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PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
KAMUS yang berhubungan dengan Perlindungan Hutan. Kami
berharap KAMUS perlindungan hutan ini dapat bermanfaat dan
menambah wawasan para pembaca. Kami sadar bahwa KAMUS
ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak
kekurangan data dan informasi untuk itu kritik dan saran dari
semua pihak sangat diarapkan demi penyempurnaan KAMUS
untuk cetakan berikutnya.

Ambon, Juni 2020
Penyusun,
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-AAbiotik, Komponen lingkungan
yang terdiri atas faktor
klimat (atmosfer), faktor
edapik (tanah), Faktor
luar yang menyebabkan
kerusakan hutan seperti
curang
hujan,
suhu,
kelembaban, angin, curah
hujan, polusi udara.
Absisi, Gugurnya daun, buah
atau
bunga
sebelum
waktunya karena terlalu
cepat
terjadinya
pembentukan
lapisan
absisi.
Absolute abudance, Jumlah
individu dari suatu jenis
organisme yang terdapat
pada suatu areal, populasi
atau
pada
suatu
komunitas.
Abu,

Zat-zat mineral yang
ditentukan
dengan
membakar makanan (zat
organik).

Actinomycetes,
Sekolompk
bakteri
gram-positif.
Kelompok bakteri yang
membentuk
benangbenang yang bercabang.
Adaptability,
Kemampuan
organisme
untuk
menyesuaikan diri dengan
lingkungan.
Adaptation, Proses organisme
untuk
menyesuaikan
dengan lingkungan.
Adaptive
selection,
Suatu
bentuk
seleksiyang
menghasilkan
karakter
fenotif yang seragam
sebagai hasil dari proses
adaptasi terhadap kondisi
lingkungan.
Adelomycete, Jamur yang tidak
sempurna, tidak memiliki
fase
seksual
pada
perkembangan sporanya.

Kamus Perlindungan Hutan

i

Adelphoparasite,
Organisme
parasite yang mempunyai
hubungan
kekerabatan
yang sama atau dekat
dengan inangnya.
Ad libitum, Sistem pemberian
pakan yang tidak terbatas.
Adventive, Organisme tidak asli,
masuk ke suatu habitat
secara alami maupun
perantaraan manusia.
Aerobik, Mikroorganisme yang
hidup atau suatu proses
yang
terjadi
apabila
terdapat molekul oksigen.
Aerohygrophobic, Organisme
yang
tidak
toleran
terhadap
kondisi
kelembaban udara tinggi.
Aerophilous, Organisme yang
suka hidup pada habitat
yang berangin.
Aerophyte, Tumbuhan epifit
yang hidup pada tumbuhtumbuhan darat dan tidak
mempunyai
system
perakaran
yang
berhubungan
langsung
dengan tanah atau air.
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Aerophytobiota,
Tumbuhtumbuhan yang hidup
pada habitat yang bersifat
aerobic.
Aeroplankton, Organisme yang
bebas di udara dan
disebarkan oleh angina.
Aestatifructiceta,
Komunitas
semak yang mempunyai
kebiasaan menggugurkan
daun.
Aestatisilvae,
Komunitas
tumbuhan pada dataran
rendah yang memiliki
kebiasaan menggugurkan
daun.
Aestilignosa, Vegetasi pada
daerah temperata yang
disusun olej jenis-jenis
tumbuhan
yang
menggugurkan daun pada
musim-musim
tertentu,
didominasi oleh jenis
semakberdaun lebar dan
pohon-pohon berkayu.
Aetiologi,
Ilmu
yang
mempelajari
tentang
semua faktor penyebab
penyakit.
Aforestasi, Penghutanan pada
lahan yang selama 50

tahun atau lebih bukan
merupakan
hutan
(Permenhut. P.14/MenhutII/2004).
Agenesis, Kegagalan
pertumbuhan.

dalam

Agroclimatology, Studi tentang
pengaruh iklim terhadap
produkifitas lahan atau
budidaya
tanaman
pertanian dan hewan.
Agroecosystem,
Ekosistem
buatan,
seperti
yang
terdapat
pada
lahan
pertanian.
Agroecotype,
Masyarakat
organisme pada suatu
ekosistem
yang
adaptasinya dipengaruhi
oleh pengolahan tanah.
Agroforestry,
pemanfaatan
lahan
terpadu
tanpa
batasan
kepemilikan
lahan.
Agrology, Suatu ilmu pertanian
yang mempelajari segala
sesuatu yang berhubungan
dengan tanah
Agronomi, Ilmu dan teknologi
untuk menghasilkan dan

menggunakan tanaman di
pertanian untuk pangan,
bahan bakar , serat, dan
restorasi lahan. Ini adalah
karir kemanusiaan dan
karir ilmiah.
Agrostology,
Ilmu
yang
mempelajari
tentang
rumput-rumputan.
Air, Senyawa yang penting bagi
semua bentuk kehidupan
Air metabolis, Air hasil oksidasi
komponen organik dalam
sel.
Akar, Bagian tananam yang
berada dalam tanah
Akarisida,
Bahan
kimia
beracun untuk membunuh
tungau dll
Akuisisi, Masuknya virus ke
dalam atau penempelan
virus pada vector.
Albikasi, Tak berhijau daun
(klorosis) pada tanaman
Albino, Organisme yang tidak
mempunyai zat warna.
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Alborisida, Pestisida pembunuh
pohon,
semak
dan
belukar.
Albumin, Putih telur kaya
protein yang dihasilkan
oleh magnum.
Alelopati,
Hubungan
dua
makhluk (tumbuhan) atau
lebih, dimana satunya
berusaha
untuk
menghambat
pertumbuhan tumbuhan
(pohon)
disekitarnya,
sehinga lama-kelamaan
pohon disekitanya itu
akan mati/ Penghambatan
pertumbuhan
karena
lepasnya zat racun.

metabolisme yang mampu
menghambat.
Anaerobik,
Berhubungan
dengan mikroorganisme
yang hidup atau proses
yang terjadi tanpa adanya
molekul oksigen.
Anagotoxic,
Mempunyai
kemampuan
untuk
melawan pengaruh yang
ditimbulkan oleh senjawa
racun atau bisa.
Anakan Alam, Bibit yang
berasal
dari
bawah
tegakan pohon asli dan
tumbuh secara alami.
Anak

Aletophyte, Tumbuh-tumbuhan
yang hidup pada habitat
yang mengandung cukup
air di sepanjang pinggiran
suatu jalan.
Algology, Studi tentang jamur.
Algophage, Organisme yang
memakan
jenis-jenis
jamur.
Allelopathic, Sfat dari suatu
hasil
samping
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petak,
satuan
ekosistem/tipe/fungsi
hutan di dalam sebuah
petak, yang memerlukan
satu perlakuan silvikultur
dengan luasan minimal 10
ha dan maksimal sama
dengan luas petaknya.

Analisis Dampak Lingkungan
(Andal), Telaahan secara
cermat dan mendalam
tentang dampak penting
suatu
rencana
usaha
dan/atau Kegiatan. (PP
27/2012). 80.

Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
Hidup
(AMDAL),
Kajian
mengenai dampak besar
dan penting suatu usaha
dan atau kegiatan yang
direncanakan
pada
lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan
Analisis Resiko Organisme
Pengganggu Tumbuhan,
Suatu
proses
untuk
menetapkan bahwa suatu
organisme
pengganggu
tumbuhan
merupakan
organisme
pengganggu
tumbuhan penting, serta
menentukan syarat-syarat
dan tindakan karantina
tumbuhan yang sesuai
untuk mencegah masuk
dan
tersebarnya
organisme
pengganggu
tumbuhan tersebut.
Anandrous, Bunga yang tidak
mempunyai stamen.
Ananthous, Tumbuh-tumbuhan
yang tidak berbunga;
tidak
menghasilkan
bunga.

Angin, Aliran udara dalam
jumlah
yang
besar
diakibatkan oleh rotasi
bumi dan
perbedaan
tekanan
udara
di
sekitarnya.
Ascomycota, filum dari Jamur k
erajaan yang, bersama
dengan
Basidiomycota,
membentuk sub kingdom
Dikarya .
Anastomosis, Bersatunya hifa
atau pembuluh yang lain
yang
menghasilkan
interkomunikasi
kandungan.
Antagonis,
Mahkluk hidup
mikroskopik yang dapat
menimbulkan pengaruh
yang
tidak
menguntungkan
bagi
mahluk hidup lain melalui
parasitasi,
sekresi
antibiotik, kerusakan fisik
dan
bentuk-bentuk
penghambatan lain seperti
persaingan
untuk
memperoleh hara dan
ruang tumbuh.
Antagonisme, Hubungan antara
organisme yang berbeda
Kamus Perlindungan Hutan
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dimana satu organisme
dihambat atau dibunuh
oleh organisme yang lain.
Antholisis, Berubahnya bunga
menjadi daun kembali.
Anthroposentris,
Kerusakan
hutan akibat dari manusia
Antibodi, Zat yang ada dalam
mahluk
hidup
untuk
membunuh bakteri/virus.
Antibiotik, Zat kimia yang
dihasilkan
oleh
mikroorganisme, bakteri,
dsb
Antibiosis,
organisme
penghambat
tumbuhan,
Mekanisme
ketahanan
tanaman (tanaman akan
memberikan efek negativ
pada serangga apabila
memakan
tanaman
tersebut).
Antivitamin,
Juga
vitamin
antagonis
atau
pseudovitamin
yaitu
senyawa
yang
tidak
berfungsi sebagai vitamin,
tetapi
secara
kimia
berhubungan
dengan
aktivitas biologi vitamin.
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Antixenosis,
Mekanisme
ketahanan
tanaman
(tanaman tidak dipi;ih
oleh serangga sebagai
makanan, tempat bertelur
dan berlindung).
Apparent Digestible Coeficient
(ADC), Koefisien cerna
semu.
Antraknosa, Nama penyakit
tumbuhan dengan gejala
bercak terbatas yang khas,
melekuk,
biasanya
disebabkan oleh fungi
yang termasuk bangsa
Melanconiales.
Atraktan, Mekanisme ketahanan
tanaman (tanaman akan
memberikan efek negatif
pada serangga apabila
memakan
tanaman
tersebut).
Angka

Manfaat,
Angka
persentasi
yang
menunjukkan perbandingan
antara energi netto dengan
energi zat-zat makanan
yang dapat dicerna dari
bahan makanan yang
bersangkutan.

Antraknose, Penyakit tanaman
yang dicirikan dengan
adanya lekukan luka
menghitam
yang
disebabkan oleh jamur
yang
memproduksi
konidia dalam acervulus.
Api, Oksidasi cepat terhadap
suatu material dalam
proses
pembakaran
kimiawi
Areal Buru, Areal diluar taman
buru dan kebun buru yang
didalamnya
terdapat
satwa buru, yang dapat
diselenggarakan kegiatan
berburu. (PP 13/1994).
127.
Areal

Hutan
Tanaman
Industri (HTI), Kawasan
hutan produksi tetap tidak
produktif
dan
tidak
dibebani hak pengusahaan
hutan (HPH) dan hutan
tersebut telah ditetapkan
sebagai
areal
HTI.
(Kepdirjen
PH
222/Kpts/IV-BPH/1997).
130.

Areal Penggunaan Lain (APL),
Areal di luar kawasan
hutan
negara
yang

diperuntukkan
pembangunan di
bidang kehutanan.

bagi
luar

Asam amino, Bahan pwnyusun
protein.
Dikenal
20
macam asam amino yang
umum, yang terangkai
dengan urutan tertentu.
Asap, Gas yang tampak akibat
dari pembakaran.
Asas konservasi sumber daya
alam
hayati
dan
ekosistemnya,
Tercapainya
keserasian
dan keseimbangan antara
pelestarian kemampuan
dengan
pemanfaatan
sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.
Asas perusahaan, Tercapainya
kelangsungan
usaha
dengan
diperolehnya
keuntungan
yang
memadai.
Askus, Sel yang berbentuk
kantung, biasanya berisi 8
askospora, dibentuk oleh
fungi yang termasuk
Ascomycota.
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Asporogenic, Tidak menghasilkan
spora.
Asporous, Tidak mempunyai
spora, tanpa spora.
Atmophyte,
Epifit
yang
mendapatkan air melalui
asimilasi udara.

Aulophyte, Tumbuh-tumbuhan
bukan parasit yang hidup
pada bagian struktur
tumbuh-tumbuhan lain.
Autetic, Parasit yang menjalani
seluruh fase dalam siklus
kehidupannya pada satu
individu inang yang sama.

Audit Pencegahan Karhutbunla,
Evaluasi yang dilakukan
untuk menilai ketaatan
para pihak terkait yaitu
Pemerintah
Daerah,
Perusahaan
Pemegang
Izin Usaha Perkebunan
dan
Kehutanan,
dan
masyarakat/desa.

Autecology,
Studi
tentang
ekologi suatu individu
organisme atau species.

Augmentasi,
penambahan
musuh
alami
secara
periodik,
Penerapan
pengendalian
hayati
(teknik
penambahan
musuh
alami
secara
periodik dengan tujuan
untuk
meningkatkan
jumlah dan pengaruh
musuh alami.

Autogenous, Sifat pada serangga
betina
yang
tidak
memerlukan
tambahan
makanan tertentu untuk
membantu
pematangan
telur-telurnya.

Auksin, Hormon pertumbuhan
tanaman yang diantaranya
mampu
mendorong
perpanjangan sel.
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Autoantibiosis,
Pertumbuhan
organisme dalam medium
yang telah diasamkan
oleh
organisme
itu
sendiri.

Autoinfection, Infeksi pada
suatu individu organisme
inang yang juga dilakukan
oleh larva yang dihasilkan
oleh parasit dewasa yang
mendiami tubuhnya.

Autophilous, Tumbuh-tumbuhan
yang bisa melakukan
penyerbukan sendiri.
Aviluren,
Organisme
non
patogenik yang tidak
mampu
menyebabkan
penyakit.
Avilurensi, Ketidakmampuan
patogen untuk
menyebabkan penyakit
berat pada tumbuhan
inang tertentu.

Ayam Broiler, ayam penghasil
daging dengan umur
pemeliharaan
sampai
panen cukup singkat
sekitar 35 hari.
Ayam Layer, Ayam petelur
yang dipelihara hingga
umur sekitar 75 minggu
dengan masa produksi
sekitar
umur
20-75
minggu.

*****
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-BBabi

Hutan, Binatang yang
dapat menjadi hama pada
tanaman hutan dengan
kerusakan
umumnya
terjadi
pada
pangkal
batang, leher akar dan
perakaran. Pohon yang
masih
kecil
kadangkadang dapat sampai
tumbang karena tanah di
sekelilingnya terbongkar.

konsumen,
termasuk
keamanan pangan yang
terkait dengan isu-isu
kesehatan hewan.
Bahan

Bacillus, bakteri bentuk batang.
Bactericidal, Bakteri yang dapat
membunuh bakteri lain.
Bacteriology,
bakteri.

Ilmu

tentang

Bacteriostatic, Yang menghalangi
perkembangan bakteri.

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen
(BETN),Bagian
dari
bahan makanan yang
mengandung karbohidrat,
gula dan pati.
Bahan

Bahan yang tidak diinginkan/
Cemaran, Cemaran dan
bahan-bahan lain yang
terdapat di dalam pakan
atau bahan baku pakan
yang mengandung resiko
terhadap
kesehatan
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Baku Pakan (Feed
ingredient), Suatu bagian
komponen atau suatu
penyusun
dari
suatu
kombinasi atau campuran
suatu pakan, mempunyai
nilai nutrisi maupun tidak
dalam ransum ternak,
termasuk imbuhan pakan
(feed additives).

Kering (BK), Berat
konstan bahan makakan
setelah
dihilangkan
kandungan airnya dengan
pemanasan 105 derajat
celcius.

Bahan Pakan (feedstuff), satu
atau beberapa macam
bahan
baik
diolah,
setengah jadi atau bahan
baku, yang bertujuan
untuk dibuat menjadi
pakan atau diberikan
langsung kepada hewan
penghasil pangan.

Bakteri, Organisme mikroskopik,
bersel satu, berbentuk
bulat, batang atau benang,
tidak
berinti
sejati,
ukurannya lebih kecil
daripada fungi, tetapi
lebih besar daripada virus;
berkembangbiak dengan
membelah diri jadi dua.

Bahan Pangan (foodstuff), satu
atau beberapa macam
bahan
baik
diolah,
setengah jadi atau bahan
baku, yang bertujuan
untuk dibuat menjadi
pangan atau digunakan
sebagai pangan/pakan.

Bakterifag,
Virus
yang
menginfeksi dan biasanya
membunuh
bakteri
tersebut.

Bajing, Binatang yang dapat
menjadi
hama
pada
tanaman hutan dengan
kerusakan pada
biji,
buah, pucuk, tunas, dan
kulit pohon. Binatang ini
hidup dipohon bagian
atas, bajing dapat berguna
didalam penyebaran biji,
karena sering membawa
buah ketempat yang agak
jauh dari pohonnya dan
menyembunyikan di tanah
berarti biji buahpun akan
dapat tumbuh.

Bakteriosin, Protein bakteri yang
sangat
spesifik
yang
diproduksi oleh strain
bakteri tertentu yang aktif
untuk melawan strain
yang lain dari spesies
yang sama.

Bakterisida, Bahan kimia yang
menyebabkan
kematian
bakteri.

Bakteri viluren, Bakteri yang
dapat
menyebabkan
penyakit dan mampu
menyerang jaringan tubuh
sehingga
menyebabkan
penyakit parah.
Balok Kayu, Balok dari bahan
kayu, dengan penampang
Kamus Perlindungan Hutan
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lintang berbentuk
empat siku-siku.

segi

Bambu,
Tumbuhan
yang
tergolong
famili
Gramineace
yang
umumnya berumpun dan
dapat mencapai ketinggian
40 meter dan diamternya
30 cm, antara lain
Bambusa
spp.,
Gigantochloa
spp.,
Phyllostaclhys
spp.,dan
Schizostachyum spp.
Bangsa/Breed, Klasifikasi Ayam
berdasarkan
bentuk
morfologi dan besar tubuh
yang sama dari setiap klas,
contoh ayam brahma.
Batang, Bagian tanaman yang
berkayu.
Batas Alam, Batas luar atau
batas fungsi kawasan
hutan
yang
batasnya
bersekutu dengan tandatanda alam seperti tepi
sungai, tepi danau, tepi
laut atau tepi jalan raya
yang jelas terdapat di peta
dan di lapangan.
Batas

Areal
Pengusahaan
Hutan, Batas areal kerja

12
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hak pengusahaan hutan
alam dan hak pengusahaan
hutan
tanaman,
hak
pengusahaan pariwisata
alam, hak pengusahaan
taman buru dan hak-hak
pengusahaan lainnya yang
ditetapkan oleh menteri.
(Kepmenhut
333/KptsII/1999). 363.
Bappenas, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Basidia, Suatu sel pembentuk
spora pada jamur.
Basidiomycota, Divisio dalam
Kerajaan Fungi yang
mencakup semua spesies
yang memproduksi spora
dalam tubuh berbentuk
kotak
yang
disebut
basidium.
Basidiospora, Spora seksual
yang
dihasilkan
pada
basidium.
Basidium, Kumpulan sel-sel
khusus (basidia) yang
membentuk
spora,
terutama pada jamur.
Bekatul, Merupakan hasil sisa
ikutan
dari
pabrik

pengolahan
khususnya
bagian asah/slep/polish.

dampak
besar
bagi makhluk hidup.

Bekicot
(Achatina
fulica),
Binatang
yang
dapat
menjadi
hama
pada
tanaman
hutan
dan
merupakan siput yang
paling besar, panjangnya
dapat mencapai 20 cm
bahkan
lebih,
sering
menimbulkan kerusakan
yang besar terutama pada
tanaman
yang
masih
muda. Makanan bekicot
terdiri dari dedaunan dan
kulit batang yang masih
muda.

Bercak, Suatu nekrotik yang
bersifat
lokal
area.
Individu bercak dapat
berbentuk bulat, tidak
beraturan, atau lonjong.
Beberapa bercak dapat
bergabung menjadi satu
bercak yang lurus.

