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Ringkasan
Hutan hujan tropika merupakan salah satu ekosistem yang
menarik minat banyak orang untuk mempelajarinya. Oleh
karena itu, pengelolaan hutan tropika saat ini mendapat banyak
perhatian baik dari masyarakat umum maupun kalangan
peneliti kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari. Hal ini
sejalan dengan tujuan Global yang tersusun dalam Agenda
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 15), yaitu pemanfaatan
hutan sebagai ekosistem daratan secara lestari.
Ada kekhawatiran semakin berkurangnya hutan primer
dan peran hutan yang dikelola dalam pemeliharaan
keanekaragaman hayati, karbon, dan penyediaan banyak
fungsi dan jasa ekosistem lainnya. Pada saat yang sama, ada
pemahaman yang lebih baik tentang banyaknya jasa lingkungan
yang diberikan oleh hutan yang dikelola. Silvikulturis harus
menyikapi perkembangan ini dan menanggapi cepatnya
perubahan ekspektasi dan pergeseran paradigma global
dalam cara memandang hutan. Silvikulturis ditantang untuk
mengembangkan praktik yang menopang fungsi dan dinamika
ekosistem hutan dan mempertahankan keanekaragaman hayati
dan resiliensi ekosistem dengan tetap menyediakan produk
kayu dan bukan kayu yang dibutuhkan.
Hingga saat ini di Indonesia berlaku 4 (empat) sistem silvikultur
untuk mengelola hutan alam produksi, yaitu Tebang Pilih
Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ),
Tebang Rumpang (TR), dan Tebang Jalur Tanam Indonesia
(TJTI). Sistem tebang pilih tersebut hanya akan berhasil jika
distribusi ukuran pohon dan permudaan cukup banyak, dan
apabila penebangan dilaksanakan dengan pengawasan yang
sangat ketat. Pada dasarnya sistem tebang pilih merupakan
pemanfaatan dari proses ekologis hutan tidak seumur mulai
dari tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon yang terjadi pada

areal bekas tebangan. Percepatan terhadap pertumbuhannya
terletak pada komposisi tegakan tinggalnya dan tindakan
silvikulturnya.
Dengan konfigurasi hutan alam produksi yang saat ini
didominasi oleh hutan bekas tebangan yang produktivitas
dan potensi tegakannya cenderung menurun, maka penetapan
sistem silvikultur hutan alam yang sesuai dengan resources
yang ada (karakteristik sumber daya hutan, komposisi
dan struktur tegakan) dan lingkungannya, serta mampu
meningkatkan produktivitas hutan merupakan salah satu poin
penting dalam pengelolaan hutan alam. Orasi ini memaparkan
tentang bagaimana mengakomodasikan keragaman jenis
dari proses pemulihan ekologis yang sedang berjalan dalam
pengembangan sistem silvikultur hutan alam.
Sistem silvikultur dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan
yang terdiri atas regenerasi (permudaan), pemeliharaan dan
pemungutan hasil yang dilaksanakan secara sistematis pada
suatu tegakan sepanjang siklus hidupnya. Selanjutnya, ketiga
komponen tersebut, yaitu regenerasi, pemeliharaan, dan
pemungutan hasil dijadikan sebagai komponen kegiatan yang
harus ada dalam penerapan sistem silvikultur.
Di tengah-tengah permasalahan pengusahaan hutan alam dan
upaya yang sangat kuat untuk meningkatkan produktivitas
hutan bekas tebangan dapat dipandang sebagai praktik untuk
mengembalikan nilai penting dari hutan alam. Oleh karena
itu, maka tuntutan untuk menghadirkan sistem silvikultur
hutan alam yang adaptif dari aspek ekologis, sesuai dengan
karakteristik hutannya menjadi kebutuhan yang sangat penting.
Sistem silvikultur hutan alam berhubungan dengan skala
gangguan dan strategi spesies target yang akan dikembangkan
untuk regenerasi dan pembentukan tegakannya. Oleh karena
itu, pertanyaannya apakah kita dapat mempertahankan
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kompleksitas hutan, yaitu keanekaragaman spesies dan produksi
dalam pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan?.
Pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan
mensyaratkan salah satunya bahwa keanekaragaman hayati
(komposisi jenis dan struktur tegakan) dan proses ekologisnya
harus dipertahankan. Dengan demikian maka pendekatan
silvikultur dalam pengelolaan hutan selalu menempatkan
ekosistem sebagai centre dalam mencapai produktivitas
(fungsi ekosistem) namun juga perhatian terhadap kualitas
habitat (struktur ekosistem).
Dalam konteks pengelolaan hutan alam produksi, maka
keragaman adaptasi dari jenis yang bernilai komersial dalam
pengertian posisi keberadaannya dalam tahap perkembangan
vegetasi secara alami dapat dijadikan sebagai pertimbangan
dalam pengembangan penetapan sistem silvikultur. Dengan
demikian, maka pilihan sistem silvikultur yang akan diterapkan
mencerminkan kondisi hutannya.
Pengembangan sistem silvikultur dibangun dengan melakukan
penilaian terhadap 3 komponen, yaitu :
1. Komunitas hutan berdasarkan kedekatan komposisi jenis
penyusun tegakan,
2. Kemiripan antara komposisi jenis yang menyusun tegakan
pada level kanopi (tingkat tiang atau pohon) dengan jenis
pada level permudaan tingkat semai atau pancang untuk
mendapatkan pemahaman proses pemulihan akibat dari
suatu gangguan yang dikenal dengan istilah grain, dan
3. Sebaran atau distribusi diameter pohon yang
menggambarkan status resources (sumber daya),
persyaratan hadirnya suatu jenis pada suatu areal tegakan,
atau justru sebagai hambatan bagi spesies tertentu.
