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PRAKATA

Dengan

memanjatkan

puji

dan

syukur

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kasih
dan Karunianya maka kami tim pengajar mata kuliah
“EKOLOGI DAN KONSERVASI HUTAN PULAUPULAU

KECIL“

dapat

menyelesaikan

Panduan

praktek

bagi

mahasiswa

semester

Program

I

Pascasarjana Manajemen Hutan Universitas Pattimura
Ambon. Panduan ini dibuat dengan maksud sebagai
pedoman

dan

acuan

bagi

mahasiswa

untuk

melaksanakan kegiatan praktek baik dilapangan
maupun di laboratorium.
Dengan terselesaikannya buku panduan ini,
maka kami mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya
buku panduan ini.
Disadari sungguh bahwa panduan ini masih
jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala usul, saran
dan masukan dari berbagai pihak sangat kami
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harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini
diwaktu - waktu mendatang.

Ambon, Oktober 2021
Penulis
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TATA TERTIB
PRAKTEK LAPANGAN

1. Praktek mata Ekologi dan Konservasi Hutan Pulau
Kecil

wajib

diikuti

oleh

semua

mahasiswa

Pascasarajana Manajemen Hutan semester 1

yang

mengambil mata kuliah tersebut.
2. Setiap praktikan diharapkan hadir 20 menit lebih
awal sebelum pelaksanaan praktek dimulai.
3. Setiap praktikan wajib membawa buku panduan
pada

saat

mengikuti

kegiatan

praktek

baik

dilapangan maupun di laboratorium.
4. Bagi praktikan yang berhalangan hadir, diwajibkan
melapor kepada dosen mata kuliah, dan bagi yang
sakit harus disertai surat keterangan dokter
5. Setiap praktikan diwajibkan membuat laporan
akhir praktek ketika kegiatan praktek berakhir, dan
dikumpulkan paling lambat 1 (Satu) minggu setelah
kegiatan praktek berakhir.
6. Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini,
akan diatur kemudian sesuai kondisi yang terjadi.
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Panduan Praktek Kegiatan 1
INVENTARISASI POTENSI
HUTAN MANGROVE
Oleh : Dr. H. Lelloltery, S.Hut., MP.

A. Pendahuluan
Indonesia memiliki daratan di Pulau-Pulau
Kecil (PPK) yang luasnya mencapai 7 juta hektar
dan 3,4 juta Ha (48%) diantaranya masih berupa
hutan alam (Mufti.F.B, 2015). Hutan alam di PPK
memiliki peran meliputi:
1) Menjaga tata air, hal ini mengingat PPK memiliki
daerah tangkapan air yang kecil),
2) Mencegah intrusi air laut, ini dimaksudkan
bahwa memelihara hutan alam dan hutan
mangrove dapat menjaga sumber air bawah
tanah dan dapat menahan intrusi air laut),
3) Menjaga sumberdaya ekonomi, artinya hutan
dapat menjadi sumberdaya yang memperkuat
tatanan ekonomi masyarakat sekitar hutan,
karena rusaknya hutan akan merusak ekosistem
pesisir, erosi dan terumbu karang yang menjadi
sumberdaya penting bagi masyarakat,
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4) Mitigasi bencana, dimana pulau-pulau kecil
rentan terhadap bencana terutama tsunami,
dimana keberadaan hutan alam dan hutan
mangrove dapat mencegah bencana tersebut, 5)
Menjaga

sistem

ekologi

pulau,

hal

ini

berhubungan dengan reforestasi hutan yang
terjadi di PPK dapat menganggu keseimbangan
ekosistem.
Saat ini hutan alam di pulau-pulau kecil
semakin

terancam

keberadaannya.

Ancaman

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain:
1) Eksploitasi sumberdaya alam;
2) Sulitnya melakukan pengontrolan sumberdaya
alam di pulau-pulau kecil;
3) Zonasi fungsi kawasan hutan yang tidak sesuai;
dan
4) Naiknya permukaan air laut (Mufti.F.B, 2015).
Mencermati ancaman terhadap hutan
pulau-pulau

kecil

pengelolaan

intensif

maka
perlu

perlindungan
dilakukan

di
dan

untuk

mencegah atau meminimalisir kerusakan hutan
yang masih berlangsung.
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Hutan mangrove merupakan salah satu tipe
hutan yang mencirikan ekosistem pesisir dan
pulau-pulau

kecil.

Hutan

mangrove

biasanya

ditemukan di daerah pesisir seperti pantai-pantai
yang terlindung dan muara-muara sungai yang
merupakan zona peralihan antara darat dan laut.
Komunitas ini umumnya tumbuh pada kawasan
intertidal dan supratidal yang mendapat aliran air
yang mencukupi dan terlindung dari gelombang
besar dan arus pasang surut yang kuat. Karena itu
hutan mangrove banyak dijumpai di pantai-pantai
teluk yang dangkal, estuaria, delta dan kawasankawasan pantai yang terlindung (Dahuri et al,
2001).
Struktur, fungsi, komposisi dan distribusi
spesies dan pola pertumbuhan mangrove sangat
tergantung

pada

faktor-faktor

lingkungan.

Kusmana (2003) menyatakan bahwa beberapa
faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan mangrove adalah sebagai berikut;
topografi pantai, iklim, pasang surut, gelombang
dan arus, oksigen terlarut, tanah nutrient dan
salinitas. Pasang surut merupakan faktor yang
sangat menentukan zonasi komunitas flora dan
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fauna mangrove. Perubahan tingkat salinitas pada
saat pasang merupakan salah satu faktor yang
membatasi distribusi spesies mangrove, terutama
distribusi horishontal. Pada areal yang selalu
tergenang hanya Rhizophora mucronata yang tumbuh
baik, sedangkan Bruguiera spp dan Xylocarpus spp
jarang mendominasi daerah yang sering tergenang.
Kusmana (2003) menyatakan bahwa fungsi
mangrove dapat dikategorikan ke dalam tiga
macam fungsi yaitu fungsi fisik, biologis (ekologis)
dan fungsi ekonomi seperti:
a) Fungsi fisik meliputi;
1) Menjaga garis pantai dan tebing sungai dari
erosi/abrasi agar tetap stabil,
2) Mempercepat perluasan lahan,
3) Mengendalikan intrusi air laut,
4) Melindungi daerah di belakang mangrove dari
hempasan gelombang dan angin kencang,
5) Mengolah limbah organik.
b) Fungsi biologis (ekologis) meliputi;
1) Tempat mencari makan (Feeding ground),
2) Tempeh

