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Abstract 

KHDTK Kepau Jaya is a lowland peat swamp forest that has unique composition plants. The plants 

that compose peat swamp forest have the potential as a source of food for Trigona spp. But bee 

feed plants have not been managed properly. The purpose of this research is to find out the plants 

that compose the peat swamp forest of KHDTK Kepau Jaya which has the potential as a source of 

food for Trigona spp. Data is collected by the plant inventory method. Data is processed and 

presented in statistical tabulation. Observations show that the KHDTK Peat Swamp Forest Peat 

Swamp Forest compilers consist of Dipterocarpaceae, Palmae, Leguminosae, Guttiferae, 

Myrtaceae, and understorey families. Development of the Trigona spp honey bee plot can be done 

in KHDTK Kepau Jaya by adding potential feed crops such as coffee, sugar palm, coconut, corn, 

and other crops that have economic value. The activities of Trigona spp management and feed 

crops are expected to be used as a model for the management of lowland peat swamp forest areas. 

 

Keywords:  honey bee feed plant, Trigona spp, peat swamp forest, KHDTK Kepau Jaya. 

 

LATAR BELAKANG 
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kepau Jaya merupakan 

kawasan hutan penelitian di bawah naungan Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman 

Hutan (BP2TSTH) dengan pemanfaatan sebagai areal penelitian, penanaman areal 

KHDTK, pembuatan plot kebun pangkas ramin seluas 0,5 Ha kerjasama dengan ITTO, 

pemeliharaan rutin pada demplot tanaman sekitar pondok kerja seluas 1,2 ha. Selain 

kegiatan-kegiatan tersebut, BPTSTH Kuok juga melakukan kerjasama dengan UPT Balai 

Benih Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BKSDA berupa penyediaan lahan untuk 

pembangunan persemaian permanen. Peraturan mengenai tugas dan fungsi BP2TSTH 

tertuang dalam PMK No.P.33/Menhut-II/2011 TANGGAL 20 April 2011 yang 

berdasarkan SK Menhut N0. 74/Menhut-II/2005 Tanggal 29 Maret 2005. Sebagai UPT 

Badan Litbang Kehutanan, maka BP2TSTH mempunyai fungsi untuk bertanggung jawab 

dalam hal pengelolaan hutan penelitian dalam hal ini KHDTK Kepau Jaya. Dengan adanya 

fungsi tersebut penelitian dan pengembangan terbuka untuk dilaksanakan di areal KHDTK. 

KHDTK Kepau Jaya secara ekologis merupakan hutan rawa gambut dataran rendah 

yang termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo. Secara geografis 
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 LS. Hutan rawa gambut memiliki peranan sebagai sumber plasma nutfah 

dibuktikan dengan keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya, penyedia jasa lingkungan 

seperti pengendali tata air, penyerap dan penyimpan karbon untuk mengendalikan 

perubahan iklim local maupun global, dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat 

lokal. Ekosistem hutan rawa gambut ditandai dengan adanya kubah gambut di bagian 

tengah dan mendatar/rata di bagian pinggir serta digenangi air berwarna coklat kehitaman 

sehingga sering disebut ekosistem air hitam. Keanekaragaman jenis tumbuhan hutan rawa 

gambut setara dengan keanekaragaman jenis tumbuhan hutan kerangas dan hutan sub-

pegunungan daerah tropika tetapi masih lebih tinggi daripada keanekaragaman jenis 

tumbuhan hutan pegunungan dan bakau (Simbolon&Mirmanto, 2000). Pada hutan rawa 

gambut di Sumatra, terdapat lebih dari 300 jenis tumbuhan dijumpai namun beberapa jenis 
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tertentu jarang dijumpai. Di dalam kawasan Taman Nasional Berbak, Jambi baru tercatat 

sekitar 160 jenis tumbuhan (Giersen, 1991). Berbagai jenis pohon yang sering dijumpai di 

lahan gambut diantaranya adalah jelutung, ramin, kempas, punak, perepat, perupuk, putat, 

terentang, nyatoh, bitanggur, belangeran, meranti, dan rengas manuk. Dari berbagai jenis 

tersebut, ramin, jelutung, dan meranti merupakan pohon yang memiliki nilai komersial 

tinggi. Jenis-jenis tersebut dapat ditemui di KHDTK Kepau Jaya dan saat ini masih 

dilakukan upaya penelitian dan konservasi jenisnya. 