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Pendahuluan
Hutan hujan tropika merupakan salah satu ekosistem yang
menarik minat banyak orang untuk mempelajarinya. Oleh
karena itu, pengelolaan hutan tropika saat ini mendapat
banyak perhatian baik dari masyarakat umum maupun
kalangan peneliti kaitannya dengan pengelolaan hutan
lestari. Hal ini sejalan dengan tujuan Global yang tersusun
dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG 15), yaitu
pemanfaatan hutan sebagai ekosistem daratan secara lestari.
Alasan utamanya adalah hutan tropika berada di daerah tropis
di mana absorpsi energi matahari terjadi dalam jumlah besar
dan peranannya yang sangat penting dalam mempertahankan
keseimbangan carbon global, serta memiliki keragaman jenis
yang tinggi. Namun, keberadaannya semakin terancam akibat
makin meningkatnya tekanan terhadap kelestariannya.
Intervensi manusia dalam pemanfaatan hutan tropis merupakan
kegiatan yang konsekuensinya tidak dapat dihindarkan, yaitu
dengan adanya kerusakan atau degradasi ekosistem hutan
seperti menurunnya suplai air, meningkatnya erosi, pemadatan
tanah dan pencucian hara serta perubahan struktur tegakan
dan komposisi jenis (Hendrison 1990; Cannon et al. 1994;
Pamoengkas 1995; Nussbaum et al. 1995; Okuda et al. 2003).
Bagi silvikulturis dan lebih luas lagi, pengelola hutan saat
ini perlu memahami adanya perubahan vegetasi yang terjadi
dan fokus pada nilai hutan yang berbeda. Ada kekhawatiran
semakin berkurangnya hutan primer dan peran hutan yang
dikelola dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati, karbon,
dan penyediaan banyak fungsi dan jasa ekosistem lainnya.
Pada saat yang sama, ada pemahaman yang lebih baik tentang
banyaknya jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan yang
dikelola. Silvikulturis harus menyikapi perkembangan ini dan
menanggapi cepatnya perubahan ekspektasi dan pergeseran
paradigma global dalam cara memandang hutan. Silvikulturis

ditantang untuk mengembangkan praktik yang menopang
fungsi dan dinamika ekosistem hutan serta mempertahankan
keanekaragaman hayati dan resiliensi ekosistem dengan tetap
menyediakan produk kayu dan bukan kayu yang dibutuhkan.
Sejarah pemanfaatan hutan alam produksi di Indonesia
dengan dinamika perubahan sistem silvikulturnya bergerak
dari pola Exploitive Forestry yang lebih berorientasi pada
kayu ke pola Extensive Forestry dan Intensive Forestry yang
sudah mulai memperhatikan nilai jasa lingkungan (habitat,
karbon, air, keanekaragaman hayati) (Burger 2009). Intensitas
pengelolaan hutan merupakan fungsi dari produk dan jasa,
serta keseluruhan nilai yang diturunkannya dengan semakin
meningkatnya kompleksitas hutan. Oleh karena itu, maka
Burger (2009) membagi intensitas pengelolaan hutan menjadi
exploitive forestry, extensive forestry, intensive forestry, dan
precision forestry. Cara pandang pengelola hutan juga harus
berubah terhadap kondisi hutan seiring dengan intensitas
tersebut. Secara diagramatis, hubungan antara intensitas
pengelolaan hutan dengan nilai produk dan jasa dapat dilihat
pada Gambar 1.

Gambar 1. Intensitas pengelolaan hutan sebagai fungsi dari
nilai produk kayu dan jasa lingkungan (Burger
2009)
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Sejak awal tahun 2000-an Kementerian Kehutanan mulai
mendorong kepada pengelola hutan untuk memasuki era
intensive forestry dengan digulirkannya teknik Silvikultur
Intensif (Silin) dalam pengelolaan hutan alam. Salah satu isu
penting, kaitannya dengan era pengelolaan intensif adalah
peningkatan produktivitas hutan. Produksi kayu hutan alam
yang terjamin kontinuitasnya merupakan landasan bagi
pengelolaan hutan lestari. Produktivitas merupakan resultante
dari praktik pengelolaan dari seluruh aspek atau rangkaian
kegiatan secara sistematis yang diterapkan sepanjang siklus
hidupnya.
Pengusahaan hutan alam di Indonesia dimulai dengan
terbitnya UU No.5 Tahun 1967 tentang Kehutanan sebagai
payung hukum pembangunan kehutanan nasional yang secara
operasional dimulai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah
No 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak
Pemungutan Hasil Hutan. Sistem silvikultur, untuk pertama
kalinya dijadikan sebagai dasar dalam praktik pemanfaatan
hutan alam di luar pulau Jawa, yaitu Tebang Pilih Indonesia
(TPI). Dalam perjalanannya, pelaksanaan sistem silvikultur TPI
telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, paling sering
mengalami perubahan dibandingkan dengan sistem silvikultur
lainnya, seperti Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hal
ini disebabkan karena permasalahan dan karakteristik hutan
alam produksi yang begitu kompleks.
