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I.

PENDAHULUAN

Kebutuhan minyak atsiri dunia dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang cukup tinggi,
minyak atsiri tersebut dimanfaatkan sebagai bahan industri farmasi, kosmetik, parfum, bahan
penyedap (flavoring agent), aromaterapi kesehatan dan bahan lainnya. Ada sekitar 70 jenis tanaman
penghasil minyak atsiri dunia dan diantaranya 40 jenis tanaman tersebut tumbuh subur di negara
Indonesia yang merupakan daerah tropis (Gunawan, 2018). Nilam adalah salah satu jenis tanaman asli
Indonesia sebagai penghasil minyak atsiri dan saat ini telah mengusai dunia sebesar 90% sebagai
bahan parfum. Munculnya virus covid 19 yang berdampak buruk pada kehidupan manusia dan
masyarakat pada umumnya meyakini minyak atsiri dapat mencegah berkembangnya suatu virus. Hal
tersebut berdampak langsung terhadap pengembangan hutan rakyat berbasis atsiri, dimana tanaman
penghasil atsiri tersebut sudah banyak diminati dari kalangan pemerintah, pengusaha atsiri ataupun
pemerhati lingkungan. Banyak jenis tanaman penghasil minyak atsiri Indonesia yang telah
dibudidayakan dengan baik diantaranya adalah tanaman Nilam, Akar Wangi, Sereh Wangi, Pala,
Cengkeh, Kayumanis, Kayuputih, Gaharu, dll (Kardinan, 2005).
Eucalyptus lemon (E. citriodora) salah satu jenis tanaman hutan yang mulai dikembangkan di
Indonesia, oleh para pengusaha atsiri untuk dimanfaatkan kandungan minyaknya sebagai bahan
aromaterapi. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada ketinggian tempat 25-40 m dpl, memiliki batang
yang cukup tinggi dan besar, warna kulit coklat muda hingga tua, kulit mengelupas kecil memanjang
dan licin, bentuk daunnya berbentuk oval memanjang dan lanset, ujung daunnya meruncing serta
berbulu halus. Buahnya pada umumnya berbentuk seperti kapsul dengan katup tertutup di dalam buah
dan musim berbuah pada bulan Mei-Juli dan Oktober-Desember (Aris, 2020). Eucalyptus lemon
(E.citriodora) sudah dahulu dikembangkan di Australia timur yang beriklim sedang dan tropis,
Amerika Selatan, Cina, India, Sri Lanka, Amerika Tengah, Hindia Barat, Semenanjung Malaysia,
Thailand, dan Vietnam, ditanam untuk tujuan komersial (Tabloid Sinartani, 2020).
Eucalyptus lemon (E.citriodora) banyak dimanfaatkan karena menghasilkan minyak yang
terkandung pada daun dan rantingnya. Zulnely at al, 2015 melaporkan bahwa kisaran rendemen yang
terdapat pada daun dan ranting Eucalyptus lemon (E.citriodora) sebesar 1,1 - 2,4% dan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan farmasi, parfum serta mencegah gigitan serangga. Sasmuko, 2011 juga
menyampaikan potensi rendemen minyak atsiri dari beberapa jenis Eucalyptus diantaranya adalah
sebesar 0,043% (E. pellita), 0,161% (E. grandis), dan 0,143%. (E. urophylla). Secara umum manfaat
tanaman Eucalyptus lemon (E. citriodora) adalah dapat digunakan sebagai bahan baku pulp dan
kertas, kayu pertukangan, kayu lapis dan bahan bangunan, dan pemanfaatan minyaknya sebagai bahan
aromaterapi yang bernilai ekonomis tinggi.
Dengan potensi nilai ekonomis cukup menjanjikan yang dimiliki beberapa jenis tanaman
penghasil minyak atsiri, pada saat ini masyarakat mulai tertarik mengembangkan jenis Kayuputih,
Sereh Wangi, dan Nilam berpola agroforestry. Selain ketiga jenis tersebut juga berpeluang luas untuk
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mengembangkan jenis Eucalyptus lemon (E. citriodora) yang sudah adatif dengan kondisi iklim tropis
seperti Indonesia ini. Namun demikian, informasi teknik pembibitan jenis Eucalyptus lemon
(E.citriodora) saat ini masih sangat terbatas. Pada kesempatan ini penulis mencoba menyampaikan
teknik pembibitan jenis Eucalyptus lemon (E.citriodora) dari mulai cara ekstraksi benih hingga
pemeliharaan bibit di persemaian.
II.

BAHAN DAN METODE

A. Lokasi dan waktu
Lokasi kegiatan pembibitan di persemaian dan greenhouse Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, pada bulan PebruariAgustus 2020.
B. Bahan dan alat
Bahan yang digunakan untuk pembuatan bibit tanaman Eucalyptus lemon (E. citriodora)
sebagai berikut: media semai (tissue media), topsoil, kompos, polybag, sungkup, seeding net, obat
fungisida dan insektisida dll. Sedangkan peralatan pendukung antara lain: alat tulis, sprayer kabut,
cangkul, pinset dan lainnya.
C. Prosedur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prosedur dalam pembuatan bibit Eucalyptus lemon (E. citriodora) adalah sebagai berikut :
Pengumpulan materi genetik benih
Ekstraksi benih
Menyiapkan media tabur
Menyiapkan media sapih
Perkecambahan/penyemaian benih
Penyampihan semai
Pemeliharaan bibit hingga siap tanam
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ekstraksi buah
Eucalyptus lemon (E. citriodora) masih dalam satu rumpun dengan jenis Eucalyptus pellita
yaitu family Myrtaceae. Perbedaan yang dominan kedua jenis tersebut adalah ukuran biji dan aroma
minyak atsiri yang terkandung pada daun dan ranting. Morfologi buahnya seperti buah Eucalyptus
pada umumnya yaitu bulat seperti kapsul, tetapi di dalam cangkang buah terdapat beberapa rongga
yang terisi oleh biji yang berbentuk pipih dan oval serta ukuranya cukup besar bila dibandingkan
dengan jenis Eucalyptus lainnya. Dengan ukuran biji E.pellita yang sangat kecil pemisahan biji dan
sampah disarankan menggunakan ayakan dengan ukuran 600 mikron (Yuniarti et al, 2015). Namun
demikian ada beberapa perbedaan dan persamaan bila dibandingkan dengan jenis Eucalyptus pellita,
perbedaannya adalah Eucalyptus lemon (E. citriodora) daunnya memiliki bulu yang halus dan bila
diremas daunnya berbau aroma minyak lemon yang khas, sedangkan persamaanya adalah buahnya
dalam bentuk bulat seperti kapsul.
Buah hasil panen dari pohon segera mungkin untuk dilakukan penjemuran di bawah terik
matahari sekitar 2-4 hari dengan alas terpal atau jenis lainnya yang telah disiapkan, dengan harapan
supaya buah yang sudah pecah bijinya tidak berhamburan karena terpaan angin. Selain itu juga
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memudahkan pasca penjemuran, untuk diproses dalam pengeluaran biji dari dalam cangkang buah
dan packing bijinya. Setelah buah kering dan polong terbuka, selanjutnya buah dikumpulkan dan
dilakukan pencampuran dengan cara diaduk-aduk sehingga biji yang ada dalam cangkang buah
keluar. Langkah selanjutnya adalah memisahkan antara biji (Gambar 1a), dan sampah (Gambar 1b)
dengan cara manual biji per biji atau dengan menggunakan kasa kawat dengan ukuran tertentu dan
dilakukan pengayaan sehingga sampah akan terpisahkan dengan biji.