memijah

(spawning

ground)

dan

tempat berkembang biak (nursery ground)
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berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota
laut lainnya.
c) Fungsi ekonomi meliputi;
1) Hasil hutan berupa kayu, hasil hutan non
kayu seperti madu, obat-obatan, minuman,
makanan dan tanin,
2) Lahan untuk kegiatan produksi pangan dan
tujuan

lain

(pemukiman

pertambangan,

industri infrastruktur, transportasi, rekreasi
dan lain-lain.
Disamping
meminimalisir
gelombang

itu,

hutan

terjadinya
tsunami

memperkecil

efek

mangrove

dapat

bencana

akibat

(Santoso,

gelombang

2015)

serta

tsunami

yang

menerjang pantai di wilayah pesisir (Anwar dan
gunawan, 2008). Dengan demikian hutan mangrove
memegang peran penting dalam ekosistem hutan
pulau-pulau kecil.
B. Tujuan Praktek
1. Mengetahui struktur dan komposisi vegetasi
mangrove
2. Mengetahui

keanekaragaman

dan

tipe

penyebaran hutan mangrove
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3. Menganalisis kondisi hutan mangrove dalam
hubungannya dengan fungsi dan perannya di
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
C. Metode Penelitian
1. Lokasi ditentukan secara jelas (administratif dan
geografis)
2. Waktu ditentukan
3. Alat dan Bahan;
Alat yang digunakan adalah kamera, Lensa
Binokuler, kompas, GPS, alat tulis, Roll meter,
Klinometer,

Tali,

buku

panduan

lapangan

mangrove. Bahan adalah tegakan hutan mangrove
yang ada dilokasi praktek.
D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Praktek
1. Inventarisasi Potensi Mangrove
Pengamatan

vegetasi

mangrove

harus

mewakili setiap zona hutan mangrove di areal
praktek. Transek dibuat tegak lurus garis pantai
pada setiap stasiun pengamatan yang telah
ditentukan dan mewakili wilayah praktek serta
setiap zona ekosistem mangrove.
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Untuk
mangrove

mengetahui
dilakukan

potensi

inventarisasi

vegetasi
dengan

menggunakan kombinasi metode jalur dan metode
garis berpetak sehingga di dalam jalur-jalur
tersebut dibuat petak-petak ukur (Soerianegara,
2005). Luas petak ukur untuk masing-masing
tingkat pertumbuhan adalah sebagai berikut :
- Semai (seedlings) dengan ukuran petak 2x2 m
- Sapihan (saplings) dengan ukuran petak 5x5 m
- Pohon (trees) dengan ukuran petak 10 x 10 m
Petak ukur yang dibuat untuk menghitung
kerapatan, frekwensi dan dominansi vegetasi
pada hutan mangrove seperti terlihat pada
Gambar 1.

Gambar 1
Desain Kombinasi Metoda Jalur dan Metoda
Garis Berpetak untuk Hutan Mangrove
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Kegiatan yang dilakukan di dalam jalur
berupa, pencatatan, dan perhitungan terhadap
semua tingkat perkembangan vegetasi, baik pada
tingkat

permudaan

(semai

dan

pancang)

maupun pada tingkat pohon. Kriteria dalam
penentuan tingkat vegetasi serta ukuran petak
ukur yang dibuat adalah sebagai berikut :
(Kusmana, 1997)


Tingkat semai, tinggi ≤ 1,5 meter



Tingkat pancang, tinggi > 1,5 meter dengan
diameter ≤ 10 cm



Tingkat pohon, diameter > 10 cm

Panjang jalur 100 m sampai 500 m sesuai dengan
kondisi hutan mangrove pada lokasi praktek.
Parameter yang diukur meliputi;
 Diameter pohon dengan ukuran setinggi 1,3 m
 Pengukuran diameter pohon yang tegak
dilakukan pada ketinggian 1,3 m, diameter
pohon dengan sistem perakaran tongkat
penyangga diukur pada ketinggian 20 cm
diatas pangkal akar. Tinggi pohon dengan 2
cabang diameter diukur pada kedua tiang
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dengan ketinggian 1,3 m atau setinggi dada
orang dewasa. (Kusmana, 1997).
 Jumlah pohon, sapihan dan semai dalam tiap
petak ukur
 Tinggi pohon pada tiap plot
 Jumlah jenis yang ada dalam tiap plot,
identifitikasi jenis dengan cara mengamati
bentuk daun, bunga, buah,batang dan sistem
perakaran.
Data yang diperoleh dilapangan digunakan
untuk menghitung kerapatan (K), Kerapatan
relative (KR), frekuensi (F) dan frekuensi
relative (FR), dominansi (D) dan dominasi
relative (DR) serta indeks nilai penting (INP).
INP = KR + FR + DR
 Keanekaragaman jenis
Untuk memprakirakan keanekaragaman jenis
dipakai

indeks

keanekaragaman

dalam

analisis komunitas, yaitu Indeks Shanon atau
Shannon index of general diversity (H). (Odum,
1993; Soegianto, 1994)
 Penyebaran Jenis Mangrove
 Pola penyebaran jenis dianalisa dengan indeks
Morishita (Kusmana dan Istomo,1995).
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2. Identifikasi

bentuk-bentuk

kerusakan

hutan

mangrove. Identifikasi bentuk-bentuk kerusakan
hutan mangrove pada lokasi praktek (jika ada).
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, C dan H.Gunawan, 2006. Peranan ekologis dan
sosial ekonomis hutan mangrove dalam mendukung
pembangunan wilayah pesisir. Pusat Litbang
Bengen. D.G, 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah
Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan Dan Berbasis
Masyarakat.
Makalah
Pada
Sosialisasi
Pengelolaana
Sumberdaya
Berbasis
Masyarakat,
Dahuri et al, 2001. Menggali Potensi Kelautan dan
Perikanan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi
Menuju Bangsa Indonesia yang Maju, Makmur
dan Berkeadilan. Makalah Pada Acara Temu
Akrab CIVA-FPIK, tanggal 25 Agustus 2001.
Bogor
Kusmana. 1995. Manajemen Hutan Mangrove di
Indonesia. Lab. Ekologi Hutan. Fakultas
Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Kusmana. 2003. Teknik Rehabilitasi Mangrove. Fakultas
Kehutanan IPB. IPB Press. Bogor

