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Tabel 1. Timeframe Kegiatan 

Tahapan Kegiatan 
Maret April Mei Juni Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P 

Menentukan Tema 
                            

                            

Menentukan 
penyebab  

                            

                            

Menentukan 
penyebab dominan  

                            

                            

Membuat rencana 
perbaikan  

                            

                            

D 
Melaksanakan 
perbaikan 

                            

                            

C 
Monitoring hasil 
perbaikan  

                            

                            

Evaluasi hasil 
perbaikan  

                            

                            

A 
Membuat standar 
baru  

                            

                            

Melakukan rencana 
selanjutnya 

                            

                            

Nama Gugus : PC REHAB HUTAN 

Seksi  : Human Capital Service 

Departemen : Human Capital 

Perusahaan : Badak LNG 

Dibentuk : Maret 2021  

Fasilitator : Harsono (125746) 

Ketua  : Maulana Ardy Vilyanto (134407) 

Anggota : 1. Mufti Cahyanto (131592) 

    2. Edi Lukito (134505) 

    3. Yosvaldo Gerry SP (314020) 

Struktur Organisasi 

 

OVERVIEW BISNIS 

Badak LNG merupakan perusahaan migas kelas dunia 

yang mengolah gas alam menjadi LNG (Liquefied Natural 

Gas) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) dengan selalu 

mengedepankan inovasi dan melindungi lingkungan 

serta keanekaragaman hayati. 

 

 

 

 

 

LINGKUP KERJA GUGUS 

Tim merupakan kolaborasi dari Departemen Human 
Capital (Human Capital Service), Departemen SHE&Q, 
serta Departemen Finance and Accounting.  

Human Capital Service adalah salah satu Seksi di 

Departemen Human Capital yang menangani 
perumahan, perkantoran, fasilitas umum, serta 
pembibitan dan perbanyakan flora langka atau endemik 
Kalimantan Timur. 

Program CIP ini merupakan program kerja dari Human 
Capital Service, sementara Departemen SHE&Q dan 
Finance & Accounting adalah unit kerja yang berfungsi 
memberikan bantuan teknis dalam proyek ini. 

CAPAIAN 
Tim Berhasil: 

1. Melakukan rehabilitasi lahan pasca kebakaran di 

hutan konservasi area IX. 

2. Meningkatkan C-organik sebesar 85.48% dan 

nitrogen sebesar 169.23% - 227.92% pada lahan 

yang direhabilitasi. 

3. Melakukan penanaman kembali pohon lokal. 

TIMEFRAME PELAKSANAAN KEGIATAN 

■ : Rencana   ■ : Aktual 
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ABSTRAK 

 

Kebakaran hutan merupakan bencana yang sering ditemui di Indonesia. Proses kebakaran terjadi karena 
terakumulasinya tiga unsur utama, yaitu udara (O2), bahan bakar, serta sumber api. Kebakaran hutan 
merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari segi ekonomi, kesehatan, hingga 
lingkungan. Peristiwa kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang cukup 
memprihatinkan. Menurut data dari situs Sipongi.menlhk.go.id, luasan area yang terbakar di Kalimantan 
Timur dapat mencapai 68.524 Ha (tahun 2019) dan masih pada angka 29 Ha pada tahun 2021. Apabila 
insiden kebakaran hutan terjadi, upaya penanganan pemadaman api dan perbaikan pasca kebakaran 
harus secara imbang dilakukan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Badak LNG terkait dampak 
pasca kebakaran hutan, yaitu: 

1. Kondisi tanah lapisan atas menjadi gersang dan rusak pasca kebakaran di lahan Hutan Konservasi 
Area-IX Badak LNG. 

2. Kondisi tanah lapisan atas menjadi gersang dan rusak pasca kebakaran di lahan hutan depan GOR 
Baru Badak LNG. 

3. Kondisi tanah lapisan atas menjadi gersang dan rusak gersang dan rusak pasca kebakaran hutan di 
area sekitar KM-53. 

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, kondisi tanah lapisan atas gersang dan rusak pasca kebakaran 
di lahan hutan konservasi area IX menjadi permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan. 
Bila dilihat dari segi panca mutu, terdapat 3 fokus utama dalam permasalahan ini, yaitu dari segi Quality, 
Delivery, dan HSSE. Hal ini untuk mendukung target pencapaian PROPER Emas sesuai dengan Key 
Performance Indicator (KPI) PT Badak NGL tahun 2021 dan Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman 
Hayati PT Badak NGL tahun 2020.  

Tim PC REHAB HUTAN menciptakan sebuah inovasi dengan melakukan proses rehabilitasi 
menggunakan limbah organik (Non B3) dengan proses Organic Layering. Limbah organik berupa 
potongan rumput dan dedaunan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki lapisan tanah yang terdampak 
kebakaran. Dalam proses dekomposisi, limbah tersebut akan melepaskan senyawa dan materi organik ke 
lapisan tanah. Melalui metode Organic Layering, area tanah yang terdampak kebakaran akan ditimbun 
dengan materi organik (limbah non B3). Dari area seluas 70 m x 30 m (2100 m2), tim membuat 18 plot 
timbunan limbah organik dengan luas 1 m x 30 m dan jarak antar plot sebesar 3 m.  Pada masing-masing 
plot diharapkan terjadi difusi c-organik serta kandungan nitrogen secara vertikal (ke dalam tanah timbunan) 
dan secara horizontal (ke area sekeliling timbunan). Peningkatan c-organik dan nitrogen pada lapisan 
tanah diharapkan dapat menambah kesuburan lahan dan mempercepat proses rehabilitasi. 

Hasil yang didapatkan setelah proses rehabilitasi dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Quality : Lahan seluas 2100 m2 menjadi lebih baik setelah direhabilitasi, bibit pohon lokal 
(Dipterocarpaceae) mampu tumbuh di area tersebut, serta terdapat pemanfaatan 
11.88 ton limbah organik 

2. Cost : Kegiatan rehabilitasi menjadi lebih efisien 33% dengan memanfaatkan limbah 
organik non B3 dari sekitar area perusahaan. 

3. Delivery : Lahan dapat menunjang pertumbuhan 111 pohon lokal dalam waktu 4 bulan 
4. HSSE : Peningkatan kandungan C-organik sebesar 85.48% dan kandungan nitrogen 

sebesar 169.23% - 227.92% pada lahan yang direhabilitasi. 
5. Morale : Pihak peneliti memanfaatkan lahan yang direhabilitasi untuk penelitian flora dan 

fauna serta personel sekitar lebih peduli terhadap penanaman pohon lokal untuk 
rehabilitasi lahan 

Dengan demikian, permasalahan tanah yang rusak pasca kebakaran di hutan PT Badak NGL dapat 
teratasi dan PT Badak NGL juga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di 
lingkungannya. 
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PLAN 

 LANGKAH I - IDENTIFIKASI MASALAH, ANALISIS RISIKO, DAN 
PRIORITISASI MASALAH 

1A) LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Kebakaran hutan merupakan bencana yang sering ditemui di Indonesia. Proses kebakaran terjadi 

karena terkumulasinya tiga unsur utama, yaitu udara (O2), bahan bakar, serta sumber api. Kebakaran 

hutan merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari segi ekonomi, kesehatan, hingga 

lingkungan. Merosotnya nilai ekonomi dapat disebabkan oleh banyaknya hasil perkebunan yang habis 

terbakar sehingga merugikan petani. Dari segi kesehatan, asap kebakaran hutan dapat memicu 

munculnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga iritasi pada mata, hidung dan 

tenggorokan. Sementara dari segi lingkungkan atau kajian ekologis, kebakaran hutan berpotensi 

memusnahkan banyak plasma nutfah, mengganggu keseimbangan ekosistem, hingga berdampak pada 

merosotnya keanekaragaman hayati. 

 

Gambar 1. Hutan di Badak LNG 

Peristiwa kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang cukup 

memprihatinkan. Menurut data dari situs Sipongi.menlhk.go.id, luasan area yang terbakar di Kalimantan 

Timur dapat mencapai 68.524 Ha (tahun 2019) dan masih pada angka 29 Ha pada tahun 2021. Kebakaran 

hutan yang terjadi dapat berupa alamiah atau karena campur tangan manusia. Musim kemarau panjang 

dapat memicu titik api yang dapat dengan cepat membakar serasah kering, sehingga menimbulkan 

kebakaran hutan besar. Sementara dari segi manusia, pembukaan lahan instan dengan cara dibakar, 

apabila tidak terkontrol, dapat menyebar ke berbagai area hutan.  

Apabila insiden kebakaran hutan terjadi, upaya penanganan pemadaman api dan perbaikan pasca 

kebakaran harus secara imbang dilakukan. Hutan pasca terbakar akan kehilangan banyak fungsi biotik 

dan abiotik karena sebagian makhluk hidup yang ada di dalamnya telah musnah dan kondisi fisik tanah 

berubah. Kebakaran hutan mampu meningkatkan pH tanah, meningkatkan N-NH4
+, fosfor tersedia, Na+, 

K+ dan Mg2+ , serta menurunkan KTK, dan Ca2+ (Gimeno-Garcia et al., 2000). Ketersediaan hara N pasca 

kebakaran ternyata meningkat. Peningkatan N baik dalam bentuk NH4+ dan NO3- dari pasca kebakaran 

ternyata memiliki pengaruh jangka pendek, sebab pada dua tahun setelah kejadian kebakaran jumlah N 

makin menurun. Penurunan tersebut terkait dengan makin rendahnya laju mineralisasi dan juga nitrifikasi 

serta meningkatnya laju immobilisasi (Firmansyah dan Subowo 2012). 
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Tabel 1. Pengaruh suhu intensitas kebakaran terhadap karakteristik biologi dan kimia tanah 

 

Secara alami, suksesi sekunder akan terjadi pasca kebakaran hutan yang ditandai dengan 

tumbuhnya vegetasi tingkat bawah dan terus berkembang hingga akhirnya hutan pulih seperti semula. 

Proses suksesi sekunder ini dapat berlangsung hingga puluhan tahun. Campur tangan manusia dalam 

merekayasa suksesi dapat mempercepat pemulihan hutan pasca terbakar. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan adalah dengan memperbaiki struktur tanah dan melakukan penanaman pohon lokal. Sebagai 

perusahaan yang beroperasi di area hutan Kalimantan Timur, Badak LNG berkomitmen untuk turut serta 

dalam menjaga kelestarian hutan. 

Rehabilitasi area hutan dalam upaya pelestarian lingkungan untuk mendukung pencapaian 

PROPER Emas sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) PT Badak NGL tahun 2021 dan 

Kebijakan Keanekaragaman Hayati PT Badak NGL 2019-2021. 

