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ABSTRAK 

Fort Rotterdam in Makassar was established by the Government as one of the Cultural Heritage Building (CHB), 
because It contains high values in context of: history, culture, architecture, archeology, education and science. This CHB 
is using wood as one of the component materials, among others functione as components of: beams, columns, floors 
and walls. In the year 2010 to early 2012, this Cultural Heritage (CH) was carried out a conservation and restoration in 
the framework of its preservation. Law of the Republic of Indonesia No 11 of 2010 on Heritage mandates, that CHB mus 
tbe preserved through: maintenance, care, conservation and restoration in the archaeological perspective, namely to 
maintain authenticity of: materials, construction technology, shape, size, design, architecture, culture and site. This study 
was aimed to identify the wood species that serves as a component of Building M of Fort Rotterdam archaeological 
sites.The study was expected to support  an application of conservation and restoration in line of archaeological 
principle, especially to maintain wood authenticity. Object of study were three types of components of Building M of Fort 
Rotterdam, namely th longitudinal beams, cross beams and floorboards. Research was done in the following steps: (1) 
taking a sample of each component and providing the specific code, (2) slicing the sample and photographing under 
amicroscope in order to obtain macroscopic images and (3) describing the structure and texture of wood, (4) taking an 
identification and determining the wood species, and ensuring the truth of identification result by comparing to these 
kinds of wood species available in many kind of literatures. The study concludes three points. First, the sample take from 
the first beam component is merbau (Instia bijuga O. Ktze). Second, sample taken from the second beam component is 
teak (Tectona grandis Linn.) Third, sample taken from the floor component is also teak (Tectona grandis Linn). 
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I. PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia memiliki banyak benda dan bangunan cagar budaya yang tersebar di seluruh 
wilayah kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia, baik yang ada di wilayah perairan maupun di 
daratan. Setiap benda dan bangunan cagar budaya yang ada di masing-masing pulau tersebut memiliki 
keunikan, kekhasan dan kekhususan dalam hal bahan, wujud, bentuk, periode waktu pembuatan serta latar 
belakang etnik dan budaya leluhur pembuat benda dan bangunan cagar budaya tersebut. 

Setiap benda dan bangunan cagar budaya merupakan sumber daya budaya bagi etnik suku bangsa 
pembuatnya  Mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari berbagai etnik dan suku bangsa 
yang berdomisili di setiap satuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang 
sampai dengan Merauke, maka setiap benda dan bangunan cagar budaya  juga menjadi sumber budaya bagi 
bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Budaya Indonesia merupakan wujud dari puncak-puncak 
budaya setiap etnik dan suku bangsa penyusun bangsa Indonesia (Akbar, 2010). 

Keberadaan benda dan bangunan cagar budaya merupakan bukti nyata atas sikap hidup dan 
mentalitas unggul yang dimiliki oleh para komunitas leluhur pembangun benda dan bangunan cagar budaya 
tersebut. Dengan kata lain, benda dan bangunan cagar budaya mengandung sikap hidup dan mentalitas 
unggul yang dimiliki oleh para komunitas leluhur pendirinya. Sikap hidup dan mentalitas itu berupa sikap 
hidup yang penuh dengan nilai-nilai keluhuran, ketekunan, kerjasama, kebersamaan, kegigihan, kerajinan, 
semangat kerja, pengorbanan, dan nilai-nilai luhur budaya lainnya. Oleh karena itu, benda dan bangunan 
cagar budaya diharapkan menjadi sumberdaya mental yang dapat memberi inspirasi dan sumber 
pembelajaran bagi setiap anak bangsa pada generasi penerus bangsa Indonesia. Setiap orang yang hidup 
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sebagai generasi baru dan penerus diharapkan dapat belajar mengenai mentalitas dan sikap hidup serta nilai-
nilai luhur budaya tersebut ketika dirinya berkunjung pada benda dan bangunan cagar budaya. Dengan 
demikian, aktivitas berkunjung dan berwisata di dalam situs bangunan cagar budaya diharapkan dapat 
menjadi wahana pendidikan dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan mentalitas unggul dan sikap 
hidup bernilai luhur. 