10

Mufti

Fathul Barri, 2015. FWI (Forest Watch
Indonesia),
http://fwi.or.id/publikasi/kondisikrisis-ekosistem-hutan-di-pulau-pulau-kecilindonesia/

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999. Pengawetan
jenis tumbuhan dan satwa.
Soerianegara dan Indrawan., 2005. Ekologi Hutan
Indonesia. Laboratorium Ekologi Hutan
Fakultas Kehutanan IPB
Rusila Noor, Y., M. Khazali, dan I N.N. Suryadiputra.
1999. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia.
PHKA/WI-IP, Bogor.
Santoso, U. 2015. Hutan mangrove, permasalahan dan
solusinya. Jurnal Pengembangan Civitas
Akademika. 17 Mei 2015. https://sivitasa
kademika.wordpress.com/2015/05/17/hutanmangrove-permasalahan-dan-solusinya/

*****

11

12

Panduan Praktek Kegiatan 2
INVENTARISASI SATWA
BURUNG
Oleh : Dr. Y. Th. Latupapua, S.Hut., MP.

A. Pendahuluan
Inventarisasi kenakeragaman jenis burung
sangat dibutuhkan untuk tujuan menggambarkan
kondisi populasi burung-burnung pada suatu
daerah yang belum pernah di survey sebelumnya
(Bibby, 2004). Namun bukan berarti survey harus
dilakukan hany a pada kawasan yang relatif belum
terjamah oleh manusia seperti kawasan hutan yang
masih alami. Banyak kawasan dimuka bumi,
khususnya di Maluku yang telah dijamah oleh
manusia dan telaj terjadi peningkatan ancaman
terhadap konservasi burung (McKinney, 2001),
namun banyak kawasan tersebut seperti halnya
kawasan

pertambangan,

tebangan,

pertanian

yang

perkebunan,
belum

di

bekas
survei

keanekaragaman hayatinya (Bibby, 2000).
Mengingat

keanekaragaman

jenis

burung

mempunyai dinamika yang dipengaruhi oleh
berbagai hal seperti cuaca, habitat, tekanan manusia
13

dan sebagainya, maka berbagai teknik monitoring
keragaman jenis burung tidak menunjukkan jumlah
total burung di sebuah kawasan. Artinya jumlah
jenis burung masih bisa bertambah atau berkurang
pada pengamatan berikutnya. Bahkan Sutherland
(2004) dan Mackinnon (2004) menekankan bahwa
penambahan jenis masih mungkin ditemukan
sepanjang monitoring.
B. Monitoring Keanekaragaman Burung
Burung

merupakan

satwa

liar

yang

mempunyai mobilitas tinggi, di samping itu juga
burung mempun yai variasi dalam ukuran bentuk
tubuh, warna bulu, suara, ukuran paruh, dan
sebagainya. Oleh karena itu kemampuan dalam
pengamatan burung membutuhkan skill tertentu
dalam mengidentifikasi jenis burung. Ada beberapa
teknik monitoring keragaman jenis burung. Modul
ini dirancang untuk menganalisis teknik dalam
standardized effort yang terdiri atas Mackinnon List
of Species, Time counts dan Point Counts. Adapun
teknik

dasar

yang

perlu

pengamatan burung antara lain:
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dipahami

dalam

 Waktu Pengamatan, pengamatan burung di
lapangan, tidak mempunyai aturan baku yang
menentukan kapan saat pengamatan di lakukan.
Waktu yang digunakan untuk pengamatan
tergantung

pada

tujuan

pengamatan.

Pengamatan burung yang aktif pada malam hari
(Nocturnal)

maka

pengamatan

sangat

tepat

dilakukan pada malam hari. Sedangkan untuk
jenis burung yang aktif pada siang hari (diurnal)
akan mudah dijumpai pada pagi hari dari fajar
sampai sore hari.
 Perlengkapan,

pengamatan

burung

dapat

dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
Secara langsung pengamatab dapat dilakukan
dengan

melihat

langsung

(visual)

atau

mendengar suara dar jenis burung tersebut.
Secara tidak langsung dapat diketahui melalui
sarang, bekas jejak kaki, bulu-bulunya, ataupun
dengan

melihat

ditinggalkan.

bekas

Pengamatan

makanan

yang

visual

dapat

dilakukan, dengan mata telanjang atau dengan
alat bantu (binokuler). Identifikasi dengan mata
telanjang dilakukan sejauh mata masih mampu
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untuk melihat dengan jelas, agar tidak terjadi
kesalahan dalam identifikasi jenis yang terlihat.
Beberapa

peralatan

yang

penting

untuk

membantu pengamatan di Lapangan antara lain:
1. Buku catatan lapangan dan alat tulis, manfaat
buku

catatan

lapangan

dalam

penagamtan

adalah bukti otentik dari lapangan sebagai data
untuk membantu pengamat untuk mengingat
jenis burung yang ditemui di lapangan, atau
sebagai catatan dalam membuat sketsa burung
yang belum dapat teridentifikasi.
2. Buku pengenalan jenis burung di lapangan,
manfaat