Tabel 2. Identifikasi Masalah  

Masalah Foto 
Kode 

Masalah 

Kondisi tanah lapisan atas menjadi gersang dan rusak pasca 
kebakaran di lahan hutan konservasi area IX Badak LNG 

 

A 

Kondisi tanah lapisan atas menjadi gersang dan rusak pasca 
kebakaran di lahan hutan depan GOR Baru Badak LNG 

 

B 

Kondisi tanah lapisan atas menjadi gersang dan rusak gersang 
dan rusak pasca kebakaran hutan di area sekitar KM-53 

 

C 
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1B) STRATIFIKASI MASALAH 

Beberapa lahan di area PT Badak NGL yang telah mengalami kebakaran dapat dilihat pada peta berikut: 
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a) LOKASI A: Badak LNG memiliki wilayah bernama Hutan Konservasi Area IX Badak LNG yang 
dihuni oleh berbagai macam flora dan fauna. Beberapa flora langka dan endemik seperti meranti 
dan ulin dapat ditemukan mulai dari ukuran terkecil (seedling) hingga ukuran dewasa dengan tinggi 
mencapai lebih dari 15 meter. Keanekaragaman hayati fauna juga sangat bernilai tinggi. Beberapa 
fauna langka seperti orang utan Kalimantan, bekantan, serta lutung merah hidup tanpa gangguan 
atau konflik di sepanjang area hutan sekunder ini. Pada tahun 2015, di koordinat 0.0955084, 
117.4508670 telah terjadi kebakaran hutan yang merusak area Hutan Konservasi Area IX Badak 
LNG. Kebakaran ini terjadi tidak jauh dari lokasi Well 16. Sekitar 70 x 30 m area hutan habis 
terbakar hingga menyisakan lahan gundul. Suksesi atau perbaikan pasca kebakaran telah terjadi 
secara alami, namun hingga tahun 2021, komposisi yang tumbuh hanya sebatas pada tanaman 
paku dan kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang menyukai substrat dengan 
kandungan unsur hara minim. Jenis tanaman pemakan serangga ini menyukai area dengan kadar 
nitrogen rendah. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa di daerah tersebut, kebakaran hutan 
telah merubah komposisi tanah dari segi kandungan zat hara.  
 

     
 

Gambar 2. (A) Lokasi area pasca kebakaran (B) Lapisan arang pada kayu pasca terbakar (B) 
Kantong semar Nepenthes mirabilis sebagai bioindikator kesuburan lingkungan 

 
b) LOKASI B: Salah satu ruang terbuka hijau di area Badak LNG adalah hutan di depan GOR baru. 

Pada tahun 2018 terjadi kebakaran cukup besar pada salah satu lahan yang berjarak 100 meter 
dari jalan utama. Kebakaran ini terletak tidak jauh dari lokasi Well 11. Kebakaran pada area 
tersebut diduga kuat berasal dari aktifitas warga yang berbatasan langsung dengan Badak LNG. 
Pembukaan lahan untuk bercocok tanam dengan metode pembakaran cukup populer dan cepat 
dalam membersihkan gulma. Sebagai salah satu wilayah yang perlu penanganan untuk rehabilitasi 
lahan, faktor sosial menjadi penting untuk diperhatikan. Terdapat dua kepentingan yang akan 
berbenturan, yaitu dari sisi Badak LNG dan sisi masyarakat. Perusahaan harus menjalankan 
komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan, sementara masyarakat memiliki motif 
ekonomi terhadap lahan tersebut. 
 

      
 

Gambar 2. (A) Lokasi area pasca kebakaran di seberang GOR yang didominasi kantong semar 
(B) Kantong semar Nepenthes mirabilis sebagai bioindikator kesuburan lingkungan 
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c) LOKASI C: Pada tahun 2018, salah satu lahan hutan di KM 53 mengalami kebakaran. Lahan yang 
terbakar sangat dekat dengan jalur pipa Badak LNG. Dalam kebakaran ini, flora dan fauna lokal 
mengalami kematian dan akan berimbas pada kemerosotan keanekaragaman hayati di wilayah 
tersebut. Proses rehabilitasi lahan perlu untuk dilakukan namun harus dengan mematuhi SOP atau 
standar yang berlaku. Hal ini dikarenakan area sensitif yang bersinggungan langsung dengan jalur 
pipa. 
 

     
Gambar 2. (A) Lokasi area pasca kebakaran di KM 53 (B) Kondisi tanah gersang 

1B) GRAFIK PARETO MASALAH 
Tabel 3. Analisis Pareto 

No. Masalah 
Kode 

Masalah 
Tingkat 

Kepentingan 
Biaya Aksesibilitas Total 

1 

Kondisi tanah lapisan atas 
menjadi gersang dan rusak 
pasca kebakaran di lahan 
hutan konservasi area IX 

Badak LNG 

A 4 5 5 14 

2 

Kondisi tanah lapisan atas 
menjadi gersang dan rusak 
pasca kebakaran di lahan 
hutan depan GOR Baru 

Badak LNG 

B 1 2 4 7 

3 

Kondisi tanah lapisan atas 
menjadi gersang dan rusak 
gersang dan rusak pasca 
kebakaran hutan di area 

sekitar KM-53 

C 5 2 1 8 

 

Tabel 4. Kriteria Pembobotan untuk Tabel Analisis Pareto 

Kriteria Pembobotan 

Tingkat Kepentingan Biaya Aksesibilitas 

5. termasuk dalam area konservasi dan sekitar area kilang badak lng 5. < 200 juta 5. 0-25 m 

4. termasuk dalam area konservasi dan termasuk dalam zona 3 badak LNG 4. 200-1 milyar 4. 25-100 m 

3. tidak termasuk dalam area konservasi tetapi masuk ke area RTH 3. 1-2.5 milyar 3. 100-500 m 

2. bukan area konservasi dan bukan area RTH 2. 2.5 - 10 milyar 2. 500 - 1000 m 

1. Bukan termasuk kelompok area diatas 1. > 10 milyar 1. > 1000 m 
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Grafik 2. Diagram Pareto 

1C) Aspek Panca Mutu 

Analisis matriks risiko (SOP/BSMART/03-14 Task Risk Assessment) dilakukan untuk menentukan tingkat 
risiko dari setiap masalah sehingga dapat ditentukan masalah yang berdampak paling dominan dan harus 
segera diselesaikan. Hasil uji risiko terhadap permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 5. Matriks Risiko 

Probability likelihood Weight Risk= (Probability or likelihood) x (Severity of consequence) 

Very Likely (VL) (16) 16 32 64 128 256 

Likely (L) (8) 8 16 32 64 128 

Possible (P) (4) 4 8 16 32 64 

Unlikely (U) (2) 2 4 8 16 32 

Very Unlikely (VU) (1) 1 2 4 8 16 

Severity of Consequence Minor (Mn) Moderate (Md) Serious (Sr) Major (Mj) Catastrophic (Ct) 

Weight (1) (2) (4) (8) (16) 

Tabel 6. Panca mutu 

Panca mutu Dampak Probability Severity Risk level 

Quality Lahan konservasi flora dan fauna berkurang sebesar 
2100 m2 

8 2 16 

Cost Terdapat biaya pemulihan lahan pasca kebakaran 4 2 8 

Delivery Proses pemulihan lahan pasca kebakaran secara 
alami membutuhkan waktu yang lama 

8 2 16 

HSSE Ekosistem, flora, fauna, dan cadangan air tanah 
terpengaruh oleh dampak kebakaran hutan 

8 4 32 

Morale Kenyamanan peneliti atau pihak sekitar terganggu 
oleh keadaan hutan pasca terbakar 

4 1 4 

Sementara itu, prediksi manfaat dan masalah potensial dari rehabilitasi lahan hutan pasca kebakaran 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Manfaat dan Masalah Potensial 

Faktor Sasaran Manfaat Potensial Masalah Potensial 

Quality 
Mengembalikan fungsi lahan 
seluas 2100 m2 yang terdampak 
kebakaran agar kembali lestari 

Keanekaragaman flora dan 
fauna meningkat 

Indeks keanekaragaman 
hayati nilainya tidak sama 
seperti rona awal (sebelum 
kebakaran) 

14

7
8

0

5

10

15

Terjadi kebakaran di lahan hutan
konservasi area IX Badak LNG

Terjadi kebakaran di lahan hutan depan
GOR Baru Badak LNG

Terjadi kebakaran hutan di area sekitar
KM-53

Total
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Faktor Sasaran Manfaat Potensial Masalah Potensial 

Cost 
Efisiensi biaya pengolahan 
lahan pasca terbakar 

Terdapat penghematan biaya 
pengadaan bahan organik, 
karena memanfaatkan limbah 
non B3 dari area sekitar Badak 
LNG 

Biaya pengeluaran akan 
semakin besar apabila luasan 
area rehabilitasi bertambah  

Delivery 
Percepatan suksesi area lahan 
pasca kebakaran 

Ekosistem dan 
keanekaragaman hayati 
makhluk hidup di area 
terdampak kebakaran akan 
pulih lebih cepat 

Flora dan fauna penyusun 
keanekaragaman hayati 
berpotensi tidak sama seperti 
rona awal (sebelum 
kebakaran) 

HSSE 
Perbaikan ekosistem tanah 
melalui peningkatan kandungan 
C-organik dan nitrogen 

Tanah dengan kualitas organik 
yang baik dapat menunjang 
pertumbuhan bibit pohon 
dengan baik 

Cuaca dengan intensitas 
panas berlebihan dapat 
menjadi penghambat 
perbaikan ekosistem 

Morale 
Meningkatkan rasa nyaman 
bagi peneliti dan pihak sekitar 

Peneliti dapat kembali 
memanfaatkan lahan tersebut 
untuk penelitian 
keanekaragaman hayati 

Kondisi flora dan fauna pasca 
kebakaran kemungkinan tidak 
sesuai dengan harapan 
peneliti 

 

1D) Alasan Penentuan Tema dan Kompleksitas Isu 

Berdasarkan Analisis Diagram Pareto di atas, maka masalah A yaitu kondisi tanah lapisan atas gersang 
dan rusak pasca kebakaran di lahan hutan konservasi area IX menjadi permasalahan yang mendesak 
untuk segera diselesaikan. Bila dilihat dari segi panca mutu, terdapat 3 fokus utama dalam permasalahan 
ini, yaitu dari segi Quality, Delivery, dan HSSE. Hal ini untuk mendukung target pencapaian PROPER 
Emas sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) PT Badak NGL tahun 2021 dan Kebijakan 
Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT Badak NGL tahun 2021. 

Oleh karena itu, dalam rangka mengembalikan fungsi lahan pasca kebakaran di hutan area IX seperti 
kondisi semula, tim PC Rehabhutan melakukan inovasi pemanfaatan limbah organik (potongan rumput, 
dedaunan, sampah dapur) untuk merehabilitasi dan memperbaiki lapisan organik pada tanah. Sumber 
dana untuk kegiatan rehabilitasi berasal dari Departemen Human Capital PT Badak NGL (ABHCH-FE000-
00-75520) dan Cost Center Jasnaker (ABHCBH-FE000-00-75510). 
 
