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KATA PENGANTAR

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis yang memiliki
keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, baik flora maupun faunanya.
Peningkatan kebutuhan lahan dan hasil hutan terutama tanaman hutan
mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi dan
degradasi hutan tersebut memberikan ancaman terhadap keberadaan beberapa
jenis tanaman hutan. Konservasi sumber daya genetik (KSDG) perlu dilakukan
untuk menyelamatkan sumber daya genetik, mempertahankan keragaman
genetik dan menjamin ketersediaan materi genetikpada saat ini dan di masa
mendatang.

Konservasi sumberdaya genetik didasarkan pada hasil pengamatan
keragaman genetik yang ada di hutan alam untuk dilestarikan sebanyak-
banyaknya.Sumberdaya genetik tanaman hutan diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pemulian tanaman hutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka
perlu dilakukan pembangunan, pengelolaan dan penetapan areal konservasi
sumberdaya genetik tanaman hutan. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, pada
tahun 2014, Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan bekerja sama dengan
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Balai Besar Penelitian
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan menyusun Pedoman Teknis
Pembangunan Sumberdaya Genetik.

Pedoman Teknis Pembangunan Sumberdaya Genetik ini disusun untuk
memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi kegiatan
KSDG dalam rangka menjamin ketersediaan materi genetik baik pada saat ini
maupun di masa mendatang, dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan dengan perbenihan tanaman hutan.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak
yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga
penyusunan Pedoman Teknis ini dapat terlaksana dengan baik.

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P.
NIP. 195906151986031004
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DAFTAR ISTILAH

A

AFLP : Singkatan dari Amplified Fragment Length Polymorphism;
salah satu penanda genetik molekuler yang bersifat
dominan, merupakan bagian dari DNA hasil pemotongan
dengan enzim restriksi (restriction enzyme), kemudian
disambung secara selektif diamplifikasi dengan teknik PCR
menggunakan sepasang primer.

Allele : Bentuk alternatif dari gen; variasi bentuk dari gen.

Areal Konservasi
Sumberdaya
Genetik

: Suatu areal/kawasan yang di dalamnya terdapat
sumberdaya genetik (flora dan/atau fauna) yang memiliki
nilai konservasi dan ditetapkan untuk melindunginya
dalam jangka yang panjang.

D

DNA : Singkatan dari Deoxyribonucleic Acid atau Asam
Deoxyribonukleat; DNA merupakan rantai polynucleotide
yang terdiri dari gula-pentose.

G

Gen : Unit terkecil dari materi genetik. Gen bertanggung jawab
untuk membawa sifat yang diwariskan dari induk kepada
keturunannya maupun untuk diekspresikan pada suatu
individu.

I

Isozim : Salah satu penanda biokimia yang bersifat kodominan,
merupakan enzim yang memiliki fungsi yang sama namun
memiliki variasi bentuk/ukuran molekul yang berbeda.
Variasi ini dideteksi melalui proses elektroforesis enzim
yang biasanya dilakukan pada media gel.

J

Jenis prioritas : Jenis tanaman hutan yang mendapatkan skala prioritas
lebih tinggi untuk dilakukan konservasi sumberdaya
genetiknya, dipilih berdasarkan kriteria: nilai produksi,
lingkup kegunaan, potensi pasar, pilihan pengguna dan
status kelangkaan.



ix

K

Keseimbangan
Hardy-Weinberg

: Suatu populasi berada dalam Keseimbangan Hardy-
Weinberg (Hardy-Weinberg Equilibrium) jika populasi
tersebut berukuran besar (infinite), dan tidak terdapat
kekuatan evolusi yang dapat mengubah keragaman
genetiknya, baik menambah (misalnya mutasi, migrasi)
maupun mengurangi (misalnya seleksi alam, damparan
genetik).

Konservasi ex situ : Konservasi yang dilakukan terhadap spesies target yang
dilaksanakan di luar sebaran alaminya.

Konservasi in situ : Konservasi yang dilakukan terhadap spesies target yang
dilaksanakan di dalam sebaran alaminya.

L

Lokus : Tempat gen.

P

PCR : Singkatan dari Polymerase Chain Reaction; merupakan
teknik amplifikasi/perbanyakan DNA secara artifisial
dengan menggunakan mesin thermocyler selama
sejumlah siklus. Setiap siklus terdiri dari proses
denaturasi/pelepasan ikatan hydrogen rantai DNA,
annealing (penempelan primer pada urutan basa
nukleotida yang komplementer), serta extension
(pemanjangan rantai DNA yang di-copy).

Penanda genetik
(Genetic marker)

: Setiap karakter yang dapat diamati/diuji, yang dapat
membuktikan allele pada lokus suatu individu terpisah
secara Mendelian. Penanda genetik dapat digunakan
untuk studi genetik dari organisme, termasuk pohon-
pohon, pada tingkat gen tunggal.

Macam penanda genetik: penanda morfologi (mis. warna
mahkota bunga, bentuk biji, permukaan daun), penanda
biokimia (mis. isozim/isoenzim, monoterpene), dan
penanda molekuler (mis. AFLP, RAPD, SSR, DNA-
sequencing).

Polimorfik : Menunjukkan adanya keragaman genetik; antonim:
monomorfik (tidak menunjukkan adanya keragaman).
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Populasi : Sekumpulan individu dengan ciri yang sama (spesies
sama) yang hidup di lokasi yang sama dan memiliki
kemampuan reproduksi diantara sesamanya. Populasi
merupakan wadah/sarana pertukaran allele yang dimiliki
oleh individu-individu anggotanya.

R

RAPD : Singkatan dari Random Amplified Polymorphic DNA; salah
satu penanda genetik molekuler yang bersifat dominan,
merupakan bagian dari DNA yang diamplifikasi secara
random dengan teknik PCR menggunakan primer tunggal
yang pendek (8-12 nukleotida).

S

Sequencing : DNA sequencing; salah satu penanda genetik molekuler
yang bersifat kodominan, dilakukan dengan mendeteksi
urutan/sekuen basa nitrogen pada bagian tertentu dari
rantai DNA.

SSR : Singkatan dari Simple Sequence Repeats; sinonim:
Microsatellite, Short Tandem Repeats; salah satu penanda
genetik molekuler yang bersifat kodominan, merupakan
bagian dari DNA yang memiliki ulangan sekuen beberapa
pasangan basa, dan diamplifikasi dengan teknik PCR
menggunakan sepasang primer.

Species target : Jenis tanaman hutan yang akan dilakukan konservasi,
dipilih dari jenis prioritas yang telah ditetapkan.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Berkurangnya sumberdaya genetik

Keragaman sumberdaya hayati di bumi terpusat di daerah yang berada

dalam lintasan ekuator, termasuk Indonesia. Whitmore (1975) mencatat bahwa

di kawasan tropika basah yang disebut sebagai Malesia, yaitu dari Sumatra ke

arah timur sampai Papua (termasuk di dalamnya semenanjung Malaysia dan

Philipina) terdapat sekitar 25.000 jenis tumbuhan berbunga yang merupakan

10% dari kekayaan flora di dunia, sedangkan 40% genus yang ada di Malesia

termasuk endemik yaitu secara alami hanya terdapat di tempat tersebut. Di

dalam sumberdaya hayati ini terkandung nilai keragaman pada tingkat

ekosistem, spesies dan genetik.Keragaman ekosistem mencerminkan variasi dari

hutan-hutan maupun komunitas biologi lainnya.Keragaman spesies

mencerminkan variasi antar spesies pada habitat yang berbeda. Sedangkan

keragaman genetik mencerminkan variasi dalam sifat genetik yang dibentuk oleh

individu-individu dari suatu spesies.

Seiring dengan kegiatan pengusahaan hutan, ternyata laju pengurangan

luasan hutan di Indonesia juga semakin meningkat, yaitu dari tahun 1980-an

rata-rata sebesar 1 juta hektar/tahun, kemudian pada awal dekade 1990-an

sebesar 1,7 juta hektar/tahun, dan semenjak tahun 1996 – 2000 menjadi rata-

rata 2 juta hektar/tahun (FRI/GFW, 2001). Faktor antropogenik dalam hal ini

berperan sangat dominan di dalam merusak keseimbangan ekosistem serta

mengurangi keragaman genetik yang ada di dalamnya.Habitat yang terganggu

menyebabkan semakin berkurangnya individu yang mampu tumbuh dan

berakibat berkurangnya sumberdaya genetiknya.Bencana alam yang meluas

seperti banjir, tanah longsor, meletusnya gunung berapi, juga berperan di dalam

mengurangi keragaman genetik sekalipun secara keseluruhan kontribusinya lebih

kecil dibandingkan dengan faktor antropogenik.

1.1.2. Nilai penting sumberdaya genetik

Keragaman genetik perlu dilestarikan dalam jangka pendek untuk menjaga

kemampuan reproduksi agar kelangsungan regenerasi tetap dapat

dipertahankan, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan untuk menjaga
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potensi evolusi adaptif agar mampu mempertahankan diri dari ancaman

kepunahan. Pada populasi dan spesies yang sudah terancam punah selalu

ditandai dengan tingkat diversitas genetik yang rendah. Sedangkan pada populasi

yang besar dan spesies yang tidak terancam punah dan saling berhubungan

(tidak terisolasi) seringkali ditandai dengan nilai diversitas genetik yang lebih

besar.

Konservasi diversitas genetik sangat penting dalam kegiatan konservasi

biodiversitas suatu spesies. Variasi genetik sangat diperlukan spesies ini di dalam

menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Perubahan lingkungan

merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu

spesies harus mampu berkembang atau jika tak mampu akan menjadi punah.

Akibat tekanan lingkungan maka populasi menjadi berkurang, terfragmentasi,

bahkan terisolasi. Secara genetik hal ini dapat berakibat hilangnya diversitas

genetik dan meningkatnya frekuensi inbreeding. Konsekuensi dari hilangnya

diversitas genetik ialah berkurangnya adaptabilitas, kemampuan

mempertahankan hidup, serta kemampuan reproduksinya. Proses ini dapat terus

berlanjut sehingga menyebabkan keberadaan spesies makin berkurang dalam hal

ukuran populasi serta diversitas genetiknya, akhirnya menjadi terancam punah.

Oleh karena itu, upaya konservasi diversitas genetik sangat penting dalam

kegiatan konservasi biodiversitas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi para

pihak dalam melaksanakan pembangunan,pengelolaan dan penetapan Areal

Konservasi Sumberdaya Genetik (ASDG). Adapun tujuannya adalah agar hasil

kegiatan pembangunan ASDG sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi

sumberdaya genetik sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya genetik

untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman hutan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pembangunan Sumberdaya Genetik

meliputi :

a. Prinsip-prinsip konservasi sumber daya genetik.
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b. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan areal konservasi sumber daya

genetik, yang terdiri dari: penetapan jenis prioritas, pengamatan variasi

genetik, konservasi sumberdaya genetik dan pemanfaatan areal konservasi

sumberdaya genetik.

1.4. Dasar hukum konservasi sumberdaya genetik

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

memberikan dasar hukum untuk melakukan konservasi sumberdaya genetik

(plasma nutfah).

Lebih lanjut istilah mengenai Areal Konservasi Sumberdaya Genetik telah

disebutkan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

No.P.72/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kehutanan No.P.01/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran

Perbenihan Tanaman Hutan. Untuk itu di dalam pelaksanaannya diperlukan

peraturan yang lebih rinci mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Sumberdaya

Genetik. Dengan adanya pedoman ini diharapkan para pihak dapat

menggunakannya sebagai acuan untuk melaksanakan konservasi sumberdaya

genetik dari spesies-spesies target, yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya.
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2. PRINSIP-PRINSIP KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK

2.1. Pemilihan spesies

Sekalipun di Indonesia terdapat keanekaragaman hayati yang melimpah,

terutama keragaman ekosistem dan spesies, ternyata kondisinya saat ini banyak

yang mengalami penurunan dalam hal jumlah populasi dan indivdu, serta

keragaman genetik yang ada di dalamnya. Hal ini menyebabkan semakin

meningkatnya resiko kepunahan spesies-spesies terebut. Banyaknya spesies yang

harus dilindungi tentu menyulitkan upaya konservasi,karena memerlukan biaya

dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga perlu ditentukan skala prioritas spesies

yang mendesak untuk dilestarikan. Jenis prioritas indikatif yang dapat dijadikan

rujukan dalam rangka penetapan jenis prioritas dapat dilihat pada lampiran

Keputusan Direktur Jenderal BPDASPS No. SK. 62/V-SET/2014.

Pemilihan spesies dalam rangka penetapan jenis prioritas untuk dilakukan

konservasi sumberdaya genetikdidasarkan pada beberapa faktor, yaitu: status

kelangkaan suatu spesies, kepentingan ekonomi, aksesibilitas lokasi, dan

ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana penjelasan di bawah.

Penetapan jenis prioritas akan diuraikan secara lengkap pada sub bab 4.1.

2.1.1. Status kelangkaan

Semakin langka keberadaan suatu spesies, maka semakin menjadi prioritas

utama untuk dilestarikan. Kriteria kelangkaan dapat mengacu misalnya pada

IUCN (2001) yang mengelompokkannya menjadi rentan (vulnerable) jika peluang

untuk punah sebesar 10% dalam jangka waktu 100 tahun, terancam punah

(endangered) jika peluang untuk punah sebesar 20% dalam jangka waktu 20

tahun atau 5 generasi, dan kritis (critically endangered) jika peluang untuk punah

sebesar 50% dalam jangka waktu 10 tahun atau 3 generasi. Selanjutnya kriteria

tersebut dijabarkan lebih detail mengenai sebaran dan pengurangan ukuran

populasi beserta dugaan penyebabnya. Berdasarkan kriteria di atas maka spesies

dengan kategori paling kritis perlu diutamakan untuk dilestarikan.

Status kelangkaan untuk spesiestertentu dapat dilihat dalam terbitan IUCN

(http://www.iucnredlist.org). Spesies yang terdaftar memang belum mencakup

keseluruhan spesies yang sebenarnya sudah harus diketegorikan langka akibat

keterbatasan dukungan data. Keterbatasan data yang ada dalam terbitan IUCN
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terutama disebabkan kurangnya informasi aktual dari para pihak yang

berkompeten kepada IUCN. Dalam hal ini, data yang terdapat dalam terbitan

IUCN kemungkinan masih perlu dicek kembali aktualitasnya, sehingga status

kelangkaan suatu spesies akan lebih baik lagi apabila didukung berdasarkan data

aktual yang diperoleh dari lapangan melalui survey potensi di awal kegiatan.

Prioritas utama juga diberikan bila di suatu kawasan terdapat spesies lain yang

juga sudah dalam status langka, sehingga langkah konservasi yang dilakukan

dalam waktu yang bersamaan dapat menyelamatkan beberapa spesies sekaligus.

2.1.2. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi harus mengakomodasikan nilai produksi, lingkup

kegunaan, potensi pasar, serta mempertimbangkan pilihan pengguna, baik

berupa hasil hutan kayu maupun bukan kayu. Semakin tinggi nilai produksi,

semakin luas kegunaannya, semakin besar potensi pasar dan minat masyarakat

untuk mengembangkan, maka semakin tinggi prioritas untuk dilakukan

konservasi sumber daya genetiknya.

2.1.3. Aksesibilitas lokasi

Merupakan hal yang ideal jika spesies yang akan dikonservasi terletak di

lokasi yang aksesibilitasnya baik (relatif mudah dijangkau) serta aman dari

berbagai potensi gangguan keamanan. Kedua hal tersebut kenyataannya di

lapangan terkadang bertolak belakang, mengingat hutan dengan potensi kayu

yang bagus dengan aksesibilitas tinggi memiliki resiko kerawanan yang lebih

tinggi terhadap gangguan keamanan. Meskipun demikian, lokasi yang dipilih

hendaknya tetap dapat dipantau, dikelola dan dievaluasi dengan baik untuk

menjamin kelestariannya.

2.1.4. Ketersediaan sarana dan prasarana

Spesies akan lebih mudah dikonservasi sumberdaya genetiknya jika berada

di areal hutan yang dikelola dengan baik oleh suatu institusi, misalnya taman

nasional atau pemegang IUPHHK-HA. Lazimnya di areal tersebut terdapat sarana

dan prasarana penunjang operasional yang cukup baik. Institusi resmi yang ada

di lokasi tersebut diharapkan juga memiliki komitmen untuk turut mendukung
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upaya konservasi sumberdaya genetik suatu spesies, sehingga dapat dilibatkan

untuk berperan secara aktif.

2.2. Ukuran populasi efektif

Untuk keperluan konservasi sumberdaya genetik, ukuran populasi efektif

(effective population size= Ne) memiliki peran yang lebih penting dibandingkan

dengan jumlah total individu yang ada dalam suatu populasi (census population

size=Nc). Hal ini disebabkan jumlah total individu tidak dapat menguraikan

berapakah jumlah potensi keragaman genetik yang dapat diwariskan dari

generasi tetua kepada generasi keturunannya. Pewarisan keragaman genetik

akan menentukan besarnya sumberdaya genetik yang dapat dilestarikan.

Mengingat pewarisan ini hanya bisa dilakukan melalui mekanisme regenerasi,

maka ukuran populasi efektif yaitu jumlah individu dalam populasi yang berperan

di dalam menghasilkan keturunan merupakan hal yang penting untuk diestimasi.

Ukuran populasi efektif sangat bervariasi di antara suatu spesies dibandingkan

dengan spesies lainnya, maupun di antara suatu populasi dibandingkan dengan

populasi yang lainnya. IUCN memperkirakan rata-rata rasio dari nilai Ne/Nc pada

populasi alam adalah 11% (Frankham et al., 2002). Berdasarkan uraian tersebut

maka pada saat melakukan inventarisasi jumlah individu di dalam suatu populasi

harus diperhatikan berapakah sebenarnya jumlah individu dewasa yang berperan

di dalam proses regenerasi/menghasilkan keturunan. Inventarisasi tegakan yang

dilakukan pada masa pembungaan/pembuahan dapat mempermudah

penentuan nilai ukuran populasi efektif ini. Pohon/individu dewasa (mature tree)

yang mandul tidak memiliki peran penting di dalam areal konservasi sumberdaya

genetik.

2.3. Keutuhan populasi

Tegakan yang kompak cenderung memudahkan terjadinya aliran gen dari

suatu individu ke individu yang lain di dalam proses reproduksi, sehingga dapat

mendukung berlangsungnya perkawinan secara acak di antara individu dewasa

dalam populasi. Untuk itu perlu diperhatikan berapakah jarak optimum

serbuksari di dalam membuahi sel telur (optimum pollen distance) pada spesies

yang dikonservasi. Hal ini disebabkan semakin jauh jarak antar pohon dewasa

dibandingkan jarak optimum tersebut, maka kemungkinan terjadinya
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perkawinan silang (outcrossing) akan semakin kecil, serta meningkatkan peluang

terjadinya perkawinan sendiri (selfing). Pada spesies-spesies yang menghendaki

perkawinan silang, terjadinya perkawinan sendiri beresiko untuk menurunkan

tingkat keberhasilan regenerasi. Oleh karena itu identifikasi terhadap pola

perkawinan suatu spesies sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan

konservasi sumberdaya genetiknya.

Keutuhan populasi dapat terancam oleh berbagai hal sehingga dapat

menyebabkan terpisah menjadi populasi-populasi yang lebih kecil. Faktor-faktor

penyebab terfragmentasinya suatu populasi terutama manusia yang melakukan

berbagai kegiatan, misalnya pemanenan spesies hutan berlebihan, alih fungsi

sebagian wilayah hutan, dan perusakan habitat. Bencana alam misalnya banjir

atau kebakaran yang meluas juga dapat mempengaruhi keutuhan populasi.

Tingkat intensitas gangguan memiliki korelasi dengan tingkat signifikansi

dampak yang ditimbulkan terhadap keutuhan populasi. Gangguan yang terjadi

secara terus-menerus dan/atau dengan intensitas tinggi tentu dapat

menyebabkan total ukuran populasi menjadi berkurang, fragmentasi populasi,

bahkan terisolasinya populasi akibat aliran gen antar sub-sub populasi sama

sekali tidak terjadi.

2.4. Representasi Keragaman Genetik

Secara teoritis, proses perkawinan generasi tetua yang melibatkan seluruh

individu yang ada (semuanya fertil) dari suatu populasi yang besar (infinite

population) dapat meneruskan seluruh susunan genetik kepada generasi

berikutnya. Tentu saja untuk melestarikan 100% keragaman genetik populasi

akan terkendala teknik konservasi, luasan lokasi, biaya yang sangat besar, serta

kemungkinan justru mengganggu kelestarian spesies lain. Dengan demikian,

upaya konservasi sumberdaya genetik populasi realitasnya adalah untuk

menyelamatkan mayoritas keragaman genetiknya.

Untuk mengetahui tingkat representasi keragaman genetik ini tentu

terlebih dahulu diperlukan analisis keragaman genetik yang diperoleh dari

sampling yang mewakili seluruh sebaran spesies tersebut. Dengan cara ini maka

dapat dilakukan estimasi terhadap keragaman genetik total populasi. Di samping

itu secara spasial juga dapat diketahui berapa proporsi keragaman genetik yang

ada di dalam maupun antar populasi. Dengan sampling yang tepat dan analisis
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yang memadai, konservasi populasi yang akan dilestarikan dapat ditentukan

dengan bijaksana. Misalnya jika keragaman genetik 100% terletak di dalam

populasi (keragaman genetik antar populasi sama sekali tidak ada) maka

konservasi sumberdaya genetik dapat diwakili oleh satu populasi saja. Sebaliknya

jika keragaman genetik terletak 100% pada antar populasi (keragaman genetik

dalam poulasi tidak ada) maka seluruh populasi harus dikonservasi. Keragaman

genetik juga perlu dibandingkan untuk setiap tingkatan hidup (pohon, tiang,

sapihan, dan semai) pada suatu populasi. Kondisi yang ideal adalah jika populasi

yang diamati tersebut dapat mempertahankan keragaman genetiknya pada

setiap generasi sehingga berada dalam kondisi Keseimbangan Hardy-Weinberg.

Pentingnya penggunaan penanda genetik

Untuk mengukur keragaman genetik populasi diperlukan alat, yaitu berupa

penanda genetik (genetic marker). Karakter genetik dapat diamati dengan

menggunakan penanda genetik pada tingkat morfologi, molekuler, maupun

biokimia. Penanda morfologi didasarkan pada variasi morfologi, sehingga

memiliki keterbatasan karena keragaman genetik yang bisa diuraikan sangat

terbatas. Di samping itu penanda morfologi sangat terpengaruh oleh faktor

lingkungan sehingga dapat mempersulit estimasi keragaman genetik. Contoh

penanda morfologi misalnya untuk mendeskripsi keragaman Bulian

(Eusideroxylon zwageri) yang oleh penduduk lokal Sumatra disebut sebagai

bulian sirap, bulian tanduk, bulian daging, dan bulian kapur. Keempat variasi

bulian ini dapat dibedakan berdasarkan perbedaan karakter morfologi daun, kulit

batang, dan bentuk biji.

Penanda molekuler didasarkan pada variasi asam nukleat, sehingga

pengamatan dilakukan langsung pada bagian DNA. Sedangkan penanda biokimia

didasarkan pada variasi protein/enzim yang merupakan hasil ekspresi dari DNA.

Kedua penanda ini memerlukan sampel jaringan tanaman untuk kemudian

dilakukan ekstraksi bagian DNAatau protein/enzim.Penanda isozim memerlukan

jaringan yang selalu segar agar enzim yang akan diekstrak di laboratorium tetap

aktif dan dapat dianalisis, sedangkan penanda DNA (misalnya SSR, AFLP, RAPD,

Sequencing, dan sebagainya) tidak harus menggunakan jaringan yang segar,

sekalipun pada umumnya jaringan yang segar lebih mudah untuk diisolasi DNA-

nya. Dari segi biaya, analisis dengan penanda molekuler relatif lebih mahal

dibandingkan dengan menggunakan penanda biokimia.
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Analisis keragaman dilakukan berdasarkan data pola pita (banding pattern)

hasil elektroforesis atau fragmen DNA hasil PCR. Data yang diperoleh selanjutnya

dipergunakan untuk menghitung parameter keragaman genetik seperti

(Finkeldey dan Hattemer, 2007):

 Proporsi lokus polimorfik

ܲܮܲ =
100 × ܰ(ܲ)

ܰ(ܲ) + ܯ)ܰ )

Keterangan:

PLP = Proporsi lokus polimorfik

N(P) = Jumlah lokus polimorfik

N(M) = Jumlah lokus monomorfik

 Rerata jumlah alel per lokus

ܣ =
∑ ݊

ୀଵ

ܮ

Keterangan:

A = Rerata jumlah alel per lokus

ni = Jumlah alel pada suatu lokus

L = Jumlah lokus

 Jumlah alel efektif

=ݒ
1

∑ 
ଶ



Keterangan:

v = Jumlah alel efektif

pi = Frekuensi alel

 Heterozigositas observasi

ைܪ = 1 −  ܲ


Keterangan:

HO = Heterozigositas observasi
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Pii = Frekuensi genotipe yang homozigot

 Heterozigositas harapan

ாܪ = 1 −  
ଶ



Keterangan:

HE = Heterozigositas harapan

pi = Frekuensi alel

 Indeks fiksasi

ூௌܨ = 1 −
ைܪ
ாܪ

Keterangan:

FIS = Indeks fiksasi

HO = Heterozigositas observasi

HE = Heterozigositas harapan
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3. STRATEGI KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK

Konservasi sumberdaya genetik dapat diupayakan lewat dua strategi, yaitu

proteksi sumberdaya genetik di habitat alaminya (in situ) atau dengan preservasi

contoh jenis target yang diperoleh dari beberapa populasi (sebaran geografiknya)

dan ditanam di luar area sebarannya (ex situ). Strategi yang kedua, yaitu

preservasi jenis target di luar sebaran alaminya (ex situ) sangat penting bagi para

breeder, karena mereka bisa secara langsung memanfaatkan koleksi tersebut

untuk tujuan breeding. Konservasi ex situ disamping bermanfaat secara langsung

bagi para breeder, juga merupakan back up bagi konservasi in situ, bila kondisi di

habitat alami dari jenis target yang bersangkutan mengalami erosi genetik.

Kedua strategi konservasi tersebut adalah saling komplementer, dengan

demikian upaya pemahaman yang baik dari kedua strategi tersebut sangat

diperlukan (Soekotjo, 2003).

3.1. Konservasi In situ

Seperti telah disebutkan sebelumnya, strategi konservasi sumberdaya

genetik melalui konservasi in situ dilakukan terhadap spesies target pada lokasi

sebaran alaminya. Melalui strategi ini, spesies tetap tumbuh di tapak aslinya,

termasuk berinteraksi dengan spesies-spesies asosiasinya, sehingga dapat

beradaptasi secara maksimum dan keragaman genetiknya dapat berkembang

dengan dinamis.

3.1.1. Perencanaan

Agar konservasi sumberdaya genetik in situ dapat dilaksanakan secara

optimal, sebelumnyadiperlukan perencanaan yang mencakup perencanaan

pembangunan dan pengelolaan AKSDG.

Substansi perencanaan pembangunan meliputi penetapan spesies,

pemilihan lokasi, pengambilan data ekologis untuk analisis vegetasi dan

pengambilan data keragaman genetik untuk analisis keragaman genetik sebelum

pelaksanaan konservasi.
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3.1.2. Penetapan spesies

Spesies target yang akan dilestarikan, terlebih dahulu ditetapkan

berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan target yang direncanakan.

Dasar yang digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan prioritas

konservasi telah diuraikan dalam Sub Bab 2.1.

3.1.3. Pemilihan lokasi

Lokasi yang dipilih untuk konservasi sumberdaya genetik in situ pada

dasarnya dilakukan berdasarkan pertimbangan:

 Kelimpahan spesies prioritas di dalam lokasi

Apabila di suatu lokasi terdapat spesies prioritas dengan jumlah yang

melimpah, maka hal ini menunjukkan adaptasi yang baik dari spesies tersebut

terhadap tempat tumbuhnya. Dengan kesesuaian tapak yang baik diharapkan

dapat lebih mempermudah pengelolaan areal konservasi. Kelimpahan spesies

dapat diketahui melalui survey potensi di awal kegiatan.

