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ABSTRAK 

 
Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu upaya strategis dan merupakan kebijakan 
prioritas pembangunan kehutanan, salah satu program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui 
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mengevaluasi tingkat keberhasilan pertumbuhan pohon pada kegiatan GN-RHL di TN-Babul 
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, (2) Mengevaluasi Faktor-faktor yang memengaruhi 
pertumbuhan pohon pada kegiatan GN-RHL di TN-Babul Kecamatan Simbang Kabupaten Maros 
yang ditanam tahun 2003,2004,2005 dan 2007. Penelitian dilaksanakan di Kawasan Taman Nasional 
Bantimurung Bulusaraung tepatnya Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan dengan teknik sampel sistematik dengan intensitas sampel 1 % pada setiap lokasi 
kegiatan. Petak pengamatan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran  20 m x 50 m dan jarak 
antar plot 100 m x 400 m.  Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data 
dianalisis dengan metode deskriptif dan penduga selang kepercayaan. Hasil analisis diklasifikasikan 
berdasarkan kriteria keberhasilan menurut Direktorat jendral RRL.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara umum tingkat keberhasilan kegiatan reboisasi dan pengayaan pada tahun 2003 – 2007 
relatif rendah dengan persentase tumbuh 9,21 % - 47-39 % kecuali untuk kegiatan pengayaan tahun 
tanam 2007 dengan persentase hidupnya 83,84% yang digolongkan kategori berhasil. Faktor-faktor 
yang memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan kegiatan tersebut adalah diduga karena keadaan 
bibit yang ditanam sudah dalam keadaan rusak, penanaman yang tidak tepat musim tanam, 
pemeliharaan yang kurang maksimal dan penggembalaan ternak.  Selain itu faktor lain yang 
menyebabkan rendahnya persentase tumbuh pada periode 2003 – 2005 adalah karena pelaksanaan 
kegiatannya tidak dilaksanakan sebagai satu kesatuan kegiatan yang utuh, melainkan suatu kegiatan 
yang terpisah-pisah baik mulai dari pembibitan, penanaman dan pemeliharaannya. 
 
Kata Kunci: Rehabilitasi, Reboisasi, Pengayaan, Pertumbuhan, Keberhasilan 

 
ABSTRACT 

 
Forest and land rehabilitation is one of the strategic efforts and is a priority policy of forestry 
development, one of the programs of forest and land rehabilitation activities through the National 
Movement for Forest and Land Rehabilitation (GNRHL). The aims of the research are to (1) 
evaluate the level of the successfulness of tree growth in the activity of forest and Land 
Rehabilitation Movement in National Park of Bantimurung Bulusaraung, Simbang District, Maros 
Regency, (2) Evaluate the factors affecting tree growt in the activity of Forest and Land 
Rehabilitation Movement in National Park of bantimurung Bulusaraung, Simbang District, Maros 
Regency in 2003, 2004, 2005, and 2007.  The research was conducted in National Park of 
Bantimurung Bulusaraung, exactly in Simbang District, Maros Regency. The sample of 1 % in each 
research location. Observation plots are in the forms of rectangular with a size of 20 m x 50 m and 
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the distance among the plots is 100 m  x 400 m. The data consisted of primary and secondary data.  
They were analyzed using descriptive method with confidence interval gauge.  The results of the 
analysis were classified based on successfulness criteria according the General Directorat of RRL. 
The results of the research indicate that in general the successfulness level of reforestation and 
enrichment activity in 2003-2007 is relatively low in which growth percentage ranges from 9,21% to 
47,39%. Except for enrichment activity in the planting year of 2007, the life percentage is 83,84 % 
which is in successful category. Meanwhile, the factors affecting the low level of successfulness of 
the activity is assumed due to the condition that the planted seeds are already damage, the planting 
season is improper, the maintenance is not maximum, and the herding of livestock.  Besides, the 
factor affecting the low percentage of growth in the period of 2003-2005 is that the impolementation 
of the activities is not carried out as an integral whole unity, rather as separated activities starting 
from seedling, planting, to maintenance. 
  