Sejak diberlakukan tahun 1972 sampai sekarang sistem
silvikultur tebang pilih (TPI) telah mengalami tiga kali
penyempurnaan, yaitu tahun 1989, 1993, dan 2009.
Implementasi TPI banyak menghadapi hambatan, di antaranya
yaitu sumber daya manusia terampil masih rendah, perencanaan
dan organisasi kelembagaan masih belum matang, serta
sanksi hukum tidak tegas. Pada akhir tahun 1989, sistem TPI
berganti nama menjadi TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia)
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kemudian direvisi pada tahun 1993 dan lebih disederhanakan
lagi pada tahun 2009. Dalam sistem TPTI ini dimasukkan
tindakan silvikultur terhadap pohon potensial dengan tujuan
untuk meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun
kuantitas untuk siklus berikutnya. Tindakan silvikultur lainnya
adalah penanaman di tempat-tempat terbuka serta penanaman
pengayaan pada blok yang kurang permudaannya. Hingga saat
ini di Indonesia berlaku 4 (empat) sistem silvikultur untuk
mengelola hutan alam produksi, yaitu Tebang Pilih Tanam
Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), Tebang
Rumpang (TR), dan Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI)
(Kementerian LHK 2021).
Konsep sistem silvikultur TPTI sebagai sistem tebang pilih
individu dengan limit diameter adalah cara penebangan selektif
di mana untuk menjamin kelestarian hutannya ditetapkan
ukuran diameter batang terendah untuk pohon-pohon jenis
komersial, yaitu sebesar 40 cm untuk hutan produksi tetap
(HP), dan 50 cm untuk hutan produksi terbatas (HPT). Sistem
tebang pilih dengan limit diameter ini hanya akan berhasil
jika distribusi ukuran pohon dan permudaan cukup banyak,
dan apabila penebangan dilaksanakan dengan pengawasan
yang sangat ketat. Ketika hutan alam dalam kondisi baik, yang
masih didominasi oleh hutan primer, maka penerapan sistem
silvikultur tebang pilih/TPTI merupakan pilihan yang baik
karena sistem ini dinilai dapat mempertahankan kelestarian
hutan.
Pada dasarnya, sistem TPTI merupakan pemanfaatan dari
proses ekologis hutan tidak seumur mulai dari tingkat semai,
pancang, tiang, dan pohon yang terjadi pada areal bekas
tebangan menuju terbentuknya tegakan yang seimbang.
Percepatan terhadap suksesi pertumbuhan ini terletak pada
komposisi tegakan tinggalnya dan tindakan silvikulturnya.
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Hutan alam tropis dengan karakteristiknya merupakan
ekosistem yang memiliki kekayaan hayati begitu besar
sebagai penghasil kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan
jasa lingkungan. Namun keberadaan hutan alam Indonesia
mengalami penurunan dari waktu ke waktu yang antara lain
disebabkan oleh konversi hutan untuk berbagai peruntukan
lain (perkebunan dan infrastruktur), eksploitasi hutan yang
berlebihan, dan kebakaran hutan (Kementerian LHK 2019).
Dengan konfigurasi hutan alam produksi yang saat ini
didominasi oleh hutan bekas tebangan yang produktivitas dan
potensi tegakannya cenderung menurun (Kementerian LHK
2018), maka penetapan sistem silvikultur hutan alam yang
sesuai dengan resources yang ada (karakteristik sumber daya
hutan, komposisi dan struktur tegakan) dan lingkungannya,
serta mampu meningkatkan produktivitas hutan merupakan
salah satu poin penting dalam pengelolaan hutan alam. Orasi
ini memaparkan tentang bagaimana mengakomodasikan
keragaman jenis dari proses pemulihan ekologis yang sedang
berjalan dalam pengembangan sistem silvikultur hutan alam.

Sistem Silvikultur
Sistem silvikultur dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan
yang terdiri atas regenerasi (permudaan), pemeliharaan,
dan pemungutan hasil yang dilaksanakan secara sistematis
pada suatu tegakan sepanjang siklus hidupnya (Helms 1998;
Nyland 2002). Selanjutnya, ketiga komponen tersebut, yaitu
regenerasi, pemeliharaan, dan pemungutan hasil dijadikan
sebagai komponen kegiatan yang harus ada dalam penerapan
sistem silvikultur. Berikutnya ditambahkan oleh Matthews
(1989) bahwa sistem silvikultur didefinisikan sebagai ‘proses
di mana pohon yang membentuk hutan dipelihara, ditebang,
dan diganti dengan jenis tanaman baru sehingga menghasilkan
tegakan yang berbeda’. Proses pendefinisian sistem silvikultur
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ini melibatkan pertimbangan biologi, fisik, sosial dan ekonomi
dengan ragam dinamikanya yang mengarah pada program
perlakuan silvikultur yang akan menghasilkan manfaat yang
diinginkan.
Sistem silvikultur pada awalnya dikembangkan di Eropa
sebagai respon atas penebangan hutan yang berlebihan dan
sebagai sistem untuk melindungi tata air dan tanah di daerah
pegunungan. Berbagai sistem dikembangkan, misalnya,
shelterwood system (sistem pohon pelindung), selection system
(sistem tebang pilih), dan clear cutting (sistem tebang habis)
(Kerr 1999). Perubahan sistem silvikultur terjadi seiring dengan
berubahnya tujuan pengelolaan hutan dan kondisi hutannya.