 Resiko dan tingkat ancaman yang rendah terhadap kelestarian

Sedapat mungkin dapat dipilih lokasi dengan resiko kerusakan yang paling

rendah. Analisis diperlukan untuk memastikan kemungkinan ancaman,

misalnya kemungkinan kebakaran, pemanenan ilegal, serta isu kepemilikan

lahan.

 Organisasi manajemen yang efisien

Kandidat areal yang berada di bawah manajemen suatu institusi (misalnya

pemegang IUPHHK-HA) yang memiliki komitmen serta sumberdaya yang baik

memberikan nilai positif dalam upaya konservasi sumberdaya genetik.

 Dukungan masyarakat lokal

Masyarakat di sekitar hutan yang ikut serta menjaga dan tidak mengganggu

keberadaan sumberdaya hutan sangat diperlukan untuk mendukung

keamanan dan kelestarian areal hutan beserta individu tanaman di dalamnya.

 Sebaran tegakan yang kompak

Spesies dengan sebaran berbentuk tegakan yang cukup luas dan kompak

(tidak terfragmentasi) diperlukan untuk memastikan aliran gen di antara
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pohon-pohon dewasa agar dapat menghasilkan keturunan yang dapat

mempertahankan keragaman genetiknya.

3.1.4. Analisis vegetasi sebelum pelaksanaan konservasi

Analisis vegetasi diperlukan untuk mengetahui potensi ekologis spesies

target dalam areal yang menjadi kandidat konservasi sumberdaya genetik. Data

ekologis dapat lebih menggambarkan daya dukung tapak, kondisi tegakan,

maupun kemampuan regenerasi. Data yang diperlukan antara lain:

 Edafis

Deskripsi mengenai kondisi tanah berdasarkan pengamatan langsung

(misalnya: ketinggian tempat, topografi, arah dan sudut kelerengan, jenis

tanah, tekstur tanah, struktur tanah, ketebalan seresah dan ketebalan setiap

horizon tanah) maupun pengambilan sampel untuk diamati di laboratorium

(misalnya: kadar lengas, kandungan unsur hara makro dan mikro, serta

kandungan bahan organik).

 Klimatis

Deskripsi faktor-faktor iklim seperti suhu udara, tekanan udara, curah hujan

dan penyinaran matahari. Data ini diperlukan untuk mengetahui kondisi

optimal yang diperlukan spesies target untuk tumbuh dan berkembang, serta

untuk mengevaluasi misalnya suatu saat terdapat kemungkinan

penyimpangan faktor iklim di luar dari kondisi rata-rata.

 Analisis potensi, struktur dan komposisi tegakan

Deskripsi struktur dan komposisi tegakan yang diperlukan meliputi: jumlah

dan sebaran spesies target maupun spesies-spesies lain baik pada tingkatan

hidup pohon, tiang, sapihan serta semai. Tumbuhan bawah juga dicatat. Data

diambil melalui sampling dengan membuat petak ukur bersarang (nested)

untuk pohon (20m x 20m), tiang (10m x 10m), sapihan (5m x 5m), dan semai

serta tumbuhan bawah (1m x 1m). Intensitas sampling minimum 2,5% agar

mewakili kondisi yang sebenarnya.
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3.1.5. Analisis keragaman genetik sebelum pelaksanaan konservasi

Keragaman genetik spesies target perlu dianalisis untuk mengetahui

seberapa besar keragaman genetik yang akan dilestarikan. Pengamatan idealnya

dilakukan terhadap semua tingkatan hidup (pohon, tiang, sapihan dan semai)

pada setiap populasi. Dengan mengetahui keragaman tiap tingkatan hidup, maka

kemampuan suatu populasi untuk meneruskan keragaman genetik dari suatu

generasi kepada generasi berikutnya dapat dideteksi, sehinggatindakan ke depan

yang diperlukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya genetik dapat dilakukan

dengan lebih akurat, sepeti akan diuraikan dalam Bab 4.

Pengamatan keragaman genetik tidak dianjurkan dengan menggunakan

penanda morfologi, mengingat kendala keterbatasan representasi keragaman

genetik seperti diuraikan dalam Sub Bab 2.5. Apabila pengamatan keragaman

genetik dilakukan dengan menggunakan penanda genetik molekuler atau

biokimia, maka langkah pertama adalah menentukan jumlah populasi yang akan

diambil sampelnya. Hal ini bisa dilakukan sejalan dengan pelaksanaan analisis

vegetasi. Teknik sampling untuk analisis keragaman genetik akan dijelaskan

dalam Sub Bab 4.2., sedangkan parameter genetik yang digunakan untuk analisis

keragaman genetik telah diuraikan dalan Sub Bab. 2.5.

3.1.6. Pengelolaan

Mengingat spesies target berada pada sebaran alaminya, maka konservasi

sumberdaya genetik in situ pada prinsipnya dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan komponen-komponen ekosistem yang ada di areal yang telah

ditetapkan tersebut. Berbagai spesies lain yang ada di lokasi tersebut tetap

dipertahankan sepanjang tidak mengganggu kelestarian spesies target.

3.2. Konservasi Ex situ

Konservasi ex situ ialah konservasi komponen-komponen keanekaragaman

hayati di luar habitat alaminya. Kepastian pengembangan strategi konservasi ex

situ untuk spesies tertentu tidak hanya akan tergantung pada sifat-sifat biologi,

pola variasi genetik dan status konservasi untuk spesies terkait saat ini, tetapi

juga tergantung pada kemudahan aspek silvikulturmanajemennya. Konservasi ex

situ juga mempertimbangkan bagian tanaman mana yang harus dikonservasi,

apakah seluruh pohon, biji, jaringan atau materi genetik di media kulturdan
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untuk berapa lama. Suksesnya program konservasi ex situ adalah adanya

lembaga yang representatif serta tersedianya pendanaan yang dapat digunakan

untuk mendukung pengelolaan program ini baik untuk jangka menengah

maupun jangka panjang.

3.2.1. Perencanaan

Agar konservasi sumberdaya genetik ex situdapat dilaksanakan secara

optimal, sebelumnya diperlukan perencanaan yang mencakup perencanaan

pembangunan dan pengelolaan AKSDG. Substansi perencanaan pembangunan

meliputi target pembangunan areal konservasi dan tujuan konservasi

sumberdaya genetik.

 Target pembangunan areal konservasi

Menurunnya luas dan potensi hutan karena deforestasi dan degradasi

menimbulkan masalah serius terutama dalam menjaga kelangsungan

kelestarian sumber daya alam di masa datang. Deforestasi berpengaruh

terhadap penyusutan luas areal hutan yang berarti berpengaruh pula pada

pengurangan luas vegetasi yang ada di atas areal tersebut. Sehingga

diperkirakan bahwa deforestasi akan mengarah pada kemungkinan

kepunahan suatu jenis, atau minimal mengurangi jumlah individu penyusun

vegetasi di areal yang hilang tersebut. Fragmentasi juga dapat berpengaruh

terhadap penyusutan ukuran populasi,sehingga terjadi isolasi terhadap

sebaran populasi sebelumnya.

Strategi yang dilakukan adalah melalui upaya penyelamatan materi genetik

spesies targetyaitu spesies prioritas yang umumnya mempunyai nilai ekonomi

tinggi baik dari nilai kayu maupun nilai multiguna lainnya secara ex situuntuk

keperluan breeding dan pemuliaan dimasa mendatang.

 Tujuan konservasi sumberdaya genetik: untuk kepentingan pemuliaan

(breeding) atau penyelamatan keterwakilan keragaman plasma nutfah

Di negara berkembang dimana akibat alih fungsi kawasan sering kali terjadi

begitu cepat, maka kecepatan punahnya suatu spesies sangat tinggi, sehingga

perencanaan terhadap prioritas spesies yang harus dilestarikan perlu segera

dilakukan. Konservasi (dalam pengertian biologis) adalah upaya agar jenis,

populasi, komunitas biologis dan habitatnya lestari. Demikian pula, interaksi
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antar jenis, jenis dan lingkungan berlangsung normal, juga proses seleksi dan

evolusi dapat berangsung secara alami.

Keragaman genetik suatu jenis sangat dipengaruhi olehukuran penyebaran

alami suatu jenis, kontinyu tidaknya pola penyebaran,diversitas (perbedaan)

kondisi tempat tumbuh pada penyebaran alamnya dan faktor-faktor lain yang

tak diketahui. Ada beberapa species yang penyebaran alaminya luas tetapi

variabilitasnya kecil, tetapi ada spesies-spesies yang penyebaran alaminya

sempit malahan variabilitasnya besar.

Konservasi ex situuntuk kepentingan pemuliaan (breeding) dilakukan dengan

terlebih dahulu melakukan seleksi terhadap individu superior dari jenis target,

untuk kemudian dengan rancangan yang baku dipapankan dalam bentuk

pertanaman uji genetik yang dapat dikonversi menjadi kebun benih.

Adapun untuk tujuan penyelamatan representasi plasma nutfah/sumberdaya

genetik, koleksi materi genetik dilakukan dengan men-sample semua individu

secara representative, mewakili seluruh populasi yang ada. Untuk tujuan ini

maka individu terpilih tidak hanya individu yang berfenotipik bagus, tetapi

jugaindividu dengan fenotipik sedang maupun yang inferior. Benih dari

seluruh individu terseleksi di-bulked secara proporsional menurut berat

maupun volume, kemudian benih disemai dan dipapankan menjadi

pertanaman konservasi ex situ.

3.2.2. Penetapan species

Konservasi ex situ lazimnya dilakukan per spesiestarget. Dalam hal ini jenis

(spesies) prioritas akan dieksplorasi dan dihimpun dari beberapa populasi

alaminya yang hampir punah di seluruh Indonesia. Konservasi ex situ untuk

spesiesendemik/lokal seperti Palaquium spp., Elmerrilia spp., Agathis spp.,

Diospyros celebica, Shorea parvifolia, Shorea johoriensis, Shorea leprosula,

Shorea macrophylla, Shorea pinanga,Araucariacunninghamii, dan Canarium

spp.;untukjenis mangrove seperti Avicenia sp., Bruguiera sp., Rizophora sp.,perlu

dibangun di bioregionSumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi

serta Maluku dan Papua.

Demikian pula untuk jenis yang bernilai ekonomis tinggi dancepat tumbuh

seperti Falcataria moluccana, Gmelina molucana, Santalum album, Manilkara

kauki, Vitex sp., dan Antocephalus cadamba, perlu dibangun di bioregion Jawa
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dan Madura serta Bali dan Nusa Tenggara. Penetapan spesiesmenggunakan

metode yang sama sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 3.1.2.

3.2.3. Analisis vegetasi sebelum pelaksanaan konservasi

Seperti halnya pada konservasi in situ, analisis vegetasi juga dilakukan

terhadap populasi dari spesies target yang akan dikonservasi secara ex situ.

Analisis ini terutama dilakukan pada saat survey lokasi untuk mengetahui potensi

dan sebaran spesies target yang akan dikoleksi. Mengingat materi genetik akan

diambil saat eksplorasi dan digunakan untuk membangun pertanaman

konservasi ex situ, maka saat analisis vegetasi juga dilakukan pengamatan

terhadap potensi reproduksi (jumlah dan sebaran pohon yang berbunga dan

berbuah, buah yang dihasilkan, maupun kemungkinan menggunakan

cabutan/wildling).Orientasi lapangan menjadi salah satu faktor penting,

mengingat masa berbunga, berbuah dan saatnya buah masak akan bervariasi

baik antar pohon dalam suatu populasi maupun antar populasi. Sehingga

penentuan kapan saat yang tepat dilakukannya eksplorasi dan pengunduhan

buah agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien akan dapat direncanakan dengan

cermat.

Fokus survey tidak hanya pada tegakan alam saja, tetapi pertanaman jenis

(spesies) prioritas jika ada juga perlu diamati.Hal ini dilakukan karena sekarang

semakin sulitnya menemukan tegakan alam jenis (spesies) prioritas terutama

akibat penebangan ataupun perambahan lahan secara liar. Untuk hutan

tanaman, analisis vegetasi tidak diperlukan karena berupa tegakan seumur,

survey terutama difokuskan pada pengamatan potensi reproduksi untuk

keperluan pengambilan materi genetik.

3.2.4. Analisis keragaman genetik sebelum pelaksanaan konservasi

Analsis diperlukan terutama untuk mengetahui seberapa besar

keragaman genetik yang terdapat baik di dalam maupun antar populasi spesies

target. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan populasi mana

sajakah yang akan diambil sampel materi genetiknya untuk dikonservasi secara

ex situ. Prinsip-dasarnya adalah untuk mengambil sampel dari populasi-populasi

dengan keragaman genetik yang mewakili seluruh sebaranspesies target.
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3.2.5. Eksplorasi benih jenis (spesies) prioritas

Eksplorasi benih dilakukan setelah populasi spesies target ditetapkan,

berdasarkan hasil survey analisis vegetasi dan analisis keragaman genetik.Hasil

survey menjadi acuan guna menentukan lokasi dimana materi genetik

spesiestarget berupa buah dan anakan alam diunduh dan dikumpulkan. Setelah

pemilihan lokasi dilakukan, baru kemudian akan dapat ditentukan cara

pengambilan buah atau cabutan sampai pengepakan dan pengirimannya ke

lokasi yang dituju.

Eksplorasi benih merupakan langkah awal dari pekerjaan pembangunan

pertanaman konservasi ex situ. Selain penentuan waktu pelaksanaan kegiatan

eksplorasi yang tepat, beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam

keberhasilan kegiatan ekplorasi adalah cuaca, ketersediaan tenaga dan alat

penunjang kegiatan. Kondisi cuaca saat pelaksanaan eksplorasi menjadi faktor

yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, ketika proses pengunduhan buah

dilakukan pada saat cuaca hujan yang biasanya disertai dengan angin kencang,

diperkirakan akan mempengaruhi kualitas buah (buah lembab), bagi buah

dengan viabilitas sangat rendah akan segera kehilangan kemampuan

berkecambahnya, dan akan dapat gagal berkecambah. Selain itu angin kencang

dapat mengakibatkan buah muda ”terpaksa” jatuh ke lantai hutan.

Berbeda ketika proses pengunduhan buah dilakukan disaat cuaca cerah,

buah yang terkumpul tidak terlalu lembab sehingga masa dorman buah dapat

lebih lama dibanding di saat kondisi hujan. Masa dorman ini akan sangat

membantu dalam proses penanganan benih ketika panen raya berlangsung,

khususnya pada saat penanganan benih di persemaian.

Dalam kegiatan eksplorasi dibutuhkan beberapa tenaga khusus yang dapat

membantu kelancaran proses kegiatan baik dalam teknis pelaksanaan maupun

dalam administrasi kegiatan. Tenaga khusus yang dibutuhkan dalam kegiatan

eksplorasi adalah pemanjat pohon dan pengunduh buah. Tenaga pemanjat

digunakan dalam kegiatan eksplorasi untuk jenis-jenis pohon yang buahnya

harus segera diunduh ketika buah mulai masak di tajuk dan atau buah yang

bersifat recalsitrant.

Pemilihan pohon induk yang akan digunakan sebagai materi konservasi ex

situ tidak harus pohon yang secara fenotipik bagus (pohon plus), mengingat

tujuan konservasi ex situ adalah mengkonservasi bagian dari keanekaragaman

hayati di luar tempat tumbuhnya (Soekotjo, 2003). Dalam pemilihan materi
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genetik untuk kepentingan konservasi ex situ, tidak hanya mengumpulkan benih

dari pohon yang berfenotipik baik saja seperti berbatang lurus, memiliki batang

bebas cabang tinggi dan tidak memiliki puntiran serat, tetapi juga perlu

mengoleksi materi genetik dari pohon yang berfenotipik rata-rata, bahkan yang

tidak bagus (Gambar 3.1). Hal ini agar dalam pertanaman konservasi genetik ex

situ nantinya mengandung materi yang secara genetik mewakili populasi

alaminya.

Gambar 3.1 Pohon induk berfenotip baik dan kurang baik (batang memuntir)

3.2.6. Pembangunan dan Pengelolaan

Pembangunan dan pengelolaan areal konservasi sumberdaya genetik ex

situsecara terperinci diuraikan di dalam Bab 4.
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4. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI

SUMBERDAYA GENETIK

Kegiatan konservasi sumberdaya genetik dapat dilaksanakan oleh

pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kawasan, badan usaha (BUMN,

BUMS, BUMD, Koperasi) dan perorangan.

4.1. Penetapan Jenis Prioritas

4.1.1. Prosedur Penetapan Jenis Prioritas

Jenis prioritas didefinisikan sebagai jenis yang dinilai mempunyai tingkat

kepentingan lebih tinggi untuk dilakukan konservasi sumberdaya genetik (KSDG)

jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain. Langkah-langkah dalam menetapkan

jenis prioritas KSDG adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria penetapan jenis prioritas yang mengacu pada Permenhut

No. P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman

Hutan. Pada Pasal 6 peraturan tersebut dijelaskan bahwa, terdapat 5 (lima)

kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penetapan jenis prioritas KSDG

yaitu nilai produksi, lingkup kegunaan, potensi pasar, pilihan pengguna dan

status kelangkaan.

2. Menjabarkan masing-masing kriteria dalam indikator-indikator berdasarkan

pengetahuan dan referensi yang ada.

3. Setiap kriteria diberi bobot dan indikator diberi nilai yang menggambarkan

tingkat kepentingannya. Pembobotan diberikan pada masing-masing kriteria

ditentukan berdasarkan tujuan dari pembangunan KSDG. Bobot dari masing-

masing kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut:

Table 4.1 Kriteria dan pembobotannya

No Kriteria Bobot

1. Nilai produksi 20

2. Lingkup kegunaan 15

3. Potensi pasar 25

4. Pilihan Pengguna 15

5. Status kelangkaan 25
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4. Menghitung nilai dari setiap jenis sesuai dengan kriteria dan indikator dengan

rumus sebagai berikut:

Total nilai kriteria suatu jenis:

=ܒ۹܂  ܒ۷ܑۼ

Keterangan:

TKj = total nilai kriteria suatu jenis

NIij = nilai setiap indikator suatu jenis

5. Menetapan kategori prioritas setiap jenis berdasarkan total nilai kriteria,

sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Total nilai kriteria menunjukkan tingkat

kepentingannya untuk dilakukan KSDG dan menjadi dasar penentuan jenis

tersebut untuk dilakukan KSDG berdasarkan klasifikasi yang disepakati. Total

nilai kriteria akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan skala prioritas

suatu jenis tanaman hutan untuk dilakukan KSDG.

Table 4.2 Kategori prioritas jenis

No. Total nilai kriteria Kategori

1. ≥ 80 Prioritas sangat tinggi

2. 60-79,9 Prioritas tinggi

3. 40-59,9 Prioritas sedang

4. 20-39,9 Prioritas kurang

5. <20 Belum prioritas

4.1.2. Kriteria Penetapan Jenis Prioritas

Penetapan jenis prioritas disusun berdasarkan pada kriteria sebagai

berikut:
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4.1.2.1. Nilai Produksi

Nilai Produksi untuk suatu jenis tanaman hutan adalah nilai uang yang

dihitung berdasarkan pendapatan/produksi bersih (netto) yang diperoleh per

hektar per tahun dari masing-masing jenis tanaman hutan yang

ditanam/dibudidayakan. Nilai produksi ini dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

 =
)  ) − 



dimana:

NP = Nilai produksi

P = Produksi sampai umur daur/ha

H = Harga

B = Biaya produksi

U = Umur daur

Berdasarkan rumus tersebut di atas, untuk menghitung nilai produksi suatu

jenis tanaman, dibutuhkan informasi mengenai daur, jumlah individu per hektar,

jenis dan jumlah produk yang dihasilkan sampai umur daur, harga produk per

satuan berat atau volume, dan biaya produksi dari persiapan lahan sampai

dengan pemanenan. Masing-masing informasi yang dibutuhkan di atas dijelaskan

sebagai berikut:

 Daur (umur daur): adalah jangka waktu mulai dari penanaman sampai

dengan tanaman hutan dimaksud siap untuk dipanen atau siklus tebangan

yang diperlukan untuk pengusahaan hutan secara lestari dimana pada suatu

tempat yang sama dilakukan penebangan kembali. Daur tergantung dari

beberapa faktor, yaitu jenis tanaman, tujuan pemanfaatan dan lokasi

penanaman. Untuk suatu jenis pohon, daur dapat diambil rata-rata untuk

suatu tujuan pemanfaatan bila ditanam pada lokasi yang bervariasi.

 Jumlah individu tanaman per hektar: adalah jumlah individu tanaman yang

ditanam dengan jarak tanam tertentu sehingga dapat menghasilkan produksi

yang optimal. Jarak tanam tergantung pada luas tajuk dan tujuan

pemanfaatan tanaman (hal ini akan menentukan daur tebang/panen).
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 Produk yang dihasilkan (bernilai ekonomi): adalah semua produk yang dapat

dihasilkan oleh suatu jenis tanaman hutan dan bernilai ekonomi (bisa dijual),

baik kayu maupun bukan kayu. Suatu jenis tanaman bisa menghasilkan kayu

saja, bukan kayu/HHBK saja (bisa lebih dari 1 macam) atau keduanya.

 Harga: adalah harga dari produk suatu jenis tanaman hutan per satuan

berat/volume, baik kayu maupun bukan kayu. Harga ini bisa berupa harga

lokal maupun ekspor. Untuk produk yang bisa diekspor (laku di pasar

internasional), maka harga yang digunakan adalah harga ekspor tersebut.

Untuk kayu, biasanya harga dihitung per volume (m3), sedangkan untuk non-

kayu bisa berdasarkan volume atau berat.

 Biaya produksi: adalah biaya yang dikeluarkan mulai dari persiapan lahan

sampai dengan pemanenan. Biaya-biaya tersebut antara lain sewa lahan

(bila lahannya sewa), persiapan lahan, pembuatan bibit, pemupukan,

pemeliharaan dan biaya pemanenan (termasuk biaya angkut produksi).

4.1.2.2. Lingkup Kegunaan

Lingkup kegunaan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah manfaat yang

bisa diperoleh dari penggunaan bagian tertentu dari jenis tanaman hutan

(daun/batang/buah/biji/bunga/akar/kulit/getah) dan/atau keseluruh-an bagian

tanaman. Kriteria lingkup kegunaan selanjutnya akan diverifikasi dengan 3 (tiga)

indikator sebagai berikut :

1. Kayu

Kegunaan kayu dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu kayu

pertukangan, pulp dan kayu energi. Yang termasuk dalam kelompok kayu

pertukangan adalah jenis tanaman hutan yang kayunya lazim digunakan

sebagai bahan balok, tiang dan papan pada bangunan perumahan,

jembatan, bantalan, kayu perkapalan, lantai, panel, mebel dan barang

bubutan balok, kayu gergajian, veneer, plywood, dan kerajinan kayu (patung,

topeng, dll). Yang termasuk dalam kelompok kayu pulp adalah jenis tanaman

hutan yang kayunya lazim digunakan sebagai bahan penghasil bubur kayu

atau pulp. Yang termasuk dalam kelompok kayu energi adalah kayu yang

digunakan sebagai sumber energi seperti kayu bakar, pelet kayu dan arang

kayu. Penilaian pada indikator kayu ini akan didasarkan pada jumlah

kelompok kegunaan kayu yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut :
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a. Tiga Kelompok Kegunaan,

b. Dua Kelompok Kegunaan, dan

c. Satu Kelompok Kegunaan

2. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

HHBK yang dimaksud di sini adalah hasil hutan hayati nabati beserta

produk turunannya baik dari alam maupun hasil budidaya. Berdasarkan

Permenhut P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, komoditi

HHBK dari kelompok Hasil Hutan dan Tanaman dibagi menjadi 8 (delapan)

kelompok. Untuk memudahkan dalam penilaian, dalam pedoman ini

komoditi HHBK dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

a. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah. Yang termasuk dalam

kelompok ini adalah jenis-jenis yang telah tercantum dalam Permenhut

P.35/Menhut-II/2007 maupun jenis-jenis lainnya yang belum tercantum

dalam Permenhut tersebut yang menghasilkan resin, tanin dan getah.

b. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak dan alkaloid. Yang

termasuk dalam kelompok ini adalah jenis-jenis yang telah tercantum

dalam Permenhut P.35/Menhut-II/2007 maupun jenis-jenis lainnya yang

belum tercantum dalam Permenhut tersebut yang menghasilkan minyak

atsiri, minyak lemak dan alkaloid.

c. Kelompok penghasil pangan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah

jenis-jenis yang tercantum dalam Permenhut P.35/Menhut-II/2007

sebagai kelompok penghasil pati dan buah-buahan serta jenis-jenis

lainnya yang belum tercantum dalam Permenhut tersebut tetapi biasa

digunakan oleh masyarakat sebagai penghasil bahan pangan baik dari

pati, nira, buah, daun, bunga maupun bagian tanaman lainnya.

d. Kelompok penghasil bahan pewarna. Yang termasuk dalam kelompok ini

adalah jenis-jenis yang telah tercantum dalam Permenhut P.35/Menhut-

II/2007 maupun jenis-jenis lainnya yang belum tercantum dalam

Permenhut tersebut tetapi biasa digunakan oleh masyarakat sebagai

penghasil bahan pewarna, baik pewarna makanan maupun pewarna

lainnya.

e. Kelompok lainnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah jenis-jenis

baik keseluruhan maupun bagian tanamannya bisa menghasilkan HHBK

yang tidak termasuk dalam keempat kelompok tersebut di atas. Misalnya
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daun jati biasa digunakan oleh masyarakat sebagai pembungkus

makanan.

Penilaian pada indikator HHBK ini akan didasarkan pada jumlah

kelompok kegunaan HHBK yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Lebih dari dua kelompok Kegunaan,

b. Dua kelompok kegunaan,

c. Satu kelompok kegunaan, dan

d. Tidak menghasilkan HHBK

3. Sosial budaya

Kegunaan sosial budaya yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan

tanaman untuk keperluan yang terkait kegiatan keagamaan dan atau adat

istiadat. Penilaian kegunaan sosial budaya didasarkan pada dimanfaatkan

atau tidaknya tanaman baik secara keseluruhan dan/atau hanya bagian

tanaman untuk ritual keagamaan dan/atau upacara adat baik dalam skala

lokal maupun skala yang lebih luas.

4.1.2.3. Potensi Pasar

Potensi pasar adalah ukuran atau nilai total pasar dalam rupiah seandainya

semua orang yang memiliki ketertarikan terhadap produk dan memiliki daya beli

tersebut membeli produk.

Ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengetahui potensi pasar,

yaitu ketersediaan produk, permintaan pasar internasional, dan permintaan

pasar domestik. Masing-masing indikator dijelaskan dan dibagi menjadi beberapa

kelompok sebagai berikut:

1. Ketersediaan produk (supply) menggambarkan ketersediaan suatu

produk/jenis di pasaran. Ketersediaan produk digambarkan dari banyaknya

jenis tersebut dijumpai di sebaran alam dan atau ditanam dalam skala luas di

Indonesia.

