 

o Materi untuk pembibitan dapat berasal dari benih (buah) dan anakan alam 

o Buah dan anakan alam yang diambil diupayakan merupakan jenis tanaman 

asli dari hutan alam di sekitar areal restorasi. 

 

Kompartemenisasi 

Kompartemenisasi yang dimaksud adalah proses penataan areal restorasi sesuai 

dengan tujuan pengelolaan dan didasarkan pada karakteristik alami lokasi. 

Kompartemenisasi juga dibuat untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi. 

Kompartemenisasi pada umumnya dilakukan dengan pendekatan zonasi atau 

pembagian blok dan petak atau sub petak jika diperlukan. Zonasi dapat dibedakan 

menurut kebutuhan manajemen, seperti zona atau blok perlindungan, zona atau 

blok pemanfaatan, dan lain-lain. Pada masing-masing zona atau blok dapat dibuat 

petak-petak dan sub petak dengan kode petak-sub petak tertentu. Batas blok dan 

batas petak/sub petak dibuat dengan batas alam sehingga kepermanenannya 

dapat terjaga, seperti anak sungai, garis lembah, atau konstruksi geomorfologi 

tertentu (seperti patahan, dan lain-lain). Batas blok atau petak dapat juga 

difungsikan sebagai jalur inspeksi atau pengawasan. Selain itu, proses 
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kompartemenisasi merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki aksesibilitas 

ke seluruh lokasi secara merata. 

 

Persiapan Lahan 

Persiapan lahan dilaksanakan sesuai dengan rancangan teknis yang telah disusun. 

Kegiatan persiapan lahan terdiri dari:  

o Pembuatan gundukan pada lokasi tertentu yang tergenang musiman 

(menggunakan sistem jalur atau cemplongan). Ukuran jalur dan 

cemplongan disesuaikan dengan tinggi genangan dan sebaiknya dilakukan 

pada lokasi yang mudah dijangkau.  Pada lokasi yang sulit dijangkau 

pembuatan jalur atau cemplongan disesuaikan dengan ketersediaan dan 

kemampuan tenaga kerja serta kondisi lain yang mendukung. 
o Pemasangan ajir di lokasi penanaman sesuai dengan jarak tanam.  

 

Penanaman 

Hal yang perlu diperhatikan pada waktu penanaman adalah sebagai berikut:  

o Waktu penanaman  

Waktu penanaman dilakukan pada awal musim kemarau Untuk areal 

yang sulit diakses, penanaman menyesuaikan dengan ketersediaan dan 

kemamapuan tenaga kerja serta waktu yang memungkinkan untuk 

dilakukan penanaman. 

o Material tanaman  

- Memilih bibit yang sehat.  

- Bibit yang akan ditanam sudah berdaun 4 untuk jenis anakan alam 

dan sudah memiliki tinggi ±50 cm untuk bibit dari biji. 

- Pengangkutan bibit ke lokasi restorasi harus dilakukan secara hati-

hati dan menggunakan alat yang cocok agar bibit tidak rusak.  

- Bibit tanaman jenis tertentu yang sulit ditemukan anakannya dapat 

berasal dari material vegetatif hasil stek atau kultur jaringan. 

o Penentuan jarak tanam  

Pendekatan yang umum dalam menentukan jarak tanam adalah besar 

kerapatan yang sesuai agar bibit tumbuh optimal dan cepat 

mengokupasi lahan, Jarak tanam berpedoman pada angka kecukupan 
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permudaan alam jenis klimaks yang dihasilkan dari analisis vegetasi, 

sehingga jumlah bibit yang ditanam merupakan kekurangan atas angka 

kecukupan permudaan alam jenis klimaks. Pada tahap penanaman 

minimal 4O% dari bibit yang akan ditanam merupakan jenis klimaks. 

o Penentuan pola penanaman  

Pola tanam dapat dibuat secara campuran, sehingga pada saat 

ekosistem hutan sudah dewasa (mature) dapat mendekati ekosistem 

sebelumnya atau membentuk ekosistem tertentu yang baru yang 

mendekati kondisi hutan alam. Adapun pada lahan pertanian, pola 

tanam dapat berupa agroforestri. 