Hal ini mengindikasikan bahwa sistem tersebut dapat berubah
disesuaikan dengan perubahan komposisi maupun struktur
hutan, seperti memasukkan peningkatan keanekaragaman
hayati sebagai tujuan pengelolaan hutan (O’Hara et al. 1994;
Nyland 2002).
Sistem silvikultur dapat juga diklasifikasikan menurut umur
tegakan, yaitu sistem silvikultur pada tegakan seumur seperti
tebang habis, shelterwood, atau coppice, serta tegakan
tidak seumur seperti tebang pilih individu dan tebang pilih
kelompok. Cara lain untuk mengklasifikasikan sistem
silvikultur, yaitu menurut sebaran kanopi pohon setelah
penebangan. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem silvikultur
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem silvikultur di
mana kanopi pohon menyebar merata (evently distributed)
seperti tebang pilih individu, dan sistem silvikultur di mana
gap/rumpang terbentuk di antara kanopi pohon yang tersebar,
seperti tebang pilih berkelompok (Coates and Burton 1997).
Pengembangan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan
dengan tujuan utama menghasilkan kayu secara lestari. Itulah
sebabnya perkembangan sistem silvikultur di Indonesia
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yang diterapkan dalam pengelolaan hutan dengan tujuan
utama menghasilkan kayu secara lestari ini, jauh lebih maju
dibandingkan dengan pengelolaan hutan dengan tujuan lainnya.
Dalam sejarah perkembangan sistem silvikultur di Indonesia,
sistem silvikultur selalu dikaitkan dengan pengelolaan hutan
untuk menghasilkan kayu secara lestari. Oleh karena itu maka
penerapan suatu sistem silvikultur harus dapat menjamin
kontinuitas hasil produksi kayu dan mempertahankan kondisi
lingkungannya atau dengan kata lain pemanfaatan sumber
daya hutan selain mengambil manfaat sesuai dengan kapasitas
produksi lestarinya juga diupayakan kapasitas sumber daya
hutan tersebut dapat ditingkatkan. Ketika terjadi penurunan
produksi kayu hutan alam sebesar 77% dari 26,05 juta m3 pada
tahun 1992 menjadi 5,90 juta m3 pada tahun 2018 (Tabel 1)
(Kementerian LHK 2018), maka sebetulnya ada problem
dalam penerapan sistem silvikultur tersebut.
Tabel 1. Jumlah dan luas izin pemanfaatan hutan pada hutan
produksi tahun 1992, 2008–2018
Tahun
1992
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Jumlah HPH
(unit)
580
308
304
304
295
294
277
273
263
258
259
254

Luas areal
(juta ha)
61,38
25,90
25,66
24,95
23,24
23,90
21,08
20,13
19,20
19,30
18,18
18,93

Sumber : Kementerian LHK 2018
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Realisasi produksi
(juta m3)
26,05
4,69
5,42
5,75
6,28
5,07
5,01
5,85
5,62
5,43
5,41
5,90

Tebang pilih dapat menjurus pada penggundulan hutan saja
kalau ketiga komponen silvikultur tersebut, yaitu regenerasi,
pemeliharaan dan pemungutan hasil tidak diterapkan secara
utuh. Kalau ada salah satu komponen yang tidak diterapkan,
maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan
sistem silvikultur. Dengan kata lain, pengelola hutan tidak
sedang menerapkan sistem silvikultur.
Di tengah-tengah permasalahan pengusahaan hutan alam dan
upaya yang sangat kuat untuk meningkatkan produktivitas
hutan bekas tebangan dapat dipandang sebagai praktik untuk
mengembalikan nilai penting dari hutan alam. Oleh karena
itu, maka tuntutan untuk menghadirkan sistem silvikultur
hutan alam yang adaptif dari aspek ekologis, sesuai dengan
karakteristik hutannya menjadi kebutuhan yang sangat penting.
Ada 2 (dua) sistem silvikultur yang secara umum diterapkan
dalam mengelola hutan alam produksi oleh Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yaitu TPTI (Tebang
Pilih Tanam Indonesia) dan TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur).
Sistem silvikultur tidak ada yang berlaku secara umum,
melainkan harus sesuai dengan karakteristik ekologis dan
persyaratan penerapan sistem silvikulturnya. Secara umum,
TPTI dapat diterapkan pada hutan produksi tetap atau terbatas,
baik hutan alam primer maupun hutan bekas tebangan baik
daratan tanah kering ataupun basah. Kelerengan yang masih
diperkenankan untuk penerapan TPTI, yaitu maksimum 40%
dengan limit diameter tebangan 40 cm untuk hutan produksi
tetap dan 50 cm untuk hutan produksi terbatas. TPTJ hanya
dapat diterapkan pada hutan produksi tetap berupa hutan bekas
tebangan baik tanah kering maupun basah. Kelerengan yang
masih diperbolehkan untuk TPTJ maksimal 25% dengan limit
diameter tebangan 40 cm (Kementerian LHK 2021).