Ada 3 kelompok ketersediaan produk yaitu:

a. Sedikit: apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan atau ditanam

dalam skala luas di ≤3 propinsi yang ada di Indonesia

b. Sedang: apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan atau

ditanam dalam skala luas di 4-10 propinsi yang ada di Indonesia
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c. Banyak: apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan atau

ditanam dalam skala luas di >10 propinsi yang ada di Indonesia

2. Permintaan pasar internasional (luar negeri)

Ada 4 kelompok permintaan pasar internasional (luar negeri) yaitu:

a. Banyak: apabila ada permintaan terhadap produk di >10 negara di

pasaran dunia

b. Sedang: apabila ada permintaan terhadap produk di 3-10 negara di

pasaran dunia

c. Sedikit: apabila ada permintaan terhadap produk di <3 negara di pasaran

dunia

d. Tidak ada: apabila tidak ada permintaan terhadap produk di pasaran

dunia

3. Permintaan pasar domestik (dalam negeri)

Ada 3 kelompok permintaan pasar domestik (dalam negeri) yaitu:

a. Banyak: apabila ada permintaan produk di >10 propinsi di Indonesia

b. Sedang: apabila ada permintaan produk di 4-10propinsi di Indonesia

c. Sedikit: apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi di Indonesia

4.1.2.4. Pilihan Pengguna

Yang dimaksud dengan pilihan pengguna adalah pemangku kepentingan

(stake holder) yang memanfaatkan benih suatu jenis tanaman hutan untuk

kepentingan program penanaman. Ada 3 (tiga) kelompok kepentingan yang

memanfaatkannya, yaitu:

a. masyarakat,

b. pemerintah/BUMN/BUMD, dan

c. swasta

Nilai dari kriteria ini adalah jumlah kelompok pemangku kepentingan atau

pengguna tersebut yang menggunakan jenis target untuk program penanaman.
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4.1.2.5. Status Kelangkaan

Yang dimaksud status kelangkaan adalah derajat keberadaan atau kondisi

populasi suatu jenis tanaman hutan. Kriteria status kelangkaan ini meliputi 3

(tiga) indikator sebagai berikut:

1. Endemisitas

Jenis endemis adalah jenis asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat

tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Wilayah di sini dapat berupa

pulau, negara, atau zona tertentu. Endemisitas terbagi menjadi 4 kelompok,

yaitu: lokal, regional, nasional dan non-endemik.

2. Status konservasi

Status konservasi adalah status keberadaan suatu jenis menurut IUCN.

Status konservasi terbagi menjadi 6 (enam) kelompok,yaitu:

a. Critically Endangered/Kritis (CR):

Suatu jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut menghadapi resiko

kepunahan sangat tinggi di alam

b. Endangered/Genting (EN):

Suatu jenis dikatakan genting jika jenis tersebut tidak termasuk kategori

kritis saat menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam

waktu dekat

c. Vulnerable/Rawan (VU):

Suatu jenis dikatakan rawan jika jenis tersebut tidak termasuk kategori

kritis atau genting tetapi menghadapi resiko kepunahan tinggi di alam

d. Near Threatened (NT):

Suatu jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk dikatakan terancam

punah

e. Least Concern (LC):

Suatu jenis yang tidak begitu menjadi perhatian

f. Data Deficient (DD) dan Not Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika informasi yang diperlukan,

baik sifatnya langsung maupun tidak langsung, untuk menelaah resiko

kepunahan jenis dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak

memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan tidak dievaluasi jika jenis

tersebut tidak dinilai berdasarkan kriteria di atas.
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3. Kondisi habitat

Kondisi habitat yang dimaksud adalah gambaran kondisi lingkungan yang

memenuhi persyaratan tumbuh suatu jenis. Kondisi habitat dijabarkan

menjadi 3 kelompok, yaitu: habitat yang sesuai tinggal sedikit, habitat yang

sesuai mengalami penurunan, habitat yang sesuai cukup tersedia dan stabil.

4.1.3. Lain-lain

Penetapan jenis prioritas, selain berdasarkan pada 5 (lima) kriteria yang

telah disampaikan di atas (4.1.2.1 – 4.1.2.5), perlu juga memperhatikan dan

mempertimbangkan beberapa hal penting yang menjadi dasar untuk

menetapkan tinggi rendahnya prioritas suatu jenis. Hal-hal penting yang menjadi

tambahan dasar penetepan jenis prioritas adalah:

a. Jenis dengan nilai produksi > 100 juta/ha/thn

Nilai produksi sebesar lebih dari 100 juta/ha/thn sangatlah besar, baik untuk

perkebunan maupun kehutanan. Oleh karenanya, jenis-jenis yang

mempunyai nilai produksi ini perlu dipertimbangkan untuk diberi prioritas

tinggi dilihat dari sisi ekonomi atau keuntungan yang dapat diperoleh.

b. Tingkat substitusi produk

Tingkat substitusi produk menggambarkan tingkat kompetisi produk sejenis

di pasaran. Jenis yang tidak/sulit tergantikan dengan produk lain di pasaran

harus mendapat perhatian khusus dalam menetapkan prioritas. Walaupun

secara umum produk suatu jenis dapat digantikan dengan jenis lainnya,

tetapi dari permintaan pasar belum tentu mau jenis tersebut digantikan. Hal

ini juga dipertimbangkan untuk tingkat substitusi produk suatu jenis

tanaman.

c. Jenis yang mempunyai status IUCN Critically Endangered (CR) atau

Endangered (EN)

Pemberian status oleh IUCN sudah didasarkan pada banyak faktor dari sisi

keterancaman dan kelangkaan dari suatu jenis pada seluruh sebarannya di

dunia. Oleh karenanya, jenis-jenis yang status IUCN nya adalah CR dan EN

perlu mendapat perhatian khusus untuk kegiatan konservasi sumberdaya

genetiknya.
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d. Keterancaman

Keterancaman yang dimaksud adalah potensi gangguan (jenis dan tingkat

ancaman) yang dapat menyebabkan resiko kepunahan suatu jenis. Jenis-

jenis yang mengalami kehilangan habitat yang sesuai (antara lain karena

konversi lahan, kebakaran, penggembalaan, penambangan terbuka,

gangguan jenis invasif) dan eksploitasi yang berlebihan (antara lain karena

penebangan liar, peraturan kurang mendukung, pengawasan pemanfaatan

lemah, data potensi sumberdaya terbatas) memerlukan perhatian khusus.

Belum semua jenis yang terancam masuk ke dalam daftar CR dan EN dari

IUCN. Oleh karenanya, faktor keterancaman ini perlu dimasukkan ke dalam

hal penting yang dipertimbangkan dalam menetapkan prioritas. Misalnya

cendana (Santalum album Linn), pada tingkat global (IUCN)

mengkategorikan Vulnerable, namun pada level nasional termasuk sangat

kritis (Critically Endangered/CR) karena eksploitasi yang berlebihan,

peraturan yang kurang mendukung dan penanaman yang belum berhasil.

e. Penguasaan teknik silvikultur/budidaya

Keberlangsungan hidup suatu jenis tanaman sangat tergantung pada

kemampuan untuk hidup dan regenarasi. Oleh karenanya, telah dikuasai

atau belum dikuasainya teknik silvikultur/budidaya untuk suatu jenis akan

mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu jenis. Jenis-jenis yang belum

dikuasai teknik silvikulturnya atau susah untuk regenerasi secara alami

maupun melalui bantuan manusia perlu diberikan prioritas lebih untuk

dilakukan konservasi sumberdaya genetik.

f. Kebijakan khusus

Suatu jenis tanaman dapat memperoleh prioritas tinggi apabila terdapat

kebijakan khusus dari pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka

pengembangan jenis untuk kepentingan yang strategis, misalnya

pengembangan biofuel, obat-obatan dan lain-lain.

Walaupun secara total nilai berdasarkan kelima kriteria di atas (nilai

produksi, lingkup kegunaan, potensi pasar, pilihan pengguna dan status

kelangkaan) suatu jenis mempunyai total nilai yang sedang atau rendah, tetapi

dengan mempertimbangkan hal-hal penting di atas, suatu jenis dapat

ditingkatkan prioritasnya untuk dilakukan konservasi sumberdaya genetik. Tata
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cara penilaian dan pembobotan masing-masing kriteria sebagaimana Lampiran 1,

sedangkan contoh aplikasi penetapan jenis prioritas (Jati, Kayu putih, Sengon,

Nyamplung, Ramin, Gaharu) sebagaimana lampiran 2.

4.2. Pengamatan Variasi Genetik

4.2.1. Inventarisasi Sumber Daya Genetik

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumberdaya genetik dilakukan pada

areal sasaran berupa habitat alami atau hutan alam. Tujuan kegiatan ini adalah

untuk mendapatkan informasi tentang potensi, struktur dan komposisi tegakan

yang diukur melalui Indeks Nilai Penting (INP) vegetasipada calon areal

konservasi sumber daya genetik. INP menjadi indikator dominasi suatu jenis

terhadap jenis lainnya dalam suatu populasi untuk menentukan jenis-jenis yang

akan dikonservasi.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa analisa vegetasi melalui pengumpulan

data primer jenis tumbuhan sebagai dasar untuk mengetahui sebaran dan

kerapatan spesies target serta sebagai acuan pada saat pengambilan sampel

untuk analisa keragaman genetik dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

4.2.1.1. Deliniasi batas lokasi dan pembuatan peta kerja analisis vegetasi

Sebelum dilakukan inventarisasi perlu disiapkan peta kerja yang memuat

batas areal analisis vegetasi. Peta kerja dibuat dengan memperhatikan data dan

informasi yang diperoleh dari pemangku kawasan. Skala peta kerja analisis

vegetasi 1 : 10.000. Contoh layout peta disajikan pada Lampiran 3.

a. Penentuan jalur dan jumlah plot pengamatan

Agar mewakili kondisi yang sebenarnya, petak ukur dibuat dalam jalur-jalur

(Gambar 4.2) dengan intensitas sampling minimum 2,5% dan arah jalur

memotong kontur.

Petak ukur secara bersarang (Gambar 4.1) dibuat dalam jalur pengamatan

secara berselang-seling di sebelah kiri dan kanan jalur, dengan jarak antar

petak ukur maupun jarak antar jalur disesuaikan dengan intensitas sampling

yang ditetapkan.

Contoh perhitungan jumlah jalur dan plot pengamatan adalah sebagai berikut:
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Luas areal = 100 Ha dengan intensitas sampling 2,5 % maka didapatkan luas

areal sampel = 100 x 2,5 % = 2,5 Ha = 25.000 m2. Luas plot pengamatan = 20 x

20 m = 400 m2. Sehingga jumlah plotpengamatan yang harus dibuat =

25.000/400 m2 = 62 plot.

Jarak antar jalur dan plot pengamatan dihitung dengan rumus:

ܽܬ ܽݎ ݇ ܽ݊ ܽݐ ݈ݎ ݉)ݐ ) = ඨ
ݑܮ ܽݏ ݁ܽݎ ݈ܽ (݉ ଶ)

݉ݑܬ ݈ܽ ℎ ݈ ݐ

Contoh berdasar data di atas:

= 120 m.

Jarak antar jalur sama dengan jarak antar plot pengamatan.

b. Bentuk dan ukuran plot pengamatan

Bentuk dan ukuran plot pengamatan disesuaikan dengan tingkatan hidup

vegetasi yang diamati. Deskripsi struktur dan komposisi tegakan yang

diperlukan meliputi: jumlah dan sebaran spesies target maupun spesies-

spesies lain baik pada tingkatan hidup pohon, tiang, sapihan serta semai.

Tumbuhan bawah juga dicatat. Data diambil melalui sampling dengan

membuat petak ukur bersarang (nested) untuk pohon (20m x 20m), tiang

(10m x 10m), sapihan (5m x 5m), dan semai serta tumbuhan bawah (1m x

1m), sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4.1.

c. Penempatan plot pengamatan

Plot pengamatan dibuat dalam jalur-jalur (Gambar 4.2) ditempatkan dengan

sistem systematic sampling, dimana plot-plot pengamatan ditempatkan pada

jalur-jalur pengamatan dengan jarak tertentu sesuai dengan luasan areal yang

harus di-sampling.
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Gambar 4.1 Pembuatan petak ukur secara bersarang (nested)

Gambar 4.2 Penempatan petak ukur dalam jalur pengamatan untuk analisis
vegetasi

Keterangan:

: Petak ukur semai (1 m x 1 m)

: Petak ukur sapihan (5 m x 5 m)

: Petak ukur tiang (10 m x 10 m)

: Petak ukur pohon (20 m x 20 m)

Arah
pembuatan
jalur

Jarak antar plot
pengamatan

20
m 10

m

5
m

1 m

Jarak antar jalur pengamatan

Jarak antar plot pengamatan



33

4.2.1.2. Analisis vegetasi

Kegiatan ini diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap vegetasi

yang terdapat di areal sasaran sesuai peta kerja. Inventarisasi vegetasi dilakukan

untuk memperoleh informasi tentang deskripsi, struktur dan komposisi tegakan

yang meliputi jumlah dan sebaran spesies pada tingkatan hidup pohon, tiang,

pancang dan semai.

ܽܬ ܽݎ ݇ ܽ݊ ܽݐ ݈ݎ ݉)ݐ ) = ඨ
ݑܮ ܽݏ ݁ܽݎ ݈ܽ (݉ ଶ)

݉ݑܬ ݈ܽ ℎ ݈ ݐ

ܽܬ ܽݎ ݇ ܽ݊ ܽݐ ݈ݎ ݐ = ඨ
1.000.000 ݉ ଶ

62

4.2.1.3. Analisis data pada plot pengamatan

Data yang diambil pada plot pengamatan sesuai dengan tingkatan hidup

individu. Data yang diperlukan untuk tingkat p

ohon dan tiang berupa: jenis, diameter batang (dbh) dan koordinat (khusus

spesies target); tingkat sapihan, semai dan tumbuhan bawah berupa: jenis dan

jumlah individu. Data hasil pengukuran dituangkan pada contoh tallysheet yang

tersaji pada Lampiran 4.

Berdasarkan Ludwig dan Reynolds (1988), beberapa parameter yang dapat

dihitung dan dianalisa berdasarkan data tersebut adalah sebagai berikut:

 ܭ ܽ݁ݎ ܽ ܽݐ ݊ (ܭ) =
௨ ௗ௩ௗ௨

௨௦௧௨௨

 ܭ ܽ݁ݎ ܽ ܽݐ ܴ݈݊݁ ݂݅ܽݐ (ܴܭ) =
 ௦௨௧௨ ௦௦

 ௧௧௦௨௨௦௦
× 100 %

 ݁ݎܨ ݊݁݇ݑ ݅ݏ (ܨ) =
௨ ௧௨௨ௗ௧ ௨ ௦௨௧௨ ௦

௨ ௦௨௨௧௨௨

 ݁ݎܨ ݊݁݇ݑ ݅ݏ ܴ݈݁ ݂݅ܽݐ (ܴܨ) =
ி ௦௨௧௨ ௦

ி ௧௧௦௨௨௦
100ݔ %

 ݉ܦ ݅݊ ܽ݊ ݅ݏ (ܦ) =
௨௦ௗ ௗ௦௦௨௧௨ ௦

௨௦௧௨௨
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 ݉ܦ ݅݊ ܽ݊ ݅ݏ ܴ݈݁ ݂݅ܽݐ (ܴܦ) =
 ௦௨௧௨ ௦

 ௧௧௦௨௨௦
100ݔ %

 ݊ܫ ݀݁݇ ݈݅ܽ݅ܰݏ ܲ݁݊ ݃݊݅ݐ ܰܫ) ܲ) = ܴܭ + ܴܨ + ܴܦ

Indeks Nilai Penting (INP) merupakan indikator dominansi suatu jenis

terhadap jenis lainnya dalam suatu populasi sebagai dasar untuk menetapkan

jenis-jenis yang akan dikonservasi. Pada suatu populasi hutan alam

dimungkinkan di konservasi lebih dari satu spesiestarget.

Hasil analisis data yang terdiri dari: kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi,

frekuensi relatif, dominansi, dominansi relatif dan indeks nilai penting dipakai

sebagai dasar untuk memetakan sebaran dan mengetahui kerapatan spesies

target dibandingkan dengan spesies penyerta. Berdasarkan data tersebut secara

indikatif dapat menetapkan areal target yang akan dipilih sebagai calon areal

konservasi sumber daya genetik in situ.

Idealnya calon areal KSDG untuk jenis target lebih dari satu sehingga dapat

dipilih berdasarkan data hasil analisis keragaman genetik. Kelompok/populasi

dari spesiestarget yang dipilih tergantung pada representasi dari variasi genetik.

Namun sumber dana dan sumberdaya manusia dalam hal ini juga menentukan

jumlah kelompok/populasi yang akan dikonservasi. Sehingga jumlah total

individu spesies target bukan satu-satunya pertimbangan didalam menentukan

suatu areal akan ditetapkan sebagai AKSDG.Kelengkapan data lainnya untuk

mendukung hasil analisis vegetasi berupa data edafis dan klimatis sebagaimana

disebutkan pada Sub Bab 3.1.4.

Apabila sulit ditemukan sebaran alami jenis target yang akan dikonservasi

maka identifikasi dan pengambilan sampel untuk analisis keragaman genetik

dilakukan pada tegakan/tanaman yang ada.

4.2.2. Analisis Keragaman Genetik

Variasi genetik dapat dideteksi menggunakan suatu penanda yang disebut

dengan penanda genetik (genetic marker). Penanda genetik dapat berbasis

morfologi, biokimia atau molekuler sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 2.5.

Idealnya keragaman genetik diamati untuk setiap calon lokasi areal

konservasi sumberdaya genetik. Dengan demikian apabila terdapat keterbatasan



35

dana maupun sumberdaya manusia, pengamatan dapat dilakukan secara

bertahap untuk setiap populasi.

Berikut diuraikan teknik sampling untuk analisis keragaman genetik

berdasarkan penanda molekuler maupun biokimia.

4.2.2.1. Pemilihan individu sampel

Sampel individu untuk analisis keragaman genetik sebanyak minimum 25

individu per populasi yang tersebar merata pada populasi tersebut. Sampel

idealnya diambil untuk setiap tingkatan hidup yang ada, meliputi pohon, tiang,

sapihan dan semai, sehingga sampel yang terkumpul sebanyak minimum 25 x 4 =

100 sampel per populasi jika tingkatan hidupnya lengkap.Apabila terdapat

keterbatasan anggaran, untuk setiap populasi cukup diwakili oleh minimum 25

individu yang tersebar merata dalam populasi tersebut pada tingkatan hidup

yang paling mudah untuk diambil sampelnya.

4.2.2.2. Tata cara pengambilan sampel

Sesuai dengan uraian di atas, idealnya pengambilan sampel dilakukan pada

semua tingkatan hidup (semai, sapihan, tiang, pohon). Apabila akan dilakukan

analisis keragaman dengan penanda biokimia (misalnyaisozim), diperlukan

sampel jaringan yang segar, sehingga bagian tanaman yang diambil prinsipnya

adalah yangdi dalamnya terdapat enzim yang masih aktif, karena enzim inilah

yang nantinya akan diekstrak dan dianalisis di laboratorium. Dengan demikian,

selama proses pengambilan, transportasi dan penyimpanan sampel harus

diperhatikan agar enzimnya tidak rusak. Cara termudah adalahsampel langsung

disimpan di dalam cool box yang selaludinginsaat masih di lapangan dan selama

proses transportasi.Pengiriman harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin

untuk menghindari rusaknya enzim. Jika memungkinkan, sampel

disimpan/dibekukan di dalam freezer saat menunggu proses pengiriman ke

laboratorium.

Sampel yang digunakan berupa daun muda yang sudah berkembang

sempurna, sehat dan segar.Setiap sampel daun diberi label sesuai dengan

identitasnya (misalnya: tanggal pengambilan, spesies, populasi, no. petak ukur,

tingkatan hidup, no. urut sampel, koordinat lokasi, dan keterangan lain yang

dianggap perlu). Sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik yang bisa ditutup
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secara mekanis (zipper plastic bag), selanjutnya dimasukkan ke dalam cool box

yang sudah diberi pendingin (misalnya es batu ataupun ice pack)untuk menjaga

kesegarannya selama di lapangan.

Apabila analisis keragaman genetik akan dilakukan dengan penanda

molekuler, maka sampel daun dapat diganti dengan kambium, terutama jika

pengambilan daun tidak memungkinkan karena posisi tajuk untuk tingkat tiang

dan pohon sudah tinggi. Contoh pengambilan sampel kambium sebagaimana

Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Teknik pengambilan sampel untuk analisis genetik
(a) Pengambilan sampel berupa kambium;
(b) Pencatatan identitas pohon (Lestyaningsih, 2014)

Sampel daun disimpan dalam amplop kertas, sebelum ditutup

ditambahkan bahan penyerap kelembaban (misal: sillica gel) dan dimasukkan

dalam kantong plastik tertutup. Sedangkan untuk sampel kambium disimpan

dalam microtube (Gambar 4.3.a), kemudian dimasukkan dalam plastik tertutup

dan disimpan dalam kotak es (cool box). Setiap sampel diberi label (misalnya:

tanggal pengambilan, spesies, populasi, nomor petak ukur, tingkatan hidup,

nomor urut sampel, koordinat lokasi, dan keterangan lain yang dianggap

perlu).Selanjutnya sampel berupa daun dan kambium diangkut/dikirim ke

laboratorium untuk dianalisisdengan teknik penanda molekuler (DNA Marker).

Analisis dengan teknik penanda molekuler akan lebih mudah dilaksanakan jika
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sampel dalam keadaan segar, meskipun teknik ini dapat diterapkan untuk

jaringan yang sudah kering.

Analisis keragaman genetik untuk satu jenis sebaiknya menggunakan teknik

analisis yang sama. Oleh karena itu peran koordinator diperlukan agar proses ini

dapat dikelola baik. Koordinator dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat.

Apabila institusi yang mengumpulkan sampel untuk analisis keragaman

genetik belum memiliki laboratorium untuk analisis keragaman genetik baik

dengan penanda biokimia ataupun penanda molekuler, maka sampel dapat

diujikan laboratorium milik pemerintah atau swasta (misalnya Instansi Penelitian

dan Pengembanganatau Perguruan Tinggi).

Tingkat keragaman genetik hasil uji laboratorium diharapkan dapat

memberikan rekomendasi kelompok/populasi mana saja yang perlu dilakukan

konservasi in situ dan kelompok/populasi mana saja yang harus diambil benih

untuk pembangunan areal konservasi ex situ.

4.3. Konservasi Sumberdaya Genetik

4.3.1. Pemilihan Strategi Konservasi Sumberdaya Genetik

Setelah diketahui komposisi, sebaran dan keragaman genetik jenis target,

dapat dipilih strategi konservasi sumberdaya genetik yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 3, konservasi sumberdaya genetik

dilakukan secara in situ dan atau ex situ. Hal ini tergantung dari sumberdaya yang

ada (keragaman genetik, sebaran populasi, dana, sumberdaya manusia, dll.).

Apabila sebarannya cukup luas (lintas provinsi, lintas region, lintas negara),

maka diperlukan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah provinsi atau

antar pemerintah dalam menyusun strategi konservasi. Koordinator dalam

penyusunan strategi konservasi sumberdaya genetik adalah pemerintah, hal ini

dimaksudkan agar kepentingan nasional lebih diutamakan. Jika sebaran populasi

jenis target lintas negara maka diperlukan koordinator yang dapat memediasi

dua atau lebih negara. Pada kasus seperti ini peran Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) atau International Project sangat diperlukan, sehingga

kepentingan negara terkait dapat diakomodir tanpa menghilangkan tujuan

utama dari konservasi sumberdaya genetik.

Prinsip utama dalam penyusunan strategi ini adalah dapat melindungi

sebanyak-banyaknya allele yang ada dengan dana yang se-efisien mungkin.
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Kegiatan pembangunan AKSDG memerlukan biaya yang besar dan merupakan

investasi jangka panjang, sehingga perlu keberpihakan dari pemerintah maupun

pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk

mendanai kegiatan ini. Jika kegiatan konservasi sumberdaya genetik

mendapatkan prioritas yang rendah, maka perlu dicarikan negara/lembaga

donor.

Dalam penyusunan strategi konservasi SDG juga mempertimbangkan faktor

lain seperti : tingkat kerawanan lokasi terhadap kebakaran, perambahan, ilegal

logging, banjir, longsor dan lain-lain. Beberapa contoh kasus dalam pemilihan

strategi konservasi SDG adalah sebagai berikut :

a. Apabila populasi alami memiliki keragaman yang sama pada beberapa

populasi/kelompok, maka cukup dipilih satu populasi yang memiliki tingkat

kerawanan paling rendah.

b. Apabila keragaman populasi tidak sama, maka dipilih populasi/kelompok yang

memiliki keragaman paling tinnggi dan dapat dilakukan pengkayaan allel yang

tidak dimiliki dari populasi/kelompok lainnya.

c. Apabila keragaman populasi rendah dan populasi tersebar luas, maka strategi

yang dipilih adalah konservasi in-situ dengan cara mengumpulkan allel yang

ada pada satu populasi atau dengan membangun tegakan baru sebagai areal

konservasi ek-situ.

d. Apabila potensi gangguan terhadap populasi alami sangat tinggi dan

berpotensi punah, maka strategi yang dipilih adalah konservasi ek-situ.

e. Pembangunan konservasi ek-situ juga dapat dilakukan sebagai cadangan

(back-up) ketersediaan allel yang ada di sebaran alami.

Pembangunan sumberdaya genetik pada umumnya tidak dapat

diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hasil kegiatan tahun pertama menjadi

dasar pelaksanaan berikutnya. Manajemen AKSDG dilaksanakan secara

berkelanjutan. Adapun kegiatan konservasi sumberdaya genetik secara in situ

dan ex situberturut-turut diuraikan pada Sub Bab 4.4 dan 4.5.

4.3.2. Pelaksanaan Konservasi In situ

Kondisi yang ideal untuk areal konservasi sumberdaya genetik in situ

adalah jika terdapat jumlah pohon spesies target yang banyak, keragaman

genetik tinggi dan tersebar merata di seluruh areal, pada semua tingkatan hidup.
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Terdapat beberapa pendapat mengenai jumlah individu dewasa (tingkat pohon)

yang cukup untuk dilakukan konservasi sumberdaya genetik in situ, misalnya:150

- 500 (Graudal, 2004), 500–2.000 individu (Frankel dan Soulé, 1981), 1.000

individu (Hawkes, 1991), 5.000 individu (Lawrence dan Marshall, 1997), yang

penting seluruh individu yang ada dapat melakukan proses regenerasi.

Dalam NSPK ini kondisi yang ideal untuk areal konservasi sumberdaya

genetik in situadalah:

a. Populasi memiliki allele paling lengkap untuk semua tingkatan hidup.

b. Individu tersebar secara kompak dan semua tingkatan hidup terwakili.

c. Jumlah individu dalam kelompok/populasi sebanyak 150 - 500 individu.

d. Luas minimum areal yang akan dipilih menjadi areal KSDG minimal 100 Ha.

Apabila belum ada informasi tentang keragaman genetik pada

kelompok/populasi jenis target, sepanjang jumlah dan sebarannya memadai,

maka sebagai langkah awal, luas areal konservasi sumberdaya genetik in-situ

ditetapkan minimal seluas 100 Ha.

Mengingat spesies target berada pada sebaran alaminya, maka konservasi

sumberdaya genetik in situ pada prinsipnya dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan komponen-komponen ekosistem yang ada di areal yang telah

ditetapkan tersebut. Berbagai spesies lain yang ada di lokasi tersebut tetap

dipertahankan sepanjang tidak mengganggu kelestarian spesies target. Setelah

ditetapkannya areal konservasi sumberdaya genetik maka perlu dilakukan

kegiatan pengelolaan sebagai berikut:

4.3.2.1. Penetapan batas areal konservasi SDG

Pembuatan batas areal dilaksanakan dengan cara pembersihan batas luar

selebar 2 m dan pemasangan patok batas. Patok batas dapat berupa kayu

dengan kelas awet tinggi atau bahan lain yang tahan lama (pal batas beton)

dengan spesifikasi sebagaimana Gambar 4.4.

Patok batas dipasang dengan jarak 100 m atau sesuai dengan kondisi

lapangan. Hasil penetapan batas dituangkan dalam bentuk peta lokasi areal

konservasi SDG dengan skala 1 : 10.000. Contoh layout peta disajikan pada

Lampiran 5.