Benalu, Sekelompok tumbuhan
berbiji yang hidup sebagai
parasit
dengan
cara
melekat dan memasukkan
haustoria
kedalam
jaringan
tumbuhan
inangnya.
Benih,

Biji
yang
telah
dipilih/diseleksi dengan
baik yang digunakan
sebagai
bahan
(pembuatan) tanaman.

Bencana alam, Peristiwa alam
yang
mengakibatkan

Bercak berlubang, Gejala yang
pada bagian kecil daun
yang sakit terlepas dan
meninggalkan lobang di
tempat tersebut.
Bercacak cincin, Area klorosis
berbentuk sirkuler dengan
pusat hijau; jenis gejala
banyak penyakit virus.
Berjamur, Pertumbuhan jamur
yang dalam atau seperti
wol atau bekas yang
lembab atau busuk pada
permukaan
jaringan
tumbuhan.
Biakan, Mikroorganisme atau
jaringan tumbuhan yang
tumbuh secara buatan
pada bahan makanan yang
disiapkan;
koloni
mikroorganisme atau sel
Kamus Perlindungan Hutan
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tumbuhan yang dipelihara
secara buatan pada bahan
makanan tersebut.
Bibit/bahan
dasar,
Bahan
tanaman baik yang berasal
dari
benih
generatif
(seperti biji, cabutan)
maupun dari pembiakan
vegetatif (seperti stek,
sambungan
<mis.
sambungan biji>, atau
cangkok). Secara alami,
pembiakan/propagasi
vegetatif
menggunakan
rizom, stolon (geragih),
spora, fragmentasi, tunas,
umbi lapis, dan tuber
(umbi batang). Sementara
pembiakan/reproduksi
vegetatif
buatan
menggunakan
stek,
cangkok, okulasi dan
merunduk.
Biodiversitas, Keanekaragaman
diantara makhluk hidup
dari
semua
sumber
termasuk
diantaranya
daratan,
lautan,
dan
ekosistem akuatik lainnya
yang
mencakup
keanekaragaman di dalam
spesies, diantara spesies
dan ekosistem.
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Biological Value, Pengukuran
langsung bagian protein
yang bisa digunakan oleh
hewan untuk mensintesis
jaringan
tubuh
dan
senyawa-senyawa
lain
yang
di
definisikan
sebagai bagian nitrogen
yang diabsorpsi oleh
hewan.
Biosida,
Zat
kimia
yang
merupakan racun bagi
semua bentuk.
Bioteknologi,
Penggunaan
organisme
yang
dimodifikasi
secara
genetic atau teknis dan
proses modern dengan
system biologi untuk
produksi berskala industri.
Biotik, Komponen lingkungan
hidup dari sekumpulan
makhluk
hidup
atau
organisme
yang
ada
dilingkungan sekitar yang
terdiri
atas
rumputrumputan, kompetisi akar.
Faktor perusak hutan
berasal dari kehidupan/
makhluk hidup seperti
manusia,
hewan,
tumbuhan, jamur, virus.

Biotipe, Kelompok individu
dengan susunan genotipe
sama.
.
Biotrof, Fungi patogen yang
langsung mengisap unsur
hara dari jaringan hidup.
Bisul, Penyakit yang dicirikan
dengan bercak atau noda
pada daun, tunas dan
batang dengan bentuk
tidak teratur dan luas.
Blast, Kematian yang cepat di
bagian
pucuk
atau
pembungaan.
Blight/hawar,
Bercak-bercak
busuk pada bagian daun
yang bentuknya lebih
besar dari spot. Gejala
matinya
jaringan
secaracepat dan dalam
luas jaringan yang besar,
seperti hawar
Blok, Sebagian dari per tanaman
yang
mengandung
beberapa
seedlot/klon
yang
masing-masing
hanya berisi seedlot yang
ada di dalam eksperimen.
Blok

tahun pada setiap unit
pengelolaan
kawasan.
Blok tanaman terdiri dari
4 petak atau seluas kurang
lebih 500 ha. Setiap blok
penanaman dikelola oleh
seorang mandor. Tanda
batas antar blok berupa
alur selebar 6 meter yang
berfungsi
untuk
membedakan kewenangan
areal pengelolaan antar
mandor.
Botani , ilmu dari tanaman kehid
upan dan cabang biologi.
Broad leaves, Gulma berdaun
lebar
Budidaya Hutan, Cabang ilmu
kehutanan yang mencakup
dari teknik pengadaan
benih, penanaman hingga
perawatan
guna
menghasilkan hutan yang
lestari.
Bungkil Kelapa, Hasil sisa dari
pembuatan dan ekstraksi
minyak
kelapa
yang
didapat dari daging kelapa
yang telah dikeringkan
terlebih dahulu.

Tanaman,
Areal
penanaman dalam satu
Kamus Perlindungan Hutan
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Burung, Binatang yang dapat
menjadi
hama
pada
tanaman hutan karena
memakan biji yang baru
disebarkan di persemaian
terutama oleh burung
pemakan biji.
Busuk,
Gejala
yang
menunjukkan terjadinya

kematian jaringan sel
karena desintegrasi dan
dekomposisi dari jaringan
tanaman.
Busuk basah, Memperlihatkan
gejala busuk yang berair
dan lunak.
Busuk kering, Memperlihatkan
gejala busuk yang padat.

*****
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-CCabang, Bagian dari pohon yang
tumbuh dari batang .

rentang lingkungan yang
sangat luas.

Cabutan, Bibit yang didapat
dengan cara mencabut
anakan
alami
yang
tumbuh di sekitar pohon/
tegakan alami.

Cecidia gall,
Pembengkakan
berupa bintil atau bisul
pada jaringan tanaman
dengan
atau
tanpa
pathogennya.

Cagar Alam, Kawasan suaka
alam karena keadaan
alamnya
mempunyai
kekhasan
tumbuhan,
satwa, dan ekosistemnya
atau ekosistem tertentu
yang perlu dilindungi dan
perkembangannya
berlangsung secara alami.

Cendawan, Tumbuhan yang
tidak mempunyai klorofil
sehingga
bersifat
heterotroph. Jamur ada
yang bersifat universal
dan
multiseluler.
Tubuhnya terdiri dari
benang-benag hifa. Hifa
dapat
membentuk
anyaman dan bercabangcabang yang disebut
Miselium.

Cahaya,
Energi
berbentuk
gelombang elektromagnetik
yang kasat mata.
Cancer, Spot pada jaringan kulit
dan jaringan korteks pada
akar dan batang.

Cabutan, Bibit yang didapat
dengan cara mencabut
anakan
alami
yang
tumbuh di sekitar pohon/
tegakan alami.

Cacing,Filum
hewan
yang
beragam yang menghuni
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Chlamydospore,Spora istirahat
berdinding tebal dari
beberapa jenis jamur.
Citra

Satelit,
Hasil
dari
pemotretan/perekaman
alat sensor yang dipasang
pada wahana satelit ruang
angkasa
dengan
ketinggian lebih dari 400
km dari permukaan bumi.

Class, Standar klasifikasi ayam
berdasarkan daerah asal
usul
geografis
yang
memberikan
variasi
perbedaan bentuk dan
sifat
karaktersitikdari
ayam tersebut. Contoh
ayam asia, amerika.
Coccus, Bakteri bentuk bulat.
Coleoptera, Serangga bersayap
seludang, dengan dua
pasang sayap. Pasangan
pertama
yaitu
sayap
depan keras dan kaku,
disebut elytra, dalam
keadaan
istirahat
menutupi hampir seluruh
abdomen,
Contohnya
Xystrocera festiva, atau
yang
sering
disebut
boktor, larvanya hidup
sebagai penggerek batang
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Sengon (Paraserianthes
falcataria ). Akibat dari
serangannya,
batang
berlubang-lubang sehingga
kualitas kayu menurun,
pada serangan yang berat
pohon dapat mati.
Crisis

Center,
merupakan
organisasi
pencegahan
kebakaran hutan, kebun
dan
lahan
yang
dibangun/dibentuk
dengan
cara
meningkatkan
kualitas
dan kuantitas
Daops
Manggala Agni yang
sudah ada di wilayah
tertentu, dengan tugas dan
fungsi
pokok
untuk
monitoring
kegiatan
peringatan
dini
dan
deteksi dini serta fungsi
aksi pemadaman dini
berdasarkan permintaan
baik pada kawasan izin
usaha
maupun
pada
kawasan bukan izin usaha
perkebunan
dan
kehutanan. Crisis center
juga dapat
berfungsi
sebagai pusat informasi
dan basis data tentang
segala
hal
yang
berhubungan
dengan
upaya-upaya pencegahan

dan
penanganan
karhutbunla,
pusat
komando
tindakan
pencegahan
dan
penanggulangan
karhutbunla, serta pusat
riset dan pengembangan
pengetahuan
serta
teknologi
tindakan
pencegahan
dan
penanggulangan
karhutbunla.

Cryptobiosis,
Berhentinya
proses metabolism karena
kondisi ekstrim.
Cyanogenic Glycoside, senyawa
yang apabila diperlakukan
asam dan diikuti dengan
hidrolisis oleh enzim
tertentu akan melepaskan
hydrogen cyanida (HCN).

*****
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-DDaerah
Aliran
Sungai
(DAS), Suatu wilayah
daratan
yang
merupakan
satu
kesatuan dengan sungai
dengan
anak-anak
sungainya,
yang
berfungsi menampung,
menyimpan,
mengalirkan air yang
berasal dari curah hujan
ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas
di darat merupakan
pemisah topografis dan
batas di laut sama
dengan daerah perairan
yang masih terpengaruh
aktivitas darat. (UU
7/2004).

Dumping
Off,
Matinya
kecambah tanaman dari
hasil
perkembangan
luka
pada
pangkal
batang.

Daftar Klem, Daftar meliputi
jenis, diameter, tinggi
dan jumlah pohon yang
akan ditebang dari
hutan hak dan atau
lahan milik.

Daerah rawan kebakaran
hutan
dan
lahan,
Daerah
yang
diidentifikasi
mempunyai
tingkat

20

Kamus Perlindungan Hutan

Data

Spasial,Data
yang
memiliki
referensi
ruang
kebumian
(georeference) dimana
berbagai data atribut
terletak dalam berbagai
unit spasial.

Daerah

Operasi

(Daops),
pelaksana
tugas teknis Manggala
Agni di lapangan yang
dipimpin oleh Kepala
Daops.
Organisasi

kejadian
kebakaran
hutan dan lahan.
Daun, Organ tumbuhan yang
tumbuh dari ranting,
biasanya berwarna hijau
dan
mengandung
klorofil.
Daur,

jangka waktu dari
menanam
sampai
dengan panen (hutan
tanaman).

Daur Fisik, didasarkan atas
lamanya hidup menurut
alam.
Daur Hidup, Tingkat atau
urutan tingkat dalam
pertumbuhan
dan
perkembangan
organisme yang terjadi
antara.
Daur Teknik, didasarkan atas
waktu
yang
mana
pohon-pohon
telah
menghasilkan
kayu
dengan sortimen yang
dibutuhkan,

Daur

Massa, Berdasarkan
atas umur atau waktu
yang mana pohonpohon dalam setahun
memberikan hasil kayu
terbanyak.

Daur Penyakit, Daur yang
meliputi
stadia
perkembangan
suatu
penyakit.
Misalnya
pada penyakit karena
fungi biasanya daur ini
meliputi pembentukan
spora oleh fungi yang
bertahan, penyebaran
spora, penetrasi, infeksi,
perkembangan
fungi
dalam tumbuhan dan
pembentukan
spora
pada tumbuhan yang
sakit.
Daya

Cerna, Persentase
makanan yang dimakan
dibanding denagn yang
dikeluarkan
sebagai
faeces/tinja.

Dedak
Halus
Biasa,
Merupakan hasil sisa
dari penumbukan padi
secara tradisional
Kamus Perlindungan Hutan
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Dedak Jagung, merupakan
hasil sisa ikutan dari
penggilingan
jagung
yang banyak terdapat di
daerah-daerah
yang
makanan pokok dari
penduduknya
adalah
jagung.
Dedak Kasar, Kulit gabah
halus yang bercampur
dengan sedikit pecahan
lembaga beras dan daya
cernanya relatif rendah.
Dedak lunteh, Merupakan
hasil
ikutan
dari
pengasahan/pemutihan
beras
(slep
atau
polishing beras).
Degradasi Hutan, Perubahan
sifat dan ciri tanah yang
mengarah ke sifat dan
ciri yang lebih buruk
bagi
pertumbuhan
tanaman,
Penurunan
kerapatan
pohon
dan/atau meningkatnya
kerusakan
terhadap
hutan.
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Defisiensi Nutrien, Suatu
kondisi ketika jumlah
suatu atau beberapa
nutrient
yang
dikonsumsi dan diserap
tidak
mencukupi
kebutuhan
sehingga
menyebabkan penurunan
performans.
Deforestasi, Semua bentuk
perubahan
kondisi
penutupan lahan dari
hutan menjadi bukan
hutan yang diakibatkan
oleh kondisi alam dan
atau pelaku deforestasi,
baik secara legal atau
ilegal dalam kurun
waktu tertentu yang
bersifat
sementara
ataupun permanen.
Degradasi Hutan, penurunan
kerapatan
pohon
dan/atau meningkatnya
kerusakan
terhadap
hutan
yang
menyebabkan hilangnya
hasil-hasil hutan dan
berbagai
layanan
ekologi yang berasal
dari hutan.

Delineasi Tutupan Hutan:
Pembatasan areal untuk
memisahkan
antara
areal yang memiliki
tutupan hutan dan areal
yang tidak memiliki
tutupan hutan.
Deteksi Dini, Kegiatan untuk
mengetahui terjadinya
kebakaran hutan dan
atau lahan misalnya
melalui
informasi
hotspot atau melalui
menara pengawas api
atau
alat
seperti
tersebut, agar langkahlangkah pengendalian
dapat diambil dengan
tepat
dan
dapat
dilaksanakan
segera,
sebelum api melanda
areal yang lebih luas.
Terdapat 2 (dua) cara
atau metode utama
sistem deteksi dini,
yaitu : berdasar data
monitoring
hotspot
menggunakan analisa
data berbasis teknologi
informasi citra satelit,
serta
menggunakan
metode deteksi taktis

secara langsung di
lapangan. Deteksi taktis
secara langsung di
lapangan
dapat
dilakukan dengan 2
(dua) metode, yaitu
melalui sistem patroli
terintegrasi,
dan
monitoring
kejadian
kebakaran atau firespot
melalui
informasi
seluruh
sumberdaya
(narasumber) yang ada
di dalam dan di sekitar
wilayah sasaran.
Desinfektan, Bahan kimia
untuk
mencegah
terjadinya infeksi atau
pencemaran.
Deteksi Dini, kegiatan untuk
mengetahui secara dini,
terjadinya
kebakaran
hutan, sehingga dapat
segera dipadamkan oleh
petugas
pemadaman
kebakaran
hutan.
Deteksi dapat dilakukan
dengan cara patroli
darat, patroli udara,
penginderaan
jauh,
menara pengamat atau
Kamus Perlindungan Hutan
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melalui laporan dari
masyarakat. (Kepmenhut
86/Menhut-II/2004).
Dieback, Kematian ranting
yang
dimulai
dari
ujung.
Diagnostik,
Ilmu
untuk
menentukan
jenis
penyakit
berdasarkan
gejala yang ada.

kompatibel
seksual per sel.

secara

Dimorfik, Berada dalam dua
bentuk berbeda.
Dinamika Hama, Proses naik
turunnya
jumlah
populasi yang berkaitan
dengan
kematian,
kelahiran dan migrasi.

Diferensisasi,
Proses/cara
membedakan sesuatu.

Dioryctria
Rubella,
Penggerek batang dan
pucuk tusam. Adanya
serangan
dicirikan
dengan keluarnya getah
dari
batang,
pada
serangan yang berat
bagian pohon di sebelah
atas titik serangan mati
dan
mudah
patah.
Serangan pada pucuk
menyebabkan kematian
pucuk yang diserangnya.

Digestible Coeficient (ADC),
Koefisien cerna sejati.

Diploid, Sel yang memiliki 2
susunan (homolog).

Dikariotik, Miselium atau
spora yang mengandung
dua
inti
yang

Discomycetes,
mantan
taksonomi kelas dari as
komiset jamur yang
berisi semua cangkir,

Diapause, Semacam keadaan
tidak aktif.
Diet,
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Campuran
bahan
pangan/pakan
yang
digunakan
untuk
menyediakan
zat
makanan untuk manusia/
ternak.
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spons,
otak,
dan
beberapa klub-seperti
jamur.
Disinfektan, Agen yang
dapat
membunuh
organisme yang berada
pada permukaan atau
pada bagian tanaman
atau lingkungan.
DOC, Day old chick atau anak
ayam umur sehari, juga
dinamakan kuri atau
kuthuk umur sehari.
Dormansi, suatu reaksi atas
keadaan
fisik
atau
lingkungan
tertentu.
Dalam
keadaan
terhambat.

Drainase, Pembuangan massa
air secara alami atau
buatan dari permukaan
ataubawah permukaan
dari
suatu
tempat.
Pembuangan ini dapat
dilakukan
dengan
mengalirkan,menguras,
membuang
atau
mengalihkan air.
Dumping-Off, Suatu penyakit
pada semai/bibit yang
mengalami
kelayuan
akibat
serangan
cendawan atau pathogen
yang menyerang akar.
Dwarf, Suatu masa dimana
bagian yang hidup,
tidak
tumbuh
atau
berkembang walaupun
telah
mendapatkan
kondisi
lingkungan
yang optimum, Penghambatan pada seluruh
organ tanaman sehingga
ukurannya
menjadi
lebih kecil dari normal.

*****
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-EEfisiensi
Pakan, Besarnya
bagian pakan yang dapat
diubah menjadi produk
daging atau telur yang
dinyatakan dalam persen.
Ekologi, Ilmu yang mempelajari
interkasi
antara
organisme
dengan
lingkungannya
dan
lainnya. (dari bahasa kata
Yunani : Oikos,
("habitat”), dan logos
(ilmu”) Ekologi diartikan
sebagai
ilmu
yang
mempelajari baik interaksi
antara makhluk hidup
maupun interaksi antara
makhluk
hidup
dan
lingkungannya.
Ekosistem,
Suatu
sistem
ekologi yang terbentuk
oleh hubungan timbal
balik tak terpisahkan
antara makhluk
hidup
dengan lingkungannya.
Ekosistem Gambut, Tatanan
unsur
gambut
yang
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merupakan satu kesatuan
utuh menyeluruh yang
saling
mempengaruhi
dalam
membentuk
keseimbangan, stabilitas
dan produktivitasnya.
Ekosistem Pertanian, Memiliki
keragaman biotik dan
genetik yang rendah dan
cenderung
semakin
seragam, sehingga tidak
stabil dan ini mamacu
terjadinya peningkatan
popolasi
hama.
Agroekosistem
merupakan salah satu
bentuk ekosistem binaan
manusia yang dikelola
semaksimal
mungkin
untuk
memperoleh
produksi
pertanian
dengan kualitas dan
kuantitas yang sesuai
kebutuhan manusia.
Ekosistem Sumber Daya Alam
Hayati, Sistem hubungan
timbal balik antara unsur
daya alam, baik hayati

maupun non hayati yang
saling tergantung dan
pengaruh mempengaruhi.
Eksploitasi, Serangan organisme
pengganggu tumbuhan
yang sifatnya mendadak,
populasinya berkembang
sangat
cepat,
dan
menyebar luas dengan
cepat.
Embun
jelaga,
Penyakit
tumbuhan
dimana
sporangiofor dan spora
jamur tersebut muncul
seperti
pertumbuhan
kapas pada bagian bawah
daun, batang, buah dan
lain yang disebabkan
oleh jamur.
Embun jelaga, Tanda penyakit
berupa lapisan berwarna
gelap yang menyelimuti
daun, fungi embun jelaga
adalah
fungsi
yang
membentuk lapisan hitan
merata pada permukaan
tubuh tumbuhan, khusus
pada permukaan atas
daun, antara lain adalah
Capnodium. Fungi ini
tidak
memparasit
tumbuhan, tetapi hidup
dari
embun
madu

serangga (kutu daun,
kutu putih) yang terdapat
di permukaan atas bagian
tumbuhan.
Embun Tepung, Penyakit yang
menyebabkan permukaan
badan tumbuhan seperti
tertutup lapisan embun
bertepung yang terdiri
atas konidia fungi.
Embun Upas, Embun membeku
yang merusak tumbuhan
yang terjadi di dataran
tinggi.
Embun upas
terjadi di lembah-lembah,
pada musim kemarau,
pada wakru udara kering
dan tenang.
Endemik, Sifat suatu penyakit
yang tersebar merata
secara terus – menerus di
wilayah tertentu, pada
umumnya
tidak
menimbulkan kerugian
yang berarti.
Energi Bruto, Semua panas
yang
bebas
pada
pembakaran, panas ini
dihasilkan dari suatu
makanan
yang
seluruhnya
dibakar
sehingga menghasilkan
Kamus Perlindungan Hutan
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zat-zat terakhir seperti
CO2, H2O, dan gas lain.
Energi
Dapat
Dicerna
(Digestible
Energy),
Nilai energi bruto bahan
makanan dikurangi zatzat yang tidak dapat
dicerna (energi dalam
faeces).
Energi Netto, Energi tersedia
dikurang energi thermis.
Energi Thermis, Energi yang
dipergunakan
untuk
pengunyahan dan proses
pencernaan.
Endoparasit,
Parasit
yang
memasuki inang dan
makanan dari dalam.
Entomologi, Berasal dari kata
entomon yang bermakna
serangga dan logos yang
bermakna
ilmu
pengetahuan.
Jadi
Entomologi
dapat
diartikan sebagai Ilmu
yang
mempelajari
serangga.
Enzim, Protein yang dihasilkan
oleh sel hidup yang dapat
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mengkatalisis
organic tertentu.

reaksi

Epidemiologi,
Ilmu
yang
mempelajari
tentang
faktor
yang
mempengaruhi timbulnya
ledakan dan penyebaran
penyakit menular. Ilmu
yang mempelajari pola
kesehatan dan penyakit
serta faktor yang terkait
dengan hal ini di tingkat
populasi.
Saat
ini
epidemiologi
telah
berkembang pesat baik
pendalaman
ilmunya
maupun
perluasan
ilmunya. Perluasan ilmu
epidemiologi saat ini
juga
mencakup
epidemiologi
bidang
pertanian agrokompleks
(termasuk
pertanian,
perikanan
dan
perkebunan)
dan
mikrobiologi.
Epidermis, Lapisan tipis sel
yang
terdapat
pada
semua bagian tumbuhan.
Epitofik,
Kondisi
epidemi
penyakit pada tanaman.