 

Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan terdiri atas:  

o Penyulaman untuk tanaman yang mati.   

o Pengawasan termasuk patroli untuk monitoring serangan hama dan 

penyakit dan melindungi tanaman dari kerugian oleh ternak.  

 

Tahap 4 Pemantauan dan Evaluasi 

Tahap pemantauan dan evaluasi restorasi dilakukan untuk memastikan proses 

restorasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas pertumbuhan yang baik. 

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi ditujukan pada proses dan hasil. 

Pemantauan dan evaluasi yang perlu diperhatikan mencakup komponen-

komponen berikut:   

• Waktu pemantauan dan evaluasi 

• Unsur-unsur evaluasi restorasi 

• Cara pemantauan dan evaluasi 

• Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi 

• Feed back hasil evaluasi 

 

Pemantauan Kegiatan Restorasi   

o Pemantauan kegiatan restorasi ditujukan untuk mengidentifikasi kendala, 

masalah dan tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pelaksanaan 

restorasi.  
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o Berdasarkan kegiatan pemantauan kegiatan ini, FM bersama-sama dengan 

unsur lainnya berkewajiban mencarikan solusi pemecahan masalahnya, 

baik solusi teknis, administratif maupun solusi non-teknis lainnya. 

 

Pemantauan Hasil Restorasi 

o Pemantauan hasil restorasi ditujukan untuk mengetahui kualitas 

pertumbuhan tanaman dan kualitas proses suksesi yang terjadi secara 

biofisik dalam periode tertentu.  

o Pada areal restorasi, FM bersama-sama dengan Pokja melakukan 

pemantauan kondisi tanaman (dari serangan hama dan penyakit atau 

gangguan lain) melalui observasi.  

o Pemantauan kondisi tanaman dilaksanakan setiap 6 bulan sampai tanaman 

berumur 2 tahun. Pemantauan selanjutnya dilaksanakan sekali setiap 

tahun sampai tanaman berumur 5 tahun.  

o Laporan hasil pemantauan dibuat dan disampaikan bersama dengan 

laporan teknis setiap 6 bulan (hingga tanaman berumur 2 tahun) dan 

setiap tahun sampai umur tanaman 5 tahun.   

o Pada lokasi penanaman dan pengkayaan tanaman, FM bersama-sama 

dengan Pokja melakukan monitoring terhadap: 

- prosentase hidup,  

- tinggi tanaman,  

- diameter tanaman,  

Monitoring terhadap unsur-unsur tersebut dapat dilakukan 

berdasarkan pengukuran dengan intensitas sampling 5% dari luas 

setiap blok tanam. 

o Pemantauan hasil restorasi dilaksanakan setiap akhir tahun.  Laporan hasil 

pemantauan hasil dibuat dan disampaikan bersama dengan laporan 

kegiatan akhir tahun.  

o Pada lokasi dengan pilihan strategi suksesi alami dan penunjang suksesi 

alami, FM bersama-sama dengan Pokja melakukan pemantauan terhadap 

kerapatan dan jenis tumbuhan sampel dengan intensitas sampling 5% dari 

luas setiap blok tanam. Pemantauan dilaksanakan setiap akhir tahun.  



 

62 

Laporan hasil monitoring dibuat dan disampaikan bersama dengan laporan 

kegiatan akhir tahun.  

o Hasil pemantauan ini dipakai untuk bahan pertimbangan kegiatan 

penyulaman dan pemeliharaan tanaman. Hasil pemantauan tersebut juga 

dipakai sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

Kekurangan ataupun kesalahan akan diperbaiki pada tahun berikutnya.   

 

Evaluasi 

o Evaluasi dilakukan oleh pengelola sendiri atau bersama donor dan lembaga 

lain yang terkait.   

o Evaluasi dilaksanakan pada tahun kelima pada setiap blok.   

o Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: 

- Flora dan fauna,  

- Kondisi tanah,  

- Presentase tumbuh dan kesehatan tanaman,  

- Jumlah vegetasi per ha 

- Komposisi dan struktur tegakan  

- Strategi, metode atau cara pelaksanaan restorasi,  

- Anggaran,  

- Partisipasi dan manfaat bagi masyarakat.  

o Evaluasi dilaksanakan dengan cara: 

- Evaluasi biofisik lahan dan tanaman serta fauna dilakukan dengan 

pengambilan sampel secara acak dengan intensitas sampling 5% 

dari luas setiap petak. Setiap sampel luasnya 1.000-2.000 m. 