membawa

buku

pengenalan

jensi

burung adalah agar pengamat dapat secarca
langsung mengenal jenis burung yang teramati
di lapangan.
3. Teropong/Binokuler, manfaat penggunaan alat
ini adalah untuk memudah pengamatan jenis
burung, jika jarak objek dengan pengamat berada
pada jarak yang jauh. Pemilihan teropong, di
sesuaikan dengan kondisi lokasi pengamatan.
Pada habitat berhutan dengan penyinaran/
pencahayaan

matahari

yang

sedikit

perlu

menggunakan teropong dengan ukuran 8x30
16

atau 8x40 adalah teropong yang ideal. Pada
daerah yang terbuka seperti daerah persawahan.
Pantai, dan perkebunan menggunakan ukuran
10x40.
4. Stop Watch, perlengkapan ini diperlukan untuk
mencatat waktu pertemuan atau pola pergerakan
satwa burung dalam rentang waktu/interval
waktu yang ditentukan dalam pengamatan.
5. Roll meter, sebagai alat pengukur luas daerah
jelajah burung, pada lintasan yang terlewati.
C. Cara Identifikasi Burung
Identifikasi jenis burung merupakan sebuah
ketrampilan khusus, ketrampilan ini tidak muncul
begitu saja akan tetapi perlu latihan-latihan yang
dilakukan secara kontinyu agar semakin meningkat
kemampuan identifikasi di lapangan. Identifikasi
jenis burung dapat dilakukan dengan beberapa cara
antaralain, memperhatikan bentuk fisik burung,
suara atau kicauan burung. Untuk jenis burung
dengan suara yang khas dapat dengan mudah
diidentifikasi, namun suara yang umum, harus
dilakukan dengan mengenali bentuk tubuh, atau
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anggota tubuh yang khas yang ada pada masingmasing jenis satwa burung.
MacKinnon List Of Species
Pada prinsipnya teknik ini dilakukan dengan
mencatat seiap 20 jenis burung “baru” yang
ditemukan selama pengamatan ke tiap kolom
dalam tabel pengamatan, teknik ini sangat mudah
dilakukan bagi pengamat burung yang belum
banyak pengalaman dalam pengamatan, karena
pengamat

tidak

dibatasi

oleh

waktu

dalam

melakukan identifikasi.
Prinsip Dasar dalam Metode Mackinnon
1. Teknik ini digunakan dengan sasaran untuk
mendapatkan data terkait jenis burung sebanyak
mungkin pada lokasi pengamatan, maka lokasi
pengamatan

yang

dituju

adalah

daerah

sepanjang kiri kanan sungai, daerah perbatasan
antara dua habitat, (batas antara hutan dan
padang
tanaman);
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rumput;

hutan

alam

dan

hutan

2. Tidak ada batasan luas kawasan dalam teknik
ini. Sehingga dapat digunakan dalam kawasan
yang kecil maupun sangat luas;
3. Waktu penagmatan paling tepat pada pagi hari
sebelum fajar, dan sorfe hari;
4. Pencatatan dilakukan hanya pada jenis burung
yang baru ditemukan;
5. Tidak perlu mencatat jumlah individu dalam
setiap jenis yang ditemukan;
6. Jangan menghentikan pengamatan apabila masih
ditemukan banyak penambahan jenis burung.
Sebaliknya

jika

dalam

waktu

lama

tidak

ditemukan jenis yang baru, maka pengamatan
dapat dihentikan;
7. Analisis data dapat dikelompokkan berdasarkan,
pada tingkat kekerabatan pada level famili. Lebih
lanjut dapat dilakukan analisis status konservasi
pada IUCN Redlist, daftar jenis burung yang
dilindungi, maupun CITES; dan
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8. Prediksi jumlah jenis dalam lokasi pengamatan
dengan menggunakan Rumus:
Υ═ 𝒂 + 𝒃X........................................................... (1)
𝒃═

(

) (
(

)(

) (

)

)

𝒂 ═ 𝒚-𝒃𝒙
(

𝒂═

)

Keterangan:
Υ = Jumlah jenis burung pada frekuensi ke-i
X = kelas frekuensi
N = jumlah frekuensi
Timed Species Counts (TSCs)
Pada prinsipnya teknik yang digunakan
dalam TSCs tidak jauh berbeda dengan teknik
MacKinnon.
batasan

Kedua

jumlah

teknik

jenis

dan

ini

menggunakan

waktu.

Teknik

pengamatan dengan metode TSCs di sarankan
untuk digunakan oleh pengamat yang sudah
mempunyai

pengalaman

banyak

dalam

pengamatan burung. Teknik ini cocok untuk yang
lebih ahlli, karena dalam waktu satu jam, pengamat
diharapkan dapat mencatat jumlah jenis sebanyak
mungkin.
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Prinsip Dasar Metode TSCs
1. Mengingat teknik ini mengandalkan waktu
sebagai basis pengumpulan datanya, maka
perlengkapan

yang

dibutuhkan

dalam

pengamatan antaralain: buku catat dan alat tulis;
stop watch; peta kawasan; buku panduan jenis
burung; binokuler; GPS; kompas;
2. Lokasi pengamatan diharuskan mencari lokasilokasi dengan sumber keragaman jenis burung
yang tinggi. Dalam pengamatan selama 1 jam,
diharapkan

pengamat

dalam

menyelesaikan

kawasan dengan luasan ± 1 km2.
3. Data yang difokuskan terkait dengan jumlah
jenis burung yang ditemukan dalam pengamatan
dengan jumlah ulangan untuk suatu lokasi
sebaiknya dilakukan sebanyak 10 hingga 15
ulangan.
4. Dalam waktu 1 jam, pengamatan dibagi menjadi
6x pengamatan yang berdurasi selama 10 menit
pada tiap pengamatan;
5. Jenis-jenis yan ditemukan pada 10 menit pertama
dicatat dalam kolom pertama. Jika ditemukan
jenis yang sama dalam satu waktu pengamatan
(10 menit)., maka tidak perlu dicatat ulang.
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Setelah 10 menit pertama, maka pencatatan
dilakukan pada kolom kedua.
6. Analisis data menggunakan rumus kelimpahan
relatif.
Teknik Point Counts
Point counts adalah sebuah teknik sensus
burung yang dilakukan dengan cara berdiri pada
sebuah titik selama waktu tertentu. Dengan metode
ini pengamat dapat menghitung satwa burung yang
ter;ihat secara langsung maupun hanya terdengar
keberadaannya. Metode point counts merupakan
konsep yang mirip dengan line transect, hanya
pada metode ini panjang transect yang digunakan
adalah 0 meter damn kecepatan jalan 0m/detik.
Metode ini lebih optimal dipakai pada lokasi yang
tergolong habitat rapat seperti hutan dan semaksemak. Selain itu metode ini juga lebih cocok
dipakai untuk mencatat jenis burung yang suka
bersembunyi, pemalu dan mengendap-endap. Pada
tingkat populasi, metode ini cocok untuk populasi
dengan tingkat kepadatan tinggi dan dengan
jumlah spesies yang tinggi.
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Prinsip Dasar Teknik Point Counts:
1. Titik