Keterangan:

a. Patok berbentuk balok ukuran panjang x lebar x tinggi = 10

b. Patok berbentuk pipa berdiameter 10 cm dengan tinggi 130

Gambar 4.4 Spesifikasi patok ba

4.3.2.2. Perlindungan dan pengamanan areal konservas

Perlindungan perlu dilakukan jika terdapat spesi

maupun secara dominan berpotensi sebagai kompet

spesies target, misalnya jenis-jenis pioner dan cepat tum
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4.3.2.3. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan regenerasi

Mengingat areal konservasi ini ditujukan pula sebagai sumber plasma

nutfah, maka kemampuan regenerasi spesies target sebagai penyusun tegakan

perlu dipantau dan dievaluasi. Oleh karena itu, pada saat musim pembungaan

perlu diamati secara seksama berapa ukuran populasi efektifnya (Ne= effective

population size), yaitu jumlah individu yang melakukan proses regenerasi dengan

baik. Individu tanaman dewasa yang produksi bunganya kurang atau bahkan

tidak berbunga sama sekali harus dicatat dan diamati apakah tetap memiliki

perilaku yang sama pada masa pembungaan berikutnya. Upaya untuk melakukan

stimulasi pembungaan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan apabila

memungkinkan agar semua individu dewasa melakukan proses regenerasi,

misalnya dengan aplikasi stimulan/hormon.

4.3.2.4. Penataan permudaan alam

Permudaan alam yang ada, baik pada tingkatan hidup semai, sapihan,

maupun tiang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Apabila terganggu oleh

tanaman lain perlu diatasi, misalnya liana yang membelit harus dipotong, atau

jika permudaan spesies target ternaungi sama sekali oleh tanaman lain, maka

perlu diatasi dengan memangkas tanaman yang menaungi agar cahaya matahari

yang diperlukan untuk proses fotosintesis dapat menembus masuk.

Apabila hasil inventarisasi menunjukkan kepadatan permudaan alam yang

tinggi pada tempat-tempat tertentu, terutama pada tingkatan hidup semai, maka

jika memungkinkan segera dipindah (transplanting) ke tempat yang permudaan

spesies target yang jarang / kosong. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengurangi tingkat kompetisi sesama permudaan alam spesies target serta agar

sebarannya menjadi lebih merata.

Lokasi penanaman yang dipilih hendaknya bukan merupakan tempat yang

tertutup naungan pohon-pohon besar ataupun sebaiknya terbuka sama sekali,

melainkan harus cukup terdapat ruang secara vertikal untuk mendapatkan sinar

matahari. Selanjutnya disiapkan lubang tanam dengan ukuran 50 cm x 50 cm x 50

cm. Pada saat pembuatan lubang, tanah bagian atas (top soil) dicangkul dan

ditempatkan pada sisi yang berbeda dengan tanah bagian bawah (sub soil).

Untuk memperbaiki aerasi tanah, sebaiknya lubang dibiarkan terbuka sekitar 2-3

minggu sebelum ditanami. Sebaliknya pada saat penanaman, penutupan lubang
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dengan tanah diatur sehingga tanah bagian dimasukkan lebih dahulu, diikuti

penutupan dengan tanah bagian bawah yang telah dicampur dengan pupuk.

Jenis pupuk disesuaikan dengan yang tersedia dalam dosis yang mencukupi

untuk setiap batang semai.

Untuk mengurangi resiko kematian, saat pemindahan semai harus

dilakukan bersama dengan tanah tempat tumbuhnya (semai dipindah dalam

bentuk putaran, bukan cabutan) dan diusahakan secara hati-hati agar

perakarannya tidak terpotong atau rusak. Pada saat penanaman, semai

diletakkan dalam lubang dengan kedalaman sedemikian rupa sehingga leher akar

terletak tepat pada permukaan tanah. Pemindahan ini sebaiknya dilakukan saat

musim hujan untuk meningkatkan keberhasilan.

4.3.2.5. Konservasi dan peningkatan keragaman genetik populasi

Hasil pengamatan keragaman genetik harus digunakan sebagai salah satu

dasar dalam kegiatan pemeliharaan, agar tujuan konservasi keragaman genetik

dapat tercapai. Oleh karena itu keragaman genetik di antara tingkatan hidup

pohon, tiang, sapihan dan semai harus dibandingkan. Apabila keragamannya

tidak sama, terutama jika keragaman genetiknya makin berkurang pada

tingkatan hidup tanaman yang lebih muda, maka diperlukan tindakan untuk

meningkatkan keragaman genetik yang menurun tersebut. Dalam hal ini

regenerasi dari hasil propagasi yang disiapkan harus berasal dari perkawinan

induk-induk di dalam populasi yang relevan dan tingkat keragaman yang cukup

untuk melestarikan populasi tersebut. Sebagai contoh, apabila diketahui dalam

populasi tersebut terdapat 5 allele (A, B, C, D, E) sebagai penyusun keragaman

genetiknya, maka diupayakan semua allele ini dapat diperoleh kembali pada

generasi berikutnya (Gambar 4.5).

Gambar 4.5 Seluruh allele dalam populasi dapat diwariskan kepada generasi
berikutnya
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Apabila populasi tersusun atas individu-individu yang membentuk

kelompok-kelompok, diupayakan agar aliran gen dapat terjadi di antara

kelompok-kelompok tersebut untuk mengoptimalkan perkawinan acak dan

rekombinasi genetik dari pohon induk (lihat Gambar 4.6). Apabila aliran genetik

tidak terjadi secara alami, dimungkinkan bantuan manusia untuk memperkaya

allele dalam suatu kelompok/populasi dengan cara antara lain : menanam bibit

dari kelompok/populasi satu ke kelompok/populasi yang lain dalam rangka

melengkapi allele yang tidak ada (misal pada Gambar 4.6 : bibit dari populasi II

yang memiliki allele F,G ditanam di populasi I dan III, dst).

Gambar 4.6 Aliran gen yang baik antar kelompok dalam populasi dapat
meningkatkan rekombinasi genetik

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keragaman genetik dapat

dilakukan melalui:

a. Optimalisasi penyelamatan semai hasil permudaan alam (wildling).

Permudaan alam dipelihara agar sehat dan tumbuh dengan baik.

b. Induk tanaman yang memiliki allele yang langka (frekuensinya rendah dalam

populasi tersebut, yaitu kurang dari 10%) perlu dipantau pada saat mulai

musim pembungaan, agar proses reproduksi tanaman dapat berjalan dengan

baik.

c. Induk tanaman yang memiliki allele yang langka dan mampu berbunga namun

hanya menghasilkan benih yang terbatas perlu dibantu penyerbukannya

secara terkendali (controlled pollination).

Populasi I

Populasi II

Populasi III
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d. Induk tanaman yang memiliki allele yang langka dan sama sekali tidak mampu

berbunga perlu diupayakan untuk diperbanyak secara vegetatif.

4.3.3. Pelaksanaan Konservasi Ex situ

4.3.3.1. Penetapan jumlah kelompok/populasi/provenansi jenis sasaran

Dalam menentukan provenan yang perlu diperhatikan adalah bahwa

provenan tersebut mewakili sebaran alam dari suatu sumberdaya genetikyang

akan dikonservasi. Penentuan provenan bisa dilakukan berdasarkan informasi

mengenai variasi/keragaman genetik. Informasi tersebut dapat dihasilkan

dengan menggunakan penanda/markergenetik seperti penanda DNA dan

biokimia maupun analisis spasial SIG. Menurut Center for Plant Conservation

(1991) mengadopsi Brown and Briggs mengatakan bahwa untuk konservasi ex

situ diperlukan setidaknya 5 populasi.

4.3.3.2. Eksplorasi benih jenis (spesies) prioritas untuk pembangunan areal

konservasi ex situ

1) Pemilihan pohon induk

Jumlah pohon induk dikumpulkan dari minimal 5 populasi. Jumlah individu

pohon per populasi yang akan digunakan untuk membangun konservasi ex situ

tidak ditetapkan jumlahnya. Semakin banyak dan tersebar merata mewakili

populasi semakin baik, tetapi setidaknya sebanyak 30 individu per populasi

dianggap cukup. Tiap individu dibutuhkan minimal 10 semai hidup ditambah

dengan 25% sulaman (3 semai sulaman). Dengan demikian jumlah biji yang

dikoleksi tiap pohon induk sekitar 26 biji untuk dapat menghasillkan 13 semai

hidup. Jumlah bibit siap tanam untuk setiap populasi/kelompok/provenan

minimal 375 batang (setara dengan 0,75 Ha dengan jarak tanam 5 x 5 m dan

sulaman 25 %).

Dalam kegiatan eksplorasi ini sekaligus dapat dilakukan pengumpulan

materi genetik untuk tujuan membangun pertanaman uji genetik. Untuk tujuan

membangun pertanaman uji genetik,jumlah pohon induk yang diperlukan

sebaiknya lebih dari 100 pohon induk dipilih dari pohon induk yang dieksplorasi

untuk pembangunan ex situ(150 pohon induk, 5 populasi @ 30 individu) sesuai

dengan karakter yang diinginkan. Tiap pohon induk dibutuhkan 40 semai hidup

(4 tree plot dan 10 replikasi) ditambah dengan 25% sulaman (10 semai sulaman).
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Dengan demikian jumlah biji yang dikoleksi tiap pohon induk sekitar 100 biji

untuk dapat menghasillkan 50 semai hidup. Dalam rangka pemilihan pohon

induk, individu dalam populasi dipilih hanya dari pohon dominan dan kodominan

dengan kualitas rata-rata dari pada pohon superior atau pohon plus. Jika yang

dipilih adalah pohon plus maka dipisahkan atau diberi tanda (FAO, 1969 dalam

Eldrige et al., 1993).

Apabila telah dilakukan analisa keragaman genetik pada populasi jenis

target, sehingga informasi sebaran allele dapat dipetakan, maka eksplorasi

benih/anakan untuk areal konservasi eks-situ dapat dipilih dari tegakan yang

memiliki allele-allele tertentu sesuai kebutuhan atau yang dikehendaki.

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar dalam pelaksanaan

pekerjaan pemilihan pohon induk dapat diperoleh hasil yang optimal,

diantaranya:

a. Melakukan orientasi di calon lokasi tempat kegiatan eksplorasi dilaksanakan.

b. Memilih pohon induk yang berfenotipik bagus maupun pohon rerata yang

sedang berbuah lebat berdasarkan hasil orientasi dan tersebar merata dalam

populasi.

c. Pohon induk yang telah dipilih ditandai dengan cat dan diberi label seperti

pada Gambar 4.7.Pohon induk dipetakan untuk mempermudah eksplorasi

dimasa yang akan datang.

Gambar 4.7 Penandaan dan pelabelan pohon induk

d. Sebelum dilakukan kegiatan pengunduhan pohon induk, terlebih dahulu lantai

hutan dibersihkan dari semak dan perdu yang ada di sekitar pohon

induk.Merekrut anggota tim eksplorasi yang terdiri dari pemanjat pohon,
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pengenal jenis, tenaga pengunduh. Berdasarkan pengalaman yang ada,

tenaga pengunduh/pemungut buah berkisar antara 5 – 6 orang dalam satu

tim.

e. Mempersiapkan alat, bahan dan bekal yang diperlukan selama pelaksanaan

kegiatan.

f. Mencari informasi tentang sebaran alam jenis target yang ada di sekitar lokasi

kegiatan.

g. Melakukan orientasi lapangan untuk menentukan pohon yang akan diambil

sebagai sampel dari populasi lokasi secara cermat, merata dan representatif

untuk pertanaman konservasi ex situ (Gambar 4.8).

Gambar 4.8 Koordinasi dan hasil eksplorasi di lapangan

2) Pengumpulan benih

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum pengunduhan buah

dilakukan, diantaranya:

a. Membuat peta distribusi geografis dari suatu populasi yang dipilih.

b. Menentukan pohon-pohon yang akan dipilih untuk mewakili populasi lokal

dan dikumpulkan untuk pertanaman konservasi ex situ

c. Menentukan pohon plus dari spesies target untuk seluruh populasi yang akan

digunakan untuk pertanaman uji genetik yang direncanakan

d. Menyiapkan tim pengunduh buah yang handal atau dengan memanfaatkan

kearifan lokal (misal: menggunakan Beruk/Monyet yang terlatih).

Pengunduh buah memiliki peran dalam explorasi, yaitu melakukan

pengunduhan buah sesegera mungkin ketika buah masak telah jatuh ke lantai

hutan. Disaat pemanjat pohon telah merontokkan buah dari tajuk pohon,

pengunduh buah harus segera memungut buah yang jatuh di lantai hutan
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sehingga buah tersebut tetap terjaga kualitasnya. Berdasarkan pengalaman,

apabila buah telah jatuh di lantai hutan dan terlambat dipungut dalam 2-3 hari,

maka kemungkinannya buah akan terkena serangan hama dan jamur.

Ketersediaan tenaga pengunduh dan pengumpul buah juga penting mengingat

buah untuk yang memiliki karakter bersayap akanjatuh tersebar di sekitar pohon

induk. Apabila jumlah pengunduh buah cukup, maka jumlah buah yang dapat

dipungut dapat dioptimalkan.

Kegiatan eksplorasi membutuhkan beberapa alat penunjang untuk

mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan baik secara

teknis maupun administrasi. Beberapa alat tersebut adalah:

a. Alat panjat

Kegiatan eksplorasi yang melibatkan tenaga pemanjat profesional akan

membutuhkan alat panjat untuk kelancaran kegiatan. Pemanjat profesional

umumnya membawa peralatan pemanjatan sendiri (Gambar 4.9).

Gambar 4.9 Seting alat panjat

b. Galah pengait

Galah pengait biasanya diperlukan oleh pemanjat pohon untuk mengunduh

buah di tajuk yang sulit dicapai(Gambar 4.10). Galah pengait jarang digunakan

apabila buah di tajuk cukup melimpah. Ketika ranting pohon digoyang, buah

masak pada ranting akan mudah rontok sehingga galah jarang digunakan.
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Gambar 4.10 Pengunduhan buah menggunakan galah

c. Kantong dan plastik buah

Kantong buah diperlukan untuk mengelompokkan buah yang telah diunduh

berdasarkan jenis dan pohon induknya. Saat pelaksanaan kegiatan eksplorasi,

buah yang telah diunduh dimasukkan ke dalam kantong buah (biasanya

menggunakan karung atau kantong plastik) diberi label dan dipisahkan

menurut jenis dan pohon induknya(Gambar 4.11).Plastik label digunakan

untuk memberi label pada pohon induk yang dipanen buahnya dan digunakan

juga untuk memberi label pada buah yang telah dikelompokkan berdasarkan

jenis dan pohon induknya.

Gambar 4.11 Pengumpulan dan pengangkutan benih

d. GPS

Pencatatan data pohon induk akan semakin baik apabila informasi letak

koordinat pohon induk dapat diperoleh secara akurat. Global Positioning

System (GPS) digunakan untuk menyusun data spasial sebaran pohon induk

yang akan dieksplorasi. Dengan menggunakan GPS, kita dapat memetakan
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lokasi pengunduhan buah dan pohon induknya secara akurat sehingga pola

persebaran alami dari jenis target yang dieksplorasi dapat tercatat (Gambar

4.12).

Gambar 4.12 GPS yang digunakan saat eksplorasi

e. Blangko pohon induk

Hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan proses eksplorasi adalah

administrasi pohon berupa pencatatan pohon induk. Pencatatan pohon induk

ini lazimnya dengan menggunakan blangko pencatatan pohon induk atau

assessment record. Contoh blangko pohon induk dapat dilihat pada Gambar

4.13.

f. Terpal/Jaring

Penggunaan terpal, jaring (net) atau sarlon digunakan untuk menampung

buah yang jatuh saat pengunduhan buah oleh pemanjat pohon (Gambar

4.14). Dengan penggunaan terpal/jaring, maka buah yang rontok tidak

langsung jatuh ke lantai hutan sehingga dapat dipungut dengan mudah.

Seringkali buah yang telah rontok ke lantai hutan sulit dicari, karena terselip

diantara semak-semak.
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Blangko Identitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nama spesies)

Anggota tim ………………………………

……………………………….

KPH/Dinas ……………………………….

BKPH/BDH ………………………………

RPH ……………………………….

Petak/Blok ………………………………

Tinggi tempat ……………………………….

Desa – Kec ………………………………

Kabupaten – Propinsi ……………………………………….

Tanggal ……………………………………….

Data Pohon Plus:

Tinggi (m)

Diameter (cm)

Tinggi bebas
cabang

Kelurusan
batang

Puntiran serat

Ketahanan
tanamanhama
dan penyakit

Gambar 4.13 Contoh blangko pohon induk

Skor kelurusan batang:
1 = Banyak lekuk
2 = Lekuk, agak condong
4 = Lurus, agak condong
5 = Lurus

Skor puntiran serat := 0-5

Skor ketahanan hama/penyakit:
0 = Ada indikasi serangan
1 = Tidak ada serangan

Keterangan :

1. Batang tidak berbanir/berbanir, tinggi =

....... cm

2. Skor Bentuk tajuk:

1. Tidak simetris

2. Mendekati simetris

3. Simetris, diameter tajuk relatif

sempit

4. Simetris, diameter tajuk relatif lebar

3. Keterangan tambahan = ........................

No. Pohon = ......... - .............



51

Gambar 4.14 Terpal dan jaring untuk menampung buah yang jatuh

g. Kamera

Dokumentasi juga penting dalam kegiatan eksplorasi. Dalam pelaksanaan

kegiatan, seluruh proses eksplorasi perlu didokumentasikan sehingga dapat

memberikan informasi visual secara lengkap. Berdasarkan pengalaman, tiap

kegiatan eksplorasi mulai dari orientasi, masa pembungaan, buah masak,

proses pengunduhan buah dan tiap pohon induk/plus sebaiknya

didokumentasikan.

h. Transportasi

Ketersediaan unit transportasi di lokasi kegiatan ekplorasi akan

mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan (Gambar 4.15). Pada

prinsipnya, semakin cepat benih terangkut ke persemaian akan semakin baik

karena persen jadi bibit menjadi semakin tinggi. Seringkali benih hasil

eksplorasi harus diangkut saat malam hari atau dalam kondisi hujan sekalipun

agar benih tidak rusak/mati.

Gambar 4.15 Alat transportasi yang digunaan saat eksplorasi

Cara kerja pengunduhan benih dijelaskan uraian berikut :

a. Sebelum berangkat pengunduhan benih mempersiapkan bahan dan peralatan

yang dibutuhkan dilapangan.
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b. Setelah sampai di tempat pengunduhan benih, segera melapor ke pimpinan

setempat dan merundingkan segala sesuatu mengenai rencana kerja.

c. Menyusun jadwal dan rencana kerja secara rinci.

d. Mencari tenaga kerja pemanjat pohon yang handal dan pemungut biji untuk

kemudian diberi penjelasan tugas masing-masing (Gambar 4.16).

e. Menyiapkan bahan, alat, bekal yang diperlukan untuk tugas di lapangan.

f. Menentukan pohon yang akan diambil sebagai sampel dari populasi lokal

secara cermat, merata dan representative

g. Pohon-pohon yang dipilih tersebut ditandai dan diberi nomor, diambil data-

data fisik dengan pengisian assessment form yang sudah dipersiapkan.

h. Menyeleksi dan memberi tanda pohon plus dari pohon induk terpiih yang

akan digunakan untuk pembangunan pertanaman uji genetik.

i. Apabila saat pengunduhan benih ternyata pohon-pohon sedang berbuah dan

menunjukkan tanda-tanda masak, maka buah dikumpulkan dengan cara

memanjatnya dan buah dimasukkan kedalam wadah yang sudah dipersiapkan

secara terpisah setiap pohon induk.

j. Apabila saat pengunduhan benih ternyata buah belum masak, maka harus

dilakukan persiapan pencarian dan pengumpulan anakan alam di sebaran

alami untuk dipelihara di persemaian dan selanjutnya digunakan sebagai bibit

pertanaman konservasi ex situ jenis (spesies) prioritas (Gambar 4.16).

Gambar 4.16 Tenaga kerja pemanjat pohon dan pemungut biji
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3) Pengumpulan anakan alam jenis target (apabila musim buah masak sudah

lewat)

Apabila pelaksanaan eksplorasi terlambat dilakukan (dilakukan pada akhir

panen raya yang sebagian besar buah telah jatuh ke lantai hutan dan

berkecambah), maka dapat dilakukan pengumpulan semai dari anakan

alam/widling (mulai dari anakan berdaun 2 - 3 helai atau pasang sampai dengan

semai berukuran 10 –20 cm) untuk setiap populasi. Pengumpulan anakan dapat

juga dilakukan dengan teknik stump untuk jenis-jenis tertentu yang telah

dikuasai teknologinya. Semai dipelihara di persemaian dan selanjutnya

digunakan sebagai bibit pertanaman konservasi ex situ. Adapun langkah yang

perlu dipersiapkan adalah :

a. Mempersiapkan perlengkapan pengumpulan anakan alam untuk dibawa ke

lapangan seperti: solet pencukil anakan alam, pembungkus (karung goni /

pelepah pisang), label, kotak pengangkut semai.

b. Mencari informasi mengenai sebaran geografis populasi lokal jenis target yang

menjadi objek studi/ eksplorasi.

c. Menentukan pohon-pohon sampel yang letaknya tersebar merata

disepanjang tebaran geografis tersebut diatas.

d. Kriteria anakan alam jenis target yang dicari adalah: ukuran tidak lebih dari 20

cm, tidak cacat, sehat, berdaun hijau segar.

e. Dengan peralatan yang sudah dipersiapkan, anakan alam dicabut dari lantai

hutan dengan hati-hati agar akar-akar tidak rusak (Gambar 4.17).

Gambar 4.17 Cara mencabut anakan alam dan hasil cabutannya

f. Saat di dalam hutan, agar semai tetap segar sebaiknya semai hasil cabutan

ditempatkan ditempat yang lembab, terutama di bagian akar.
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g. Setelah itu cabutan anakan alam dikumpulkan berdasarkan pohon induknya,

dilabeli dan daunnya dikurangi (kurang lebih 2/3 daun dipotong) untuk

mengurangi evaporasi (Gambar 4.18).

Gambar 4.18 Pelabelan dan pengurangan daun bahan cabutan/anakan alam

h. Selanjutnya cabutan yang telah terkumpul dibungkus dengan karung goni

yang telah dibasahi atau bisa juga dibungkus dengan pelepah pisang. Anakan

alam didalam bungkusan diatur sedemikian rupa sehingga lingkungan sejuk,

tidak kering, tidak panas atau tidak becek, cukup aerasi sehingga akar, batang,

daun dan anakan masih nampak segar (tidak layu/kering atau busuk).

i. Bungkusan anakan alam jenis target yang sudah diberi label secepat mungkin

diangkut ke persemaian yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

j. Selama proses pengumpulan, pengerjaan, pengepakan/ pembungkusan,

penyimpanan dan pengangkutan anakan alam bibit harus dilindungi dari sinar

matahari secara langsung.

k. Label anakan alam (wildling) harus tetap tercantum pada anakan atau

pembungkusnya hingga sampai persemaian.

4.3.3.3. Pembangunan areal konservasi ex situ

1) Kriteria pemilihan lokasi penanaman

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun areal konservasi

genetik ex situ di antaranya adalah 1). Lokasi konservasi ex situ harus mudah

dijangkau dan dikunjungi, sehingga memudahkan pengelolaan. 2). Konservasi ex

situ harus dipapankan di daerah pengembangan spesies target, sehingga

keberadaan areal konservasi dapat langsung dimanfaatkan, 3). Areal konservasi
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harus mampu menjamin keaslian jenis target karenanya areal konservasi harus

mempunyai minimum luasan agar tidak terjadi kontaminasi dengan tepungsari

dari luar populasi, 4). Masing masing populasi harus aman baik dari segi

perambahan maupun dari kemungkinan ancaman bencana, misalnya kebakaran.

Oleh karenanya pertanaman konservasi ex situdapat diulang di 2 – 3 lokasi

lainnya.

2) Pembuatan desain penanaman

Pada umumnya upaya pembangunan konservasi ex situ ditujukan untuk

dua kepentingan, yaitu untuk menunjang program pemuliaan (breeding) spesies

target dan program penyelamatan plasma nutfah (genetic resources

conservation). Konservasi untuk menunjang program pemuliaan dimulai dengan

pemilihan pohon induk spesies taget yang menekankan pada sifat fenotipik

superior. Selanjutnya pohon induk terseleksi tersebut digunakan untuk

mewujudkan beberapa elemen program pemuliaan diantaranya:

a. Tegakan benih provenan, tegakan yang dibangun dengan cara melakukan

penjarangan seleksi (roguing) terhadap tegakan provenan hasil bulking

seluruh pohon induk terseleksi untuk setiap pupulasi. Seluruh individu inferior

didalam tegakan provenan dihilangkan sehingga diperoleh tegakan yang

tersusun oleh individu individu dengan fenotipik superior (Gambar 4.19).

Desain pembangunan ASDG dengan model Tegakan Benih Provenan

sebagaimana pada Lampiran 6.

Gambar 4.19 Tegakan benih
(a) Tegakan benih provenan Pinus merkusii ras Aceh
(b) Tegakan P. merkusii bergetah banyak ras Jember

ba
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b. Kebun benih semai, yaitu kebun benih yang dibangun dari hasil konversi uji

keturunan seluruh pohon induk terseleksi, melalui penjarangan seleksi

(roguing) terhadap seluruh famili (seedlot) yang diuji, dengan menghilangkan

seluruh seedlot terjelek dan meninggalkan satu treeplot terbaik untuk setiap

seedlot terpilih (Gambar 4.20). Contoh desain ASDG dalam bentuk Kebun

Benih Semai Uji Keturunan (KBSUK) dapat dilihat pada Lampiran 7.

Gambar 4.20 Kebun benih
(a) Kebun benih semai Pinus merkusii di Jember
(b) Kebun benih semai Shorea leprosula di PT Sarpatim di Kalteng

c. Kebun benih klon, yaitu kebun benih yang dibangun dari hasil uji klon seluruh

pohon induk terseleksi, melalui penjarangan seleksi (roguing) terhadap

seluruh ortet (seedlot) yang diuji, dengan menghilangkan seluruh ortet

terjelek dan meninggalkan satu ramet terbaik untuk setiap ortet terpilih

(Gambar 4.21). Contoh desain ASDG dalam bentuk Kebun Benih Klon (KBK)

sebagaimana pada Lampiran 8.

Gambar 4.21 Kebun benih klon Tectona grandis di Perum Perhutani Cepu

ba
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d. Bank klon, yaitu dilakukan melalui konservasi seluruh pohon induk terseleksi

melaluiperbanyakan vegetatif. Pada umumnya bank klon dibangun dalam

bentuk tanaman jalur yang diwakili oleh sejumlah ramet untuk setiap ortet.

Bank klon ini umumnya difungsikan sebagai back-up family sehingga apabila

diperoleh family unggul hasil uji klon, pengembangan lebih lanjut cukup

difokuskan pada bank klon dan tidak perlu kembali ke pohon induknya

(Gambar 4.22).

Gambar 4.22 Bank klon Jati di Perum Perhutani KPH Saradan

Adapun untuk tujuan penyelamatan representasi plasma nutfah, koleksi

materi genetik dilakukan dengan mengambil sampel semua individu secara

representatif baik individu yang berfenotipe superior, sedang maupun yang

inferior. Pertanaman konservasi ex situlazimnya terdiri atas beberapa populasi.

Benih dari seluruh individu terseleksi dicampur (bulked) secara proporsional

menurut berat atau volume, kemudian benih disemai dan dipapankan menjadi

pertanaman konservasi ex situ.Untuk konservasi materi genetik (polen, biji,

materi vegetatif) stategi sampling sebaiknya dilakukan dari minimal 5 populasi

dengan jumlah individu minimal 30 individu per populasi. Dengan jarak tanam 5 x

5 m, maka luasan pertanaman konservasi ex-situminimal 5 Ha termasuk sarana

dan prasarana pendukung.Contoh desain pembangunan ASDG untuk tujuan

konservasi plasma nutfah dapat dilihat pada Lampiran 9.
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3) Persiapan persemaian

Pelaksanaan kegiatan ekplorasi terkait dengan persiapan persemaian.