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Kalau kita perhatikan paling tidak ada 4 (empat) prinsip dalam
pelaksanaan sistem tebang pilih, yaitu batasan diameter atau
yang lebih dikenal dengan istilah limit diameter, keberadaan
pohon inti (pohon jenis komersial berdiameter 20–39 cm atau
20–49 cm yang akan membentuk tegakan utama pada rotasi
berikutnya), dan pengayaan atau enrichment planting serta
pemeliharaan tegakan tinggal. Areal bekas tebangan yang
kurang produktif yang ditandai dengan rendahnya komposisi
jenis komersial lokal (dalam hal hutan alam produksi di
Indonesia yaitu, dari kelompok jenis Dipterokarpa), maka pada
areal tersebut dilakukan tindakan pengayaan. Hal ini termasuk
semua tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan performa
dari suatu tegakan. Oleh karena itu, maka tujuan pengayaan
jenis tadi itu selalu terkait dengan, 1) sesuai dengan kondisi
tempat tumbuh (site), 2) jenis yang akan dikembangkan
tersedia, 3) selaras dengan kebijakan kehutanan nasional,
4) aksesibilitas arealnya mudah dijangkau, dan 5) jenis yang
akan dikembangkan memiliki produktivitas tinggi (Lamprecht
1989).
Pelaksanaan pengayaan dalam sistem TPTI agak berbeda
dengan sistem TPTJ. Dalam sistem TPTI penanamannya
secara sporadis (irregularly distributed planted) dengan ruang
tumbuh yang tidak optimal merupakan salah satu kelemahan
sistem TPTI dari sisi pengayaan di areal bekas tebangan.
Ruang tumbuh di dalam areal bekas tebangan tersebut tidak
dirancang sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan jenis yang
akan dikembangkan. Sebaliknya dalam sistem TPTJ, areal
pengayaan dirancang berbentuk jalur dengan lebar jalur antara
3–5 meter. Hal ini sesuai dengan persyaratan tumbuh jenis
dari kelompok Dipterokarpa yang membutuhkan naungan
untuk pertumbuhan awalnya. Ada dua hal penting, kalau kita
cermati tentang pengayaan jenis, yaitu kesesuaian jenis dengan
tapaknya dan peningkatan produktivitas.
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Pemilihan Sistem Silvikultur
Pemilihan sistem silvikultur awalnya dimulai sebagai
implementasi dari seperangkat praktik silvikultur dalam
mengatur struktur tegakan dan komposisi jenis untuk
meningkatkan pertumbuhan pohon (Puettmann et al. 2008).
Setelah terbukti berhasil dalam mengelola hutan, maka teknik
tersebut diterapkan secara luas (misalnya, sistem tebang habis
atau tebang pilih). Selanjutnya, praktik silvikultur tersebut
digunakan sebagai metode atau teknik dalam pengelolaan
tegakan dan lingkungannya sehingga struktur, komposisi, dan
pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan.
Silvikulturis dapat memilih sistem silvikultur yang tepat
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tegakan dalam
menghasilkan produk barang dan jasa. Oleh karena itu tujuan
pengusahaan hutan akan menjadi salah satu pertimbangan
yang utama dalam menentukan pilihan sistem silvikulturnya.
Kaitannya dengan hal tersebut di atas, terdapat 2 (dua) tahapan
penting, yaitu pengembangan sistem silvikultur yang sesuai
dengan kondisi spesifik hutan dan perluasan penggunaan sistem
tersebut dalam meregenerasi, memelihara, dan memanen
hutan. Ketika kondisi tegakan berubah, maka silvikulturis
akan memodifikasi praktiknya melalui uji coba supaya sesuai
dengan kondisi tersebut. Pada akhir abad ke delapan belas,
ketika kehutanan dan silvikultur berkembang menjadi disiplin
keilmuan, maka praktik silvikultur termasuk sistem silvikultur
mulai diklasifikasikan dan didokumentasikan (Puettmann et al.
2008). Berdasarkan aspek ekologi dan produksi yang menjadi
pertimbangan penting dalam penentuan tujuan pengelolaan
hutan, maka sistem silvikultur yang akan dipilih didekati
melalui diagram seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2. Diagram proses pengambilan keputusan untuk
penentuan sistem silvikultur (Lamprecht 1989)
Berdasarkan Gambar 2, ketika sumber daya hutan tidak layak
baik untuk tujuan produksi (potensi kayu) maupun kondisi
ekologisnya, maka dilakukan tindakan silvikultur yaitu
domestication. Domestikasi terbagi menjadi 2 komponen,
yaitu conversion dan transformation. Conversion diartikan
sebagai penggantian hutan alam menjadi hutan tanaman
jenis cepat tumbuh. Ada perubahan komposisi jenis secara
total dan struktur tegakan menjadi satu jenis dan satu strata.
Karakteristik hutan alam sudah tidak ada lagi. Hal ini berbeda
dengan transformation yang dimaknai sebagai tindakan
silvikultur untuk perbaikan tegakan tinggal baik komposisi
(terdiri atas satu jenis atau lebih) maupun strukturnya. Pilihan
menggunakan satu jenis atau kombinasi lebih dari satu jenis
disesuaikan dengan kondisi tapaknya.
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Hasil kajian Tim Fakultas Kehutanan IPB (2006) terkait
dengan pemilihan sistem silvikultur hutan alam di Kalimantan
Tengah, menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang harus
dipertimbangkan dalam pemilihan sistem silvikultur hutan
alam, yaitu :
1. Peraturan atau ketentuan Kementerian Kehutanan terkait
dengan pemilihan sistem silvikultur.
2. Syarat pelaksanaan dari masing-masing sistem silvikultur.
3. Kondisi ekologi areal hutan, terdiri dari tipe hutan,
komposisi jenis, struktur tegakan, potensi tegakan, dan
keadaan permudaan alam.