1E) Persetujuan Pimpinan 

Komentar atasan terhadap judul: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Diketahui Disetujui Dibuat 
 

 
 
 

Busori Sunaryo 
Senior Manager, Human Capital 

 
 
 
 

Ravito Karismael 
Manager, Human Capital Service 

 
 
 
 

Maulana Ardy Vilyanto 
Ketua PC REHABHUTAN 
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PLAN 

 LANGKAH II – ANALISIS SEBAB & AKIBAT 

2A) Diagram Tulang Ikan 

Metode untuk menentukan akar permasalahan dan analisis sumber masalah dilakukan dengan 
menggunakan diagram tulang ikan (Fishbone) seperti pada gambar berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik 3. Diagram Tulang Ikan (Fishbone) untuk Analisis Permasalahan 

2B) URAIAN FAKTOR PENYEBAB 
Berdasarkan diagram fishbone tersebut didapatkan 5 masalah yang memiliki tingkat dampak hasil 
bervariasi. Masalah-masalah tersebut kemudian dibuat analisis seperti pada tabel berikut: 

Tabel 8. Tabel Sebab Akibat berdasarkan Diagram Fishbone 

Faktor Sebab Akibat 

Lingkungan 
Efek dari kebakaran merubah struktur tanah 
dan mengganggu ekosistem 

Keanekaragaman hayati menurun, terdapat 
gangguan pada penyerapan air tanah karena 
kurangnya pepohonan 

Orang Kurangnya awareness dan inovasi 
Tidak tercipta inovasi yang berkaitan dengan 
rehabilitasi tanah pasca kebakaran hutan 

Alat 
Alat kurang lengkap dalam penanganan 
rehabilitasi tanah 

Tidak terlaksananya upaya penggemburan 
tanah 

Bahan 
Penggantian lapisan tanah (penambalan) 
dengan tanah yang baru akan berdampak 
pada ekosistem 

Ekosistem di sekelilingnya akan ikut 
terpengaruhi apabila tanahnya diambil untuk 
penambalan 

Cara 
Belum terdapat  metode rehabilitasi lapisan 
tanah pasca kebakaran hutan dengan 
pemanfaatan limbah organik 

Limbah organik di sekitar Badak LNG tidak 
termanfaatkan secara maksimal 

 

 



 

12 | P C  R E H A B  H U T A N  
 

 
PLAN 

 LANGKAH III – MENENTUKAN PENYEBAB DOMINAN 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dikerucutkan untuk mencari faktor penyebab 
dominan. Pembobotan faktor penyebab dominan ini didasarkan pada aspek tingkat kepentingan, dampak 
terhadap hasil serta tingkat kemudahan seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 9. Tabel Pembobotan Faktor Penyebab Dominan 

No. Masalah 
Kode 

Masalah 

Output pada 
perbaikan 
masalah 

Kualitas 
inovasi pada 

perbaikan 
masalah 

Tingkat 
Kemudahan 
perbaikan 
masalah 

Total 

1 
Efek dari kebakaran merubah struktur tanah 

dan mengganggu ekosistem 
A 5 5 5 15 

2 Kurangnya awareness dan inovasi B 3 3 4 10 

3 
Alat kurang lengkap dalam penanganan 

rehabilitasi tanah 
C 5 3 2 10 

4 
Penggantian lapisan tanah (penambalan) 
dengan tanah yang baru akan berdampak 

pada ekosistem 
D 5 1 2 8 

5 
Belum terdapat  metode rehabilitasi lapisan 

tanah pasca kebakaran hutan dengan 
pemanfaatan limbah organik 

E 5 5 5 15 

Tabel 10. Kriteria Pembobotan  

Kriteria Pembobotan 

Output pada perbaikan masalah 
Kualitas inovasi pada perbaikan 

masalah 
Tingkat Kemudahan perbaikan 

masalah 

5. Output perbaikan dapat dibuktikan 
dengan data kuantitatif serta kualitatif 
dengan potensi pengembangan dan 
replikasi 

5. Peluang perbaikan masalah untuk 
diangkat menjadi inovasi bernilai  
tinggi, memiliki ciri khas (unik), serta 
tidak banyak inovasi serupa yang 
beredar 

5. Perbaikan masalah mudah dilakukan, 
tidak terdapat risiko yang berarti bagi 
personel di lapangan sehingga 
pertimbangan manajemen tidak begitu 
berat 

4. Output perbaikan hanya dapat 

dibuktikan dengan data kuantitatif, 
terdapat potensi pengembangan dan 
replikasi 

4. Peluang perbaikan masalah untuk 
diangkat menjadi inovasi bernilai  
tinggi, dan tidak banyak inovasi 
serupa yang beredar 

4. Perbaikan masalah dapat dilakukan 
namun membutuhkan pertimbangan 
lebih dari manajemen departemen 
(internal), terutama terkait 
keselamatan kerja dan lingkungan 

3. Output perbaikan hanya dapat 
dibuktikan dengan data kualitatif, 
terdapat potensi pengembangan dan 
replikasi 

3. Peluang perbaikan masalah untuk 
diangkat menjadi inovasi bernilai  
sedang dikarenakan ada beberapa 
inovasi serupa yang beredar 

3. Perbaikan masalah dapat dilakukan 
namun pertimbangan harus dilakukan 
pada lintas disiplin ilmu atau lintas 
departemen, terutama terkait 
keselamatan kerja dan lingkungan 

2. Output perbaikan hanya dapat 
dibuktikan dengan data kuantitatif 
tanpa potensi pengembangan dan 
replikasi 

2. Peluang perbaikan masalah untuk 
diangkat menjadi inovasi bernilai 
kecil dikarenakan banyak inovasi 
serupa yang beredar 

2. Perbaikan masalah sulit dilakukan 
karena adanya potensi bahaya 
terhadap lingkungan 

1. Output perbaikan hanya dapat 

dibuktikan dengan data kualitatif 
tanpa potensi pengembangan dan 
replikasi 

1. Perbaikan masalah tidak 
menciptakan sebuah inovasi 
(metode telalu umum) 

1. Perbaikan masalah sulit dilakukan 
karena adanya potensi bahaya 
terhadap lingkungan dan personel di 
lapangan 
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Dari tabel di atas, diperoleh nilai total untuk masing masing permasalahan. Hasil tersebut dapat dilihat 

lebih jelas dalam histogram berikut ini: 

 

Grafik 4. Histogram Pembobotan 

Berdasarkan histogram di atas, hasil pembobotan dengan nilai tertinggi yang harus segera diselesaikan 
yaitu: 

1. Efek dari kebakaran merubah struktur tanah dan mengganggu ekosistem  
2. Belum terdapat  metode rehabilitasi lapisan tanah pasca kebakaran hutan dengan pemanfaatan 

limbah organik 
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PLAN 

 LANGKAH IV – PLANNING AND VALUE CREATION EXPECTATION 

 

4A) RENCANA PENANGGULANGAN MENGGUNAKAN METODE 5W + 2H 

Tabel 11. Analisis Metode 5W+2H 

 
Proses rehabilitasi lahan yang dilaksanakan akan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Data yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah peta dasar areal yang akan dievaluasi dan status analisis kesuburan tanah 

berdasarkan tipe jenis tanah. 

2. Survei Lahan 

Survei lahan ini bertujuan mengumpulkan informasi luas lahan, aspek kelerengan, aliran air di 

permukaan tanah, sebaran vegetasi/pohon, dan sejarah penggunaan lahan. Informasi yang diperoleh 

digunakan untuk membantu pengembangan rencana penggunaan lahan, serta mengevaluasi dan 

memprediksi penggunaan lahan selanjutnya.  

3. Analisis Awal Kondisi Tanah dan Identifikasi Bioindikator 

Langkah selanjutnya setelah survei lahan adalah pengambilan sampel tanah untuk dianalisa sifat kimia 

dan biologisnya. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode komposit atau 

metode tanah gabungan. Dalam metode ini, beberapa sub tanah individu yang berada pada tanah 

homogen akan digabung menjadi satu. Hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari pengambilan 

sampel dari areal timbunan dan pastikan mewakili hamparan lahan. Satu sampel tanah komposit dapat 

mewakili petak yang terdiri dari beberapa sampel individu. 

 

 

 

No 
Penyebab 
Dominan 

Why How What When Who Where 
How 
much 

 
Target 

1. Lingkungan 

Efek dari 
kebakaran 
merubah 
struktur 

tanah dan 
mengganggu 

ekosistem  

Melakukan 
rehabilitasi 

Melakukan 
proses 

rehabilitasi 
lapisan tanah 

bagian atas untuk 
memperbaiki 

struktur organik, 
terutama dari segi 

kandungan C-
organik dan 

nitrogen 

Juni 2021 

PC 
REHAB 
HUTAN 

Hutan 
Konservasi 

Area IX 

N/A 

Memperbaiki 
lahan hutan 
yang rusak 

pasca 
kebakaran 

hutan 

2. Cara 

 
Perlu 

metode 
ramah 

lingkungan 
dalam 

rehabilitasi 
 

Memanfaatkan 
limbah organik 
(Non B3) dari 
sekitar Badak 

LNG untuk 
proses 

rehabilitasi 
lahan 

Limbah organik 
akan 

dikomposkan di 
lahan yang rusak 

untuk 
melepaskan 

kandungan NPK 
ke lapisan tanah 

sehingga 
kandungan 

organik 
meningkat 

Juni - 
September 

2021 
N/A 

Rehabilitasi 
lahan dengan 
pemanfaatan 

limbah organik 
ramah 

lingkungan 
dapat 

memperbaiki 
lapisan atas 

tanah 
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Teknik Pengambilan Sampel Tanah: 

 Peralatan yang digunakan untuk pengambilan sampel tanah adalah: cangkul atau sekop, wadah 

untuk mengumpulkan dan menggabungkan sampel tanah individu, plastik sampel, label, alat tulis, 

dan GPS untuk menentukan koordinat.  

 Pengambilan sampel tanah dengan cara komposit menggunakan teknik acak dengan menentukan 

titik-titik pengambilan sampel secara acak yang mewakili satu bidang tanah. Setiap titik individu 

pengambilan sampel diambil pada kedalaman 0-20 cm dengan berat ±500 g, dalam keadaan 

lembab. Sampel setiap titik selanjutnya digabung menjadi satu wadah dan sampel ini telah mewakili 

satu bidang tanah atau disebut sampel komposit. Setelah seluruh sampel komposit telah 

didapatkan, setiap sampel dimasukan kedalam kantong plastik dengan berat 1 kg per kantong yang 

kemudian diberi label.  