Fort Rotterdam merupakan benteng yang berstatus sebagai Bangunan Cagar Budaya. Benteng ini 
telah terdaftar sebagai monumen bersejarah dalam Monumenten Ordonatie pada tanggal 23 Mei 1940  Di 
samping sebagai monumen, Fort Rotterdam pada saat ini juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Pusat Wisata. Benteng ini didirikan pertama kali dengan menggunakan bahan 
bangunan kayu dan tanah liat pada tahun 1545 oleh raja Gowa ke-10, yaitu I Manriogau Daeng Bonto 
Karaeng Lakiung, yang juga disebut Tunipalangga Ulaweng. Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-14, 
yaitu Tumenanga ri Gaukanna yang disebut juga Sultan Alauddin, bahan bangunan benteng ini diganti 
dengan lapisan batu, yakni pada tahun 1634. Konstruksi lapisan batu ini dapat disaksikan hingga saat ini, 
sehingga benteng ini telah berusia empat abad (Sastroatmodjo, 2007). 

Dalam statusnya sebagai bangunan cagar budaya, Bangsa Indonesia berkewajiban menjaga 
keasliannya sebagaimana ditentukan dalam perspektif arkeologis, baik keaslian dalam hal: bahan, teknologi 
pengerjaan, bentuk-ukuran-desain, arsitektur dan budaya maupun situs Fort Rotterdam. Kewajiban tertuang 
dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang 
menyatakan bahwa BCB wajib dilestarikan, melalui pemeliharaan, perawatan, konservasi maupun 
pemugaran (Presiden Republik Indonesia, 2010).  

Di dalam perjalanan sejarahnya, konservasi dan pemugaran Fort Rotterdam telah beberapa kali 
dilakukan oleh Pemerintah, yang di dalam konteks kekinian juga dilakukan baru saja, yaitu pada tahun 2010 
sampai dengan 2011. Di dalam usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia 
No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemugaran itu memerlukan penelitian tentang jenis kayu yang 
digunakan sebagai komponen bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kayu yang 
digunakan sebagai komponen tertentu pada bangunan Fort Rotterdam, agar orisinalitasnya dapat 
dipertahankan.  

Jenis kayu dapat ditentukan melalui aktivitas identifikasi kayu. Aktiivitas ini dapat dilakukan dengan 
melakukan pengamatan terahdap Struktur makroskopis kayu dan/atau anatomi kayu. Pengamatan struktur 
makroskopis kayu diarahkan untuk mengenal komponen-komponen seluler penyusun kayu untuk mempelajari 
tentang struktur kayu dan tekstur kayu. Struktur kayu mempelajari tentang keberadaan, posisi dan konfigurasi 
komponen sel-sel penyusun kayu yang membentuk lingkaran pertumbuhan, kayu awal-kayu akhir, kayu 
gubal-kayu teras. Komponen sel-sel penyusun kayu meliputi serabut, trakeid, pembuluh, jari-jari, parenkim, 
dan saluran damar. Tekstur kayu mempelajari secara makro tentang dimensi ukuran komponen sel-sel 
penyusun kayu, sehingga dikenal kayu bertekstur halus, sedang dan kasar (Soenardi, 1977) 

II. METODOLOGI 

Obyek penelitian adalah Bangunan M di dalam kompleks Fort Rotterdam, khususnya kayu-kayu 
sebagai komponen penyusun struktur bangunan tersebut. Kayu sebagai komponen penyusun struktur 
terutama berfungsi sebagai balok membujur, balok melintang dan papan lantai.   

Metode penelitian secara garis besar terdiri atas dua tahap pengamatan, yaitu pengamatan secara    
in-situ dan ex-situ. Pengamatan secara in-situ dilakukan terhadap sortimen kayu yang digunakan sebagai 
komponen struktur Bangunan M yang berada di dalam kompleks Fort Rotterdam. Pengamatan ini 
dimaksudkan untuk menemukan komponen struktur bangunan yang mengalami kerusakan relatif berat, 
sehingga memerlukan tindakan konservasi dan pemugaran kayu. Di dalam pengamatan in-situ, ditemukan 
tiga jenis komponen penyusun struktur yang mengalami kerusakan relatif berat. Ketiga komponen tersebut 
meliputi balok membujur, balok melintang dan papan lantai. Balok membujur dan balok melintang mengalami 
kerusakan karena diserang oleh rayap tanah, sedangkan papan lantai mengalami proses pelapukan. 