- Kesehatan tanaman dilakukan dengan cara observasi terhadap 

sample yang telah ditentukan. Indikatornya antara lain serangan 

hama penyakit, gangguan satwa dan ternak.  

- Data dan informasi tentang pendapat dan kesadaran masyarakat 

dikumpulkan melalui pertemuan kelompok, audiensi, wawancara, 

ataupun menggunakan kuisioner.   

o Pelaporan dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan informasi yang 

memuat kemajuan fisik, keuangan, dan partisipasi masyarakat. 

o Hasil evaluasi ini digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan strategi dan metode restorasi,  
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Pelibatan Masyarakat dalam Restorasi 

Isu Utama Pemberdayaan Masyarakat 

Pelibatan masyarakat dalam restorasi ekosistem di Indonesia merupakan unsur 

yang sangat penting. Pengelolaan hutan dalam berbagai kegiatannya akan selalu 

berhubungan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Hutan 

pada umumnya merupakan wilayah teritorial atau home range kelompok 

masyarakat tertentu dalam sistem sosial ekonomi mereka, dan sangat krusial bagi 

mata perekonomian rumah tangga. 

Sebelum pilihan strategi dan teknik restorasi dituangkan dalam pelaksanaan 

lapangan, beberapa issu utama pelibatan masyarakat dalam restorasi perlu 

dijadikan pertimbangan, antara lain: 

- Tantangan regulasi untuk pelibatan masyarakat  

- Pola interaksi masyarakat dengan hutan  

- Aliran manfaat restorasi ekosistem yang diharapkan bagi masyarakat 

Regulasi di tingkat nasional telah mengatur seluruh aspek RE. Hal-hal yang terkait 

dengan skema perijinan, persyaratan areal RE, unit management, inventarisasi 

hutan berkala, dan lain-lain sudah ada acuannya. Unit Manajemen harus 

menyusun rencana pengelolaan 1 tahun (RKT), 10 tahun, dan RKU (20 tahun). Ada 

juga regulasi yang sedang direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

terkini. Dengan kata lain regulasi terkait pelaksanaan restorasi sudah dianggap 

lengkap.Jika ditemukan kendala tertentu di tingkat lapangan,pelaksana Restorasi 

Ekosistemdapat menjalankan strategi tertentu untuk menyesuaikan dengan 

kondisi yang ada. 

Jika ada persoalan terntentu yang menuntut penyelesaian berbasis regulasi, maka 

peran Kelompok Kerja (Pokja) Retorasi cukup strategis. Pokja menjadi mediator 

penting antara masyarakat dan pelaku restorasi dengan pemerintah sebagai 

regulator. Pokja dapat terdiri dari semua unsur yang terlibat dalam restorasi 

ekosistem di wilayah tersebut, yaitu: wakil lembaga pemerintah pusat (dalam hal 

ini Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), wakil 

pemerintah daerah (terutama pemerintah kabupaten, antara lain dinas yang 

menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan), pemegang izin Restorasi 

Ekosistem, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga non pemerintah (LSM dan 
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lembaga mitra pembangunan) yang memiliki kepedulian terhadap restorasi 

ekosistem.  

Tantangan regulasi untuk pelibatan masyarakat dalam Restorasi Ekosistem saat 

ini antara lain dalam hal penetapan sistem silvikultur yang tepat untuk adaptasi 

dengan kepentingan sosial, dan kontestasi kebijakan vertikal antara pemerintah 

daerah dengan pemerintah pusat.  

Pola interaksi masyarakat dengan hutan di lokasi RE tidak sederhana. Masyarakat 

banyak yang bergantung kepada lahan sebagai areal kelola bagi mata pencaharian 

subsisten. Dalam hal ini, konflik kepemilikan lahan dan penguasaan lahan akan 

muncul. Selain itu, banyak pihak lain juga yang berkontestasi ruang penguasaan 

lahan dalam dinamika politik lokal yang kompleks. Tumpang tindih perizinan, tata 

batas yang belum jelas, dan lain sebagainya dapat memicu double claim antar 

sektor. Kontestasi ini seringkali menghasilkan konfliks horizontal dan vertikal 

yang rumit. Ditambah lagi dengan sistem pasar komoditas yang mengikat secara 

ekonomi, sehingga modifikasi sistem silvikultur tidak selalu sesuai dengan tujuan 

awal restorasi.  

