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KEGIATAN RESTORASI 

 
Kegiatan restorasi harus dilakukan pada kawasan bekas tambang, kebakaran, ladang 
atau kawasan terdegradasi yang tidak dapat menjalan kembali fungsinya seperti 
semula sehingga dengan restorasi diharapkan struktur tegakan pulih kembali seperti 
semula atau mendekati sehingga kawasan tersebut dapat menjalankan fungsinya 
kembali seperti semula baik sebagai fungsi produksi atau fungsi konservasi ataupun 
fungsi lindung. 
 
Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan 
restorasi dimana tahapan-tahapan ini harus diketahui, dipahami dan dicermati oleh 
para pelaku restorasi sehingga kegiatan restorasi dapat terlaksana sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai yaitu kembalinya fungsi kawasan seperti semula sesuai 
dengan klausul yang tercantum dalam draft perjanjian pinjam pakai kawasan bahwa 
tidak diperbolehkannya merubah fungsi kawasan. 
 
Hal pertama dan mendasar yang perlu diketahui oleh pelaku restorasi adalah 
lokasi/kawasan yang akan direstorasi adalah nama lokasi, alamatnya dimana dan 
peta lokasi. Hal ini diperlukan untuk kemudahan akses pelaku restorasi menuju lokasi 
serta pelaku restorasi mempunyai gambaran letak kawasan yang akan direstorasi 
terutama terkait dengan aksesibilitas. 
 
Setelah diketahui lokasi yang akan direstorasi maka sebelum dilakukan survey ke 
lapangan, beberapa informasi tentang legal status kawasan (apakah Hutan 
Produksi?, Hutan Konservasi? Atau Hutan Lindung?) dan ijin-ijin terkait baik dari 
Kementerian Lingkungan Hidup seperti dokumen AMDAL, UKL, UPL atau Departemen 
Kehutanan (Permit) serta informasi-informasi yang terkait dengan site history harus 
dikumpulkan. Hal ini diperlukan untuk menentukan arah dan strategi tindakan 
restorasi yang akan dilakukan, dimana restorasi harus dilakukan secara spesifik 
sesuai dengan fungsi kawasan terutama terkait dengan spesies selection. Selain itu 
restorasi harus dilakukan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
ijin-ijin terkait yang telah ditetapkan semula meskidemikian tidak menutup 
kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dalam hal ketentuan-ketentuan yang 
ada didalamnya, mis spesies yang harus ditanam, dalam hal ini pelaku restorasi dapat 
melakukan tindakan restorasi sesuai dengan apa yang diyakininya apabila pelaku 



restorasi mempunyai argumen yang kuat dengan didasari percobaan-percobaan 
ilmiah serta tingkat kesuksesan yang tinggi. 
 
Setelah data-data sekunder dikumpulkan maka tahapan selanjutnya adalah dilakuan 
survey lapangan (ground chek) untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang 
akan direstorasi serta mengumpulkan data site karakteristik dimana untuk 
melakukan kegiatan ini diperlukan keahlian, ketelitian, kecermatan, sense dan 
pengalaman tersendiri dari surveyor. Seorang surveyor yang baik akan mampu 
mengidentifikasi kawasan secara detail dan mengenali kondisi/sifat spesifik yang 
menonjol dari suatu lokasi sehingga mampu mendeliniasi (blocking) dengan baik 
suatu kawasan berdasarkan kondisi spesifiknya dan kemudian mampu menentukan 
metode sampling dan jumlah sample yang tepat yang dapat mewakili kondisi seluruh 
areal kawasan. Adapun data-data site karakteristik yang diperlukan adalah kondisi 
Bio-Fisik dan Sosek kawasan.  
 