 Sampel akan dikirim ke Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman 

Samarinda atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur untuk pengujian. 

 

Gambar 3. Titik Lokasi untuk pengambilan sampel tanah (A) Lokasi lahan pasca kebakaran 

hutan (B,C,D,E) Lokasi pembanding 

Sampel tanah yang telah dikomposit, selanjutnya akan dianalisis status Kimia Tanahnya. Parameter 

yang akan digunakan adalah: 

 pH tanah (H2O dan KCl 1:1) 

 C-organik (metode Walkley-Black) 

 Nitrogen Total (metode Kjeldahl) 

 Fosfor Tersedia (metode Bray I) 

 Kalium (K2O) tersedia  

Informasi tersebut akan digunakan untuk rancangan selanjutnya dalam penggunaan bahan organik. 
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Selain analisis awal tanah, identifikasi tumbuhan kantong semar sebagai bioindikator kesuburan tanah 

juga dilakukan. Lahan pasca terbakar yang akan direhabilitasi memiliki berbagai macam vegetasi 

pionir. Namun, terdapat dominansi vegetasi berupa Nepenthes atau nama lokalnya kantong semar. 

Kantong semar mempunyai habitat yang unik, dimana tanaman ini akan tumbuh dengan baik pada 

kondisi miskin unsur hara. Setiap tanaman kantong semar akan diidentifikasi, mulai dari jenis dan 

ukurannya. 

4. Proses Rehabilitasi Lahan 

 Proses Pembersihan Lahan 

Lahan seluas 70 m x 30 m dibersihkan dari gulma dan tanaman pengganggu. Selain itu, personel 

juga memasang patok sebagai penanda area yang akan direhabilitasi. 

 Pengaplikasian Bahan Organik Limbah Non B3 

Setelah hasil analisis kesuburan tanah diketahui, selanjutnya akan dilakukan pemberian bahan 

organik Limbah Non B3 guna perbaikan unsur-unsur yang berubah pasca kebakaran. Cara 

pemberian bahan organik akan menggunakan metode “Organic Layering”, yaitu dengan menyebar 

bahan organik di permukaan tanah pada plot-plot tertentu. Limbah organik berupa potongan rumput 

dan dedaunan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki lapisan tanah yang terdampak kebakaran. 

Dalam proses dekomposisi, limbah tersebut akan melepaskan senyawa dan materi organik ke 

lapisan tanah. Dari area seluas 70 m x 30 m (2100 m2), tim membuat 18 plot timbunan limbah 

organik dengan luas 1 m x 30 m dan jarak antar plot sebesar 3 m.  Pada masing-masing plot 

diharapkan terjadi difusi C-organik serta kandungan nitrogen secara vertikal (ke dalam tanah 

timbunan) dan secara horizontal (ke area tanah sekeliling timbunan). Bahan organik didapatkan 

dari kompos dan sampah non B3 yang ada di sekitar Badak LNG, seperti: sampah potong rumput, 

sampah dedaunan, serta limbah dapur. Selain dumping bahan organik, pemberian starter 

dekomposer EM4 juga akan rutin dilakukan. 

 
Gambar 4. Skema metode Organic Layering 
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5. Penanaman di Lahan dan Proses Monitoring 

 Proses Dekomposisi 

Setelah pemberian bahan organik selesai, dibutuhkan proses inkubasi (area terbuka) untuk 

mendekomposisi bahan tersebut. Untuk tanah, sifat bahan organik ini adalah slow release yang 

juga berguna untuk efisiensi penggunaan pupuk dan tidak mudah tercuci unsur haranya. 

 Proses Penanaman 

Selama dua kali seminggu, personel rutin melakukan penyiraman menggunakan air dari #WWTP 

48 (Plant pengolahan air Badak LNG) dan ditambahkan EM4 sebagai starter dekomposisi. Setelah 

itu, personel melakukan penanaman bibit pohon Dipterocarpaceae (Meranti-merantian, Kapur) dan 

ulin. Setiap pohon diberikan area tanam sebesar 4 x 4 m. 

 Proses Monitoring 

Personel rutin memeriksa kondisi dari dekomposisi bahan organik melalui kondisi tanaman. 

6. Analisis Akhir Kondisi Tanah dan Tanaman 

Proses dekomposisi akan menghasilkan serasah pada permukaan tanah. Setelah proses dekomposisi 

selesai, maka akan dilanjutkan pengecekan kondisi kandungan tanah serta tanaman. Sampling untuk uji 

tanah tetap menggunakan metode komposit dengan 4 titik sampel pada bagian plot timbunan (difusi 

vertikal) serta 2 titik sampel pada tanah di antara timbunan (zona difusi horizontal) di lokasi A. Pada metode 

komposit, setiap titik area sampling akan diambil 5 sampel tanah dan digabungkan menjadi 1 bagian untuk 

pengujian. Gabungan sampel ini akan mewakili suatu bidang tanah. Sampel akan dikirim ke Laboratorium 

Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman Samarinda atau Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur untuk pengujian. 

 
Gambar 5. Skema sampling tanah akhir 
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7. Evaluasi dan Standardisasi 

Hasil akhir dari penelitian akan dievaluasi. Apabila kandungan materi organik pada tanah meningkat, maka 

diharapkan tanaman dapat tumbuh dengan subur. 

 

Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran 
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4B) TABEL ANALISIS ALTERNATIF SOLUSI DAN RISIKO 

Tabel 12. Analisis Alternatif Solusi dan Risiko 

Faktor Penyebab Akibat 
Alternatif 

Solusi 
Analisis Hasil 

& Risiko 
Keputusan 

Lingkungan  

Lapisan tanah 
atas menjadi 
rusak pasca 
kebakaran 

hutan 

Ekosistem 
terganggu, 

keanekaragaman 
hayati menurun, 

terdapat 
gangguan pada 
penyerapan air 
tanah karena 

kurangnya 
pepohonan 

Rehabilitasi 
lahan pasca 
kebakaran 

Lapisan tanah 
menjadi lebih 

subur dan dapat 
ditanami bibit 
pohon lokal 

YA 

Cara 
Belum ada  

metode baru 

Pengerjaan 
rehabilitasi tanah 

belum ramah 
lingkungan dan 

kurang maksimal 

Pemanfaatan 
limbah organik 

dari sekitar 
Badak LNG 

dengan metode 
Organic 

Layering untuk 
memperbaiki 

lapisan organik 
tanah pasca 
kebakaran 

hutan 

Kandungan 
organik dan 

nitrogen 
meningkat pada 

lapisan tanah 
atas 

YA 

 

4C) PENETAPAN TARGET VALUE CREATION BERDASARKAN PANCA MUTU 

Tabel 13. Target Value Creation Berdasarkan Panca Mutu 

PANCA 
MUTU 

Sasaran Awal (SMART-C) 

Quality 
Mengembalikan fungsi lahan seluas 2100 m2 yang terdampak kebakaran agar kembali 

lestari 

Cost  Efisiensi biaya pengolahan lahan pasca terbakar 

Delivery Percepatan suksesi area lahan pasca kebakaran 

HSSE 
Perbaikan ekosistem, terutama pada kondisi tanah pasca kebakaran untuk menunjang 

kegiatan penanaman pohon lokal 

Morale Meningkatkan rasa nyaman bagi peneliti dan pihak sekitar 
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4E) REFERENSI STANDARD INOVASI 

Di Indonesia, percobaan untuk rehabilitasi lahan pasca kebakaran telah banyak dilakukan. Beberapa 
contoh laporan penelitian tentang proses rehabilitasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 14. Beberapa laporan mengenai Rehabilitasi Hutan Pasca Kebakaran 

No Judul Penelitian Penulis Metode 

1. 

Rehabilitasi Lahan pada Area 

Bekas Terbakar dengan Jenis 

Tanah yang Berbeda di 

Kabupaten Gunung Mas 

Kalimantan Tengah 

Fathia AA, Hilwan I, Wibowo C. 
2019. Rehabilitasi Lahan pada 
Area Bekas Terbakar dengan 
Jenis Tanah yang Berbeda di 

Kabupaten Gunung Mas 
Kalimantan Tengah. Media 
Konservasi. 24(1): 20-28. 

Penelitian ini terdiri atas 6 kombinasi perlakuan, 
yaitu: 

(1) B0C1: kontrol, ditanam secara acak;  

(2) B0C2: kontrol, ditanam secara baris;  

(3) B1C1: dolomit + biochar + kompos, ditanam 
secara acak;  

(4) B1C2: dolomit + biochar + kompos, ditanam 
secara baris;  

(5) B2C1: dolomit + NPK, ditanam secara acak;  

(6) B2C2: dolomit + NPK, ditanam secara baris. 

2. 
Rehabilitasi Hutan/Lahan Rawa 

Gambut Bekas Terbakar 

Arinal, I. dan INN. Suryadiputra. 
2004. Kegiatan Penanaman 

Kembali (Rehabilitasi) Berbagai 
Jenis Tanaman Kehutanan 
pada Lahan Gambut Bekas 
Terbakar di dalam Kawasan 

Taman Nasional Berbak Jambi. 
CCFPI. Wetlands International 

– Indonesia Programme. Jambi. 
Indonesia 

• Bibit ditanam di atas gundukan setinggi 50 
sampai dengan 100 cm di atas rata-rata 
permukaan tanah (untuk mencegah 
dampak genangan terhadap tanaman di 
musim hujan); 

• Penanaman dilakukan menjelang musim 
hujan (sekitar bulan September/Oktober); 

• Gundukan diberi pembatas (kotak) 
berbentuk segi empat atau segi tiga 
berukuran 1 x 1 meter. Pembatas ini dapat 
dibuat dengan menggunakan sisa-sisa 
onggokan kayu di lapangan; 

• Setelah hujan turun selama satu minggu 
bibit-bibit mulai ditanam pada lubang yang 
dibuat di atas gundukan; 

• Setelah banjir reda, diperkirakan bulan 
Maret mendatang dilakukan penyisipan 
bibit-bibit yang mati. 

3. 
Pengelolaan Ekosistem Gambut 
Pasca Kebakaran Lahan Gambut 

di Provinsi Kalimantan Tengah 

Marlina S. 2017. Pengelolaan 
Ekosistem Gambut Pasca 

Kebakaran Lahan Gambut di 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

Media Ilmiah Teknik 
Lingkungan. 2(1): 26-30. 