Di sisi lain, Restorasi Ekosistem diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

masyarakat. manfaat tersebut setidaknya berupa manfaat dari proses restorasi itu 

sendiri, dan manfaat dari hasil akhir keseimbangan ekosistem dalam konsep multi 

produk. 

 

Skema Pelibatan Masyarakat 

Areal konsesi restorasi PT KEN sejak awal sudah ada beberapa lahan garapan di 

dalamnya. Beberapa situasi interaksi sosial dan perusahaan terkait dengan lahan 

mungkin dapat ditemukan pada lokasi lain di waktu yang berbeda. Oleh karena 

itu, sangat diperlukan inovasi skema pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

restorasi ekosistem. 

Skema pelibatan masyarakat dalam Restorasi Ekosistem dapat mengacu pada 

peraturan perundangan dan pembelajaran dari berbagai tempat. Konsep 

partisipasi dan Perhutanan Sosial dengan berbagai variasinya pada dasarnya 

dapat diterapkan untuk restorasi ekosistem.   
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Skema berikut ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam 

restorasi, yaitu: 

a. Masyarakat ditempatkan sebagai unit pendukung rerstorasi. 

Dalam situasi dengan eskalasi konflik yang rendah, serta skill dan sumber daya 

tertentu yang memadai, masyarakat dapat berperan dalam restorasi ekosistem 

sebagai penyedia tenaga kerja, penyedia bibit dan benih unggul, atau material 

lainnya yang diperlukan oleh perusahaan dalam proses restorasi. 

b. Kemitraan  

Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan 

restorasi ekosistem dapat dibangun. Pola tanam yang dipilih dapat 

menyesuaikan dengan kondisi sumber daya lahan, struktur pasar, dan 

kesepakatan dengan masyarakat. Beberapa pilihan pola seperti agroforestri, 

silvofisheri, dan silvopasture, serta gabungan silvofisher-pastural adalah 

pilihan yang dapat dijalankan. Jenis tanaman dapat dipilihantara lain: sagu 

(sebagai jenis prioritas), jelutung rawa, nyatoh, rotan jernang, dan padi (yang 

dapat ditanam di pinggiran kanal). Strategi penanaman dapat dilakukan juga 

dengan pendekatan pola mozaik peruntukan lahan (misalnya kelompok 

tumbuhan sagu, dan lain-lain). 

c. Pemberdayaan masyarakat dengan sistem ekonomi pedesaan off-farm dan 

non-farm. 

Perusahaan dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di luar 

kegiatan restorasi, seperti perbengkelan, perdagangan, budi daya lebah madu, 

sistem pertanian intensif, dan kegiatan lain yang sesuai. 

Namun yang paling mendasar sebelum penentuan skema dan pola tanam adalah 

bagaimana proses yang dibangun dalam pelibatan itu sendiri sehingga kesadaran 

masyarakat dalam proses restorasi dapat ditingkatkan. Diagram pada Gambar 12 

dapat dijadikan landasan penting dalam kerangka pelibatan masyarakat 

(diadaptasi dari Hartanto et al,. 2014). 

Semua tahapan pelibatan masyarakat (sebagaimana diadaptasi Hartanto, et al., 

2014) diuraikan secara ringkas sebagai berikut. 
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1. Proses Membangun Hubungan dan Kedekatan 

Sebagai tahapan awal, fasilitator perlu membangun hubungan dan kedekatan 

dengan warga desa yang akan didampingi. Tahapan membangun landasan 

kerja sama ini merupakan tahapan yang sangat penting dan fasilitator perlu 

mengalokasikan waktu antara 3-6 bulan sampai hubungan, rasa kepercayaan 

dan kedekatan ini terbangun. Selama periode ini, fasilitator perlu berinteraksi 

secara intensif dengan tokoh dan warga desa, baik dalam konteks formal dan 

informal, di kantor kepala desa, warung, ladang, rumah warga, atau di tempat 

lainnya. Melalui interaksi ini, fasilitator akan memahami kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya setempat, dan bagaimana warga desa memanfaatkan dan 

mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitar mereka. Fasilitator juga 

perlu menggunakan tahapan ini untuk memperkenalkan diri, lembaga yang 

diwakili, dan membagi pengalaman dan pembelajaran dari tempat lain. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Kerangka pelibatan masyarakat 
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2. Membangun Percakapan Tematik tentang Restorasi 

Setelah kedekatan dengan warga mulai terbangun, fasilitator dapat mulai 

membangun percakapan tematik, dalam konteks formal dan informal, terkait 

restorasi, dan peranan hutan bagi masyarakat.  

