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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan  sebelumnya melalui Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan ( AMDAL ), Kawasan Krakatau Posco merupakan dataran rendah 

dekat pantai, Hal ini ditandai dengan jenis-jenis vegetasi pantai yang dijumpai di luar 

kawasan. 

Sementara itu di dalam Kawasan Industri Krakatau Posco ini sudah tidak dijumpai 

lagi jenis-jenis vegetasi alami potensial, hal ini karena kawasan industri ini sudah 

mengalami reklamasi dan sedang dalam tahap pembangunan fisik. Suasana kawasan 

industry di dataran rendah dekat pantai ini terasa sangat panas, kering, dan berdebu. 

Adanya perubahan pemanfaatan lahan berupa kegiatan pembangunan industri 

mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan pada kawasan ini. Perubahan 

lingkungan yang terjadi meliputi: hilangnya vegetasi penutup tanah, kerusakan tanah 

akibat reklamasi dan material tanah urugan yang kondisinya tidak subur 

Upaya penghijauan atau re vegetasi menemui banyak kesulitan atau kendala, antara 

lain: 

• Akibat dari reklamasi lahan  menyebabkan hilangnya tanah atas ( top soil ), bahkan 

sub soil dan bahan induk  muncul di permukaan. Bahan urugan berupa tanah pasir 

yang tidak bisa menyimpan air. Lahan semacam ini tidak siap untuk ditanaman 

tanpa perlakuan khusus. 

• Berdasarkan pengamatan di lapangan tanah pada kawasan ini memiliki salinitas 

atau kadar garam yang tinggi. Sifat tanah ini akan berpengaruh terhadap pemilihan 

jenis tanaman yang dapat beradaptasi pada lingkungan tanah yang salin. 

Usaha penghijauan kembali atau revegetasi diperlukan langkah-langkah antara lain: 

perbaikan tanah sebagai media tumbuh, pemilihan vegetasi yang dapat beradaptasi 

dengan lingkungan yang ekstrim, termasuk jenis-jenis tanaman pionir, dan perbaikan 

teknis penanaman termasuk penggunaan bio-fertilizer. 

II. TINJAUAN UMUM KAWASAN KRAKATAU POSCO 

PT Krakatau Posco berada di dataran rendah dekat pantai. Jenis tanah pada 

kawasan ini merupakan tanah endapan atau tanah alluvial. Tanah Aluvial terjadi dari 

proses pengendapan dari bagian hulu atau dari bagian yang lebih tinggi. Tanah yang 
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diendapkan dapat berasal dari jenis tanah Latosol, Podszolik Merah Kuning, dan 

Andosol. 

Berdasarkan evaluasi hasil analisis contoh tanah di dalam kawasan Krakatau Posco 

(Studi Amdal) menunjukkan bahwa kondisi kesuburan tanah sangat rendah. Tekstur 

tanah Lempung liat berpasir- pasir berlempung atau kandungan pasir dominan. Tekstur 

tanah demikian akan memiliki struktur gembur- lepas, mudah meresapkan air akan tetapi 

memiliki kemampuan menahan air rendah. 

Keasaman tanah (pH) berkisar antara netral- agak basa, kandungan bahan organik 

sangat rendah, kandungan Nitrogen sangat rendah, ketersediaan unsur seperti K, Ca, Mg 

juga sangat rendah. Kemudian pada tahap pembangunan fisik, tanah di kawasan Krakatau 

Posco mengalami reklamasi atau pengurugan sehingga terjadi perubahan kondisi tanah. 

Oleh karena itu perlu analisa tanah untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah pasca 

reklamasi. 

Berdasarkan data dari stasiun meterologi di Serang selama periode 2003 s/d 2010 

curah hujan rata-rata tahunan sebesar 1675 mm/tahun. Musim hujan terjadi pada periode 

bulan Nofember-April sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Oktober. 

Berdasarkan perbandingan bulan kering dengan bulan basah selama periode tersebut 

daerah ini memiliki nilai Q = 0.33 atau tipe iklim C (Agak Basah) menurut Schmidt-

Ferguson. 

 

III. METODOLOGI 

Pengamatan dan inventarisasi vegetasi meliputi: 

• Pengamatan, pencatatan, dan visualisasi (pengambilan foto ) terhadap formasi 

vegetasi dan inventarisasi jenis tanaman. 

• Untuk spesies yang belum diketahui pengamatan dilakukan lebih detail seperti: 

daun, bunga, buah, dan biji, disamping bentuk dan struktur percabangan secara 

utuh. Bila diperlukan contoh sampel diambil dengan pengemasan secara khusus. 

• Sedapat mungkin visualisasi dilakukan terhadap pohon yang tumbuh solitaire. 

