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Abstract 

Selecting suitable seed trees is regarded as the most important step if a tree breeders try to 

build production or conservation seed orchards. For Papuan forest, especially for Merbau 

species, seed trees selection process should be prioritised as all genetic material is coming 

from natural forests which is susceptible to land conversion and illegal logging. Due to this 

condition, starting from 2012, BP2LHK of Manokwari has conducted Merbau seed trees 

explorations to record and identify seed trees candidate as materials to build seed orchards 

for production and conservation purposes in 4 locations. These locations namely, Sarmi, 

Teluk Wondama, Mamberamo, and Teluk Teluk Bintuni. The population and seed trees 

candidate selection was conducted using Merbau plus trees selection method (SSPPM). 

SSPPM stresses its grading system on tree phenotypic performance, particularly the trees 

healthiness performance and trees commercial value performance. Using SSPPM 

approach, this study evaluates the targeted population seed trees candidate average score 

and the targeted population score distribution at α=0.05 to select the best population for 

production seed orchards and conservation seed orchards. SSPPM result showed that the 

average of all seed tree candidate are 77.99 (total 569 tree).  The study results implied 

Teluk wondama population as the best population for Production seed orchards as its seed 

tree average value is on 87.5. Meanwhile, Mamberamo is the most suitable candidate for 

conservation seed orchards as it has 255 individuals on its opulation. The SSPPM also 

showed that the seed trees candidate selection method could be utilised for building both 

production and conservation seed orchards. 

Keywords: Merbau, Production seed orchards, Conservation seeds Orchards, SSPPM. 

Abstrak 

Memilih target indukan yang baik adalah langkah yang paling penting dalam kegiatan 

pemuliaan dan konservasi tegakan hutan. Untuk hutan Papua, terutama tegakan Merbau, 

kegiatan pemilihan target pohon indukan harus diprioritaskan karena semua materi genetik 

berasal dari tegakan alam yang rentan terhadap perambahan hutan dan konversi lahan. Oleh 

karena itu, sejak tahun 2012, BP2LHK manokwari melakukan kegiatan eksplorasi Pohon 

indukan Merbau untuk mencatat dan memilih pohon indukan terbaik untuk membangun 

kebun benih tujuan produksi sekaligus kebun benih konservasi jenis Merbau di empat 

lokasi. Adapun 4 lokasi populasi Merbau tersebut adalah Sarmi, Teluk Wondama, 

Mamberamo dan Teluk Teluk Bintuni. Pemilihan populasi dan kandidat pohon penyusun 

kebun benih dilakukan dengan menggunakan Sistem Seleksi Pohon Plus Merbau (SSPPM). 

SSPPM dirancang untuk menilai penampakan fenotipik kandidat calon pohon plus Merbau 

menggunakan pendekatan skoring. Skoring SSPPM menekankan penilaiannya pada 

performa fenotif pohon terutama performa kesehatan dan komersial pohon . Dengan 

menggunakan SSPPM, nilai rata-rata kandidat pohon benih serta distribusi statistiknya pada 

nilai α=0,05 akan dievaluasi untuk menentukan populasi terbaik sebagai kandidat tegakan 

sumber benih. Dari evaluasi SSPPM diketahui bahwa rata-rata nilai pohon benih Merbau di 

4 lokasi target adalah 77,99 (Total 569 kandidat). Analisis statistik menunjukkan bahwa 

Populasi Teluk Wondama adalah populasi terbaik untuk ditunjuk sebagai area kebun benih 
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produksi dengan skor rata rata pohon 87,50. Sedangkan populasi Mamberamo adalah 

populasi yang paling sesuai untuk dijadikan tegakan kebun benih konservasi dengan total 

255 individu dalam populasinya. Evaluasi SSPPM juga menunjukan bahwa pendekatan 

pemilihan pohon plus berguna untuk kegiatan pemuliaan tegakan produksi dan konservasi 

genetik Merbau.  

Kata kunci: Merbau, kebun benih produksi, kebun benih konservasi, SSPPM.  
 

Pendahuluan 

Merbau (Intsia bijuga) adalah salah satu jenis unggulan papua yang sudah 

banyak dikenal oleh masyarakat (Surianegara, Lemmens, & Project, 1993). Karena 

kondisi pembalakan yang tidak terkendali, illegal logging serta rendahnya upaya 

konservasi, Merbau dihabitat aslinya makin sulit ditemukan. Untuk menghindari 

punahnya jenis Merbau, langkah cepat dan efektif pemuliaan Merbau untuk tujuan 

produksi dan konservasi harus segera dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya kegiatan 

pemuliaan Merbau, diharapkan kebutuhan untuk menebang sekaligus mengkonservasi 

Merbau bisa terlaksana.  