(A). Biji Eucalyptus lemon

(B). Sampah hasil ekstraksi

Gambar 01. Biji dan sampah jenis Eucalyptus lemon setelah dilakukan ekstraksi

B. Persiapan media tabur dengan tissue
Semai adalah proses perubahan dari biji menjadi kecambah dan dengan perlakuan tertentu
kecambah akan menjadi sebuah bibit siap tanam. Media tabur adalah tempat prosesi biji yang akan
berubah menjadi kecambah, sedangkan jenis media tabur yang baik dapat menggunakan pasir halus,
tissue, dan sekam bakar. Masing-masing jenis media tabur mempunyai keunggulan, misalnya pasir
memiliki keunggulan mudah menyerap dan meloloskan air sehingga tidak menggenang, tetapi pasir
juga bisa menahan air dan oksigen yang cukup sehingga perakaran mudah terbentuk. Media tabur
tissue, mempunyai keunggulan mudah menyerap air dan mudah dikontrol lingkungan mikronya, tidak
memakan tempat yang luas dan juga dapat diperlakukan dengan mudah. Sebelum tissue digunakan,
ditempatkan pada wadah tertentu dengan ketebalan yang cukup untuk tempat pertumbuhan akar
kecambah. Selanjutnya tissue diberikaan air secukupnya dan dibentuk sebagai media tumbuh
kecambah, sehingga kecambah tersebut bisa tumbuh dengan baik dan normal.
C. Penaburan benih
Benih hasil ekstraksi selanjutnya disemaikan guna menjadi kecambah, ini merupakan sebagai
tahap awal dalam prosesi dalam pembuatan bibit. Keberhasilan dalam pembuatan bibit di persemaian
tergantung pada tahap perlakukan perkecambahan tingkat semai. Kegagalan akan terjadi bila salah
dalam menangani benih yang akan disemaikan, sehingga biji tidak bisa tumbuh menjadi kecambah.
Pertama yang harus diperhatikan dalam menyemaikan biji suatu jenis adalah mempelajari karakter biji
yang akan disemaikan, ukuran biji dan cangkang biji juga mempengaruhi cepat dan lamanya prosesi
perkecambahan. Biji jenis Eucalyptus lemon tergolong dengan ukuran kecil dan tidak memerlukan
perlakuan khusus seperti jenis Acacia dan Sengon. Untuk menyemaikan biji Eucalyptus lemon dapat
dilakukan dalam bak tabur atau cawan petri, bahkan bisa ditanam langsung ke media sapih (direct).
Setelah media tabur dengan menggunakan tissue sudah disediakan dengan syarat yang telah
ditentukan, dengan harapan biji yang ditabur bisa tumbuh menjadi kecambah. Kemudian biji
Eucalyptus lemon ditabur dalam wadah cawan petri tissue, dengan cara diatur sedemikian rupa
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan biji lainnya (Gambar 2). Media tissue yang
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bergelombang diratakan sesuai dengan ukuran biji yang ditabur. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya pertumbuhan akar kecambah terlipat satu dengan lainnya, sehingga kecambah
tidak bisa dicabut pada saat akan dilakukan penyapihan ke media sapih. Bilamana terjadi akar
kecambah terlipat, akan menyebabkan putusnya akar kecambah yang menyebabkan luka pada akar
dan berpotensi menimbulkan kematian pada kecambah. Langkah selanjutnya adalah menutup bak
cawan petri tabur dengan tutup cawan yang sudah tersedia dan dilanjutkan pengamatan proses
pertumbuhan biji yang akan menjadi kecambah.

Gambar 2. Penaburan biji jenis Eucalyptus lemon

D. Pemeliharaan kecambah
Pemeliharaan media kecambah sangat penting untuk dilakukan agar proses perkecambahan
dapat berlangsung optimal dan normal. Media kecambah yang tidak terjaga kelembabannya dan
terjadi kekeringan bisa menyebabkan embrio kecambah bisa mati. Biji Eucalyptus lemon mudah
untuk melakukan perubahan bentuk dari biji ke bentuk kecambah dengan waktu sekitar 5 hari setelah
disemaikan. Setelah terlihat adanya bentuk kecambah, frekuensi pengamatan harus ditingkatkan
supaya tidak terjadi keterlambatan dalam melakukan penyapihan ke media sapih atau polybag.
Kebutuhan cahaya dalam media semai sangat diperlukan guna mendapatkan sinar matahari
dalam membantu proses perkecambahan dan menjaga kesehatan kecambah. Untuk menjaga kondisi
kecambah supaya tetap segar, perlu pengamatan secara kontiyu dan penyiraman sesuai kebutuhan
kecambah. Biasanya penyakit yang sering menyerang perkecambahan adalah penyakit busuk akar
(dumping of) yang timbul karena kelembaban dalam cawan petri/bak tabur terlalu tinggi atau bisa
terjadi akibat adanya biji yang mengalami pembusukan di dalam cawan petri. Bila terjadi hal tersebut
sebaiknya biji tersebut dibuang atau bisa dilakukan penyemprotan obat fungisida untuk pencegahan.
E. Persiapan media sapih
Media sapih perlu dipersiapkan dengan sempurna guna menciptakan lingkungan mikro yang
dibutuhkan kecambah Eucalyptus lemon guna mendapatkan kesempatan pertumbuhan awal yang
sempurna. Media yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan seperti mudah didapat, dapat
mengikat air, pH netral, cukup kompak dan ringan. Media yang biasa digunakan adalah campuran top
soil, kompos dan pasir, perbandingan percampuran media antara top soil, kompos dan pasir adalah
3:2:1 (Surip at al. 2012). Polybag adalah wadah plastik dengan ukuran tertentu dan cocok digunakan
sebagai wadah media sapih. Polybag yang telah terisi media tanah disusun di bedengan persemaian
guna memudahkan penyapihan, perawatan dan pengawasan. Selanjutnya kumpulan polybag yang
tersusun tersebut dinaungi dengan shading net dengan intensitas cahaya sekitar 65% dan disungkup
dengan plastik selama bibit perlu mendapat perlindungan dari panas sinar matahari dan kelembaban.
Sebelum semai disapih pada polybag yang sudah disiapkan, polybag yang tersisi media tanah +
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kompos + pasir, perlu mendapatkan perlakuan penyiraman terlebih dahulu, sehingga media sapih
yang terdapat di dalam polybag sudah mengalami kematangan. Lingkungan mikro yang sudah
terbentuk pada polybag membuat kondisi semai dapat tumbuh dengan baik dan tidak mengalami stres
terlebih dahulu.
F. Penyapihan
Penyapihan semai jenis Eucalyptus lemon sebaiknya dilakukan pada umur 20 hari setelah
penaburan atau pada saat semai minimal sudah muncul satu pasang daun. Penyapihan dilakukan
dengan membawa semai bersama tempat tumbuhnya/wadahnya ke polybag yang telah dipersiapkan
sebelumnya. Penyapihan sebaiknya dilakukan sore hari guna mendapat suhu yang dingin setelah
matahari tenggelam agar tidak mengalami layu daun. Semai akan tumbuh baik bila didukung
lingkungan mikro yang sesuai dengan pertumbuhan jenis tersebut, misalnya dibutuhkan kelembaban
yang cukup yaitu dengan perlakuan pemberian sungkup atau dengan naungan paranet dengan
intensitas cahaya 65%. Kondisi persemaian yang digunakan untuk pembibitan adalah persemaian
dengan ketinggian tempat sekitar 287 m dpl, dengan kondisi suhu udara dan kelembaban yang relatif
sejuk dan cukup untuk pertumbuhan bibit. Sedangkan untuk pencahayaan yang dibutuhkan
pertumbuhan bibit di persemaian tidak memerlukan naungan dengan intensitas pencahayaan yang
terlalu tinggi.
Untuk memudahkan dalam pencabutan kecambah, sebaiknya cawan petri tabur disiram air
secukupnya, supaya media lunak yang terendam oleh air sehingga kerusakan atau terputusnya akar
kecambah akibat pencabutan kecambah dapat dihindarkan. Pencabutan kecambah dilakukan secara
hati-hati dengan mengunakan alat bantu (pinset atau sejenisnya). Selanjutnya kecambah ditanam pada
polybag yang terisi media tanam yang sebelumnya harus dibuatkan lubang dengan menggunakan alat
seperti pensil yang lancip dengan kedalaman diperkirakan sebatas leher akar dan dipadatkan kembali
sampai rapat. Untuk mencegah kelayuan pada kecambah, sebaiknya dilakukan penyiraman dengan
menggunakan sprayer air yang dikabutkan. Hasil penyapihan semai pada polybag dapat ditunjukkan
seperti pada Gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Semai jenis Eucalyptus lemon pada media polybag