Eradikan, Zat kimia yang
menghancurkan patogen
pada sumbernya.

karena kurangnya sinar
matahari.
Evakuasi dan Penyelamatan,
Upaya membawa dan
menyelamatkan korban
jiwa dan harta akibat
adanya
kejadian
kebakaran
hutan.
(Kepmenhut 260/KptsII/1995).

Eradikasi,
Pengendalian
penyakit
tumbuhan
dengan menghilangkan
penyebab
penyakit
(patogen)
atau
menghilangkan
inang
patogen dari suatu daerah
yang luas.

Evaluasi, Kegiatan penialian
terhadap
penyelenggaraan sistem
pelaporan
kegiatan
pengendalian kebakaran
hutan, kebun dan lahan,
dan
memberikan
rekomendasi perbaikan.

Eradikasi,
Pengendalian
dengan bercocok tanam
dengan
cara
memusnahkan penyebab
penyakit bersama-sama
dengan tanaman inang.
Etiolasi,
Tanaman
pucat,
relative
memanjang,
daunnya kecil dan sempit

*****
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-FFaktor Abiotik, Merupakan
komponen tak hidup dari
ekosistem secara kimia,
dan faktor geologi seperti
tanah, mineral, batu dan
factor fisik seperti suhu,
angina, sinar matahari.
Abiotik
biasanya
digunakan
untuk
menyebut sesuatu yang
tidak hidup Komponen
abiotik
merupakan
komponen
penyusun
ekosistem yang terdiri
dari benda-benda tak
hidup.
Faktor Biotik, Faktor hidup
yang meliputi semua
makhluk hidup di bumi,
baik tumbuhan, hewah
maupun
manusia.
Komponen
biotik
meliputi semua faktor
hidup yaitu: kelompok
organisme
produsen,
konsumen dan pengurai.
Sedangkan
komponen
biotik diartikan sebagai
komponen-komponen
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penyusun ekosistem yang
berupa mahluk hidup.
Beberapa
contoh
komponen
biotik
misalnya
hewan,
tumbuhan, fungi, virus,
bakteri, dan manusia.
Komponen
biotik
berkembang biak dan
bertahan hidup dalam
lingkungan
abiotik.
Dalam
ekosistem,
tumbuhan
berperan
sebagai produsen, hewan
berperan
sebagai
konsumen
dan
mikroorganisme sebagai
dekomposer.
Faktor
biotik meliputi : interaksi
antar tumbuhan dalam
komunitas,
interkasi
hewan dan tumbuhan
dalam komunitas dan
interkasi manusia dan
tumbuhan.
Faktor Eksploitasi, Efektivitas
penebangan
yang
besarnya berkisar antara
0,7 - 0,9 yang ditetapkan

berdasarkan kemampuan
pemegang izin usaha
pemanfaatan hasil hutan
kayu (IUPHHK) dan izin
lainnya yang sah (ILS)
untuk menekan limbah
dalam suatu kegiatan
penebangan/pemanenan
pohon.
Famili, Feturunan dari satu
pohon hasil penyerbukan
terbuka atau penyerbukan
terkendali.
Fasiai, Menggerombolnya akar,
bunga, buah aatau ranting
yang berpusat pada satu
tempat.
FCR (Feed Conversion Ratio),
Perbandingan
jumlah
pakan yang dihabiskan
dengan kenaikan berat
badan pada waktu dan
satuan berat yang sama.
Fenotipe,Sifat-sifat pohon yang
ditampilkan, merupakan
interaksi genotipe dan
lingkungan.

FI (Feed Intake), Jumlah pakan
yang dihabiskan oleh
ayam atau unggas pada
periode waktu tertentu.
Fitopatologi, Cabang ilmu
pengetahuan
yang
mempelajari
penyakit
tumbuhan
akibat
serangan
patogen
ataupun
gangguan
ketersediaan hara.
Fitopatogenetik, Istilah yang
digunakan
untuk
mikroorganisme
yang
dapat
mendorong
penyakit pada tumbuhan.
Fitotoksin,
Beracun
tumbuhan.

pada

Flagel, Struktur seperti cambuk
yang keluar dari bakteri
atau zoospore berfungsi
sebagai alat penggerak.
Flagelum,
Struktur
seperti
cambuk yang menonjol
dari
bakteri
atau
zoospora dan berfungsi
sebagai alat gerak.

Fermentasi, Oksidasi bahan
organik tertentu tanpa
ada molekul oksigen.
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Fotosintesis, Salah satu cara
tumbuhan
untuk
menghasilkan makanan
dan energi. Atau dengan
kata lain : pembuatan
makanan oleh tumbuhan
hijau
melalui
suatu
proses biokimia pada
klorofil dengan bantuan
sinar matahari, karena
kemampuannya membuat
makanan
sendiri,
tumbuhan hijau dikenal
sebagai
organisme
autrotrof.

Fumigasi, Aplikasi fumigant
untuk disinfestasi suatu
areal.
Fungisida,
Pestisida yang
secara
spesifik
membunuh
atau
menghambat cendawan
penyakit.
Fungsi Intangible, Fungsi
hutan yang manfaatnya
dirasakan secara tidak
langsung/tidak tampak.
Fungi Tak Sempurna, Fungi
yang tidak diketahui
menghasilkan
spora
seksual.

Fumigan, Gas atau zat mudah
menguap, beracun yang
digunakan
untuk
mendisinfestasi
areal
tertentu dari berbagai
jasat penganggu.

Fungsitat, Bahan kimia yang
dapat
menghambat
pertumbuhan jamur tanpa
membunuhnya.

*****
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-GGall, Pertumbuhan abnormal
atau pembengkakan
yang disebabkan oleh
patogen,
nematoda
atau serangga.
Genotipe, seluruh susunan
genetik
suatu
organisme
yang
nampak dan yang
tidak nampak, (2)
sekelompok organisme

yang
memiliki
susunan genetik yang
sama.
Gejala,
kelainan
atau
penyimpangan dari
keadaan normal yang
di tunjukuan oleh
tanaman
sebagai
reaksi oleh penyebab
penyakit (patogen).

Gejala Hiperpasia, Gejala
pertumbuhan bagian
atau seluruh bagian
tumbuhan
yang
berlebihan,
yang
menunjukan ketidaknormalan
pada
sebagian atau seluruh
tumbuhan. Misalnya,
sapu setan dan puru.
Gejala Histologi, Gejala
yang hanya dapat
diketahui
buat
pemeriksaan mikroskop

dari
jaringan
tumbuhan yang sakit.
Gejala
Holonekrotik,
Gejala nekrotik yang
diekspresikan

sesudah

protoplas
mati,
misalnya busuk umbi,
busuk biji dan rebah
kecambah.
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Gejala
Hyperplasia,
Gejala yang timbul
karena
hasil
pertumbuhan
yangluar
biasa
ukuran,
warna
tumbuhan/organ, atau
perkembangan dini
yang abnormal dari
organ tumbuhan.
Gejala Hypoplasia, Gejala
pertumbuhan berupa
hambatan
perkembangan
atau
pertumbuhan sebagian

atau seluruh jaringan
tumbuhan
akibat
serangan pathogen.
Misalnya
klorosis
umum, kerdil dan
etiolasi.
Gejala Kronis, Gejala
yang muncul dalam
periode waktu yang
lama.
Gejala Lokal, Gejala yang
dicirikan
dengan
34
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perubahan
struktur
yang jelas dan sangat
terbatas,
biasanya
dalam bentuk bercak,
seperti bercak daun
dan kanker.
Gejala Horfologi, Gejala
luar
yang
dapat
dilihat dan dapat
diketahui
melalui
rasa, baud an rabaan.
Gejala Mosaik, gejala
penyakit
yang
disebabkan oleh virus
yang meliputi bercak
kuning,
perubahan
warna pada urat daun
atau
terbentuknya
lingkaran klorosis.
Gejala Nekrosis, Gejala
yang ditandai dengan
degenerasi protoplas
lalu diikuti dengan
matinya
(nekrosis)
sel-sel jaringan, organ
dan
seluruh
tumbuhan.

Gejala Neokrotik, Gejala
kerusakan
berupa
kematian sel sel
jaringan
tumbuhan
yang
semula
berwarna
hijau
menjadi kuning dan
kemudian
menjadi
coklat atau kemerah
merahan
akibat
serangan pathogen.
Misalnya
kanker,
klorotik,
lodoh,eksudasi, layu,
mati ujung atau mati
pucuk.
Gejala
Plesionekrotik,
Gejala nekrotik yang
diekspresikan
sebelum
terjadi
kematianh protoplas.
Gejala Primer, Gejala
yang timbul dengan
segera dan langsung
serta terletak di dekat
jaringan
yang
diserang
sebagai

akibat
aktivitas
penyebab penyakit.
Gejala Sekunder, Gejala
yang timbul jauh dari
jaringan
tumbuhan
yang
diserang.
Misalnya : penyakit
busuk batang (stem).
Gejala Serangan Kerusakan

atau kelainan fisik
pada tanaman. Hal
ini disebabkan oleh
aktivitas
binatang
pemakan tumbuhan
terutama
serangga
dan oleh adanya
penyakit.
Gejala
serangan
sangat
bervariasi, tergantung
variasi bentuk dan
alat mulut serangga,
cara hidup serangga
dan patogen, serta
bagian tanaman yang
diserang.
Gejala Sistemik, Kondisi
penyakit yang lebih
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luas dan tidak jelas
batasnya,
seperti
mottle, mosaic dan
layu.
Gen, Satuan pembawa sifat
yang terdapat dalam
inti sel.Antara lain
tumbuhan
mempunyai gen yang
menentukan
ketahanan terhadap
penyakit tertentu.
Generatif,
Perkembangbiakan
secara
pembuahan.
Gigantisme,Pertumbuhan
ukuran tanaman yang
luar biasa.
GIS,

Sistem informasi
geografik.

Gizi

Berlebih, Terjadi
akibat
kelebihan
mengkonsumsi
zat
makanan
seperti
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kegemukan dengan
berbagai resikonya.
Gizi Buruk, Terjadi akibat
kekurangan
zat
makanan
seperti
marasmus (defisiensi
energi, protein dan
zat makanan lainnya),
kwashiorkior
(defisiensi
kualitas
atau
kuantitas
protein), rabun ayam
(defisiensi
vitamin
A), gondok (defisensi
iodium),
anemia
(defisiensi
Fe,
vitamin B12, atau
asam folat), white
muscle
desease
(defisiensi
Se),
kelainan fisik atau
cacat fisik (keracunan
Hg, Pb, Cu akibat
pencemaran
lingkungan).
Graminology,
tentang
rumputan.

Studi
rumput-

Grasses, Gulma rumput.
Gross Energy, Panas yang
dihasilkan dari proses
pembakaran dengan
bahan makanan dan
diukur dengan bobm
kalorimeter.
Growing
Stok,
suatu
tegaskan perlu diatur
dan dikontrol agar
kelestarian hasilnya
dapat dipertahankan.
Gubal Busuk, Gubal yang
sudah
mengalami
pembusukan,
dicirikan
oleh
rapuhnya
bagian
badan.

Gulma, Tumbuhan yang
kehadirannya tidak
diinginkan pada lahan
pertanian
karena
menurunkan
hasil
yang bisa dicapai
oleh
tanaman
produksi.
Gum (Belendok), Klompeks

zat polisakarida yang
dibentuk oleh sel
yang
reaksinya
terhadap
pelukaan
atau infeksi.
Gummosis, Mengeluarkan
zat semacam perekat/
lender.

*****
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-HHabitat, Tempat organisme
untuk hidup atau tempat
kemana seseorang harus
pergi untuk menemukan
organisme tersebut.
Hak

Pengusahaan Hutan
(HPH) atau Izin Usaha
Pemanfaatan
Hasil
Hutan
Kayu
pada
Hutan Alam (IUPHHKHA),
Izin
yang
dikeluarkan
untuk
kegiatan tebang pilih di
hutan
alam
selama
periode
tertentu,
umumnya 20 tahun dan
dapat diperbarui untuk
satu periode selanjutnya,
umumnya 20 tahun lagi.
Izin HPH ini semula
dimaksudkan untuk tetap
mempertahankan hutan
sebagai kawasan Hutan
Produksi Permanen.

Hama,
Organisme
yang
dianggap merugikan dan
tak diinginkan dalam
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kegiatan
manusia.
Hama

sehari-hari

Hutan,
Semua
organisme hidup yang
tergolong pada jenis
serangga/satwa
yang
dapat
menimbulkan
kerusakan pada biji,
bibit, tanaman muda dan
tua yang secara ekonomis
berarti.

Hama Dan Penyakit Benih/
Bibit, Gangguan terhadap
benih/bibit
yang
disebabkan oleh binatang,
jamur, bakteri atau virus.
(Kepmenhut 86/MenhutII/2004).
Hama Kadangkala atau Hama
Minor (Occasional pest),
sering juga disebut hama
kedua. Kelompok ini
merupakan jenis hama
yang
relatif
kurang
penting,
karena
kerusakan
yang
diakibatkan masih dapat

ditoleransikan
oleh
tanaman. Kadang-kadang
populasinya pada suatu
saat meningkat melebihi
aras toleransi ekonomik
tanaman.
Peningkatan
populasi ini mungkin
disebabkan
karena
gangguan pada proses
pengendali
alami,
keadaan
iklim,
atau
kesalahan
pengelolaan
oleh manusia. Kelompok
hama ini sering kali peka
terhadap
perlakuan
pengendalian
yang
ditujukan pada hama
utama. Oleh karena itu
kelompok hama ini perlu
Hama Migran, Hama yang
tidak
berasal
dari
agroekosistem setempat.
Kelompok hama ini
datang dari luar, dan
sifatnya
berpindahpindah
(migran).
Kelompok hama migran
dapat
menimbulkan
kerusakan yang berarti,
namun dalam jangka
waktu yang pendek,
karena akan pindah ke
daerah lain.

Hama

Minor, Hama yang
kehadirannya
kurang
penting karena kerusakan
masih dapat di toleransi
Hama Pengisap, Hama yang
sering mengisap cairan
daun dan kulit batang
muda, umumnya berasal
dari ordo Hemiptera,
famili Corlidae, Tingidae,
Capsidae, Pontatomidae.
Aktivitas hama pengisap
akan
menyebabkan
pohon menjadi kerdil dan
terjadi kelainan-kelainan
dalam
pertumbuhan.
Contoh Hama pengisap
yakni
Anoplocnemis
phasiana pada jenis
Leguminosa (Cassia spp,
Albizzia
spp
dan
Tessarotoma
yavanica
pada kosambi). Kutu
daun Cocoidae sp dan
Alcurodidae sp sangat
mengganggu
tanaman
muda, karena menyebabkan
pertumbuhan
lambat,
tumbuh
lengkung, pembengkakan
pada pucuk.
Hama Potensial ,merupakan
sebagian besar jenis
serangga herbivora yang
saling
berkompetisi
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dalam
memperoleh
makanan.
Kelompok
hama
ini,
tidak
mendatangkan kerugian
yang berarti dan tidak
membahayakan
dalam
kondisi
pengelolaan
agroekosistem
yang
normal. Namun karena
kedudukannya
dalam
rantai makanan, populasi
kelompok ini berpotensi
meningkat, dan menjadi
hama
yang
membahayakan. Hal ini
sangat mungkin terjadi,
terlebih akibat perubahan
cara
pengelolaan
agroekosistem
oleh
manusia.
Hama
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Utama atau Hama
Kunci
(Main
Pest)
merupakan spesies hama
yang selalu menyerang
pada
suatu
tempat,
dengaan
intensitas
serangan yang berat
dalam daerah yang luas,
sehingga
memerlukan
usaha
pengendalian.
Tanpa
usaha
pengendalian, kelompok
hama
ini
akan
mendatangkan kerugian
ekonomi bagi petani.
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Biasanya pada suatu
agroekosistem, hanya ada
satu atau dua hama
utama,
selebihnya
termasuk dalam kategori
hama yang lain. Dalam
penerapan PHT sasaran
yang
dituju
adalah
menurunkan
populasi
hama utama.
Haploid, Satu set kromosom.
Hasil hutan, Benda - benda
hayati, non-hayati dan
turunannya, serta jasa
yang berasal dari hutan
Haustorium, Ujung hifa dari
jamur parasit.
Hawar, Penyakit yang dicirikan
dengan matinya daun,
bunga dan batang secara
umum dan cepat.
Heat

Defoliator,
gugur daun
waktunya.

Keadaan
sebelum

Hermafrodit, Individu-individu
yang menghasilkan organ
reproduksi jantan dan
betina.

HDA (Hen Day Average),
Persentase perbandingan
jumlah produksi telur
dengan populasi ayam
dalam satu kelompok
pada
satuan
waktu
tertentu.
Heat Increament (HI), Panas
yang dikeluarkan selama
proses
perombakan/
metabolime zat makanan.
Hemiptera, ordo serangga yang
terdiri dari kepik, kutu
loncat, kutu daun, kutu
perisai dan kutu sisik.
Tipe alat mulut yakni
menusuk-mengisap yang
berbentuk paruh, mata
majemuk besar, segmen
antena terdiri dari 4 – 10
segmen yang panjang.
Makanannya terdiri dari
cairan tanaman yang
dihisap dengan paruhnya.
Heterotrof, Sifat memperoleh
makanan dari sumber
organik.
Herbisida, (dari bahasa Inggris
herbicide) Senyawa atau
material yang disebarkan
pada lahan pertanian
untuk
menekan
atau

tumbuhan
yang
menyebabkan
penurunan hasil (gulma).
Senyawa kimia yang bisa
digunakan
untuk
mematikan atau juga
menekan pertumbuhan
dari gulma, baik itu
dengan secara selektif
ataupun non selektif.
memberantas

Herbivora, Kelompok hewan
pemakan tumbuhanAlat
pencernaan
herbivora
lebih panjang dan lebih
kompleks serta telah
mengalami
modifikasi
yang
memungkinkan
herbivora
dapat
menggunakan
serat
(selulosa dan polisakarida
lain seperti hemiselulosa)
dalam jumlah reletif
banyak.
Hewan, kelompok organisme
yang
diklasifikasikan
dalam kerajaan Animalia
atau metazoan.
Hibrida, Keturunan dari dua
individu yang berbeda
dalam satu atau lebih
sifat
yang
dapat
diturunkan.
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Hidrolisis, Perombakan senyawa
secara enzimatik melalui
penambahan air.
Hidup bebas, Mikroorganisme
yang hidup bebas, tidak
menempel, atau patogen
yang hidup di dalam
tanah diluar inangnya.
Hifa,

adalah struktur fungi
berbentuk seperti tabung
yang
terbentuk
dari
pertumbuhan spora atau
konidia. Benang-benang
mikroskopis pada fungi,
satu cabang miselium.