 Revegetasi (penanaman kembali):  

– tanaman buah, tanaman pangan  

– hasil hutan bukan kayu (getah, rotan, 

lebah madu) 

– tanaman yang menghasilkan kayu 

energi, 

– tanaman kayu alternatif sumber serat 

misalnya gerunggang (Cratoxylon 

arborescens)  

 Silvikultur  

 Agroforestry  

 Pengkayaan vegetasi untuk suksesi 

 Rewetting (pembasahan kembali) dengan 

kanal blocking atau teknologi lain untuk 

menahan air pada saat-saat tertentu 

(diawali dengan rappid assessment)  

 Membuat embung di kawasan rawan 

kebakaran 
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Dari beberapa referensi tersebut, tim PC REHAB HUTAN menciptakan sebuah inovasi dengan 
melakukan proses rehabilitasi menggunakan limbah organik (Non B3) dengan proses Organic Layering. 
Limbah organik berupa potongan rumput dan dedaunan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki lapisan 
tanah yang terdampak kebakaran. Dalam proses dekomposisi, limbah tersebut akan melepaskan senyawa 
dan materi organik ke lapisan tanah. Melalui metode Organic Layering, area tanah yang terdampak 
kebakaran akan ditimbun dengan materi organik dengan ketebalan 20 cm sehingga peningkatan kadar C-
organik serta kandungan nitrogen dapat dilakukan vertikal (ke dalam tanah timbunan) dan secara 
horizontal (ke area tanah sekeliling timbunan). Peningkatan C-organik dan nitrogen pada lapisan tanah 
diharapkan dapat menambah kesuburan lahan dan mempercepat proses rehabilitasi. 

 

4F) SCHEDULING 

Tabel 15. Scheduling 
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M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

1 Studi penelitian 10 17.86
4.46 4.46 4.46 4.46

100

2
Pengecekan lokasi yang akan direhabilitasi serta 

perencanaan pengerjaan
6 10.71

5.36 5.36
80

3 Pengambilan dan pengiriman sampel tanah awal 10 17.86
3.57 3.57 3.57 3.57 3.57

60

4

Pembersihan lahan dari gulma, penambahan 

lapisan limbah organik, serta penanaman pohon 

lokal

10 17.86
2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98

40

5
Monitoring proses pengomposan dan penyiraman 

rutin
6 10.71

2.14 2.14 2.14 2.14 2.14
20

6 Pengiriman sampel tanah akhir serta evaluasi 14 25.00
6.25 6.25 6.25 6.25

0

Total 56 100

4.46 4.46 9.82 9.82 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 6.25 6.25 6.25 6.25

4.46 8.93 18.8 28.6 32.1 35.71 39.3 42.9 46.4 49.4 52.4 55.4 58.3 61.3 64.3 66.4 68.57 70.71 72.86 75 81.3 88 93.8 100

Plan

Cummulative Plan

%No Workplan
Durasi 

Hari
% start

April Mei Juni Juli SeptemberAgustus
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DO 

 LANGKAH V – RUNNING AND CONTROL 

 

5A) Pelaksanaan Percobaan Rehabilitasi Lahan Hutan Pasca Kebakaran 

Tabel 16. Pelaksanaan Percobaan 

No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

1. Studi literatur 

Melakukan studi 
literatur untuk 
mengetahui 

pokok 
permasalahan 
dan langkah 

solutif yang akan 
diambil 

April  
2021 

Hutan 
konservasi 

area IX 
Badak LNG 

dan Lab 
kultur 

jaringan 

Tim 
PC 

REHAB-
HUTAN 

 

Proses pertukaran informasi 

1. Kondisi tanah lapisan atas gersang 
dan rusak pasca kebakaran di lahan 
hutan konservasi area IX menjadi 
permasalahan yang mendesak untuk 
segera diselesaikan.  

2. Bila dilihat dari segi panca mutu, 
terdapat 3 fokus utama dalam 
permasalahan ini, yaitu dari segi 
Quality, Delivery, dan HSSE. Hal ini 
untuk mendukung target pencapaian 
PROPER Emas sesuai dengan Key 
Performance Indicator (KPI) PT 
Badak NGL tahun 2021 dan Kebijakan 
Perlindungan Keanekaragaman 
Hayati PT Badak NGL tahun 2021. 

2. 

Persiapan 
awal untuk 
rehabilitasi 
terhadap 

lahan pasca 
kebakaran 

Melakukan 
survey awal, 
pembersihan 

lahan, lalu 
sampling tanah 

untuk diuji 
kandungan pH 
tanah, nitrogen, 

fosfor, serta 
kalium 

April  
2021 

Hutan 
konservasi 

area IX 
Badak LNG 

Tim 
PC 

REHAB-
HUTAN 

 

1. Area hutan yang akan direhabilitasi 
diukur dan diberi tali pembatas 
dengan luasan area 70 m x 30 m. 
Area memiliki kelerengan sekitar 5-
10%. Vegetasi yang ditemukan 
berupa jenis rerumputan, lumut, 
paku-pakuan, pakis, kantong semar, 
serta tanaman herba lainnya. 

2. Tanah yang terdapat di area ini 
berjenis ultisol. 

3. Area ini pernah mengalami dua kali 
kebakaran menurut laporan dari 
personel TNI yang menjaga pos di 
dekat hutan. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

a) Area hutan yang akan direhabilitasi 

4. Tidak terlihat adanya warga sekitar 
yang membuka lahan atau mencoba 
bercocok tanam di area ini. 

3. 

Analisis awal 
kondisi tanah 

pasca 
kebakaran 

Sampling 
vegetasi 

Nepenthes 
sebagai indikator 

tanah miskin 
unsur hara 

Mei 
2021 

Hutan 
konservasi 

area IX 
Badak LNG 

Tim 
PC 

REHAB-
HUTAN 

 

a) Proses sampling tanah 

 

b) Sampel tanah yang akan diteliti 

1. Tim PC REHAB HUTAN mulai 
melakukan sampling tanah di 5 
lokasi. 

2. Lokasi rehabilitasi merupakan tempat 
pengujian, sementara area di 
sekelilingnya merupakan kontrol. 

3. Tim memperoleh 25 sampel tanah 
dari 1 lokasi uji dan 5 lokasi kontrol. 
Sampel ini kemudian akan dikirim 
dan dianalisa di Laboratorium Ilmu 
Tanah, Fakultas Pertanian, 
Universitas Mulawarman Samarinda. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

 

c) Kandungan Nitrogen dan C-organik pada 
tanah uji dan kontrol 

 

d) Titik Lokasi pengambilan sampel tanah 
(A) Lokasi lahan pasca kebakaran hutan 

(B,C,D,E) Lokasi pembanding 

 

4. Hasil analisa uji tanah menunjukkan 
kadar C-organik dan nitrogen yang 
rendah pada lahan A (uji) yang 
merupakan bekas area terbakar. 

5. Lokasi A yang merupakan area uji 
memiliki nilai awal C-organik sebesar 
0.806% dan nilai nitrogen sebesar 
0.052%. 

6. Sampel pada daerah kontrol 
menunjukkan hasil yang berbeda-
beda. Nilai C-organik tertinggi ada 
pada daerah kontrol B dengan nilai 
1.296%. Nilai nitrogen tertinggi juga 
ada pada daerah kontrol B dengan 
nilai 0.096%. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 
 

 
 

 
 

e) Lokasi A sebagai lokasi uji rehabilitasi 

 

7. Lokasi A terletak pada koordinat 
0.0955084,117.4508670 di area 
Hutan Konservasi Badak LNG. 
Karakteristik dari lokasi A adalah 
dominasi vegetasi berjenis kantong 
semar, paku-pakuan, ilalang, hingga 
pohon kecil, lantai hutan gersang, 
tidak ditemukan tumpukan serasah, 
kondisi kering, serta ditemukan 
bekas kebakaran pada tanah dan 
kayu di sekitarnya. 

8. Kandungan C-organik dan nitrogen 
pada lokasi A sangat rendah, 
dikarenakan riwayat kebakaran hutan 
yang cukup besar. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 
f) Lokasi B sebagai kontrol untuk 

pengujian sampel 
 

 

 
g) Lokasi C sebagai kontrol untuk 

pengujian sampel 

9. Lokasi B terletak pada bagian barat 
lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 
B adalah penuh dengan pepohonan 
lokal dewasa, lantai hutan dipenuhi 
serasah, kondisi lembab, serta tidak 
terlihat adanya bekas kebakaran 
pada area ini. 

10. Kandungan C-organik dan nitrogen 
pada lokasi B tinggi, dikarenakan 
banyaknya materi organik yang 
membentuk humus pada lapisan 
tanah. 

11. Lokasi C terletak pada bagian timur 
lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 
C adalah vegetasi berjenis ilalang 
dan pohon kecil, lantai hutan dipenuhi 
serasah, kondisi kering, serta 
ditemukan bekas kebakaran pada 
tanah dan kayu di sekitarnya. 

12. Kandungan C-organik dan nitrogen 
pada lokasi C tergolong rendah. Hal 
ini dapat disebabkan oleh proses 
kebakaran pada masa lalu. Bila 
dibandingkan lokasi A (uji), lokasi C 
memiliki materi organik yang lebih 
banyak pada lapisan tanah meskipun 
tidak sepenuhnya terurai. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

 
h) Lokasi D sebagai kontrol untuk 

pengujian sampel 
 

 
i) Lokasi E sebagai kontrol untuk pengujian 

sampel 

13. Lokasi D terletak pada bagian utara 
lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 
D adalah dominasi vegetasi berjenis 
paku-pakuan dan kantong semar, 
lantai hutan dipenuhi serasah, kondisi 
lumayan lembab, serta ditemukan 
bekas kebakaran pada tanah dan 
kayu di sekitarnya. 

14. Kandungan C-organik dan nitrogen 
pada lokasi D tergolong rendah. Hal 
ini dapat disebabkan oleh proses 
kebakaran pada masa lalu. Bila 
dibandingkan lokasi A (uji), lokasi D 
juga dipenuhi oleh tanaman kantong 
semar yang menandakan rendahnya 
kandungan nitrogen pada lapisan 
tanah. 

15. Lokasi E terletak pada bagian barat 
lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 
E adalah dominasi vegetasi berjenis 
paku-pakuan, ilalang, hingga pohon 
kecil, lantai hutan dipenuhi serasah 
tebal, kondisi lumayan lembab, serta 
tidak ditemukan bekas kebakaran 
pada tanah dan kayu di sekitarnya. 

16. Kandungan C-organik dan nitrogen 
pada lokasi E cukup tinggi, 
dikarenakan banyaknya materi 
organik yang membentuk humus 
pada lapisan tanah. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

 
j) Kantong semar berjenis Nepenthes 

mirabilis 

17. Tim PC REHAB HUTAN selanjutnya 
melakukan sampling kantong semar 
di lokasi A (uji). 

18. Didapatkan 1 jenis kantong semar 
dengan nama spesies Nepenthes 
mirabilis. 

19. Kantong semar N. mirabilis tersebar 

merata di seluruh area. 
20. Kantong semar yang ditemukan 

semuanya dalam keadaan subur 
dengan kantong yang berkembang 
baik, menandakan unsur hara di 
tanah yang minim. 

