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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan model 

pengelolaan hutan produksi dalam pembangunan kehutanan masa depan dan 

dalam rangka meningkatkan potensi kawasan hutan produksi yang diusahakan. 

Pembangunan HTI juga tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung industri 

hasil hutan, melainkan sekaligus bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup 

melalui konservasi hutan. Dengan adanya program industrialisasi, maka dapat 

dikatakan ciri pengusahaan hutan di Indonesia kini telah beralih dari produksi 

kayu bulat ke pengusahaan tanaman berwawasan industri (Sagita, 2002). HTI 

direncanakan mampu menggantikan peran utama hutan alam dalam menyediakan 

kebutuhan bahan baku kayu bagi industri perkayuan di Indonesia. 

Pengusahaan HTI diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 

1990 tetang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman  Industri. Kebijaksanaan 

pengusahaan HTI berlandaskan pada azas manfaat dan azas lestari. Azas manfaat 

dimaksudkan agar hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat luas, sedangkan azas lestari berpegang pada prinsip pembangunan 

sumber daya hutan yang berkelanjutan, dari satu daur tanam ke daur tanam yang 

berikutnya dengan memperhatikan terjaminnya kualitas lingkungan (Yunasfi, 

2007). 

Pembangunan HTI yang produknya diarahkan untuk produksi pulp dan 

sejenisnya, banyak menggunakan jenis-jenis Akasia dan Eukaliptus  sebagai 

spesies yang dikembangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jenis-jenis tersebut sangat cepat dan mempunyai kualitas yang 

cukup memadai sebagai bahan dasar dalam industri pulp maupun yang lain 

(Leksono, 2000). 

Eukaliptus dan Akasia merupakan Bahan Baku Serpih (BBS) pembuatan 

pulp dan paper. Sejauh ini perkembangan industri pulp dan paper di Indonesia 

semakin pesat. Berdasarkan hasil pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan 

Tahun 2015 (DKT2015), jumlah produksi kayu bulat di Indonesia adalah sebesar 

43,87 juta m³. Menurut jenisnya, kayu bulat dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Produksi kayu bulat menurut jenisnya 

No Jenis Kayu Bulat Jumlah 

1 Akasia 22.905.878,90 (52,22%) 

2 Meranti 4.471.842,58 (10,19%) 

3 Rimba Campuran 2.620.960,17 (5,97%) 

4 Sengon/Albazia 2.583.976,89 (5,89%) 

5 Eukaliptus 2.109.661,56 (4,81%) 

6 Jati 513.378,09 (1,17%) 

7 Karet 500.512,08 (1,14%) 

8 Kruing 330.695,32 (0,75%) 

9 Mahoni 295.739,28 (0,67%) 

10 Merbau 265.923,59 (0,61%) 

11 Lainnya 7.267.658,71 (16,57%) 

Jumlah 43.866.227,17 (100,00%) 

Sumber: Statistik Produksi Kehutanan, 2015 

Sedangkan produksi kayu olahan bubur kayu mengalami fluktuasi selama 

triwulan I sampai dengan IV tahun 2015. Pada triwulan I produksi kayu olahan 

bubur kayu adalah sebesar 1,65 juta ton. Pada triwulan ke II terjadi penurunan 

produksi menjadi sebesar 1,44 juta ton, sedangkan produksi triwulan III 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,62 juta ton. Kemudian pada triwulan IV 

produksi bubur kayu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan III 

yakni menjadi 1,05 juta ton (Statistik Produksi Kehutanan, 2015). 

Pembangunan HTI umumnya dilaksanakan secara silvikultur dalam skala 

luas. Keadaan ini menyebabkan resiko terserang penyakit semakin tinggi. Hutan 

Tanaman Industri yang banyak diusahakan, semakin besar resikonya terserang 

penyakit. Persemaian tanaman hutan yang luas diperlukan untuk pembangunan 

HTI, salah satu penyakit yang menyerang  di areal persemaian adalah penyakit 

busuk batang. Patogen penyebab penyakit ini adalah cendawan Ceratocystis sp.. 

Jenis Ceratocystis coerulescens merupakan salah satu cendawan perusak kayu 

yang dilaporkan menyerang kayu Pinus sp. selain itu, jenis C. fimbriata juga 

menjadi penyebab penyakit Mouldy rot pada karet (Suprapti, 2013). Penelitian 

lain menyatakan bahwa Ceratocystis sp. telah menyebabkan infeksi luka batang 
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pada Eucalyptus grandis di Afrika Selatan, C. fimbriata menyebabkan layu dan 

kanker pada Eucalyptus spp. Di Afrika  dan Amerika Selatan, dan C. albofundus 

telah menyebabkan layu dan kematian pada Acacia mearnsii di Afrika (J. Roux et 

al., 2004). 

Dari permasalahan tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul “Uji Patogenisitas Isolat-Isolat Cendawan Ceratocystis sp. Berasal dari 

Acacia mangium dan Eucalyptus pellita Menggunakan Uji Postulat Koch.” 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Isolat yang paling patogen terhadap kejadian penyakit 

2. Tanaman inang yang paling resisten terhadap kejadian penyakit 

3. Interaksi isolat dan tanaman inang terhadap kejadian penyakit 

1.3. Manfaat Penelitian 

2. Sebagai sumber informasi mengenai kisaran inang dari cendawan C. 

fimbriata 

3. Sebagai sumber rujukan dalam teknik pengendalian Cendawan C. fimbriata 

1.4. Hipotesis Penelitian 

2. Isolat yang berbeda mempunyai tingkat patogen yang berbeda terhadap 

kejadian penyakit 

3. Tanaman inang yang berbeda memberikan pengaruh yang berdeda terhadap 

kejadian penyakit 

4. Terdapat interaksi isolat dan tanaman inang terhadap kejadian penyakit 

 

 