Hipercroma,
Pertumbuhan
warna tanaman yang luar
biasa.
Hiperparasit, Parasit yang
memparasit parasit lain.
Hiperplasia,Pertumbuhan yang
berlebihan
Hipersensitif,
Kepekaan
jaringan tumbuhan yang
sangat tinggi terhadap
patogen tertentu. Sel
yang dipengaruhi mati
dengan
cepat,
menghambat
perkembangan
parasit
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obligat
selanjutnya.

tersebut

Hipertropi, Tumbuhan yang
tumbuh melebihi normal
karena pembesaran sel
yang abnormal.
Hipoplasia,
Perkembangan
jaringan atau organ yang
tidak
lengkap
atau
kurang.
Hipovirulensi,
Penurunan
virulensi pathogen.
Hak Pengusahaan Hutan, Izin
yang dikeluarkan untuk
kegiatan tebang pilih di
hutan-hutan alam selama
periode
tertentu,
umumnya 20 tahun, dan
diperbarui untuk satu
periode
selanjutnya,
umumnya 20 tahun lagi.
Izin HPH ini semula
dimaksudkan untuk tetap
mempertahankan hutan
sebagai kawasan hutan
produksi permanen.
Hutan Tanaman Industri, Izin
untuk membangun hutan
industri guna memasok
kebutuhan serat kayu
untuk industri, biasanya

pulp, selama 35 tahun
ditambah satu periode
rotasi (umumnya 8 tahun
untuk kayu pulp). Izin ini
dapat diperbarui untuk 35
tahun selanjutnya. Izinizin diberikan untuk
menebang habis kawasan
hutan, tetapi yang harus
ditanami lagihanya 25
persen.
Persyaratan
penanaman yang hanya
sedikit ini tidak selalu
dipenuhi.
Hormon, Pengatur tumbuh.
Khususnya berhubungan
dengan auksin.
Hutan, Sebuah kawasan yang
ditumbuhi dengan lebat
oleh pepohonan dan
tumbuhan lainnya.
Suatu kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi
pepohonan
dalam
persekutuan
alam
lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.
Hutan

Alam,Hutan
yang
terutama terdiri dari
pohon-pohon asli yang

tidak pernah ditanam
oleh manusia. Hutan
alam tidak mencakup
perkebunan dan hutan
tanaman.
Hutan

Berakses
Rendah,
Istilah yang digunakan
dalam laporan ini untuk
menjelaskan
hutan
primer
atau
hutan
sekunder dewasa yang
relatif
tidak
tidak
terganggu oleh kegiatan
manusian pada umumnya.

Hutan Hak, Hutan yang berada
pada tanah yang dibebani
hak atas tanah.
Hutan Konservasi, Kawasan
hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai
fungsi pokok pengawetan
keanekaragaman
tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya. (UU
41/1999).
Hutan Kota, Suatu hamparan
lahan yang bertumbuhan
pohon-pohon
yang
kompak dan rapat dalam
wilayah perkotaan baik
pada
tanah
negara
maupun tanah hak, yang
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Hutan

ditetapkan sebagai hutan
kota oleh pejabat yang
berwenang.

pengembangan transmigrasi,

Lindung, Kawasan
hutan
negara
yang
mempunyai fungsi pokok
sebagai
perlindungan
sistem
penyangga
kehidupan
untuk
mengatur
tata
air,
mencegah
banjir,
mengendalikan
erosi,
mencegah intrusi air laut,
dan
memelihara
kesuburan tanah diawasi,
agar tidak menimbulkan
apa yang disebut ledakan
populasi hama kedua.

Hutan Rakyat, Hutan dimana
petani/pemilik
lahan
menanam pepohonan di
lahannya sendiri.

Hutan Produksi,
Kawasan
hutan
Negara
yang
mempunyai fungsi pokok
memproduksi
hasil
hutan, terbagi menjadi:
Hutan Produksi Tetap
(HP), Hutan Produksi
Terbatas (HPT) dan
Hutan Produksi yang
dapat dikonversi.
Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi
Kawasan
hutan Negara yang secara
ruang dicadangkan untuk
digunakan
bagi
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pemukiman,
pertanian
dan perkebunan.

Hutan Rusak,
hutan yang
kehilangan produktivitas
atau manfaat menurut
fungsi
Hutan

Tanaman Industri
(HTI), Hutan tanaman
pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok
industri kehutanan untuk
meningkatkan
potensi
dan
kualitas.
Hutan
produksi
dengan
menerapkan
sistem
silvikultur dalam rangka
memenuhi
kebutuhan
bahan baku bagi industri
hasil hutan.

Hutan Tetap: Kawasan hutan
Negara
yang
akan
dipertahankan
keberadaannya sebagai
kawasan hutan, terdiri
dari Hutan Konservasi,
Hutan Lindung, Hutan

Produksi Terbatas, dan
Hutan Produksi Tetap.
Humus,
serasah
yang
mengalami perombakan
dan bercampur dengan
tanah .
Hutan yang Sudah Diakses
Atau
Hutan
Yang
Berakses Tinggi, Istilah
untuk menjelaskan hutan
yang
mengalami
gangguan akibat kegiatan
manusia. Definisi hutan
yang
diakses
bukan
didasarkan atas ukuran
kerusakan biologis, tetapi
atas dasar kriteria yang
mencakup
kedekatan
jaraknya dengan jalan,
sungai yang dilayari ,
pemukiman penduduk,
pertanian, pertambangan
dan
berbagai
jenis
pembangunan
lainnya.
Suatu hutan dimasukkan
dalam kategori ini jika
berada pada jarak 0,5 km
dari sungai atau 1 km
dari jalan dan ciri-ciri
fisik lainnya. Hutan juga
dianggap diakses jika
pemanfaatannya berada
dibawah izin HPH, HTI
atau IPK.

Hymenoptera, Ordo serangga
yang bersayap seperti
selaput
yang
kaku.
Beberapa
spesies
serangga dewasa selalu
tak bersayap. Bangsa
Hymenoptera terdiri dari
berbagai jenis semut,
lebah
dan
kerawai,
Perilaku makan dari
Hymenoptera
sangat
bervariasi,
sebagai
pemakan daun, sebagai
parasit, predator atau
pemakan tepung sari.
Hanya
sedikit
yang
merupakan
hama
tanaman, tetapi beberapa
jenis
diantaranya
merupakan hama penting
terutama di daerah yang
beriklim sedang.
Hyphomycetes, Klasifikasi
bentuk dari Jamur, bagian
dari apa yang telah sering
disebut sebagai Fungi
Imperfecti, Deuteromycota
atau anamorphic jamur.
Hypsipyla robusta. Penggerek
pucuk mahoni dan jenisjenis pohon lainnya dari
suku Meliaceae. Serangannya mematikan pucuk
hingga
merangsang
Kamus Perlindungan Hutan
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pertumbuhan
kuncup
samping
hal
ini
menyebabkan
batang
bebas cabang menjadi
pendek, cabang besar-

besar. Pada serangan
yang berat dapat juga
terjadi pada buah dan
bunga.

*****
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-IIklim,

Illegal

kebiasaan alam yang
berlaku
pada
suatu
wilayah digerakkan oleh
gabungan dari unsurunsur: radiasi matahari,
temperatur, curah hujan,
daya penguapan dan
angin.
Logging,
Kegiatan
penebangan, pengangkutan
dan penjualan kayu yang
tidak sah atau tidak
memiliki izin dari otoritas
setempat.

Ilmu Penyakit Hutan adalah
ilmu yang mempelajari
tentang hal hal yang
menyebabkan
pohon
menjadi sakit (biotik dan
kondisi lingkungan).
Imago, Tahap terakhir dari
metamorfosis.,
Imago
dengan kata lain adalah
dewasa
yang
dapat
melakukan
reproduksi
kembali.

Imun,

Sifat
kebal,
tidak
terpengaruh oleh patogen.

Imbangan
Protein
(IP),
Imbangan antara protein
yang
dapat
dicerna
dengan zat-zat makanan
lainnya
yang
dapat
dicerna dalam ransum.
Imbuhan
Pakan
(Feed
additives), Setiap bahan
yang
tidak
lajim
dikonsumsi
hewan
sebagai
pakan,
yang
dengan
sengaja
ditambahkan,
memiliki
atau tidak memiliki nilai
nutrisi,
dapat
mempengaruhi
karakteristik pakan atau
produk hewan.
Inang,

Organisme yang
menampung virus, parasit,
partner mutualisme, atau
partner
komensalisme,
umumnya
dengan
menyediakan
makanan
dan tempat berlindung.
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Inang Differensial, Sederetan
inang yang dipilih karena
reaksi yang khas terhadap
patogen tertentu shingga
dapat
dipakai
untuk
membedakan
ras-ras
fisiologi patogen.
Inang Penggilir, Satu dari dua
atau lebih jenis inang
berbeda yang diserang
fungi karat heteroesis,
biasa juga disebut inang
pengganti.
Infeksi, Masuknya organisme ke
dalam inang dan terjadi
hubungan parasitik.
Infeksi Laten, Kemunduran
pertumbuhan
atau
pertumbuhan sel yang
terhambat dan dapay
menyebabkan kehilangan
hasil
Infeksi Primer, Infeksi virus
pada tumbuhan yang
terjadi
selama
pertumbuhan tumbuhan
(misalnya pada penyakit
daun menggulung pada
tanaman
kentang).
Penularan dilakukan oleh
kutu daun.
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Infeksi Sekunder, Infeksi virus
pada tumbuhan yang
terjadi
karena virus
terbawa dalam benih.
Inkubasi, Masa antara terjadinya
infeksi dan timbulnya
gejala penyakit.
Inokulum, Bahan penyakit lain
yang dapat menyebabkan
infeksi.
Inokulasi,
Pengaplikasian
inokulum pada inang atau
pada media kultur.
Insektisida, Bahan-bahan kimia
bersifat
racun
yang
dipakai untuk membunuh
serangga.
Intensitas Cahaya, Besaran
pokok
fisika
untuk
mengukur daya yang
dipancarkan oleh suatu
sumber cahaya pada arah
tertentu per satuan sudut.
Satuan SI dari intensitas
cahaya adalah Candela
(Cd).
Intensitas
kebakaran, Laju
dimana suatu kebakaran
menghasilkan
energi
panas
dan
selalu

digambarkan
dalam
bentuk panas (kalori)atau
tenaga (watt).
Interkasi, Suatu jenis tindakan
yang terjadi ketika dua
atau
tiga
objek
mempengaruhi
atau
memiliki efek satu sama
lain.
Introduksi, Memasukan atau
mengimpor musuh alami
dari suatu daerah atau
negri ke daerah lain.
Invasi, Penyebaran patogen ke
dalam inang.
Inventarisasi, Kegiatan untuk
melakukan
pendataan,
pencatatan, dan pelaporan
hasil pendataan
Inventaris Hutan Nasional
(IHN) - NFI (National
ForestInventory),
Informasi
yang
diterbitkan pada tahun
1996, oleh Pemerintah
Indonesia
(Departemen
Kehutanan)
dengan
bantuan dana dari Bank
Dunia dan bantuan teknis
dariUN
Food
and

Agriculture Organization
(FAO).
Inventarisasi Jenis Satwa,
Upaya untuk mengetahui
kondisi
dan
status
populasi secara lebih rinci
serta
daerah
penyebarannya
yang
dilakukan di dalam dan di
luar habitatnya maupun di
lembaga konservasi.
In Vitro, Di luar badan hidup
(misalnya
tumbuhan
inang) dan di lingkungan
buatan; dalam biakan
(kultur).
Isolasi, Proses pemisahan satu
mikroorganisme
dari
substrat atau inang.
Isoptera, Ordo pada bangsa
rayap dimana sayap depan
dan sayap belakangnya
yang sama baik dalam
struktur maupun dalam
ukurannya.
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),
Izin untuk membuka
lahan guna kepentingan
pembangunan
Hutan
Tanaman Industri dan
pembangunan
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nonkehutanan
yang
merupakan
kelanjutan
dari proses pelepasan
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kawasan
hutan
oleh
Menteri Kehutanan.

-JJamur (cendawan), Tumbuhan
yang tidak mempunyai
klorofil sehingga bersifat
heterotroph,
Oganisme
tingkat rendah yang tidak
mempunyai akar, batang
dan
daun,
sehingga
disebut THALUS.
Jenis Satwa, Jenis yang secara
alamiah disebut species
atau anak-anak jenis yang
secara ilmiah disebut sub
species baik di dalam
maupun
di
luar
habitatnya.

Jenis Satwa Endemik, Jenis
satwa
yang
terbatas
dengan daerah penyebaran
tertentu.
Jenis Satwa yang Populasinya
Jarang, jenis satwa yang
populasinya
kecil
sehingga pembiakannya
sangat sulit.
Jenis Satwa yang Terancam
Punah, Jenis satwa yang
karena populasinya sudah
sangat
kecil
serta
mempunyai
tingkat
perkembangan
yang
sangat
lambat,
baik
karena pengaruh habitat
maupun ekosistemnya.

*****
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-KKabut (haze), Partikel-partikel
jarak

adanya
pelukaan.
Terbentuknya
kalus
merupakan
usaha
tumbuhan
dalam
penyembuhan luka.

Kalong (Pteropus vampyrus).
Binatang yang dapat
menjadi
hama
pada
tanaman hutan dengan
kerusakan pada siang
hari
dimana
kalong
beristirahat pada dahandahan pohon yang tinggi,
jumlahnya
dapat
mencapai ratusan bahkan
ribuan. Makanan terdiri
dari cairan tanaman yang
diperolehnya dari bunga
dan buah.

Kambing Hutan, Binatang
yang dapat menjadi hama
pada tanaman hutan
dengan merusak pohon
muda baik yang berdaun
lebar maupun berdaun
jarum, makan pucuk
tingkat
pancang,
ttrubusan dan merusak
kulit batang. Kambing
hutan termasuk satwa liar
langka yang dilindungi.

kering yang mengakibatkan

berkurangnya
pandang.

Kalori (cal), Jumlah panas yang
diperlukan
untuk
menaikkan suhu 1 gram/
1 kg air dari 14.5 derajat
celcius menjadi 15.5
derajat celcius.
Kalus,
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Satu
pertumbuhan
jaringan yang berlebihan
sebagai suatu respon dari
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Kancil, Binatang yang dapat
menjadi
hama
pada
tanaman hutan, termasuk
suku Tragulidae dan
terdapat
di
Jawa,
Sumatera dan Kalimantan.
Kanker, Biasanya berbentuk
area
nekrotik
yang
tenggelam atau cekung
dengan
batas
yang

Nampak seperti pecah,
misalnya pada daun,
buah, cabang dan ranting.
Karakteristik Bahan Bakar,
Sifat - sifat bahan
bakaran
yang
perlu
diketahui dalam rangka
pencegahan
dan
pemadaman kebakaran
hutan.
Karantina,
Pengawasan
terhadap
impor
dan
ekspor bahan tumbuhan
untuk
mencegah
penyebaran hama atau
penyakit.
Karnivora, Kelompok hewan
pemakan
daging
(makanan asal hewan),
mempunyai gigi taring
untuk
mencabik
makanannya,
perutnya
tunggal
(monogastrik)
dan sederhana.
Kawasan, Suatu sistem di
permukaan bumi yang
memiliki fungsi tertentu
dalam batas geografik
yang telah ditetapkan.
Misalnya kawasan hutan,
kawasan
pertanian,

kawasan
pemukiman,
dan lain-lain.
Karkas
Unggas,
Hasil
pemotongan
unggas
tanpa disertai bagian
darah,
bulu,
kepala,
cakar, usus, giblet (hati
jantung empedal), tetapi
paru-paru termasuk di
dalam bagian karkas.
Kawasan Hutan, Wilayah
tertentu yang ditunjuk
dan atau ditetapkan oleh
pemerintah
untuk
dipertahankan
keberadaannya sebagai
hutan tetap (UU No. 41
Tahun 1999). Kawasan
hutan terdapat kawasan
lindung
dan
daerah
penyangga (buffer zone).
Kawasan Atau Areal Hutan
Yang Tidak Produktif,
Kawasan atau areal hutan
yang secara ekonomis
tidak produktif antara
lain hutan rawang, semak
belukar, tanah kosong,
dan padang alang-alang.
Kayu Bulat, Semua kayu alami
yang diperoleh dengan
menebang atau bentukKamus Perlindungan Hutan
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bentuk
pemungutan
lainnya.
Komoditaskomoditas
yang
dihasilkan dari kayu
bulat meliputi kayugergajian dan kayu-kayu
halus, pulp, panel-panel
dari kayu,hasil-hasil kayu
olahan lainnya, kayu
bulat
lainnya
untuk
industri-industri (termasuk
pitprops) dan kayu bakar.
Kearifan Lokal, Nilai - nilai
luhur yang berlaku dalam
tata
kehidupan
masyarakat untuk antara
lain melindungi dan
mengelola
lingkungan
hidup secara lestari.
Kebakaran Hutan, Keadaan
dimana hutan sedang
dilalap oleh kobaran api
yang
menghancurkan
lingkungan hutan secara
cepat maupun lambat.
Dengan
terjadinya
Kebakaran Hutan akan
menyebabkan rusaknya
lingkungan
tempat
tinggal bagi para satwa.
Banyak binatang yang
pindah ke lokasi hutan
lainnya ataupun ke area
penduduk
dan
hal
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tersebut akan menimbulkan masalah baru bagi
lingkungan.
Kebakaran Liar, Istilah yang
dipakai untuk kebakaran
tumbuhan yang tidak
terkendali.
Kebakaran Vegetasi, Istilah
yang
dipakai dalam
menggambarkan
kebakaran hutan dan
lahan.
Kebal,

Bebas dari infeksi.
Dalam hal ini, hubungan
parasite dengan inang
meliputi ketahanan yang
absolut yang dilakukan
oleh inang.

Kebun Pangkass, Suatu areal
tanaman atau kebun yang
dihasilkan dari pohon
seleksi ataupun plus
dibangun
untuk
menghasilkan
bibit
unggul dalam jumlah
yang banyak atau bisa
dengan
cara
atau
mengandung bahan stek
atau vegetasi.
Kebutuhan nutrient, Jumlah
nutrien yang diserap dan

dimetabolisme di dalam
sel-sel
tubuh
untuk
kelestarian hidup atau
keutuhan alat
tubuh
untuk memenuhi tujuantujuan produksi yang
meliputi kebutuhan untuk
reproduksi, pertumbuhan,
produksi telur, susu, wol
atau produksi tenaga
tergantung pada jenis
ternaknya
(kebutuhan
produksi).

Keganasan
(aggresiveness),
Kemampuan parasite per
satuan
waktu
untuk
menyerang dan tumbuh
serta berkembang biak di
dalam
tumbuhan
inangnya.
Bisa
saja
terjadikeganasan
yang
tinggi
sikombinasikan
dengan
patogenesitas
yang rendah. Misalnya,
parasit
obligat
yang
menyerang
tumbuhan
secara efisien, tetapi
hanya
menimbulkan
kerugian atau kerusakan
yang minim (sedikit).
Kegananasan
kadangkadang
juga
dipergunakan
untuk
pengukuran patogenesitas.