G. Pemeliharaan bibit
Bibit jenis apapun perlu mendapatkan pemeliharaan yang cukup agar bisa mendapatkan bibit
tanaman yang berkualitas pada saat dipindahkan di lapangan. Eucalyptus lemon merupakan jenis
tanaman fast growing, dimana waktu yang dibutuhkan untuk dari penyemaian benih hingga bibit siap
dipindahkan di lapangan adalah sekiatar 5 bulan dan tinggi bibit rata-rata 30 cm.
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Adapun kegiatan pemeliharaan bibit di persemaian meliputi beberapa tahapan yang harus
dilakukan adalah sebagai berikut (Surip at al, 2012) :
1.
Pemberian sungkup plastik dan penyiraman secukupnya, penyiraman sebaiknya dilakukan
dengan menggunakan sprayer dan setelah bibit cukup kuat dapat disiram langsung dengan
selang atau sejenisnya.
2.
Penyiangan rumput dan sejenisnya, dilakukan setiap saat pada polybag dan sekitar bedengan,
hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya hama belalang dan siput, yang akan merusak
batang, daun dan pucuk bibit tanaman.
3.
Perlunya dilakukan penyulaman dengan tujuan kebutuhan akan bibit yang diharapkan dapat
tercukupi jumlahnya.
4.
Pemupukan perlu dilakukan dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan bibit dengan harapan
nilai kekokohan bibit bisa tercapai dengan baik. Jenis pupuk NPK yang digunakan untuk
memacu pertumbuhan dengan dosis 1 gram per liter pada saat bibit masih muda (1-2 bulan) dan
dosis akan meningkat mengikuti umur bibit.
5.
Penanggulangan hama dan penyakit dilakukan apabila terdapat tanda-tanda adanya serangan
hama dan penyakit pada daun dan batang bibit. Untuk itu diperlukan kejelian dalam
pengawasan sehingga bisa diketahui sedini mungkin bila terjadi serangan.

Gambar 4. Bibit jenis Eucalyptus lemon

Tinggi bibit dengan umur 5 bulan setelah penyapihan rata-rata mencapai 30 cm atau lebih
dengan perlakuan pemupukan NPK dengan dosis 1 gram per 0,5 liter dan disiramkan ke pangkal
batang bibit secukupnya serta rentan waktunya adalah 2-3 minggu sekali. Pada waktu masih muda
tidak tahan terhadap panas sinar matahari penuh sehingga perlu adanya naungan, tetapi setelah cukup
umur jenis tersebut sangat membutuhkan sinar matahari dan penyiraman yang cukup untuk
melakukan proses pertumbuhan. Untuk model perakaran bibit yang masih mudah, akarnya kurang
begitu banyak dan kompak sehingga diperlukan media yang cukup pada polybag dengan ukuran
sedang polybag 15 x 20 cm. Sementara saat pengamatan dilakukan, hama ataupun penyakit yang
mengganggu bibit belum muncul atau tidak ada gangguan yang berarti pada bibit.
H. Perbandingan bibit Eucalyptus lemon (E. citriodora) dan Eucalyptus pellita
Pembuatan bibit Eucalyptus lemon (E. citriodora) dalam rangka penanaman dengan skala luas
diperlukan perhatian khusus pada tahapan bibit masih berumur beberapa minggu setelah bibit disapih
pada media polybag. Bibit muda tidak tahan terhadap kekeringan atau kelembaban yang cukup tinggi,
hal ini akan menyebabkan kelayuan bahkan kematian terhadap bibit. Pertumbuhan jenis ini cukup
cepat dan pada umur sekitar 1-2 bulan kekokohan bibit kurang bagus dan diperlukan bantuan ajir
untuk menahannya, tetapi kalau sudah berumur 3 bulan keatas batang bibit sudah mulai kuat dan
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kokoh. Bila daun diremas akan muncul aroma lemon yang khas dan menyengat serta tidak dimiliki
jenis Eucalyptus lainnya.
Eucalyptus lemon (E. citriodora) bila dibandingkan dengan jenis Eucalyptus pellita dari segi
pertumbuhan sama, tetapi kemudahan untuk penanganannya masa kecambah ke tahapan bibit lebih
mudah jenis Eucalyptus pellita. Prosen jadi bibit E.pellita lebih tinggi dan sangat baik pada tahap
awal biji disemaikan terlebih dahulu sebelum disapih, tetapi untuk Eucalyptus lemon (E. citriodora)
sebaiknya biji ditanam langsung pada media polybag dan menghasilkan prosen jadi bibit cukup tinggi
bila dibandingkan melalui tahapan menyemaian biji terlebih dahulu. Keuntungan dengan sistem
penyapihan adalah bibit lebih kuat, akar lebih kompak, prosen hidup di lapangan lebih tinggi
(Leksono, 2003). Waktu bibit masih muda Eucalyptus lemon (E. citriodora) batang dan daun berbulu,
sedangkan E.pellita batang dan daun tidak berbulu.
IV.