pengamatan

dapat

ditentukan

secara

random maupun sistematik sampling;
2. Untuk meminimalisir doubel counting jarak
antar titik sebaiknya 200m;
3. Dalam sebuah titik dibuat distance bands atau
lingkaran imajiner pengamatan sebanyak 2 buah
yaitu 0-30m dan > 30m.
4. Durasi pengamatan 5-10 menit, pengamat akan
mencatat burung yang terlihat atau terdengar
pada jarak tertentu (biasanya 10-100m);
5. Pencatatan di lakukan dengan menghitung
jumlah burung dalam kedua bands selama
waktu pengamatan;
6. Individu burung dicatat bak melalui perjumpaan
langsung

maupun

tidak

langsuing

dengan

mendengar suara atau kicauannya.
7. Teknik Analisis Data: rumus yang digunakan
dalam menghitung kepadatan populasi burung:
Kepadatan Populasi =

(

).............( 2)

Ket:
n1 = Jumlah individu di dalam band -=30m
n2 = Jumlah individu di laur band (> 30m)
r = Lebar band 10-100m (nilai r disesuaikan
kondisi medan)
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Contoh Tallysheet dengan Metode MacKinnon
Hari/Tgl

:

Waktu Pengamatan :
Kondisi Lapangan:
No
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:
Daftar ke-

Nama
Burung

1

2

3

4

5

6 7

8

Ket

Contoh Tallysheet Metode Time Counts
Hari/tgl

:

Waktu Pengamatan :
Kondisi Lokasi
No

:
Sepuluh menit ke-

Nama Jenis
Burung

1

2

3

4 5 6 7

8

Dst...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Contoh Tallysheet Metode Point Counts
Hari/tgl

:

Waktu Pengamatan :
Kondisi Lokasi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
dst
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Nomor
Titik

:
Jumlah Individu
0-30 m

30 m

Keterangan

Panduan Praktek Kegiatan 3
SUKSESI HUTAN DI PULAU KECIL
Oleh : Dr. Ir. Fransina Latumahina, S.Hut., MP, IPU.

A. Landasan Teori
Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan
yang dikuasai pohon dan mempunyai keadaan
lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar
hutan (Soerianegara dan Indrawan 1988).
Hubungan

antara

masyarakat

tumbuh-

tumbuhan hutan, margasatwa dan lingkungannya
begitu erat sehingga hutan dapat dipandang
sebagai suatu sistem ekologi atau ekosistem. Hutan
merupakan suatu ekosistem yang merupakan hasil
interaksi dari faktor-faktor biotik dan abiotik.
Secara

ekologis

terbentuknya

masyarakat

suatu hutan adalah berangsur-angsur melalui
pergantian vegetasi dan habitatnya. Masyarakat
hutan adalah suatu sistem yang dinamik dan
berubah

hingga

mencapai

keadaan

stabil.

Pertumbuhan masyarakat hutan hingga mencapai
titik keseimbangan atau dinamis memerlukan
waktu yang sangat lama. Dalam proses hingga
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mencapai

keseimbangan,

mendapatkan

gangguan.

hutan
Bahkan

seringkali
masayarakat

hutan yang stabil pun sering terusik oleh beberapa
macam gangguan (Rahayu 2006).
Gangguan-gangguan yang terjadi ini dapat
menimbulkan kerusakan pada hutan. Faktor-faktor
yang menyebabkan keseimbangan hutan dapat
terganggu adalah faktor alami dan buatan atau
akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang
dapat

merusak

hutan

misalnya

kegiatan

perladangan berpindah, pembalakan liar, dan
pembakaran hutan dalam pembukaan lahan secara
praktis. Sedangkan, faktor alami lebih disebabkan
karena perubahan-perubahan yang terjadi di alam,
misalnya gunung meletus, banjir, tanah longsor
ataupun gempa bumi.
Tumbuhnya suatu jenis pohon di dalam suatu
masyarakat

hutan

dipengaruhi oleh

beberapa

faktor, antara lain faktor klimatis, edafis, fisiologis
dan faktor biotis. Terjadinya perubahan pada
faktor-faktor tersebut akan membawa pengaruh
terhadap keadaan struktur maupun komposisi
tumbuhan.
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Hutan-hutan

yang

ada

sekarang

ini

merupakan komunitas tumbuhan yang terbentuk
selama puluhan bahkan ratusan tahun melalui
proses-proses perubahan dan pergantian yang
sangat dinamis. Dinamika masyarakat tumbuhan
yang

mengakibatkan

berbagai

perubahan-

perubahan dimulai dari komunitas tumbuhan yang
sederhana sampai dengan yang kompleks, sampai
pada akhirnya terbentuklah hutan primer yang
sangat bervariasi tipe dan bentuknya.
Indriyanto