4. Kondisi fisik areal hutan, terdiri dari jenis tanah,
kelerengan, ketinggian dari permukaan laut (altitude), dan
iklim.
Memperhatikan 4 (empat) faktor tersebut di atas di mana
masing-masing tipe hutan memiliki komposisi jenis dan
struktur tegakan yang berbeda, demikian halnya dengan
kondisi tanah dan iklim tempat tumbuhnya serta ketinggian
dari permukaan laut. Oleh karena itu, maka pilihan sistem
silvikultur itu juga akan berbeda.
Salah satu pertimbangan dalam pemilihan sistem silvikultur
(point nomor 3), yaitu kondisi ekologis areal hutan dari aspek
permudaan alam yang didasarkan pada penilaian jumlah
permudaan jenis komersial mulai dari level semai sampai
tiang. Penilaian permudaan tersebut hanya berdasarkan pada
kuantitas tanpa melihat lebih jauh pada kelengkapan struktur
tegakannya atau bagaimana potensial regenerasinya, sehingga
merepresentasikan kondisi ekologi areal hutan tersebut.
Penilaian ini tidak dilakukan pada pertimbangan nomor 3 di
atas. Karakteristik jenis yang mendominasi tegakan penting
untuk diketahui, apakah jenis pohon tersebut dapat beregenerasi
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di bawah kanopi dan kondisi terkait atau membutuhkan
kondisi tertentu untuk dapat beregenerasi dan tumbuh ke
tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon. Oleh karena itu
maka pertimbangan tersebut di atas, tidak relevan lagi dengan
kondisi areal hutan saat ini yang didominasi oleh areal hutan
bekas tebangan. Untuk itu maka perlu ada pengembangan dari
aspek ekologi dalam penetapan sistem silvikultur.
Penerapan sistem silvikultur seringkali tidak selaras dengan
karakteristik ekologis suatu areal hutan atau spesies target
tertentu. Pengelolaan silvikultur yang tidak tepat, maka ada
kesalahan dalam proses regenerasi, pengelolaan tegakan
dan pertumbuhan spesies yang dipanen, sehingga tujuan
pengelolaan hutan lestari akan semakin jauh. Di hutan alam,
sistem silvikultur berhubungan dengan skala gangguan dan
strategi spesies target yang akan dikembangkan untuk regenerasi
dan pembentukan tegakannya. Oleh karena itu, pertanyaannya
apakah kita dapat mempertahankan kompleksitas hutan, yaitu
keanekaragaman spesies dan produksi dalam pengelolaan
hutan produksi secara berkelanjutan?. Pengelolaan sumber
daya hutan yang berkelanjutan mensyaratkan salah satunya
bahwa keanekaragaman hayati (komposisi jenis dan struktur
tegakan) dan proses ekologisnya harus dipertahankan (Seydack
et al. 1995; FAO 2003; Geldenhuys 2005).
Untuk menunjukkan bagaimana sistem silvikultur yang dipilih
akan mencapai tujuan pengelolaan hutan yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, termasuk produktivitas hutan,
dan keanekaragaman hayati. Sistem silvikultur tersebut harus
konsisten dengan tujuan pengelolaan hutan, sesuai secara
ekologis, mampu menerapkan tindakan (praktik silvikultur)
yang wajar dalam meningkatkan produktivitas hutan, dan
mempertimbangkan aspek keanekaragaman hayati.
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Pemulihan Vegetasi setelah Penebangan
Silvikultur sebagai terapan ekologi hutan, memiliki concern
atau perhatian terhadap bagaimana membangun, memelihara
dan memonitor ekosistem hutan untuk mencapai tujuan
pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang
silvikultur, praktik pengelolaan hutan alam berarti menggunakan
dengan tepat proses-proses mendasar yang mengatur ekosistem
hutan untuk tujuan pengelolaan. Dengan kata lain, seperti
yang dinyatakan oleh Larsen (1995) bahwa pengembangan
sistem silvikultur hutan alam harus mempertimbangkan daya
adaptasi jenis dalam pengertian mempertahankan komposisi
jenis, meningkatkan produktivitas, menjaga keanekaragaman
hayati, dan melindungi ekosistem yang berdekatan. Dengan
demikian maka pendekatan silvikultur dalam pengelolaan
hutan selalu menempatkan ekosistem sebagai centre dalam
mencapai produktivitas (fungsi ekosistem) namun juga
perhatian terhadap kualitas habitat (struktur ekosistem).
Cara paling baik untuk menilai proses dinamika tegakan adalah
dengan melakukan pengamatan atau observasi dalam jangka
waktu yang lama. Oleh karena hal ini tidak memungkinkan
dalam banyak hal, maka penelitian terhadap proses tersebut
dilakukan atas dasar struktur yang ada saat ini. Berdasarkan
strategi regenerasinya, kita mengenal 2 (dua) kelompok
jenis, yaitu jenis pionir (light demanders) dan klimaks (shade
bearing species) (Weidelt 1994).
Hasil penelitian Pamoengkas et al. (2019) menunjukkan
bahwa kelompok jenis klimaks lebih dominan dibandingkan
dengan kelompok jenis pionir pada areal hutan produksi bekas
tebangan dengan sistem tebang pilih di Kalimantan Tengah
(Gambar 3). Kondisi lingkungan areal bekas tebangan,
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memberikan keuntungan bagi kelompok jenis klimaks mulai
dari tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon untuk tumbuh.