PENUTUP

Pembuatan bibit Eucalyptus lemon secara generatif di persemaian dan juga sebagai tanaman
penghasil minyak atsiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut :
1.
Tanaman Eucalyptus lemon tidak tahan terhadap panas sinar matahari pada umur muda,
sehingga perlu naungan dan ada saatnya dilakukan open area serta diperlukan penyiraman yang
cukup.
2.
Perlu adanya peningkatan unsur hara yang cukup pada media tanam, dengan cara memberikan
pupuk kandang atau kompos pada saat pencampuran media tanam pada polybag.
3.
Tanaman Eucalyptus lemon memiliki perakaran sedikit pada umur muda, maka disarankan
jangan menggunakan polybag yang kecil.
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TEKNIK PENAKSIRAN CADANGAN KARBON DI KHDTK WONOGIRI
The Estimation Technique of Carbon Stock in KHDTK Wonogiri
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I.

PENDAHULUAN

Laju perubahan iklim global dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal
ini terjadi karena adanya peningkatan kondisi emisi gas rumah kaca yang ada di atmosfer telah
melampaui ambang batas. Dampak dari perubahan iklim yang dirasakan saat ini menyebabkan
peningkatan bencana alam, musim hujan yang tidak tepat, meningkatnya panas bumi, perubahan
kutub utara, musim berbuah untuk tanaman tidak tepat pada waktunya. Salah satu gas yang memiliki
peranan penting dalam peningkatan gas rumah kaca adalah karbon dioksida (CO 2). Adanya
peningkatan kandungan CO2 di atmosfer di daerah Yogyakarta melebihi abang batas normal, dengan
rata-rata yang seharusnya di atmosfir bumi yaitu 973,2 PPM (Astuti, 2017). Salah satu mekanisme
yang ditempuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, deforestasi dan degradasi hutan yaitu dengan
mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), ini merupakan
salah satu harapan dunia international dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi dan berdampak
negatif bagi kehidupan di muka bumi. Beberapa elemen penting yang harus dilakukan dalam
mekanisme REDD+ ini adalah pembuatan design strategi, penetapan tingkat emisi rujukan (reference
emission level/EL/RL), sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dan pilihan pembiayaan
(Departemen Kehutanan, 2008).
Terkait dengan kondisi tersebut, maka informasi cadangan karbon pada berbagai tipe hutan dan
ekosistem dapat dijadikan dasar penetapan faktor emisi dan faktor serapan gas rumah kaca di tingkat
nasional dan sub nasional masih terbatas. Berdasarkan data sub nasional tipe hutan alam di Jawa
sering luput dari penggiat Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)
(Arifanti at al., 2014). Informasi cadangan karbon diberbagai tipe hutan dan ekosistem menjadi
pertimbangan berbagai pihak untuk menentukan keputusan teknis seperti estimasi emisi yang
dihasilkan apabila pohon di hutan ditebang dan juga penentuan jenis vegetasi yang akan ditanam
sebagai upaya peningkatan cadangan karbon. Seringkali faktor emisi dihitung berdasarkan data
pengukuran sebuah contoh (sample), yang dirata-ratakan untuk membangun suatu perwakilan laju
emisi atau serapan dari suatu kegiatan dalam kondisi tertentu (Hairiah et al., 2011). Banyak hal yang
mempengaruhi potensi cadangan karbon di kawasan hutan, diantaranya adalah umur tegakan
mempengaruhi potensi simpanan karbon di dalam serasah dan tumbuhan bawahnya, semakin tua
umur tegakan, maka semakin besar potensi karbon dari serasah yang ada di bawah tegakan (Hilwan et
al., 2014). Selain umur tegakan pohon juga, daya serap karbon tumbuhan dipengaruhi oleh diameter
dan berat jenis pohon, semakin besar diameter dan berat jenis, semakin besar semakin besar pula
kandungan karbonnya (Farmen et al., 2014). Tingkatan setrata tumbuhan semai, pancang, tiang dan
pohon dapat mempengaruhi serapan karbon suatu jenis, semakin tua tingkatan tumbuhan semakin
besar kandungan karbonnya (Idris at al., 2013). Serapan karbondioksida (CO 2 ) pada tumbuhan dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah cahaya, suhu, kelembaban dan pH (Pambudi at
al., 2016). Perubahan penutupan lahan suatu kawasan hutan berkorelasi terhadap penyimpanan
cadangan karbon dalam satuan lanskap (Noor’an at al., 2015).
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Dengan permasalahan dan kondisi lapangan yang berbeda tentunya banyak kendala yang
dihadapi dalam pengumpulan data tersebut, dalam rangka penghitungan potensi cadangan karbon
suatu kawasan atau jenis tertentu. Pada kesempatan ini penulis membuat metode teknis sederhana
dalam pengumpulan data untuk penaksiran cadangan karbon yang ada di Kawasan Hutan Dengan
Tujuan Khusus (KHDTK) Wonogiri. Berikut kami sampaikan sebaran plot yang kami amati di areal
KHDTK Wonogiri yaitu plot KBSUK jenis Acacia mangium, Acacia auriculiformis, Acacia
crassicarpa, Eucalyptus pellita, Jabon dan Acacia Hybrida
II.

BAHAN DAN ALAT

Bahan dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan penaksiran cadangan karbon di KHDTK
Wonogiri adalah sebagai berikut:
1.
Peta Lokasi KHDTK Wonogiri
2.
Patok pembatas
3.
Cat dan kuas
4.
GPS
5.
Phiband
6.
Galah ukur
7.
Peralatan pengambilan sampel tanah (cangkul, palu, solet, ring soil)
8.
Plastik seal, tas plastik, label
9.
Oven
10. Gunting stek
11. Alat tulis, dll
III.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penaksiran cadangan karbon dilaksanakan di KHDTK Wonogiri meliputi pada plot uji
keturunan jenis A. mangium, A.auriculifrmis, A.crassicarpa E. pellita, Jabon dan Acacia Hybrida,
masing-masing jenis memiliki permasalahan dan kondisi tegakan yang berbeda. Adapun tahapan
metode dalam pengumpulan data untuk penaksiran karbon yang dilakukan adalah sebagai berikut:
A. Pembuatan plot sampling permanen (PSP)
Petak ukur pemanen ini digunakan untuk membatasi areal pengamatan dan bisa mewakili
cadangan karbon di masing-masing jenis tersebut. Dalam menentukan lokasi PSP diperlukan
pengamatan secara menyeluruh plot yang akan diamati, guna mendapatkan lokasi dengan kondisi
rata-rata tegakan dan vegetasi yang ada di plot tesebut. Lokasi yang ditentukan untuk penempatan
PSP seharusnya sudah tepat guna menghindari bias dalam penaksiran karbon di masing-masing jenis
tersebut. Banyak penelitian menyampaikan bahwa jenis tanaman dan kondisi tegakan yang bervariasi,
disinyalir memiliki kandungan karbon yang juga bervariasi. Berikut cara membuat plot sampling
permanen (PSP) adalah sebagai berikut:

PSP ukuran 2 m x 2 m (4 m2))