Memilih sumber benih atau pohon plus yang tepat adalah salah satu aspek yang 

paling penting dalam kegiatan pemuliaan tanaman hutan baik secara generatif ataupun 

vegetatif. Pemilihan pohon plus yang tepat sangat menentukan hasil dan proses kegiatan 

berikutnya (Zobel & Talbert, 1984). Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan pohon plus, 

proses perbaikan tegakan yang dimuliakan akan membutuhkan waktu dan tenaga yang 

lebih banyak. Penambahan waktu dan tenaga biasanya selalu diikuti dengan 

penambahan biaya kegiatan pemuliaan. Karena Faktor biaya perbaikan dan tenaga yang 

tinggi saat perbaikan, sebaiknya kesalahan pemilihan pohon plus harus dihindari karena 

bisa berpengaruh langsung tehadap nilai ekonomi pemuliaan tanaman hutan. 

Performa pohon plus Merbau, sama seperti performa pohon plus lainnya, 

dipegaruhi oleh 2 faktor utama. Faktor tersebut adalah faktor lingkungan dan faktor 

genetik (Pallardy, 2010). Meskipun sama- sama mempengaruhi performa pohon plus, 

pemilihan pohon dengan kondisi genetik yang baik harus lebih ditekankan karena faktor 

genetik cenderung diwariskan. Pemilihan pohon dengan performa genetik yang buruk 

bisa menurunkan nilai produksi dan konservasi keturunan berikutnya (Zobel & Talbert, 

1984).  

Secara populasi, selain melihat pohon plus secara individu, populasi dimana 

pohon plus ditemukan juga harus dipertimbangkan terlebih lagi jika kegiatan 
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pemuliaannya menggunakan pendekatan generatif. Jika pohon plus ditemukan tumbuh 

sendiri atau tumbuh pada populasi yang memliki performa genetik yang buruk, 

sebaiknya, pohon plus autau lokasi tersebut tidak digunakan sebagai penghasil benih 

karena besar kemingkinannya keturunan yang dihasilkan memeiliki kualitas genetik 

yang buruk (Fins, Friedman, & Brotschol, 1992; Wright, 2012; Zobel & Talbert, 1984). 

Sebaliknya, jika pada suatu populasi ditemukan banyak pohon yang bisa dikategorikan 

sebagai pohon plus, sebaiknya populasi itu segera dijadikan lokasi kebun benih. 

Pemanfaatan benih populasi yang banyak memiliki pohon plus lebih menjanjikan 

keturunan yang baik dibandingkan benih yang dikumpulkan dari tegakan biasa. 

Untuk pembangunan kebun benih produksi dan konservasi Merbau, meskipun 

pemilihan pohon plus pada awalnya diciptakan untuk membangun kebun benih produksi 

(Wright, 2012; Zobel & Talbert, 1984), pendekatan ini juga bisa digunakan untuk 

pembangunan kebun benih tujuan konservasi. Pada pembangunan kebun benih Merbau 

tujuan konservasi, kegiatan pemuliaan ditujukan untuk mengoleksi gen sebanyak-

banyaknya. Pengumpulan gen sebanyak mungkin menyebabkan beberapa kegiatan 

seleksi seperti pemilihan pohon dengan kualitas tertentu seperti diameter besar dan 

batang yang lurus cenderung diabaikan. Meskipun demikian, beberapa faktor lain untuk 

membuat kebun benih produksi juga harus dilaksanakan dalam memilih kebun benih 

konservasi seperti tumbuh dalam populasi dan bebas dari hama dan penyakit (Zobel & 

Talbert, 1984). Berdasarkan kesamaan faktor populasi dan hama dan penyakit, 

pendekatan pemilihn pohon plus juga bisa digunakan sebagai alat untuk memilih 

populasi untuk ditunjuk sebagai kebun benih Merbau tujuan konservasi. 

Penunjukan kebun benih pada penelitian ini ditujukan untuk membangun kebun 

benih generatif tujuan produksi dan konservasi. Karena pemilihan indukan mendasari 

seluruh kegiatan pemuliaan generatif, tujuan dari penelitian ini adalah memilih kandidat 

terbaik untuk dijadikan kebun benih Merbau tujuan produksi dan konservasi dengan 

membandingkan performa fenotipik populasi target menggunakan pendekatan 

pemilihan pohon plus Merbau. 