3. Membuat Peta Kekuatan 

Strategi pelibatan masyarakat menggunakan pendekatan pengembangan 

masyarakat berbasis kekuatan. Landasan pendekatan ini adalah kepercayaan 

bahwa masyarakat memiliki kekuatan (aset) dalam bentuk keterampilan, 

kemampuan, pengalaman, hubungan sosial, dan lainnya yang dapat 

didayagunakan untuk membangun masyarakat yang berdaya dan melakukan 

restorasi hutan di sekitar desa. Kekuatan ini sering tidak ditemukenali atau 

dinafikan sehingga warga desa menjadi tidak percaya dengan kekuatan 

mereka sendiri dan terlalu tergantung pada dukungan dan sumber daya dari 

luar. Pada tahapan ini, fasilitator mendampingi warga desa dalam 

menemukenali kekuatan-kekuatan tersebut dan mendiskusikan bagaimana 

kekuatan tersebut dapat lebih didayagunakan untuk melakukan perubahan-

perubahan yang akan membawa desa dan kehidupan warga ke arah yang lebih 

baik. 

4. Membangun Visi Bersama 

Bila warga sudah menemukenali kekuatannya, mereka harus menentukan 

kehidupan lebih baik seperti apa yang mereka inginkan. Fasilitator 

mendampingi warga desa dalam membangun mimpi atau visi bersama: kondisi 

ideal yang ingin mereka wujudkan dalam 10-15 tahun ke depan pada 

kehidupan mereka, hutan, dan sumber alam di sekeliling desa mereka. Kondisi 

ideal terkait kehidupan warga meliputi, antara lain: kesejahteraan, sumber 

mata pencaharian yang memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang 

ideal, dan adanya prasarana dan sarana yang layak, seperti instalasi air bersih 

dan listrik. Kondisi hutan dan alam yang ideal meliputi, antara lain: kondisi 

hutan dan sungai yang baik, berlimpahnya ikan, binatang buruan, kayu, madu, 

gaharu, rotan, dan lainnya. Pada tahap ini, fasilitator perlu memastikan bahwa 

mimpi atau visi yang muncul cukup holistik (menyeluruh) dimana tidak hanya 

terfokus pada satu aspek saja, misalnya pembangunan infrastruktur kampung, 

dan mimpi atau visi tersebut dapat dicapai dalam kurun waktu yang 
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disepakati. Pada akhir tahapan ini, warga desa yang didampingi berhasil 

mengembangkan satu mimpi atau visi yang disepakati bersama. 

5. Menata Lahan 

Warga desa selanjutnya didampingi untuk menata lahan dan desa sebagai 

bagian dari usaha dalam mewujudkan mimpi atau visi bersama mereka. Bila 

pada tahap sebelumnya mereka memimpikan adanya gedung sekolah dan 

pembangkit tenaga air (mikrohidro) yang akan menerangi desa mereka, maka 

pada tahap ini mereka perlu mendiskusikan dan menyepakati di mana gedung 

sekolah dan mikrohidro tersebut sebaiknya dibangun. Bila warga desa 

membayangkan bahwa setiap keluarga akan mengembangkan kebun karet 

atau buah, maka pada tahap ini mereka diminta untuk mendiskusikan dan 

menyepakati di mana kebun karet atau buah tersebut sebaiknya 

dikembangkan. Bila mereka ingin menghijaukan kembali lahan-lahan atau 

merestorasi hutan di sekitar desa mereka, maka mereka perlu untuk 

mendiskusikan dan menyepakati di mana lokasi lahan lahan tersebut. Bila 

warga ingin mengembangkan lahan pertanian intensif, seperti sawah atau 

kebun sayur, untuk membatasi perladangan berpindah, maka mereka diminta 

untuk mendiskusikan di mana lahan pertanian intensif tersebut sebaiknya 

dikembangkan dan seberapa jauh pembatasan ladang dapat disepakati oleh 

warga. Bila ada kawasan hutan yang warga ingin lindungi karena kawasan 

tersebut penting secara sosial, budaya, dan menunjang kehidupan warga, maka 

mereka diminta untuk mengidentifikasi lokasi dan luasan kawasan tersebut. 