Keywords: Rehabilitation, Reforestation, Enrichment, Growth, Success 
 
 
PENDAHULUAN 

Rehabilitasi hutan dan lahan 
merupakan salah satu upaya strategis dan 
merupakan kebijakan prioritas pemba-
ngunan kehutanan, salah satu program 
kegiatan rehabiltasi hutan dan lahan 
melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (GN-RHL). GN-RHL 
merupakan suatu kegiatan rehabilitasi 
hutan dan lahan yang terkoordinasi 
dengan mendayagunakan segenap 
kemampuan pemerintah dan masyarakat 
dalam merehabilitasi hutan dan lahan 
pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) 
prioritas (Departemen Kehutanan, 2009) 

Kawasan hutan saat ini kondisinya 
sangat menghawatirkan sebagai akibat 
adanya penebangan liar, besarnya 
tekanan penduduk, perambahan hutan, 
konversi fungsi hutan, bencana alam dan 
kebakaran hutan.Disamping itu 
pengelolaan hutan yang mengabaikan 
prinsip pelestarian merupakan faktor 
yang menyebabkan laju kerusakan hutan 
dan lahan di Indonesia.  Data terakhir 
mengidentifikasikan laju kerusakan hutan 
di Indonesia antara tahun 2000 – 2005 
sebesar ±1,08 juta ha/tahun, sedangakan 
laju rehabilitasi antara tahun 2003 – 2007 
hanya ± 700.000 ha/tahun. Hal ini 
menunjukkan selisih yang sangat besar 
antara laju kerusakan dan laju 
rehabilitasi, oleh karena itu pemerintah 
memerlukan upaya penanganan yang 
strategis, terencana dan terpadu untuk 
mendorong upaya rehabilitasi ke 

depannya. Sedangkan berdasarkan data 
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan 
dan Kawasan Alam (PHKA), kerusakan 
dalam kawasan konservasi mencapai 
460.408 ha, dengan rincian kerusakan di 
taman nasional seluas 316.384 ha dan 
sisanya di kawasan-kawasan yang 
dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA 
(cagar alam, suaka margasatwa, taman 
wisata alam, maupun taman buru) 
(Direktorat Bina RHL, 2007).  

Dalam rangka menyelamatkan sum-
berdaya hutan dan lahan dari bahaya 
kerusakan yang semakin besar, maka 
sejak Temu Nasional tahun 2003 yang 
dilaksa-nakan di Malino telah 
dilaksanakan prog-ram kegiatan GN-
RHL di wilayah kerja Balai Pengelolaan 
DAS Jeneberang Walanae termasuk 
rehabilitasi dalam kawasan konservasi 
khususnya di Taman Nasional 
Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) 
Kecamatan Simbang  Kabupaten Maros. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memulihkan, mempertahankan dan meni-
ngkatkan fungsi hutan dan lahan 
sehingga daya dukung, produktifitas dan 
peranannya dalam mendukung sistem 
penyanggah kehidupan tetap terjaga. 

TN-Babul merupakan kawasan kon-
servasi yang masih dalam taraf 
prakondisi perubahan fungsi kawasan 
sehingga pelak-sanaan pengelolaan 
kawasan masih dida-sarkan pada fungsi 
kawasan hutan sebelum penunjukan 
sebagai Kawasan Taman Nasional. 
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Dengan demikian, maka pelak-sanaan 
pemanfaatan untuk keperluan wisata 
alam tetap dilakukan pada wilayah-
wilayah yang sebelumnya merupakan 
taman wisata alam. Pengelolaan TN-
Babul tahun 2003 sampai 2007 masih 
dilaksa-nakan oleh Balai Konservasi 
Sumberdaya Alam Sulawesi Selatan I, 
termasuk kegiatan rehabilitasi hutan dan 
lahannya. 