Metode 

Lokasi dan waktu penelitian 

Pegumpulan data sumber benih dilakukan di 4 lokasi yang berbeda yaitu Wasior 

(virgin forest), Sarmi (Log Over Area), Teluk Bintuni (Log Over Area), dan 
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Mamberamo (virgin forest) (Gambar 1). Pengambilan data dilakukan secara bergantian 

dimulai dari wilayah Mamberamo tahun 2012 hingga wilayah Wasior tahun 2014. 

Hingga tahun 2015, Kandidat pohon plus Merbau berhasil dikumpulkan untuk 

penelitian ini adalah sebanyak 569 kandidat pohon plus.  

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian. Lokasi populasi pohon plus Merbau wilayah sarmi 

ditunjukkan oleh panah a, populasi pohon plus Merbau wilayah Teluk Wondama 

ditunjukkan oleh panah b, Lokasi populasi pohon plus Merbau wilayah 

mamberamo ditunjukkan oleh panah c, populasi pohon plus Merbau wilayah teluk 

Teluk Bintuni ditunjukkan oleh panah d. 

Pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan dan mengevaluasi tegakan Merbau yang dipilih, studi ini 

menggunakan Sistem Seleksi Pohon Plus Merbau (SSPPM). SSPPM dirancang untuk 

menilai penampakan fenotipik kandidat calon pohon plus Merbau menggunakan 

pendekatan skoring. Adapun variabel yang dinilai dalam skoring penelitian ini adalah 

diameter setinggi dada (DBH), tinggi bebas cabang, tinggi total (h), kelurusan batang, 

kesilindrisan batang, permukaaan batang serta kondisi hama dan penyakit. Untuk 

mempermudah kompliasi data dan pembandingan antar pohon/populasi Merbau, data 

data yang sudah dikumpulkan dikompilasi dan diubah sistem system skoring seleksi 

pohon plus Merbau (Tabel 1). Meskipun penilaian utama pemilihan pohon plus 

didasarkan pada SSPPM, penelitian ini juga membahas pemilihan pohon plus berdasar 

tinggi total dan diameter sebagai perbandingan.  
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Tabel 1. Sistem skoring seleksi pohon plus Merbau 

Karakter 
Nilai 

Maksimum 
Karakteristik Nilai 

Tinggi Batang 

bebas cabang 
25 

>17 m 25 

16-17 m 23 

14-15 21 

12-13 19 

10-11 17 

<10 15 

Kelurusan Batang 10 

Batang utama lurus 100% 10 

80-100% 8 

60-80% 6 

50-60% 4 

<50% 2 

Diameter batang 

utama 
25 

>90 m 25 

80-90 cm 21 

70-79 cm 17 

60-69 cm 13 

50-59 cm 9 

<50 cm 5 

Tinggi total 15 

>20 m 15 

18-20 m 13 

16-17 m 12 

14-15 m 10 

12-13 m 9 

<12 m 7 

Kesilindrisan 

batang 
10 

Batang silindris 10 

<5% Diameter batang tidak 

silindris 7 

Diameter batang tidak silindris dari 

5-10% 5 

Permukaan Batang 10 

Rata 10 

Terdapat 5-10 knop 7 

Knop ≥ 10 5 

Hama dan Penyakit 5 
Bebas serangan hama dan pentakit 5 

Terkena/bekas terkena serangan 

hama dan penyakit 0 

Nilai Total 100   

Analisis data 

Variabel DBH, tinggi dan total skor yang berhasil dikumpulkan dianalisis 

sebarannya dengan menggunakan pendekatan distribusi frekuensi statistik pada α=0,05. 

Data yang ditampilkan untuk menggambarkan distribusi nilai pohon plus Merbau adalah 

rerata tiap variabel dan simpangannya; median serta IQR (besar jangkauan interkuartil) 
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pada posisi 0%, 25%, 75% dan 100 %. Selain menampilkan dan meganalisis data-data 

tersebut, penelitian ini juga menganalisis sebaran nilai DBH, h dan total skor 

menggunakan pendekatan distribusi kurva normal dengan sampling error 5%. untuk 

mempermudah proses interpretasi data populasi Merbau yang diamati, penyajian data 

dilakukan meggunakan outlier plot box yang dihasilkan oleh Microsoft excel.   

1. Kebun benih tujuan Produksi 

Analisis kebun benih untuk tujuan produksi dilakukan setelah analisis data 

selesai dilakukan. Populasi yang akan dinominasikan sebagai kebun benih tujuan 

produksi adalah area dengan rata-rata nilai pohon plus tertinggi dan dengan nilai variasi 

terendah.  

