
REBOISASI DAN REHABILITASI SERTA PENGAWETAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI KAWASAN TAHURA 

BANTEN 
 

Maksud dilaksanakannya kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan serta 

Pengawetan Keanekaragaman Hayati adalah upaya penanaman jenis pohon hutan 

pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak 

belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Adapun tujuan dari pelaksanaan 

kegiatan reboisasi di kawasan tahura adalah sebagai berikut: 

1. Secara hidrologis, pohon yang kembali ditanam dalam kegiatan reboisasi 

dapat menyerap dan menyimpan air. 

2. Secara orologis, kegiatan penanaman kembali hutan dapat mengembalikan 

fungsi hutan secara orologis, di mana hutan berfungsi sebagai penyaring air 

yang menyerap ke dalam tanah serta dapat menghambat derasnya laju aliran 

permukaan. Di mana hutan hasil reboisasi akan merestorasi keanekaragaman 

hayati yang akan saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan yang 

seimbang juga selaras. Berkembangnya tingkat keanekaragaman hayati ini 

adalah bentuk surplus dari reboisasi secara bekelanjutan. Lambat laun, 

keseimbangan ekosistem akan terbentuk dan akibatnya muncul spesies-

spesies baru yang akan menambah biodiversitas hayati suatu hutan. 

3. Secara klimatologis, reboisasi dapat meningkatkan penyerapan karbon di 

atmosfer, di mana karbon akan diserap tanaman untuk melakukan 

fotosintesis. Manfaat inilah yang akan meningkatkan kualitas udara dan 

mencegah dampak pemanasan global. 

4. Secara protektif, pohon yang ditanam akan dapat melindungi makhluk hidup 

dari, angin kencang, terik matahari, menahan debu, dan gerusan air. Dengan 

adanya pohon, ketika hujan terjadi air tidak langsung jatuh ke tanah, 

melainkan akan jatuh ke tajuk pohon dan turun secara perlahan. Hal inilah 

yang dapat mengurangi erosi yang diakibatkan oleh erosi percik, terlebih 

pada lahan kritis. Erosi pada lahan kritis dapat mengakibatkan tanah menjadi 

longsor dan kehilangan keseimbangan. Akar tanaman yang kuat dan menjalar 

akan menahan tanah agar tidak longsor akibat erosi tersebut. 

https://foresteract.com/99-manfaat-hutan-lengkap/
https://foresteract.com/keanekaragaman-hayati/
https://foresteract.com/keanekaragaman-hayati/
https://foresteract.com/pemanasan-global/


 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan serta Pengawetan 

Keanekaragaman Hayati Tahun Anggaran 2020 Kawasan Pelestarian Alam, Hutan 

Konservasi ini meliputi Blok Perlindungan di wilayah Desa Cinoyong yaitu seluas 

2,5 ha lahan kritis dengan ketinggian 450 mdpl dengan kontur berbukit, Blok 

Koleksi dan Pemanfaatan di wilayah kerja Desa Sukarame yaitu seluas 10 ha 

lahan kritis dengan ketinggian 80 – 150 mdpl. Luas total mencakup 2 (dua) 

kawasan tersebut adalah 12,5 ha dalam kawasan hutan Taman Hutan Raya 

Banten, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 

Lahan yang dipilih untuk kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan 

Hutan melalui Rencana Teknis Tahunan RehabilitasiHutandanLahan Kawasan 

Tahura Banten seluas 12,5 Ha, yang masuk ke dalam kategori lahan kritis di Desa 

Sukarame Kecamatan Carita masuk ke dalam Blok Koleksi, Nomor Petak 71 

seluas 2,5 ha (Pengkayaan), Desa Sukarame, Kecamatan Carita masuk ke dalam 

Blok Pemanfaatan dan Koleksi, Nomor Petak 71 seluas 10 ha (Pengkayaan). 

Pembagian kawasan menjadi blok kerja rencana teknik merupakan pembagian 

kawasan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi teknis kehutanan dan 

pengelolaan hutan dalam suatu jangka waktu tertentu, Selanjutnya dilakukan 

pembentukan unit-unit pengelolaan yang lebih yakni petak kerja yang merupakan 

satu unit kesatuan pekerjaan teknis kehutanan dan administrasi, dimana semua 

tindakan dan pekerjaan teknis yang dilaksanakan dalam petak tersebut dicatat dan 

dimonitor berdasarkan kode/ nomor petak yang bersangkutan.  

