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ABSTRACT 

  

This study aimed to determine the regeneration status of Sialang  tree. This study 

had been conducted from November 2012 to December 2012 in Kepung Sialang 

forest, Dundangan Village, Pangkalan Kuras, Pelalawan District, Riau Province. 

The method used in this study was purposive sampling method, by placing nested 

plot around Sialang stree. A total of 25 plots were examined. The size of plot for 

tree, pole, sapling and seedling were 20 x 20 m, 10 x 10 m, 5 x 5 m and 2 x 2 m 

respectively. The result showed that there are six Sialang trees, i.e Rumah 

Keluang tree (Dipterocarpus confertus Sloot.), Kempas (Koompassia 

malaccensis), Sulur Batang (Shorea sp), Kayu Batu (Irvingia malayena), 

Kedondong (Spondias pinnata) and Ara (Ficus benjamina). The vegetation 

structure of Sialang tree at seedling stage was dominated by Sulur Batang, while 

for sapling and tree were dominated by Rumah Keluang. The  highest Important 

Value Indexs for tree, pole, sapling and seedling were 154.8556 (Rumah keluang), 

300 (Rumah Keluang), 146.2927 (Rumah keluang), 123,20707 (Sulur Batang), 

respectively. Keluang tree (Dipterocarpus confertus Sloot.) had the best 

regeneration status. Morista distribution index for all of the Sialang trees showed 

a clustered distribution. 

 

Key words: District Pelalawan, Dundangan village, Sialang trees, Regeneration 

status. 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status regenerasi dari Pohon Sialang di 

Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi 

Riau. Penelitian ini dimulai dari bulan November 2012 hingga Desember 2012 di 

Hutan Kepung Sialang, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, 

Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Penelitian ini menggunakan purpusive 

sampling, dilakukan dengan membuat plot bersangkar dengan posisi pohon di 

tengah–tengah. Terdapat 25 plot yang dibuat dalam penelitian ini dengan ukuran 

plot untuk pohon, tiang, pancang dan semai masing- masing meliputi 20X20 m, 

10X10 m, 5X5 m dan 2X2 m. Hasil menunjukkan terdapat 6 Pohon Sialang 

meliputi Pohon Rumah Keluang (Dipterocarpus cofertus Sloot), Kempas 

(Koompassia malaccensis), Sulur Batang (Shorea sp.), Kayu Batu (Irvingia 
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malayena) dan  Ara (Ficus benjamina). Struktur vegetasi di Pohon Sialang untuk 

semai didominasi oleh Rumah Keluang Indek Nilai Penting tertinggi untuk  

pohon, tiang, pancang dan semai yaitu 154, 8556 (Rumah Keluang), 300 (Rumah 

Keluang), 146,2927 (Rumah keluang) dan 123,20707 (Sulur Batang). Pohon 

Keluang (Dipterocarpus confertus Sloot) mempunyai status regenerasi terbaik. 

Indek Distribusi Morista untuk semua pohon Sialang ditunjukkan pada distribusi 

mengelompok. 

Kata kunci : Desa Dundangan, Kabupaten Pelalawan, Pohon Sialang, Status 

Regenerasi. 

PENDAHULUAN 

Provinsi Riau memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Luas hutan 

berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah sebasar 8,6 juta 

ha. Salah satu kawasan hutannya terdapat di Kabupaten Pelalawan (12.647-29 

km
2
), terutama di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten 

Pelalawan (Anonim 2010). Beberapa jenis pohon diantaranya merupakan pohon 

sialang. Pohon sialang merupakan tempat bersarang lebah madu sialang. Pohon 

sialang selain menjadi tempat bersarang bagi lebah madu juga memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi di pasaran, sehingga banyak terjadi penebangan pohon 

secara liar. Pada  saat ini jumlah pohon sialang di Desa Dundangan mulai 

mengalami penurunan jumlah yang signifikan dikarenakan adanya aktivitas yang 

berlebihan oleh manusia contohnya adanya pengalihan lahan untuk dibangunnya 

perkebunan sawit dan karet sama illegal logging. 