Kelengkapan strata dari suatu tegakan dapat dijadikan
sebagai penilaian bagaimana potensial permudaan alamnya.
Data menunjukkan bahwa proporsi kelompok jenis klimaks
pada seluruh plot hutan bekas tebangan (LoA) dan Kawasan
Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) untuk tingkat semai
berkisar antara 56–83%, sedangkan tingkat pancang sedikit
lebih rendah antara 44–57%, tingkat tiang antara 50–73%, dan
tingkat pohon 55–84%.
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Gambar 3. Struktur tegakan kelompok jenis klimaks dan
pionir pada areal hutan bekas tebangan (LoA =
Logged over Area) dan KPPN (GPCA = Germ
Plasm Conservation Area)
Dalam pengelolaan hutan alam lestari secara ekologis penting
sekali memahami tentang pola pertumbuhan pohon sebagai
resultante dari interaksi faktor genetik dan lingkungan. Perilaku
pertumbuhan dan perkembangan pohon diatur terutama oleh
strategi survival (mengakselerasi pertumbuhan tinggi), strategi
stabilisasi (mengakselerasi pertumbuhan diameter) dan
strategi reproduksi masing-masing individu yang dimodifikasi
oleh ekosistem secara keseluruhan (Pohris 2008). Kaitannya
dengan pengelolaan hutan alam berkelanjutan secara ekologis,
maka implementasi sistem silvikultur tebang pilih individu
menghasilkan gap (rumpang) berukuran kecil atau sedang
yang mendukung bagi pertumbuhan jenis pohon klimaks
(Phillips et al. 2004; Barros 2006).
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Implementasi Pengembangan Sistem
Silvikultur
Sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem silvikultur,
maka hasil kajian inventarisasi hutan pada areal yang akan
ditetapkan sistem silvikulturnya digunakan untuk menilai
3 komponen penting dari komposisi jenis yang meliputi
(Geldenhuys 1996):
1. Komunitas hutan yang berdasarkan kedekatan komposisi
jenis penyusun tegakan,
2. Kemiripan antara komposisi jenis yang menyusun tegakan
pada level kanopi (tingkat tiang atau pohon) dengan
jenis pada level permudaan tingkat semai atau pancang
untuk mendapatkan pemahaman proses pemulihan akibat
dari suatu gangguan yang dikenal dengan istilah grain
(Midgley et al. 1990),
3. Bentuk sebaran atau distribusi diameter pohon yang
menggambarkan status resources, persyaratan hadirnya
suatu jenis pada suatu areal tegakan, atau justru sebagai
hambatan bagi spesies tertentu.
Ketiga komponen tersebut sebagai panduan atau arahan
dalam pengembangan sistem silvikultur yang berbasis pada
karakteristik jenis yang ada. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 4.
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Gambar 4. Analisis komposisi jenis dalam pengembangan
sistem silvikultur hutan alam (Geldenhuys 1996)
Analisis grain seperti disebutkan di atas, dapat ditentukan
melalui pendekatan di mana data inventarisasi hutan pada
masing-masing plot dipisah menjadi dua data set untuk
analisis ordinasi, yaitu data permudaan (regeneration) dan
data pohon (canopy). Dalam pendekatan ordinasi dari analisis
grain yang menggambarkan bagaimana kedekatan antara
komposisi jenis pada level pohon (_1) dan permudaan (_2)
seperti terlihat pada Gambar 5. Analisis ordinasi seperti
pada Gambar 5 perlu diketahui untuk menentukan apakah
komposisi penyusun permudaan di areal bekas tebangan sama
(mirip) atau berbeda dengan komposisi jenis penyusun level
pohon. Gambar tersebut menunjukkan posisi kedekatan antara
komunitas pohon dan permudaan pada masing-masing plot
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yang diteliti, yaitu areal bekas tebangan 1 (satu) tahun (TJ1)
sampai 7 (tujuh) tahun (TJ7), dan sebagai reference plot adalah
hutan primer (HP). Penelitian tersebut, mengindikasikan
bahwa plot 6 (enam) tahun setelah penebangan (TJ6) memiliki
komposisi jenis level pohon (TJ6_1) dan permudaan (TJ6_2)
dengan jarak relatif dekat, jika dibandingkan dengan plot
lainnya (Pamoengkas dan Andini 2013). Dengan kata lain,
plot enam tahun setelah penebangan memiliki komposisi jenis
permudaan dan pohon yang didominasi dari kelompok jenis
Dipterokarpa di antaranya, yaitu Shorea parvifolia dan Shorea
johorensis, sedangkan plot-plot lainnya, memiliki komposisi
jenis penyusun yang berbeda antara level permudaan dan
pohon (ditunjukkan dengan jarak yang relatif panjang).
Komposisi jenis pada tingkat permudaan lebih banyak dari
kelompok intoleran (light demanding species), sedangkan
jenis penyusun untuk tingkat pohon dari kelompok jenis
toleran (shade bearing species).

Gambar 5. Grafik ordinasi komunitas pohon dan permudaan
pada seluruh plot studi (Pamoengkas dan Andini
2013)
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Jenis Dipterokarpa termasuk kelompok jenis klimaks di mana
untuk tahap awal pertumbuhannya membutuhkan bukaan tajuk
yang tidak terlalu lebar (gap kecil). Bukaan tajuk pada plot
TJ6 menguntungkan bagi permudaan alam jenis Dipterokarpa.