Kondisi Bio-fisik meliputi informasi tentang topografi, klimatik, tanah, vegetasi dan 
satwa. Informasi kondisi topografi diperlukan untuk menentukan tindakan konservasi 
lahan yang diperlukan, apakah diperlukan system terasiring atau tidak? Sedangkan 
informasi klimatik diperlukan untuk menentukan jadwal kegiatan penanaman serta 
menentukan spesies yang mampu adaptif dengan kondisi iklim yang ada. Informasi 
tentang kondisi vegetasi diperlukan untuk menentukan tingkat penutupan vegetasi 
serta mengidentifikasi jenis-jenis yang tumbuh di lokasi serta disekitar lokasi yang 
akan direstorasi yang nantinya kemungkinan dapat menjadi sumber bibit untuk 
kegiatan restorasi.  
 
Hal yang terpenting berkaitan dengan kondisi biofisik adalah informasi tentang 
kondisi tanah dimana tanah merupakan media tumbuh tanaman yang akan 
menentukan tanaman dapat hidup atau tidak. Dalam pengumpulan informasi 
tentang kondisi tanah ini diperlukan pemahaman tentang teknik sampling, dimana 
metode sampling dan jumlah sample yang harus diambil harus ditentukan dengan 
tepat. Pada areal yang telah diblocking, selanjutnya dilakukan pengambilan sample 
tanah pada masing-masing blocking area dimana pengambilan sample tanah 
dilakukan pada lapisan top soil (0-30cm) dan sub soil (30-50cm) dengan titik 
pengambilan sample diupayakan untuk dapat mewakili dan tersebar pada masing-
masing blocking area. Selanjutnya sample tanah dilakukan uji laboratorium untuk 
mengetahui sifat fisik dan kimia tanah meski demikian tidak perlu melakukan analisa 
semua sifat fisik dan kimia tanah tetapi sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi 
constraint vegetasi untuk dapat tumbuh seperti tekstur, pH, KTK, Bulk Density, 
Hydrolic conductivity, kadungan unsure hara makro (bahan organic, N, P, K, Ca, Mg) 
dan mineral toxicity seperti Al, Fe, Zn,S, Mn. Berdasarkan uji sample tanah pada 
masing-masing block dan site history kemudian dilakukan pembacaan kendala-
kendala yang ada yaitu menganalisa mengenai contstraint yang mengganggu 
pertumbuhan vegetasi. Constraint-constraint itu dapat berupa kurangnya nutrisi 



tanah, tanah compact, pH yang rendah, KTK yang rendah (<16), HC yang rendah, 
Mg>Ca, tingginya kandungan logam berat seperti: Cu, Al, Zn dan Fe sehingga bersifat 
toxic, mis : kandungan Al > 3 me (60%). 

 
Setelah dilakukan survey lapangan maka tahapan selanjutnya dibuat list vegetasi 
yang potensial untuk ditanam (spesies selection), kemudian ditentukan jenis yang 
terpilih berdasarkan pertimbangan iklim dan adaptibilitas jenis yang biasanya 
dijumpai pada vegetasi yang telah tumbuh pada lokasi restorasi. Dalam pemilihan 
jenis, hal lain yang patut dipertimbangkan adalah ketersedian sumber bibit dan 
kemudahan dalam perbanyakannya serta sesuai dengan tujuan restorasi untuk 
mengembalikan/mendekati struktur awal maka diupayakan untuk menggunakan 
jenis-jenis vegetasi yang ada disekitar kawasan dengan mempertimbangkan 
ketersediaan bibit/benih dan adaptability. Dalam hal kemungkinan penggunaan jenis 
eksotik, hal ini dimungkinkan jika jenis tersebut merupakan pioneer dan dalam 
penanamannya tidak mendominasi dan tidak seperti pada hutan tanaman. 
 
Jenis-jenis yang telah ditentukan kemudian dilakukan perbanyakan bibit sehingga 
menghasilkan bibit yang berkualitas dan plantable (akar sudah masiv sehingga siap 
untuk ditanam). Hal terpenting yang perlu diketahui adalah akar merupakan organ 
tanaman yang penting untuk tanaman dapat hidup karena akar merupakan organ 
vital yang berperan dalam penyerapan unsur-unsur hara dan air untuk produksi 
makanan yang diperlukan tanaman untuk hidup, dibeberapa negara telah 
dikembangkan teknologi peremajaan akar, yaitu akar-akar lateral ujungnya dipotong 
sehingga diharapkan munculnnya tunas-tunas akar baru. Tindakan ini biasanya 
dilakukan pada saat tanaman tumbuhnya stagnan. Perlakuan lain yang berkaitan 
dengan akar adalah pengaktifan akar dengan mikoriza atau bioorganic sehingga akar 
mempunyai kemampuan dengan cepat untuk menembus lubang tanam  sehingga 
tanaman dapat sustain. 
  