 Selain faktor aktivitas manusia yang dilakukan di wilayah tersebut, faktor 

lain yang diduga mampu menyebabkan pohon sialang berkurang antara lain 

adalah faktor alam yaitu lamanya masa produksi biji yang sangat lama, proses 

pertumbuhan pohon yang cukup lama selain itu biji pohon sialang jenis meranti, 

daya tahan buah tidak lama setelah dipancarkan (terbang) jika biji tidak 

mendapatkan tempat yang baik akan segera mati. Faktor manusia, kemungkinan 

hilangnya vegetasi pohon sialang yang diakibatkan maraknya aktivitas manusia 

yang berlebihan akan menurunkan pendapatan masyarakat sekitar yang berprofesi 

sebagai petani madu sialang. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana status regenerasi pohon sialang di Desa Dundangan, 

Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dalam 

kaitannya dengan upaya konservasi terhadap pohon sialang bisa dilakukan untuk 

masa yang akan datang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan bulan November 2012 sampai Desember 2012 

di hutan kepung sialang Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, 

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Alat yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu Kamera digital, kompas, meteran, Global positioning system (GPS), parang, 

perlengkapan herbarium (alkohol 70 %), botol semprot dan alat tulis). Alat 

pengukur parameter fisik seperti soil tester, hygrometer. Metode yang digunakan 

yaitu metode survei dan sebelum peletakan plot terlebih dahulu dilakukan survei 

lapangan untuk menentukan desain plot yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Penentuan plot di tentukan dengan purposive sampling dengan plot bersangkar, 

plot bersangkar berukuran 1 ha dibuat dengan posisi pohon sialang berada 

ditengah-tengah plot yang berukuran 1 ha. Plot ukuran 1 ha di bagi menjadi 25 

plot bersangkar dengan ukuran 20 x 20 m persegi, di dalam plot yang berukuran 

20 x 20 m dibagi lagi menjadi ukuran 10 x 10 m untuk tiang, 5 x 5 m untuk 

pancang dan 2 x 2 m untuk semai atau anakan.  Analisa data dengan cara 

menghitung Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi 

Relatif (FR), Dominansi (D), Dominasi Relatif (DR), Indeks Nilai Penting (INP) 

dan analisis penyebaran Morista (Soegiarto  1997). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi Regenerasi Pohon Sialang 

Rumah Keluang (Dipterocarpus confertus Sloot) 

Jumlah semai rumah keluang yang ditemukan pada areal penelitian 1 

hektar hanya didapat sebanyak 15 individu dengan diameter rata-rata 1,2 cm. 

Akan tetapi jarak semai yang ditemukan cukup jauh dari pohon indukan dengan 

jarak rata-rata 31,2 m. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa pohon 

keluang memiliki tingkat regenerasi yang berbeda, seperti ditampilkan pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Tingkat pertumbuhan regenerasi Rumah Keluang 

No. 
Tingkat 

Pertumbuhan 
Jumlah 

Tinggi 
Rata-rata (cm) 

Diameter 
Rata-rata(cm) 

Jarak 
Rata-rata(m) 

1. Semai 15 193.5 1.2 31.2 

2. Pancang 9 501.1 3.6 32.2 
3. Tiang 1 1700 11 46 

4. Pohon 3 3500 53.3 40 

 