(2006)

menjelaskan,

semua

organisme beserta lingkungannya bersifat dinamis,
artinya bahwa di antara mereka selalu terjadi
interaksi sehingga menghasilkan perubahan. Setiap
organisme dimana saja berada akan berusaha
menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan
melalui perubahan pada tubuh maupun fungsinya,
sedangkan lingkungan juga mengalami perubahan
melalui proses fisik atau biogeokimia untuk
mempertahankan kualitas penunjang kehidupan
dan keseimbangan system dalam komunitas.
Menurut Soerianegara dan Indrawan (1998),
komunitas hutan merupakan suatu sistem yang
hidup dan tumbuh karena komunitas itu terbentuk
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secara berangsur-angsur melalui beberapa tahap
invasi oleh tumbuhan. Perubahan dalam komunitas
tumbuhan selalu terjadi, bahkan dalam komunitas
yang stabil pun perubahan tetap terjadi, hal ini
ditandai dengan kondisi apabila pohon-pohon tua
telah mati kemudian tumbang mengakibatkan
terjadinya pembukaan tajuk hutan, sehingga sinar
matahari dapat masuk dan memancing terjadinya
pertumbuhan

anakan

yang

semula

tertekan

menjadi leluasa diikuti beberapa jenis tumbuhan
bawah.
Gopal dan Bhardwaj (1979) menegaskan
bahwa

perubahan

komunitas

sudah

pasti

berimplikasi pada perubahan struktur komunitas.
Hal ini menunjukkan bahwa struktur komunitas
tidak selalu tetap, tetapi berubah menurut waktu
dan tempat. Hutan merupakan sumberdaya alam
yang tidak ternilai karena didalamnya terdapat
keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma
nutfah, sumber hasil hutan berupa kayu dan
nonkayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan
erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam
hayati

untuk

kepentingan

ilmu

pengetahuan,

kebudayaan, rekreasi, pariwisata, dan sebagainya.
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Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan
terus berlangsung bahkan intensitasnya semakin
meningkat dari tahun ketahun (Istigoni, 2004).
Kerusakan-kerusakan

hutan

tersebut

di

antaranya disebabkan oleh kebakaran hutan yang
merupakan salah satu bentuk gangguan yang
makin

sering

terjadi.

Dampak

negatif

yang

ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar
mencakup

kerusakan

ekologis,

menurunnya

keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi
hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim
mikro

maupun

global,

dan

asapnya

yang

mengganggu kesehatan masyarakat, serta sarana
transportasi baik darat, perairan, maupun udara
(Syaufina, 2008). Hutan sebagai suatu ekosistem
merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor biotik
dan abiotik. Di dalamnya terdapat suatu persaingan
antara individu-individu dari suatu jenis atau dari
berbagai jenis jika mempunyai kebutuhan yang
sama. Persaingan

ini membentuk

masyarakat

tumbuhan tertentu, macam dan banyaknya jenis
serta jumlah individu-individu sesuai dengan
keadaan tempat tumbuhnya. Di dalamnya juga
terjadi hubungan saling ketergantungan antara
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anggota masyarakat hutan satu sama lain dan
dengan

lingkungannya,

hingga

pada

suatu

ekosistem hutan terdapat keseimbangan yang
dinamis (Soerianegara dan Indrawan, 1976).
Keseimbangan

ekosistem

hutan

sering

terganggu baik oleh bencana alam maupun oleh
perbuatan manusia. Adanya perilaku atau tindakan
manusia yang tidak bijaksana memperlakukan
hutan akan menimbulkan permasalahan. Aktivitas
manusia seperti membakar hutan, pembalakan liar,
pengembalaan,
dijadikan

atau

tanaman

merombak

hutan

pertanian

atau

untuk
tempat

pemukiman telah merubah habitat hutan asli
(Hamzah, 1980). Secara alamiah hutan-hutan yang
mendapat gangguan (kebakaran) atau dirombak
akan kembali menjadi hutan sekunder setelah
melalui

tahap-tahap

suksesi

(Hamzah,

1980)

Menurut Soerianegara dan Indrawan (1976), jika
hutan hujan mengalami kerusakan oleh alam atau
manusia, maka suksesi sekunder yang terjadi
biasanya dimulai dengan vegetasi rumput dan
semak, kalau tanahnya tidak banyak menderita
kerusakan oleh erosi, maka 15 sampai 20 tahun
akan terbentuk hutan sekunder muda dan sesudah
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50 tahun akan membentuk hutan sekunder tua
yang berangsur-angsur akan mencapai klimaks.
Vegetasi hutan merupakan kumpulan dari
tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari beberapa jenis
yang hidup bersama-sama pada suatu hamparan
lahan. Di antara individu-individu penyusunnya
terdapat interaksi yang erat baik di antara tumbuhtumbuhan maupun dengan binatang-binatang yang
hidup dalam vegetasi atau lingkungan itu. Dengan
demikian vegetasi bukan hanya kumpulan dari
individu-individu

tumbuhan

saja,

melainkan

membentuk suatu kesatuan dimana individuindividu itu saling bergantung satu sama lain yang
disebut

suatu

(Marsono,

1977).

menggambarkan

komunitas

tumbuh-tumbuhan

Kelompok
suatu

tumbuhan

masyarakat

ini
yang

merupakan bagian ekosistim di mana peristiwaperistiwa transformasi, akumulasi dan arus energi
berlangsung.
Menurut Soeseno dan Edris (1978), suksesi
didefinisikan sebagai suatu perubahan masyarakat
tumbuh-tumbuhan

(jenis

dan

strukturnya)

bersamaan dengan perubahan tempat tumbuh.
Perubahan ini akan berlangsung hingga mencapai
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keadaan klimaks, yaitu puncak dari proses suksesi
tumbuhan,

dengan

terbentuknya

masyarakat

tumbuh-tumbuhan yang baik dan berada dalam
suatu keseimbangan dinamis dengan habitatnya.
Spur (1964), bahwa suksesi merupakan proses yang
terjadi secara terus menerus sehingga terjadi
banyak perubahan dalam vegetasi, tanah dan iklim
mikro. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan
faktor-faktor yang berhubungan.
Sehubungan dengan itu Whittaker (1970) yang
dikutip

oleh

Hamzah

dan

Anwar

(1979)

menguraikan, bahwa suatu jenis yang dominan
akan merubah keadaan tanah dan iklim mikro,
yang memungkinkan masuknya jenis yang lain.
Jenis-jenis

ini

akan

hidup

dan

berkembang

membentuk masyarakat dominan baru. Masyarakat
tumbuhan ini dapat merubah keadaan tanah dan
iklim mikro, sehingga berpeluang masuknya jenis
yang baru lagi. Hal ini berlangsung terus menerus
hingga tercapainya suatu tingkat klimaks.
Odum