Berdasarkan data Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Selatan (2004/2005 
dan 2006), realisasi pelaksanaan kegiatan 
penilaian tanaman GN-RHL di TN-Babul 
sudah mencapai 1.450 ha yang mencakup 
dua kabupaten yaitu Kabupaten Maros 
dan Pangkep. Khusus untuk Kecamatan 
Simbang realisasi pelaksanaan kegiatan 
GN-RHL seluas 600 ha mencapai tingkat 
pertumbuhan pohon berkisar 48,17% - 
97,3%. Untuk menjamin kelangsungan 
hidup pohon pada kondisi pertumbuhan 
yang stabil dan mampu bersaing dengan 
kondisi fisik lingkungan dan iklim yang 
ekstrim, maka penelitian ini akan 
mengevaluasi sejauh mana tingkat keber-
hasilan pertumbuhan pohon dan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
pertumbuhan pohon pasca rehabilitasi 
pada kegiatan rehabilitasi hutan dan 
lahan di TN-Babul yang ditanam tahun 
2003, 2004, 2005 dan 2007. 
 
BAHAN DAN METODE 
Desain Penelitian 

Rehabilitasi hutan dan lahan meru-
pakan salah satu upaya strategis dan 
merupakan kebijakan prioritas pemba-
ngunan kehutanan, salah satu program 
kegiatan rehabiltasi hutan dan lahan 
melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (GN-RHL). 
Keberhasilan Pertumbuhan tanaman 
dalam GN-RHL sangat tergantung pada 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, 
dimana dalam hal ini adalah menyangkut 
pemilihan jenis tanaman yang akan 
ditanam. Dalam hal ini harus sesuai 
dengan persyaratan tumbuh dan 
karakteristik lokasi penanaman, guna 
untuk mendapatkan hasil yang optimal 

sesuai dengan tujuan dan sasaran 
kegiatan.  

Untuk mendapatkan informasi dan 
data dalam rangka meningkatkan kualitas 
pertumbuhan tanaman maka dilakukan 
penelitian tentang evaluasi keberhasilan 
pertumbuhan tanaman pada kegiatan GN-
RHL di TN-Babul dan faktor-faktor apa 
yang memengaruhi pertumbuhan 
tanaman tersebut, sehingga keberhasilan 
pertum-buhan tanaman dalam program 
GNRHL khususnya di TN-Babul akan 
lebih baik dimasa mendatang dan dapat 
dijadikan acuan dan rekomendasi pada 
kegiatan GNRHL selanjutnya. 
 
Alat dan Bahan 

Alat–alat yang digunakan adalah 
GPS, kompas, roll meter, pita diameter, 
haga-meter, tali rafiah, tally sheet dan 
alat tulis menulis, sedangkan bahan yang 
digunakan adalah pohon yang ditemukan 
tumbuh pada lokasi penelitian. 
 
Teknik Pengumpulan Data 

Jenis dan sumber data yang dikum-
pulkan dalam penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder.Data primer 
yang dikumpulkan adalah jenis pohon, 
jumlah pohon, diameter pohon, 
kelerengan dan titik koordinat dari setiap 
petak peng-amatan (plot) dan dicatat 
dalam tally sheet yang telah 
disiapkan.Sedangkan data sekunder yang 
dikumpulkan adalah ran-cangan teknis 
kegiatan dari BBKSDA, laporan 
pelaksanaan kegiatan dari Dinas 
Kehutanan Provinsi dan BPDAS 
Jeneberang Walanae, dan deskripsi setiap 
jenis pohon yang bersumber dari 
berbagai literatur. 

Tehnik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sampling 
sistematik dengan intensitas sampling 1% 
pada setiap lokasi kegiatan. Petak 
pengamatan (plot berbentuk empat 
persegi panjang dengan ukuran 20 m X 
50 m) dan jarak antar plot 100 m X 400 
m. 
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Analisis Data 
Data sekunder dianalisis secara 

deskriptif dengan tujuan mengetahui 
kondisi awal lokasi atau areal penelitian 
dan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan 
pertumbuhan pohon. Data primer 
dianalisis dengan metode deskriptif dan 
penduga selang kepercayaan. Analisis ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan partum-buhan pohon pada 
setiap lokasi kegiatan GN-RHL. 

Menurut Cochran (2010), pendugaan 
proporsi pohon hidup dapat dilakukan 
dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
Rata-rata Proporsi pohon hidup per-plot 
 푃 = 	∑  

 Ragam Proporsi pohon hidup 
  푆 = 	∑ ( )  
 Ragam proporsi rata-rata per-plot 

 푠 푝= = 	 (1 - f)  

Selang kepercayaan rata-rata per-
plot pada tingkat kepercayaan 95% 

 p ± 푡
√

∑( )  

Analisis yang sama dilakukan pada 
diameter pohon yang diamati. 