2. Kebun benih tujuan Konservasi 

Area yang akan ditunjuk sebagai kebun benih konservasi adalah area dengan 

kepadatan populasi terpadat. Pemilihan pohon plus dari populasi terpadat bertujuan 

untuk menghindari terjadinya bottle neck yang akan berakibat buruk pada keragaman 

genetik populasi Merbau 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Kebun benih produksi 

 
Gambar 2. Analisis sebaran nilai DBH kandidat pohon plus Merbau di 4 lokasi dengan 

pendekatan ditribusi normal (α=0,05). ([) menunjukkan diposisi mana 50% nilai 

DBH ditemukan. 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa tren sebaran nilai DBH Teluk Wondama terlihat 

lebih baik dibanding sebaran nilai DBH populasi yang lain jika dilihat dari nilai-rata 

ataupun dari distribusi nilai DBH populasi. Berdasarkan nilai rata-ratanya, kandidat 

pohon induk dari Teluk wondama (76,52 cm) memiliki nilai DBH lebih tinggi 

dibandingkan dengan kandidat pohon indukan dari Teluk Bintuni (64,35 cm), 

Mamberamo (64,91 cm) dan Sarmi (54,65 cm). Selain memiliki nilai rata-rata yang 

lebih baik, 50% Merbau yang diidentifikasi pada populasi Teluk Wondama berada pada 

interkuartil 25% sampai 75%. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan populasi 

lain yang lebih dari 50% nilai DBHnya berada dibawah interkuartil 75%. Berdasarkan 

performa DBH secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa populasi Teluk Wondama 

adalah populasi terbaik untuk dijadikan kebun benih Merbau dibandingkan dengan 

populasi yang lain. 

 
Gambar 3. Analisis sebaran nilai H (tinggi) kandidat pohon plus Merbau di 4 lokasi dengan 

pendekatan ditribusi normal (α=0,05). ([) menunjukkan diposisi mana 50% nilai tinggi 

ditemukan. 

 

Nilai tinggi pada Gambar 3 menunjukkan bahwa Populasi terbaik untuk ditunjuk 

sebagai kebun benih Merbau berdasarkan nilai tinggi rata-rata adalah populasi Teluk 

wondama (18,79 m) diikuti oleh populasi Mamberamo (16,10 m) Teluk Bintuni (16.10 

m) dan Populasi Sarmi (15.87 m). Berdasrkan sebaran nilai tingginya, Populasi terbaik 
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untuk dijadikan kebun benih tujuan produksi Merbau adalah populasi Teluk Wondama 

karena 50% nilai tinggi pohon plus yang ditemukan berada pada interkuartil 40% 

hingga diatas 75%. Sebaran nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa hampir 50% nilai 

tinggi  pohon plus yang ditemukan pada area Teluk Wondama berada diatas nilai rata-

ratanya. Sama dengan evaluasi nilai DBH, evaluasi nilai tinggi menunjukkan bahwa 

populasi Teluk wondama adalah Populasi terbaik untuk dijadikan tegakan benih Merbau 

tujuan produksi jika dibandingkan dengan populasi yang lain.   

 
Gambar 4. Analisis sebaran total skor kandidat pohon plus Merbau di 4 lokasi dengan 

pendekatan nilai total skor populasi ada pada ditribusi normal (α=0,05). ([) 

menunjukkan diposisi mana 50% nilai total skor ditemukan. 

Evaluasi total skor adalah evaluasi tahap akhir yang membandingkan keseluruhan 

variabel penentu pohon plus. Evaluasi total skor pada Gambar 4 menunjukan bahwa 

populasi Teluk Wondama adalah populasi terbaik untuk ditunjuk sebagai kandidat 

kebun benih Merbau dibandingkan dengan populasi lainnya. Berdasarkan nilai rata-rata 

total skor, populasi terbaik yang paling cocok dijadikan kebun benih Merbau tujuan 

produksi secara berurutan adalah populasi Teluk Wondama (87,50), Populasi Teluk 

Bintuni (78,12), populasi Mamberamo (74.30) dan populasi Sarmi (73.41). Selain 

ditunjukkan oleh baiknya performa nilai rata-rata total skor pohon plus, distribusi skor 

pohon plus populasi Teluk Wondama mengindikasikan bahwa nilai sebagian besar 

kandidat pohon plus yang ditemukan ada diatas interkuartil 30%. Sehingga jika 
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dibandingkan dengan populasi yang lain sebaran skor pohon plus Merbau Teluk 

Wondama menunjukkan performa yang lebih tinggi. Nilai rata-rata dan sebaran skor 

pohon plus Merbau menunjukkan bahwa populasi Teluk Wondama adalah populasi 

yang paling sesuai untuk ditunjuk sebagai kebun benih Merbau untuk tujuan Produksi. 