Jauhnya anakan yang dijumpai dari pohon indukan karena biji yang 

tumbuh merupakan sisa dari biji pohon rumah keluang yang jatuhnya cukup jauh 

dari batang. Seharusnya, jumlah anakan tertinggi dijumpai sekitar pohon indukan, 

akan tetapi dengan tingginya aktivitas manusia anakan tersebut tidak dapat 

tumbuh dan berkembang, karena mati ditebas dan dibakar pada saat setiap 

penggambilan madu sialang setiap sebulan sekali. Sedangkan pancang, tiang dan 

pohon ditemukan pada lokasi yang tidak jauh dari ditemukannya semai. Hal ini 

membuktikan bahwa semai yang tumbuh jauh dari batang yang akan tumbuh dan 

berkembang menjadi pancang, tiang dan pohon. Menurut (Sasaki et el., 1981) 

ukuran celah yang kecil di bawah naungan kemungkinan hanya meningkatkan 

intensitas cahaya matahari kecil sekali sehingga tidak cukup untuk merangsang 

pertumbuhan biji-biji jenis pohon pioner, dan dalam beberapa hal semai dan 

pancang dari jenis-jenis pohon asli primer yang tumbuh tertekan di bawah 

naungan tajuk hutan akan dapat tertolong serta tumbuh lebih baik. 

Sulur Batang (Shorea sp) 

Hasil penelitian regenerasi pohon Sulur batang yang telah dilakukan 

ditampilkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tingkat pertumbuhan regenerasi sulur batang (Shorea sp)  

No. 
Tingkat 

pertumbuhan 
Jumlah 

Tinggi 

rata-rata (cm) 

Diameter 

rata-rata (cm) 

Jarak 

rata-rata (m) 

1 Pohon 1 4300 32,65 23 
2 Pancang 5 379 3.5 17 

3 Semai 52 105. 2 0.8 20.4 

 

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat jumlah semai yang ditemukan sangat 

banyak mencapai 52 individu, sedangkan pancang 5 individu dan pohon hanya 1 

individu. Akan tetapi tingkatan regenerasi tidak ada ditemukan, dikeranakan pada 

pengamatan di lapangan banyak tiang yang ditebang dan digunakan sebagai 

pondok maupun tempat pemerasan madu, akibatnya tiang tidak ada dijumpai 

satupun pada kawasan 1 hektar. Semai yang ditemukan jumlahnya banyak, akan 

tetapi hanya terdapat pada jarak lebih dari 20 meter dari batang, karena pada jarak 

antara 0 - 20 m dari batang sudah habis dibakar dan ditebas oleh masyarakat pada 

saat mengambil madu, sedangkan pancang yang ditemukan jumlahnya lebih 

sedikit dibandingkan jumlah semai yang ditemukan yaitu sebanyak 5 individu, 

dan pancang yang tersisa tersebut adalah pancang yang akan segera ditebang 

masyarakat jika sudah besar karena jaraknya masih dekat dari pohon indukan. 

Kayu Batu (Irvingia malayena) 

Hasil penelitian regenerasi pohon Kayu batu yang telah dilakukan 

ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tingkat pertumbuhan regenerasi Kayu batu (Irvingia malayena)  

No 
Tingkat 

Pertumbuhan 
Jumlah 

Tinggi 

Rata-rata (cm) 

Diameter 

Rata-rata (cm) 

Jarak 

Rata-rata (m) 

1. Semai 13 100 0.8 16.9 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas regenerasi kayu batu yang dijumpai hanya pada 

tingkatan semai dengan jumlah sebanyak 13 individu dengan jarak rata-rata 16,9 

m dari indukan pohon. Sedangkan regenerasi pada tingkatan pancang, tiang dan 

pohon tidak ada dijumpai pada areal penelitian 1 hektar.  Semai yang dijumpai 

rata-rata tidak jauh dari pohon indukan, karena semai yang dijumpai adalah semai 

yang tersisa dari buah terakhir kayu batu, dimana pada saat itu lebah madu tidak 

ada lagi yang bersarang di pohon kayu batu. Hal ini menyebabkan semai dapat 

tumbuh di sekitar batang. Apabila pohon kayu batu kembali disinggahi lebah 

masyarakat akan kembali membersihkan sekitar indukan pohon, sehingga 

mengakibatkan semai yang tumbuh saat ini akan kembali mati terbakar atau 

ditebas oleh masyarakat. 