• Untuk mendapatkan informasi tentang potensi vegetasi perlu dilakukan pengamatan 

di luar kawasan yang dapat menggambarkan kondisi vegetasi asli ( native plants ), 

vegetasi introduksi, dan vegetasi potensial. 
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• Inventarisasi terhadap jenis tanaman pionir lokal: rumput, cover crop, semak, 

perdu, dan pohon. 

• Dalam kegiatan ini diperlukan pemandu local untuk kepentingan penamaan atau 

deskripsi. 

• Identifikasi, deskripsi, penelusuran pustaka untuk menemukan potensi adaptasi, 

fungsi, dan teknis penanamannya, termasuk penelusuran terhadap jenis yang dapat 

diintroduksikan di lokasi.  

 

IV. HASIL INVENTARISASI DAN REKOMENDASI VEGETASI 

Kawasan Industri Krakatau Posco berada pada dataran rendah dekat pantai. 

Formasi vegetasi pada kawasan ini sudah tidak dijumpai lagi. Hal ini karena kawasan 

industri ini sudah mengalami reklamasi dan sedang dalam tahap pembangunan fisik. 

Suasana dataran rendah dekat pantai yang panas, kering, dan berdebu sangat terasa. 

Sementara itu di luar kawasan dijumpai vegetasi alami yang mencirikan dataran rendah 

dekat pantai dan vegetasi introduksi yang dikembangkan dan berhasil beradaptasi di 

kawasan ini. 

Jenis-jenis vegetasi alami yang masih dijumpai dan merupakan ciri vegetasi pantai 

yaitu: Kelapa (Cocos nucifera), Cemara Laut (Casuarina equisetifolia), Waru (Hibiscus 

tiliaceus), Ketapang (Terminalia catappa). Jenis-jenis pohon tersebut biasa dijumpai di 

pantai pasir pada formasi Barringtonia. Sedangkan jenis semak yang biasa dijumpai di 

pantai pada formasi Pes-caprae yaitu Widuri (Calotropis gigantea) dan Pandan Duri 

(Pandanus tectorius). Di samping itu juga di jumpai tanaman semak yang mencirikan 

daerah kering yaitu: Jarak Ungu (Ricinus sp.) 

Pada daratan tepi air / saluran drainasi dijumpai jenis tanaman:  laut (Lannea sp.), 

Terompet Ungu (Ipomoea sp.), dan Seruni (Wedelia sp.). Jenis-jenis tanaman ini sering 

dijumpai pada daratan yang kering di daerah rawa. Pada lahan terbuka dijumpai tanaman 

tahan kering yang juga merupakan tanaman penutup tanah Leguminosae seperti Orok-

orok (Crotalaria sp.) dan Krandang (Pueraria sp.). Jenis-jenis penutup tanah ini sering 

ditanam untuk memperbaiki kesuburan tanah. 

Adapun jenis- jenis tanaman introduksi yang sudah dikembangkan dan dapat 

beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang panas dan kering antara lain: Angsana 
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(Pterocarpus indicus), Trembesi (Samanea saman), Akasia (Acacia auriculiformis), 

Mahoni (Swietenia mahagoni), Tanjung (Mimusops elengi), Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis), Jati Mas (Cordea sp.), Cemara susun (Araucaria heterophylla), Palem Raja 

(Oreodoxa regia), Glodogan (Polyalthia sp.), dan sebagainya    

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Agar usaha pengembangan lansekap dapat memberikan hasil yang optimal perlu 

tahapan: 

• Perbaikan kesuburan tanah dan penggunaan tanaman pionir lokal terutama untuk 

tujuan konservasi. 

• Penggunaan jenis tanaman setempat perlu mendapatkan prioritas, karena secara 

ekologis mudah beradaptasi, dan menekan biaya pemeliharaan. 

• Melalui pemilihan jenis tanaman yang tepat yang mempertimbangkan kondisi lahan 

dan iklim terutama untuk jenis-jenis tanaman introduksi, akan menunjang 

keberhasilan usaha pengembangan lansekap. 

2. Saran pelaksanaan 

• Proses penanaman perlu dilakukan perbaikan media tanaman terutama untuk jenis-

jenis tanaman introduksi. 

• Diperlukan kegiatan nursery untuk menunjang usaha pengembangan lansekap. 