Hasil evaluasi skor pohon plus, ditunjang dengan evaluasi DBH dan tinggi total 

menunjukkan bahwa Populasi Teluk Wondama adalah populasi yang paling sesuai 

untuk ditunjuk sebagai area kebun benih tujuan produksi. Evaluasi lebih lanjut mungkin 

masih perlu dilakukan untuk menguji kualitas populasi Teluk Wondama. Evaluasi lebih 

lanjut perlu dilakukan karena terdapat kemungkinan keunggulan pohon indukan tidak 

diwariskan terhadap keturunannya (Fins et al., 1992; Wright, 2012; Zobel & Talbert, 

1984). Untuk menguji kualitas keturunan pohon indukan kebun benih yang ditunjuk 

perlu dilakukan uji keturunan. Uji keturunan perlu dilakukan untuk mengetahui 

seberapa baik kulaits tegakan benih yang sudah ditunjuk. 

Kebun Benih konservasi 

 
Gambar 5. Perbandingan kepadatan populasi Merbau antar lokasi. 

Berdasarkan lokasinya diketahui bahwa populasi Merbau di Mamberamo, adalah 

populasi yang paling cocok untuk ditunjuk sebagai area kebun benih konservasi 

(Gambar 5). Meskipun evaluasi pohon plus secara keseluruhan menunjukkan bahwa 

Mamberamo adalah populasi yang memiliki rata-rata pohon plus yang paling rendah, 
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secara populasi keseluruhan, Mamberamo adalah populasi yang memiliki kepadatan 

paling tinggi (255 individu). Berdasarkan kepadatan populasinya populasi merbau bisa 

diurutkan sebagai berikut: Mamberamo (255 individu), Teluk Wondama (151 individu), 

Sarmi (110 individu) dan Teluk Teluk Bintuni (52 individu). 

Jika hanya dilihat dari nilai skor pohon plus, Mamberamo tidak sesuai untuk 

ditunjuk sebagai lokasi kebun benih. Pada pemilihan sumber benih untuk tujuan 

konservasi, tidak semua faktor pemilihan pohon plus dipertimbangkan. Sehingga, 

beberapa faktor seperti kelurusan batang, diameter dan tinggi total tidak dijadikan faktor 

penentu utama. Walaupun beberapa faktor penentu skor pohon plus diabaikan dalam 

pemilihan sumber benih untuk konservasi, faktor kesehatan pohon plus masih 

diperhatikan. Faktor kesehatan perlu dipertimbangkan karena faktor ini besar kaitannya 

dengan ketahanan populasi indukan sekaligus populasi mengjhadapi serangan hama dan 

penyakit. Pemilihan populasi yang sehat biasanya menurunkan keturunan yang sehat 

pula.  

Selain itu, meskipun total skor penting dalam pertimbangan penunjukan pohon 

plus konservasi, faktor utama yang harus dipertimbangkan sebagai penentu penunjukan 

kebun benih tujuan produksi adalah besarnya kekayaan genetik populasi yang ditunjuk. 

Goodenaugh (1978) menyatakan bahwa populasi yang besar biasanya mempunyai 

korelasi positif dengan besarnya keragaman genetik yang tersedia, jika sebelumnya 

tidak terjadi peristiwa genetic drift. Keragaman genetik populasi Mamberamo dan 

populasi lainnya perlu dikonfirmasi lebih lanjut menggunakan uji marker genetik. Uji 

marker genetik perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah jumlah populasi tegakan 

memang berbanding lurus dengan besarnya populasi tegakan yang dievaluasi. 

Kesimpulan 

Hasil evaluasi pohon plus tegakan menunjukkan bahwa Populasi yang paling 

sesuai untuk dijadikan sebagai kebun benih tujuan produksi adalah populasi Teluk 

Wondama (nilai rata-rata=87,5). Teluk Wondama paling sesuai untuk ditunjuk sebagai 

populasi untuk tujuan produksi kareana populasi ini memiliki performa nilai skor pohon 

plus paling baik jika dibandingkan dengan populasi lain. Populasi yang paling sesuai 

untuk menjadi kebun benih untuk konservasi adalah populasi Mamberamo (N=255) 

karena populasi memiliki kepadatan populasi yang lebih tinggi dibandingkan populasi 

lain. 
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Selain itu hasil evaluasi juga mengindikasikan bahwa seleksi pemilihan pohon 

plus Merbau bisa digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai kualitas kebun benih 

untuk tujuan produksi dan konservasi karena beberapa faktor yang dianggap penting 

untuk kegiatan kegiatan produksi juga dianggap penting untuk kegiatan konservasi.  
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