21. Habitat kantong semar umumnya 
berada di kawasan yang tidak subur 
dengan kandungan unsur hara yang 
rendah (N, P, dan K), tanah masam 
dengan pH tanah berkisar 2-4,5 dan 
tingkat kelembaban yang tinggi 
(Ellison dan Gotelli 2001). 

22. Habitat kantong semar di Indonesia 
dapat ditemukan pada hutan 
kerangas, hutan rawa gambut, 
pegunungan karst, hutan hujan 
tropis, hutan pegunungan atas, 
padang savana serta di tepi danau 
(Mansur 2006). 

4. 
Proses 

rehabilitasi 
lahan 

Pembersihan 
gulma, 

penambahan 
bahan organik, 

serta 
penanaman 
pohon lokasl 

Juni – 
Juli 

2021 

Hutan 
konservasi 

area IX 
Badak LNG 

Tim 
PC 

REHAB-
HUTAN 

 
a) Proses pembersihan lahan dari gulma 

1. Tim PC REHAB HUTAN dibantu 
dengan personel dari Nursery Badak 
LNG melakukan perintisan serta 
pembersihan lahan dari gulma. 
Gulma dapat berupa tanaman paku-
pakuan, rumput ilalang, serta jenis 
tanaman herba lainnya. 

2. Beberapa anakan pohon lokal tetap 
dibiarkan tumbuh. 

3. Tanaman herba khusus seperti 
kantong semar, sebelum dilakukan 
pembersihan, beberapa sampel 
plasma nutfahnya didata dan 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

b) Lahan yang telah dibersihkan 

 
c) Proses penambahan bahan organik 

 

d) Proses pengomposan bahan organik 

dibudidayakan di Nursery Badak 
LNG. 

4. Personel melakukan metode Organic 
Layering, yaitu proses dumping 
bahan organik dari limbah non B3 di 
sekitar Badak LNG. Bahan organik 
tersebut adalah sisa potongan 
rumput dan dedaunan. 

5. Personel membuat 18 plot timbunan 
limbah organik dengan luas 1 m x 30 
m dan jarak antar plot sebesar 3 m.  

6. Total area yang digunakan untuk 
penimbunan bahan organik: 
- 1 m x 30 m x 18 = 540 m2 

7. Total bahan organik yang digunakan 
untuk rehabilitasi adalah: 
- 1 m x 30 m x 0.2 m x 18 = 108 m3  
- 108 m3 x 110 kg/ m3 = 11.880 kg 
- 11.880 kg = 11.88 ton 

8. Bahan-bahan organik tersebut 
dibiarkan untuk menjadi kompos agar 
kandungan NPK dapat meresap ke 
lapisan tanah dan area sekelilingnya. 

9. 111 pohon lokal ditanam di beberapa 
titik untuk melihat adanya pengaruh 
secara kualitatif terhadap vegetasi. 

10. Pohon lokal dapat berupa meranti 
dan ulin, yang merupakan tanaman 
asli di area hutan tersebut. 

11. Pohon lokal juga ada yang ditanam di 
tanah tanpa treatment rehabilitasi, 
untuk dijadikan pembanding 
(kontrol). 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

e) Proses penanaman pohon lokal 

5. Monitoring 

Monitoring 
proses 

pengomposan 
pada area pasca 

terbakar dan 
melakukan 
penyiraman 

apabila 
diperlukan 

Juli – 
Agustus 

2021 

Hutan 
konservasi 

area IX 
Badak LNG 

Tim 
PC 

REHAB-
HUTAN 

 

Kondisi lahan setelah diberi perlakuan 

1. Penyiraman dilakukan apabila cuaca 
panas atau lapisan atas terlihat 
kering. 

2. Tidak ditemukan kendala yang berarti 
pada proses monitoring. 

3. Beberapa tanaman yang tumbuh 
pada tanah bekas kebakaran 
menunjukkan pertumbuhan yang 
kurang baik. Tampak beberapa daun 
mengalami sunburnt. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

6. 
Pengamatan 
akhir beserta 

evaluasi 

Pengamatan 
akhir dilakukan 
untuk melihat 

kondisi lapisan 
kompos dan bibit 

pohon yang 
telah ditanam 

Sept 
2021 

Hutan 
konservasi 

area IX 
Badak LNG 

Tim 
PC 

REHAB-
HUTAN 

 
a) Perbandingan kadar C-organik dan 
nitrogen sebelum dan sesudah proses 
rehabilitasi pada plot timbunan organik 

 
b) Perbandingan C-Organik pada lahan yang 

ditimbun materi organik (A) dibandingkan 
dengan area kontrol  

 
c) Perbandingan nitrogen pada lahan yang 
ditimbun materi organik (A) dibandingkan 

dengan area kontrol 

1. Hasil analisis sampel tanah akhir pada 
lokasi A menunjukkan adanya 
kenaikan kandungan C-organik dan 
Nitrogen pada tanah yang ditimbun 
materi organik selama 4 bulan. 

2. Kandungan C-organik meningkat dari 
nilai 0.806% menjadi 1.495% atau 
terdapat peningkatan sebesar 
85.48%. 

3. Kandungan nitrogen meningkat dari 
nilai 0.052% menjadi 0.17% atau 
terdapat peningkatan sebesar 
227.92%. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

d) Perbandingan kadar C-organik dan 
nitrogen sebelum dan sesudah rehabilitasi 

pada plot non timbunan organik 

 

e) Perbandingan C-Organik pada lahan yang 
terdifusi materi organik (A) dibandingkan 

dengan area kontrol 

 

f) Perbandingan nitrogen pada lahan yang 
tedifusi materi organik (A) dibandingkan 

dengan area kontrol 

4. Hasil analisis sampel tanah akhir 
lokasi A (uji) menunjukkan tidak 
adanya kenaikan kandungan C-
organik dan kenaikan Nitrogen pada 
tanah yang tidak ditimbun materi 
organik selama 4 bulan. 

5. Kandungan C-organik menurun dari 
nilai 0.806% menjadi 0.74% atau 
terdapat penurunan sebesar 8.19%. 

6. Kandungan nitrogen meningkat dari 
nilai 0.052% menjadi 0.14% atau 
terdapat peningkatan sebesar 
169.23%. 

7. Bila dibandingkan dengan daerah 
sekitarnya (B,C,D,E), rata-rata nilai c-
organik dan nitrogen pada lahan 
direhabilitasi (A) menunjukkan nilai 
yang paling tinggi. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

  

g) Kondisi lahan setelah proses rehabilitasi 

  

h) Pohon ulin yang ditanam memunculkan 
daun baru 

 

i) Pohon meranti yang ditanam 
memunculkan daun baru 

8. Selain dari hasil analisis sampel 
tanah, kondisi lahan setelah proses 
rehabilitasi juga menunjukkan adanya 
tingkat kesuburan yang baik menurut 
indikator biologis. 

9. Indikator biologis yang digunakan 
adalah kondisi vegetasi yang ditanam 
pada area tersebut. 

10. Dari total 111 bibit yang ditanam, 61 
bibit merupakan tanaman kapur, 25 
bibit meranti, dan 25 bibit ulin. 

11. Bibit ulin dan meranti menunjukkan 
pertumbuhan daun baru yang 
menandakan kondisi sehat. 

12. Sebanyak 3 bibit ulin dan 2 bibit kapur 
mengalami sunburnt atau daun 
gosong akibat sinar matahari, namun 
tidak mempengaruhi performa 
pertumbuhannya. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

 

j) Unmul dengan PT Badak NGL melakukan 
studi pada area rehabilitasi dan hutan di 

sekelilingnya 

 

k) Keanekaragaman serangga yang ada di 
lokasi rehabilitasi 

13. Terdapat partisipasi Dosen dan 
Mahasiswa dari Universitas 
Mulawarman untuk mengamati dan 
meneliti perubahan yang terjadi pada 
ekosistem lahan pasca kebakaran 
yang direhabilitasi. 

14. Pihak Unmul melakukan studi flora 
dan fauna di area pasca terbakar dan 
area normal di sekelilingnya. 

15. Dari segi pola fauna, area hutan 
pasca terbakar yang berubah menjadi 
area terbuka dapat menjadi jalur 
keluar masuk bagi kelelawar dan 
burung hutan. 

16. Selain itu, lewat pengamatan malam, 
tim peneliti juga mengamati beberapa 
jenis serangga yang ada pada area 
lahan pasca kebakaran. Perbaikan 
vegetasi pada area ini dapat 
meningkatkan keanekaragaman 
serangga yang ada di dalamnya. 

17. Dari segi vegetasi, area pasca 
terbakar didominasi oleh kantong 
semar sebagai bioindikator kesuburan 
lingkungan. Selain itu, tidak 
ditemukan anakan pohon hasil 
pencaran dari area normal di 
sekeliling lahan pasca terbakar. 
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No 

How 

When Where Who Gambar Hasil 
Rencana 

Perbaikan 
Actual 

Pelaksanaan 

 

 

l) Pengenalan proses rehabilitasi metode 
Organic Layering dan penanaman pohon 

lokal kepada personel di sekitar area hutan 
pasca kebakaran 

18. Selain pihak peneliti (Unmul), 
beberapa personel yang melakukan 
penjagaan di sekitar area tersebut 
juga mendapatkan edukasi tentang 
pentingnya rehabilitasi lahan pasca 
kebakaran. 

19. Personel setempat juga diajarkan 
untuk melakukan penanaman dengan 
menggunakan pohon lokal atau jenis-
jenis Dipterocarpaceae (meranti-
merantian / kapur). 