 

Kempas (Koompassia malaccensis) 

Hasil penelitian regenerasi pohon Kempas yang telah dilakukan 

ditampilkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Tingkat pertumbuhan regenerasi kempas (Koompassia malaccensis) 

No. 
Tingkat 

Pertumbuhan 
Jumlah 

Tinggi 

Rata-rata (cm) 

Diameter 

rata-rata (cm) 

Jarak 

Rata-rata (m) 

1 Pancang 3 356. 7 2.7 12 

2 Semai 11 135. 7 0.8 22.3 

 

Regenerasi pohon Kempas sangat rendah dibandingkan dengan diameter 

pohon indukan yang memiliki diameter 1,64 m untuk kawasan 1 hektar. Semai 

yang ditemukan hanya 11 individu sedangkan pancang hanya 3 individu, namun 

tiang dan pohon tidak ada ditemukan. Bukan hanya di kawasan 1 hektar yang 

diteliti, akan tetapi pengamatan langsung di lapangan, populasi pohon kempas di 

kawasan hutan Kehidupan sudah sangat terancam, dikarenakan sangat jarang 

ditemukan tiang dan pohon kempas yang baru. Semai yang ditemukan di sekitar 

tumbuhan kempas paling banyak terdapat di lantai hutan yang sedikit 

mendapatkan cahaya dan sedikit serasahnya, sedangkan pada lantai hutan yang 

banyak serasah ditemukan semai kempas namun jumlahnya sedikit. Tingkat 

pancang ditemukan pada lantai hutan yang sedikit serasahnya, diperkirakan biji 

kempas yang jatuh pada lantai hutan yang banyak serasah tidak dapat 

berkecambah dengan baik, dibandingkan lantai hutan yang sedikit serasah. 

 

Kedondong (Spondias pinnata) 

Hasil penelitian regenerasi pohon Kedondong yang telah dilakukan 

ditampilkan pada Tabel 5. 

Table 5. Tingkat pertumbuhan regenerasi Kedondong (Spondias pinnata) 

No 
Tingkat 

Pertumbuhan 

Jumlah 

Semai 

Tinggi 

Rata-rata (cm) 

Diameter 

Rata-rata (cm) 

Jarak 

Rata-rata (m) 

1. semai 6 142 1 15.8 

 

Pada tabel 5 di atas regenerasi indukan Kedondong pada kawasan 1 hektar  

hanya terdapat 6 semai yang jarak rata-ratanya 15, 8 m dari batang indukan. 

Sedikitnya semai yang dijumpai disebabkan hal sama dengan pohon sialang yang 

lain yaitu aktivitas manusia yang membersihkan pohon sialang pada saat 

mengambil madu. Semai yang terdapat memang lebih dekat dengan indukan 

dibandingkan pohon sialang yang lain, hal ini terjdi kerena sudah lebih dari 1 

tahun indukan sialang tidak dihinggapi lebah, sehingga memberi kesempatan 

waktu bagi buah Kedondong untuk berkecambah tumbuh dan berkembang, akan 

tetapi pada kawasan yang sama tidak ada dijumpai pancang, tiang dan pohon yang 

kemungkinan hasil dari regenerasi indukan pohon Kedondong yang sama. Hal ini 

disebabkan banyak masyarakat yang menggunakan ataupun mengambil tiang dan 

pancang kayu Kedondong sebagai alat untuk mengambil madu. Penyebab lain 

anakan hanya terdapat di sekitar indukan pohon Kedondong juga karena ukuran 

buah Kedondong yang besar dan berat, sehingga tampat adanya bantuan dari 

hewan untuk membawa buah Kedondong dan dapat dipastikan penyebarannya 

hanya sekitar batang indukan. Secara alami, buah kedondong merupakan makanan 

bagi beberapa jenis hewan yang ada di hutan babi, kancil dan tupai. Seiring 
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dengan tingginya aktivitas masyarakat yang memburu hewan tersebut berdampak 

pada penyebaran pohon kedondong hutan. 