Kehutanan, Sistem pengurusan
yang bersangkut paut
dengan hutan, kawasan
hutan, dan hasil hutan
yang
diselenggarakan
secara terpadu.
Kelestarian
Unsur
Hara,
Keberadaan setiap unsur
dengan kandungan yang
kurang lebih sama seperti
semula untuk mendukung
pertumbuhan
terus
menerus dari tegakan
hutan; dapat dicapai
dengan
pengelolaan
tanah dan vegetasi secara
tepat guna dan atau
dibarengi
dengan
pemupukan.
Kelompok Tani Peduli Api
(KTPA),
Sejumlah
perkebun yang telah
memperoleh
pelatihan
tentang
pengendalian
kebakaran lahan dan
kebun yang ditetapkan
oleh
pejabat
yang
berwenang.
Kerdil, Gejala penghambatan
tinggi tumbuhan karena
penghambatan
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pertambahan
panjang
atau jumlah ruas batang.
Keriting, Pelengkungan yang
abnormal. Keriting pada
daun disebabkan oleh
pertumbuhan
yang
berlebihan
dari
sel/
jaringan sel pada satu sisi
atau pertumbuhan yang
bersifat local pada sel
suatu sisi tanpa diikuti
oleh sel sisi yang lain.
Kerusakan Hutan, Terjadinya
perubahan fisik, sifat
fisik, atau hayatinya,
yang menyebabkan hutan
tersebut terganggu atau
tidak dapat berperan
sesuai dengan fungsinya.
(UU 41/1999).
Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH): adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai
fungsi
pokok
dan
peruntukannya,
yang
dapat dikelola secara
efisien dan lestari. (PP
6/2007).
Kesuburan Tanah, Kesuburan
tanah
adalah
suatu
keadaan tanah dimana
tata air, udara dan unsur
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hara dalam keadaan
cukup seimbang dan
tersedia sesuai dengan
tuntutan tanaman.
Kesiapsiagaan,
Serangkaian
kegiatan yang dilakukan
untuk
mengantisipasi
bencana
melalui
pengorganisasian
serta
melalui langkah yang
tepat guna dan berdaya
guna.
Ketahanan

(resistant)

dan

kerentanan (susceptibility),

Ukuran kemapuan inang
tanaman dalam menghambat serangan patogen
atau penyebab penyakit
abiotik. Ketahanan ini
mempunyai
tingkatan,
dari tingkat yang sangat
tinggi (sangat tahan)
hingga sangat rendah
(sangat rentan).
Ketahanan Fisik, Ketahanan
yang disebabkan oleh
adanya hambatan fisik
sehingga patogen tidak
dapat menembus atau
berkembang
dan
tumbuhan inang.

Ketahanan Fisiologi, Ketahanan
yang disebabkan oleh
reaksi kimia atau proses
fisiologi inang terhadap
serangan patogen.
Ketahanan
Horizontal
(uniform),
Ketahanan
yang merata terhadap
segala ras dari patogen
atau beberapa macam
patogen, biasanya dengan
tingkat ketahanan yang
cukup tinggi.
Ketahanan Vertical (diferential),

Ketahanan yang hanya
efektif terhadap ras dari
patogen, tetapi tidak
terhadap ras lainnya.
Tingkat ketahanan di sini
umumnya sangat tinggi.
Ketahahan
Poligenik,
Ketahanan
yang
ditentukan oleh banyak
gen.
Ketahahan
Oligogenik,
Ketahahan yang ditentukan oleh beberapa gen.
Ketahahan
Monogenik,
Ketahanan yang ditentukan oleh satu gen

Kingdom,
Kategori
atau
penggelompokan paling
besar dari susunan dalam
klasifikasi, ada lima
kingdom pada organisme
hidup yang dikemukan
oleh Whittaker yang
digunakan secara luas
yaitu : monera, protista,
fungi, tumbuhan dan
hewan.
Klendusity, Penyakit lolos dari
tanaman
Klon, Semua tanaman (ramet)
yang diperbanyak secara
aseksual (vegetatif) dari
satu moyang (ortet) dan
memiliki genotipe yang
identik. Klon diberi nama
non-latin yang didahului
dengan singkatan kl.
Klorosis, Gejala penyakit yang
terjadi karena kurang
berkembangnya
pembentukkan klorofil
pada bagian tumbuhan
tertentu (biasanya daun).
Bagian yang biasanya
hijau tua menjadi hijau
muda, kuning bahkan
putih.
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Klorofil, Pigmen yang dimiliki
oleh berbagai organisme
dan menjadi salah satu
molekul berperan utama
dalam
fotosintesis.
Klorofil memberi warna
hijau
pada
daun
tumbuhan hijau dan alga
hijau, tetapi juga dimiliki
oleh berbagai alga lain
dan beberapa kelompok
bakteri fotosintetik.
Koloni, Satu kumpulan individu
(bakteri, jamur)
yang
tumbuh bersama-sama.
Kompatibel, Hubungan antara
patogen dan inang dan
dari hubungan ini suatu
penyakit dapat berkembang.

Komponen Biotik, Komponen
lingkungannya
terdiri
atas makhluk hidup. Pada
dasarnya
dapat
digolongkan berdasarkan
jenis-jenis
tertentu,
misalnya
golongan
manusia,
hewan,
tumbuhan,
Makhluk
hidup
berdasarkan
ukurannya digolongkan
menjadi mikroorganisme
dan makroorganisme.
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Konidia, Spora fungi yang
dibentuk secara aseksual,
yang berkembah dengan
membentuk
tabung
kecambah.
Konservasi Ekosistem, Upaya
melindungi, melestarikan,
dan memanfaatkan fungsi
ekosistem sebagai habitat
penyangga
kehidupan
biota
perairan
pada
waktu sekarang dan yang
akan datang.
Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati (KSDH),
Pengelolaan sumber daya
alam
hayati
yang
pemanfaatannya
dilakukan
secara
bijaksana
untuk
menjamin
kesinambungan
persediaannya
dengan
tetap memelihara dan
meningkatkan
kualitas
keanekaragaman
dan
nilainya.
Konflik Manusia dan Satwa
Liar,
Terjadinya
gangguan, ancaman atau
ketidaknyaman yang di
akibatkan oleh satwa
akibat
perbuatan

sehubungan
dengan
ketidak
seimbangan
ekosistem
karena
kerusakan hutan.

Kudis, Bercak kasar, terbatas
dan agak
menonjol,
kadang-kadang ujungnya
pecah.

Konsesi, Suatu pemberian izin
kepada suatu organisasi
berbadan hukum untuk
mengusahakan
suatu
wilayah tertentu.

Kultivar, Sekelompok individu
yang dibudidayakan dan
dapat
dibedakan
berdasarkan
ciri-ciri
tertentu , yang kalau
dikembangbiakkan
mempertahankan ciri-ciri
khasnya. Ini meliputi
varietas yang dibiakkan
secara generatif, maupun
klon yang dibiakkan
secara vegetatif.

Kontaminasi,
Masuknya
mikroorganisme
atau
virus secara tidak sengaja
ke dalam suatu biakan,
substrat atau tumbuhan.
Kriteria, Ukuran yang menjadi
dasar penilaian atau
penetapan sesuatu.

Kutikula, Lapisan lilin tipis
pada dinding bagian luar
sel
epidermis
yang
terutama terdiri atas lilin
dan kutin.

Kuasa Pertambangan:
Wewenang yang diberikan
kepada
badan/perseorangan
untuk
melaksanakan
usaha pertambangan.

Kutu Putih, Hama tanaman
yang menyerang pucuk
daun sehingga pucuk
daun mengeriting dan
tumbuh abnormal.

*****
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-LLarva, Stadium hidup nematode
antaraembrio dan dewasa;
nematode yang belum
dewasa.
Layu, Gejala kekeringan, baik
disebabkan oleh
kekurangan air atau
adanya infeksi patogen.
Lahan, Bagian dari bentang
alam, yang mencakup
pengertian
lingkungan
fisik, termasuk iklim,
topografi/relief, hidrologi
dan keadaan vegetasi
alami.
Lahan Kering, Lahan tanpa
batas gilingan dan tidak
mendapat
udara
pengairan
karena
kebutuhan udara halnya
tergantung dari curah
hujan.
Lahan
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Kritis, Lahan yang
keadaan
fisiknya
demikian rupa sehingga
lahan tersebut
tidak
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berfungsi secara baik
sesuai dengan peruntukannya sebagai media
produksi maupun sebagai
media tata air.
Laporan
Hasil
Cruising
(LHC): Hasil pengolahan
data
pohon
dari
pelaksanaan
kegiatan
timber cruising pada
petak kerja tebangan
yang memuat nomor
pohon, jenis, diameter,
tinggi
pohon
bebas
cabang dan taksiran
volume kayu.
Lapuk, Penghancuran atau
dekomposisi
jaringan
kayu
oleh
mikroorganisme.
Larva, Bentuk muda hewan
yang perkembangannya
melalui metamorfosis.
Larvasida,
Bahan
pengendali larva.

kima

Late Blight, Bercak busuk pada
umbi atau bagian tertentu
tanaman yang disebabkan
oleh jamur Phytophtora
spp.
Layu, Tidak segar lagi, pucat
dan lemah karena sudah
tua, tidak sehat, dan
sebagainya.
Leak/Tiris, Cairan dari inang
yang menetes keluar
berasal
dari
bagian
jaringan yang mengalami
busuk basah.
Lembaga Konservasi, Lembaga
yang bergerak di bidang
konservasi tumbuhan dan
satwa di luar habitatnya
(ex situ), baik berupa
lembaga
pemerintah
maupun lembaga non
pemerintah.
Lembaga Konservasi Satwa,
Lembaga yang mengelola
sumber daya alam hayati
terutama untuk satwa
yang
pemanfaatannya
dilakukan secara bijaksana
untuk menjamin kesinambungan peredaran dengan
tetap memelihara dan
mening-atkan
serta

nilainya yang
(endemik).

terbatas

Lepidoptera, Bangsa Lepidoptera

terdiri dari kupu-kupu
dan ngengat dengan ciri –
cirinya mempunyai dua
pasang sayap, kecuali
pada beberapa jenis
serangga, betinanya tidak
bersayap.
Kupu-kupu
aktif di siang hari dan
sayapnya menutup satu
sama lain, vertikal di atas
punggungnya di waktu
istirahat, Larva hidup
sebagai
pemakan
tumbuhan,
predator,
sebagai hama gudang dan
ada juga yang hidup
sebagai pemakan sisasisa tumbuhan yang
membusuk.
Lignifikasi, Proses pengubahan
menjadi kayu
Lingkungan merupakan satuan
seluruh keadaan dan
pengaruh sisi luar yang
mengendalikan hidup dan
perkembangan
suatu
tegakan (Poerwowidodo,
1992). Faktor lingkungan
dari pohon adalah semua
faktor-faktor
fisik
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(abiotik) dan biotik yang
berada di sekitar pohon
dan
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan
dari
pohon.
Lingkungan Fisik, Segala
sesuatu di sekitar kita
berupa
benda
mati,
seperti
kendaraan,
gunung, air, sungai,
danau, laut, tanah dan
lainnya.
Lingkungan dari Pohon adalah
semua faktor-faktor fisik
(abiotik) dan biotik yang
berada di sekitar pohon
dan
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan
dari
pohon.
Lingkungan Hidup, Kesatuan
ruang dengan semua
benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan
perilakunya,
yang
mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan
dan
kesejahteraan
manusia serta makhluk
hidup lain.
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Lodoh,
Penyakit
pada
kecambah atau tumbuhan
yang masih sangat muda,
yang umumnya terjadi
bila lingkungan sangat
lembab.
Jika terjadi
waktu kecambah belum
muncul ke permukaan
tanah, penyakit disebut
penyakit
semai pratumbuh (pre-emergency
damping off); lodoh
benih) dan jika terjadi
setelah kecambah muncul
di permukaan tanah
disebut penyakit semai
paska tumbuh.
Luka,

Kerusakan tumbuhan
oleh hewan, agensia fisik
atau kimia.

Luka Lockal, Bercak yang
berlokalisasi pada daun
setelah inokulasi secara
mekanik dengan virus.
LULUCF, Merupakan singkatan
dari “penggunaan lahan,
perubahan penggunaan
lahan dan kehutanan”
(Land use, Land Use
Change and Forestry).

-MMasa

Inkubasi,
Periode
(waktu) dari saat patogen
masuk ke dalam tubuh
tumbuhan
(penetrasi)
sampai gejala penyakit
nampak. Untuk penyakit
tertentu yang dimaksud
masa inkubasi adalah
periode
antara
penetrasidan
mulai
terbentuknya spora.

Mati Pucuk, Mati pada pucuk
tumbuh-tumbuhan
Makanan Penguat (Konsentrat),
Bahan makanan yang
tinggi
kadar
zat-zat
makanan seperti protein
atau karbohidrat dan
rendahnya kadar serat
kasar (dibawah 18%).
Makroskopis, Dapat dilihat
dengan mata telanjang
tanpa
bantuan
lensa
pembesar
atau
mikroskopis.

Manggala Agni, Organisasi
pengendalian kebakaran
hutan
dan
lahan
pemerintah
yang
mempunyai tugas dan
fungsi
pencegahan,
pemadaman
dan
penanganan
pasca
kebakaran,
dukungan
evakuasi
dan
penyelamatan
serta
dukungan
manajemen
yang
dibentuk
dan
menjadi tanggung jawab
Menteri terkait.
Manipulasi, Sebuah proses
rekayasa
dengan
melakukan penambahan,
persembunyiaan,
penghilangan
atau
pengkaburan
terhadap
bagian atau keseluruhan
sebuah
realitas,
kenyataan,
fakta-fakta
ataupun sejarah yang
dilakukan
berdasarkan
sistem
perancangan
sebuah tata system nilai.
Manipulasi adalah bagian
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penting dari tindakan
penanaman gagasa, sikap,
system berpikir, perilaku
dan kepercayaan tertentu.
Manipulasi
Lingkungan,
Merupakan suatu bentuk
kegiatan yang bertujuan
menghasilkan
keadaan
sementara yang tidak
menguntungkan bagi
beberapa
serangga
kesehatan
untuk
berkembang biak
di
tempat perinduknya.
Martabat Pati (MP), Angka
yang
menunjukkan
jumlah pati (dalam satuan
kg) yang sama besar
dayanya dengan 100kg
bahan makanan/ransum
dalam membentuk lemak
yang sama banyaknya
dalam tubuh.
Masyarakat, Kesatuan sosial
yang terdiri atas warga
negara
Republik
Indonesia yang tinggal
dan bermukim di salam
dan/atau di sekitar areal
kerja pemanfaatan hutan
dan usaha perkebunan
yang memiliki komunitas
sosial dengan kesamaan
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mata pencaharian yang
bergantung pada potensi
dan aktivitas yang dapat
berpengaruh
terhadap
keberlangsungan
usaha
pemanfaatan hutan dan
usaha perkebunan.
Masyarakat Hukum Adat,
Kelompok
masyarakat
yang
secara
turun
temurun bermukim di
wilayah geografis tertentu
karena danya ikatan pada
asal usul leluhur, adanya
hubungan
yang
kuat
dengan lingkungan hidup,
serta adanya sistem nilai
yang menentukan pranata
ekonomi, politik, sosial,
dan hukum, dan telah
terdaftar/diakui
secara
resmi oleh Pemerintah
Daerah setempat.
Masyarakat Peduli Api (MPA),
Masyarakat yang secara
sukarela peduli terhadap
pengendalian kebakaran
hutan dan lahan yang
telah
dilatih
atau
diberikan
pembekalan
serta dapat diberdayakan
untuk
membantu
pengendalian kebakaran
hutan
dan
lahan.

Pengawasan yang dilakukan oleh unit reaksi cepat
dan semua pihak dalam
rangka pencegahan dan
pemadaman
kebakaran
hutan, kebun dan lahan.

Menempel,
Suatu
metode
perbanyakan
tumbuhan
secara vegetative dengan
menempelkan tunas dari
tumbuhan
induk
ke
batang bawah.

Mati Ujung, Kematian tunas,
cabang, dan akar secara
cepat yang umumnya
dimulai dari ujung.

Menetap, Menetap pada suatu
tempat; tidak bergerak.

Melepaskan
Kembali
ke
Habitatnya,
Kegiatan
mengembalikan ke habitat
alamnya
satwa
hasil
pengembangbiakan,
penyelamatan, rehabilitasi
atau hasil sitaan agar
dapat
berkembangbiak
secara
alami dengan
memperhatikan
daerah
sebaran asli jenis yang
bersangkutan,
populasi
yang telah mendiami
habitat
tujuan,
daya
dukung habitat tujuan dan
lingkungannya
Menebang, Memotong pohon
berdiri yang berdiameter
11 cm ke atas, dengan
tinggi tonggak serendah
mungkin sesuai dengan
diameter pohon, tetapi
tidak lebih dari 1,5 m.

Menginokulasi, Menyebabkan
patogen berkontak dengan
tumbuhan atau organ
tumbuhan inang.
Menguning, Penyakit tumbuhan
yang
dicirikan
oleh
tumbuhan inang yang
menguning dan kerdil.
Merintis
atau
Menebas,
Memotong
semua
tumbuhan yang bergaris
tengah lebih kecil dari 10
cm,
dengan
tinggi
tonggak maksimum 25
cm dari permukaan tanah.
Alat yang digunakan
adalah mandau/golok dan
kapak.
Metabolisme, Proses dimana sel
atau organisme menggunakan bahan yang
bergizi untuk membentuk
bahan kan komponen
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struktural hidup atau
perombakan bahan seluler
menjadi zat-zat sederhana
untuk melakukan fungsi
tertentu.
Metabolisme Energi (ME),
Nilai
energi
yang
terhimpun pada zat-zat
yang
dapat
dicerna
dikurangi nilai energi
yang keluar sebagai air
kencing (urine) dan gasgas usus.
Metaplasia,
Pertumbuhan
struktur tanaman yang
luar biasa.
Mikologi, Merupakan cabang
ilmu pengetahuan yang
mempelajari tentang fungi
atau
serinf
disebut
cendawan. Kajian dalam
mikologi
antara
lain
meliputi
taksonomi
jamur. Fisiologi jamur,
bioteknologi
jamur,
budidaya jamur.
Mikoplasma,
Sekelompok
mikroorganisme
yang
sangat
kecil,
tidak
berdinding
sel,
mempunyai
sifat-sifat
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berbeda ntara virus dan
bakteri.
Mikorisa, Struktur simbiosis
antara fungi dan akar
tumbuhan.
Mikovirus,
Virus
yang
menginfeksi jamur.
Mikrorganisme/mikroba,
Mahluk
hidup
yang
terbentuk
dari
satu/beberapa
sel,
Mikroorganisme parasite
yang
menimbulkan
penyakit
atau
atau
merugikan inang yang
ditumpanginya.
Mikroskopis, Sangat kecil,
hanya
dapat
dilihat
dengan
bantuan
mikroskop.
Mineral Makro, Mineral yang
dibuthkan dalam jumlah
banyak, antara lain Ca, P,
K, Na, Cl, S dan Mg.
Mineral Mikro, Mineral yang
dibutuhkan dalam jumlah
sedikit, antara lain Fe, Za,
Cu, Mo, Se, I, Mn, Co,
Cr, Sn, V, F, Si, Ni dan
As.

Mildew, Pada daun terdapat
abu/tepung
berwarna
keputih-putihan/abu-abu/
hitam.
Miselium,
Bagian
jamur
multiseluler
yang
dibentuk oleh kumpulan
beberapa hifa. Sebagian
miselium
berfungsi
sebagai penyerap makanan
dari organisme lain atau
sisa-sisa organisme.
Molting, Peristiwa rontoknya
bulu secara alamiah dan
beraturan.
Monitoring,
Kegiatan
pemantauan pelaksanaan
guna
menjamin
tercapainya target-target
yang telah ditetapkan,
kegiatan
pengamatan
secara terus menerus
terhadap
pelaksanaan
suatu tugas dan fungsi.
Monogastrik, Hewan berperut
tunggal dan sederhana.
Alat
pencernaannya
terdiri
dari
mulut,
esophagus, perut, usus
halus, usus besar dan
rektum.
Sistem
pencernaannya
disebut

simple
system.

monogastric

Morfologi, 'Pengetahuan tentang
bentuk' (morphos).
Mosaik,
Layu. Gejala yang
biasanya terjadi pada
daun yang memperlihatkan
suatu pola aneka warna
hijau dengan batas yang
jelas (kloroplas terganggu).