Pada tahap ini, fasilitator dapat memperkenalkan model tata guna lahan tiga 

dimensi yang menggambarkan wilayah kampung dan bentukan bentang alam 

sekitarnya, dan membantu warga dalam menuangkan mimpi dan perencanaan 

desa mereka kedalam model tata guna lahan tiga dimensi ini. Butir penting 

dari hasil penataan lahan ini perlu dikomunikasikan dan didiskusikan dengan 

para pemangku kepentingan terkait.   

6. Menintegrasikan Restorasi Ekosistem dalam Rencana Pembangunan Desa  

Setelah membangun mimpi dan menata lahan, warga desa selanjutnya 

didampingi dalam mengembangkan strategi dan mengidentifikasi kegiatan 

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi mereka, khususnya yang fokus pada 

Restorasi Ekosistem. Strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya 

disusun sesuai dengan urutan kepentingan dan dituangkan atau diintegrasikan 

kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Melalui proses membangun visi 

yang menyeluruh, dokumen-dokumen ini akan berisi tidak hanya strategi, 
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kegiatan, dan pembiayaan untuk restorasi, seperti persiapan bibit, jalan akses, 

tetapi juga aspek penting lainnya, seperti pengembangan kapasitas, ekonomi, 

sosial budaya, dan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. 

7. Menyusun Rencana Kerja  

Melalui proses pembuatan mimpi dan integrasi Restorasi Ekosistem dengan 

rencana pembangunan desa, warga desa akan mengidentifikasi strategi dan 

kegiatan yang dibutuhkan untuk melakukan restorasi ekosistem hutan serta 

kegiatan lainnya guna mempertahankan dan memperbaiki kondisi hutan dan 

sumber daya alam lainnya. Strategi dan kegiatan ini, misalnya penyediaan 

bibit, penyediaan bahan dan perlengkapan penanaman, kelompok kerja 

restorasi, penanaman, patroli, pembatasan perladangan berpindah (ladang 

tidak dibuka di atas lahan yang masih berhutan), dan pengelolaan hutan oleh 

waga desa.  

8. Membuat Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama 

Kesepakatan warga untuk terlibat dalam Restorasi Ekosistem selanjutnya 

perlu dituangkan ke dalam satu dokumen kesepakatan. Dokumen kesepakatan 

ini mengurai komitmen warga dalam restorasi ekosistem hutan, menata lahan 

dan desa mereka serta keterlibatan mereka dalam usaha-usaha mitigasi 

sebagai bagian dari inisiatif Restorasi Ekosistem. Dokumen kesepakatan ini 

merupakan dokumen yang sangat penting. Proses penyusunan dan 

pengesahan dokumen ini perlu dikawal dengan baik sehingga warga desa 

memberikan persetujuannya tanpa ada paksaan dan memahami bahwa 

mereka bertanggung jawab untuk menjalankan komitmen tersebut dengan 

sungguh-sungguh. Fasilitator selanjutnya perlu memastikan bahwa setiap 

warga betul-betul memahami komitmen yang akan dilaksanakan bersama dan 

mengidentifikasi cara atau mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi 

sosial budaya setempat untuk mengikat kesepakatan tersebut. 

9. Melakukan Kesepakatan dan Pemantauan 

Pada tahapan ini, fasilitator membantu lembaga desa dan kelompok yang 

dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang direncanakan 

dengan menggunakan kekuatan dan aset yang dimiliki, dan memanfaatkan 

dana yang berhasil digalang. Selanjutnya, mereka juga didampingi dalam 

memantau apakah warga melaksanakan komitmen restorasi, seperti berladang 
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di lahan bekas ladang dan tidak di lokasi baru, jumlah bibit pohon yang sudah 

ditanami di lahan-lahan yang rusak, apakah pengawas lingkungan 

melaksanakan patroli pada kawasan hutan dan waktu yang disepakati, dan 

kelompok pengembangan ekonomi melakukan kegiatan seperti yang 

disepakati.  