Disaat panen raya jenis target, buah yang dapat dikoleksi sangat melimpah.

Tetapi kelimpahan buah saat panen raya ini akan sia-sia apabila persemaian tidak

dipersiapkan jauh sebelum kegiatan eksplorasi dimulai. Sifat buah Jenis target

yang rekalsitran menyebabkan penanganan buah setelah koleksi harus segera

dilanjutkan dengan kegiatan persemaian. Seringkali terjadi, buah hasil eksplorasi

tidak dapat tertangani dengan baik karena persemaian belum siap. Akhirnya

materi genetik yang berhasil dikoleksi di lapangan akan sia-sia karena tidak

menghasilkan semai secara optimal.

Walaupun pekerjaan penyemaian atau menumbuhkan anakan alam jenis

target dilakukan setelah buah atau anakan alam berhasil dikumpulkan, namun

pekerjaan pertama yang harus dilakukan begitu sampai di lapangan adalah

persiapan persemaian. Termasuk didalam pekerjaan ini adalah: (1) penentuan

lokasi persemaian yang akan digunakan; (2) penentuan dan pembuatan

bedengan; (3) pengadaan medium tumbuh; (4) pengadaan bahan peneduh; (5)

pengadaan pupuk; (6) pengadaan herbisida/ pestisida; (7) pengadaan kontiner

atau polybag; (8) pengisian kontiner/polybag dengan medium tumbuh; (9)

pengadaan label dan pengadaan perlengkapan persemaian.

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan persemaian,

agar diperoleh hasil yang optimal. Persiapan itu diantaranya :

a. Memilih dari persemaian yang telah ada dan suatu persemaian yang paling

representatif untuk dapat digunakan menyemai buah atau menumbuhkan

anakan alam Jenis target. Syarat dari persemaian yang representatif antara

lain:

 Dekat dengan lokasi penanaman

 Aksesibilitas baik

 Terdapat tenaga kerja terlatih;

 Kualitas dan kuantitas air cukup baik dengan sistem penyiraman yang

efisien

 Topografi landai;

 Tersedia tenaga trampil pembuatan kompos

 Tersedia medium tumbuh yang baik

 Sistem pengaturan cahaya dikuasai
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 Pengadaan bahan-bahan dan peralatan persemaian tidak sulit

 Semai-semai/ bibit yang dihasilkan selama ini terbukti selalu berkualitas

tinggi.

b. Menyiapkan alat dan bahan seperti polybag, media, pupuk, insektisida,

fungisida, herbisida, label, sarlon peneduh, artco (gerobak dorong).

c. Mempersiapkan bedeng tabur, bedeng sapih dan bedeng semai (Gambar

4.23).

Gambar 4.23 Pembuatan bedengan dan penggunaan herbisida

d. Persiapan untuk bedeng tabur, media yang digunakan adalah pasir yang telah

disemprot fungisida.

e. Persiapan untuk bedeng sapih, media yang digunakan adalah topsoil dicampur

dengan sekam dengan perbandingan 2:1.

f. Pengisian medium tumbuh kedalam polybag. Medium tumbuh dapat

menggunakan gambut, tanah hutan, campuran tanah & sekam, kompos

(Gambar 4.24).

Gambar 4.24 Pengisian media ke polybag

g. Menyiapkan polybag yang sudah diisi medium, sedemikian rupa sehingga

sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menanam buah atau anakan alam

Jenis target.
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h. Menunjuk orang persemaian yang bertanggung jawab atas pekerjaan

persemaian/pembibitan.

i. Menyiapkan bedengan-bedengan dengan naungan berat seperti kelembaban

tinggi untuk menumbuhkan anakan alam (wildlings) tingkat awal (Gambar

4.25).

Gambar 4.25 Pemasangan naungan dari anyaman daun kelapa
dan dari kain sarlon

j. Mempersiapkan sistem penyiraman bibit seperti pemasangan sprinkle, mesin

air (alkon), instalasi pipa penyiraman, parit kecil untuk aliran air.

 Penyemaian biji di persemaian

Langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan dalam penyemaian benih

di persemaian adalah :

a. Buah Jenis target yang baru datang di persemaian segera dibuka wadahnya

setelah dibukukan / dicatat.

b. Buah diseleksi dan sayap buah dipotong. Dalam proses seleksi, hanya buah /

benih yang benar-benar baik saja yang diikutkan (Gambar 4.26).

Gambar 4.26 Proses ekstraksi dan sortasi benih
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c. Seluruh buah yang telah dikumpulkan per pohon induk, dicampur dengan

komposisi buah per pohon dalam jumlah atau volume yang sama.

d. Menyiapkan bedeng tabur untuk mengecambahkan biji Jenis target yang telah

dikoleksi (Gambar 4.27).

Gambar 4.27 Proses dan hasil taburan biji

e. Apabila biji langsung dikecambahkan di polybag, siapkan polybag yang telah

diisi oleh media (Gambar 4.28).

Gambar 4.28 Proses penaburan benih di polybag dan semai hasil

f. Biji bersayap jenis target diletakkan dengan posisi sayap buah diatas, disusun

rapi sesuai dengan pohon induknya. Antar pohon induk dipisahkan dengan

pembatas yang jelas. Untuk bahan pembatas, dapat digunakan, kawat atau

balok kayu pembatas (Gambar 4.29).

g. Semai mulai dapat disapih ke bedeng sapih atau polybag disaat semai telah

berdaun dua. Penyapihan harus dilakukan dengan hati-hati agar akar tidak

rusak.

h. Selama pekerjaan penyemaian buah, harus dilakukan dibawah naungan untuk

menghindari pengaruh sinar matahari secara langsung.
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Gambar 4.29 Materi genetik antar pohon induk diberi batas

i. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada waktu pagi dan sore. Apabila kondisi

hujan, penyiraman dilakukan bila perlu saja (Gambar 4.30).

j. Apabila diperlukan, dapat dilakukan penyemprotan insektisida untuk

membasmi hama yang muncul di persemaian. Beberapa hama yang sering

dijumpai di persemaian adalah semut (biasa memakan kotiledon), ulat dan

belalang (memakan daun) dan kumbang penghisap (menghisap pucuk semai

hingga pucuk kering / patah).

Gambar 4.30 Penyiraman rutin dan penggunaan fungisida di persemaian

k. Kelembaban dan aerasi medium dijaga selalu seimbang. Medium jangan

sampai kering ataupun becek.

l. Tidak boleh dilupakan pemasangan label pada setiap bedengan persemaian

yang menyebutkan: spesies, populasi, tanggal penanaman benih/buah,

tanggal penyapihan, jumlah anakan per bedeng, penggunaan yang akan

datang.



63

 Penyapihan anakan alam (cabutan) di persemaian

Seperti diketahui bahwa spesiesjenis target tertentu (misal :

Meranti)mempunyai musim panen raya secara perioduk setiap 4-5 tahun sekali.

Sehingga untuk keperluan pengadaan benih di lapangan pengumpulan semai dari

anakan alam (widlings) sangat dimungkinkan bahkan sering menjadi keharusan.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait kegiatan tersebut tersebut

adalah :

a. Kemasan anakan alam jenis target yang dikumpulkan dari sebaran geografis

(populasi lokal) setelah sampai di persemaian, segera dibuka dan sekali lagi

diseleksi. Anakan-anakan alam tersebut diseleksi, dipisahkan menurut

populasi asalnya. Setelah itu segera ditanam di bedengan bernaungan teduh

yang sudah dipersiapkan sebelumnya (dibawah sarlon / disungkup) (gambar

4.31).

Gambar 4.31 Cabutan yang telah diseleksi ditanam dalam sungkup plastik

b. Sebelum ditanam, akar tunggang anakan alam dipotong sebagian dan akar

serabutnya dibuang, kemudian diberi hormon Rootone F untuk mempercepat

proses pertumbuhan akar baru.

c. Setelah anakan alam ditanam di bedengan, bedengan ditutupi lembar plastik

yang cukup panjang dan lebar sedemikian rupa sehingga bedengan tertutup

rapat seluruhnya (sungkup). Hal ini dilakukan untuk menjaga kelembaban di

dalam bedengan. Untuk memberi lingkungan bedengan yang lebih teduh,

diatas atap plastik setiap bedengan dipasang naungan dari sarlon atau ikatan

alang-alang/jerami (Gambar 4.32).

d. Bedengan harus selalu dijaga dalam keadaan cukup lembab sedemikian rupa

sehingga anakan alam dapat hidup terus dan tumbuh.
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Gambar 4.32 Bedeng sapih untuk semai hasil cabutan

e. Penyiraman dengan penyemprotan dilakukan dengan membuka sebagian

plastik penutup. Setelah beberapa hari ditutup, akan nampak jelas perbedaan

antara anakan alam yang mati dan anakan alam yang bertahan hidup.

f. Menyiapkan polybag yang sudah berisi medium tumbuh untuk tempat

memindahkan anakan alam yang sudah hidup di bedengan.

g. Anakan alam yang jelas sudah berakar dipindahkan dengan hati hati dari

bedengan ke polybag dengan posisi tegak lurus, leher akar berada di

permukaan medium.

h. Anakan alam yang baru disapih/dipindah kepolybag ditempatkan di bedengan

yang sudah dipersiapkan dengan naungan sarlon yang lebih teduh, kemudian

secara berangsur-angsur naungan tersebut dikurangi agar semai cepat

beradaptasi (Gambar 4.33).

Gambar 4.33 Kondisi awal bibit cabutan setelah di kontainer
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4) Persiapan lahan

Salah satu penentu keberhasilan tanaman adalah keseriusan dalam

kegiatan persiapan lahan sebelum penanaman. Persiapan lahan yang

dilaksanakan dengan baik dan benar merupakan kunci awal dari keberhasilan

tanaman di lapangan.

Persiapan lahan sebaiknya dilakukan 2-3 bulan sebelum penanaman. Hal ini

dimaksudkan agar saat bulan hujan, kegiatan penanaman dapat segera

dilakukan. Apabila diasumsikan bulan hujan mulai bulan November, maka

kegiatan persiapan lahan dapat dilakukan pada bulan Agustus – September

sehingga diharapkan pada akhir bulan Oktober lahan telah siap untuk ditanami.

Ketika lahan telah siap, maka waktu penanaman tinggal menunggu saat yang

tepat, yaitu jumlah hujan yang cukup.

Persiapan lahan dimulai dari orientasi kondisi lapangan. Untuk kegiatan

pembangunan konservasi ex situ, tidak memerlukan rancangan desain khusus.

Yang harus diperhatikan dalam pembangunan konservasi ex situ adalah antar

populasi harus dipisahkan dengan cara pembuatan jalur isolasi. Tujuan dari

pembuatan jalur isolasi ini adalah mencegah terjadinya kawin silang antara

pohon induk dari populasi satu dengan populasi lainnya.

 Pelaksanaan persiapan lahan

Langkah yang perlu diperhatikan dalam kegiatan persiapan lahan

diantaranya adalah:

a. Menginventarisir ketersediaan bibit jenis target siap tanam yang ada di

persemaian, jumlah populasi Jenis targetyang telah dikoleksi dan menentukan

jarak tanam yang sesuai.

b. Menentukan target luasan areal konservasi ex situ berdasarkan data diatas.

Bila jarak tanam yang digunakan 5 x 5 meter, maka dalam luasan 1 hektar,

bibit yang dibutuhkan sejumlah 400 semai.

c. Menentukan calon lokasi konservasi ex situ yang ideal berdasarkan peta

lokasi, peta kontur dan informasi lahan. Areal konservasi ex situ yang ideal

memiliki syarat : aksesibilitas mudah, lahan cenderung datar, kondisi lahan

subur, drainase baik (well drained), status lahan jelas (tidak dalam

persengketaan), bebas dari gangguan keamanan seperti penjarahan dan

kegiatan illegal logging.



66

d. Melakukan orientasi lapangan. Penjelajahan wilayah calon lokasi perlu

dilakukan untuk dapat mengetahui kondisi sebenarnya seperti topografi dan

aspek lahan, bentuk dan luas kawasan, jenis vegetasi dan gangguan yang

pernah ada (Gambar 4.34).

Gambar 4.34 Kegiatan orientasi lahan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan

e. Apabila lokasi pertanaman telah ditetapkan, segera dibuat jalur rintisan yang

nantinya akan digunakan sebagai batas blok (Gambar 4.35).

Gambar 4.35 Pembuatan batas blok dan jalur rintisan batas blok

f. Memasang patok-patok mengelilingi blok sebagai tanda batas blok. Bahan

untuk patok batas blok dapat menggunakan balok ulin/kayu awet lainnya atau

pipa paralon yang di cor (Gambar 4.36). Lihat juga Sub Bab 4.4.1, Gambar 4.4).

g. Langkah selanjutnya adalah membuat jalur-jalur tanaman dan memasang ajir

sesuai dengan jarak tanam yang telah ditetapkan. Jalur ajir harus lurus.

Kelurusan letak ajir akan menentukan kerapian baris tanaman.
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Gambar 4.36 Pemasangan patok batas blok dan ajir jalur tanaman

h. Pada calon lokasi yang masih berupa hutan sekunder perludibuat jalur bersih

selebar 3 meter di dalam jalur tanaman. Pembuatan jalur bersih dilakukan

dengan cara membuka naungan selebar 3 meter, baik secara vertikal maupun

horizontal. Jalur bersih ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan cahaya

dan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman (Gambar 4.37).

Gambar 4.37 Pembuatan jalur tanaman dan jalur tanaman yang telah jadi

i. Membuat lubang tanam yang ideal dengan ukuran 40 x 40 x 30 cm. Lubang

tanam harus dibuat sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan agar akar

tanaman dapat berkembang lebih optimal dan akhirnya diperoleh tanaman

dengan kualitas yang lebih bagus (Gambar 4.38).

j. Apabila dalam jalur ditemui akar atau batang pohon yang tidak dapat

dipindah, maka pembuatan lubang tanam dapat digeser ke samping

secukupnya.
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Gambar 4.38 Ukuran lubang tanam ideal, 40 x 40 x 30 cm

k. Mengisi lubang tanam dengan pupuk kandang atau kompos dan pupuk dasar

(SP-36) sebanyak 75 gr / lubang sebelum penanaman (Gambar 4.39).

Gambar 4.39 Pembuatan lubang tanam dan diberi pupuk kompos

l. Mempersiapkan papan nama pertanaman konservasi ex situ yang sedang

dibangun dan dilengkapi dengan berbagai informasi seperti nama spesies, asal

populasi, jarak tanam, luas areal pertanaman, lokasi pertanaman, koordinat

lokasi pertanaman, tanggal penanaman dan informasi penting lainnya

(Gambar 4.40).

Gambar 4.40 Contoh papan nama konservasi exsitu (project ITTO)
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5) Persiapan bibit siap tanam

Kegiatan persiapan penanaman dilakukan seiring dengan kegiatan

persiapan lahan. Pekerjaan ini penting karena pada kegiatan ini bibit mulai

diadaptasikan dengan kondisi lapangan sebelum ditanam. Proses adaptasi mulai

dilakukan saat bibit berada di persemaian sampai dengan di lokasi penanaman.

Persiapan penanaman meliputi persiapan bibit siap tanam (BST) di persemaian

dan pemindahan bibit ke lokasi penanaman.

Bibit jenis target yang telah siap tanam harus memenuhi beberapa

persyaratan tertentu. Kriteria bibit siap tanam diantaranya berumur 6 – 8 bulan

dengan tinggi sekitar 30 cm, sehat tidak terkena serangan hama dan penyakit,

kokoh dan dalam kondisi segar. Bibit siap tanam yang telah disiapkan di

persemaian, dapat dipindahkan ke lokasi penanaman. Lokasi penanaman

merupakan lokasi penempatan bibit sementara yang ada di dekat lokasi

penanaman. Kegunaan dari lokasi penanaman adalah untuk adaptasi bibit

sebelum ditanam. Lokasi penanaman bibit sebaiknya mudah dijangkau, dekat

dengan areal penanaman dan dekat dengan air agar mudah dalam melakukan

penyiraman bibit.

 Persiapan bibit siap tanam

Proses adaptasi bibit menjelang ditanam dilapangan menjadi cukup

penting, karena sebagaimana diketahui bahwa kondisi lapangan akan berbeda

sama sekali dengan kondisi saat bibit masih di persemaian. Oleh karenanya

diperlukan masa aklimatisasi agar diperoleh hasil pertanaman yang baik. Langkah

yang perlu dilakukan diantaranya:

a. Materi konservasi ex situjenis target yang ada di persemaian diseleksi dan

dipilih bibit yang memenuhi syarat sebagai bibit siap tanam.Setelah diseleksi,

bibit tersebut dikelompokkan dan diberi label berdasarkan asal populasinya

(Gambar 4.41).

b. Bibit berlabel dimasukkan ke dalam wadah / kantung plastik untuk

memudahkan proses pemindahan bibit dari persemaian ke lokasi penanaman.

Bagian bawah wadah / kantung plastik diberi lubang agar air dapat mengalir

keluar dengan baik saat penyiraman (Gambar 4.42).

c. Sebelum diangkut ke lokasi penanaman, bibit disiram terlebih dahulu agar

bibit tetap dalam kondisi segar (Gambar 4.43).
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Gambar 4.41 Bibit siap tanam setelah diberi label sesuai populasi asalnya

Gambar 4.42 Penggunaan kantung plastik dan tengkalang

Gambar 4.43 Penyiraman bibit sebelum dipindah ke lokasi penanaman
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 Pemindahaan bibit ke lokasi penanaman

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemindahan bibit ke lokasi

penanaman adalah:

a. Bibit siap tanam dapat mulai dipindahkan apabila kegiatan penanaman akan

mulai dilakukan. Biasanya bibit mulai dipindahkan 3 – 4 hari menjelang

penanaman (Gambar 4.44).

b. Waktu yang ideal saat pemindahan bibit dari persemaian ke lokasi

penanaman adalah pagi atau sore hari sehingga kelembaban dan kesegaran

bibit siap tanam dapat terjaga.

Gambar 4.44 Pemindahan bibit siap tanam menggunakan truk dan mobil pickup

c. Agar kelancaran pekerjaan terjamin, pemilihan jenis transportasi yang

digunakan untuk pemindahan bibit ke lokasi penanaman merupakan hal yang

patut diperhatikan. Beberapa jenis transportasi yang biasa digunakan di

lapangan adalah truk dan mobil pick up. Pertimbangan efektifitas dan

efisiensi sering mendasari penggunaan jenis transportasi dimaksud.

d. Sebelum bibit dipindahkan ke mobil pengangkut, sebaiknya bibit disiram

terlebih dahulu agar kondisinya baik dan segar.

e. Selanjutnya bibit dipindahkan ke mobil pengangkut bibit dan dikelompokkan

menurut populasinya agar mudah dalam pendistribusian di lapangan.

f. Proses pemindahan bibit harus dilakukan dengan hati-hati sehingga bibit

tetap dalam kondisi tegak, label tetap terpasang dengan baik dan jumlah bibit

yang terangkut dapat optimal.
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g. Agar bibit terhindar dari kerusakan dalam perjalanan, sebaiknya mobil

pengangkut dilengkapi dengan penutup atap (penutup permanen atau terpal)

untuk menutup bibit yang ada di dalam mobil. Resiko kerusakan bibit yang

biasanya timbul saat pengangkutan adalah batang bibit patah, layu, media

dalam polybag berhamburan sehingga bibit tercecer di jalan. Kerusakan bibit

yang dapat ditimbulkan di perjalanan biasanya dikarenakan oleh angin akibat

kecepatan mobil pengangkut, posisi bibit yang bergeser karena guncangan

keras dalam mobil pengangkut, bibit yang langsung terkena terik sinar

matahari (Gambar 4.45).

Gambar 4.45 Mobil pickup dimodifikasi untuk pengangkutan bibit

h. Apabila bibit telah sampai di lokasi penanaman, bibit diturunkan dari mobil

pengangkut dengan hati-hati dan diletakkan sesuai dengan populasinya.

Setelah itu pada sore harinya bibit segera disiram kembali agar bibit tetap

segar.

6) Penanaman

Waktu pelaksanaan penanaman yang tepat merupakan faktor penting yang

mendukung keberhasilan tanaman. Kegiatan penanaman dilakukan di awal

musim hujan yang biasanya dimulai pada bulan November – Desember sampai

dengan akhir musim hujan pada bulan Maret – April, tergantung lokasi. Pada

beberapa lokasi, jumlah bulan hujan lebih banyak dibanding dengan bulan kering

seperti pada wilayahKalimantan Tengah sehingga penanaman masih dapat

dilakukan sampai dengan bulan Mei – Juni.
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Lain halnya dengan wilayah Pulau Laut di Kalimantan Selatan yang

lokasinya merupakan lahan alang-alang. Di areal ini jumlah bulan hujan hampir

sebanding dengan bulan kering. Bulan hujan biasanya dimulai pada bulan

Desember sampai dengan bulan Maret. Jadi penetapan waktu penanaman yang

tepat merupakan salah satu kunci dari keberhasilan tanaman di lapangan, yang

didasarkan pada bulan hujan di daerah tertentu.

 Pelaksanaan penanaman

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penanaman

diantaranya:

a. Sebelum kegiatan penanaman dilakukan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan

ulang terhadap kondisi lapangan yang telah dipersiapkan. Apabila ada

beberapa hal yang dianggap belum sesuai dengan kondisi ideal, maka dapat

dilakukan pembenahan ulang.

b. Memantau cuaca sebelum penanaman dilakukan. Penanaman dapat

dilakukan apabila frekuensi hujan telah dianggap cukup. Beberapa indikator

yang sering digunakan dalam memutuskan waktu pelaksanaan penanaman

adalah frekuensi hujan cukup, air di sungai / parit kecil mulai bertambah (tidak

kering) dan tanah terlihat lebih lembab dan basah.

c. Penanaman dapat segera dilakukan apabila beberapa indikator seperti di atas

mulai tampak.

d. Merobek plastik polybag bibit sebelum bibit ditanam. Plastik polybag yang

telah dirobek diletakkan di ujung ajir agar memudahkan pemeriksaan

penanaman bibit.

e. Menanam bibit-bibit tersebut dengan hati-hati kedalam lubang tanam yang

sudah dipersiapkan. Leher akar bibit diletakkan di tengah-tengah lubang

tanam agar akar dapat berkembang dengan baik (Gambar 4.46).

f. Setelah bibit ditanam, lubang tanam diisi penuh dengan tanah lapisan organik

(topsoil) yang diambil dari lantai hutan jenis target agar kualitas tanah dalam

lubang tanam cukup baik (dari segi porositas, kandungan hara tersedia,

ketersediaan mikoriza dan kelembaban tanah) (Gambar 4.47).
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Gambar 4.46 Pengeceran bibit dan polybag dilepas sebelum bibit ditanam

Gambar 4.47 Pembuatan piringan dan pemberian mulsa

g. Apabila lubang tanam telah terisi penuh, ditambahkan seresah-seresah yang

dapat dikumpulkan dari sekitar lubang tanam. Penambahan seresah ini

berfungsi sebagai soil moisturizer agar kelembaban tanah tetap terjaga.

h. Dibuat piringan yang mengelilingi lubang tanam dengan garis tengah sekitar

50 cm.

i. Memonitor apakah semua lubang tanam sudah ditanami dengan baik dan

apabila ada kekurangan, segera di sempurnakan.

j. Dibuat peta pertanaman, laporan penanaman, file pertanaman dengan

lembaran catatan yang akan memuat seluruh informasi pelaksanaan

penanaman (Gambar 4.48 dan 4.49).
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4.3.4. Pemeliharaan dan pengamatan karakter tanaman areal konservasi ex

situ

Pemeliharaan tanaman merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari

kegiatan pembangunan hutan secara keseluruhan, bahkan merupakan kegiatan

yang sangat penting untuk memperoleh pertanaman yang baik. Beberapa

halpenting dalam kegiatan pemeliharaan diantaranya :

a. Kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan jalur 3 meter, pembebasan

tanaman dari gulma, pembukaan tajuk, pembuatan piringan, pendangiran dan

Gambar 4.49 Contoh peta pertanaman
konservasi ex situ di PT.
SBK, Kalteng

Gambar 4.48 Contoh file pertanaman
konservasi ex situ di PT. MHP,
Sumsel
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pemupukan. Kegiatan pemeliharaan tanaman umumnya dimulai dilakukan

pada saat tanaman umur 3 bulan atau 6 bulan, tergantung dari kondisi lahan.

b. Pembersihan jalur 3 meter dan pembebasan tanaman dari gulma dilakukan

dengan cara menebas perdu, semak dan liana yang ada di dalam jalur.

Tanaman pokok yang terlilit liana, segera dibebaskan dan mematikan liana

yang ada di sekitarnya. Kegiatan pembersihan jalur tanaman dapat dilakukan

tiap 3 bulan (pada log over area) atau 6 bulan sekali (pada lahan bekas

kebakaran atau lahan terbuka lainnya) sampai tanaman umur 3 tahun.

c. Pembukaan tajuk dilakukan apabila ada tajuk dari pohon sekitar yg menaungi

tanaman pokok. Ranting/cabang pohon yang menaungi tanaman pokok, harus

dipotong. Terkadang pemotongan ranting/cabang pohon ini tidak efektif

untuk jenis-jenis pionir seperti Macaranga sp. Untuk jenis pionir, akan lebih

efektif apabila batang pokok tanaman di-teres/dimatikan. Pembersihan jalur

ini ditujukan juga untuk membebaskan pohon pokok dari naungan. Kegiatan

pembukaan tajuk dilakukan tiap 6 bulan sekali sampai tanaman umur 3 tahun.

d. Piringan dibuat dengan cara menggemburkan tanah disekeliling tanaman

dengan diameter sekitar 50 cm. Pembuatan piringan dilakukan tiap 3 bulan

sekali pada tahun pertama dan kedua.

e. Pendangiran dilakukan bersamaan dengan pembuatan piringan. Pendangiran

dilakukan terhadap gulma yang ada di dalam piringan.

f. Pemupukan (pupuk pemeliharaan) dilakukan pada saat tanaman umur 6

bulan. Pupuk yang digunakan untuk pemeliharaan umumnya pupuk NPK atau

SP-36. Dosis pupuk yang digunakan antara 75 – 100gram per tanaman.

g. Apabila ada tanaman yang mati, perlu segera disulam dengan bibit sulaman

(dipilih yang bermutu baik dan sesuai dengan labelnya) yang telah

dipersiapkandan ditanam pada waktu yang tepat (periode musim hujan).

h. Perlu selalu diperiksa apakah ada serangan hama dan penyakit, untuk

kemudian di usahakan pemberantasannya sedini mungkin dan dicatat

kejadiannya di dalam file pertanaman.

i. Papan nama perlu diperhatikan, baik penempatannya, kejelasan huruf dan

kekokohannya.

j. Untuk melindungi pertanaman dari bahaya kebakaran, perlu dibuat sekat

bakar dan dibangun menara kebakaran.
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k. Untuk mengetahui karakterisasi pertumbuhan individu dalam populasi

dilakukan pengamatan dengan parameter : persentase hidup, bentuk dan

warna daun/kulit batang/kayu/bunga/buah/biji, tinggi tanaman, diameter

batang, kelurusan batang, kesehatan, kandungan bahan kimia pada

daun/bunga/buah/kayu dan parameter lain sesuai kebutuhan.

4.4. Pendaftaran dan Penetapan Areal Konservasi Sumberdaya Genetik

4.4.1. Prosedur pendaftaran ASDG yang diselenggarakan oleh perorangan dan

badan usaha di luar kawasan hutan

Lokasi ASDG yang diselenggarakan oleh perorangan dan badan usaha di

luar kawasan hutan wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal dengan

prosedur sebagai berikut:

a. Pengelola/penyelenggara ASDG mengajukan permohonan pendaftaran

ASDG kepada Direktur Jenderal, dilampiri deskripsi dan peta lokasi ASDG

(lampiran 5).

b. Direktur Jenderal menyusun daftar ASDG dengan menginput ke dalam data

base ASDG. Bukti pendaftaran disampaikan kepada

pengelola/penyelenggara ASDG sebagaimana Lampiran 14.