Selanjutnya petugas lapangan dari UPTD Tahura yang melaksanakan 

monitoring dan evaluasi untuk waktu tertentu. Luas lahan, diatur sedemikian rupa 

sehingga satu lahan memiliki luas berkisar antara 12,5 Ha, dan didalam suatu blok 

dibagi menjadi beberapa petak dengan luas sekitar 2 -2,5 Ha. Batas blok/ petak 

dibuat dengan mempertimbangkan batas-batas alam yang ada, jalan angkutan 

maupun batas-batas buatan. Apabila luas areal di suatu lokasi tidak memenuhi 

luasan minimal untuk satu blok, maka tidak menutup kemungkinan satu blok akan 

meliputi lebih dari satu lokasi/desa. 
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b). Pemilihan Tanaman  

Pemilihan jenis tanaman dalam kegiatan 
reboisasidanrehabilitasitahunanggaran 2020 telah ditentukan oleh UPTD 

Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dengan dengan sasaran sub 

kegiatan Terlaksananya Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan serta Pengawetan 
Keanekaragaman Jenis Hayati.  

Tabel. 1 Jenis Bibit Tanaman 

NO Uraian Unit/satuan Volume 
 Bibit Tanaman   

A Ulin (Seedling Tinggi Min 50 
Cm Poly Bag) 

600 Batang 

B Ramin  (Seedling Tinggi 51 - 
60 Cm) 

600 Batang 

C Merbau (Seedling Tinggi Min 
40 Cm) 

600 Batang 

D Damar (Seedling Tinggi 40 - 
50 Cm) 

600 Batang 

E Eboni (Seedling Tinggi 40 - 50 
Cm) 

600 Batang 

 Ajir Bambu belah (Panjang 1,5 
M) 

3.000 Batang 

 Jumlah  6.000 Batang 
 

dalampemilihanjenistanamanUPTD Pengelolaan Tahura Banten mengedepankan 

aspek sebagai berikut : 



(1) untukpengawetankeanekaragamanjenishayati 

(2) sebagaikoleksitanamanlangka yang adadiseluruh Indonesia 

(3) meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan cara menyerap polusi serta 

debu dari udara, 

(4) membangun kembali habitat serta ekosistem alam 

(5) mencegah pemanasan global dengan cara menangkap karbon dioksida dari 

udara 

a) Kegiatan Penanaman  

Berdasarkan hasil survey (groundcheck) di lapangan diketahui terdapat beberapa 

komponen yang dilaksanakan pada tahap penanaman meliputi :  

1). Pembersihan lahan  

Pembersihan lahan dimaksudkan untuk memberikan ruang tumbuh tanaman, 

memudahkan pemupukan dan aktifitas-aktifitas pendukung lainnya. Kondisi 

topografi di lokasi areal penanaman relatif berbukit dengan kemiringan yang 

cukup curam, maka pembersihan lahan lebih efektif dilakukan dengan cara 

piringan. Pembersihan tumbuhan pengganggu atau pesaing di lokasi 

penelitian dilakukan dengan radius piringan sekitar 0,5 m. Kegiatan 

dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d 2 (dua) Februari 2020. Dokumentasi 

  

  



  

  

  

 

2). Penyiangan dan pendangiran  

Penyiangan dilaksanakan beriringan dengan kegiatan penyulaman pada tahun yang 

sama. Sedangkan pendangiran dilakukan untuk memperbaiki sifat fisik tanah agar 

pertumbuhan tanaman lebih baik, tujuan kegiatan pendangiran adalah membentuk 

tanah menjadi gembur. Penyiangan, pendangiran dan pembersihan gulma 

dilakukan hanya pada sebagian lokasi dan pada waktu tertentu serta hanya pada 

sebagian kecil hamparan. Dokumentasi 



  

  

 