Dimana : 
pi =  Banyaknya proporsi pohon yang hidup 

pada plot ke-i 
n =  Jumlah plot yang diamati 
f  =  Intensitas sampling 
t =  nilai t tabel yang berhubungan dengan 

p (T>I t I) = 0,025 dengan derajat 
bebas =  n – 1 

N = Jumlah seluruh plot dalam populasi. 
Sedangkan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
pohon dilakukan analisis deskriptif ter-
hadap laporan hasil penilaian tanaman 
pada setiap tahun kegiatan dan data 
penduduk dan peternakan dari BPS 
Maros. 

Kriteria keberhasilan kegiatan GN-
RHL di Taman Nasional Babul 
Kecamatan Simbang adalah berdasarkan 
hasil yang diperoleh pada perhitungan 
sebelumnya selanjutnya dibandingkan 
dengan kriteria yang ditetapkan oleh 
Direktorat Bina Program Ditjen RRL 
Departemen Kehu-tanan Klasifikasi 
keberhasilan tanaman reboisasi (Tabel 
1).

 
 
  

Tabel 1.  Klasifikasi Keberhasilan Tanaman Reboisasi Menurut Direktorat Bina Program 
Ditjen RRL Departemen Kehutanan 

 

Kelas 
Umur (Tahun) 

1 2 - 4 5 - 6 7 – 8 keatas 

Berhasil >  65 % > 85 % > 75 % > 65 % 

Sedang 55-64 % 65 – 84 % 65 – 74 % 55 – 64 % 

Gagal < 54 % < 64 % < 64 % < 54 % 
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Tabel 2. Pendugaan Proporsi Hidup Pohon Setiap Tahun Tanam Kegiatan GN-RHL di 
TN-Babul Kecamatan Simbang Kabupaten Maros 

 

No. Penduga 

Tahun Tanam Kegiatan (Lokasi) 

Reboisasi 
2003 

(Pattunuang) 

Reboisasi 
2004 

(Sambueja) 

Reboisasi 
2005 

(Sambueja) 

Pengkayaan 
2005 

(Sambueja) 

Reboisasi 
2007 

(Samangki) 

Pengkayaan 
2007 

(Samangki) 

n = 15 n = 15 n = 10 n = 10 n = 5 n = 5 

1 P min 0,036 0,018 0,045 0,225 0,198 0,32 

2 P max 0,198 0,126 0,135 0,525 0,315 0,95 

3 P rata-rata 0,119 0,077 0,089 0,405 0,252 0,53 

4 S2 0,001 0,0007 0,0008 0,001 0,002 0,06 

5 S2P 0,021 0,010 0,0070 0,009 0,010 0,25 

Selang Kepercayaan 95% 

Batas Bawah (%) 9,80 6,26 6,90 33,11 18,96 22,16 

Batas Atas (%) 14,07 9,21 10,92 47,39 31,44 83,84 

 
 
HASIL 
Evaluasi Tingkat Keberhasilan Partum-
Buhan Tanaman pada Kegiatan GN-
RHL di TN-Babul pada Setiap Lokasi 
Kegiatan Tahun Tanam 

Tingkat keberhasilan pertumbuhan 
tanaman yang hidup pada kegiatan GN-
RHL di TN-Babul dapat diduga dengan 
menghitung proporsi hidup tanaman pada 
setiap tahun tanam kegiatan. Berdasarkan 
data pengukuran diameter, proporsi hidup 
tanaman setiap tahun tanam kegiatan  
disajikan pada Tabel 2. Rata-rata 
tanaman yang hidup pada kegiatan 
pengayaan lebih tinggi dibandingkan 
dengan reboisasi baik pada tahun 2005 
maupun tahun 2007. 
Hal ini diduga karena kondisi penutupan 
lahan untuk kegiatan reboisasi pada 
umumnya didominasi oleh semak belukar 
sedangkan untuk lokasi kegiatan 
pengayaan tanaman kondisi penutupan 
lahannya berupa hutan campuran dengan 
tumbuhan bawah tanaman yang relatif 
lebih jarang sehingga persaingan 
pertumbuhan tanaman pada lokasi 

kegiatan reboisasi relatif lebih tinggi 
sehingga menyebabkan lebih banyak 
tanaman yang tidak dapat bertahan hidup. 
 