Kawasan KHDTK pada jaman dahulu merupakan areal bekas tebangan hutan 

produksi Tesso Nilo yang memiliki potensi tegakan yang beraneka jenis termasuk jenis-

jenis endemik dan eksotik vegetasi rawa gambut.  Jenis-jenis vegetasi tersebut antara lain :  

Meranti (Shorea sp.), Mersawah (Anisoptera, sp.),  Medang (Palaqium sp.), Jelutung 

(Dyera costuylata Hock f.f), Pulai (Alstonia scholaris), Kompas (Kompassia malaccensis 

Miq.), Terap (Arthocarpus elasticus), Daru-daru (Urandra corriculata), Keruing 

(Dipterocarpus lowii), dll. Namun, kondisi saat ini areal KHDTK Kepau Jaya telah banyak 

beralih fungsi menjadi hutan sekunder gambut, semak belukar, kebun kelapa sawit milik 

perusahaan dan masyarakat. Perubahan fungsi hutan ini pada jangka panjang 

dikhawatirkan akan merusak sistem tata air dan resapan air di kawasan tersebut. Sebagai 

areal penelitian, KHDTK Kepau Jaya secara langsung maupun tidak langsung 

menyediakan habitat dan tumbuhan yang berpotensi sebagai sumber pakan lebah madu. 

Namun, potensi tersebut belum tergali dan pemanfaatan kawasan KHDTK masih terbatas 

pada penanaman tanaman untuk perbaikan ekosistem KHDTK. Dari kondisi tersebut 

diperlukan riset untuk melihat potensi tumbuhan sumber pakan lebah Trigona spp di hutan 

rawa gambut KHDTK Kepau Jaya. Tujuan dari riset ini adalah mengetahui tumbuhan 

penyusun hutan rawa gambut KHDTK Kepau Jaya yang berpotensi sebagai sumber pakan 

lebah madu jenis Trigona spp.   

 

METODE 

Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 

Kepau Jaya, Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2017. 

Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi 

langsung terhadap komposisi tumbuhan di dalam plot lebah. Pengambilan data dilakukan 

melalui inventarisasi tumbuhan dan tumbuhan bawah menggunakan petak ukur persegi 

bertingkat (nested sampling) sesuai tingkat hidup pohon yaitu semai (2 x 2 m), sapihan (5 x 

5 m), tiang (10 x 10 m), dan pohon (20 x 20 m). Pengambilan sampel petak ukur dilakukan 

dengan ulangan sebanyak 5 kali.  

Parameter yang diamati 

Data yang diamati dalam penelitian ini yaitu tumbuhan sumber pakan lebah 

Trigona spp, kunjungan lebah, dan kondisi lingkungan pendukung. 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui 

kondisi tumbuhan sumber pakan lebah Trigona spp, kunjungan lebah, serta kondisi 

lingkungan pendukung pakan lebah. Pengolahan data dilakukan secara tabulasi data dan 

disajikan dalam tabel distribusi statistik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Vegetasi Penyusun Hutan Rawa Gambut KHDTK Kepau Jaya 

KHDTK Kepau Jaya berada pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan 

sepanjang tahun. Suhu rata-rata harian yang tercatat di wilayah tersebut yaitu 28
0
C dengan 

curah hujan rata-rata 5.589 mm/tahun. Dari faktor jenis tanah, tanah di KHDTK termasuk 

tanah gambut dengan lapisan bawah pasir. Kondisi topografi relatif datar dengan 

ketinggian tempat sekitar 34 mdpl. Kawasan KHDTK Kepau Jaya tersusun atas ekosistem 

hutan rawa gambut yang di dalamnya ditemukan kekhasan tumbuhan yang hidup di 

dalamnya. Dari hasil pengamatan pada 5 plot ukur diperoleh vegetasi penyusun hutan rawa 

gambut KHDTK Kepau Jaya sebagai berikut : 

Tabel 1 Jenis tumbuhan penyusun KHDTK pada tingkat semai 

No Jenis Frekuensi Persebaran 

1. Lawung 1 Plot 1 

2. Meranti 2 Plot 1, 2 

3. Mahang 6 Plot 1, 2, 5 

4. Ramin 2 Plot 3 

5. Kopi 2 Plot 4 

6. Geronggang 1 Plot 5 

7. Terentang 1 Plot 5 

Sumber : data primer diolah (2017) 

 