4.4.2. Prosedur penetapan ASDG yang diselenggarakan badan usaha di dalam

kawasan hutan

ASDG yang diselenggarakan oleh badan usaha di dalam kawasan hutan

proses penetapannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengelola/penyelenggara ASDG mengajukan permohonan penetapan ASDG

kepada Direktur Jenderal dilampiri dengan deskripsi dan peta lokasi ASDG

(lampiran 5).

b. Direktur Jenderal melaksanakan telaah pengajuan permohonan penetapan

ASDG.

c. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan ASDG berdasarkan telaahan

Direktur Jenderal. Contoh surat keputusan Menteri sebagaimana Lampiran

16.
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4.4.3. Prosedur penetapan ASDG yang diselenggarakan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah

ASDG yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

proses penetapannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengelola/penyelenggara ASDG mengajukan permohonan pertimbangan

teknis kepada Gubernur yang dilampiri dengan rancangan pembangunan

dan peta lokasi ASDG (lampiran 5).

Pertimbangan teknis Gubernur diperlukan karena merupakan program

pemerintah yang dibiayai APBN/APBD.

b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan kelayakan

teknis, meliputi:

 Jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi berdasarkan

nilai sosial ekonomi atau zona ekologis.

 Distribusi geografis dan jumlah populasi yang perlu dikonservasi.

 Tingkat kepadatan populasi dari jenis prioritas sumberdaya genetik yang

akan dikonservasi.

Pertimbangan teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal, contoh surat

pertimbangan teknis dari Gubernur sebagaimana Lampiran 15.

c. Pengelola/penyelenggara ASDG mengajukan permohonan penetapan ASDG

kepada Direktur Jenderal dilampiri dengan rancangan pembangunan dan

peta lokasi ASDG (lampiran 5).

d. Direktur Jenderal melaksanakan telaah pengajuan permohonan penetapan

ASDG.

e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan ASDG berdasarkan telaahan

Direktur Jenderal. Contoh surat keputusan Menteri sebagaimana Lampiran

16.
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5. PEMANFAATAN AREAL KONSERVASI SUMBER DAYA GENETIK

Tegakan konservasi sumberdaya genetik utamanya untuk sumber plasma

nutfah pada kegiatan pemuliaan pohon dan sebagai sumber benih. Pada kasus

penyediaan benih Sengon, pada periode 5 (lima) tahun terakhir, breeder

berusaha untuk mendapatkan benih yang tahan terhadap serangan Penyakit

Karat Puru (Gall Rush Disease) dengan cara mengumpulkan materi genetik

Sengon dari daerah Wamena - Papua, yang berdasarkan hasil uji keturunan lebih

tahan terhadap serangan penyakit tersebut. Konservasi in situ terhadap jenis

Sengon jika telah dilakukan maka akan membantu sekali dalam penyediaan gen-

gen yang tahan terhadap Penyakit Karat Puru dan keperluan lainnya untuk

pemuliaan jenis ini.

Pengembangan tanaman Pinus (Pinus merkusii) di Jawa oleh Perum

Perhutani semula dirahkan untuk menghasilkan produk berupa kayu. Namun

beberapa tahun terakhir karena nilai produksi getah Pinus dinilai lebih besar dari

pada produk kayu, maka arah pemuliaan tanaman Pinus berubah dari produksi

kayu ke produksi getah (bocor getah). Meskipun dasar genetik (genetic base)

pemuliaan jenis Pinus sudah cukup luas, namun masih dirasa perlu untuk

mengumpulkan pohon induk/pohon plus Pinus yang memiliki produksi getah

yang tinggi disebaran alaminya di Aceh dan Sumatera utara. Hal ini membuktikan

pentingnya melindungi tegakan alami jenis tanaman kehutanan dalam bentuk

ASDG dan memulai kegiatan pemuliaan pohon dengan dasar genetik yang luas.

Pada kasus pemuliaan jenis Mahoni dan Gmelina, sebagai jenis yang

didatangkan dari luar Indonesia, memerlukan basis genetik yang luas agar dapat

diseleksi indukan yang memiliki kemampuan produksi kayu yang tingggi. Namun

yang terjadi karena hanya dikembangkan dari beberapa induk saja maka

mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktifitas kayu nya. Upaya yang

perlu dilakukan untuk pemuliaan jenis Mahoni dan Gmelina adalah mengimport

materi genetik dari negara tempat sebaran aslinya. Selain untuk keperluan

pemuliaan pohon, benih yang diimport dipergunakan untuk membangun areal

konservasi sumberdaya genetik secara ex situ.

Pada beberapa jenis yang dilakukan konservasi ex situ dalam bentuk

Tegakan Benih Provenan atau Kebun Benih Semai/Kebun Benih Klon, setelah

dilakukan penjarangan, maka areal konservasi ini dapat dimanfaatkan sebagai
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sumber benih unggul, selain sebagai sumberdaya genetik untuk proses

pemuliaan lebih lanjut.

Tegakan konservasi sumberdaya genetik utamanya untuk sumber plasma

nutfah pada kegiatan pemuliaan pohon dan sebagai sumber benih. Pada kasus

penyediaan benih Sengon, pada periode 5 (lima) tahun terakhir, breeder

berusaha untuk mendapatkan benih yang tahan terhadap serangan Penyakit

Karat Puru (Gall Rush Disease) dengan cara mengumpulkan materi genetik

Sengon dari daerah Wamena - Papua, yang berdasarkan hasil uji keturunan lebih

tahan terhadap serangan penyakit tersebut. Konservasi in situ terhadap jenis

Sengon jika telah dilakukan maka akan membantu sekali dalam penyediaan gen-

gen yang tahan terhadap Penyakit Karat Puru dan keperluan lainnya untuk

pemuliaan jenis ini.

Pengembangan tanaman Pinus (Pinus merkusii) di Jawa oleh Perum

Perhutani semula dirahkan untuk menghasilkan produk berupa kayu. Namun

beberapa tahun terakhir karena nilai produksi getah Pinus dinilai lebih besar dari

pada produk kayu, maka arah pemuliaan tanaman Pinus berubah dari produksi

kayu ke produksi getah (bocor getah). Meskipun dasar genetik (genetic base)

pemuliaan jenis Pinus sudah cukup luas, namun masih dirasa perlu untuk

mengumpulkan pohon induk/pohon plus Pinus yang memiliki produksi getah

yang tinggi disebaran alaminya di Aceh dan Sumatera utara. Hal ini membuktikan

pentingnya melindungi tegakan alami jenis tanaman kehutanan dalam bentuk

ASDG dan memulai kegiatan pemuliaan pohon dengan dasar genetik yang luas.

Pada kasus pemuliaan jenis Mahoni dan Gmelina, sebagai jenis yang

didatangkan dari luar Indonesia, memerlukan basis genetik yang luas agar dapat

diseleksi indukan yang memiliki kemampuan produksi kayu yang tingggi. Namun

yang terjadi karena hanya dikembangkan dari beberapa induk saja maka

mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktifitas kayu nya. Upaya yang

perlu dilakukan untuk pemuliaan jenis Mahoni dan Gmelina adalah mengimport

materi genetik dari negara tempat sebaran aslinya. Selain untuk keperluan

pemuliaan pohon, benih yang diimport dipergunakan untuk membangun areal

konservasi sumberdaya genetik secara ex situ.

Pada beberapa jenis yang dilakukan konservasi ex situ dalam bentuk

Tegakan Benih Provenan atau Kebun Benih Semai/Kebun Benih Klon, setelah

dilakukan penjarangan, maka areal konservasi ini dapat dimanfaatkan sebagai



81

sumber benih unggul, selain sebagai sumberdaya genetik untuk proses

pemuliaan lebih lanjut.
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PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab-Bab terdahulu, pembangunan,

pengelolaan dan penetapan ASDG dimaksudkan untuk melindungi sebanyak-

banyaknya gen/alleleagar jenis target dapat berkembang biak secara alami

sehingga tidak mengalami penurunan kualitas genetiknya akibat erosi genetik

akibat kawin kerabat (inbreeding).

Untuk menyusun strategi konservasi yang tepat perlu dilakukan analisis

vegetasi untuk mendapatkan data sebaran dan kerapatan dari jenis target, untuk

tingkatan hidup: pohon, tiang, pancang dan semai. Data populasi efektif perlu

diketahui untuk memastikan proses regenerasi terjadi pada populasi tersebut.

Penyusunan strategi konservasi sumberdaya genetik akan semakin akurat

jika didasarkan pada hasil analisa keragaman genetik.Untuk mendapatkan data

keragaman genetik dari jenis target maka perlu dilakukan analisa penanda

genetik. Macam penanda genetik: penanda morfologi (mis. warna mahkota

bunga, bentuk biji, permukaan daun), penanda biokimia (mis. isozim/isoenzim,

monoterpene), dan penanda molekuler (mis. AFLP, RAPD, SSR, DNA-sequencing).

Konservasi sumberdaya genetik dilakukan secara in situ dilokasi sebaran

alami maupun secara ex situ diluar lokasi sebaran alami. Idealnya konservasi

suatu jenis target dialaksanakan in situ dan ex situsecara bersama-sama, karena

kedua metoda konservasi tersebut saling melengkapi (complementer).

Mengingat manfaat konservasi sumberdaya genetik ini baru dapat

dirasakan pada masa yang akan datang, maka diperlukan keberpihakan dari para

pembuat kebijakan untuk mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk

melaksanakan kegiatan konservasi ini, sebelum terjadi erosi genetik.

Hasil pembangunan ASDG harus dikelola dengan benar agar areal yang

telah ditetapkan, keragaman genetiknya dapat dipertahankan atau ditingkatkan,

agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualialitas dan produktifitas

budidaya tanaman jenis target.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Penilaian dan Pembobotan Masing-Masing Kriteria

1. Nilai Produksi

Indikator Uraian Nilai

3.1.1. Nilai Produksi

sangat tinggi

Jenis tanaman dengan nilai produksi >Rp. 50
juta/ha/tahun

20

3.1.2. Nilai Produksi tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 30 - 50
juta/ha/tahun

15

3.1.3. Nilai Produksi

sedang

Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 10 - 29
juta/ha/tahun

10

3.1.4. Nilai Produksi

rendah

Jenis tanaman dengan nilai produksi < Rp. 10
juta/ha/tahun

5

2. Lingkup Kegunaan

Indikator Uraian Nilai

3.2.1. Kayu

3.2.1.1. Tiga kelompok

kegunaan

Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk
semua kelompok kegunaan kayu berikut:
1. Kelompok kayu pertukangan

2. Kelompok bubur kayu (pulp), dan

3. Kelompok kayu energi

6

3.2.1.2. Dua kelompok

kegunaan

Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk dua
kelompok kegunaan kayu sebagaimana
disebutkan pada uraian 3.2.1.1.

4

3.2.1.3. Satu kelompok

kegunaan

Jenis yang kayunya hanya bisa digunakan
sebagai kayu pertukangan atau bubur kayu
(pulp) atau kayu energi saja

2

3.2.2. Hasil Hutan Bukan

Kayu

3.2.2.1. Lebih dari dua

kelompok

kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian
tanamannya dan produk turunannya bisa
menghasilkan lebih dari dua kelompok
kegunaan hasil hutan bukan kayu dari lima
kelompok berikut:
1. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah

2. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak

lemak, dan alkaloid

3. Kelompok penghasil pangan

4. Kelompok penghasil bahan pewarna

5. Kelompok lainnya

6
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Indikator Uraian Nilai

3.2.2.2. Dua kelompok

kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian
pohonnya bisa menghasilkan tiga kelompok
kegunaan hasil hutan bukan kayu sebagaimana
disebutkan pada uraian 3.2.2.1.

4

3.2.2.3. Satu kelompok

kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian
pohonnya bisa menghasilkan hanya satu
kelompok kegunaan hasil hutan bukan kayu
sebagaimana disebutkan pada uraian 3.2.2.1.

2

3.2.2.4. Tidak

menghasilkan

HHBK

Jenis yang tidak menghasilkan hasil hutan
bukan kayu

0

3.2.3. Sosial Budaya

3.2.3.1. Digunakan dalam

upacara adat dan

atau ritual

keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian
pohonnya biasa digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan baik dalam skala
lokal maupun skala yang lebih luas.

3

3.2.3.2. Tidak digunakan

dalam upacara

adat dan atau

ritual keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian
pohonnya tidak digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan baik dalam skala
lokal maupun skala yang lebih luas

0

3. Potensi Pasar

Indikator Uraian Nilai

3.3.1. Ketersediaan

Produk

3.3.1.1. Sedikit apabila jenis tersebut mempunyai sebaran
alam dan atau ditanam dalam skala luas di ≤3
propinsi yang ada di Indonesia

9

3.3.1.2. Sedang apabila jenis tersebut mempunyai sebaran
alam dan atau ditanam dalam skala luas di 4-10
propinsi yang ada di Indonesia

6

3.3.1.3. Banyak apabila jenis tersebut mempunyai sebaran
alam dan atau ditanam dalam skala luas di >10
propinsi yang ada di Indonesia

3

3.3.2. PermintaanPasar

Internasional

3.3.2.1. Banyak apabila ada permintaan terhadap produk di ≥10
negara di pasaran dunia

8

3.3.2.2. Sedang apabila ada permintaan terhadap produk di 3-
9negara di pasaran dunia

6

3.3.2.3. Sedikit apabila ada permintaan terhadap produk di <3
negara di pasaran dunia

4

3.3.2.4. Tidak ada apabila tidak ada permintaan terhadap produk
di pasaran dunia

2

3.3.3. Permintaan Pasar

Domestik

3.3.3.1. Banyak apabila ada permintaan produk di ≥10 propinsi 8
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Indikator Uraian Nilai

di Indonesia

3.3.3.2. Sedang apabila ada permintaan produk di 4-10 propinsi
di Indonesia

6

3.3.3.3. Sedikit apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi
di Indonesia

3

4. Pilihan Pengguna

Indikator Uraian Nilai

3.4.1. Tiga kelompok

pengguna

Jenis digunakan oleh semua kelompok
pengguna sebagai berikut:
1. Masyarakat

2. Pemerintah/BUMN/BUMD dan

3. Swasta

15

3.4.2. Dua kelompok

pengguna

Jenis digunakan oleh dua kelompok pengguna
sebagaimana disebut pada uraian 3.4.1

10

3.4.3. Satu kelompok

pengguna

Jenis digunakan oleh hanya salah satu dari
kelompok pengguna sebagaimana disebut pada
uraian 3.4.1 saja

5

5. Status Kelangkaan

Indikator Uraian Nilai

3.5.1. Endemisitas jenis

3.5.1.1. Endemik lokal Jenis yang hanya ditemukan di salah satu lokasi
tertentu, dengan daerah penyebaran yang
sangat terbatas

6

3.5.1.2. Endemik regional Jenis yang hanya ditemukan di salah satu
wilayah pulau atau region tertentu, dengan
daerah penyebaran yang terbatas

4

3.5.1.3. Endemik nasional Jenis yang hanya ditemukan di Indonesia saja 2

3.5.1.4. Non endemik Jenis yang tidak hanya ditemukan di Indonesia
saja, tetapi di banyak negara, termasuk jenis
asing yang tumbuh di Indonesia

0

3.5.2. Status konservasi

3.5.2.1. Critically

Endangered (CR)

Suatu jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di
alam

13

3.5.2.2. Endangered (EN) Suatu jenis dikatakan genting jika jenis
tersebut tidak termasuk kategori kritis saat
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di
alam dalam waktu dekat

10

3.5.2.3. Vulnerable (VU) Suatu jenis dikatakan rentan jika jenis tersebut
tidak termasuk kategori kritis atau genting

10
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Indikator Uraian Nilai

tetapi menghadapi resiko kepunahan tinggi di
alam

3.5.2.4. Near Threatened

(NT)

jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk
dikatakan terancam punah

7

3.5.2.5. Least Concern

(LC)

jenis yang tidak begitu menjadi perhatian 3

3.5.2.6. Data Deficient

(DD) dan Not

Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika
informasi yang diperlukan, baik sifatnya
langsung maupun tidak langsung, untuk
menelaah resiko kepunahan jenis dimaksud
berdasarkan distribusi atau status tidak
memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan
tidak dievaluasi jika jenis tersebut tidak dinilai
berdasarkan kriteria di atas.

2

3.5.3. Kondisi habitat

3.5.3.1. Habitat yang

sesuai tinggal

sedikit

Jenis yang habitat alaminya tinggal sedikit 6

3.5.3.2. Habitat yang

sesuai mengalami

penurunan

Jenis yang habitat alaminya mengalami
penurunan

4

3.5.3.3. Habitat yang

sesuai cukup

tersedia dan

stabil

Jenis yang habitat alaminya cukup tersedia dan
stabil

2



89

Lampiran 2. Contoh Pelaksanaan Perhitungan Dalam Rangka Penetapan Jenis Prioritas

1. Jati (Tectona grandis)

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.1 Nilai Produksi (Nilai 20 dari 20)

3.1.1 Nilai Produksi sangat tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi >Rp. 50
juta/ha/tahun

Tanaman jati menghasilkan kayu 300 m
3
/ha pada

umur tebang 15 tahun. Harga jual mencapai Rp
5.000.000 / m

3
.Dengan biaya produksi selama 15

tahun adalah sebesar Rp.100.000.000, maka
keuntungan dari penanaman jati pertahun adalah
sebesar Rp 90.000.000

20

3.1.2 Nilai Produksi tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 30 - 50
juta/ha/tahun

3.1.3 Nilai Produksi sedang Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 10 - 29
juta/ha/tahun

3.1.4 Nilai Produksi rendah Jenis tanaman dengan nilai produksi < Rp. 10
juta/ha/tahun

3.2 Lingkup Kegunaan (Nilai 6 dari 15)

3.2.1 Kayu

3.2.1.1 Tiga kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk semua
kelompok kegunaan kayu berikut:
1. Kelompok kayu pertukangan
2. Kelompok bubur kayu (pulp), dan
3. Kelompok kayu energi

3.2.1.2 Dua kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk dua kelompok
kegunaan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.1.1.

Kayunya dapat digunakan untuk kayu pertukangan
(konstruksi dan mebel) dan kayu energi (cabang dan
ranting biasa digunakan masyarakat sebagai kayu
bakar)

4

3.2.1.3 Satu kelompok kegunaan Jenis yang kayunya hanya bisa digunakan sebagaikayu
pertukangan atau bubur kayu (pulp)atau kayu energi
saja
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Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.2.2 HHBK

3.2.2.1. Lebih dari dua kelompok
kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian tanamannya
dan produk turunannya bisa menghasilkan lebih dari dua
kelompok kegunaan hasil hutan bukan kayu dari lima
kelompok berikut:
1. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah
2. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak, dan

alkaloid
3. Kelompok penghasil pangan
4. Kelompok penghasil bahan pewarna
5. Kelompok lainnya

3.2.2.2. Dua kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan tiga kelompok kegunaan hasil hutan
bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

3.2.2.3. Satu kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan hanya satu kelompok kegunaan hasil
hutan bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

Daun jati bisa digunakan sebagai pembungkus
makanan

2

3.2.2.4. Tidak menghasilkan HHBK Jenis yang tidak menghasilkan hasil hutan bukan kayu

3.2.3. Sosial Budaya

3.2.3.1. Digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

3.2.3.2. Tidak digunakan dalam upacara
adat dan atau ritual
keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
tidak biasa digunakan dalam upacara adat atau ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

Tanaman jati tidak digunakan dalam upacara adat dan
ritual keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala
yang lebih luas

0

3.3. Potensi Pasar (Nilai 19 dari 25)

3.3.1. Ketersediaan Produk

3.3.1.1. Sedikit apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di ≤3 propinsi yang ada di
Indonesia
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Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.3.1.2. Sedang apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di 4-10 propinsi yang ada
di Indonesia

3.3.1.3. Banyak apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di >10 propinsi yang ada
di Indonesia

Jati tersebar di seluruh Jawa (Jawa Tengah, Jawa
Timur,Jawa Barat, DIY), Bali, Nusa Tenggara, Muna,

Madura, Sulawesi, Bima di pulau Sumbawa dn Pulau
Buru serta Lampung di Pulau Sumatera

3

3.3.2. Permintaan Pasar Internasional

3.3.2.1. Banyak apabila ada permintaan terhadap produk di ≥10 negara
di pasaran dunia

Produk jati di ekspor di antara lain: Italia, Taiwan,
Korea Selatan, Inggris, Belanda, Prancis,

Kanada, Australia, Jepang dan China

8

3.3.2.2. Sedang apabila ada permintaan terhadap produk di 3-10 negara
di pasaran dunia

3.3.2.3. Sedikit apabila ada permintaan terhadap produk di <3 negara di
pasaran dunia

3.3.2.4. Tidak ada apabila tidak ada permintaan terhadap produk di
pasaran dunia

3.3.3. Permintaan Pasar Domestik

3.3.3.1. Banyak apabila ada permintaan produk di ≥10 propinsi di
Indonesia

Seluruh Indonesia 8

3.3.3.2. Sedang apabila ada permintaan produk di 4-10 propinsi di
Indonesia

3.3.3.3. Sedikit apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi di
Indonesia

3.4. Pilihan Pengguna (Nilai 15 dari 15)

3.4.1. Tiga kelompok pengguna Jenis digunakan oleh masyarakat,
pemerintah/BUMN/BUMD dan swasta

Benih banyak digunakan oleh masyarakat untuk hutan
rakyat, pemerintah/BUMN/BUMD untuk program
GNRHL dan kegiatan penanaman oleh pemerintah
lainnya dan swasta untuk HTI

15

3.4.2. Dua kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan oleh dua kelompok
pengguna benih sebagaimana disebutkan pada uraian
3.4.1.
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Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.4.3 Satu kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan olehsatu kelompok saja
sebagaimana disebutkan pada uraian 3.4.1.

3.5. Status Kelangkaan (Nilai 4 dari 25)

3.5.1. Endemisitas

3.5.1.1. Endemik lokal Jenis yang hanya ditemukan di salah satu lokasi tertentu,
dengan daerah penyebaran yang sangat terbatas

3.5.1.2. Endemik regional Jenis yang hanya ditemukan di salah satu wilayah pulau
atau region tertentu, dengan daerah penyebaran yang
terbatas

3.5.1.3. Endemik nasional Jenis yang hanya ditemukan di Indonesia saja

3.5.1.4. Non endemik Jenis yang tidak endemik Jati memiliki persebaran yang cukup luas, meliputi
sebagian besar India, Myanmar, Laos, Kamboja, bagian
barat Thailand dan Indo-China. Jati juga tumbuh di
Afrika (Sudan, Kenya, Tanzania, Tanganyika, Uganda,
Lower Guinea, Ghana, Nigeria, Afrika Barat ), New
Zaeland, Australia (Queensland), Kepulauan Fiji,
Taiwan, Kepulauan Pasifik. Di Benua Amerika, jati
tumbuh Jamaica, Panama, Argentina, Puertorico,
Kepulauan Tobaqo dan Suriname. Di Indonesia, jati
terdapat di sebagian Pulau Jawa dan beberapa
kepulauan kecil seperti di Muna, Kangen, Sumba dan
Bali

0

3.5.2. Status konservasi

3.5.2.1. Critically Endangered (CR) Suatu jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam

3.5.2.2Endangered (EN) Suatu jenis dikatakan genting jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis saat menghadapi resiko
kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat

3.5.2.3. Vulnerable (VU) Suatu jenis dikatakan rawan jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi



93

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

resiko kepunahan tinggi di alam

3.5.2.Near Threatened (NT) jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk dikatakan
terancam punah

3.5.2.1. Least Concern (LC) jenis yang tidak begitu menjadi perhatian

3.5.2.2. Data Deficient (DD) dan Not
Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika informasi
yang diperlukan, baik sifatnya langsung maupun tidak
langsung, untuk menelaah resiko kepunahan jenis
dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak
memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan tidak
dievaluasi jika jenis tersebut tidak dinilai berdasarkan
kriteria di atas.

2

3.5.3. Kondisi habitat

3.5.3.1. Habitat yang sesuai tinggal
sedikit

Jenis yang habitat alaminya tinggal sedikit

3.5.3.2. Habitat yang sesuai mengalami
penurunan

Jenis yang habitat alaminya mengalami penurunan

3.5.3.3. Habitat yang sesuai cukup
tersedia dan stabil

Jenis yang habitat alaminya cukup tersedia dan stabil Habitat masih cukup tersedia dan relatif stabil 2

TOTAL NILAI KRITERIA 64
(Proritas

tinggi)
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2. Kayu putih (Melaleuca cajuputi subsp. cajuputi)

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.1 Nilai Produksi (Nilai 5 dari 20)

3.1.1. Nilai Produksi sangat tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi >Rp. 50
juta/ha/tahun

3.1.2. Nilai Produksi tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 30 - 50
juta/ha/tahun

3.1.3. Nilai Produksi sedang Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 10 - 29
juta/ha/tahun

3.1.4. Nilai Produksi rendah Jenis tanaman dengan nilai produksi < Rp. 10
juta/ha/tahun

Tanaman kayuputih dengan jumlah tanaman sebanyak
1500 pohon/ha mengasilkan 3000 kg daun per tahun.
Dengan rendemen minyak 2% akan dihasilkan minyak
kayu putih (MKP) sebanyak 60 kg. Dengan harga MKP
Rp100.000/kg maka diperoleh penghasilan Rp.
6.000.000 /tahun. Dengan biaya produksi Rp.
1.800.000/tahun maka diperoleh keuntungan sebesar
Rp.4.200.000/tahun

5

3.2 Lingkup Kegunaan (Nilai 4 dari 15)

3.2.1 Kayu

3.2.1.1 Tiga kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk semua
kelompok kegunaan kayu berikut:
1. Kelompok kayu pertukangan
2. Kelompok bubur kayu (pulp), dan
3. Kelompok kayu energi

3.2.1.2 Dua kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk dua kelompok
kegunaan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.1.1.

3.2.1.3 Satu kelompok kegunaan Jenis yang kayunya hanya bisa digunakan sebagaikayu
pertukangan atau bubur kayu (pulp)atau kayu energi saja

Kayu putih yang sudah tidak produktif bisa digunakan
sebagai kayu bakar

2

3.2.2 HHBK

3.2.2.1. Lebih dari dua kelompok
kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian tanamannya
dan produk turunannya bisa menghasilkan lebih dari dua
kelompok kegunaan hasil hutan bukan kayu dari lima
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kelompok berikut:
1. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah
2. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak, dan

alkaloid
3. Kelompok penghasil pangan
4. Kelompok penghasil bahan pewarna
5. Kelompok lainnya

3.2.2.2. Dua kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan tiga kelompok kegunaan hasil hutan
bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

3.2.2.3. Satu kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan hanya satu kelompok kegunaan hasil
hutan bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

Tanaman kayu putih termasuk dalam kelompok
penghasil minyak atsiri

2

3.2.2.4. Tidak menghasilkan HHBK Jenis yang tidak menghasilkan hasil hutan bukan kayu

3.2.3. Sosial Budaya

3.2.3.1. Digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

3.2.3.2. Tidak digunakan dalam upacara
adat dan atau ritual
keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
tidak biasa digunakan dalam upacara adat atau ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

Tanaman kayu putih tidak digunakan dalam upacara
adat dan ritual keagamaan baik dalam skala 95ias95
maupun skala yang lebih luas

0

3.3. Potensi Pasar (Nilai 20 dari 25)

3.3.1. Ketersediaan Produk

3.3.1.1. Sedikit apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di ≤3 propinsi yang ada di
Indonesia

3.3.1.2. Sedang apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di 4-10 propinsi yang ada
di Indonesia

Sebaran kayu putih terdapat di Jawa, Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua

6

3.3.1.3. Banyak apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
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atau ditanam dalam skala luas di >10 propinsi yang ada
di Indonesia

3.3.2. Permintaan Pasar Internasional

3.3.2.1. Banyak apabila ada permintaan terhadap produk di ≥10 negara
di pasaran dunia

3.3.2.2. Sedang apabila ada permintaan terhadap produk di 3-10 negara
di pasaran dunia

Minyak atsiri seperti minyak nilam, cengkeh, pala dan
minyak kayu putih diekspor ke Eropa, Amerika, India
dan China

6

3.3.2.3. Sedikit apabila ada permintaan terhadap produk di <3 negara di
pasaran dunia

3.3.2.4. Tidak ada apabila tidak ada permintaan terhadap produk di
pasaran dunia

3.3.3. Permintaan Pasar Domestik

3.3.3.1. Banyak apabila ada permintaan produk di ≥10 propinsi di
Indonesia

Ada permintaan dari seluruh Indonesia 8

3.3.3.2. Sedang apabila ada permintaan produk di 4-10 propinsi di
Indonesia

3.3.3.3. Sedikit apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi di
Indonesia

3.4. Pilihan Pengguna (Nilai 15 dari 15)

3.4.1. Tiga kelompok pengguna Jenis digunakan oleh masyarakat,
pemerintah/BUMN/BUMD dan swasta

Benih digunakan oleh masyarakat,
pemerintah/BUMN/BUMD dan swasta

15

3.4.2. Dua kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan oleh dua kelompok
pengguna benih sebagaimana disebutkan pada uraian
3.4.1.