Sebagian bagian dari inisiatif pemantauan, fasilitator perlu membantu lembaga 

desa dalam mengembangkan formulir atau tabel pemantauan yang sesuai, 

mengisi formulir atau tabel tersebut dengan teratur, dan selanjutnya 

menyampaikan hasil pemantauan tersebut pada seluruh warga secara teratur. 

Pada saat pertemuan ini, warga perlu didampingi dalam mengkaji kemajuan 

dan capaian yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi 

bagaimana mereka dapat memperbaiki capaian dan kinerja mereka pada tahap 

selanjutnya. Di akhir periode pelaksanaan rencana kerja, warga desa perlu 

mengkaji seberapa jauh pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, seberapa 

jauh capaian dan indikator capaian telah diperoleh, pembelajaran yang 

diperoleh, dan bagaimana pembelajaran ini digunakan dalam menyusun 

rencana kerja tahun berikutnya sehingga mimpi dan visi bersama dapat 

semakin terwujud. 

10. Merayakan dan Menggerakkan Warga 

Setelah warga desa melaksanakan komitmen sebagaimana tertera dalam 

rencana kerja selama setahun dan mengetahui bagaimana mereka dapat 

memperbaiki aksi dan kegiatan mereka di tahun berikutnya, fasilitator perlu 

mengajak warga desa untuk merayakan capaian mereka. Perayaan ini perlu 

dilakukan mengingat warga desa telah melakukan aksi inspiratif selama 

setahun penuh yang akan membawa mereka semakin dekat dengan mimpi 

besar. 
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Penutup 
Restorasi ekosistem hutan telah menjadi keniscayaan bagi Indonesia. Melihat 

kondisi ekosistem yang telah terdegradasi, maka paradigma eksploitasi sudah 

seharusnya digeser menjadi paradigma restorasi. Ekosistem yang rusak tidak akan 

memberi manfaat apapun bagi kehidupan manusia dan pembangunan apapun. 

Sebaliknya, kerusakan ekosistem akan menjadi sumber berbagai masalah dan 

bencana serius yang akan mengganggu keseimbangan alam dan kehidupan. 

Proses restorasi telah dimulai oleh beberapa pihak. Hal ini merupakan gerakan 

yang baik, dan semangatnya perlu ditularkan. Salah satu diantaranya adalah 

restoras ekosistem hutan rawa air tawar pada tipe lahan marine clay. Dalam 

prakteknya, proses restorasi  ekosistem hutan rawa air tawar pada tipe lahan 

maricne clay menemukan berbagai tantangan, misalnya tingkat degradasi yang 

sangat berat, aksesibilitas yang sangat rendah, atau pertentangan tenurial yang 

kompleks. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan biaya yang tinggi, dukungan 

teknologi restorasi yang mapan, serta metode pelibatan masyarakat yang dinamis.   

Target akhir restorasi ekosistem hutan rawa air tawar pada tipe lahan marinae 

clay adalah memulihkan kembali ekosistem tersebut sebagaimana ekosistem awal. 

Namun dalam jangka pendek, restorasi ekosistem ini dapat ditujukan untuk 

membangun kembali lanskap sehingga mendekati ekosistem semula, sehingga 

fungsi ekosistemnya mulai dapat bekerja. Memang proses restorasi ekosistem ini 

akan membutuhkan waktu yang sangat lama, akan tetapi restorasi harus 

dilakukan karena fungsi dan manfaat yang sama dari ekosistem ini tidak dapat 

tergantikan oleh instrumen lain di muka bumi ini. 

Selain faktor teknologi dan biaya, dukungan kebijakan memiliki peran penting 

dalam pencapaian keberhasilan restorasi ekosistem, khsusnya pada hutan rawa 

air tawar pada tipe lahan marine clay. Instrumen kebijakan yang sejalan antara 

tingkat nasional dengan tingkat provinsi dan kabupaten akan memberikan ruang 

yang cukup bagi pelaksanaan restorasi. Sebagai proses pembelajaran, konsekuensi 

resiprokal (reciprocal consequencies) antara kebijakan dan praktek restorasi 

ekosistem harus terakomodasi dengan baik. Kebijakan perlu memberikan ruang 

yang cukup bagi Restorasi Ekosistem yang lebih produktif, dan tindakan Restorasi 

Ekosistem di lapangan perlu memberikan koreksi bagi kebijakan yang lebih 

solutif. 
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Lampiran 1  
Form Survey Lapangan Vegetasi 