Faktor-faktor yang Memengaruhi 
Tingkat Keberhasilan Pertumbuhan 
Tanaman pada Setiap Tahun Tanam 
Kegiatan GN-RHL di TN-Babul 

Berdasarkan pendugaan 
keberhasilan/ persen tumbuh tanaman 
pada setiap  tahun tanam kegiatan GN-
RHL di TN-Babul, maka tingkat 
klasifikasi keberhasilan tanamannya 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan data pada Tabel 3, Nilai 
dugaan keberhasilan pertumbuhan 
tanaman  pada  lokasi tahun tanam 
kegiatan reboisasi 2003-2007 
menunjukkan nilai yang relatif rendah, 
sehingga berdasarkan klasifikasi dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat 
Bina Program Ditjen RRL Departemen 
Kehutanan, maka tingkat keberhasilan 
pertumbuhan tanamannya dikategorikan 
gagal sedangkan nilai dugaan 
keberhasilan pertumbuhan tanaman pada 
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kegiatan pengayaan tahun 2007 
menunjukkan nilai yang cukup tinggi 
sehingga dikategorikan berhasil. 

Berdasarkan laporan hasil penilaian 
tanaman pada setiap tahun kegiatan, 
faktor yang menyebabkan rendahnya 
tingkat keberhasilan tumbuh tanaman 
diduga karena pada tahun tanam kegiatan 
2003-2005  selain karena letak dan 
kondisi lokasinya yang berbeda dengan 
kegiatan tahun 2007 juga karena pada 
tahun tanam 2007 sistem/mekanisme 
pelaksanaannya sudah mengalami 
penyempurnaan dari sistem sebelumnya 
dimana kegiatan tahun 2003-2005 
tahapan kegiatannya tidak dilaksanakan 
sebagai satu kesatuan kegiatan yang utuh, 
melainkan suatu kegiatan yang terpisah-
pisah baik mulai dari kegiatan 
pembibitan, penanaman dan 
pemeliharaan, sehingga menyebabkan 
tata waktu pelaksanaan setiap tahapan 
kegiatannya tidak berkesinambungan. 
 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil penilaian 
tanaman pada tahun kedua pemeliharaan 
yang dilakukan oleh lembaga penilai 

independen, kondisi tanaman reboisasi 
dan pengayaan yang baru ditanam pada 
umumnya relatif terpelihara, sehingga 
persen tumbuh tanamannya menunjukkan 
tingkat keberhasilan yang cukup 
tinggi.Namun demikian pada masing-
masing lokasi kegiatan tersebut terdapat 
variasi/perbedaan yang sangat mencolok 
dalam hal pertumbuhan tanaman (tinggi 
dan diameter). Hal ini dikarenakan 
pertumbuhan tanaman tidak normal, 
walaupun belum/tidak sampai menye-
babkan kematian tumbuhan.  

Terjadinya pertumbuhan yang tidak 
normal, menye-babkan persaingan hidup 
yang ketat, dimana tanaman-tanaman 
dengan partum-buhan kurang baik akan 
tertekan dan lambat laun tanaman-
tanaman tersebut akan mati.  Kondisi ini 
terlihat jelas pada keberhasilan tumbuh 
tanaman, dimana pada tanaman yang 
berumur lebih dari 7-8 tahun mengalami 
penurunan, akibat persaingan semakin 
ketat yang disebabkan tidak ada kegiatan 
peme-liharaan lanjutan  pasca rehabilitasi 
dimana areal sudah diserahkan oleh 
kelompok tani kepada pihak pengelola. 