PSP ukuran 5 m x 5 m (25 m2))

PSP ukuran 10 m x 10 (100 m2))

PSP ukuran 20 m x 20 (400 m2))
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Gambar 1. Bentuk dan ukuran plot sampling permanen

B. Pengukuran biomassa dan karbon di atas permukaan tanah
Kegiatan ini dilakukan untuk pengambilan sampel yang akan digunakan untuk penaksiran
kandungan karbon plot tertentu. Sampel yang diambil pada PSP yang telah dibuat sebelumnya dan
batasan yang telah ditentukan, sedangkan pengamatan dan parameter yang dilakukan pada PSP adalah
tingkat semai, tiang, pancang, pohon, tumbuhan bawah, seresah, kayu mati dan ranting. Pengamatan
biomassa dan karbon di atas permukaan tanah dilakukan untuk setiap ukuran PSP antara lain :
1. Plot sampling permanen (PSP) ukuran 2 x 2 meter
a) Tingkat semai
Tingkatan tanaman yang diamati dalam PSP ukuran 2 x 2 meter adalah tingkat semai,
adapun definisi semai adalah tanaman berkayu yang mempunyai tingkat pertumbuhan
berdiameter kurang dari 2 cm dengan tinggi tanaman kurang lebih 1,5 m. Tanaman tingkat sema i
yang ada di lapangan sangat bervariasi tergantung besar kecilnya areal terbuka dan tertutupnya
naungan tajuk yang ada di tegakan plot tersebut. Semakin terbuka arealnya semakin banyak
jumlah semai yang ada di areal tersebut dan sebaliknya semakin sedikit pada areal tertutup.
b) Koleksi tumbuhan bawah
Kriteria tumbuhan bawah yang diamati adalah merupakan vegetasi yang tumbuh di lantai
hutan dapat berupa liana, semak atau herba. Semua tumbuhan bawah yang terdapat di PSP
ukuran 2 x 2 m ini di kumpulkan kemudian ditimbang berat basahnya (BB total) kemudian
diambil sampelnya +/ 300 gram untuk kemudian di oven untuk mendapatkan Berat Kering
Tanurnya (BKT) sebagai data awal untuk menghitung bimassa dan C-organik. Pada pengamatan
dan pengambilan sampel tingkat tumbuhan bawah diperlukan ketekunan dan ketelatenan, karena
kondisinya sangat bervariasi.
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c) Koleksi seresah
Seresah yang dimaksud meliputi seresah daun daun kering yang terdapat di plot
ukuran 2 x 2 m, semua seresah dikumpulkan dan dipisahkan antara daun kering, ranting/ cabang
kering dan juga akar akar kering. Seresah berupa daun kering di timbang Berat Basah total (BB)
kemudian diambil sampelnya +/ 300 gram untuk kemudian di oven dan ditimbang Berat Kering
Tanurnya (BKT) untuk mendapatkan data Biomassa dan C-Organik.

Gambar 2. Pengumpulan seresah di PSP

d) Koleksi kayu mati cabang dan ranting
Sampel selanjutnya yang harus diambil adalah cabang, ranting dan akar kering yang
terdapat di dalam PSP ukuran 2 x 2 m. Masing masing sampel dikumpulkan secara terpisah.
Sampel ditimbang secara keseluruhan (total) kemudian diambilkan sebanyak 300 gram untuk
ditimbang Berat Basahnya (BB) kemudian di oven untuk mendapatkan Berat Kering Tanur
(BKT). Cara pengambilan sampel yaitu dengan mengambil secara acak dan mewakili pada areal
PSP pada ukuran 2 x 2 m. Data hasil penimbangan Berat Basah (BB) harus tercatat dengan baik
sesuai nomor sampel yang diberikan dan informatif, guna menghindari kesalahan dalam analisis
data dan interpretasi hasil analisis tersebut. Selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium untuk
dilakukan oven dan ditimbang berat kering tanurnya (BKT) untuk mendapatkan data biomassa
dan C – Organik.

Gambar 3. Penimbangan Berat Basah (BB) cabang, ranting, akar dan seresah yang kering

2. Plot sampling permanen (PSP) ukuran 5 x 5 meter
Pengamatan dan pengukuran yang dilakukan pada PSP ukuran 5 m x 5 m tanaman yang masuk
kategori tiang yaitu tanaman berkayu yang mempunyai tingkat pertumbuhan berdiameter 2 cm sampai
dengan kurang lebih 10 cm. Banyak perbedaan antara PSP 2 x 2 m dan 5 x 5 m pada kondisi tegakan
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dan vegetasi penyusunnya. PSP ukuran 5 x 5 m arealnya cukup luas sehingga jumlah tanaman tingkat
tiang lebih sedikit dibandingkan tingkat semai. Jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang muncul
akibat kemenangan bersaing dengan tanaman tingkat semai, sehingga pertumbuhan diameter dan
tinggi akan lebih besar dari tanaman yang ada dibawahnya. Laju pertumbuhan tingkat semai nantinya
akan berubah status menjadi tingkat pancang dengan diameter dan tinggi lebih besar lagi.
3. Plot sampling permanen (PSP) ukuran 10 x 10 meter
Pada plot ini yang diamati adalah kategori tingkat tanaman pancang yaitu tanaman berkayu
yang mempunyai diameter 10 cm sampai lebih dari 20 cm. Pemilihan dan penunjukan tanaman ini
harus dilakukan pengecekan satu per satu, karena diameternya dengan kasat mata hampir sama
besarnya dengan tingkat tiang. Jumlah tanaman tingkat pancang pada ukuran PSP ini condong lebih
variasi antara PSP satu dengan lainnya, bahkan ditemukan di beberapa plot jenis yang amati
jumlahnya sedikit. Hal ini disebabkan pertumbuhannya dipengaruhi oleh tingkat pohon dengan tajuk
yang cukup besar, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman yang ada di bawahnya dalam
memenuhi kebutuhan cahaya sinar matahari untuk melakukan fotosintesa.
4. Plot sampling permanen (PSP) ukuran 20 x 20 meter
Pada plot PSP ini yang harus diamati adalah tingkat pertumbuhan tanaman kategori pohon,
dengan definisi yaitu jenis tanaman berkayu yang mempunyai pertumbuhan diameter lebih dari 20cm.
Untuk plot kebun benih semai biasanya jumlahnya lebih sedikit karena sudah dilakukan penjarangan
pada plot tersebut sehingga jumlah tanaman awal dengan akhir berkurang. Dengan jarak tanaman
yang tidak beraturan akibat penjarangan yang dilakukan berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon
tersebut, sehingga diameter yang diukur bervariasi. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap lebar tajuk
pada masing-masing individu pohon tersebut, besar kecilnya tajuk pohon berpengaruh terhadap
biomasa pohon tersebut. Pohon dengan biomasa yang tinggi dapat menghasilkan cadangan karbon
besar dan sebaliknya.