 

Tally Sheet Analisis Vegetasi 

No Plot   : 
Blok/petak    : 
Koordinat   : 
Ketinggian tempat  : ....... mdpl 
Kondisi genangan lahan : 
Tanggal survey  : 
Surveyor   : 

No Jenis Diameter 
(cm) 

Tinggi 
(m) 

Keterangan 

Tingkat pohon (sub plot 20x20 m) 
     
     
     
Tingkat tiang (sub plot 10x10 m) 
     
     
     
Tingkat pancang (sub plot 5x5 m) 
     
     
     
Tingkat semai (sub plot 2x2 m) 
     
     
     
 

Peta pohon  
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Lampiran 2  
Form Survey Lapangan Pohon Induk/Sumber Benih 

 

Tally Sheet Survey Pohon Induk / Sumber Benih 

Tanggal survey  : 
Surveyor   : 

N
o 

Jeni
s 

Lokasi 
(Koordinat, 
blok/petak

)  

Ketinggia
n tempat 

(mdpl) 

Habitus  
(tinggi, 

diameter
) 

Cara 
penye
-baran 

biji 

Perilaku 
musim 

berbunga
-berbuah 

Keteranga
n  
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Lampiran 3 
Form Survey Lapangan untuk Analisis Tanah 

 

Tally Sheet Survey Tanah 

No Sampel   : 
Blok/petak    : 
Koordinat   : 
Ketinggian tempat  : ....... mdpl 
Kondisi vegetasi  : 
Kondisi genangan lahan : 
Tanggal survey  : 
Surveyor   : 

Lapisan  
Ketebalan 

(cm) 
Warna  Tekstur  Kekerasan  Humus  Kelembaban  Ph  Keterangan  

Ao         
A         
B         
C         
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Lampiran 4 
Form Survey Lapangan untuk Analisis Fauna 

 

Tally Sheet Survey Fauna  

Blok/petak    : 
Koordinat   : 
Ketinggian tempat  : ....... mdpl 
Kondisi vegetasi  : 
Kondisi genangan lahan : 
Tanggal survey  : 
Waktu survey   : jam .....  
Surveyor   : 

Kelompok 
fauna 

Jenis  Keterangan  

Mamalia    
   
   
   
Burung    
   
   
   
Reptil    
   
   
   
Ampibi    
   
   
   
Serangga    
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Lampiran 5. Form Pemantauan Kegiatan 
 

FORM PEMANTAUAN KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM 
 
 

A. Informasi Umum 
- Nama & Luas Blok  : 

- Nama dan Luas Petak  : 
- Jumlah tegakan tinggal awal 

 Pohon   : 
 Tiang   : 
 Pancang   : 
 Semai   : 

- Pelaksana restorasi  : 
- Petugas Pemantau  : 
- Tanggal Pemantauan  : 
 

B. Pelaksanaan Restorasi 
 

Kegiatan Satuan 
Kondisi 

awal 
Kondisi 
saat ini 

Kendala Saran tindak lanjut Keterangan   

 
ASPEK BIOFISIK 
 

Penanaman 
      

- Luas  Ha      

- Rerata diameter  Cm      
- Rerata tinggi Cm      

- Prosentasi tanaman 
hidup (survival rate) 

%      
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Kegiatan Satuan 
Kondisi 

awal 
Kondisi 
saat ini 

Kendala Saran tindak lanjut Keterangan   

 

Pemeliharaan 
      

- Penyulaman batang      
- Penyiangan  batang      
 
Gangguan hutan 

      

- Kebakaran Ha      
- Genangan  Ha      
- Hama/penyakit Batang      
- Kerusakan fisik Batang      
- Perambahan  Ha      
- Gangguan lain: ........       

 
ASPEK SOSEKBUD MASYARAKAT YANG TERLIBAT 
Penyediaan lapangan 
pekerjaan 

orang      

Kontribusi pendapatan Rp      
Kelembagaan 
masyarakat yang 
terbentuk 

unit      

Luas lahan garapan  Ha      
 
 

 

 