   

Tabel 3.  Klasifikasi keberhasilan tanaman pada kegiatan GN-RHL di TN-Babul 
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros 

 

No Lokasi Tahun 
Tanam 

Persen 
Tumbuh Kriteria Jenis Tanaman 

1 Pattunuang 2003 14,07 Gagal Rao-rao,Aren,Angsana 

2 Sambueja 2004 9,21 Gagal Rao-rao, Rao putih 

3 Sambueja 2005 10,92 Gagal Rao-rao 

4 Sambueja 2005 47,39 Gagal Rao-Rao, Rao putih, 
Angsana 

5 Samangki 2007 31,44 Gagal Rao-rao, Rao putih 

6 Samangki 2007 83,84 Berhasil Rao-rao, Rao putih 
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Persentase hidup yang rendah 
tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain : tata waktu 
pelaksanaan setiap tahapan kegiatannya 
tidak berkesinam-bungan sehingga  
diduga menyebabkan kondisi/keadaan  
bibit yang ditanam sudah dalam keadaan 
yang rusak karena melihat kondisi lokasi 
yang sulit dijangkau dan keadaan tanah 
yang berbatu dengan kedalaman < 25 cm, 
sehingga untuk dapat hidup maksimal 
sangat sulit, penanaman yang tidak tepat 
musim tanam yang baik karena 
terlambatnya anggaran  dan  pemeliharan 
lanjutan yang kurang mak-simal Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 
(2004/2005, 2006).   

Meskipun kegiatan pemeliharaan 
dilakukan sampai dua tahun setelah 
penanaman yakni melakukan kegiatan 
penyulaman tanaman yang mati dengan 
mengganti tanaman baru (sulaman), 
dimana jenis tanaman sulaman tidak 
selalu sama dengan jenis tanaman yang 
mati namun bibit yang ditanam sebagai 
tanaman sulaman adalah bibit dari hasil 
persemaian kelompok tani sendiri yang di 
peroleh dari jenis bibit yang berasal dari 
habitat setempat atau bibit yang sejenis 
dengan tanaman setempat dari lokasi lain, 
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 
Permenhut No.26/Menhut-II/2010. 
Namun karena kondisi bibit yang 
ditanam sudah tidak layak dan 
merupakan bibit hasil cabutan sehingga 
pertumbuhan tanamannya tidak normal 
atau kerdil. 

Pada umumnya Jenis tanaman yang 
ditemukan hidup pada lokasi kegiatan 
reboisasi dan pengayaan periode tanam 
2003 – 2007 merupakan jenis yang sama 
dengan tanaman yang ditanam pada 
kegiatan penyulaman pada periode 
kegiatan tersebut. Berdasarkan kajian 
literatur terhadap laporan penilaian 
tanaman tahun kedua pemeliharaan untuk 
semua periode tahun tanam, jenis tersebut 
merupakan jenis hasil sulaman yang 
dilakukan pada saat kegiatan 
pemeliharaan. Pemilihan jenis tanaman 
dalam penanaman sangat menentukan 

tingginya persentase hidup tanaman, 
karena menyangkut prinsip dasar 
pelaksanaan rehabilitasi sehingga harus 
mengacu pada prinsip pelestarian 
keanekaragaman jenis, pembinaan dan 
peningkatan kualitas habitat serta kese-
suaian tempat tumbuh (Rudianto, 2011). 

 Berdasarkan deskripsi setiap jenis 
tanaman yang berhasil tumbuh jenis yang 
ditemukan tumbuh sesuai dengan prinsip 
dan karakteristik lokasi kegiatan seperti 
persyaratan tempat tumbuh untuk 
tanaman rao putih dan rao-rao adalah 
umumnya tumbuh pada tanah liat atau 
tanah berbatu dengan iklim yang basah 
dengan ke-tinggian 0-1900 mdpl (Khulfi, 
2008). Begitupula dengan jenis angsana 
meru-pakan jenis pioner yang tumbuh 
baik didaerah terbuka dan dapat tumbuh 
diberbagai tipe tanah dari yang subur 
sampai berbatu (Wardani, 2011). Sedang-
kan tanaman aren membutuhkan kondisi 
iklim yang optimum dengan curah hujan 
yang merata sepanjang tahun dalam 
mendukung pertumbuhannya sehingga 
sangat sulit untuk dibudidayakan. Namun 
adapun perbedaan kualitas pertumbuhan 
dari setiap jenis yang ditemukan, diduga 
karena disebabkan pengaruh simultan 
dengan beberapa faktor yang 
memengaruhi unsur pertumbuhan, seperti 
cahaya, kondisi lahan dan unsur hara.   

