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ABSTRAK 

 

 
SAFARI PERDANA. Struktur dan komposisi vegetasi pascakebakaran hutan di Hutan 

Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat. Dibimbing oleh ATI DWI NURHAYATI. 

 

Kebakaran hutan dapat menyebabkan perubahan vegetasi sesuai tergantung kepada 

intensitas kebakaran yang terjadi, sehingga akan membentuk pola mosaik yang terdiri 

atas berbagai fase suksesi. Kebakaran hutan selain terjadi pada hutan tanaman dan alam 

juga dapat terjadi pada hutan pendidikan seperti kebakaran yang terjadi pada Hutan 

Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Kebakaran hutan yang terjadi di HPGW dimulai 

sejak tahun 2002 dimana kebakaran yang terjadi menimbulkan dampak yang cukup besar 

baik secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Banyaknya pohon yang terbakar 

menyebabkan terjadinya perubahan pada kondisi hutan di HPGW. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisa dampak kebakaran hutan terhadap vegetasi terutama dalam hal 

perubahaan struktur dan komposisi tegakan pada areal bekas terbakar. Jenis tumbuhan 

bawah mendominasi pada tingkat tumbuhan bawah yaitu jenis Rolandra fruticosa, 

Centotheca lappacea, Clibadium surinamnsis, dan Oldenlandia auricularia sedangkan 

pada plot pengamatan tidak terbakar didominasi oleh Salaginella plana, Oldenlandia 

auricularia, dan Clidemia hirta. Pada tingkat semai jenis yang mendominasi ialah jenis 

Schima wallichi. Komposisi jenis pada tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, pohon, 

dan tumbuhan bawah pada vegetasi terbakar lebih beranekaragam dan merada 

dibandingkan dengan vegetasi tidak terbakar. Indeks kesamaan komunitas pada tingkat 

pertumbuhan pohon menunjukkan kesamaan pada kedua komunitas tersebut, sedangkan 

pada tingkat semai, pancang, tiang dan tumbuhan bawah menunjukkan kedua komunitas 

tersebut dikatakan berbeda. 

 

Kata kunci: Dampak kebakaran hutan, Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kebakaran 

hutan,   

 

ABSTRACT 

 

SAFARI PERDANA. The structure and composition of post forest fire in Gunung Walat 

Education Forest, West Java. Supervised by the ATI DWI NURHAYATI. 

  

Forest fires could lead changes vegetation changes, it depend on fire intensity, so 

that it will form a mosaic pattern which consists of different phases of succession. Forest 

fire not only occur in plantation and nature forest but can also occur on education forest 

like Gunung Walat Education Forest (HPGW). Forest fires that occurred in HPGW 

started since 2002 where fires pose a considerable impact on ecologicall, economic, and 

social. The number of burn trees led to change in the condition of forests in HPGW. This 

research aims to analyze the impact of forest fires on vegetation changes especially in 

structure and composition of post fires forest stand. Undergrowth stage is dominated by 

R. fruticosa, Centotheca lappacea, Clibadium surinamnsis, and Oldenlandia auricularia 

while on the unburn observations plot is dominated by Salaginella plana, Oldenlandia 

auricularia, and Clidemia hirta. On the seedling stage is dominated by Schima wallichi. 

The composition of seedling, sapling, pole, tree and under undergrowth stage on burn 

stand is more diverse than vegetation on unburn stand. Index of similarity on the tree 

stage is similar in both communities, while at seedling, sapling, poles and undergrowth 

stage is different on both communities. 
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PRAKATA 
 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas 

segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat.Tema yang dipilih 

dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2016 ini ialah Struktur 

dan Komposisi Vegetasi, dengan judul Struktur dan Komposisi Vegetasi Pasca 

Kebakaran Hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat. 

Proses penyelesaian penelitian mulai dari pengambilan data memang tidak 

mudah dan melibatkan banyak pihak dalam menyelesaikannya. Untuk itu peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ati Dwi Nurhayati, SHut MSi selaku 

pembimbing, Kemudian penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Ismail 

serta sahabat seperjuangan PKP (Gusti, Citra), sahabat sebimbingan (Aldi, 

Nugrah, Melani), sahabat sepermainan (Fatir, Topik, Saiful, Abdul, syidik, dzul, 

yodi)  atas kerjasamanya dalam upaya menyempurnakan laporan hasil penelitian 

ini. Tidak lupa terimakasih dan rasa hormat kepada mama dan bapak yang selalu 

mendoakan serta perempuan berbadan kecil yang selalu mendukung perjalanan 

akademis peneliti. Penelitian ini didedikasikan kepada Fakultas Kehutanan dan 

seluruh rimbawan Indonesia.Peneliti menyampaikan terimakasih kepada Hutan 

Pendidikan Gunung Walat dan karyawan – karyawan yang telah membantu 

pengambilan data penelitian. Peneliti sadar bahwa masih banyak isi laporan yang 

perlu diperbaiki, untuk itu masukan dan saran akan diterima dengan senang hati. 