Motel, Hampir mirip dengan
mosaik, tetapi terlihat
batas yang tidak jelas
antara warna hijau dan
kuning.
MRV, Measurement, reporting
and verification untuk
skema REDD+.
Mulsa,
Material
penutup
tanaman budidaya yang
dimaksudkan
untuk
menjaga
kelembaban
tanah serta menekan
pertumbuhan gulma dan
penyakit
sehingga
membuat tanaman tumbuh
dengan baik.
Mumifiksasi, Gejala pada buah
atau organ lain yang
terinfeksi menjadi keras,
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kering dan
seperti mumi.

mengerut

Mutualisme,
Hubungan
simbiosis yang saling
menguntungkan
untuk
kedua organisme yang
slaing bersimbiosis.
Mycoplasma, Genus bakteri
yang
tidak
memiliki
dinding sel.

Mutasi,
Munculnya
secara
mendadak sifat baru pada
individu akibat perubahan
secara kebetulan pada gen
atau kromosom.
Mycotoksin,Metabolit sekunder
diproduksi oleh jamur
yang tumbuh pada kondisi
tertentu.

*****
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-NNaungan,
Alat
pelindung
terhadap
panas
dan
cahaya matahari langsung,
dapat berupa cabang,
ranting, daun, atau bahan
lain.
Nekrosis, Kematian jaringan
tanaman dan biasanya
diikuti dengan perubahan
warna.
Nekrotropi,
Patogen
yang
menyebabkan kematian
cepat dari sel inang
kemudian
mengkoloni
jaringan
tersebut.
Organisme yang mematikan
jaringan
inang
sebelum
penetrasi,
kemudian tetap berkembang dan berepoulasi
setelah jaringan inangnya
mati.
Nematisida, Jenis pestisida
kimia untuk membunuh
nematoda parasite.

Nematoda, atau cacing gilig atau
cacing gelang merupakan
filum Nematoda. Namatoda
adalah filum hewan yang
beragam yang menghuni
rentang lingkungan yang
sangat luas.
Nematisida, Senyawa kimia atau
agensia
fisk
yang
membunuh atau menghambat nematode.
Net Protein Utilization (NPU),
perbedaan antara nitrogen
pada karkas ayam yang
diberi protein test dan
nitrogen karkas pada
ayam yang diberi ransum
bebas nitrogen.
Non

Infectious
Diseases,
Penyakit tanaman yang
tidak disebabkan oleh
patogen atau makhluk
hidup.

Non Protein Nitrogen (NPN),
Nitrogen yang bukan

Kamus Perlindungan Hutan

69

protein, misalnya urea,
amonia, amida.
Non

Starch Polysaccharide
(NSP),
Karbohidrat
komplek yang terlihat di
endosperm dinding sel
dari biji cereal.

Nutrisi, Secara umum dapat
dimaknai sebagai suatu

*****
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proses
yang
saling
berkaitan dan menyangkut
aspek
pemilihan,
konsumsi bahan pakan,
pencernaan
dan
penyerapan nutrien dalam
saluran pencernaan, serta
metabolisme
nutrien
dalam sel tubuh untuk
berbagai tujuan.

-OOnggok, Merupakan hasil sisa
dalam pembuatan tepung
kanji.
OHL, Operasi Hutan Lestari,
operasi penegakan hukum
terhadap
kegiatan
pembalakan dan perdagangan kayu ilegal.
Okulasi, Peningkatan
tumbuhan.

mutu

Omnivora, Kelompok hewan
yang memiliki berperut
tunggal.
Alat
pencernaannya
relatif
lebih
panjang,
lebih
kompleks dan cecumcolonnya (usus besar)
lebih berkembang karena
sebagian pakannya adalah
nabati yang mengandung
serat.
Oogonium,
betina.

Gametogonium

Open Access: areal yang tidak
dikelola atau dibebani hak

sehingga
tidak
ada
institusi yang bertanggung
jawab atau memiliki hak
dalam
pengelolaan
kawasan
hutan
baik
perseorangan, masyarakat,
perusahaan
maupun
instansi pemerintah.
OPT karantina, Semua OPT
yang ditetapkan pemerintah oleh pemerintah untuk
dicegah masuknya dan
tersebarnya di wilayah
Negara
Republik
Indonesia.
Organisme,
Segala
jenis
makhluk hidup (tumbuhan, hewan, manusia)
yang merupakan kumpulan
molekul-molekul
yang saling mempengaruhi sedemikan sehingga
berfungsi secara stabil
dan memiliki sifat hidup.
Ortodoks, Benih yang bersifat
keras
dan
mampu
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disimpan
lama

dalam

waktu

magnum, istmus, uterus,
dan vagina.

Ovarisida, Pestisida perusak
telur. Bahan kimia
pengendali telur serangga
dan tuangau.

Oviposition, Peristiwa keluarnya
telur dari kloaka karena
pengaruh
hormone
oksitosin.

Ovarium, Alat reproduksi ayam
betina yang menghasilkan
ovum.

Ovulasi, Peristiwa keluarnya
ovum (yolk) dari folikel
setelah robek.

Oviduk, Saluran reproduksi
ayam betina yang terdiri
dari
infundibulum,

*****
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-PPakan, Bahan yang dapat
dimakan dan menyediakan zat makanan untuk
ternak.
Pakan Obat, Setiap pakan yang
mengandung obat hewan
sebagaimana ditetapkan
dalam Panduan Prosedur
Codex
Alimentarius
Commission.
Pandemi,
Wabah
yang
berjangkit,
meliputi
daerah geografis yang
luas.
Panen, Pemungutan (pemetikan)
hasil sawah atau ladang.
Pangan, Bahan yang dapat
dimakan dan menyediakan zat makanan pada
manusia.
Parasit, Organisme yang hidup
pada atau di dalam
makhluk
hidup
lain
(inang) dengan menyerap
nutrisi, tanpa memberi

bantuan atau manfaat lain
padanya. Parasit dapat
menyerang manusia dan
hewan serta menurunkan
produktifitas inang yang
ditumpanginya.
Parasit Fakultatif, Organisme
yang
pada
dasarnya
adalah saprofit, yang bila
terdapat jenis inang yang
sesuai
dapat
hidup
sebagai parasit.
Parasit Obligat, Organisme
yang hanya dapat hidup
dan membiak pada inang
yang hidup. Atau parasit
yang hidupnya terbatas
pada jaringan hidup saja.
Parasit ini biasa disebut
biotropi. Organisme ini
belum dapat ditumbuhkan
dalam kultur arsenic atau
media yang bebas dari
segala organisme.
Patogen,
Mahkluk
hidup
mikroskopik yang hidup
secara parasit di dalam
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atau di permukaan tubuh
dan
pada
akhirnya
menyebabkan kematian
mahluk hidup lain yang
diserangnya. Mahluk lain
yang diserang patogen
disebut inang (host).
mikroorganisme seperti
bakteri, jamur dan virus
yang bersifat parasite
(hidup dari inang) yang
menyebab penyakit.
Patogenesitas, Kapasitas
kemampuan dari
patogen
menimbulkan
penyakit.

atau
suatu
untuk
suatu

Patogenesitas
Tumbuhan,
Proses
perkembangan
atau terjadinya penyakit
pada
tanaman
atau
rangkaian fase yang harus
dilalui patogen untuk
dapat
menimbulkan
penyakit pada inangnya.
Patroli, Kegiatan pengawasan
yang dilakukan oleh unit
reaksi cepat dan semua
pihak
dalam
rangka
pencegahan
dan
pemadaman
kebakaran
hutan, kebun dan lahan.
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Parasitoid,
Serangga
yang
memarasit serangga lain.
Parasitisme,
Ketergantungan
makanan
dari
satu
organisme pada jaringan
individu hidup yang lain.
Pengembangan
Habitat,
Pengembangan
dari
kegiatan
pembinaan
habitat
yang
telah
dilakukan
sesuai
pedoman.
Pencernaan
Hidrolitik/
enzimatis,
Pencernaan
yang
dilakukan oleh
enzim-enzim pencernaan.
Pencernaan
Fermentatif,
Proses pencernaan yang
dilakukan atas bantuan
mikroba.
Penghijauan,
Penanam
(bercocok
tanam)
di
kawasan bukan hutan.
Pelepasan Kawasan Hutan:
Perubahan
peruntukan
kawasan Hutan Produksi
yang dapat dikonversi
menjadi bukan kawasan
hutan.

Pemadaman Dini Kebakaran,
Upaya/kegiatan
yang
dilakukan dalam rangka
mencegah
terjadinya
kebakaran yang lebih
besar saat ditemukan titik
api agar kerugian yang
diderita dan dampak yang
ditimbulkan tidak meluas
dan membesar.
Pemanfaatan Jenis, Penggunaan
sumber daya alam baik
tumbuhan maupun satwa
liar dan atau bagianbagiannya serta hasil dari
padanya dalam bentuk
pengkajian; penelitian dan
pengembangan;
penangkaran; perburuan;
perdagangan; peragaan;
pertukaran;
budidaya
tanaman obat-obatan; dan
pemeliharaan
untuk
kesenangan.
Pembebasan,
kegiatan
pemeliharaan
untuk
memberikan
sinar
langsung
dan
ruang
tumbuh yang dibutuhkan
tanaman dengan cara
mematikan
pohon
penyaing yang menaungi/
mendesak tajuk tanaman
pokok.

Pembesaran, Upaya memelihara
dan membesarkan benih
atau bibit dan anakan dari
satwa liar dari alam
dengan tetap mempertahankan
kemurnian
jenisnya.
Pembibitan, Proses menumbuhkan dan membesarkan
benih menjadi bibit yang
siap tanam.
Pembersihan Lahan, Pembersihan areal yang masih
berhutan secara manual
untuk dijadikan hutan
tanaman, pada umumnya
meliputi 4 tahap kegiatan,
yaitu merintis, menebang,
mencincang dan membakar.
Pembukaan lahan, Upaya yang
dilakukan dalam rangka
penyiapan dan pembersihan
lahan
untuk
kegiatan
budidaya
maupun non budidaya.
Pembukaan
Lahan Tanpa
Bakar (PLTB), Suatu
cara pembukaan lahan
pertanian, perkebunan dan
atau kehutanan tanpa
melakukan pembakaran,
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baik yang dilakukan oleh
pelaku usaha maupun
oleh masyarakat.
Pemegang Izin Usaha, Badan
usaha dan perorangan
yang diberikan izin di
kawasan
hutan,
perkebunan dan atau
lahan oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan
peraturan
perundangundangan.
Pemupukan, Kegiatan pemeliharaan untuk meningkatkan kesuburan tanah
dengan jenis dan dosis
pupuk tertentu sesuai
kebutuhan, penambahan
unsur hara yang kurang,
untuk memunculkan laju
pertumbuhan maksimum
genetis pohon.
Pemuliaan Pohon, Ilmu dan
kegiatan
meningkatkan
mutu dan hasil budidaya
pohon
Pemulsaan (mulsa), Kegiatan
pemeliharaan
tanaman
untuk menjaga kelembaban dan suhu tanah di
sekitar tanaman dengan
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cara menutup tanah di
sekitar tanaman.
Penandaan, Pemberian tanda
bersifat fisik pada bagian
tertentu dari jenis satwa
liar atau bagian-bagiannya
serta hasil dari padanya
baik dari hasil penangkaran atau pembesaran.
Penangkaran, Upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran
satwa liar dengan tetap
mempertahankan
kemurnian jenisnya.
Penangkapan Satwa Liar,
Kegiatan
memperoleh
satwa liar dari habitat
alam untuk kepentingan
pemanfaatan jenis satwa
liar diluar perburuan.
Penangkar Satwa Liar, Orang,
badan hukum, koperasi
dan
lembaga
yang
melakukan
kegiatan
penangkaran satwa liar.
Penangkaran
Satwa
Liar
berazaskan Konservasi
Hayati, Upaya perbanyakan melalui pengembang-

biakan dan pembesaran
satwa liar dengan tetap
mempertahankan
kemurnian jenisnya dan
tercapainya
keserasian
dan keseimbangan antara
pengawetan
dan
pemanfaatan sumber daya
alam hayati ekosistemnya.
Pencegahan Kebakaran Hutan
dan Lahan, Serangkaian
kegiatan yang dilakukan
untuk mengurangi atau
menghilangkan
risiko
kebakaran hutan dari
lahan,
baik
melalui
pengurangan
ancaman
kebakaran hutan dan
lahan maupun kerentanan
pihak yang terancam
kebakaran hutan dan
lahan yang meliputi upaya
prediksi,
monitoring
sampai pada pemadaman
awal.
Pencernaan, Proses lanjutan dari
pengambilan pakan oleh
hewan sebagai persiapan
untuk proses penyerapan
nutrien
yang
akan
dimanfaatkan lebih lanjut
oleh sel tubuh.

Penetapan, Peneguhan suatu
keputusan atau pengambilan keputusan.
Penetrasi, Awal penyerangan
inang oleh patogen.
Pengatur tumbuh, Zat alamiah
yang mengatur pemanjangan, pembelahan atau
aktivasi sel tumbuhan.
Pengawasan atau supervise,
Suatu
aktivitas
pengawasan yang biasa
dilakukan
untuk
memastikan bahwa proses
pekerjaan
dilakukan
dengan seharusnya.
Pengawetan,
Upaya
untuk
menjaga
agar
keanekaragaman
jenis
tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya baik
di dalam maupun di luar
habitatnya tidak punah.
Pengawetan Jenis Satwa di
Luar Habitatnya, Upaya
yang dilaksanakan diluar
habitat aslinya untuk
menjaga keanekaragaman
jenis satwa agar tidak
punah.
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Pengelolaan Penyakit, Usaha
untuk menekan populasi
patogen sehingga berada
pada tingkat yang tidak
merugikan.
Berbeda
dengan pemberantasan,
“pengelolaan“
tidak
berusaha untuk memperoleh keadaan yang
bebas patogen.
Pada
pengelolaan dilaksankan
bermacam-macam
langkah secara terpadu.
Pengembangbiakan,
Usaha
memperbanyak individu
secara buatan baik di
dalam maupun di luar
habitatnya melalui caracara
memperbanyak
individu dengan cara
mengawinkan
secara
alami maupun buatan
(inseminasi
buatan)
apabila cara reproduksinya
adalah kawin dan dengan
cara lain apabila cara
reproduksinya
tidak
kawin baik di dalam
maupun
di
luar
habitatnya.
Pengendalian
Kebakaran
Hutan
dan
Lahan,
Segala upaya dan kegiatan
yang meliputi pencega-
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han,
pemadaman,
penanganan
pasca
kebakaran hutan dan
lahan.
Penjarangan, Kegiatan pemeliharaan tegaskan yang
dilaksanakan
untuk
mendapatkan kualitas dan
pertumbuhan pohon yang
optimal dengan cara
mematikan
pohon
penyaing/penganggu dan
pohon cacat.
Pengendalian Hama, Pengaturan
hama karena dianggap
mengganggu
kesehatan
manusia, ekologi, atau
ekonomi.
Pengendalian Hayati, Penghancuran populasi patogen
secara keseluruhan atau
sebagian
dengan
memanfaatkan organisme
lain.
Pengendalian Terpadu, Suatu
pendekatan yang berusaha
menggunakan
semua
metode
pengendalian
penyakit atau hama dari
suatu tanaman budidaya
untuk
menghasilkan
pengendalian yang terbaik

tetapi dengan biaya dan
kerusakan yang sekecilkecilnya
terhadap
lingkungan.
Penularan, Transmisi adalah
perpindahan
pantogen
yang
menyebabkan
penyakit menular dari
individu atau kelompok
inang yang terinfeksi.
Penwiwilan, Membuang tunas
pada
batang
atau
membuang cabang tegak
dan tunas berlebihan agar
batang tanaman menjadi
lurus tidak meng garpu
dan bebas mata kayu
dilakukan
pada
saat
bersamaan
dengan
dilindungi
pada
saat
tanaman tinggi 2-4 m
Penyakit tanaman
Kondisi
buruk pada organ atau
bagian tertentu yang
disebabkan
oleh
mikroorganisme
berbahaya seperti bakteri,
virus,
jamur,
luka,
ketidakseimbangan kimia
dalam tubuh, terkena
racun dan munculnya sel
tidak sempurna. Misalnya
: kanker.

Penyakit Endemik, Penyakit
yang
secara
mapan
terdapat
terus-menerus
disuatu wilayah tertentu.
Penyakit
Hutan,
Mikroorganisme (jamur, bakteri,
virus), berbagai jenis
cacing dan tumbuhan
tingkat
tinggi
yang
menimbulkan
kerugian
pada sumber daya hutan.
Penyakit Infektif,
Penyakit
yang disebabkan oleh
parasit
yang
dapat
menyebar dari tumbuhan
sakit ke tumbuhan sehat.
Penyakit Non Infeksi, Penyakit
yang disebabkan oleh
faktor lingkungan, tidak
ada parasit.
Penyakit pasca panen, Penyakit
yang timbul pada hasil
setelah dipanen, meskipun
infeksinya dapat terjadi
sebelum pemanenan.
Penyakit
Tanaman
(Fitopatologi), Gejala dan
tanda kerusakan pada
tanaman sakit yang tidak
mampu
melakukan
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kegiatan fisiologis secara
normal, yang meliputi
respirasi, fotosintesis, dan
penyerapan gizi yang
diperlukan
Penyambungan
(grafting),
Metode
perbanyakan
tumbuhan
dengan
transplantasi tunas atau
batang
atas
(scion)
tumbuhan pada tumbuhan
lain. Juga, penyatuan
permukaan terpotong dari
du tumbuhan sehingga
membentuk satuan yang
hidup.
Penyapihan, Suatu tahapan
kegiatan dalam pembuatan
tanaman
berupa
pemindahan
kecambah
tanaman di bak tabur ke
bedeng sapih.
Penyebaran, Terjadi pada spora
atau bentuk inoculum lain
yang terbawa ke tempat
lain tidak hanya oleh
angina tetapi juga oleh
agens lain seperti kontak
akar, serangga, manusia
atau hewan.
Penyiangan, Kegiatan pemeliharaan tanaman muda

80

Kamus Perlindungan Hutan

dengan
membebaskan
tanaman
pokok
dari
tumbuhan
pengganggu
dengan cara melakukan
pembabatan/ pencabutan
rerumputan atau tanaman
pengganggu
lainnya
disekitar tanama.
Penyilangan,
Kegiatan
memelihara
tanaman
muda
dengan
membebaskan tanaman
pokok dari tumbuhan
pengganggu dengan cara
melakukan
pembuatan
atau
pencabutan
rerumputan atau tanaman
pengganggu lainnya di
sekitar tanaman.
Penyulaman, Pada dasarnya
tindakan
yang
harus
dilakukan
untuk
memaksimalkan
produktivitas lahan, yaitu
menambal lahan kosong.
Penyulaman
harus
dilakukan pada bulan
kedua dan ketiga dengan
beberapa kaidah: (1) hasil
inventarisasi
menunjukkan ada rumpang >
10%
luas
lahan
mengelompok, (2) menggunakan
bibit
yang

disiapkan untuk itu, yaitu
sama
umur
dengan
tanaman pertama, (3)
dilakukan segera setelah
penyiangan pertama atau
kedua, (4) pada musim
penghujan

perhitungan
komponen
cuaca
harian
secara
langsung, dan metode
tidak langsung menggunakan analisa data
berbasis
teknologi
informasi citra satelit.

Peracunan,
Kegiatan
yang
bertujuan
untuk
menghidupkan
pohon
dengan cara melukai
batang
sampai
kayu
gumball kemudian pada
lubang tersebut disiram
arborisida.

Periode Inkubasi, eriode waktu
antara penetrasi inang
oleh
patogen
dan
munculnya gejala pertama
pada inang.