3). Pembuatan Lubang Tanam 

Jalur tanam dibuat dengan cara mengikuti garis kontur, dengan 

pertimbangan bahwa lokasi penanaman memiliki kemiringan cukup 

tinggi.Kegiatanpembersihanjalurtanaminisangatpenting, 

karenauntukmemperlancardalamhalpengangkutanbibit. Pengangkutan bibit 

dari persemaian yang dilakukan di luar areal perlu dikondisikan terlebih 

dahulu sebelum ditanam, lokasi pengkondisian bibit ini ditempatkan pada 

setiap blok penanaman. Di wilayah Desa Sukarame sudah ditetapkan lokasi 

untuk tempat semai sementara, yakni di Kp. Susukan Desa Sukarame 

Kecamatan Carita. Lokasi ini ditetapkan karena tempat ini sangat strategis 

dalam pengakutan selanjutnya ke kawasan penanaman. Pengangkutan bibit ke 

lokasi pengkondisian dilakukan dengan kendaraan roda empat (truck atau 

pickup). Bibit harus disusun secara rapi diatas bak truk atau pick up sehingga 

tidak mengalami kepanasan yang dapat mengganggu kesehatan bibit. Kegiatan 

dilaksanakan pada tanggal 3 Februari s.d 6 Februari 2020 

Selanjutnya pengangkutan bibit dari tempat pengkondisian bibit ke 

lubang tanam dilakukan dengan cara dipikul atau diangkat menggunakan 

motor. Agar bibit tidak rusak maka dalam pengangkutan ini bibit diatur rapi 



dalam keranjang atau diatas motor. Apabila persemaian dilakukan di areal 

penanaman maka hendaknya persemaian ini dibuat pada setiap blok, apabila 

kondisi untuk itu memungkinkan. Pengangkutan bibit ke lubang penanaman 

dilakukan pada hari yang sama dengan penanaman. Pengangkutan bibit ini 

dapat dilakukan dengan cara dipikul atau menggunakan gerobak/pick up. 

Dalam proses pengangkutan ini diupayakan agar kantong-kantong plastik tidak 

pecah, yang dapat menyebabkan kerusakan dan bahkan kematian bibit. 

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan reboisasi sangat 

ditentukan oleh adanya jaringan jalan pemeriksaan/inspeksi. Jalan 

pemeriksaan/inspeksi tersebut bertujuan untuk memperlancar transportasi dan 

pengangkutan bahan dari suatu tempat ke tempat lain, selain itu juga untuk 

mempermudah nantinya dalam pengawasan/monitoring pada saat pelaksanaan 

kegiatan. Dokumentasi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  





 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4). Penanaman 

Sebelum pelaksanaan penanaman tidak dilakukan pemupukan, teknis 

penanaman pada kegiatan reboisasi danrehabilitasilahantahun 2020 

penanaman dilakukan dengan cara mengeluarkan media tanaman dari 



polybag dan diletakkan pada lubang tanam dan langsung ditimbun dengan 

tanah, atau dengan kata lain semua tanah dicampur tanpa dipisahkannya 

horizon A, horizon B sehingga tanaman stress dan mati.    

No 
 

Penggunaan 
dan Status 

Lahan 

Lokasi Keterangan Keterangan 

1 Hutan 
Konservasi, 
Kawasan 
Pelestarian 
Alam 
(TAHURA 
Banten) 

Petak No. 71 
Blok 
Pemanfaatan 
Kp. Susukan  
Desa 
Sukarame 
Kecamatan 
Carita 
Kabupaten 
Pandeglang 

 Jenis Kegiatan : 
Pengkayaan 

 Jenis Tanaman : 
Damar 

 Jarak Tanam : 
4mx 4m 

 Jumlah Tanaman 
: 600 batang 

 Jenis Tanah : 
Latosol 

 Konsistensi : 
Lembab 

 Struktur :  Aluvial 
Kelabu 

 Ph : - 
 Kesuburan tanah 

: Sedang 
 Tingkat Erosi : 

Peka 

 Ketinggian : 200 
m – 500 mdpl 

 Tipe Iklim dan 
Curah Hujan  

• Tipe : Schmidt 
& Ferguson 

• Curah Hujan : 

448 mm 
• Kelembbaban 

udara : 70-75% 

• Suhu rata-rata : 
22˚c-32˚c 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

2 Hutan 
Konservasi, 
Kawasan 
Pelestarian 
Alam 
(TAHURA 
Banten) 

Petak No. 71  
Blok 
Pemanfaatan 
Kp. Susukan 
Desa 
Sukarame 
Kecamatan 
Carita 
Kabupaten 
Pandeglang 

 Jenis Kegiatan : 

Pengkayaan 
 Jenis Tanaman : 

Ramin 
 Jarak Tanama : 

4mx 4m 
 Jumlah Tanaman 

: 600 batang 
 Jenis Tanah : 

Latosol 

 Konsistensi : 
Lembab 

 Struktur :  
Aluvial Kelabu 

 Ph : - 
 Kesuburan tanah 

: Sedang 
 Tingkat Erosi : 