Hasil pengamatan, pada tumbuhan tingkat semai di KHDTK Kepau Jaya cukup 

beragam. Tabel 1 menunjukkan tumbuhan tingkat semai yang mendominasi KHDTK 

adalah jenis mahang. Mahang (Macaranga sp) merupakan jenis pioneer yang biasa ditemui 

pada hutan sekunder, bekas lading, dan lahan terbuka. Tumbuhan ini mempunyai peranan 

penting dalam suksesi hutan. Mahang dapat tumbuh dengan cepat pada lahan terbuka 

sebab tumbuhan ini toleran terhadap cahaya. Tumbuhan mahang mempunyai habitus 

pohon kecil dengan tinggi hingga 15 m, kadang-kadang ditemukan juga tinggi 20-30 m, 

bercabang banyak, batang dan ranting beberapa berduri (Whitmore et al, 2008). Tumbuhan 

diketahui juga memiliki rongga di batangnya sehingga digunakan untuk sarang semut dan 

serangga lainnya. Pada kondisi KHDTK yang sudah kehilangan pohon-pohon dominannya 

maka tidak mengherankan jika tumbuhan seperti mahang dapat berkembang pesat. Apabila 

lahan KHDTK sudah terbuka maka jenis ini nantinya dapat mendominasi kawasan 

KHDTK Kepau Jaya 

Tabel 2 Jenis tumbuhan penyusun KHDTK pada tingkat sapihan/pancang 

No Jenis Frekuensi Persebaran 

1. Pulai 1 Plot 1 

2. Tembesu 1 Plot 1 

3. Meranti 1 Plot 2 

4. Ramin 1 Plot 3 

5. Kopi 1 Plot 4 

6. Geronggang 1 Plot 5 

Sumber : data primer diolah (2017) 

 

Hasil pengamatan menunjukkan tumbuhan pada tingkat sapihan relative beragam 

dan tidak ditemukan tumbuhan yang dominan. Pada plot 1 memiliki keragaman tumbuhan 

yang lebih tinggi dari plot yang lain. Kondisi ini diduga karena tidak adanya vegetasi 

dominan di plot tersebut dan lokasinya sedikit terbuka sehingga biji tumbuhan dapat cepat 

tumbuh.  
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Tabel 3 Jenis tumbuhan penyusun KHDTK pada tingkat tiang 

No Jenis Frekuensi Persebaran 

1. Rengas 2 Plot 1, 3 

2. Mahang 5 Plot 1, 2, 3 

3. Meranti 3 Plot 3, 4 

4. Jelutung 1 Plot 4 

5. Lawang 1 Plot 4 

6. Geronggang 3 Plot 5 

7. Terentang 1 Plot 5 

Sumber : data primer diolah (2017) 

 

Pengamatan vegetasi pada tingkat tiang (tabel 3) menunjukkan jenis mahang 

mendominasi pada plot tersebut. Perkembangan mahang menunjukkan terbukanya 

kawasan KHDTK sehingga jenis-jenis pioneer mampu mendominasi dan berkembang 

sangat pesat. Kondisi ini dapat disebabkan masih banyaknya aktivitas pembukaan lahan 

oleh masyarakat. Jenis mahang akan memperbaiki struktur tanah sehingga jenis-jenis 

tumbuhan penyusun layer atas hutan dapat berkembang. Jenis-jenis tumbuhan penyusun 

layer atas hutan rawa gambut diantaranya family dipterocarpaceae, rengas, ramin, dan 

jenis-jenis endemic lainnya. 

Tabel 3 Jenis tumbuhan penyusun KHDTK pada tingkat pohon 

No Jenis Frekuensi Persebaran 

1. Mahang 9 Plot 1, 2, 3 

2. Pulai 2 Plot 1, 3 

3. Meranti 7 Plot 1, 2, 3, 4 

4. Keruing 2 Plot 1, 2 

5. Lawung 1 Plot 1 

6. Rengas 1 Plot 2 

7. Jelutung 2 Plot 4 

8. Karet 1 Plot 4 

9. Durian 1 Plot 4 

Sumber : data primer diolah (2017)  

 

Pengamatan vegetasi pada tingkat tiang, menunjukkan hutan rawa gambut KHDTK 

Kepau Jaya jenis mahang ditemukan hampir di semua plot. Kondisi ini menunjukkan hutan 

rawa gambut KHDTK Kepau Jaya termasuk ke hutan sekunder di mana jenis-jenis pohon 

utama penyusun hutan primer/ hutan asli sudah hilang. Hutan rawa gambut KHDTK 

Kepau Jaya terjadi suksesi sekunder sehingga jenis-jenis pionir seperti mahang dapat 

tumbuh pesat. Perubahan struktur hutan ini disebabkan penebangan pohon/pembalakan 

liar, pembukaan lahan untuk kebun, kebakaran hutan, dan berbagai kerusakan lainnya. 