Sebagai satu rangkaian tahapan analisis dalam penentuan
sistem silvikultur, maka langkah selanjutnya yaitu
menganalisis pola hubungan antara kerapatan pohon per ha
dengan diameter pohon. Penelitian Pamoengkas dan Andini
(2013) menunjukkan bahwa pola hubungan jumlah pohon per
ha dan diameter pohon pada seluruh plot hutan bekas tebangan
dan hutan primer memiliki trend yang sama yaitu membentuk
kurva J terbalik atau kurva eksponensial negatif (Gambar 6).
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Gambar 6. Pola hubungan antara kerapatan pohon dengan
diameter batang (Pamoengkas dan Andini 2013)
Komposisi jenis komersial dari kelompok nonDipterocarpaceae masih mendominasi dengan persentase
antara 40–80% dibandingkan kelompok Dipterocarpaceae
yang hanya berkisar 10–45%, sedangkan sisanya dari kelompok
jenis non-komersial termasuk di dalamnya jenis dilindungi.
Trend yang sama juga dijumpai pada penelitian Pamoengkas
dan Gusti (2018) dan Pamoengkas (2006).
Analisis grain atau analisis ordinasi seperti terlihat pada
Gambar 5 dan sebaran diameter pohon (Gambar 6) di atas
berguna untuk menentukan karakteristik vegetasi apakah
termasuk jenis tahan naungan (tolerant/shade bearing species)
atau tidak tahan terhadap naungan (intoleran/light demanding
species), dan sistem silvikultur yang relevan. Pilihan sistem
silvikultur dari hasil analisis terhadap kedua komponen di atas,
sebagai cerminan kondisi areal hutan, sebagai berikut :
| 21 |

1. Jenis vegetasi yang menyusun pada level kanopi (pohon)
ditemukan juga pada level permudaan (semai/anakan)
yang dinyatakan dengan jarak terpendek (TJ6) seperti
pada Gambar 5, sedangkan kurva sebaran diameter pohon
berbentuk J-terbalik (inverse J-shaped, eksponensial
negatif) seperti pada Gambar 6. Jenis vegetasi pada
level semai/anakan dan pohon memiliki sifat sebagai
jenis tahan naungan. Kondisi resource vegetasi seperti
ini mengindikasikan bahwa bukaan tajuk/rumpang
termasuk kecil (small-scale disturbance regime), maka
untuk mempertahankan regenerasi alam dari jenis target
(jenis Dipterokarpa) berjalan baik dengan menerapkan
tebang pilih individu dengan limit diameter (single-tree
selection system). Untuk itu, maka sistem TPTI lebih tepat
diterapkan pada areal tersebut.
2. Jenis vegetasi yang terdapat pada level kanopi (pohon)
berbeda dengan jenis yang ditemukan pada level
permudaan (semai/anakan) yang digambarkan dengan
jarak yang panjang (TJ1, TJ2, TJ3, TJ4, TJ5, TJ7 dan HP)
seperti terlihat pada Gambar 5 dengan kurva distribusi
diameter berbentuk J terbalik (Gambar 6). Jenis vegetasi
pada level permudaan bersifat intoleran, sedangkan jenis
pada tingkat pohon bersifat toleran. Dengan kondisi
vegetasi seperti ini menunjukkan bukaan tajuknya lebar
(large-scale disturbance regime). Berdasarkan hal
tersebut, maka sistem silvikultur yang sesuai yaitu tebang
pilih kelompok, sebagai contoh TPTJ untuk menstimulasi
permudaan dari jenis target.

Penutup
Salah satu hal penting dalam praktik pengelolaan hutan
alam produksi adalah keberhasilan dalam menerapkan
sistem silvikultur yang adaptif terhadap kondisi ekologis dan
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menguntungkan secara ekonomis. Kondisi hutan di Indonesia
yang memiliki karakteristik sebagai hutan hujan tropis dan
sekaligus menjadi unggulan, yaitu keragaman jenis yang
tinggi dan kondisi lingkungan yang relatif konstan. Selama ini,
konsekuensi ekologis dari permudaan alam yang berkembang
pada areal hutan bekas tebangan belum banyak mendapatkan
perhatian dari pengambil kebijakan. Padahal kondisi tersebut
menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan sistem
silvikultur yang akan digunakan untuk mengelola hutan.
Dalam konteks pengelolaan hutan alam produksi, maka
keragaman adaptasi dari jenis yang bernilai komersial dalam
pengertian posisi keberadaannya dalam tahap perkembangan
vegetasi secara alami dapat dijadikan sebagai pertimbangan
dalam pengembangan penetapan sistem silvikultur. Dengan
demikian, maka pilihan sistem silvikultur yang akan diterapkan
mencerminkan kondisi hutannya.
Pengembangan sistem silvikultur dibangun dengan melakukan
penilaian terhadap 3 komponen, yaitu :
1. Komunitas hutan berdasarkan kedekatan komposisi jenis
penyusun tegakan,
2. Kemiripan antara komposisi jenis yang menyusun tegakan
pada level kanopi (tingkat tiang atau pohon) dengan jenis
pada level permudaan tingkat semai atau pancang untuk
mendapatkan pemahaman proses pemulihan akibat dari
suatu gangguan yang dikenal dengan istilah grain, dan
3. Sebaran atau distribusi diameter pohon yang
menggambarkan status resources (sumber daya),
persyaratan hadirnya suatu jenis pada suatu areal tegakan,
atau justru sebagai hambatan bagi spesies tertentu.
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