Peka 
 Ketinggian : 50 

m – 100 mdpl 
 Tipe Iklim dan 

Curah Hujan  
 Tipe : Schmidt & 

Ferguson 
 Curah Hujan : 

 
 



448 mm 
 Kelembbaban 

udara : 70-75% 
 Suhu rata-rata : 

22˚c-32˚c 

 

3 Hutan 
Konservasi, 
Kawasan 
Pelestarian 
Alam 
(TAHURA 
Banten) 

Petak No. 71  
Blok 
Koleksidan 
Blok 
Pemanfaatan 
Kp. Binglu 
Desa 
Sukarame 
Kecamatan 
Carita 
Kabupaten 
Pandeglang 

 Jenis Kegiatan : 
Pengkayaan 

 Jenis Tanaman : 
Merbau 

 Jarak Tanama : 
4mx 4m 

 Jumlah Tanaman 
: 600 batang 

 Jenis Tanah : 
Latosol 

 Konsistensi : 

Lembab 
 Struktur :  

Aluvial Kelabu 
 Ph : - 

 Kesuburan tanah 
: Sedang 

 
 
 

 
 
 



 Tingkat Erosi : 
Peka 

 Ketinggian : 50 
m – 100 mdpl 

 Tipe Iklim dan 
Curah Hujan  

 Tipe : Schmidt & 
Ferguson 

 Curah Hujan : 
448 mm 

 Kelembaban 
udara : 70-75% 

 Suhu rata-rata : 
22˚c-32˚c 

 
 

 
 
 
 

4 Hutan 
Konservasi, 
Kawasan 
Pelestarian 
Alam 
(TAHURA 
Banten) 

Petak No. 71 
Blok 
Koleksidan 
Blok 
Pemanfaatan 
Kp. Binglu 
Desa 
Sukarame 
Kecamatan 
Carita 
Kabupaten 
Pandeglang 

 Jenis Kegiatan : 

Pengkayaan 
 Jenis Tanaman : 

Ulin 
 Jarak Tanama : 

4mx 4m 
 Jumlah Tanaman 

: 600 batang 
 Jenis Tanah : 

Latosol 

 Konsistensi : 
Lembab 

 Struktur :  
Aluvial Kelabu 

 Ph : - 
 Kesuburan tanah 

: Sedang 
 Tingkat Erosi : 

Peka 
 Ketinggian : 50 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



m – 100 mdpl 
 Tipe Iklim dan 

Curah Hujan  
 Tipe : Schmidt & 

Ferguson 
 Curah Hujan : 

448 mm 
 Kelembaban 

udara : 70-75% 
 Suhu rata-rata : 

22˚c-32˚c 

 
 

5 Hutan 
Konservasi, 
Kawasan 
Pelestarian 
Alam 
(TAHURA 
Banten) 

Petak No. 71  
Blok 
Koleksidan 
Blok 
Pemanfaatan 
Kp. Binglu 
Desa 
Sukarame 
Kecamatan 
Carita 
Kabupaten 
Pandeglang 

 Jenis Kegiatan : 
Pengkayaan 

 Jenis Tanaman : 
Eboni 

 Jarak Tanama : 
4mx 4m 

 Jumlah Tanaman 
: 1.200 batang 

 Jenis Tanah : 

Latosol 
 Konsistensi : 

Lembab 
 Struktur :  

Aluvial Kelabu 
 Ph : - 

 Kesuburan tanah 
: Sedang 

 Tingkat Erosi : 
Peka 

 Ketinggian : 50 
m – 100 mdpl 

 Tipe Iklim dan 
Curah Hujan  

 Tipe : Schmidt & 
Ferguson 

 Curah Hujan : 

448 mm 

 

 

 
 



 Kelembaban 
udara : 70-75% 

 Suhu rata-rata : 
22˚c-32˚c 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Pemeliharaan 

RencanaKegiatan pemeliharaan dilakukan setelah 3 (bulan) penanaman terdiri 2 

(dua)  jenis kegiatan, yaitu :  

1). Penyulaman   

Penyulaman dilakukan pada tanaman yang mati, sesuai jumlah dan jenisnya. Bibit 

yang digunakan untuk penyulaman adalah bibit yang telah disediakan pada saat 

pengadaan bibit untuk kegiatan penanaman dengan ukuran yang sama dan umur 

yang sama. Untuk kegiatan penyulaman bibit yang disediakan sebesar 10% dari 

total jumlah bibit yang ditanam.    

 