Gambar 4. Pengambilan sampel tanah di areal PSP ukuran 20 x 20 meter

Pada akhir kegiatan di masing-masing PSP yang dilakukan adalah pengambilan sampel tanah di
beberapa titik di dalam PSP ukuran 20 x 20 m dengan kriteria kedalaman yang telah ditentukan.
Pengambilan sampel tanah bertujuan untuk mencari data awal C-organik dan Particle Density (PD).
Pengambilan sampel tanah dilakukan di 5 titik yaitu empat penjuru arah mata angin dan di tengah
tengah plot PSP dengan kedalaman 0 – 5 cm, 5 – 10 cm, 10 – 20 cm dan 20 – 30 cm. Dari masing
masing kedalaman diambil kurang lebih 250 gram sampel tanah untuk ditimbang berat basahnya (BB)
untuk kemudian di oven untuk mendapatkan berat kering tanurnya (BKT).
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Tabel 1. Cadangan karbon di beberapa plot uji keturunan di KHDTK Wonogiri
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jenis
Plot KBS A.mangium
Plot KBS A.auriculiformis
Plot KBS A.crassicarpa
Plot KBS A.hibrida
Plot KBS E.pellita
Plot KBS Jabon merah

Cadangan karbon (kg)
402,23
246,22
402,23
1.021,86
1.429,77
137,33

IV.

PENUTUP

Penaksiran cadangan karbon suatu jenis atau kawasan diperlukan teknik dan metode yang tepat,
guna mendapatkan hasil estimasi cadangan karbon yang mendekati kondisi yang sebenarnya di
lapangan. Selain hal tersebut dukungan peralatan dan bahan yang cukup serta sumber daya manusia
juga dapat berpengaruh besar terhadap hasil informasi cadangan karbon yang akan dihasilkan.
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I.

PENDAHULUAN

Cendana (Santalum album) merupakan salah satu tanaman dari keluarga Santalaceae yang
dieksploitasi secara masif. Aroma harum yang dihasilkan oleh bagian berkayu tanaman ini menjadi
alasan utama mengapa jenis ini menjadi primadona. Catatan sejarah dan berbagai studi menunjukkan
bahwa jenis ini telah menjadi komoditas penting dan bernilai tinggi di nusantara dan di berbagai
negara di Asia (Kumar et al., 2012; Raharjo et al., 2013). Hal ini pula yang mendorong eksploitasi
yang tinggi, terlebih jangkauan pasarnya yang luas akibat sejarah perdagangan yang panjang (Reid,
1995; Villiers, 1994). Tekanan akan permintaan komoditas kayu dan minyak cendana sendiri
berdampak pada populasinya di Indonesia, terutama di wilayah Nusa Tenggara. Manajemen
perdagangan dan regulasi tingkat lokal yang tidak tepat pernah membuat jenis tersebut menjadi langka
(Raharjo, 2013; Rahayu et al., 2002).
Budidaya tanaman cendana merupakan salah satu strategi dalam mencegah kelangkaan
tanaman cendana sekaligus pilihan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan pasar
komoditas jenis tersebut. Melalui budidaya, maka ketersediaan bibit untuk rehabilitasi tanaman
cendana dapat ditingkatkan. Selain itu, budidaya dengan mengoptimalkan pemuliaan tanaman
berkarakter unggul dapat meningkatkan produktivitas kayu dan minyak atsiri cendana. Untuk bidang
pemuliaan, bibit unggul dari klon elit cendana telah ditemukan dan tengah dikembangkan di Balai
Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (Haryjanto et al., 2017; Herawan et al.,
2017). Individu-individu unggul yang ada di kantor tersebut tengah diperbanyak menggunakan teknik
vegetative makro maupun mikro. Perbanyakan cendana menggunakan teknik vegetatif mikro
dilakukan melalui teknik kultur jaringan. Saat ini, teknik kultur jaringan telah berhasil memperbanyak
beberapa nomor klon unggulan yang telah divalidasi melalui studi terkait. Namun demikian, masih
terdapat beberapa kendala yang tengah dihadapi untuk memperoleh bibit tanaman cendana dalam
jumlah besar. Salah satu tantangan yang menjadi fokus adalah meningkatkan keberhasilan fase
aklimatisasi cendana serta memangkas lama inkubasi jenis ini di ruang kultur. Fase aklimatisasi
merupakan fase kritis dimana tanaman beradaptasi dengan lingkungan luar yang fluktuatif sehingga
menyebabkan tanaman stress dan berpotensi mengakibatkan kematian. Fase aklimatisasi dapat terjadi
ketika tanaman melakukan adaptasi dari lingkungan in vitro menuju ex vitro serta dari lingkungan
persemaian dan rumah kaca menuju lingkungan area tanam. Dalam lingkup kegiatan kali ini, tahapan
aklimatisasi yang akan ditekankan adalah adaptasi tanaman hasil kultur jaringan dari lingkungan in
vitro ke lingkungan ex vitro( rumah kaca).
Teknik aklimatisasi yang sesuai dan optimal diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan
perbanyakan cendana hasil kultur jaringan. Dengan teknik aklimatisasi yang sesuai, efisiensi
penggunaan waktu dan biaya produksi dapat ditekan sembari meningkatkan produktivitas kultur
jaringan. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat tingginya tingkat kematian hasil kultur jaringan
di fase aklimatisasi akibat kegagalan adaptasi. Kegagalan dalam tahapan adaptasi menyebabkan
tanaman dalam kondisi stress yang berlebihan dan mengakibatkan kematian.
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Teknik microcutting merupakan salah satu teknik yang dikenal dapat meningkatkan produksi
tunas tanaman hasil kultur jaringan (Haq et al., 2009). Teknik microcutting dilakukan dengan cara
memanen tunas hasil multiplikasi yang kemudian diaklimatisasi tanpa melalui tahapan perakaran
dalam medium agar (in vitro). Beberapa studi sebelumnya telah berhasil menggunakan teknik
microcutting dalam propagasi tanaman kultur jaringan. Namun demikian, keberhasilan tiap jenis
tanaman tampaknya memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi (Aygun & Dumanoglu, 2015; Van
Telgen et al., 1992). Hal ini dapat terjadi bila melihat pada jenis-jenis tanaman yang digunakan
memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada tingkat jenis. Oleh karena itu, parameter-parameter
dan tahapan yang sesuai tentunya menjadi penting dalam mendapatkan keberhasilan aklimatisasi yang
tinggi.
II.

TUJUAN

Mendapatkan informasi teknik aklimatisasi cendana yang efisien dalam mendukung
perbanyakan Cendana klon unggul
III.

METODE DAN PELAKSANAAN

A. Penyiapan eksplan
Keberhasilan aklimatisasi cendana hasil aklimatisasi sangat bergantung pada kualitas eksplan
ataupun tunas tanaman hasil kultur yang akan digunakan. Tunas cendana yang terlalu muda dan kurus
rentan mengalami kegagalan ketika mengalami stress saat penanaman. Tunas yang berukuran kecil
juga memiliki cadangan makanan yang sedikit, hal ini menjadi krusial karena tunas yang akan
ditanam belum memiliki organ akar. Dengan demikian, tunas tersebut akan menggunakan cadangan
energi dari tubuhnya untuk memproduksi organ akar telebih dahulu.