3.4.3 Satu kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan olehsatu kelompok saja
sebagaimana disebutkan pada uraian 3.4.1.

3.5. Status Kelangkaan (Nilai 6 dari 25)

3.5.1. Endemisitas

3.5.1.1. Endemik lokal Jenis yang hanya ditemukan di salah satu lokasi tertentu,
dengan daerah penyebaran yang sangat terbatas
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3.5.1.2. Endemik regional Jenis yang hanya ditemukan di salah satu wilayah pulau
atau region tertentu, dengan daerah penyebaran yang
terbatas

3.5.1.3. Endemik nasional Jenis yang hanya ditemukan di Indonesia saja

3.5.1.4. Non endemik Jenis yang tidak endemik Sebaran alam kayuputih adalah diP. Buru, P. Seram, P.
Ambon, P. Aru, P. Tanimbar, P. Timor dan bagian barat
daya Australia

0

3.5.2. Status konservasi

3.5.2.1. Critically Endangered (CR) Suatu Jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam

3.5.2.2. Endangered (EN) Suatu jenis dikatakan genting jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis saat menghadapi resiko
kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat

3.5.2.3. Vulnerable (VU) Suatu jenis dikatakan rawan jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi
resiko kepunahan tinggi di alam

3.5.2.4. Near Threatened (NT) jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk dikatakan
terancam punah

3.5.2.5. Least Concern (LC) jenis yang tidak begitu menjadi perhatian

3.5.2.6. Data Deficient (DD) dan Not
Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika informasi
yang diperlukan, baik sifatnya langsung maupun tidak
langsung, untuk menelaah resiko kepunahan jenis
dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak
memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan tidak
dievaluasi jika jenis tersebut tidak dinilai berdasarkan
kriteria di atas.

Jenis tidak terancam punah sehingga kekurangan data
untuk menelaah resiko kepunahan

2

3.5.3. Kondisi habitat

3.5.3.1. Habitat yang sesuai tinggal
sedikit

Jenis yang habitat alaminya tinggal sedikit
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3.5.3.2. Habitat yang sesuai mengalami
penurunan

Jenis yang habitat alaminya mengalami penurunan Terjadi penurunan habitan alami karena konversi
lahan

4

3.5.3.3. Habitat yang sesuai cukup
tersedia dan stabil

Jenis yang habitat alaminya cukup tersedia dan stabil

TOTAL NILAI KRITERIA 50
(Prioritas
sedang)
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3. Sengon (Falcataria moluccana)

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.1 Nilai Produksi (Nilai 20 dari 20)

3.1.1 Nilai Produksi sangat tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi >Rp. 50
juta/ha/tahun

Jumlah pohon sengon per hektar adalah 1250. Dengan
daur 5 tahun, diperhitungkan %tase kematian sekitar
20% sehingga jumlah pohon di akhir daur ada 1000.
Harga per pohon pada umur 5 tahun Rp. 400.000 dan
total biaya operasional sekitar Rp. 20.000.000. Dengan
demikian, total penghasilan adalah sebesar Rp.
380.000.000 atau 76.000.000/ha/thn.

20

3.1.2 Nilai Produksi tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 30 - 50
juta/ha/tahun

3.1.3 Nilai Produksi sedang Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 10 - 29
juta/ha/tahun

3.1.4 Nilai Produksi rendah Jenis tanaman dengan nilai produksi < Rp. 10
juta/ha/tahun

3.2 Lingkup Kegunaan (Nilai 6 dari 15)

3.2.1 Kayu

3.2.1.1 Tiga kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk semua
kelompok kegunaan kayu berikut:
1. Kelompok kayu pertukangan
2. Kelompok bubur kayu (pulp), dan
3. Kelompok kayu energi

Kayu sengon dapat dimanfaatkan untuk kayu
pertukangan, pulp dan kayu energi

6

3.2.1.2 Dua kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk dua kelompok
kegunaan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.1.1.

3.2.1.3 Satu kelompok kegunaan Jenis yang kayunya hanya bisa digunakan sebagaikayu
pertukangan atau bubur kayu (pulp)atau kayu energi
saja

3.2.2 HHBK

3.2.2.1. Lebih dari dua kelompok
kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian tanamannya
dan produk turunannya bisa menghasilkan lebih dari dua
kelompok kegunaan hasil hutan bukan kayu dari lima
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kelompok berikut:
1. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah
2. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak, dan

alkaloid
3. Kelompok penghasil pangan
4. Kelompok penghasil bahan pewarna
5. Kelompok lainnya

3.2.2.2. Dua kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan tiga kelompok kegunaan hasil hutan
bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

3.2.2.3. Satu kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan hanya satu kelompok kegunaan hasil
hutan bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

3.2.2.4. Tidak menghasilkan HHBK Jenis yang tidak menghasilkan hasil hutan bukan kayu Tanaman sengon tidak menghasilkan hasil hutan
bukan kayu

0

3.2.3. Sosial Budaya

3.2.3.1. Digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

3.2.3.2. Tidak digunakan dalam upacara
adat dan atau ritual
keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
tidak biasa digunakan dalam upacara adat atau ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

Tanaman sengon tidak digunakan dalam upacara adat
dan ritual keagamaan baik dalam skala 100ias100
maupun skala yang lebih luas

0

3.3. Potensi Pasar (Nilai 15 dari 25)

3.3.1. Ketersediaan Produk

3.3.1.1. Sedikit apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di ≤3 propinsi yang ada di
Indonesia

3.3.1.2. Sedang apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di 4-10 propinsi yang ada
di Indonesia
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3.3.1.3. Banyak apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di >10 propinsi yang ada
di Indonesia

Tersebar antara lain di : Jawa Barat, Banten, Jawa
Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kaltim,
Jambi, lampung, Maluku Utara, Papua

3

3.3.2. Permintaan Pasar Internasional

3.3.2.1. Banyak apabila ada permintaan terhadap produk di ≥10 negara
di pasaran dunia

3.3.2.2. Sedang apabila ada permintaan terhadap produk di 3-10 negara
di pasaran dunia

Permintaan dari Cina, Jepang, timur tengah,
koreaselatan

6

3.3.2.3. Sedikit apabila ada permintaan terhadap produk di <3 negara di
pasaran dunia

3.3.2.4. Tidak ada apabila tidak ada permintaan terhadap produk di
pasaran dunia

3.3.3. Permintaan Pasar Domestik

3.3.3.1. Banyak apabila ada permintaan produk di ≥10 propinsi di
Indonesia

3.3.3.2. Sedang apabila ada permintaan produk di 4-10 propinsi di
Indonesia

Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB,
Kalimantan Barat, Kaltim, Jambi, lampung,

6

3.3.3.3. Sedikit apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi di
Indonesia

3.4. Pilihan Pengguna (Nilai 15 dari 15)

3.4.1. Tiga kelompok pengguna Jenis digunakan oleh masyarakat,
pemerintah/BUMN/BUMD dan swasta

Benih sengon telah digunakan hampir semua
kelompok pengguna, baik pemerintah, kalangan
swasta juga masyarakat

15

3.4.2. Dua kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan oleh dua kelompok
pengguna benih sebagaimana disebutkan pada uraian
3.4.1.

3.4.3 Satu kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan olehsatu kelompok saja
sebagaimana disebutkan pada uraian 3.4.1.

3.5. Status Kelangkaan (Nilai 4 dari 25)



102

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.5.1. Endemisitas

3.5.1.1. Endemik lokal Jenis yang hanya ditemukan di salah satu lokasi tertentu,
dengan daerah penyebaran yang sangat terbatas

3.5.1.2. Endemik regional Jenis yang hanya ditemukan di salah satu wilayah pulau
atau region tertentu, dengan daerah penyebaran yang
terbatas

3.5.1.3. Endemik nasional Jenis yang hanya ditemukan di Indonesia saja

3.5.1.4. Non endemik Jenis yang tidak endemik Sengon tumbuh alami di Maluku, Papua, Papua New
Guinea, Pulau Solomon dan Taompala

0

3.5.2. Status konservasi

3.5.2.1. Critically Endangered (CR) Suatu jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam

3.5.2.2. Endangered (EN) Suatu jenis dikatakan genting jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis saat menghadapi resiko
kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat

3.5.2.3. Vulnerable (VU) Suatu jenis dikatakan rawan jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi
resiko kepunahan tinggi di alam

3.5.2.4. Near Threatened (NT) jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk dikatakan
terancam punah

3.5.2.5. Least Concern (LC) jenis yang tidak begitu menjadi perhatian

3.5.2.6. Data Deficient (DD) dan Not
Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika informasi
yang diperlukan, baik sifatnya langsung maupun tidak
langsung, untuk menelaah resiko kepunahan jenis
dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak
memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan tidak
dievaluasi jika jenis tersebut tidak dinilai berdasarkan
kriteria di atas.

Jenis tidak terancam punah sehingga kekurangan data
untuk menelaah resiko kepunahan

2
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3.5.3. Kondisi habitat

3.5.3.1. Habitat yang sesuai tinggal
sedikit

Jenis yang habitat alaminya tinggal sedikit

3.5.3.2. Habitat yang sesuai mengalami
penurunan

Jenis yang habitat alaminya mengalami penurunan

3.5.3.3. Habitat yang sesuai cukup
tersedia dan stabil

Jenis yang habitat alaminya cukup tersedia dan stabil Habitat sengon masih banyak 2

TOTAL NILAI KRITERIA 60
(Prioritas

tinggi)
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4. Nyamplung (Calophyllum inophyllum)

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.1 Nilai Produksi (Nilai 10 dari 20)

3.1.1 Nilai Produksi sangat tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi >Rp. 50
juta/ha/tahun

3.1.2 Nilai Produksi tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 30 - 50
juta/ha/tahun

3.1.3 Nilai Produksi sedang Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 10 - 29
juta/ha/tahun

Penanaman nyamplung untuk produksi biji. Dengan
jarak tanam yang digunakan 5x5 m (400 pohon/ha),
persen hidup 70 %, produksi biji/pohon 50 kg maka
akan diperoleh 14 ton biji nyamplung/ha/thn. Harga
biji nyamplung/kg Rp 1.100,-. Tanaman nyamplung
mulai berbuah mulai umur 7 tahun dan mempunyai
daur ekonomi sampai umur 50 tahun.Penerimaan
yang akan diterima mulai tahun ketujuh adalah Rp
15,4 juta/ha/thn

10

3.1.4 Nilai Produksi rendah Jenis tanaman dengan nilai produksi < Rp. 10
juta/ha/tahun

3.2 Lingkup Kegunaan (Nilai 4 dari 15)

3.2.1 Kayu

3.2.1.1 Tiga kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk semua
kelompok kegunaan kayu berikut:
1. Kelompok kayu pertukangan
2. Kelompok bubur kayu (pulp), dan
3. Kelompok kayu energi

3.2.1.2 Dua kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk dua kelompok
kegunaan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.1.1.

3.2.1.3 Satu kelompok kegunaan Jenis yang kayunya hanya bisa digunakan sebagaikayu
pertukangan atau bubur kayu (pulp)atau kayu energi
saja

Kayu nyamplung dapat digunakan untuk kayu
pertukangan (balok, tiang, papan lantai, perahu dan
bahan konstruksi ringan)

2
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3.2.2 HHBK

3.2.2.1. Lebih dari dua kelompok
kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian tanamannya
dan produk turunannya bisa menghasilkan lebih dari dua
kelompok kegunaan hasil hutan bukan kayu dari lima
kelompok berikut:
1. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah
2. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak, dan

alkaloid
3. Kelompok penghasil pangan
4. Kelompok penghasil bahan pewarna
5. Kelompok lainnya

3.2.2.2. Dua kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan tiga kelompok kegunaan hasil hutan
bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

3.2.2.3. Satu kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan hanya satu kelompok kegunaan hasil
hutan bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

Tanaman nyamplung dapat menghasilkan biofuel dan
obat. (kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak
dan alkaloid)

2

3.2.2.4. Tidak menghasilkan HHBK Jenis yang tidak menghasilkan hasil hutan bukan kayu

3.2.3. Sosial Budaya

3.2.3.1. Digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

3.2.3.2. Tidak digunakan dalam upacara
adat dan atau ritual
keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
tidak biasa digunakan dalam upacara adat atau ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

Tanaman nyamplung tidak digunakan dalam upacara
adat dan ritual keagamaan baik dalam skala 105ias105
maupun skala yang lebih luas

0

3.3. Potensi Pasar (Nilai 8 dari 25)

3.3.1. Ketersediaan Produk

3.3.1.1. Sedikit apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di ≤3 propinsi yang ada di
Indonesia
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3.3.1.2. Sedang apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di 4-10 propinsi yang ada
di Indonesia

3.3.1.3. Banyak apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di >10 propinsi yang ada
di Indonesia

Tumbuh dan telah di tanam di Sumatera Barat, Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, hingga

Nusa Tenggara Timur dan Papua

3

3.3.2. Permintaan Pasar Internasional

3.3.2.1. Banyak apabila ada permintaan terhadap produk di ≥10 negara
di pasaran dunia

3.3.2.2. Sedang apabila ada permintaan terhadap produk di 3-10 negara
di pasaran dunia

3.3.2.3. Sedikit apabila ada permintaan terhadap produk di <3 negara di
pasaran dunia

3.3.2.4. Tidak ada apabila tidak ada permintaan terhadap produk di
pasaran dunia

Belum ada informasi negara importir minyak
nyamplung

2

3.3.3. Permintaan Pasar Domestik

3.3.3.1. Banyak apabila ada permintaan produk di ≥10 propinsi di
Indonesia

3.3.3.2. Sedang apabila ada permintaan produk di 4-10 propinsi di
Indonesia

3.3.3.3. Sedikit apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi di
Indonesia

Di Cilacap, kayunya untuk membuat perahu. 3

3.4. Pilihan Pengguna (Nilai 10 dari 15)

3.4.1. Tiga kelompok pengguna Jenis digunakan oleh masyarakat,
pemerintah/BUMN/BUMD dan swasta

3.4.2. Dua kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan oleh dua kelompok
pengguna benih sebagaimana disebutkan pada uraian
3.4.1.

Tanaman nyamplung digunakan oleh instansi
pemerintah dan masyarakat

10

3.4.3 Satu kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan olehsatu kelompok saja
sebagaimana disebutkan pada uraian 3.4.1.
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3.5. Status Kelangkaan (Nilai 5 dari 25)

3.5.1. Endemisitas

3.5.1.1. Endemik lokal Jenis yang hanya ditemukan di salah satu lokasi tertentu,
dengan daerah penyebaran yang sangat terbatas

3.5.1.2. Endemik regional Jenis yang hanya ditemukan di salah satu wilayah pulau
atau region tertentu, dengan daerah penyebaran yang
terbatas

3.5.1.3. Endemik nasional Jenis yang hanya ditemukan di Indonesia saja

3.5.1.4. Non endemik Jenis yang tidak endemik Nyamplung secara alami dijumpai di Asia Tenggara,
India, Afrika, Australia Utara, Indonesia, dll

0

3.5.2. Status konservasi

3.5.2.1. Critically Endangered (CR) Suatu jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam

3.5.2.2. Endangered (EN) Suatu jenis dikatakan genting jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis saat menghadapi resiko
kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat

3.5.2.3. Vulnerable (VU) Suatu jenis dikatakan rawan jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi
resiko kepunahan tinggi di alam

3.5.2.4. Near Threatened (NT) jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk dikatakan
terancam punah

3.5.2.5. Least Concern (LC) jenis yang tidak begitu menjadi perhatian Jenis tidak terancam punah sehingga tidak menjadi
perhatian

3

3.5.2.6. Data Deficient (DD) dan Not
Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika informasi
yang diperlukan, baik sifatnya langsung maupun tidak
langsung, untuk menelaah resiko kepunahan jenis
dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak
memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan tidak
dievaluasi jika jenis tersebut tidak dinilai berdasarkan
kriteria di atas.
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3.5.3. Kondisi habitat

3.5.3.1. Habitat yang sesuai tinggal
sedikit

Jenis yang habitat alaminya tinggal sedikit

3.5.3.2. Habitat yang sesuai mengalami
penurunan

Jenis yang habitat alaminya mengalami penurunan

3.5.3.3. Habitat yang sesuai cukup
tersedia dan stabil

Jenis yang habitat alaminya cukup tersedia dan stabil Nyamplung dapat dijumpai dengan cukup mudah pada
sebaran alaminya di Indonesia pada berbagai tipe
habitat

2

TOTAL NILAI KRITERIA 37
(Prioritas
kurang)
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5. Ramin (Gonystylus bancanus)

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.1 Nilai Produksi (Nilai 10 dari 20)

3.1.1 Nilai Produksi sangat tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi >Rp. 50
juta/ha/tahun

3.1.2 Nilai Produksi tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 30 - 50
juta/ha/tahun

3.1.3 Nilai Produksi sedang Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 10 - 29
juta/ha/tahun

Jumlah individu/ha diasumsikan 20 pohon (saat ini di
alam 0,76 phn/ha). Dengan daur 40 tahun,
diperkirakan volume per pohon 5 m3 pada akhir daur.
Bila harga kayu ramin 1000USD/m3; biaya Rp.
50.000.000, maka nilai produksi adalah Rp.
23.750.000/ha/tahun

10

3.1.4 Nilai Produksi rendah Jenis tanaman dengan nilai produksi < Rp. 10
juta/ha/tahun

3.2 Lingkup Kegunaan (Nilai 4 dari 15)

3.2.1 Kayu

3.2.1.1 Tiga kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk semua
kelompok kegunaan kayu berikut:
1. Kelompok kayu pertukangan
2. Kelompok bubur kayu (pulp), dan
3. Kelompok kayu energi

3.2.1.2 Dua kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk dua kelompok
kegunaan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.1.1.

3.2.1.3 Satu kelompok kegunaan Jenis yang kayunya hanya bisa digunakan sebagaikayu
pertukangan atau bubur kayu (pulp)atau kayu energi
saja

Kayu ramin dimanfaatkan untuk kayu pertukangan
antara lain untuk mebel, flooring, plywood dan panel
dinding

2

3.2.2 HHBK

3.2.2.1. Lebih dari dua kelompok
kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian tanamannya
dan produk turunannya bisa menghasilkan lebih dari dua
kelompok kegunaan hasil hutan bukan kayu dari lima
kelompok berikut:
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Kriteria (bobot) Uraian Nilai

1. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah
2. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak, dan

alkaloid
3. Kelompok penghasil pangan
4. Kelompok penghasil bahan pewarna
5. Kelompok lainnya

3.2.2.2. Dua kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan tiga kelompok kegunaan hasil hutan
bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

3.2.2.3. Satu kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan hanya satu kelompok kegunaan hasil
hutan bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

Tanaman gaharu dapat menghasilkan minyak atsiri
dan obat. (kelompok penghasil minyak atsiri, minyak
lemak dan alkaloid)

2

3.2.2.4. Tidak menghasilkan HHBK Jenis yang tidak menghasilkan hasil hutan bukan kayu

3.2.3. Sosial Budaya

3.2.3.1. Digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

3.2.3.2. Tidak digunakan dalam upacara
adat dan atau ritual
keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
tidak biasa digunakan dalam upacara adat atau ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

Tanaman ramin tidak digunakan dalam upacara adat
dan ritual keagamaan baik dalam skala 110ias110
maupun skala yang lebih luas

0

3.3. Potensi Pasar (Nilai 20 dari 25)

3.3.1. Ketersediaan Produk

3.3.1.1. Sedikit apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di ≤3 propinsi yang ada di
Indonesia

3.3.1.2. Sedang apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di 4-10 propinsi yang ada
di Indonesia

Ramin hanya dapat dijumpai di kawasan hutan rawa
plau Sumatera, Kepulauan Selat Karimata. Di
kepulauan Sumatera, jenis kayu ramin dijumpai di
kawasan sebelah timur mulai dari Riau hingga
Sumatera Selatan. Di pulau Kalimantan dapat dijumpai

6
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Kriteria (bobot) Uraian Nilai

di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan sedikit di
Kalimantan Timur

3.3.1.3. Banyak apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di >10 propinsi yang ada
di Indonesia

3.3.2. Permintaan Pasar Internasional

3.3.2.1. Banyak apabila ada permintaan terhadap produk di ≥10 negara
di pasaran dunia

3.3.2.2. Sedang apabila ada permintaan terhadap produk di 3-10 negara
di pasaran dunia

Pasar ekspor ramin terutama Taiwan, Jepang,
Singapura, Honglong, Amerika Serikat, Italia dan
Inggris

6

3.3.2.3. Sedikit apabila ada permintaan terhadap produk di <3 negara di
pasaran dunia

3.3.2.4. Tidak ada apabila tidak ada permintaan terhadap produk di
pasaran dunia

3.3.3. Permintaan Pasar Domestik

3.3.3.1. Banyak apabila ada permintaan produk di ≥10 propinsi di
Indonesia

Seluruh Indonesia 8

3.3.3.2. Sedang apabila ada permintaan produk di 4-10 propinsi di
Indonesia

3.3.3.3. Sedikit apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi di
Indonesia

3.4. Pilihan Pengguna (Nilai 5 dari 15)

3.4.1. Tiga kelompok pengguna Jenis digunakan oleh masyarakat,
pemerintah/BUMN/BUMD dan swasta

3.4.2. Dua kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan oleh dua kelompok
pengguna benih sebagaimana disebutkan pada uraian
3.4.1.

3.4.3 Satu kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan olehsatu kelompok saja
sebagaimana disebutkan pada uraian 3.4.1.

Pengguna benih ramin umumnya terbatas oleh
pemerintah untuk program konservasi

5
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Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.5. Status Kelangkaan (Nilai 14 dari
25)

3.5.1. Endemisitas

3.5.1.1. Endemik lokal Jenis yang hanya ditemukan di salah satu lokasi tertentu,
dengan daerah penyebaran yang sangat terbatas

3.5.1.2. Endemik regional Jenis yang hanya ditemukan di salah satu wilayah pulau
atau region tertentu, dengan daerah penyebaran yang
terbatas

3.5.1.3. Endemik nasional Jenis yang hanya ditemukan di Indonesia saja

3.5.1.4. Non endemik Jenis yang tidak endemik Penyebaran jenis ramin di Indonesia terdapat di pulau
Sumatera, Kalimantan. Selain di Indonesia, ramin
ditemukan juga di Brunei, Filipina dan Malaysia

0

3.5.2. Status konservasi

3.5.2.1. Critically Endangered (CR) Suatu jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam

3.5.2.2. Endangered (EN) Suatu jenis dikatakan genting jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis saat menghadapi resiko
kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat

3.5.2.3. Vulnerable (VU) Suatu jenis dikatakan rawan jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi
resiko kepunahan tinggi di alam

Termasuk vulnerable 10

3.5.2.4. Near Threatened (NT) jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk dikatakan
terancam punah

3.5.2.5. Least Concern (LC) jenis yang tidak begitu menjadi perhatian

3.5.2.6. Data Deficient (DD) dan Not
Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika informasi
yang diperlukan, baik sifatnya langsung maupun tidak
langsung, untuk menelaah resiko kepunahan jenis
dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak
memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan tidak
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Kriteria (bobot) Uraian Nilai

dievaluasi jika jenis tersebut tidak dinilai berdasarkan
kriteria di atas.

3.5.3. Kondisi habitat

3.5.3.1. Habitat yang sesuai tinggal
sedikit

Jenis yang habitat alaminya tinggal sedikit

3.5.3.2. Habitat yang sesuai mengalami
penurunan

Jenis yang habitat alaminya mengalami penurunan Penebangan ramin secara terus menerus yang ada di
hutan alam mengakibatkan terjadinya penurunan
poulasi ramin di habitat alamnya

4

3.5.3.3. Habitat yang sesuai cukup
tersedia dan stabil

Jenis yang habitat alaminya cukup tersedia dan stabil

TOTAL NILAI KRITERIA 53 (Prioritas
sedang)

Keterangan:

Berdasarkan hasil perhitungan ini, ramin dikategorikan prioritas sedang (kategori 3), namun dengan mempertimbangkan teknik silvikultur belum

banyak dikuasai, dan katerancamannya sangat tinggi di Indonesia, maka jenis ini dapat dikategorikan sebagai jenis prioritas tinggi (kategori 2).
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6. Gaharu (Aquilaria microcarpa)

Kriteria (bobot) Uraian Nilai

3.1 Nilai Produksi (Nilai 20 dari 20)

3.1.1 Nilai Produksi sangat tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi >Rp. 50
juta/ha/tahun

Dengan luas 1 ha (400 pohon) pada umur 10 tahun
(sebelumnya telah diinokulasi), A. microcarpa dapat
menghasilkan gubal, kemedangan dan abu gaharu
dengan jumlah pendapatan sekitar Rp. 3.000.000.000.
Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 300.000.000,
sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.
2.700.000.000 atau Rp. 270.000.000/ha/tahun.
Dengan resiko kemarian dan lain lain, nilai produksi
gaharu adalah minimal Rp. 200.000.000/ha/tahun

20

3.1.2 Nilai Produksi tinggi Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 30 - 50
juta/ha/tahun

3.1.3 Nilai Produksi sedang Jenis tanaman dengan nilai produksi Rp. 10 - 29
juta/ha/tahun

3.1.4 Nilai Produksi rendah Jenis tanaman dengan nilai produksi < Rp. 10
juta/ha/tahun

3.2 Lingkup Kegunaan (Nilai 9 dari 15)

3.2.1 Kayu

3.2.1.1 Tiga kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk semua
kelompok kegunaan kayu berikut:
1. Kelompok kayu pertukangan
2. Kelompok bubur kayu (pulp), dan
3. Kelompok kayu energi

3.2.1.1 Dua kelompok kegunaan Jenis yang kayunya bisa digunakan untuk dua kelompok
kegunaan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.1.1.

3.2.1.1 Satu kelompok kegunaan Jenis yang kayunya hanya bisa digunakan sebagaikayu
pertukangan atau bubur kayu (pulp)atau kayu energi saja

KayuA. microcarpa yang tidak menghasilkan gaharu
bisa digunakan sebagai kayu bakar atau keperluan
lainnya

2
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3.2.2 HHBK

3.2.2.1. Lebih dari dua kelompok
kegunaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian tanamannya
dan produk turunannya bisa menghasilkan lebih dari dua
kelompok kegunaan hasil hutan bukan kayu dari lima
kelompok berikut:
1. Kelompok penghasil resin, tanin dan getah
2. Kelompok penghasil minyak atsiri, minyak lemak, dan

alkaloid
3. Kelompok penghasil pangan
4. Kelompok penghasil bahan pewarna
5. Kelompok lainnya

3.2.2.2. Dua kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan dua kelompok kegunaan hasil hutan
bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

Jenis ini menghasilkan minyak atsiri dari gaharu yang
dihasilkan, dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk
membuat teh

4

3.2.2.3. Satu kelompok kegunaan Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
bisa menghasilkan hanya satu kelompok kegunaan hasil
hutan bukan kayu sebagaimana disebutkan pada uraian
3.2.2.1.