20. Pemahaman tentang penanaman 
pohon lokal dapat mengeliminasi 
potensi berkembangnya flora invasive 
species yang merugikan ekosistem. 
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5B) Perbandingan Cost untuk rehabilitasi dengan metode umum dibandingkan PC REHABHUTAN 

Tabel 17. Perhitungan cost untuk metode umum 

Metode Umum 

Material       

Pupuk Jadi = 111 titik x 3 karung x 25rb/karung =  Rp             8,325,000.00  

Tanaman = 70rb x 111 ea   =  Rp             7,770,000.00  

       

Jasa       

Dumping kompos =    =  Rp                 500,000.00  

Pemupukan = Rp 350,000 x 19 Orang  =  Rp              6,650,000.00  

Mobilisasi Tanaman =    =  Rp                 500,000.00  

Penanaman = Rp 350,000 x 11 Orang  =  Rp              3,850,000.00  

      

Analisis Tanah      
Uji tanah awal dan akhir = Rp 192,000 x 50 sampel  = Rp               9,600,000.00 

       

Total     =  Rp           37,195,000.00  

Keterangan: 

Produktivitas / 1000 m2    

Area tanam 9-16 m2 = 111 titik tanam   
  

1 Orang dapat menyelesaikan 6 area tanam/hari  

kebutuhan orang  = 19 orang   

     

Kebutuhan Material     

1 area tanam memerlukan 3 karung kompos jadi  

Biaya Truk  =  Rp 500,000.00 / 1000 m2    

     

Produktivitas Penanaman    

1 orang dapat menyelesaikan 10 tanaman / hari  

Kebutuhan 111 tanaman dalam 1000 m2  = 11 orang   
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Tabel 18. Perhitungan cost untuk metode Organic Layering PC-REHABHUTAN 

Metode Organic Layering PC-REHABHUTAN 

Material      

Tanaman = 70rb x 111 ea =  Rp             7,770,000.00  

      

      

Jasa      

Dumping Limbah Rumput  =  Rp                 500,000.00  

Penataan Limbah Rumput  =  Rp              2,800,000.00  

Mobilisasi Tanaman   =  Rp                 500,000.00  

Penanaman = Rp 350,000 x 11 Orang =  Rp              3,850,000.00  

      

Analisis Tanah      

Uji tanah awal dan akhir = Rp 192,000 x 50 sampel  = Rp               9,600,000.00 

      

Total    =  Rp            25,020,000.00  

Keterangan: 

Produktivitas / 1000 m2    

Area penimbunan limbah rumput 30%          = 300 m2 
 

 

    

1 Orang dapat menyelesaikan 40 m2 / hari 
 

 

kebutuhan orang        = 8 orang   

  
 

 

Produktivitas Penanaman  
 

 

1 orang dapat menyelesaikan 10 tanaman / hari   

Kebutuhan 111 tanaman dalam 1000 m2 = 11 orang   
 

 
Nilai efisiensi metode umum dibandingkan metode PC REHABHUTAN (%) : 1-(25,020,000/37,195,000) = 33% 
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5C) S-Curve Perencanaan vs Pelaksanaan  

Tabel 19. Perencanaan VS Pelaksanaan 

 

■ Perencanaan  ■ Aktual 
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CHECK 

 LANGKAH VI – MENELITI HASIL PERBAIKAN 

 

6A) Ketepatan Hubungan Antara Hasil dan Aktivitas yang Dilakukan 

Tabel 20. Kondisi Sebelum dan Setelah Perbaikan 

Kegiatan Kondisi Sebelum Perbaikan Kondisi Setelah Perbaikan 

Melakukan proses rehabilitasi lapisan 
tanah bagian atas untuk memperbaiki 
struktur organik, terutama dari segi 
kandungan C-organik dan nitrogen. 

Lapisan atas tanah tidak tertutupi 
serasah atau lapisan organik. 

Terdapat lapisan serasah (organik) di 
permukaan tanah. Terdapat peningkatan 
kandungan C-organik sebesar 85.48% 
dan kandungan nitrogen sebesar 
169.23% - 227.92%. 

Limbah organik dikomposkan di lahan 
yang rusak untuk melepaskan 
kandungan NPK ke lapisan tanah 
sehingga kandungan organik 
meningkat. 

Lahan pasca kebakaran banyak 
ditumbuhi kantong semar tanpa ada 
bibit pohon lokal. 

Kondisi lahan membaik, serta pohon lokal 
yang ditanam mampu tumbuh dengan 
sehat. Hal ini dapat berkaitan dengan 
peningkatan nutrisi pada tanah pasca 
perlakuan pemberian materi organik. 

 

6B) PERBANDINGAN HASIL PERBAIKAN TERHADAP SASARAN AWAL SESUAI PANCA MUTU 

Tabel 21. Perbandingan Hasil Perbaikan Terhadap Panca Mutu 

Panca 
Mutu 

Sasaran Awal 
(SMART-C) 

Hasil akhir Pencapaian Pengaruh positif 
Pengaruh 

negatif 
penanggulangan 

Quality 

Mengembalikan 
fungsi lahan 

seluas 2100 m2 
yang terdampak 
kebakaran agar 
kembali lestari 

Lahan seluas 2100 m2 
yang terdampak 

kebakaran kembali 
lestari serta terdapat 
pemanfaatan 11.88 
ton limbah organik 

100% Area hutan pasca 
kebakaran dapat 
kembali pulih dan 

fungsi 
ekosistemnya 

berjalan normal 

Kondisi area 
yang 

direhabilitasi 
tidak akan 

sama persis 
seperti saat 

sebelum 
terbakar 

- 

Cost 

Efisiensi biaya 
pengolahan 
lahan pasca 

terbakar 

Terdapat efisiensi 
biaya pengolahan 

lahan pasca terbakar 
sebesar 33% 

100% Tidak diperlukan 
biaya besar untuk 
pengadaan bahan 

Perlu dianalisa 
kembali terkait 
penggunaan 
biaya bagi 

tenaga pekerja 

- 

Delivery 

Percepatan 
suksesi area 
lahan pasca 
kebakaran 

Lahan dapat 
menunjang 

pertumbuhan 111 
pohon lokal dalam 

waktu 4 bulan 

100% Suksesi hutan 
bisa dilakukan 
dengan lebih 

cepat 

Komposisi 
vegetasi di 

lahan tersebut 
tidak sama 
seperti saat 

sebelum 
terbakar 

- 

HSSE 

Perbaikan 
ekosistem tanah 

melalui 
peningkatan 

kandungan C-
organik dan 

nitrogen 

Peningkatan 
kandungan C-organik 
sebesar 85.48% dan 
kandungan nitrogen 
sebesar 169.23% - 

227.92% pada lahan 
yang direhabilitasi 

100% Kegiatan 
penanaman 

pohon lokal pada 
tanah yang subur 
dapat membentuk 
kembali ekosistem 

hutan sekunder 

Kondisi area 
yang 

direhabilitasi 
tidak akan 

sama persis 
seperti saat 

sebelum 
terbakar 

- 

Morale 

Meningkatkan 
rasa peduli bagi 
pihak sekitar dan 
peneliti terhadap 

proses 
rehabilitasi 

 Pihak peneliti 
memanfaatkan lahan 

yang direhabilitasi 
untuk penelitian flora 

dan fauna serta 
personel sekitar lebih 

peduli terhadap 
penanaman pohon 

lokal untuk rehabilitasi 
lahan 

100% 

Perkembangan 
dari bibit yang 
ditanam dapat 
menjadi sarana 

penelitian 

Area hutan 
penelitian 

belum 
berkembang 
sepenuhnya 

- 
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6C) ANALISIS DAMPAK DARI HASIL PERBAIKAN 

Lahan pasca kebakaran di hutan area IX telah berhasil direhabilitasi dengan penambahan materi organik 

dari limbah non B3. Materi organik berupa serasah dan kompos dapat memperbaiki kualitas tanah, 

terutama bila dilihat dari segi penambahan unsur hara. Unsur hara yang baik mampu menunjang 

kehidupan bibit pohon lokal yang ditanam di lahan tersebut. 

Tabel 22. Detail Perbandingan Kondisi Sebelum dan Setelah Perbaikan 

Sebelum Perbaikan 
 

Sesudah Perbaikan 

Lahan seluas 2100 m2 di hutan konservasi area IX 
menjadi gersang karena kebakaran, serta tidak 
terdapat spesies pohon lokal. 

→ 

Lahan seluas 2100 m2 menjadi lebih baik setelah 
direhabilitasi, bibit pohon lokal (Dipterocarpaceae) 
mampu tumbuh di area tersebut, serta terdapat 
pemanfaatan 11.88 ton limbah organik. 

Kegiatan penggemburan tanah dengan alat berat 
membutuhkan biaya yang cukup besar. → 

Kegiatan rehabilitasi menjadi lebih efisien 33% dengan 
memanfaatkan limbah organik non B3 dari sekitar area 
perusahaan. 

Suksesi alami, terutama dari bibit pohon lokal 
pionir membutuhkan waktu yang lama (puluhan 
tahun) 

→ 

Lahan dapat menunjang pertumbuhan 111 pohon lokal 
dalam waktu 4 bulan 

Perbaikan ekosistem, terutama pada kondisi 
tanah pasca kebakaran untuk menunjang kegiatan 
penanaman pohon lokal 

→ 

Peningkatan kandungan C-organik sebesar 85.48% 
dan kandungan nitrogen sebesar 169.23% - 227.92% 
pada lahan yang direhabilitasi 

Meningkatkan rasa nyaman bagi peneliti dan 
pihak sekitar → 

Pihak peneliti memanfaatkan lahan yang direhabilitasi 
untuk penelitian flora dan fauna, serta personel sekitar 
lebih peduli terhadap penanaman pohon lokal untuk 
rehabilitasi lahan 
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ACTION 

 LANGKAH VII – STANDARDISASI 

7A) STANDARDISASI 

Tabel 23. Standar Masukan, Prosedur, dan Hasil 

No Tindakan/Kegiatan 

1 STANDAR MASUKAN 
1. Materi organik untuk pembentukan lapisan tanah diperoleh dari limbah non B3 dari area 

sekitar Badak LNG. Contoh limbah non B3 tersebut adalah: potongan rumput, daun kering, 
serta buah dan sayur busuk. Kompos juga ikut ditambahkan sebagai starter. 

2 STANDAR PROSEDUR 

Proses Rehabilitasi Lahan 

 Proses Pembersihan Lahan 
Lahan seluas 70 m x 30 m dibersihkan dari gulma dan tanaman pengganggu. Selain itu, 
personel juga memasang patok sebagai penanda area yang akan direhabilitasi. 

 Analisis Awal Kondisi Tanah 
Pengambilan sampel tanah dengan cara komposit menggunakan teknik acak dengan 
menentukan titik-titik pengambilan sampel secara acak yang mewakili satu bidang tanah. 
Setiap titik individu pengambilan sampel diambil pada kedalaman 0-20 cm dengan berat 
±500 g, dalam keadaan lembab. Sampel setiap titik selanjutnya digabung menjadi satu 
wadah dan sampel ini telah mewakili satu bidang tanah atau disebut sampel komposit. 
Setelah seluruh sampel komposit telah didapatkan, setiap sampel dimasukan kedalam 
kantong plastik dengan berat 1 kg per kantong yang kemudian diberi label.  

 Pengaplikasian Bahan Organik Limbah Non B3 
Setelah hasil analisis kesuburan tanah diketahui, selanjutnya akan dilakukan pemberian 
bahan organik Limbah Non B3 guna perbaikan unsur-unsur yang berubah pasca 
kebakaran. Cara pemberian bahan organik akan diberikan dengan metode “Organic 
Layering” yaitu dengan menyebar bahan organik di permukaan tanah dengan ketebalan 
20 cm secara bertahap. Dari area seluas 70 m x 30 m (2100 m2), tim membuat 18 plot 
timbunan limbah organik dengan luas 1 m x 30 m dan jarak antar plot sebesar 3 m.  Pada 
masing-masing plot diharapkan terjadi difusi C-organik serta kandungan nitrogen secara 
vertikal (ke dalam tanah timbunan) dan secara horizontal (ke area tanah sekeliling 
timbunan). 