Sementara itu, proses pengamatan secara ex-situ dilakukan dalam dua langkah. Pertama, proses 
pencuplikan untuk mengambil sampel kayu dari masing-masing komponen yang mengalami degradasi 
tersebut. Kedua, melakukan identifikasi jenis kayu. Proses identifikasi dilakukan di Bagian Teknologi Hasil 
Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pencuplikan untuk mengambil sampel 
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kayu dilakukan dengan menggunakan beberapa peralatan. Peralatan itu meliputi: gergaji potong, tatah, 
parang, pukul besi, kantong plastik, dan kertas label  

Metode penelitian dalam rangka mengidentifikasi jenis kayu dilakukan dengan prosedur sebagai 
berikut. 
1. Setiap sampel kayu diberi kode dengan model kodefikasi tertentu. Sampel-sampel ini diiris dengan 

menggunakan mikrotom untuk mendapatkan penampang transversal (penampang melintang). 
Penampang transversal dipotret secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop Olympus BX-51. 
Gambar yang dihasilkannya diamati komponen struktur mikroskopis. Komponen struktur kayu meliputi 
keberadaan lingkaran tahun, persebaran dan susunan pembuluh, bentuk dan pola jaringan parenkim, 
keberadaan saluran damar dan tekstur kayu. Di samping itu, juga diamati ukuran jari-jari dan arah serat 
pada penampang tangensial 

2. Berdasarkan deskripsi struktur makroskopis kayu, dilakukan proses identifikasi untuk menentukan jenis 
kayu.  

3. Mengkonfirmasi hasil identifikasi dengan membandingkannya dengan jenis-jenis kayu yang tersaji di 
dalam berbagai sumber pustaka. Langkah ini dilakukan untuk menjamin dan memastikan kebenarannya. 

Secara keseluruhan, penelitian ini memerlukan waktu 14 hari. Aktivitas penelitian selama durasi waktu 
tersebut terbagi  dua bagian. Pertama, aktivitas pengamatan dan pengambilan contoh uji selama 8 hari. 
Kedua, Identifikasi kayu selama 6 hari.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Kodifikasi 

Kodifikasi diberikan dengan menggunakan huruf M sebagai kode utama dan angka romawi sebagai 
kode predikat. Karena terdapat tiga sampel kayu, maka angka 1, 2 dan 3 digunakan sebagai kode predikat. 
Dengan demikian, maka disajikan kode M1, M2 dan M3 yang secara berurutan diperuntukkan bagi kodifikasi 
sample kayu sebagai balok membujur, sampel balok melintang dan sampel papan lantai.  

Hasil Penelitian terhadap Sampel M1 

Untuk mengidentifikasi kayu, berikut disajikan foto mikroskopis penampang melintang sampel kayu M1 
yang disajikan pada Gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1. Penampang Melintang M1. 

Hasil pengamatan ciri-ciri struktur kayu terhadap contoh uji berkode M1 dapat didiskripsikan sebagai 
berikut: 
a. Lingkaran tahun tampak jelas. Ada tiga penyebab kenampakan lingkaran tahun ini, yaitu, (1) adanya 

parenkim terminal, dan (2) susunan pembuluh dalam susunan tata lingkar semu. 
b. Pembuluh berpenyebaran ganda radial 2-3, meskipun ada juga yang tunggal. Pembuluh tersusun di 

dalam susunan pori tata baur.   
c. Parenkim bertipe paratrakheal (parenkim yang bersinggungan dengan pembuluh) dan apotrakheal 