(1971)

menyatakan

terjadinya

perubahan atau pergantian masyarakat tumbuhan
dalam proses suksesi disebabkan kecenderungan
masyarakat tumbuhan pertama yang merubah
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lingkungan fisik sehingga terjadi kecocokan habitat
bagi masyarakat tumbuhan lain, hingga tercapai
keseimbangan

lingkungan

biotik

dan

abiotik

tercapai. Komposisi dan struktur suatu vegetasi
merupakan fungsi dari tiap faktor, yaitu tumbuhan
didaerah bersangkutan, baik habitat (iklim, tanah
dan faktor pendukung lain), waktu dan ruang.
Tumbuhan di suatu daerah menentukan
species yang akan mampu hidup di habitat terse.
Habitat akan melakukan seleksi terhadap jenis-jenis
yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi
lingkungan setempat. Sejalannya waktu, vegetasi
akan kembali menuju ke keadaan yang stabil
(klimaks) dan proses ini merupakan proses biologis
yang disebut suksesi (Marsono, 1977).
Suksesi merupakan penyusunan kembali dari
asosiasi

tumbuh-tumbuhan

komponen-komponen

jenis

ataupun
yang

dari

akhirnya

terbentuk sebuah tipe vegetasi yang keadaan sesuai
dengan lingkungannya (Mcilroy, 1976). Masyarakat
tumbuhan merupakan sebuah sistem yang tumbuh
dan hidup, sebagai satu masyarakat yang dinamis.
Masyarakat hutan yang terbentuk secara
perlahan-lahan melalui beberapa tahap invasi oleh
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tumbuh-tumbuhan, adaptasi, gregasi, persaingan
dan penguasaan, reaksi terhadap tempat tumbuh
dan

stabilitas.

Proses

ini

disebut

suksesi

(Soerianegara dan Indrawan, 1976).
Manan (1975) membedakan suksesi atas dua
bagian yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder.
Suksesi primer merupakan suatu suksesi yang
bermula dari suatu habitat yang tidak bervegetasi
sebelumnya, sedangkan suksesi sekunder bermula
dari suatu habitat yang tadinya telah ditumbuhi
vegetasi tetapi akibat dari beberapa factor seperti
bencana baik itu kebakaran, banjir, longsor, atau
perladangan berpindah, yang merubah vegetasi
aslinya rusak dan musnah sehingga muncul atau
tumbuh jenis tumbuhan baru yang sesuai dengan
kondisi terbuka.
Konsep SUKSESI pada awalnya dikemukakan
oleh Spurr, 1964 dimana ia menjelaskan bahwa
suksesi merupakan sebuah proses yang terjadi
secara terus-menerus yang ditandai oleh perubahan
vegetasi, tanah dan iklim dimana proses ini terjadi.
Perubahan vegetasi dimulai dari tingkat pionir
sederhana sampai pada tingkat klimaks suksesi
adalah proses perubahan komunitas tumbuh36

tumbuhan secara teratur mulai dari tingkat pionir
sampai pada tingkat klimaks di suatu tempat
tertentu.
Suksesi

juga

merupakan

suatu

proses

perkembangan (perubahan) yang meliputi struktur
spesies dan komunitasnya, yang terarah sehingga
dapat

diduga

arah

perkembangannya.

Proses

suksesi merupakan hasil modifikasi lingkungan
fisik. Suksesi mempelajari perubahan vegetasi pada
suatu habitat, dalam perjalanan waktu, hingga
tercapai

stabilisasi

(=

Keseimbangan

dinamis

dengan lingkungan) dalam bentuk vegetasi klimaks
atau stabil. Suksesi adalah proses yang diawali dari
perubahan akibat dari modifikasi lingkungan dari
waktu ke waktu. Saat suksesi sudah mencapai
kondisi seimbangnya, maka suksesi tersebut dalam
kondisi yang seimbang atau disebut dengan kondisi
klimaks.
Suksesi terbagi atas dua yakni suksesi primer
dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi
apabila komunitas asal terganggu. Gangguan ini
mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara
total sehingga di tempat komunitas asal, terbentuk
habitat baru. Suksesi sekunder terjadi bila suatu
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komunitas atau ekosistem alami terganggu baik
secara alami atau buatan dan gangguan tersebut
tidak merusak total tempat tumbuh organisme
sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama
dan kehidupan masih ada. Suksesi sekunder terjadi
apabila suatu komunitas atau ekosistem alami
terganggu baik secara alami atau buatan dan
gangguan tersebut tidak merusak total tempat
tumbuh organisme sehingga dalam komunitas
tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada.
(Spurr,1964).
Macam dan Tipe Suksesi berdasarkan proses
terjadinya

terdaapat

dua

macam

suksesi

(Clements,1936) yaitu:
1. Suksesi primer (prisere) adalah perkembangan
vegetasi mulai dari habitat tidak bervegetasi
hingga mencapai masyarakat yang tidak stabil
(klimaks)
2. Suksesi sekunder (subsere) adalah suksesi yang
terjadi apabila klimaks atau suksesi yang normal
terganggu

atau

rusak

akibat

kebakaran,

perladangan berpindah, penebangan, pembalakan liar, pengembalaan dan kerusakan lainnya.
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Tipe suksesi berdasarkan habitatnya terdiri
dari (1) hidrosere, suksesi yang terjadi di habitat air
atau basah, (2) halosere, suksesi yang terjadi di tanah
salinitas atau air masin, (3) xerosere, suksesi yang
terjadi di habitat kering, (4) psamosere, suksesi yang
tumbuh pada habitat tanah berpasir, (5) lithosere,
suksesi yang tumbuh di permukaan bebatuan, (6)
serule, suksesi miniature atau mikroorganisme
(bakteri, jamur dan lainnya) yang tumbuh pada
pohon mati, kulit pohon atau lainnya.
Proses Terjadinya Suksesi Proses suksesi pada
dasarnya terdiri dari tiga tahap (Indrawan, 2000)
yaitu :
1) Terbentuknya satu komunitas dalam proses
suksesi,
2) Perubahan