Hutan rawa gambut yang ada di KHDTK ini perlu dikembangkan dengan pengayaan jenis 

tanaman untuk mengembalikan ekosistem KHDTK seperti semula.  

Hutan rawa gambut yang masih utuh dicirikan dengan penutupan tajuk yang sangat 

rapat sehingga sinar matahari tidak dapat menembus lantai hutan. Pada hutan ini benih 

yang berada di lantai hutan akan sulit berkecambah dan tumbuh dengan baik sehingga 

lantai hutan relative bersih dari semak dan vegetasi lainnya. Lantai hutan rawa gambut 

yang masih belum terganggu selalu lembab, tergenang air pada musim hujan, dan suhunya 

rendah.  

Potensi tumbuhan sumber pakan lebah Trigona spp 

Lebah madu membutuhkan makanan untuk menopang kehidupannya. Lebah madu 

jenis Trigona spp membutuhkan sumber makanan berupa nectar, pollen, dan resin. Trigona 
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spp mempunyai keunggulan dibandingkan lebah madu genus Apis yaitu mempunyai 

preferensi terhadap sumber pakan yang lebih beragam. Trigona spp dengan ukuran tubuh 3 

– 5 mm mampu mengambil makanan dari bunga rumput yang tidak mampu dihisap oleh 

lebah genus Apis.  Menurut Ruttner (1988), nektar adalah cairan manis (karena 

mengandung berbagai jenis gula) yang dihasilkan tanaman melalui kelenjar nektar, 

sedangkan tepungsari adalah bagian dari bunga jantan berupa butiran yang umumnya 

berukuran sangat kecil menyerupai debu. Kedua bahan makanan tersebut dikumpulkan 

lebah untuk kelangsungan hidupnya. Nektar dimanfaatkan oleh lebah madu sebagai bahan 

baku madu atau cadangan karbohidrat. Menurut Maurizio (1975), karbohidrat pada madu 

diperlukan oleh lebah sebagai sumber energi untuk gerak dan aktivitasnya. Sedangkan 

tepungsari (pollen) merupakan sumber protein yang diperlukan untuk pertumbuhan anak 

lebah dan perkembangan lebah dewasa. Selain protein, pollen juga mengandung lemak, 

vitamin, dan mineral yang merupakan nutrisi penting bagi lebah. Pollen mempengaruhi 

tumbuh dan kembang Trigona spp, serta bermanfaat memperbaiki jaringan tubuh dan 

menjalankan fungsi tubuh lainnya. Selain nectar dan pollen, Trigona spp juga 

mengumpulkan resin atau getah. Resin merupakan eksudat atau getah yang dikeluarkan 

beberapa jenis tumbuhan terutama konifer, getah ini umumnya membeku dan berwarna 

transparan. Resin dikumpulkan Trigona spp sebagai bahan dasar pembentuk sarang dan 

pelapis sarang dan telur serta penutup rongga di sarang. 

Dari hasil pengamatan terhadap tumbuhan yang berpotensi sebagai sumber pakan 

lebah diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel.4. Tumbuhan Pakan Lebah Potensial di KHDTK Kepau Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data pengamatan lapangan, 2017 

No Jenis Nektar Pollen Resin Masa Sekresi 

1 Meranti + - +  

2 Mahang + - - Spjg thn 

3 Kopi + + - Mei, Agustus 

4 Pulai  + + -  

5 Geronggang + + - Sep-Des 

6 Keruing  + - +  

7 Jelutung + - +  

8 Karet  + - + Sep-Okt 

9 Durian + - - Juni dan Sept 

10 Jambu Air + + + Mei dan Okt 

11 Jambu Biji + + + Ags – Okt 

12 Mangga  + - + Juni-Ags 

13 Acacia mangium + - - Spnjg thn 

14 Acacia crassicarpa + - - Spnjg thn 

15 Aren - + - Spjg thn 

16 Kelapa + + - Spnjg thn 

17 Kelapa Sawit - + - Spnjg thn 

18 Temon + - - Spnjg thn 

19 Senduduk + + - Spnjg thn 

20 Rumput Israel + + - Spnjg thn 

21 Putri Malu - + - Spnjg thn 

22 Rumput Teki - + - Spnjg thn 

23 Rumput Kerisan - + - Spnjg thn 

24 Clidemia sp + + - Spnjg thn 
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Hasil pengamatan menunjukkan pada areal KHDTK Kepau Jaya terdapat tumbuhan 

