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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tegakan yang sesuai terhadap lahan bekas
penjarahan di RPH Pujon Selatan, BKPH Pujon, KPH Malang. Pada bulan Juni 2005.
Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang jenis tegakan yang sesuai
dengan kondisi lahan bekas penjarahan.
Sampel tanah diambil dari tiga petak, yaitu petak 97a, 99b dan 99g, RPH Pujon Selatan, BKPH
Pujon, KPH Malang, yang selanjutnya disebut dengan satuan luas pengamatan (SLP). Cara
pengambilan sampel tanah dengan menggunkan bor tanah dengan kedalaman 30 cm.
Analisis tanah dilaksanakan di Laboratorium Tanah, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian,
Universitas Brawijaya Malang. Parameter yang diamati yaitu : darinase tanah, bahaya erosi,
salinitas, kedalaman efektif, tekstur, lereng, batuan permukaan, bulan kering, curah hujan per
tahun, ratarata suhu tahunan, kemantapan agregat dan pH tanah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada petak 97a tepatnya pada SLP I termasuk hutan
lindung, sedangkan untuk petak 99b dan 99g tepatnya SLP II dan SLP III termasuk hutan
produksi terbatas (HPT). Evaluasi kesesuaian lahan dari ketiga tanaman yaitu pinus, sengon dan
damar, untuk tanaman pinus dan damar tidak sesuai (Nc) ditanam di ketiga petak tersebut,
dengan faktor pembatas ketersediaan air dalam hal ini bulan kering. Tanaman sengon sesuai
marginal (S3a, s, e) pada petak 97a dan 99g, dengan faktor pembatas pH tanah, media perakaran
dalam hal ini kelerengan dan bahaya erosi, sesuai (S2a, s, sd, c, e) untuk petak 99b, dengan
faktor pembatas pH tanah, media perakaran, kedalaman efektif, ketersediaan air dan bahaya
erosi.
Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan tanaman yang dikembangkan di daerah penelitian
adalah sengon mengingat sengon merupakan tanaman yang paling sesuai dari kedua jenis
tanaman yaitu pinus dan damar. Adanya peningkatan pH tanah dengan pengkapuran terutama
pada petak 99g.