Gambar 1. Persiapan sortifikasi tunas yang akan digunakan untuk aklimatisasi

1. Spesifikasi Tunas
Tunas hasil perbanyakan invitro diseleksi dengan mempertimbangkan penampilan tunas,
dimana menggunakan parameter tinggi, warna daun dan batang, serta kekokohan batang. Dalam fase
perbanyakan tanaman cendana membentuk rumpun, dimana dalam satu rumpun memiliki beberapa
tunas. Tunas yang dipilih adalah tunas yang memiliki tinggi minimal 6 cm, memiliki batang tunas
berwarna hijau gelap, daun berwarna hijau muda hingga gelap, serta batang yang lurus dan relatif
kokoh. Tunas dengan kualifikasi tersebut dinilai sudah cukup tua dan mampu melewati fase
aklimatisasi.
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2. Media Transit
Tunas cendana yang telah melalui sortir disimpan dalam media transit yang berfungsi sebagai
penyimpanan sementara sembari mengumpulkan tunas hingga jumlah tertentu untuk ditanam
bersamaan. Selain itu, media transit berfungsi sebagai pengkondisian tunas tanaman yang terpisah
dari bonggol rumpun tanaman cendana. Fase transit tunas yang telah dipilah tersebut memasuki masa
subkultur yang lebih pendek daripada periode subkultur yang biasanya dilakukan. Tunas cendana
yang berada dalam media transit selama 7 hari mendapatkan asupan makanan dari media kultur yang
baru dengan sedikit penambahan hormon pertumbuhan. Media transit sendiri merupakan media dasar
Murashige & Skoog (MS) dengan konsentrasi penuh dan tambahan gula 30 gram/liter, Agar 7,5
gram/liter serta hormon Kinetin 0,1 ml/L 1000ppm dan 20 ml/L 1000ppm IBA. Tujuan pemberian
hormon tersebut adalah untuk memberikan rangsangan awal pada tunas untuk berakar.

Gambar 2. Tunas cendana hasil sortifikasi yang ditempatkan dalam media transit

B. Aklimatisasi ruang
Suhu merupakan salah satu parameter yang perlu diperhatikan dalam aklimatisasi tanaman hasil
kultur jaringan. Dalam masa perbanyakan di ruang kultur, suhu tanaman selalu dijaga dalam kisaran
suhu 23°– 27°C. Sementara itu, suhu lingkungan alami cendana dapat mencapai 19° - 40°C. Untuk
menjaga agar tanaman tidak langsung stress, maka perlu dilakukan proses adaptasi suhu dan
kelembaban secara berjenjang. Tunas cendana yang berasal dari ruang kultur dibawa keluar dan
ditempatkan di greenhouse selama 1 minggu. Hal ini akan membuat tunas terpapar peningkatan suhu
lingkungan tumbuh secara bertahap dan berfluktuasi, namun tetap dalam kelembaban yang stabil.
Tunas tanaman cendana yang tersimpan dalam botol ditempatkan pada meja yang teduh dan
terhindar dari sinar matahari langsung. Hal ini agar tanaman tidak terlalu stress dan mendapat
peningkatan suhu yang terlalu tinggi akibat terpapar sinar matahari langsung. Setelah 7 - 10 hari,
tunas tanaman cendana dapat digunakan dalam penanaman.
C. Penyiapan media tanam
Media tanam dalam aklimatisasi memiliki peran penting dalam menjaga porositas dan kapasitas
pengikatan air yang dapat diambil oleh tunas tanaman. Porositas menjadi hal yang penting, mengingat
porositas yang baik dapat memudahkan pertumbuhan akar tanaman dan sirkulasi pengikatan udara.
Kapasitas pengikatan air juga menjadi hal yang essensial guna menjaga kelembaban media tanam
yang berakibat terjaganya kesegaran tunas.
Untuk mengurangi potensi kematian tunas akibat kontaminan, maka media tanam perlu
mendapatkan perlakuan terlebih dahulu. Media tanam yang akan digunakan, baik untuk penelitian
ataupun non penelitian, perlu disterilisasi menggunakan air panas. Air panas yang baru saja mendidih
disiramkan kedalam bak penampung media hingga tergenang atau merata. Penyiraman dengan air
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panas diharapkan dapat membunuh kutu ataupun spora jamur yang dapat tumbuh pada media tanam.
Selain penyiraman dengan air panas, media tanam dapat pula dikukus dalam drum besi selama 6 jam.
Media dapat digunakan dan ditakar proporsinya setelah sebelumnya didinginkan selama 1 malam
dengan ditutup plastik. Perlu diketahui lebih jauh, prosedur pemasakan dan penyiraman media
menggunakan air panas tidak dapat menjamin membunuh seluruh kontaminan/organisme pengganggu
yang dapat tumbuh pada media tersebut. Oleh karena itu, media yang akan digunakan tersebut bisa
dikategorikan sebagai media semi steril. Pengkondisian media tersebut bertujuan mengurangi potensi
kehadiran kontaminan yang dapat merugikan pertumbuhan tunas cendana.

Gambar 3. Media tanam yang telah disiram air panas ditempatkan dalam papercup untuk aklimatisasi

D. Penanaman
Kegiatan penanaman tunas pada media tanam dilakukan pada lingkungan dan waktu yang
sesuai serta memperhatikan kualitas tunas yang akan digunakan. Kegiatan penanaman sebaiknya
dilakukan saat pagi hari dimana temperatur lingkungan masih sejuk. Hal ini dilakukan untuk
mencegah tanaman mengalami stress akibat penguapan saat dikeluarkan dari botol dan media
pertumbuhan. Tanaman yang dikeluarkan dari botol kemudian direndam dalam air untuk mengurangi
penguapan yang berlebih, mengingat pertumbuhan tanaman hasil kultur jaringan sangat rentan
terhadap dehidrasi. Perendaman juga berguna untuk menghilangkan tunas dari sisa-sisa agar yang
menempel. Sisa agar yang menempel dapat menjadi sumber pertumbuhan jamur yang akan merugikan
bagi tanaman.