 

Ara (Ficus benjamina) 

Regenerasi pohon Ara di kawasan hutan Kehidupan saat ini sudah sangat 

terancam. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pohon Ara dan regenerasi sudah 

tidak ada dijumpai lagi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada lokasi 

penelitian pada areal 1 hektar, tidak ada dijumpainya tingkat pertumbuhan semai, 

pancang, tiang dan pohon kecuali pohon indukan yang telah berumur ± 70 tahun.  

Menurunnya jumlah Ara di hutan Kehidupan akibat dari aktivitas manusia 

yang melakukan perburuan terhadap beberapa jenis burung yang berperan dalam 

penyebaran biji Ara. Umumnya masyarakat di sekitar hutan Kehidupan memburu 

burung pada saat pohon Ara sedang berbuah. Buah Ara merupakan salah satu 

makanan utama berbagai jenis burung, terutama burung Rangkong dan beberapa 

jenis burung lainya. Akibat dari perburuan tersebut, beberapa jenis burung saat ini 

sudah tidak ada lagi yang memakan buah Ara, yang berdampak tidak ada lagi 

penyebaran biji Ara. Penyebaran dan pertumbuhan buah Ara tidak sama dengan 

tumbuhan  sialang yang lain. Buah Ara hanya dapat tersebar jika burung yang 

memakan buah Ara terbang dan menjatuhkan biji Ara yang ada di fasesnya pada 

sela-sela dahan pohon yang terdapat tumpukan serasah. 

Indeks Penyebaran Morista 

Penyebaran adalah parameter kualitatif yang menggambarkan keberadaan 

spesies organisme pada ruang secara horizontal. Penyebaran tersebut dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu acak, merata dan berkelompok (Suin 2002). 

Pola penyebaran jenis tumbuhan keluang pada tingkatan semai, pancang dan 

pohon cenderung mengelompok, sedangkan pada tingkatan tiang cenderung 

merata.  pada pola penyebaran jenis tumbuhan Suluh Batang pada tingkatan semai 

dan pancang cenderung mengelompok. Pada tingkatan tiang penyebarannya acak 

dan tingkatan pada pertumbuhan penyebarannya merata. Pola penyebaran pada 

jenis tumbuhan Kedondong dan Kayu Batu pada tingkatan semai dan pancang 

cenderung mengelompok, sedangkan pola penyebaran pada tingkatan tiang dan 

pohon tidak dijumpai. 

Jenis tumbuhan Kempas pola penyebaran pada tingkat pertumbuhan semai 

dan pancang pola penyebarannya mengelompok dan pola penyebaran pada tingkat 

pertumbuhan tiang penyebarannya cenderung merata dan pada tingkat 

pertumbuhan pohon cenderung tidak ada pola penyebaran karena tidak ada 

ditemukan tingkat regenarasi pohonnya. Jenis tumbuhan Ara tidak memiliki pola 

penyebaran pada tingkatan anakan, pancang, tiang, dan pohon, hal ini dikarenakan 

oleh penyebaran buah tumbuhan tersebut banyak dilakukan oleh burung, oleh 

karena itu biji yang disebarkan kemungkinan tersebar jauh dari indukan. 