masyarakat

tumbuh-tumbuhan

dalam proses suksesi,
3) Perubahan

lingkungan

fisik

dalam

proses

suksesi.
Smith

(1986)

menyatakan

proses suksesi

terjadi melalui perubahan dan pembentukan suatu
komunitas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:
1. Tersedianya kesempatan berkoloni bahan bahan
serbuan misalnya benih, buah dan spora-spora.
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Hal ini merupakan suatu faktor yang sangat
penting dalam perkembangan suatu komunitas
tumbuhan pada suatu waktu tertentu.
2. Seleksi pada bahan-bahan yang tersisa secara
alami di lingkungan tersebut. Benih yang
berkoloni dan semai akan mulai hidup atau
tumbuh pada habitat tersebut, hanya beberapa
saja yang dapat toleran terhadap lingkungan dan
dapat tumbuh dengan baik. Lingkungan dapat
tidak baik untuk perkecambahan beberapa benih
sehingga dapat menekan semai-semai tertentu
sampai tidak tumbuh. Tingkat pertumbuhan ini
sangat

kritis, karena

secara umum selang

toleransi semai lebih sempit dari pada tumbuhan
yang sudah dewasa. Lingkungan yang berbeda
akan memberi tingkat suksesi yang berbeda pula
3. Modifikasi lingkungan oleh tumbuhan terjadi
melalui dari tumbuhan berkoloni dan tumbuhan
dihabitat kosong.
Menurut Soerianegara dan Indrawan (1998),
proses suksesi terjadi melalui beberapa tahap yaitu:
a. Tingkat

suksesi

primer

:

dari

vegetasi

crypytogame, vegetasi rumput herba (semak
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kecil), vegetasi semak belukar, vegetasi perdu
pohon hingga vegetasi hutan klimaks.
b. Tingkat vegetasi suksesi sekunder yaitu: suksesi
dimana vegetasi tergantung tingkat kerusakan
terjadi, dimana dimulai dari salah satu tingkatan
paling bawah hingga mencapai klimaks, seperti
vegetasi.
Odum (1971) menyatakan bahwa prinsip
dasar dalam suksesi adalah adanya serangkaian
perubahan

komunitas

tumbuhan

bersamaan

dengan perubahan tempat tumbuh. Perubahan ini
terjadi

secara

beberapa

berangsur-angsur

tahap

dari

dan

komunitas

melalui

tumbuhan

sederhana sampai klimaks.
Selanjutnya
suksesi

hutan

dinyatakan bahwa umumnya
akan

bertambah

keaneka-

ragamannya seiring dengan waktu.Tahapan dalam
proses

suksesi

dapat

dilihat

pada

contoh

meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883.
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Gambar 1 Tahapan Suksesi

Gambar 2
Proses Suksesi pada Kawasan Gunung Krakatau
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Beberapa faktor penyebab Suksesi yakni:
a) Faktor Iklim yang terdiri dari fluktuasi kondisi
iklim

tidak

konsisten,

Kekeringan,

Radiasi

matahari yg Kuat ;
b) Faktor

Topografi/Edafis

(Perubahan

dalam

tanah yang terdiri dari erosi tanah, deposisi
tanah dan
c) Faktor Biotik yang terdiri dari penggembalaan
ternak, penebangan,

deforestasi, hama

dan

penyakit, perladangan dan penambangan hasil
Bumi.

Gambar 3 Komponen Proses Suksesi
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B. Tujuan Praktek
1. Mengindentifikasi faktor biotik dan abiotik
terjadinya suksesi
2. Menganalisa apakah terjadi proses suksesi pada
lokasi praktek? Jika Ya dianalisa lebih lanjut
semua kompenen pendukung terjadinya suksesi.
C. Prosedur Kerja Lapangan
1. Dibagi dalam dua kelompok pengamatan
2. Tentukan petak pengamatan yang menunjukan
tanda – tanda terjadinya suksesi
3. Lakukan pengamatan secara mendetail pada
blok pengamatan
4. Dokumentasikan setiap proses suksesi yang
dapat ditemukan pada lokasi praktek
5. Tentukan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

terjadinya suksesi pada lokasi pengamatan
D. Alat dan Bahan
Bahan praktek adalah plot tegakan hutan
revegetasi berukuran 50 m x 50 m umur enam
tahun,

10 tahun,

diperlukan

dalam

dan 12 tahun. Alat
peneliti-

an

ini

yang
adalah

tambang/tali, kompas, meteran, phi band (alat
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ukur

diameter

pohon), clinometer (alat ukur

kelerengan lahan), alat ukur tinggi pohon, kamera,
dan alat tulis. Analisis vegetasi dengan metode jalur
berpetak dilakukan pada lokasi praktek. Petak
pengamatan berbentuk bujur sangkar diletakkan di
sepanjang

jalur

pengamatan

dengan

arah

memotong lereng (Soerianegara dan Indrawan
1980; Kusmana 1997).
E. Parameter Praktek
Parameter yang diamati adalah :
1. Jumlah spesies
2. Kerapatan jenis
3. Frekuensi relative
4. Keanekaragaman jenis (diversity index)
5. Kemerataan jenis (evenness index)
6. Proses suksesi
7. Faktor yang mempengaruhi proses suksesi
8. Jenis sukses yang terjadi
F. Pelaporan Kegiatan Praktek Lapangan
Setiap mahasiswa wajib membuat laporan
praktek rangkap 3 dengan sistematika sebagai
berikut :
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Bab I

Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan Praktek
1.3. Manfaat Praktek

Bab II Landasan Teori
Bab III Hasil dan Pembahasan
Bab IV Penutup. (Berisi kesimpulan dan saran)
Daftar Pustaka
Lampiran Dokumentasi Praktek
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