Gambar 4. Penanaman tunas cendana dalam media yang telah disiapkan. A. Perendaman tunas, telah
dibersihkan dari agar, dalam baki air. B. Penanaman tunas dalam media yang ditempatkan dalam papercup
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Penanaman tunas cendana dilakukan dengan hati-hati pada media tanam yang tersedia. Pangkal
tunas cendana ditanam sedalam 1-2 cm dari permukaan media, kedalaman tunas dapat bervariasi
tergantung dari besarnya tunas yang akan ditanam, dengan memperhatikan kemungkinan tunas tidak
akan jatuh /rebah. Penambahan hormon di sekitar tanaman dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat
stress tanaman.
E. Perawatan Tanaman
Keberhasilan aklimatisasi ditentukan juga oleh perawatan tanaman pasca penanaman tunas.
Tunas cendana yang telah diaklimatisasi perlu mendapat perawatan ekstra pada 2 minggu pertama.
Hal ini disebabkan oleh rentannya tanaman akan serangan jamur yang timbul di sekitar media tanam
yang dalam kelembaban tinggi. Tunas tanaman berada dalam sungkup tertutup selama 10 – 12
minggu. Namun demikian, pembukaan sungkup dilakukan secara bertahap dengan
mempertimbangkan kondisi tiap tunas/tanaman. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama kegiatan
perawatan tanaman adalah sebagai berikut:
1. Penyiraman
Penyiraman pasca penanaman dilakukan setelah 2 minggu dengan tetap mempertimbangkan
kondisi kelembaban media. Penyiraman dilakukan secara individual dengan mengukur kelembaban
media terlebih dahulu menggunakan soil-moisturemeter. Media tanam akan mendapat penyiraman
bila kelembaban media berada dibawah 30%. Frekuensi penyiraman dapat ditingkatkan setelah
pembukaan sungkup tanaman telah dilakukan, tentunya dengan tetap memperhatikan kelembaban
media tanam.
2. Penyiangan gulma
Kegiatan penyiangan gulma dilakukan secara simultan dengan kegiatan pengamatan dan
penyiraman tanaman. Kegiatan ini dilakukan agar tanaman dapat memperoleh nutrisi dan cahaya
tanpa terganggu oleh gulma. Selain itu, ketiadaaan gulma dari dalam sungkup dapat memudahkan
pengamatan perkembangan tanaman. Kehadiran gulma juga dapat meningkatkan kelembaban dalam
sungkup, akibat gutasi dan transpirasi, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan jamur dalam
sungkup.
3. Pembukaan sungkup
Pembungkaan sungkup menandakan kemajuan proses aklimatisasi. Pembukaan sungkup dapat
mulai dilakukan setelah 8 minggu dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing tanaman.
Tanaman yang dapat dibuka sungkupnya adalah tanaman yang telah memiliki minimal 2 pasang daun
baru. Daun-daun tersebut berukuran lebih besar daripada daun yang tumbuh saat kondisi in vitro.
Daun baru yang memiliki ukuran lebih besar menandakan tanaman telah mengalami proses adaptasi.
Tanaman yang telah memiliki daun baru memiliki peluang yang sangat besar untuk bertahan saat
sungkup telah dibuka penuh.
Pembukaan sungkup tanaman dilakukan secara berkala dengan dengan durasi awal terbatas
hanya 1 jam, setiap pagi dalam periode 1 minggu. Pada minggu berikutnya, durasi pembukaan
sungkup dilakukan selama 2 jam dengan periode pengulangan 1 minggu. Hal tersebut terus dilakukan
secara bertahap hingga tanaman dapat bertahan, tanpa mengalami layu, selama 6 jam.
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IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aklimatisasi tanaman cendana dengan teknik microcutting memberikan respon bervariasi
terhadap berbagai perlakuan. Hasil pengamatan dan pengukuran setelah 8 minggu menunjukkan hasil
sebagai berikut.
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Gambar 5. Persentase hidup tunas cendana setelah 8 minggu dalam berbagai perlakuan hormon dan komposisi
media

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat 4 perlakuan media. Media 1 (M1)
tersusun atas pasir dan gambut eceng gondok (1:1), media 2 (M2) pasir dan gambut eceng gondok
(1 :2), media 3 (M3) pasir dan gambut (1:3), dan gambut eceng gondok saja (100%).
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Gambar 6. Persentase tanaman cendana berakar setelah 8 minggu dalam berbagai perlakuan hormon dan
komposisi media

Hasil pengamatan selama 8 minggu sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 5 dan 6
menunjukkan respons tunas dalam aklimatisasi menggunakan teknik microcutting. Gambar 5
menunjukkan bahwa secara umum teknik microcutting yang dilakukan memiliki persen hidup yang
tinggi. Ditunjukkan pula bahwa komposisi media 3 yang memiliki rasio pasir 1: 3 gambut memiliki
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rerata persen hidup yang paling tinggi. Hal ini diperkirakan oleh kandungan bahan organik yang
tinggi dapat menahan air dan menjaga kelembaban tanaman dalam sungkup.
Kelembaban adalah salah satu parameter yang sering membuat kematian tanaman hasil kultur
jaringan mengalami kematian. Seperti jamaknya tanaman hasil kultur jaringan, tanaman hasil kultur
jaringan mengalami pertumbuhan abnormal. Pertumbuhan abnormal yang sering dijumpai adalah
belum terbentuk sempurnanya jaringan sel di sekitar stomata pada daun (Hazarika, 2003; Kozai,
1991). Pada fase in vitro jaringan di sekitar stomata cenderung lebih renggang dan memiliki waktu
yang lebih lambat dalam membuka serta menutup organ stomata. Hal ini membuat tanaman dapat
mengalami dehidrasi akibat evapotranspirasi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, proses buka tutup
sungkup secara berkala sangat dibutuhkan dalam fase aklimatisasi, untuk meningkatkan kemampuan
buka – tutup stomata pada tumbuhan.

Gambar 7. Kondisi tunas cendana setelah 8 minggu penanaman. (A) semai cendana yang diangkat dari
papercup, dengan kondisi tanah yang utuh. (B) Pengukuran pertumbuhan akar semai cendana setelah 8 minggu.

Keberhasilan teknik aklimatisasi cendana dengan aplikasi microcutting tentunya tidak hanya
berkaitan dengan kemampuan jenis tersebut untuk bertahan hidup, namun juga untuk berakar. Hasil
pengamatan yang ditunjukkan pada Gambar 6 menunjukkan bahwa media 1 yang memiliki kombinasi
pasir dan gambut yang berimbang (1:1) memiliki rerata pertumbuhan akar yang paling baik di antara
media yang lain. Hal ini dapat dipahami bahwa kondisi media yang memiliki ruang lebih besar/porus
mendukung perangsangan pertumbuhan akar. Hal ini juga dapat berhubungan dengan habitat alami
cendana yang tumbuh dalam tanah berpasir, porus dan memiliki kondisi lebih kering. Melihat hasil
pengamatan secara umum dan sebagaimana terlihat dalam Gambar 5, 6 dan 7, teknik aklimatisasi
dengan microcutting pada cendana memungkinkan untuk dilakukan dan menghasilkan tunas tanaman
cendana yang berakar. Aplikasi microcutting dalam aklimatisasi cendana akan menghemat waktu
dengan melompati fase perakaran in vitro. Dengan demikian, penggunaan waktu dan sumberadaya
dalam proses invitro akan lebih hemat/efisien.
V.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa aplikasi microcutting dalam aklimatisasi cendana
dapat dilakukan dengan keberhasilan yang cukup tinggi dan efisien. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa komposisi media dengan perbandingan seimbang antara pasir dan gambut berhasil
memberikan persentase berakar yang tinggi, dengan ataupun tanpa hormon BAP.
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B. Saran
1. Studi lebih lanjut terkait aplikasi microcutting dengan menggunakan kombinasi hormon yang
berbeda perlu dilakukan untuk mendapat perbandingan hasil yang lebih meyakinkan.
2. Studi korelasi antara kesesuaian media, karakteristik tunas/eksplan dan pertumbuhan dalam
fase aklimatisasi hendaknya dapat dielaborasi lebih jauh.
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