3.2.2.4. Tidak menghasilkan HHBK Jenis yang tidak menghasilkan hasil hutan bukan kayu

3.2.3. Sosial Budaya

3.2.3.1. Digunakan dalam upacara adat
dan atau ritual keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
biasa digunakan dalam upacara adat dan ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

Gaharu banyak digunakan pada upacara adat/budaya 3

3.2.3.2. Tidak digunakan dalam upacara
adat dan atau ritual
keagamaan

Jenis yang baik keseluruhan maupun bagian pohonnya
tidak biasa digunakan dalam upacara adat atau ritual
keagamaan baik dalam skala lokal maupun skala yang
lebih luas

3.3. Potensi Pasar (Nilai 22 dari 25)

3.3.1. Ketersediaan Produk

3.3.1.1. Sedikit apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di ≤3 propinsi yang ada di
Indonesia
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3.3.1.2. Sedang apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di 4-10 propinsi yang ada
di Indonesia

Jenis ini selain memiliki sebaran alami di beberapa
propinsi di Sumatera dan Kalimantan, juga ditanam di
kedua pulau tersebut dan beberapa propinsi di Jawa.

6

3.3.1.3. Banyak apabila jenis tersebut mempunyai sebaran alam dan
atau ditanam dalam skala luas di >10 propinsi yang ada
di Indonesia

3.3.2. Permintaan Pasar Internasional

3.3.2.1. Banyak apabila ada permintaan terhadap produk di ≥10 negara
di pasaran dunia

Permintaan gaharu di dunia sangat besar dan lebih
dari 10 negara

8

3.3.2.2. Sedang apabila ada permintaan terhadap produk di 3-10 negara
di pasaran dunia

3.3.2.3. Sedikit apabila ada permintaan terhadap produk di <3 negara di
pasaran dunia

3.3.2.4. Tidak ada apabila tidak ada permintaan terhadap produk di
pasaran dunia

3.3.3. Permintaan Pasar Domestik

3.3.3.1. Banyak apabila ada permintaan produk di ≥10 propinsi di
Indonesia

Permintaan gaharu di Indonesia hampir di seluruh
propinsi (atau minimal 10 propinsi)

8

3.3.3.2. Sedang apabila ada permintaan produk di 4-10 propinsi di
Indonesia

3.3.3.3. Sedikit apabila ada permintaan produk di ≤3 propinsi di
Indonesia

3.4. Pilian Pengguna (Nilai 15 dari 15)

3.4.1. Tiga kelompok pengguna Jenis digunakan oleh masyarakat,
pemerintah/BUMN/BUMD dan swasta

Baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat
menanam dan memanfaatkan jenis ini.

15

3.4.2. Dua kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan oleh dua kelompok
pengguna benih sebagaimana disebutkan pada uraian
3.4.1.

3.4.3 Satu kelompok pengguna Jenis yang benihnya digunakan olehsatu kelompok saja
sebagaimana disebutkan pada uraian 3.4.1.
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3.5. Status Kelangkaan (Nilai 18 dari
25)

3.5.1. Endemisitas

3.5.1.1. Endemik lokal Jenis yang hanya ditemukan di salah satu lokasi tertentu,
dengan daerah penyebaran yang sangat terbatas

3.5.1.2. Endemik regional Jenis yang hanya ditemukan di salah satu wilayah pulau
atau region tertentu, dengan daerah penyebaran yang
terbatas

3.5.1.3. Endemik nasional Jenis yang hanya ditemukan di Indonesia saja Sebaran alami A. microcarpa di Sumatera dan
Kalimantan.

2

3.5.1.4. Non endemik Jenis yang tidak endemik

3.5.2. Status konservasi

3.5.2.. Critically Endangered (CR) Suatu jenis dikatakan kritis jika jenis tersebut
menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam

3.5.2.2. Endangered (EN) Suatu jenis dikatakan genting jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis saat menghadapi resiko
kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat

3.5.2.3. Vulnerable (VU) Suatu jenis dikatakan rawan jika jenis tersebut tidak
termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi
resiko kepunahan tinggi di alam

A. microcarpa masuk dalam jenis Vurnerable pada
IUCN

10

3.5.2.4. Near Threatened (NT) jenis yang nyaris memenuhi syarat untuk dikatakan
terancam punah

3.5.2.5. Least Concern (LC) jenis yang tidak begitu menjadi perhatian

3.5.2.6. Data Deficient (DD) dan Not
Evaluated (NE)

Suatu jenis dikatakan kekurangan data jika informasi
yang diperlukan, baik sifatnya langsung maupun tidak
langsung, untuk menelaah resiko kepunahan jenis
dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak
memadai. Sedangkan suatu jenis dikatakan tidak
dievaluasi jika jenis tersebut tidak dinilai berdasarkan
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kriteria di atas.

3.5.3. Kondisi habitat

3.5.3.1. Habitat yang sesuai tinggal
sedikit

Jenis yang habitat alaminya tinggal sedikit Habitat alam jenis ini sudah hampir habis, bahkan
sangat susah ditemukan

6

3.5.3.2. Habitat yang sesuai mengalami
penurunan

Jenis yang habitat alaminya mengalami penurunan

3.5.3.3. Habitat yang sesuai cukup
tersedia dan stabil

Jenis yang habitat alaminya cukup tersedia dan stabil

TOTAL NILAI KRITERIA
84 (prioritas

sangat
tinggi)

Keterangan:

Berdasarkan hasil perhitungan ini, A. microcarpa dikategorikan prioritas tinggi (Kategori 2), namun dengan mempertimbangkan nilai produksi (>

Rp. 100 juta/ha/tahun) , dan katerancamannya sangat tinggi di Indonesia, maka jenis ini dapat dikategorikan sebagai jenis prioritas sangat tinggi

(Kategori 1).
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Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Perhitungan Dalam Rangka Penetapan Jenis Prioritas

No.
Total nilai

kriteria
Kategori Jati Kayu Putih Sengon Nyamplung Ramin Gaharu

1. ≥ 80 Prioritas sangat tinggi 84

2. 60-79,9 Prioritas tinggi 64 60

3. 40-59,9 Prioritas sedang 50 53

4. 20-39,9 Prioritas kurang 37

5. <20 Belum prioritas

Kesimpulan:

 Prioritas 1 : Gaharu

 Prioritas 2 : Jati

 Prioritas 3 : Sengon

 Prioritas 4 : Ramin

 Prioritas 5 : Kayu Putih

 Prioritas 6 : Nyamplung
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Lampiran 3. Contoh layout peta kerja analisis vegetasi
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Lampiran 4. Contoh tallysheet analisis vegetasi

Tallysheet Analisis Vegetasi
Lokasi :
No PU :
No Jalur :
KoordinatPU : ....... LS/LU ........ BT

A. Tingkat Pohon (dbh > 20 cm)
No Jenis Diameter

(cm)
LBDS
(0,25 X 3,14X D

2
)

Keterangan (Bunga,
Buah, dll)

1

2

dst

Ket :LBDS : Luas bidang dasar

B. Tingkat Tiang (dbh 10 - 20 cm)
No Jenis Diameter

(cm)
LBDS
(0,25 X 3,14X D

2
)

Keterangan (Bunga,
Buah, dll)

1

2

dst

C. Tingkat Sapihan (Tinggi > 2 m sampai dengan dbh < 10 cm)
No Jenis Jumlah Keterangan

1

2

dst

D. Tingkat Semai (Tinggi < 2 m)

E. Tumbuhan Bawah (dalam plot 20 x 20 m)
No Jenis Jumlah Keterangan

1

2

dst

No Jenis Jumlah Keterangan

1

2

dst



122

Rekapitulasi Petak Ukur Analisis VegetasiTingkat Pohon

Lokasi :
Jumlah PU :
Jumlah Jalur :
Koordinat Lokasi : ....... LS/LU ........ BT

1. Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pohon Tiap Petak Ukur

No. Jenis
No. PU (btg)

Jumlah Total Jumlah PU
1 2 dst

1. ..............

2. ..............

dst

2. Rekapitulasi Jenis dan LBDS Pohon Tiap Petak Ukur

No. Jenis No. PU (cm2) Jumlah Total Jumlah PU

1 2 dst

1. ..............

2. ..............

dst

Rekapitulasi Petak Ukur Analisi Vegetasi Tingkat Tiang

Lokasi :
Jumlah PU :
Jumlah Jalur :
Koordinat Lokasi : ....... LS/LU ........ BT

1. Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Tiang Tiap Petak Ukur

No. Jenis
No. PU (btg)

Jumlah Total Jumlah PU
1 2 dst

1. ..............

2. ..............

dst

2. Rekapitulasi Jenis dan LBDS Tiang Tiap Petak Ukur

No. Jenis
No. PU (cm2)

Jumlah Total Jumlah PU
1 2 dst

1. ..............

2. ..............

dst
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Rekapitulasi Petak Ukur Analisis Vegetasi Tingkat Sapihan, Semai dan
Tumbuhan Bawah

Lokasi :
Jumlah PU :
Jumlah Jalur :
Koordinat Lokasi : ....... LS/LU ........ BT

1. Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Sapihan Tiap Petak Ukur

No. Jenis
No. PU (btg)

Jumlah Total
1 2 dst

1. ..............

2. ..............

dst

2. Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Semai Tiap Petak Ukur

No. Jenis
No. PU (btg)

Jumlah Total
1 2 dst

1. ..............

2. ..............

dst

3. Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Tumbuhan Bawah Tiap Petak Ukur

No. Jenis
No. PU (btg)

Jumlah Total
1 2 dst

1. ..............

2. ..............

dst

Rekapitulasi Perhitungan Indeks Nilai Penting

No Jenis
K

(ind/ha)
KR (%) F FR (KR) D DR (%) INP (%)

1.

2.

3.

...

n
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Lampiran 5. Contoh layout peta lokasi areal konservasi SDG



125

Lampiran 6. Contoh desain pembangunan ASDG dengan model Tegakan Benih
Provenan
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Lampiran 7. Contoh desain ASDG dalam bentuk Kebun Benih Semai Uji
Keturunan (KBSUK)
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Lampiran 8. Contoh desain ASDG dalam bentuk Kebun Benih Klon (KBK)
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Lampiran 9. Contoh desain pembangunan ASDG untuk tujuan konservasi
plasma nutfah

Pembangunan ASDGuntuk tujuan konservasi plasma nutfahsecara garis

besardapat dilakukan dengan dua desain yaitu campuran populasi (mixed

population) dan sub galur (subline system). Keduanya menggunakan rancangan

acak kelompok (Randomized Complete Block Design/RCBD). Perbedaan kedua

desain dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, sedangkanlayout dari kedua desain

disajikan pada Gambar 1 dan 2.

Tabel perbedaan mixed population dan subline system

No Mixed Population Subline System

1 Setiap plot terdiri dari beberapa
blok. Setiap blok terdiri dari
populasi-populasi yang diuji.
Populasi akan diulang pada
beberapa blok

Setiap plot hanya terdiri satu populasi.
Setiap populasi terpisah dengan
populasi lain dengan border berupa
areal kosong atau jenis tanaman lain

2 Pengacakan pada level populasi
pada setiap blok

Setiap plot dibagi kedalam beberapa
blok yang masing-masing berisi famili
dalam setiap populasi. Pengacakan
terjadi pada level famili. Blok berfungsi
sebagai ulangan untuk setiap populasi

3 Identitas populasi tidak dapat
dipertahankan karena terjadi
perkawinan antar populasi

Identitas populasi dapat dipertahankan
dapat diamati keragaman sifat
tanaman menurut asal geografisnya.

4 Keragaman/variasi genetik
kemungkinan lebih besar
dibandingkan subline system karena
terjadi aliran gen antar populasi

Keragaman/variasi genetik
kemungkinan lebih kecil dibandingkan
mixed population karena aliran gen
hanya terjadi dalam satu populasi
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Gambar 1. Desain Mixed population

Gambar 2. Desain Subline system

Populasi 1

Populasi 2

Populasi 3

Populasi 4

Populasi 5

Populasi 4

Populasi 5

Populasi 1

Populasi 3

Populasi 2

Populasi 2

Populasi 4

Populasi 3

Populasi 5

Populasi 1

Populasi 5

Populasi 4

Populasi 3

Populasi 2

Populasi 1

POPULASI 1 POPULASI 2 POPULASI 3

POPULASI 4 POPULASI 5

= Jenis tanaman dari 5 populasi = Border (jenis tanaman lain/areal kosong
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DESAIN PLOT PADA 1 POPULASI SUBLINE SYSTEM

Jumlah individu : 30
Jumlah sub blok : 10
Jumlah treeplot : 1 single treeplot
Jarak tanam : 5 x 5 meter
Luas areal : 0, 75 ha

Column

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

Row
1

13 30 25 11 3 29 23 10 19 20 2 13

2 14 6 20 10 28 19 18 30 27 8 29 24

3 18 8 4 9 7 21 25 3 11 22 7 5

4 16 15 1 2 22 23 4 15 6 26 1 21

5 5 27 12 26 24 17 9 28 16 12 14 17

6 11 7 6 19 13 16 5 1 21 18 3 2

7 26 18 21 25 30 22 15 8 13 20 7 16

8 27 9 20 15 3 23 25 19 30 29 14 17

9 2 10 29 4 24 5 10 11 6 9 22 23

10 28 14 17 1 12 8 28 12 4 26 24 27

11 24 11 27 3 18 15 2 22 25 10 3 11

12 16 5 25 2 7 26 20 24 15 17 21 16

13 12 29 20 9 21 10 5 7 12 4 9 6

14 30 4 28 14 22 1 13 27 18 14 19 26

15 13 8 17 6 23 19 29 8 23 30 1 28

16 25 24 18 10 11 20 4 25 26 6 7 29

17 27 5 3 14 30 22 12 28 22 16 5 9

18 15 12 8 9 23 29 24 19 30 13 21 20

19 13 4 28 17 19 16 11 1 17 10 15 8

20 26 6 7 1 2 21 27 18 2 14 23 3

21 5 14 25 24 8 15 6 13 7 27 11 28

22 3 20 18 29 26 16 1 25 24 10 26 8

23 30 19 23 1 21 28 23 14 16 3 18 5

24 12 6 13 22 10 11 12 21 19 15 4 22

25 4 17 27 7 2 9 30 17 20 9 29 2
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Lampiran 10. Prosedur Pendaftaran ASDG Yang Diselenggarakan Perorangan
dan Badan Usaha di Luar Kawasan Hutan

Pengelola/
Penyelenggara

ASDG Perorangan
dan Badan Usaha

Dirjen

Bukti
pendaftaran

ASDG

2

Permohonan pendaftaran
ASDG:
 Deskripsi ASDG
 Peta Lokasi ASDG

1
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Lampiran 11. Prosedur Penetapan ASDG Yang Diselenggarakan Badan Usaha di
dalam Kawasan Hutan

Pengelola/
Penyelenggara

ASDG Badan Usaha

Dirjen

Penetapan
Menteri :

 SK Penetapan

 Peta lokasi

Telaah
persetujuan
penetapan

Menteri

2

Permohonan penetapan Areal
SDG:
 Deskripsi
 Peta Lokasi ASDG

1

3
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Lampiran 12. Prosedur Penetapan ASDG Yang Diselenggarakan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah

Pengelola/
Penyelenggara

ASDG
Pemerintah/Pemda

Dirjen

Penetapan
Menteri :

 SK Penetapan

 Peta lokasi

Telaah
persetujuan
penetapan

Menteri

Permohonan pertimbangan
teknis:
 Rancangan pembangunan
 Peta Lokasi ASDG

3

Gubernur

Permohonan penetapan Areal
SDG:
 Rancangan pembangunan
 Peta Lokasi ASDG

Pertimbangan
teknis

1a

1b

2

4



134

Lampiran 13. Deskripsi Areal Konservasi Sumber Daya Genetik (ASDG)

DATA POKOK AREAL KONSERVASI SUMBER DAYA GENETIK (ASDG)
(Contoh)

A. DATA UMUM
1. Nomor Pendaftaran : ----- (Nomor Pendaftaran di Ditjen PDASHL)
2. Nama ASDG : Tengkawang Sungai Buaya - Sintang
3. Spesies Target : Tengkawang buah
4. Nama Botani : Shorea macrophylla
5. Nama Daerah/Lokal : Tengkawang tungkul putih, tengkawang jatong

6. Species penyerta : Tengkawang telur
7. Nama Botani Species

Penyerta : Shorea stenoptera
8. Nama Daerah/Lokal

Species Penyerta : Tengkawang tungkul merah, tengkawang layar

9. Pemilik/Pengelola : Masyarakat Desa Sungai Buaya
Alamat : Desa Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten

Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Nomor Telepon/Faksimile : -----
Alamal email : -----

10. Petugas yang dihubungi/ : ----- (Nama petugas)
Kontak person
Alamat : -----
Nomor Telepon/Faksimile : -----
Alamal email : -----

11. Luas areal ASDG : ----- hektar
12. Tanggal penilaian : Tanggal Bulan Tahun
13. Pelapor : -----

B. DATA LOKASI
1. Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

a. Propinsi : Kalimantan Barat
b. Kabupaten : Sintang
c. Kecamatan : Kayan hilir
d. Desa : Sungai Buaya

2. Berdasarkan Administrasi Kehutanan
a. Dinas Kehutanan : -----
b. KPH : -----
c. BKPH : -----
d. RPH : -----
e. Blok : -----

3. Letak Geografis
a. Garis Bujur : ..

o
..’ ….” - ...

o
...’ ...” L…

b. Garis Lintang : ..
o

..’ ...” - ...
o

...’ ...” BT
4. Tinggi tempat : ............... mdpl
5. Informasi rinci lokasi : ................(Bagaimana menuju lokasi)
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C. ANALISIS VEGETASI
1. Tanggal Analisis Vegetasi : Tanggal Bulan Tahun
2. Pelaksana Analisis Vegetasi : -----
3. Luas Areal Analisis Vegetasi : ----- Ha
4. Intensitas Sampling : ----- %
5. Jumlah lokasi analisis : 1
6. Jumlah petak ukur : 25 Petak Ukur
7. Jumlah jalur : 5 Jalur
8. Panjang Jalur : ----- Km
9. INP spesies target lokasi 1 :
10. INP spesies target lokasi 2 :
11. INP spesies target lokasi 3 :
12. dst

D. ANALISIS KERAGAMAN GENETIK
1. Tanggal Analisis Vegetasi : Tanggal Bulan Tahun
2. Pelaksana Analisis Vegetasi : -----
3. Teknik Pengambilan

Sampel : Pengambilan sampel untuk 4 tingkatan hidup: pohon,
tiang, pancang @ 60 sampel; sampel tingkat pohon dan
tiang berupa kambium, sampel tingkat pancang dan semai
berupa daun

4. Jumlah Sampel : 120 Sampel
5. Basis penanda genetik : Molekuler
6. Jenis penanda genetik

yang digunakan : Simple Sequence Repeats (SSR)
7. Jumlah primer : 3 Primer
8. Primer yang digunakan : Shc-2, Shc-7 dan Shc-9; primer yang dikembangkan untuk

Shorea curtisii
9. LOKASI I :

Jumlah allele :
Tingkat pohon : 22 allel
Tingkat tiang : --- allel
Tingkat pancang : 12 allel
Tingkat semai : 10 allel

10. LOKASI II :
Jumlah allele :
Tingkat pohon : --- allel
Tingkat tiang : --- allel
Tingkat pancang : --- allel
Tingkat semai : --- allel

11. LOKASI III :
Jumlah allele :
Tingkat pohon : --- allel
Tingkat tiang : --- allel
Tingkat pancang : --- allel
Tingkat semai : --- allel

12. LOKASI IV :
Jumlah allele :
Tingkat pohon : --- allel
Tingkat tiang : --- allel
Tingkat pancang : --- allel
Tingkat semai : --- allel
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13. LOKASI V :
Jumlah allele :
Tingkat pohon : --- allel
Tingkat tiang : --- allel
Tingkat pancang : --- allel
Tingkat semai : --- allel

14. LOKASI VI :
Jumlah allele :
Tingkat pohon : --- allel
Tingkat tiang : --- allel
Tingkat pancang : --- allel
Tingkat semai : --- allel

Jika analisis penanda genetik dilakukan pada lebih dari 6 lokasi, hasil analisis lokasi ke 7
dan seterusnya dilaporkan pada lembar kertas tambahan.

15. Uraian hasil analisis
penanda genetik : ----- (uraian singkat hasil analisis penanda genetik

untuk seluruh populasi)
16. Kesimpulan analisis

penanda genetik : ----- (kesimpulan hasil analisis penanda genetik untuk
seluruh populasi)

17. Strategi konservasi
yang dipilih : KONSERVASI IN SITU

E. PENGELOLAAN KONSERVASI IN SITU/EX SITU
1. Penetapan batas areal

konservasi ADG : --- patok batas kayu/beton
Peta areal konservasi sumberdaya genetik in situ (terlampir)

2. Perlindungan dan
pengamanan areal
konservasi : sosialisasi ASDG in situ kepada masyarakat sekitar

: membentuk tim pengendali kebakaran/pencurian
kayu/perambah hutan

: pencegahan/pemberantasan hama dan penyakit
3. Pemeliharaan dan

peningkatan kemampuan
regenerasi : pengamatan tingkat pembungaan dan pembuahan

: merangsang pembungaan/pembuahan untuk pohon yang
.....

: pengelolaan polinator
: -----

4. Penataan permudaan alam : pengendalian pengumpulan buah dan anakan
: -----

5. Konservasi dan peningkatan
keragaman genetik
populasi : pengkayaan tanaman untuk menambah allel

F. PEMBANGUNAN AREAL KONSERVASI IN SITU
1. Penetapan jumlah kelompok/

populasi/provenansi
jenis sasaran : -----
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2. Eskplorasi benih jenis
prioritas untuk pembangunan
ASDG ex situ : -----

3. Pembangunan areal
konservasi ex situ : -----

G. PEMELIHARAAN DAN PENGAMATAN KARAKTER TANAMAN AREAL
KONSERVASI EX SITU
1. Pembersihan jalur/

pembebasan tanaman dari
Gulma/pembukaan tajuk/
pembuatan piringan/
pendangiran dan
pemupukan : -----

2. Karakterisasi pertumbuhan
Individu : -----
Persentase hidup : -----

Bentuk dan warna daun/
kulit batang/kayu/ bunga/
buah/biji : -----

:
Tinggi tanaman : -----

:
Diameter batang : -----

:
Kesehatan : -----

:
Kandungan bahan kimia
pada daun/bunga/
buah/kayu : -----

:
:

………………….., ……………………

Penyelenggara/Pengelola

………………..…………………
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Lampiran 14. Contoh Bukti pendaftaran ASDG

BUKTI PENDAFTARAN AREAL SUMBERDAYA GENETIK

Nomor Pendaftaran : xx.xx.xxx (7 digit)*
NamaASDG : …………………………………
Pemilik/Pengelola : …………………………………
Spesies Target : …………………………………
Luas areal : …………….. hektar
Lokasi ASDG
a. Desa/RPH : …………………………..….. / ……………..……
b. Kecamatan/BKPH : …………………………..….. / ……………………
c. Kabupaten/KPH : …………………………….... / …..………………
d. Propinsi/Unit : ………………………….…... / …………………..
e. Letak Geografis : - Garis Lintang : ..

o
..’ ….” - ...

o
...’ ...” L…

- Garis Bujur :..
o
..’ ...” - ...

o
...’ ...” BT

Ketinggian Tempat : ………… meter dari permukaan laut.

Jakarta, …………. (Tanggal)
Petugas pendaftar,

DTO + stempel

……………………………….. (Nama)
NIP. ………………………..

Keterangan:
Nomor Pendaftaran : xx.xx.xxx (7 digit)
xx : kode Provinsi
xx : kode Kabupaten/Kota
xxx : nomor urut ASDG di Provinsi tertentu
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Lampiran 15. Contoh Surat Pertimbangan Teknis Penetapan ASDG

KOP SURAT DINAS KEHUTANAN PROVINSI

..............................(tgl/bln/th)
Nomor : ...........
Lampiran : ...........
Hal : Pertimbangan Teknis ASDG

Kepada Yth.
MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan
Di
Jakarta

Berdasarkan permohonan pengelola/penyelenggara ASDG dan arah kebijakan pemerintah
Provinsi, dengan ini kami memberikan pertimbangan teknis bahwa:
1. Nama ASDG : …………………………………
2. Pemilik/Pengelola : …………………………………
3. Spesies Target : …………………………………
4. Luas areal : …………….. hektar
5. Lokasi ASDG

a. Desa/RPH : …………………………..….. / ……………..……
b. Kecamatan/BKPH : …………………………..….. / ……………………
c. Kabupaten/KPH : …………………………….... / …..………………
d. Propinsi/Unit : ………………………….…... / …………………..
e. Letak Geografis : - Garis Lintang : ..

o
..’ ….” - ...

o
...’ ...” L…

- Garis Bujur :..
o
..’ ...” - ...

o
...’ ...” BT

6. Ketinggian Tempat : ………… meter dari permukaan laut.

telah sesuai dengan:

 Jenis sumberdaya genetik prioritas Provinsi yang akan dikonservasi berdasarkan nilai sosial
ekonomi atau zona ekologis.

 Distribusi geografis dan jumlah populasi yang perlu dikonservasi.

 Tingkat kepadatan populasi dari jenis prioritas sumberdaya genetik yang akan
dikonservasi.

Demikian pertimbangan teknis yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

(...............................................)

Tembusan Kepada Yth.
1. Direktur Jenderal ……………………
2. Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan
3. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan ......................
4. Pengelola/penyelenggara ASDG
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Lampiran 16. Contoh konsep surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tentang Penetapan ASDG

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : ……………………..

TENTANG

PENETAPAN AREAL KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK ………… (NAMA ASDG)
SELUAS……………HA DI …………………… (NAMA LOKASI ASDG)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa konservasi sumberdaya genetik tanaman hutan perlu dilakukan
secara berkesinambungan dan pemanfaatannya untuk meningkatkan
produktifitas dan kualitas tanaman hutan

b. bahwa untuk mewujudkan kelestarian sumber daya genetik perlu
dilakukan penetapan Areal KonservasiSumberdaya Genetik tanaman
hutan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b perlu Penetapan Areal Konservasi Sumberdaya Genetik baik dalam
kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan melalui Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

d. Undang-undang Nomor 41Tahun1999 jo. Nomor19 Tahun 2004 tentang
Kehutanan;

e. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000tentang Perlindungan Varietas
Tanaman;

f. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan

Tanaman;
h. Peraturan Pemerintah Nomor45Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan;
i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan jo. P.72/Menhut-II/2009.

M E M U T U S KA N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG
PENETAPAN AREAL KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK ………… (NAMA
ASDG) SELUAS…………HA DI …………………… (NAMA LOKASI ASDG)
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KESATU : Areal Sumberdaya Genetik (ASDG) yang telah ditetapkan, sebagaimana
peta terlampir, agar dikelola dengan baik dan dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk tujuan konservasi maupun pemuliaan tanaman hutan.

KEDUA : Pengelola/penyelenggara wajib memelihara ASDG termasuk
ekosistemnya sehingga dapat berfungsi secara lestari dan menjaganya dari
kemungkinan perusakan, penyerobotan dan alih fungsi lahan.

KETIGA : Pengelola ASDG wajib melaporkan kondisi ASDG tersebut secara periodik
minimal 1 tahun sekali, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal……. .

KEEMPAT : Direktorat Jenderal…….. bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi
melakukan monitoring dan evaluasi ASDG secara periodik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : ………………...

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ttd

………………………………………..

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
3. Gubernur yang bersangkutan;
4. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang bersangkutan;
6. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan di seluruh Indonesia;
7. Pengelola/Penyelenggara ASDG.
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