Bersamaan dengan kegiatan penyiapan bibit dapat dilakukan kegiatan penyiapan 
lahan (site preparation) yaitu menyiapkan lahan agar cocok untuk ditanami sehingga 
akar tanaman dapat berkembang dengan normal. Penyiapan lahan dapat dilakukan 
dengan melakukan ripping (penggemburan) sehingga tanah menjadi remah, 
pembuatan drainage sehingga tanaman tidak tergenang, menghilangkan kompetisi 
dengan melakukan pembersihan gulma atau menggunakan teknik mulsa. Untuk 
penggemburan tanah disekitar lubang tanam dapat juga dilakukan pemberian 
Terabric, Humic Acid, Teraglue, Terabuster. 
 
Tahapan selanjutnya adalah dilakukan perbaikan kondisi tanah (soil amandment). 
Dengan diketahuinya constraint-constraint pada masing-masing blocking area seperti 
apakah hara ada dan cukup?, apakah hara dalam keadaan tersedia?, apakah hara 
seimbang?, apakah hara kontinyu? maka selanjutnya dapat ditentukan tindakan yang 
perlu dilakukan/ditambahkan untuk memperbaiki kondisi tanah (soil amandment) 



seperti pemberian pupuk, mis NPK untuk mengatasi kurangnya nutrisi tanah, 
penggunaan kompos aktif menggunakan remedy, pemberian Humic Substance 
Complex (HSC) atau polimer untuk mengatasi KTK yang rendah (< 16), penggunaan 
Bio-enzim untuk mengubah unsure hara menjadi tersedia sehingga dapat diserap 
oleh tanaman. 

 
Setelah dilakukan perbaikan kondisi tanah dan bibit dari jenis-jenis yang terpilih telah 
tersedia maka langkah selanjutnya adalah melakukan penanaman. Hal pertama yang 
perlu dilakukan adalah membuat layout (design) penanaman yaitu menentukan jarak 
tanam dan komposisi jenis dimana dalam hal ini perlu dipertimbangkan 
perkembangan tajuk masing – masing spesies tanaman yang pada akhirnya 
diharapkan dapat terbentuk stratifikasi tajuk. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam 
kegiatan penanaman adalah penyiapan lubang tanam dimana ukuran lubang tanam 
harus disesuaikan dengan kesuburan tanah serta ukuran bibit tanaman. Penentuan 
waktu tanam yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan hidup tanaman 
untuk itu dibutuhkan informasi kondisi klimatik di kawasan tersebut. 
 
Jenis-jenis yang terpilih selanjutnya ditanam dan dilakukan kegiatan pemeliharaan 
(penyulaman, weeding, lateral root manipulation) serta monitoring dan evaluasi 
terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Monitoring dilakukan secara kontinyu pada 
saat kegiatan sedang berjalan sehingga tidak melihat hasil. Sedangkan evaluasi 
dilakukan pada akhir kegiatan untuk melihat hasilnya, apakah kegiatan yang telah 
dilakukan berhasil atau tidak. Adapun parameter-parameter yang digunakan untuk 
evaluasi adalah : 
o Tingkat survival, jika survival > 80% maka dianggap tanaman berhasil 
o Apakah pertumbuhan normal, tidak kekuningan, tidak stagnan 
o Apakah akar sudah menembus bagian luar lubang tanam 
o Apakah serasah sudah tercampur dengan tanah (terdekomposisi) 
o Adaptability (tanaman dapat hidup) 
o Sustainability (tanaman dapat melanjutkan hidup) 
o Terbentuknya struktur tegakan 
o Terdapatnya satwa yang ditemukan pada lokasi restorasi 
o Adanya natural kolonisasi 