Peringatan Dini, Serangkaian
kegiatan
pemberian
peringatan
sesegera
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan
terjadinya
kebakaran hutan dan
lahan pada suatu tempat
oleh
lembaga
yang
berwenang; terdapat 2
(dua) alat utama sistem
peringatan dini, yaitu:
peta rawan kebakaran dan
Fire
Danger
Rating
System (FDRS). Penentuan
FDRS dapat dilakukan
dengan dua metode, yaitu
metode langsung melalui
pengamatan
dan

Perkecambahan, Pada fungi
merupakan
perubahan
dari fase dorman ke fase
pertumbuhan aktif.
Perkebunan,
Tegakan hutan
yang dibuat dengan menanam
atau/dan pembenihan dalam
proses penghijauan atau
reboisasi.Perkebunan
ini
sering ditanami dari spesies
yang diintroduksi (semua
tegakan yang ditanam), atau
spesies
indijenus
yang
dikelola
secara
intensif.
Perkebunan
mungkin
didirikan untukmenyediakan
hasil-hasil kayu (bulat, pulp)
atau tanaman kerasseperti
kelapa sawit dan kelapa.
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Perlindungan Hutan, Usaha
untuk mencegah dan
membatasi
kerusakan
hutan, kawasan hutan dan
hasil
hutan,
yang
disebabkan
oleh
perbuatan
manusia,
ternak, kebakaran, hama
dan
penyakit,
serta
mempertahankan
dan
menjaga hak-hak Negara,
masyarakat dan perorangan
atas
hutan,
kawasan
hutan,
hasil
hutan,
investasi serta perangkat
yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.
Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem
Gambut,
Upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan
untuk melestarikan fungsi
Ekosistem Gambut dan
mencegah
terjadinya
kerusakan
Ekosistem
Gambut yang meliputi
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian,
pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan
hukum.
Perlindungan Tanaman, Segala
upaya untuk mencegah
kerugiaan pada tanaman
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budidaya yang diakibatkan
oleh organisme penganggu tumbuhan.
Persaingan Tanaman, Interaksi
memperebut sumber daya
alam
Persemain, Tempat atau areal
untuk
kegiatan
memproses benih atau
bahan lain dari tanaman
menjadi bibit/semai yang
siap ditanam di lapangan.
Pertumbuhan
Tanaman,
Merupakan hasil dari
berbagai proses fisiologi,
melibatkan
factor
genotipe yang berinteraksi
dalam tubuh tanaman
dengan faktor lingkungan.
Proses tersebut yaitu
pertambahan
ukuran,
bentuk dan jumlah.
Perubahan Fungsi, Kegiatan
merubah fungsi kawasan
hutan ke fungsi kawasan
lainnya
dengan
persyaratan & ketentuan
tertentu.
Pestisida,
Zzat
dimaksudkan

yang
untuk

mengendalikan
termasuk gulma.

hama,

terbentuknya celah yang
besar.

Peta Rawan Kebakaran Hutan
dan lahan, Peta yang
menggambarkan tingkat
kerawanan
daerah
terhadap
terjadinya
kebakaran hutan dan
lahan.

Plasma Nutfah (Germ Plasm),
Bagian dari tumbuhan
atau hewan serta jasad
renik;substansi
yang
terdapat dalam kelompok
makhluk
hidup,
dan
merupakan sumber sifat
keturunan yang dapat
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit
untuk menciptakan jenis
unggul atau kultivar baru.

Phytat, Merupakan salah satu
non polysaccharida dari
dinding tanaman seperti
silakat dan oksalat.
Phytotoksin, Toksin (racun)
yang
mempengaruhi
tanaman.
Phytopatogen, Organisme yang
dapat
memasukkan
penyakit pada inang.
PIPPIB:
Peta
Penundaan
Izin Baru.

Indikatif
Pemberian

Piscisida,
Pestisida
untuk
membunuh predator.
Pitting, Pecah atau keretakan
yang
terjadi
pada
permukaan buah, umbi,
dan organ berdaging lain
yang
menyebabkan

Plot,

Sekelompok
pohon
berjumlah 1 – 100 dari
suatu
seedlot
yang
ditanam
berdampingan
satu
sama
lain
di
persemaian
atau
dilapangan.

Poaching, Perburuan hewan liar.
Pohon, Tanaman yang memiliki
batang dan cabang, dan
terbuat
dari
kayu.
Pohon bisa hidup selama
ratusan atau bahkan ribuat
tahun, Tumbuh-tumbuhan
berkayu yang memiliki
batang setinggi dada 10
cm
atau
lebih.
(Kepmenhut
353/KptsKamus Perlindungan Hutan
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II/1986);
tumbuhan
berkayu yang batang
utamanya
mempunyai
diameter lebih besar atau
sama dengan 20 cm,
digolongkan
menjadi
pohon daun jarum dan
pohon daun lebar.
Pohon

Pendamping, Pohon
yang bukan pohon binaan
dan pohon penyaing

Pohon Penyaing ,Pohon yang
harus dibunuh
Pola

Pembakaran, Tampilan
hasil pembakran yang
dapat dilihat pada areal
bekas terbakar.

Polifag, Patogen yang dapat
menyerang
bermacammacam
tumbuhan,
mempunyai
banyak
tumbuhan inang.
Poligastrik, Hewan berperut
ganda (kompleks) seperti
ruminansia sejati (hewan
yang mempunyai rumen)
yaitu
sapi
kerbau,
kambing, domba, rusa,
anoa,
antelope
dan
pseudo-ruminant
(onta,
llama).
Sistem
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pencernaannya
disebut
pollygastric system.
Polisi

Kehutanan,
Pejabat
tertentu dalam lingkungan
instansi kehutanan pusat
dan daerah yang sesuai
sifat
perkerjaannya,
menyelanggarakan
dan
atau melaksanakan usaha
perlindungan hutan yang
oleh
kuasa
undangundang
diberikan
wewenang
kepolisian
khusus
dibidang
kehutanan dan konservasi
sumber daya alam sumber
daya alam hayati dan
ekosistemnya.

Polisiklik,
Menyelesaikan
banyak daur (hidup atau
penyakit) dalam satu
tahun.
Populasi, Sekumpulan individu
dengan ciri-ciri yang
sama (spesies) yang hidup
di tempat yang sama dan
memiliki
kemampuan
bereproduksi di antara
sesamanya.
Postulat Koch, Cara pembuktian
menurut Koch, untuk
membuktikankepatogenan

suatu
jenis
mikroorganisme.
Ini
terdiri atas 4 kriteria : (1)
organisme
selalu
berhubungan erat dengan
penyakit; (2) organisme
dapat
diisolasi
dan
ditumbuhkan
dalam
biakan murni; (3) kalau
orgamisme biakan murni
diinokulasikan pada inang
yang
sehat
dan
menyebabkan timbulnya
penyakit semula; (4)
organisme yang sama
dapat diisolasi kembali
dari inang yang terinfeksi
secara buatan.
Potensi Hutan, Jumlah pohon
jenis niagawi tiap hektar
menurut kelas diameter
pada suatu lokasi hutan
tertentu yang dihitung
berdasarkan
rata-rata
jumlah pohon pada suatu
tegakan hutan alam.
Potogenisis,
Urutan
proses
perkembangan penyakit
mulai dari awal hubungan
patogen dengan inang.
Pradisposisi, Keadaan-keadaan
yang terjadi sebelum
infeksi yang mengurangi

ketahanan
tumbuhan
terhadap penyakit.
Prefence, Tanaman tidak dipilih
oleh serangga sebagai
makanan, tempat bertelur
dan tempat berlindung.
Predator, Merupakan organisme
yang hidup bebas dengan
memakan atau memangsa
organisme lain.
Propagul, Bagian organisme
yang
disebarluaskan
untuk
perkembangan
biakan atau pemencaran.
Prosedur, Tahap dan mekanisme
yang harus dilalui dan
diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.
Proses Makan, Aktivitas yang
komplek, yang meliputi
mencari
makanan,
mengamati,
Protease Inhibitor, Senyawa
yang bisa menghambat
trypsin dan chymotripsin
dan
umumnya
pada
tanaman
mengandung
konsentrasi yang rendah
kecuali kedele.
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Protein, Bagian bahan makanan
yang mengandung persenyawaan nitrogen yang
disusun oleh asam-asam
amino esensial dan nonesensial.
Protein Dapat Dicerna (PDD),
Bagian protein dalam
bahan makanan ternak
yang dapat dicerna atau
diserap dalam tubuh.
Protein Retention Efficiency
(PRE), Penilaian kualitas
protein
berdasarkan
banyaknya protein yang
dibentuk dari protein yang
dikonsumsi.
Provitamin, Senyawa yang tidak
termasuk vitamin tetapi
dapat diubah menjadi
vitamin.
Protoplasma, Sel tumbuhan
dimana dinding telah
dibunag. Satuan hidup
yang terorganisasi dari sel
tunggal;
membramsitoplasma dan
sitoplasma,
inti
dan
organel-organel lain yang
terdapat di dalamnya.
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Preventif, Pencegahan.
Pyrausta Machaeralis. Larvanya
pemakan daun jati, yang
dimakan hanya daging
daun
yang
terdapat
diantara tulang dan urat
daun. Bila daging daun
telah habis dimakan maka
helaian
daun
hanya
tinggal kerangganya dan
karena itu hama ini
disebut
”Teak
Leaf
Skeletonizer”.
Pada
serangan yang berat,
tegakan
jati
seperti
meranggas.
Pupuk,
Bahan kimia atau
organisme yang berperan
dalam penyediaan unsur
hara
bagi
keperluan
tanaman secara langsung
atau tidak langsung.
Purifikasi,
Isolasi
dan
konsentarsi
partikel
virusdalam bentuk murni,
bebas dari komponen sel.
Puru akar, Pembengkakan pada
akar, khususnya karena
nematode.

-RRansum,
Campuran dari
berbagai macam bahan
makanan, sehingga dapat
memenuhi
kebutuhan
hidup ternak baik dalam
jumlah
maupun
kualitasnya.
Ras, Kelompok individu yang
saling kawin dalam satu
species yang berbeda
secara genetic dan sering
juga secara geografis;
juga sekelompok patogen
yang
menginfeksi
beberapa
varitas
tumbuhan.
Rayap, Serangga sosial anggota
infraordo Isoptera, bagian
dari ordo Blattodea.
Reaksi Hipersensitif, Reaksi
tumbuhan
terhadap
infeksi patogen yang
ditunjukkan
dengan
bercak-bercak
nekrotik
yang
kecil
akibat
kematian yang cepat dari
sel-sel tumbuhan. Dengan

demikian perkembangan
patogen terhenti.
Rebah Kecambah atau Patah
Rebah (Dumping off),
Busuk kecambah yang
terjadi
lebih
dahulu
sebelum
kecambah
muncul diatas permukaan
(pre-damping off) atau
busuk batang kecambah
pada areadekat dengan
pertumbuhan
tanah
setelah kecambah muncul
diatas permukaan tanah
sehingga kecambah rebah
atau
terkulai
(postdamping off).
Reboisasi, Upaya penanaman
jenis pohon hutan pada
kawasan hutan rusak yang
berupa lahan kosong,
alang alang atau semak
belukar
untuk
mengembalikan
fungsi
hutan.
REDD: Reducing Emissions
from Deforestation and
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Forest
Degradation
(Pengurangan Emisi Dari
Deforestasi dan Degradasi
Hutan).
Reforestasi, Penghutanan pada
lahan yang sejak tanggal
31 Desember 1989 bukan
merupakan hutan.
Regurgitasi, Proses pengelaran
bolus makanan yang
masih kasar kembali ke
mulut untuk remastikasi
menjadi
dikunyah
(mamah biak), biasanya
dilakukan ternak ruminasia
sambil berbaring.
Rehabilitasi Hutan, Upaya
memulihkan
kembali
lahan hutan yang rusak,
kosong dan kritis serta
kawasan hutan yang tidak
produktif.
Rekalsitran, Benih yang tidak
membutuhlan
waku
penyimpanan dan kiga
busuk.
Rekayasa genetik, Perubahan
komposisi genetik sel
dengan berbagai prosedur.
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Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI),
Rencana yang memuat
kebutuhan bahan baku
dan pasokan bahan baku
yang berasal dari sumber
yang sah sesuai kapasitas
izin industri primer hasil
hutan dan ketersediaan
jaminan pasokan bahan
baku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang
merupakan
sistem
pengendalian
pasokan
bahan baku.
Rentan,
Tidak
mempunyai
kemampuan
untuk
menahan
pengaruh
patogen tertentu atau
faktor yang merusak.
Repellent,
Tanaman
yang
memiliki sifat menolak
kehadiran
hama
sreangga.
RePPProT
(The
Regional
Physical
Planning
Programme for Transmigration),
Survei
nasional yang mencakup
kegiatan pemetaan, yang
dilakukan
oleh
Pemerintah
Indonesia
(Departemen

Transmigrasi)
dengan
dana dan bantuan teknis
yang disediakan oleh
Pemerintah Inggris.
Reproduksi Aseksual, Bentuk
reproduksi yang tidak
melibatkan
penyatuaan
gamet dan miosis.
Resinosis, Mengeluarkan
semacam damar.

Restricted Feeding, Sistem
pemberian pakan yang
terbatas.
Riketsia,
Agen
penyakit
tanaman yang tergolong
ke
dalam
golongan
bakteri
dan
dapat
menimbulkan gejala mirip
virus.

zat
Rodentisida, Bahan-bahan kimia
pengendali tikus

Resistensi, Ketahanan.
Respirasi, Proses mobilisasi
energy yang dilakukan
jasad
hidup
melalui
pemecahan
Senyawa
Berenergi Tinggi (SET)
untuk digunakan dalam
menjalankan
fungsi
hidup.
Restorasi Ekosistem, Upaya
untuk
mengembalikan
unsur hayati (flora dan
fauna) serta unsur non
hayati (tanah dan air)
pada
suatu
kawasan
dengan
jenis
asli,
sehingga
tercapai
keseimbangan hayati dan
ekosistemnya.

Roset, Pertumbuhan intermedia
batang terhambat hingga
nodia satu dengan lainnya
berdempetan,
sehingga
daun-daun
seolah-olah
membentuk
roset/
karangan.
Rosetting,
Memendeknya
internoda dari tangkai
atau cabang sehingga
daun-daun akan tumbuh
menggerombol.
Rot, Busuk pada tanaman atau
bagian tertentu tanaman
yang disebabkan oleh
patogen,
seperti
Phytophthora root rot
yang menimbulkan busuk
akar Phytophthora.
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Rotasi

tanaman,
tanaman.

Pergiliran

Rusa,

Binatang yang dapat
menjadi
hama
pada
tanaman hutan dengan
kerusakan
yang
ditimbulkan mirip dengan
kerusakan
yang
disebabkan
akibat

penggembalaan
dari
kambing dan biri-biri,
walaupun makanan tidak
sama.
RSNI

*****
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(rancangan standar
nasional
Indonesia),
Naskah standar sebelum
menjadi SNI.

-SScion (batang atas), Sepotong
ranting atau tunas yang
disisipkanpada potongan
yang laindalam okulasi
(grafting).
Sanitasi, Pembersihan. Pengendalian penyakit tanaman
dengan cara membersihkan lapangan dari
bekas tanaman tumbuhan
liar dan semua bagian
yang terserang penyakit.
Saprofit (saproba), Organisme
yang Mendapat makanan
dari bahan organik yang
mati.
Saprofot Fakultatif, Organisme
(parasite) yang mempunyai
kemampuan
hidup
sebagai saprobe, padahal
sebenarnya
merupakan
parasite.
Saprotroph, Organisme yang
memperoleh nutrisi dari
bahan organik mati.

Sapu Setan (Witches broom),
Pertumbuhan seperti sapu
dan
menumpukannya
daun yang disebabkan
oleh
padatnya
percabangan
tumbuhan
yang berkayu.
Sarana
dan
prasarana
(Sarpras), Peralatan dan
fasilitas yang digunakan
untuk
mendukung
pencegahan
kebakaran
hutan, kebun dan lahan.
Sarkodi,
Membengkaknya
batang
kayu
secara
abnormal diatas luka
karena akumulasin bahan
makanan.
Sarlon, Pohon pohon pelindung.
Satwa, Semua jenis sumber daya
alam hewani yang hidup
di darat, dan atau di air
dan atau di udara.
Satwa liar, Semua binatang
yang hidup di darat, dan
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atau di air, dan atau di
udara
yang
masih
mempunyai sifat-sifat liar,
baik yang hidup bebas
maupun yang dipelihara
oleh manusia.
Satwa

Liar yang Dapat
Diperdagangkan, Jenis
satwa liar yang tidak
dilindungi dan tercantum
dalam
daftar
kuota
perdagangan.

Scald, Memutihnya epidermis
pada buah atau daun.
Schizomycetes, Mikroorganisme
yang hanya memiliki satu
sel dan tidak mempunyai
klorofil.
Scorch, Terbakar (burn) pada
daun
bagian
luar
(pinggir),
warnanya
coklat seperti kena suhu
tinggi.
Sclerotium, Massa kompak
miselium yang mengeras.
Secara Epifit, Keberadaan pada
permukaan tumbuhan atau
organ tumbuhan tanpa
menyebabkan penyakit.
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Sedges, Gulma teki.
Seedling, Tanaman muda.
Serat Kasar, Bagian dari bahan
makanan
yang
sulit
dicerna.
Segitiga Penyakit, Merupakan
konsep
pemahaman
terhadap
penyebab
penyakit tanaman yang
dipengaruhi oleh tiga
faktor yaitu : inang,
patogen dan lingkungan.
Ketiga faktor tersebut
saling berinteraksi dapat
menyebabkan
suatu
penyakit.
Serangga, Organisme yang
menyebabkan kerusakan
pada hutan.
Seresah, Bahan organik (daundaunan,
ranting-ranting
dan
bagian
tumbuhtumbuhan) yang telah
hancur yang menutup
tanah yang ada di dalam
hutan.
Serologi, Teknik identifikasi
antigen dan antibody.

Sertifikasi, Keterangan tertulis
tentang ciri, asal usul,
kategori, dan identifikasi
lain dari jenis satwa liar
atau
bagian-bagiannya
serta hasil dari padanya
baik dari penangkaran
atau perburuan.

Simptom, Gejala atau respon
yang nyata dari inang
terhadap
organisme
patogen.
SNI

(standar
nasional
Indonesia), Standar yang
telah diangkat/disetujui
Dewan
Standardisasi
Nasional menjadi Standar
Nasional
Indonesia
sampai
dengan
12
Nopember 1997, dan/atau
yang ditetapkan oleh
Badan
Standardisasi
Nasional mu;ai tanggal 13
Nopember 1997, dan
berlaku secara nasional di
Indonesia.

Sistem

Peringkat
Bahaya
Kebakaran, Sistem yang
dikembangkan
untuk
membantu para pengelola
kebakaran
untuk
mengurangi
kerusakan
akibat kebakaran untuk
mendukung pengaturan
kegiatan dengan resiko
tinggi
penyebab
kebakaran dan penerapan
sumberdaya pemadaman
kebakaran secara efektif
berdasarkan
observasi
meteorology harian dan
tutupan vegetasi.

Shot hole, Gejala berbentuk
lubang pada daun akibat
rontok pada daun.akibat
rontok atau jatuhnya
jaringan yang mati dari
bercak lokal.
Sigus, Tanda.
Siklus

Hidup,
Serangkaian
perubahan
dan
pertumbuhan
dalam
pengembangan
suatu
organisme
dari awal
kehidupan sampai menuju
dewasa dan menghasilkan
keturunan. Pada siklus
kehidupan dapat melalui
dua cara yaitu : tanpa
metamorfosis dan melalui
matamorfosis.

Silvisida, Pestisida pembunuh
pohon hutan atau
pembersih sisa-sisa
pohon.
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Sitokinin, Sekelompok substansi
pengatur tumbuh yang
mengatur pembelahan sel.
Spirilum, Bakteri bentuk koma.
Spora, Satu atau beberapa sel
yang terbungkus oleh
lapisan pelindung. Sel ini
dorman
dan
hanya
tumbuh pada lingkungan
yang memenuhi persyaratan tertentu, yang khas
bagi
setiap
species.
Fungsi spora sebagai alat
persebaran mirip biji,
meskipun berbeda jika
ditinjau dari segi anatomi
dan evolusi.
Spora Istirahat, Spora seksual
atau
aseksual
yang
berdinding tebal dari
jamur
yang
tahan
terhadap
suhu
dan
kelembaban ekstrim dan
yang sering berkecambah
hanya setelah periode
waktu tertentu setelah
pembentukannya.
Standar, Spesifikasi teknis atau
sesuatu yang dibakukan,
disusun
berdasarkan
konsensus semua pihak
yang
terkait
dengan
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memperhatikan
syaratsyarat
kesehatan,
keamanan, keselamatan,
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi, serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan
yang akan datang untuk
memperoleh
manfaat
yang sebesar-besarnya.
Status Hutan Permanen, Lahan
yang
secara
resmi
merupakanbagian
kawasan hutan nasional
dan berada di bawah
wewenangDepartemen
Kehutanan. Istilah ini
mengacu pada tata guna
lahan(lahan
berbagai
kepentingan kehutanan)
dan bukan mengacupada
tutupan lahan (lahan yang
ditumbuhi pohon). Oleh
karenaitu lahan berstatus
hutan permanen tidak
sama artinya dengan
tutupan hutan.
Sterilisasi, Perlakuan untuk
menjadikan suatu bahan
bebas
dari
mikro
organisme.