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

 Kebakaran hutan adalah suatu keadaan hutan dilanda api sehingga 

mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian baik 

secara ekologi maupun secara ekonomi. Kebakaran hutan merupakan salah satu 

gangguan yang sering terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia, tercatat 

kejadian kebakaran hutan yang terjadi dalam skala besar dimulai dari tahun 

1980an sampai dengan saat ini oleh sebab itu pemerintah Indonesia menyatakan 

bahwa kebakaran hutan sebagai permasalahan nasional. Penyebab kebakaran 

hutan pada umumnya berhubungan dengan kegiatan manusia baik secara sengaja 

maupun tidak disengaja serta dapat juga disebabkan oleh faktor alam seperti petir 

dan gunung meletus, namun umumnya kejadian kebakaran hutan yang terjadi di 

Indonesia sebagian besar terjadi karena adanya aktivitas manusia dalam 

penggunaan api terutama untuk pembukaan lahan, pemanfaatan abu serasah untuk 

pemupukan tanah garapan, memperoleh tunas atau rumput muda untuk pakan 

ternak dan untuk pengurangan timbunan serasah di lantai hutan. 

  Kejadian kebakaran hutan yang pada kerusakan ekologis, ekonomi, dan 

sosial budaya. Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis 

mengganggu aktivitas manusia, apalagi bagi yang beraktivitas  dilakukan di luar 

ruangan sehingga terganggunya aktivitas manusia tersebut dapat memengaruhi 

produktivitas dan penghasilan manusia. Asap yang ditimbulkan akibat kebakaran 

hutan juga berakibat  hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan 

sekitar hutan, apalagi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari 

mengolah hasil hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula area kerjanya 

(mata pencarian). 

 Dampak secara ekologis dari kebakaran hutan salah satunya terhadap 

vegetasi seperti terbakarnya vegetasi dengan berbagai macam tingkat 

pertumbuhan, kebakaran juga menyebabkan terganggunya proses suksesi dengan 

demikian dapat mengubah struktur dan komposisi jenis vegetasi setelah kebakaran 

hutan. Kebakaran hutan menyebabkan perubahan pola vegetasi sesuai dengan pola 

kebakaran yang terjadi, sehingga akan membentuk pola mozaik yang terdiri atas 

berbagai fase suksesi.  

Kebakaran hutan selain terjadi pada hutan tanaman dan alam juga dapat 

terjadi pada kawasan hutan dengan tujuan khusus seperti kebakaran hutan yang 

terjadi pada Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Kebakaran hutan yang 

terjadi di HPGW pertama kali terjadi pada tahun 2002, kebakaran yang terjadi 

menimbulkan dampak yang cukup besar baik secara ekologis, ekonomis, dan 

sosial. Banyaknya pohon yang terbakar menyebabkan terjadinya perubahan pada 

kondisi hutan di HPGW, untuk itu maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

seberapa jauh perubahan yang terjadi dengan melihat perubahan struktur dan 

komposisi vegetasi setelah kebakaran hutan.  
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Perumusan Masalah 

 

Kebakaran hutan tidak hanya terjadi pada hutan tanaman dan hutan alam 

saja tetapi dapat pula terjadi pada kawasan hutan berkebutuhan khusus contohnya 

pada kawasan HPGW yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian 

Bogor. Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan HPGW pertama kali terjadi pada 

tahun 2002 sampai terjadinya kebakaran hutan yang terakhir yang terjadi pada 

bulan Juli dan Agustus tahun 2015 di kawasan HPGW. Kebakaran tersebut telah 

mengakibatkan keterbukaan hutan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 

perubahan iklim mikro yang secara langsung berdampak pada perubahan 

komposisi dan struktur tegakan pada wilayah tersebut sehingga dapat mengetahui 

regenerasi tumbuhan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

bagaimana dinamika perubahan dan perkembangan tegakan dengan perbedaan 

karakteristik pada area terbakar dan area tidak terbakar dalam waktu 10 bulan 

setelah terjadinya kebakaran di HPGW, Jawa Barat. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebakaran hutan terhadap 

vegetasi terutama dalam hal perubahaan struktur dan komposisi tegakan pada 

areal pascakebakaran. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini dapat mengetahui dinamika perubahan dan 

perkembangan struktur dan komposisi tegakan akibat kebakaran hutan kemudian 

menganalisis jenis yang mampu beregenerasi dan beradaptasi setelah kebakaran 

hutan sehingga dapat memberikan informasi dan dapat membantu 

merekomendasikan jenis-jenis yang mampu beradaptasi guna penanganan 

rehabilitasi lahan pascakebakaran hutan di HPGW. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian dilakukan pada blok A2 karena blok tersebut merupakan lokasi 

terjadinya kebakaran hutan dengan menyisakan area yang tidak terbakar didalam 

satu blok yang sama di lokasi HPGW. Metode yang digunakan telah mengacu 

kepada literatur dan disesuaikan terhadap kondisi lokasi penelitian. Semua 

tingkatan permudaan pohon dan tumbuhan bawah menjadi objek utama yang 

diteliti. Data pendukung berupa kondisi lingkungan yang didapatkan melalui 

pengamatan langsung di lapangan dan ditambah dengan literatur yang ada. 

Kondisi hutan yang terbakar akan dibandingan dengan kondisi hutan tidak 

terbakar dengan waktu penelitian 6 bulan. Selanjutnya hasil dianalisis dan 

diperoleh pendugaan dinamika perubahan dan perkembangan struktur dan 

komposisi pada kedua kondisi hutan yang diteliti. 

 

 

 