• Diperlukan perbaikan dan penyempurnaan teknis penanaman terkait dengan kondisi 

lahan. 
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Lampiran 1 
Daftar vegetasi existing 

(Jenis-jenis tanaman alami dan tanaman introduksi yang telah beradaptasi) 

No Nama Latin/Habitus Nama Lokal Habitus Keterangan 

     

1 Cocos nucifera Kelapa Pohon/Palm Jenis-jenis vegetasi 

alami pantai pada 

formasi Barringtonia 

2 Casuarina equisetifolia Cemara laut  

3 Hibiscus tiliaceus Waru  

4 Terminalia catappa Ketapang  

 Lannea grandis Kayu Jaran   

   Shrubs Jenis-jenis vegetasi 

alami pada Formasi 

Pes-caprae 

5 Calotropis gigantea Widuri  

6 Pandanus tectorius Pandan duri  

7 Ricinus sp. Jarak Ungu   

8 Ipomoea sp. Terompet Ungu   

9 Crotalaria sp. Orok-orok   

   Cover crops  

10 Pueraria sp. Krandang   

11 Wedelia sp. Seruni   

     

12 Pterocarpus indicus Angsana  Jenis introduksi yang 

sudah dikembangkan 

pada lingkungan 

kawasan dan dapat 

beradaptasi dengan 

baik 

13 Samanea saman Trembesi  

14 Acacia auriculiformis Akasia  

15 Swietenia mahagoni Mahoni  

16 Mimusops elengi Tanjung  

17 Elaeis guineensis Kelapa Sawit  

18 Cordea sp. Jati Mas  

19 Araucaria heterophylla Cemara Susun  

20 Oreodoxa regia Palm Raja  



Lampiran 2: 
Daftar vegetasi Usulan 

(Jenis-jenis tanaman pantai dan dataran rendah) 

No. Nama latin Nama lokal Keterangan 

 1 Barringtonia asiatica Keben Jenis-jenis tanaman 

pantai pada formasi 

Barringtonia 

2 Calophyllum inophyllum Nyamplung 

3 Thespesia populnea Waru laut 

4 Delonix regia Flamboyan Jenis-jenis pohon 

dataran rendah 5 Polyalthia sp. Glodogan tiang 

6 Manilkara kauki Sawo kecik 

7 Ficus lyrata Biola cantik 

8 Ficus altissima Karet Munding 

9 Lagerstroemia indica Bungur 

10 Acacia mangium Mangium 

11 Erythrina crista-galli Dadap Merah Jenis-jenis pohon 

kecil/ perdu 12 Bauhinia purpurea Bg. kupu kupu 

13 Sizygium sp Pucuk merah 

14 Plumeria sp. Kamboja 

15 Ravenala madagascariensis Pisang kipas 

16 Tabebuea sp. Tabebuya 

17 Calestemon lanceolatus Sikat botol 

18 Cocos nucifera var. capitata Kelapa Gading Jenis-Jenis Palm 

dataran rendah 19 Livistona rotundifolia Palm Sadeng 

20 Veitsia merillii Palm Putri 

21 Bismarckia sp. Palm Bismarkia 

22 Chrysalidocarpus lutescens Palm Kuning 

23 Ptychosperma macarthurii Palm Hijau 

24 Cyrtostachis lakka Pinang Merah 



Lampiran 3: 

    
Gambar 1: Jenis-jenis vegetasi alami pantai pada formasi Barringtonia: Kelapa (Cocos 

nucifera), Cemara Laut (Casuarina equisetifolia), Waru (Hibiscus tiliaceus), Ketapang 

(Terminalia catappa) 

           

   
Gambar 2: Jenis semak pada formasi Pes-caprae: Widuri (Calotropis gigantea), Pandan 

Duri (Pandanus tectorius), dan Jarak Ungu (Ricinus sp.)  

 

   
Gambar 3: Jenis-jenis tanaman tepi air / saluran drainasi: Kedondong laut (Lannea sp.), 

Terompet Ungu (Ipomoea sp.), dan Seruni (Wedelia sp.) 



 

  
Gambar 4: Jenis tanaman penutup tanah Leguminosae: Orok-orok (Crotalaria sp.) dan 

Krandang (Pueraria sp.).  untuk memperbaiki kesuburan tanah 

 

  
Gambar 5:  Jenis- jenis tanaman introduksi yang dapat beradaptasi dengan baik   

Angsana ( Pterocarpus indicus ), Trembesi ( Samanea saman ) 

 

   
Gambar 6: Jenis- jenis tanaman introduksi yang dapat beradaptasi dengan baik  Akasia 

(Acacia auriculiformis), Mahoni (Swietenia mahagoni), dan Tanjung (Mimusops elengi) 

 

 

 



 

 

 

  
Gambar 7:  Jenis- jenis tanaman introduksi yang dapat beradaptasi dengan baik   Palem 

Raja (Oreodoxa regia) Glodogan (Polyalthia sp.) 

 

   
Gambar 8: Jenis- jenis tanaman introduksi yang dapat beradaptasi dengan baik  Kelapa 

Sawit (Elaeis guineensis), Jati Mas (Cordea sp.), Cemara susun (Araucaria 

heterophylla) 
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