Kemampuan adaptasi suatu jenis tumbuhan pada suatu lingkungan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan hidup, pola penyebaran biji, bentuk dan jumlah biji 

yang dihasilkan yang mempengaruhi pada pola penyebarannya (Spies 1998). 
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Diagram Profil Pohon 

 

Gambar 1 Profil vegetasi kawasan hutan Kehidupan 

 

Regenerasi pohon sialang umumnya berada pada ketinggian 0-4 m yaitu 

pada stratifikasi D. Sedangkan pancang sialang berada pada stratum C. Pada 

tingkat tiang dan pohon sangat sedikit dijumpai dan di jumpai hanya beberapa 

individu. Beberapa pohon sialang yang ditemukan di hutan Kehidupan hanya 

pohon Kaluang dan Sulur Batang dengan ketinggian pohon mencapai 35 m, 

sedangkan tiang dengan ketinggan 17 m hanya jenis Kempas dan Kaluang. Pada 

diagram profil umumnya semai banyak terdapat di lantai hutan untuk seluruh jenis 

pohon sialang kecuali Ara, akan tetapi dari sekian banyak semai yang ditemukan 

pada lantai hutan, hanya beberapa individu saja yang dapat mencapai pohon. Hal 

ini dikarenakan aktivitas manusia dan pengaruh lingkungan. 

 

Status Regenerasi 

 

Tabel 6. Status regenerasi pada masing-masing spesies 

Spesies 
Jumlah individu 

Keterangan 
Semai Pancang Tiang Pohon 

Ficus benjamina - - - - Tidak ada regenerasi 

Spondias finnata 6 - - - Baru beregenerasi 

Dipterocarpus confentus 

Sloot 
15 9 1 3 Baik 

Koompassia malaccensis 11 3 - - Baru beregenerasi 

Irvingia malayana 13 - - - Baru beregenerasi 

Shorea sp. 52 5 - 1 Cukup 
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Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa status regenerasi pada masing-

masing tumbuhan sialang berbeda. Jenis tumbuhan Spondias pinnata, Koompassia 

malaccensis dan Irvingia malayana memiliki status baru beregenerasi karena yang 

ditemukan hanya semai. Sedangkan  Dipterocarpus confentus Sloot status 

regenerasinya baik kerena, jumlah semai yang dijumpai lebih banyak daripada 

jumlah pancang, dan jumlah tiang dan pohon. Jenis Shorea sp status 

regenerasinya cukup, kerena jumlah semai lebih banyak dibandingkan jumlah 

pancang dan pohon memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah pancang, 

berbeda dengan Ficus benjamina yang sama sekali tidak ada regenerasinya karena 

tidak satupun semai, pancang, tiang dan pohon sekitar indukan. Hasil pengamatan 

di lapangan menunjukkan bahwa regenerasi tumbuhan sialang banyak terdapat di 

sekitar indukan, akan tetapi dengan tingginya aktivitas manusia regenerasi tidak 

berlangsung dengan baik, karena banyak kegiatan manusia yang mengganggu 

berlangsunnya proses regenerasi yakni menebang semai, pancang, tiang dan 

pohon yang berada sekitar pohon indukan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa; 

terdapat enam jenis pohon sialang yang masih dapat ditemui pada hutan 

Kehidupan yaitu Pohon sialang Keluang, pohon kayu Batu, pohon kayu Ara, 

pohon Suluh Batang, pohon Kedondong hutan, pohon Kempas. Indeks persebaran 

Morista pohon sialang jenis Keluang secara umum mengelompok; anakan Kayu 

batu mengelompok; Sulung Batang secara umum mengelompok; Kedondong 

hutan secara umum mengelompok; Kempas secara umum mengelompok 

sedangkan Kayu Ara tidak ditemukan pola penyebarannya. Status regenerasi 

pohon sialang yang baik ditemukan dari jenis pohon Keluang; cukup dari jenis 

Sulur Batang; baru beregenerasi yaitu jenis Kayu batu, Kempas, Kedondong; 

tidak beregenerasi Kayu Ara. 

Penelitian ini masih merupakan penelitian pendahuluan yang bertujuan 

untuk memperoleh gambaran umum tentang status regenerasi pohon sialang, 

khususnya dengan kaitannya terhadap upaya konservasi dan pemanfaatan hasil 

hutan di kawasan hutan Kehidupan Desa Dundangan, Pelalawan, Riau. 

Berdasarkan pengalaman dan hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut. 
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