Berdasarkan laporan hasil penilaian 
tanaman pada setiap tahun tanam 
kegiatan dan rencana pengelolaan jangka 
panjang TN-Babul 2008-2027 serta 
pengamatan langsung dilapangan faktor 
lain yang memengaruhi rendahnya 
tingkat keber-hasilan tanaman pada 
kegiatan reboisasi dan pengayaan di TN-
Babul adalah karena penggembalaan 
ternak sapi, karena pada saat 
pengambilan sampel banyak ditemukan 
kotoran dari hewan ternak tersebut, 
bahkan banyak ditemukan berkeliaran 
dalam Kawasan Taman Nasional.  Data 
sensus jumlah ternak yang dilakukan oleh 
BPS Kabupaten Maros (2012), 
banyaknya ternak yang ada di Kecamatan 
Simbang tahun 2011 menunjukkan angka 
yang sangat tinggi dibandingkan 
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kecamatan lain yang ada di sekitar lokasi 
tersebut, tapi fasilitas penggembalaannya 
tidak ada sehingga terpaksa 
digembalakan dalam kawasan TN-Babul.   

Hal ini diduga menyebabkan 
tanaman yang ditanam tidak sempat 
tumbuh karena termakan ataupun setelah 
tumbuh terinjak oleh ternak tersebut. Hal 
ini menunjukkan bahwa pengawasan dan 
perlindungan kawasan TN-Babul masih 
sangat kurang sehingga diperlukan pola 
perlindungan hutan yang efektif melalui 
penempatan polhut dengan pola 
pendekatan teritorial. Penyebarannya 
harus efektif dengan penentuan luas 
kawasan yang dijaga yang 
diklasifikasikan berdasarkan tingkat 
kerawanan kawasan. Sitorus (2006), 
polhut harus mampu menguasai 
teritorialnya dan selalu siaga sehingga 
tidak membuka peluang terjadinya 
gangguan.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa secara umum tingkat keberhasilan 
kegiatan reboisasi dan pengayaan yang 
dilaksanakan pada periode tahun 2003 – 
2007 relatif rendah dengan persentase 
tumbuh 9,21 % - 47,39 % kecuali untuk 
kegiatan pengayaan tahun tanam 2007 
dengan persentase hidupnya 83,84% 
yang digolongkan kategori berhasil. 
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 
rendahnya tingkat keberhasilan kegiatan 
reboisasi dan pengayaan periode tahun 
2003 – 2007 adalah keadaan bibit yang 
ditanam sudah dalam keadaan rusak, 
penanaman yang tidak tepat musim 
tanam, pemeliharaan yang kurang 
maksimal dan penggembalaan ternak dan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
pada periode 2003 – 2005 tidak 
dilaksanakan sebagai satu kesatuan 
kegiatan yang utuh, melainkan suatu 
kegiatan yang terpisah-pisah baik mulai 
dari pembibitan, penanaman maupun 
pemeliharaannya. 

Untuk mencapai keberhasilan yang 
optimal, Sistem penganggaran yang 
berotasi yaitu dalam  penetapan  

anggaran seharusnya minimal sampai 
pada tahun kelima di mana penyusunan 
anggaran tersebut harus 
mempertimbangkan kom-ponen kegiatan 
sesuai dengan sistem silvikultur jenis 
seperti pemeliharaan, perlindungan 
hingga pemanenan, sehingga diharapkan 
terbentuk hutan produktif sesuai dengan 
fungsinya, evaluasi dan monitoring 
sebaiknya dilakukan  secara periodik dan 
terus menerus oleh pihak pengelola 
supaya menjadi acuan untuk 
pemeliharaan berikutnya, dan melakukan 
pola perlindungan kawasan yang mantap, 
dengan menempatkan polhut melalui pola 
pendekatan teritorial. 
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