yang berpotensi sebagai sumber pakan Trigona spp. Sumber Nektar Trigona spp yang 

potensial yaitu tumbuhan berbunga yang menghasilkan nectar sepanjang tahun. Jenis 

penghasil nectar potensial yang ditemukan di KHDTK yaitu temon, kelapa, rumput Israel, 

dan durian. Menurut Ghaji (2013), trigona paling banyak mengunjungi bunga durian dan 

mangga pada pukul 07.00 – 09.00. Pada periode itu sebanyak 400 ekor trigona berkerumun 

di setiap tangkai bunga durian per jam. Pada mangga 300 ekor per tangkai per jam. 

Sedangkan menurut Moniruzzaman (2014), nectar asal belimbing Averrhoa carambola 

sebagai sumber mineral terbaik untuk madu klanceng. Kondisi itu disebabkan nectar 

belimbing membuat madu klanceng memiliki kadar Kalium, Natrium, kalsium, dan besi 

tinggi. 

Sumber pollen potensial yang ditemukan di areal KHDTK yaitu kelapa, kelapa 

sawit, aren, dan putri malu. Jenis-jenis tanaman dari keluarga palem merupakan sumber 

pollen terbaik. Tanaman palem-paleman mampu menghasilkan bunga dalam jumlah 

banyak dan sepanjang tahun sehingga pollen yang dihasilkan menjadi banyak (Hambali, 

2015). Menurut Sarwono (2001), aktivitas Trigona mencari tepungsari setiap hari berkisar 

6 – 180 menit dengan mengunjungi 8-100 bunga. Pada iklim tropis, lebah pekerja mampu 

mengumpulkan pollen sebanyak 22-50% pada pagi dan 7-10% pada sore hari. Pollen pada 

bunga memang berlimpah pada pagi hari dan berkurang seiring waktu menuju malam hari.   

Dalam satu koloni trigona sekitar 10 % lebah pekerja memiliki tugas untuk 

mengambil resin. Trigona mengumpulkan resin dari beraneka pohon dan semak sebagai 

bahan baku membuat sarang maupun memperbaiki sarang. Menurut Greg Hambali, resin 

bermanfaat sebagai pelindung sarang karena memiliki sifat antibakteri, antimikroba, dan 

anticendawan. Getah tersebut yang membuat sarang koloni trigona menjadi lebih kokoh 

sehingga koloni merasa nyaman dan aman untuk tinggal. Resin dari lebah trigona itulah 

yang sering disebut propolis. Setiap jenis lebah mempunyai preferensi yang berbeda dalam 

memilih sumber resin. Hal inilah yang membuat propolis memiliki ragam ukuran, warna, 

bau, dan komposisi. Greg Hambali menambahkan sumber getah terbaik berasal dari 

tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan obat (trenggulun), tanaman beraroma (rasamala 

dan kemenyan), dan sumber lain seperti pinus sebagai balsam dan obat luka.   

Pengembangan plot lebah madu jenis Trigona spp dapat dilakukan di KHDTK 

Kepau Jaya dengan menambah tanaman pakan potensial seperti kopi, aren, kelapa, jagung, 

dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan pengelolaan lebah madu jenis 

Trigona spp dan tanaman pakannya diharapkan dapat digunakan sebagai model 

pengelolaan kawasan hutan rawa gambut dataran rendah.    

 

KESIMPULAN 

Hutan rawa gambut KHDTK Kepau Jaya tersusun atas tumbuhan dari family 

Dipterocarpaceae, Palmae, Leguminosae, dan tumbuhan bawah yang berpotensi sebagai 

sumber pakan lebah madu jenis Trigona spp. Areal KHDTK Kepau Jaya dapat 

dikembangkan untuk pengelolaan lebah madu dengan pengayaan jenis tanaman pakan 

yang mempunyai nilai ekonomi.  
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