Stek,

calon
bibit
yang
didapatkan dari bagian/
titik tumbuh tanaman
untuk keperluan pembiakan vegetatif.

Streak/stripe, Bercak nekrotik
yang memanjang atau
menyempit tetapi tidak
terdapat pada daun atau
batang.
Strain,
Klasifikasi
ayam
berdasarkan
garis
keturunan tertentu melalui
persilangan dari berbagai
klas, bangsa atau varietas
sehingga ayam tersebut
memiliki bentuk, sifat dan
tipe produksi tertentu
sesuai dengan tujuan
produksi.

pembinaan
habitatnya.

terhadap

Sugar Exudation, Gejala daun –
daun yang ditutupi oleh
gula.
Suksesi,
Proses perubahan
ekosistem dalam kurun
waktu tertentu menuju ke
arah lingkungan yang
lebih teratur dan stabil.
Suksesi Alami, Tempat atau
wadah air alami dan/atau
buatan yang terdapat
pada, di atas, ataupun di
bawah permukaan tanah.
Sunscald, Luka pada kulit pohon
akibat
keadaan yang
panas dan kering.

Studbook (Buku silsilah), Buku
daftar silsilah jenis satwa
yang ditangkarkan.

Suseptibel,
Sifat
terinfeksi atau
oleh patogen.

mudah
terluka

Suaka Margasatwa, Kawasan
suaka alam di perairan
yang mempunyai ciri khas
berupa keanekaragaman
dan/atau keunikan jenis
satwa
yang
untuk
kelangsungan hidupnya
dapat
dilakukan

Substrat,
Landasan/alas/dasar
hidup jasad
Suku Acrididae, Contoh dari
suku ini yakni belalang
atau
walang
yang
memakan daun tanaman.
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Suku

Capsidae,
tubuhnya
berwarna mencolok dan
ramping,
mempunyai
daerah sebaran yang luas.
Jenis-jenis dari suku ini
sambil menghisap cairan
tanaman
juga
menginjeksikan senyawa
yang beracun ke dalam
jaringan
tanaman
sehingga
serangannya
mengakibatkan kerusakan
yang
lebih
besar.
Contohnya
Helopeltis
bangsa kepik-kepik, kutukutu daun dan lain-lain.

Suku Coreidae, kepik bertubuh
ramping,
umumnya
berwarna
coklat
dan
kehijauan.
Contohnya
adalah
Leptocorixa
arcuata yang dikenal
dengan nama walang
sangit, penghisap buah
padi yang masih muda.
Suku Cossidae. Kupu-kupunya
leratif besar, berwarna
kecoklatan.
Contoh,
Xyleutes ceramicus atau
oleng-oleng
hama
penggerek pada pohon
jati.

Suku

Geometridae.
Sayap
kupu-kupu
mempunyai
kilap metalik, warna
sayap bervariasi antara
merah, jingga, biru, putih
atau kuning, warna-warna
tersebut berselang seling
berupa pita lebar, bercak
atau
bintik-bintik.
Kupukupu aktif pada
siang hari, berterbangan
di
tempat
terbuka.
Contoh, Milionia basalis,
hama daun pada tusam
(Pinus merkusii Jung et
De Vriese). Ulat M.
basalis adalah ulat jengkal
yang
mempunyai
3
pasang kaki toraks dan 2
pasang kaki abdomen.

Suku Hyblaeidae . Hanya terdiri
dari satu jenis yaitu
Hyblaea
puera yang
bersama-sama dengan P.
machaeralis merupakan
hama daun jati. Telur H
.puera berwarna putih
kehijauan, diletakan satu
per satu pada permukaan
bawah daun yang masih
muda dekat tulang atau
urat daun.
Sukulen, Merupakan istilah
untuk
tumbuhanyang
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mempunyai
karakter
menyerap dan menyimpan
air pada batang utamanya.
Secara fisik, sukulen
memiliki
kelompok
seperti daun. Kaktus
adalah tanaman sukulen,
namun
tidak
semua
sukulen adalah kaktus.
Suku Noctuidae. Sebagian besar
dari larva adalah pemakan
daun, beberapa diantaranya
sebagai penggerek pucuk
dan buah. Selain tiu
terdapat sekelompok jenis
yang larvanya disebut
”Ulat tanah” yang aktif
pada malam hari.
Suku

Pentatomidae, secara
umum disebut
kepik
perisai karena sketelum
yang berbentuk segitiga
yang terletak di belakang
toraks sering melebar dan
menutup sebagian punggungnya.
Contohnya
Nezaraviridula
yang
disebut kepik hijau atau
lembing.

Suku Pieridae. Sayap kupukupu berwarna kuning
cerah, aktif berterbangan
pada pagi hari yang cerah,

berukuran
sedang.
Contohnya
Eurema
hecabe dan Eur ema
blanda , hama daun pada
tanaman
sengon
(Paraserianthes falcataria).

Suku Psychidae. Secara umum
dikenal dengan nama ulat
kantong.
Contohnya
Cryptothelea
variegata
dan Cr.pseudo hama daun
pada tanaman tusam.
Suku Pyrrhocoridae , warna
tubuh kepik biasanya
merah dan berbintikbintik hitam atau seluruh
tubuhnya
berwarna
merah.
Contohnya
Dysdercus
cingulatus
yang disebut pucung,
hidup sebagai penghisap
biji muda dari tanaman
famili Malvaceae dan
Bombacaceae.
Suku Pyralidae,
Merupakan
salah satu suku yang
sangat kompleks dan
sangat penting baik untuk
pertanian
maupun
kehutanan. Banyak jenis
dari suku ini menjadi
hama
yang
banyak
menimbulkan kerugian.
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Kupu-kupu
berwarna
kusam,
siang
hari
bersembunyi pada pohon
inang atau tumbuhan lain
di sekitar pohon inang,
aktif pada senja hari atau
malam hari. Larva hidup
sebagai pemakan daun,
penggerek pucuk dan
batang.
SV L K, Sistem Verifikasi
Legalitas
Kayu,
merupakan
sistem
pelacakan yang disusun
secara partisipatif oleh

para pemangku kepentingan untuk memastikan
legalitas sumber kayu
yang
beredar
dan
diperdagangkan
di
Indonesia.
Sistem
verifikasi legalitas kayu
dikembangkan
untuk
mendorong implementasi
peraturan
pemerintah
yang
berlaku
terkait
perdagangan
dan
peredaran hasil hutan
yang legal di Indonesia.
Symptoms, Gejala

*****
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-TTabung
Kecambah,
Awal
pertumbuhan
miselium
yang
dihasilkan
olehperkecambahan spora
jamur.
Tajuk, Individu-individu pohon.
Talus (lat. thalus) dipakai untuk
menyatakan jaringan yang
tidak
berdiferensiasi
(masih
belum
bisa
dibedakan
bagianbagiannya) yang membentuk tubuh sekelompok
vegetasi tingkat rendah.
Taman Buru, Kawasan hutan
yang ditetapkan sebagai
tempat wisata berburu.
(UU 41/1999); kawasan
hutan yang ditetapkan
sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara
teratur.
Taman Hutan Raya, Kawasan
perlestarian alam untuk
tujuan koleksi tumbuhan
dan atau satwa yang alami

atau buatan, jenis asli dan
atau bukan asli, yang
dimanfaatkan
bagi
kepentingan 8penelitian,
ilmu
pengetahuan,
pendidikan,
menunjang
budidaya, pariwisata dan
rekreasi.
Taman Nasional, Kawasan
perlestarian alam yang
mempunyai
ekosistem
asli, dikelola dengan
sistem
zonasi
yang
dimanfaatkan
untuk
tujuan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan,
menunjang
budidaya,
pariwisata, dan rekreasi.
Tanah, (bahasa Yunani: pedon;
bahasa
Latin: solum)
adalah bagian kerak bumi
yang
tersusun
dari
mineral
dan
bahan
organik.
Tanaman,
Beberapa
jenis
organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang
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atau media untuk dipanen
pada masa ketika sudah
mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
Tanaman Inang Rentan, Inang
yang mudah terserang
pathogen sementara pada
kondisi
sama
pada
patogen sama.
Tanaman inang Resisten ,
Inang yang tahan terhadap
serangan
pathogen
sementara pada kondisi
sama dan patogen sama.
Tanda, Struktur dari suatu
patogen yang berasosiasi
dengan tubuh tanaman
atau bagian tanaman yang
terinfeksi berupa adanya
benda-benda atau alat-alat
tubuh
dan
alat-alat
pembiakan dari patogen
atau parasit penyebabnya
Tannin, Senyawa phenolic yang
larut dalam air. Dengan
berat molekul antara 500 3000,
tannin
bisa
mengendapkan
protein
dari larutan.
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Tebang
Pilih,
Kegiatan
penebangan
secara
selektif terhadapspesies
pohon
tertentu,
atau
pohon dengan ukuran
tertentu
atauketentuan
tertentu lainnya. Tebang
pilih,
tergantung
padaintensitasnya, dapat
atau
tidak
dapat
mengakibatkan
terbukanyasebagian tajuk
hutan. Bahkan intensitas
tebang
pilih
yang
sangatrendah sekalipun
mungkin mengarah pada
degradasi
hutan
jikapohon-pohon ditebang
secara serampangan, atau
dibalak secaraberlebihan
dari sekitar hutan.
Tegakan,
Suatu
komunitas
pohon-pohonan dengan
penampilan homogen.
Tegakan benih, Suatu areal
tegakan
hutan
yang
ditunjuk/ditetapkan
di
hutan alam maupun hutan
tanaman
sebagai
penghasil benih tanaman
hutan untuk jangka waktu
tertentu.

Teliospore,
Spora
istirahat
berdinding tebal dari
jamur.
Temperatur, Besaran fisika
yang menyatakan derajat
panas suatu zat.
Teori Khemostatik, Merupakan
teori bahwa hewan makan
untuk mencukupi kebutuhan nutrien.
Teori

Termostatik,
Terori
bahwa hewan makan
untuk mempertahankan
temperatur tubuhnya.

Termisida,
Pestisida
membunuh rayap.

untuk

Thalus, Jamur tingkat rendah
yang tidak mempunyai
akar, batang dan daun.
Titik Api (firespot), Titik api
kebakaran yang terlihat
secara visual.
Titik Panas (hotspot), Istilah
untuk menunjukkan lokasi
terjadinya
kebakaran
hutan yang terlihat di
layar komputer atau di
peta kebakaran, atau
sebagaimana
yang

diindikasikan
oleh
koordinatnya.
Ukuran
sebuah
pixel
yang
memiliki nilai temperatur
di atas ambang batas
(threshold) tertentu dari
hasil interpretasi citra
satelit
yang
dapat
digunakan
sebagai
indikator
kebakaran
hutan.
Toksin,
Zat
racun
(oleh
organisme) yang merusak
secara radikal.
Toleransi, Kemampuan untuk
melawan infeksi tanpa
menderita kerusakan atau
kehilangan hasil. Kemampuan tanaman untuk
tumbuh atau sembuh
kembali dari kerusakan
yang disebabkan oleh
serangga hama.
Toleransi Ekstrim, Ditunjukkan
oleh
pembawa
tidak
bergejala
(symptomless
carriers).
Penyebab
penyakit berada di dalam
tumbuhan, tetapi tidak
menimbulkan
gejala
penyakit.
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Total

Digestible
Nutrient
(TDN),
Semua
zat
makanan
(yang
terkandung dalam bahan
makanan yang dapat
dicerna, seperti protein,
karbohidrat, serat kasar
dan lemak.

Trubusan, Tunas yang tumbuh
dari pemangkasan
Tumbuhan, organisme eukariota
multiseluler yang
tergolong
ke
dalam kerajaan Plantae,
Tumbuhan
Hipersensitif,
Tumbuhan
yang
menunjukkan ketahanan
yang sangat tinggi. Sel
tempat
infeksi
dan
sekitarnya
segera
mengalami
nekrotil
dengan adanya infeksi
patogen sehingga patogen
terperangkap di antara
jaringan selmati dan
mengalami
starvasi
(kelaparan).
Tumbuhan Liar, Tumbuhan
yang hidup di alam bebas
dan atau dipelihara, yang
masih
mempunyai
kemurnian jenisnya.
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Tumbuhan Toleran, Hanya
Memberikan
Sedikit
Ketahanan
terhadap
patogen. Patogen tetap
mampu
berkembang
dengan baik dalam inang.
Namun, adanya patogen
hanya
menyebabkan
gangguan
fisiologi
tanaman yang relatif
ringan dan relatif tidak
menganggu
produksi
tanaman.
Tumbuh Ulang, Pertumbuhan
hutan kembali di lahan
yang dibuka atau ditebang
pilih
dan
kemudian
mengalami
regenerasi
secara alami.
Tumor, Pembengkakan jaringan
tubuh karena kondisi
abnormal.
Tungau, Hewan kecil bertungkai
delapan yang, bersamasama
dengan
caplak
menjadi anggota super
ordo Acarina.
Tungau Merah, Hama yang
menyerang
tanaman
dengan cara merusak selsel mesofil dan mengisap
isi sel termasuk klorofil.

Tutupan Hutan, Lahan dimana
pepohonan mendominasi
tipe vegetasi di dalamnya.
FAO
mendefinisikan
hutan
sebagai
lahan
dengan tutupan tajuk
lebih dari 10 persen

persatuan luas areal, dan
luas kawasan lebih dari
0,5 ha. Selain itu, pohon
harus mampu mencapai
tinggi minimum 5 meter
saat pohon dewasa.

*****
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-UUnsur Hara, Sumber nutrisi
atau
makanan
yang
dibutuhkan
tanaman,
baik itu unsur hara yang
tersedia di alam (organik)
maupun yang sengaja
ditambahkan.
Unsur Hara Makro, Unsur
hara yang diperlukan
tanaman dalam jumlah
yang sangat kecil, tetapi
fungsinya penting dan
tidak tergantikan. Contoh
unsur hara mikro: Molibdenum (Mo), besi (Fe),
Boron (B), Seng (Zn),
Mangan (Mn), Tembaga
(Cu) dan Khlor (Cl).
Unsur Hayati, Mahluk hidup
yang terdiri dari manusia,
tumbuhan, satwa, dan
jasad renik.
Unsur Hara Mikro, Unsur
yang dibutuhkan tanaman
dalam jumlah yang relatif
besar dibandingkan unsur
hara lainnya. Contoh
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unsur
hara
makro
Nitrogen (N), Phosphor
(P), Kalim (K), Kalsium
(Ca), Magnesium (Mg)
dan Sulfur (S).
Uret, Larva kumbang. Tahap
larva
dari
serangga
anggota ordo Coleoptera,
terutama suku Scarabaeidae.
Usaha Penangkaran Komersial,
Kegiatan yang berhubungan dengan penangkaran satwa liar yang
meliputi
kegiatan
penangkaran, pengolahan
sampai dengan pemasaran
hasil penangkaran.
Usaha

Penangkaran
Non
Komersial,
Kegiatan
yang
berhubungan
dengan
penangkaran
satwa liar yang hasil
penangkarannya
tidak
untuk
diperdagangkan
melainkan hanya untuk
hobi, penelitian, rekreasi
dan ilmu pengetahuan.

-VVaksin, Bahan antigenik untuk
memberikan kekebalan.
Varietas, Peningkat infraspesies
sekunder
Vegetasi
Suatu
masyarakat
tumbuh-tumbuhan yang
tumbuh
pada
areal
tertentu
yang
saling
mempengaruhi
antara
organisme
dengan
organisme lainnya dan
faktor lingkungan.
Vegetatif, Reproduksi
aseksual.

secara

Vienclaring, Pembuluh daun
menjadi translusen atau
berwarna
pucat;
sedangkan sisa jaringan
daun tetap hijau normal.
Vilurensi, Ukuran atau tingkat
patogenesitas
suatu
patogen. Dalam hal ini
patogen,
meliputi
beberapa strain dengan
tingkat vilurensi yang

berbeda,
beberapa
diantaranya
mungkin
aviluren
(non-viluren).
Jadi,
vilurensi untuk
menunjukkan perbedaan
perbedaanpatogenesitas
secara lebih kualitatif
daripada
kuantitatif.
Strain-strain patogen akan
berbeda vilurensinya bila
menyerangvarietas yang
berbeda dari tumbuhan
inangnya.
Vilurensi : Derajat kemampuan
suatu pathogen untuk
menyebabkabn penyakit.

Virus, mikroorganisme patogen
yang menginfeksi sel
makhluk hidup, organisme
mikroskopik (super kecil)
yang tersebar di berbagai
penjuru
dunia
dan
cenderung bersifat parasit.
Virus Propagatif : Virus yang
memperbanyak diri dalam
serangga vector.
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Virus Sirkulatif : Virus yang
didapatkan oleh vektornya
melalui alat mulutnya,
terakumulasi
secara
internal,
kemudian
masuki
ke
jaringannnyadan
diintraduksikan lagi ke
dalam tumbuhan melalui
alat mulut vektor tersebut.
Vitamin, Senyawa organik yang
merupakan
komponen
yang terdapat didalam
makanan dengan jumlah
sedikit.

Vivotoksin,
Racun
yang
diproduksi di dalam tubuh
inang yang terinfeksi oleh
patogen, dan racun ini
bertanggungjawab
terhadap semua kerusakan
selama
berlangsungnya
penyakit.
Volatile Fatty Acids (VFAs),
Asam-asam lemak terbang
yang merupakan produk
perombakan karbohidrat
dan merupakan energi
utama untuk ruminansia.

*****
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-WWabah,

Serangan

pengganggu

organisme
tumbuhan

yang sifatnya mendadak,
populasinya berkembang
sangat
menyebar

cepat,
luas

Water turnover, Kecepatan air
dikeluarkan dan digantikan
dalam jaringan.
Witches

dan

brom,

Pertumbuhan

tunas ketiak yang banyak

dengan

hingga

cepat. (PP 14/2002).

membentuk

seberkas

ranting

menyerupai sapu.
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-XXerophytic, Jamur yang mampu
hiddup

ditempat

kandungan

yang

rendah.

*****

108

Kamus Perlindungan Hutan

airnya

-YYolk, Bagian telur paling dalam
yang mengandung lemak,

trigliserida,
glukosa,
mineral dan karotin.

*****
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-ZZat

Makanan, Zat yang
dibutuhkan oleh tubuh
untuk
kelangsungan
hidup
tumbuh
dan
berproduksi, merupakan
salah satu dari berbagai
hasil akhir pencernaan.

Zat Makanan Esensial atau
Indispensible,
Zat
makanan yang diperlukan
keberadaannya
dalam
ransum dan tidak bisa
disintesis dalam tubuh
dalam
jumlah
yang
mencukupi.
Zat makanan atau Nutrien
(Nutrient), Unsur atau
senyawa kimia dalam
bahan pangan atau pakan
yang dapat menunjang
reproduksi, pertumbuhan,
laktasi atau kebutuhan
hidup pokok. air, protein
dan
asam
amino,
karbohodrat,
lemak,
vitamin
dan
unsur
inorganik atau mineral
(Ca, P, Mg, Na, K, Cl, I,
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Zn, Fe, Cu, Co, Mn, Mo,
Se).
Energi
yang
diperlukan ternak dapat
disediakan oleh lemak,
karbohidrat dan kerangka
karbon asam amino.
Zigospora, Spora seksual atau
istirahat dari zygomycetes
yang dihasilkan oleh
penyatuan
dua
gametangia yang sama
secara morfologis.
Zona Inti, Bagian kawasan
taman nasional yang
mutlak dilindungi dan
tidak
diperbolehkan
adanya
perubahan
apapun oleh aktivitas
manusia.
Zona Rimba, Bagian kawasan
taman nasional yang
berfungsi
sebagai
penyangga zona inti
Zoospora, Spora jamur yang
dapat bergerak dalam air.

Zoosporangium, Sporangium
yang mengandung atau
menghasilkan zoospora.

Zygospore, Bagian seksual dari
jamur
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