 Proses Dekomposisi 
Setelah pemberian bahan organik selesai, dibutuhkan proses inkubasi (area terbuka) untuk 
mendekomposisi bahan tersebut. Untuk tanah, sifat bahan organik ini adalah slow release 
yang juga berguna untuk efisiensi penggunaan pupuk dan tidak mudah tercuci unsur 
haranya.  

 Proses Penanaman Pohon Lokal 
Selama dua kali seminggu, personel rutin melakukan penyiraman menggunakan air dari 
#WWTP 48 dan ditambahkan EM4 sebagai starter dekomposisi. Setelah itu, personel 
melakukan penanaman bibit pohon Dipterocarpaceae (Meranti-merantian) dan ulin. Setiap 
pohon diberikan area tanam sebesar 4 x 4 m. 

 Proses Monitoring 
Personel rutin memeriksa kondisi dari dekomposisi bahan organik melalui kondisi 
tanaman. 
 
 



 

42 | P C  R E H A B  H U T A N  
 

No Tindakan/Kegiatan 

 Analisis Akhir Kondisi Tanah 
Proses dekomposisi akan menghasilkan serasah pada permukaan tanah. Setelah proses 
dekomposisi selesai, maka akan dilanjutkan pengecekan kondisi kandungan tanah serta 
tanaman. Uji analisa tanah akhir memiliki prosedur yang sama dengan uji analisa tanah 
awal. 

3 STANDAR HASIL 
1. Terbentuk lapisan organik berupa serasah pada permukaan tanah. 
2. Kandungan C-organik dan nitrogen meningkat pada lahan yang direhabilitasi. 
3. Lahan yang telah direhabilitasi dapat menunjang pertumbuhan pohon lokal. 
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ACTION 

 LANGKAH VIII – KESIMPULAN 

8A) KESIMPULAN 

 Proses rehabilitasi hutan pasca terbakar berhasil dilakukan. 

 Lahan seluas 2100 m2 menjadi lebih baik setelah direhabilitasi, bibit pohon lokal 

(Dipterocarpaceae) mampu tumbuh di area tersebut, serta terdapat pemanfaatan 11.88 ton 

limbah organik. 

 Rehabilitasi lahan dengan metode Organic Layering memiliki nilai efisiensi cost sebesar 33%. 

 Lahan dapat menunjang pertumbuhan 111 pohon lokal dalam waktu 4 bulan. 

 Peningkatan kandungan C-organik sebesar 85.48% dan kandungan nitrogen sebesar 

169.23% - 227.92% pada lahan yang direhabilitasi. 

 Pihak peneliti memanfaatkan lahan yang direhabilitasi untuk penelitian flora dan fauna, serta 

personel sekitar lebih peduli terhadap penanaman pohon lokal untuk rehabilitasi lahan. 

8B) LANGKAH SELANJUTNYA DAN POTENSI REPLIKASI 

 
Gambar 7. Peta kawasan vegetasi Badak LNG 

 Badak LNG memiliki beberapa lahan kritis atau bervegatasi rendah yang berpotensi untuk 

direhabilitasi menggunakan metode organic layering. 
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 Dari peta pada Gambar 7, terdapat 13 kawasan yang berpotensi untuk direhabilitasi, yaitu: 

Lokasi Luasan (ha) 

Lokasi 5 2.110 

Lokasi 6 3.200 

Lokasi 7 10.471 

Lokasi 8 0.858 

Lokasi 9 1.537 

Lokasi 10 0.636 

Lokasi 11 1.555 

Lokasi 12 9.535 

Lokasi 13 0.983 

Lokasi 14 2.186 

Lokasi 16 4.350 

Lokasi 17 3.865 

Lokasi 22 18.897 

Total Luasan 60.183 

 Apabila dikonversi dalam bentuk m2, terdapat area seluas 601,830 m2 yang berpotensi untuk 

direhabilitasi. 

 Mengacu pada metode organic layering, pada area terdampak seluas 2100 m2 terdapat 

penggunaan 540 m2 atau sekitar 25.71% untuk pemanfaatan limbah organik non B3. 

 Untuk area kritis atau bervegetasi rendah seluas 601,830 m2, terdapat potensi penggunaan 

area untuk pemanfaatan limbah organik sebesar 154,730 m2. 

 Mengacu pada metode organic layering, pada area terdampak seluas 2100 m2 terdapat 

penggunaan 11.88 ton limbah organik. 

 Untuk area kritis atau bervegetasi rendah seluas 601,830 m2, terdapat potensi pemanfaatan 

limbah organik sebesar 3405 ton. 

 Mengacu pada metode organic layering, pada area terdampak seluas 2100 m2 terdapat 

penanaman 111 pohon lokal. 

 Untuk area kritis atau bervegetasi rendah seluas 601,830 m2, terdapat potensi penanaman 

pohon lokal sebanyak 31,811 bibit. 
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8C) ORISINALITAS INVENSI 

Inovasi mengenai “REHABILITASI LAHAN PASCA KEBAKARAN DI HUTAN KONSERVASI AREA-IX 

BADAK LNG MENGGUNAKAN METODE ORGANIC LAYERING UNTUK MENINGKATKAN 

KANDUNGAN C-ORGANIK DAN NITROGEN PADA TANAH ULTISOL” merupakan hal yang baru dan 

belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Inovasi atau paten dari metode tersebut belum ditemukan pada 

situs PDKI. 

 

Gambar 8. Tangkapan Layar mengenai Orisinalitas Invensi dari Situs PDK Indonesia 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Perbandingan data uji sampel tanah awal dan akhir pada beberapa parameter 

 DATA SEBELUM REHABILITASI  DATA SESUDAH REHABILITASI  

 
Tanggal 

pengambilan 
sampel 

Sampel 
Lokasi sampel 

(Hutan Konservasi Area-IX) 
C organik 

(%) 
N total 

(%) 
 

Tanggal 
pengambilan 

sampel 
Sampel 

Lokasi sampel 
(Hutan Konservasi 

Area-IX) 

C 
organik 

(%) 

N 
total 
(%) 

 

 

17/05/2021 

A.1 Lokasi A lahan pasca kebakaran di 
Hutan Konservasi Area-IX Badak 
LNG, jenis tanah ultisol, vegetasi 
didominasi oleh paku-pakuan dan 

kantong semar 

1.17 0.09  

20/09/2021 

TA 1 Lokasi A lahan pasca 
kebakaran di Hutan 
Konservasi Area-IX 
Badak LNG, jenis 

tanah ultisol, vegetasi 
didominasi oleh paku-
pakuan dan kantong 

semar 

0.56 0.14  

 A.2 0.44 0.04  TA 2 0.92 0.15  

 A.3 0.88 0.03  TA 3 1.99 0.15  

 A.4 0.65 0.03  TA 4 1.39 0.18  

 A.5 0.89 0.07  TE 1 1.33 0.19  

 B.11 
Lokasi B terletak pada bagian barat 

lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 
B adalah penuh dengan pepohonan 
lokal dewasa, lantai hutan dipenuhi 
serasah, kondisi lembab, serta tidak 

terlihat adanya bekas kebakaran pada 
area ini. 

1.05 0.07  TE 2 1.27 0.16  

 B.12 1.15 0.12        

 B.13 1.76 0.16        

 B.14 1.22 0.02        

 B.15 1.3 0.11        

 C.16 Lokasi C terletak pada bagian timur 
lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 

C adalah vegetasi berjenis ilalang dan 
pohon kecil, lantai hutan dipenuhi 

serasah, kondisi kering, serta 
ditemukan bekas kebakaran pada 

tanah dan kayu di sekitarnya. 

0.9 0.02        

 C.17 0.81 0.08        

 C.18 0.76 0.08        

 C.19 0.93 0.03        

 C.20 0.87 0.02        

 D.21 Lokasi D terletak pada bagian utara 
lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 
D adalah dominasi vegetasi berjenis 

paku-pakuan dan kantong semar, 
lantai hutan dipenuhi serasah, kondisi 

lumayan lembab, serta ditemukan 
bekas kebakaran pada tanah dan 

kayu di sekitarnya. 

0.22 0.02        

 D.22 0.48 0.03        

 D.23 0.46 0.02        

 D.24 0.63 0.03        

 D.25 0.64 0.02        

 E.6 Lokasi E terletak pada bagian barat 
lokasi A (uji). Karakteristik dari lokasi 

E adalah dominasi paku-pakuan, 
ilalang, hingga pohon kecil, lantai 

hutan dipenuhi serasah tebal, kondisi 
lumayan lembab, serta tidak 

ditemukan bekas kebakaran pada 
tanah dan kayu di sekitarnya. 

1.18 0.09        

 E.7 1.04 0.07        

 E.8 1.06 0.03        

 E.9 1.16 0.09        

 E.10 1.57 0.02        
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Lampiran 2. Data Perhitungan Massa Jenis Limbah Organik 

Berat limbah organik 

1. 1523 g 

2. 1555 g 

3. 1655 g 

4. 1580 g 

5. 1611 g 

6. 1460 g 

7. 1510 g 

8. 1506 g 

9. 1500 g 

10. 1500 g 

rata-rata 
dalam g 

1540 g 

rata-rata 
dalam kg 

1.54 kg 

Volume 
wadah 

0.014 m3 

Massa jenis 
1.54 kg/0.014 
m3 

Massa jenis 
per m3 

110 kg/m3 

 

   

(kiri) proses penimbangan massa limbah organik (kanan) limbah organik dari area sekitar Badak LNG 

 

 

 



 

48 | P C  R E H A B  H U T A N  
 

Lampiran 3. Dokumen Pelengkap Uji Sampel Awal 
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Sampel A.1 

 
Sampel A.2 
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Sampel A.3 

 
Sampel A.4 
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Sampel A.5 

 
Sampel E.6 
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Sampel E.7 

 
Sampel E.8 
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Sampel E.9 

 
Sampel E.10 
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Sampel B.11 

 
Sampel B.12 
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Sampel B.13 

 
Sampel B.14 
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Sampel B.15 

 
Sampel C.16 
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Sampel C.17 

 
Sampel C.18 
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Sampel C.19 

 
Sampel C.20 
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Sampel D.21 

 
Sampel D.22 
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Sampel D.23 

 
Sampel D.24 
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Sampel D.25 
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Lampiran 4. Dokumen Pelengkap Uji Sampel Akhir 

Sampel TA.1 
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Sampel TA.2 
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Sampel TA.3 
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Sampel TA.4 
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Sampel TE.1 
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Sampel TE.2 
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Lampiran 5. Form Coaching PDCA 1 dan PDCA 2 

 

 

 

 