(parenkim yang tidak berhubungan dengan pembuluh). Parenkim paratrakheal meliputi parenkim 
vasisentrik (yaitu parenkim yang menyelubungi secara penuh atau lengkap terhadap pembuluh), parenkim 
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aliform (yaitu parenkim yang menyelubungi secara penuh terhadap pembuluh dan parenkim ini 
membentuk sayap pada kedua sisi tangensialnya) dan parenkim konfluen (yaitu parenkim yang 
menyelubungi secara penuh terhadap pembuluh, membentuk sayap pada kedua sisinya, serta sayap ini 
berhubungan dengan sayap parenkim pada pembuluh lain yang berada sisi tangensialnya). Di samping 
itu, juga terdapat parenkim apotrakheal berupa parenkim bentuk pita kecil. yang berukuran panjang. 

d. Jari-jari pada penampang (x) dan (t) tampak oleh mata sebagai jari-jari yang homogen, meskipun ada juga 
jari-jari dengan  ukuran yang lebih besar dan bukan pula jari-jari bertingkat. 

e. Kayu ini memiliki tekstur kayu yang kasar. 
f. Serat pada kayu ini memiliki arah serat yang lurus.  
g. Saluran damar tidak terdapat pada sampel kayu ini. 

Berdasarkan diskripsi ciri-ciri struktur kayu tersebut, maka  dapat ditelurusi dan disimpulkan bahwa 
contoh-uji kayu ini merupakan kayu merbau. Kesimpulan ini diperkuat oleh kesesuaian foto makroskopis 
penampang melintang contoh uji tersebut dengan foto makroskopis penampang melintang yang terdapat 
pada Gambar nomor 612 pada buku Atlas of Hardwood (Ilic, 1991). Gambar bernomor 612 ini menunjuk 
Instia bijuga, yang merupakan nama ilmiah bagi merbau. Dengan demikian, kayu yang berfungsi sebagai 
balok melintang ini adalah kayu merbau. Nama lokal di wilayah Sulawesi bagi kayu ini adalah bayam 
(Martawijaya dkk, 1989) 

Hasil Penelitian terhadap Sampel M2 

Untuk mengidentifikasi kayu sample M2, disajikan foto mikroskopis penampang melintang sampel 
kayu pada Gambar  2 berikut: 

 

Gambar 2. Penampang Melintang M2. 

Hasil pengamatan ciri-ciri struktur kayu terhaadap contoh uji berkode M2 dapat didiskripsikan sebagai 
berikut.  
a. Lingkaran tahun tampak jelas. Ada tiga penyebab kenampakan lingkaran tahun ini, yaitu, (1) adanya 

parenkim terminal, dan (2) susunan pembuluh dalam susunan tata lingkar semu. 
b. Pembuluh berpenyebaran tunggal. Pembuluh tersusun di dalam susunan pori tata lingkar semu.  

Pembuluh sebagian besar berisi endapan putih kapur. 
c. Parenkim bertipe paratrakheal (parenkim yang bersinggungan dengan pembuluh) dan apotrakheal 

(parenkim yang tidak berhubungan dengan pembuluh) terdapat pada kayu ini. Parenkim paratrekheal 
meliputi parenkim vasisentrik (yaitu parenkim yang menyelubungi secara penuh atau lengkap terhadap 
pembuluh) dan parenkim abaksial (yaitu parenkim yang menyelubungi sebagian saja terhadap pembuluh, 
sehingga parenkim ini secara tidak penuh atau tidak lengkap terhadap pembuluh). Di samping itu, juga 
terdapat parenkim apotrakheal berupa parenkim inisial (yaitu parenkim yang berada pada bagian awal 
dari kayu-awal) dan parenkim tangensial bentuk pita yang berukuran pendek, meskipun ada pula 
parenkim bentuk pita tangensial yang berukuran agak panjang. 

d. Jari-jari pada penampang (x) dan (t) tampak oleh mata sebagai jari-jari yang homogen, hanya memiliki 
satu ukuran saja, sehingga bukan merupakan jari-jari dengan dua macam ukuran dan bukan pula jari-jari 
bertingkat. 

e. Kayu ini memiliki tekstur kayu yang sedang dan agak kasar. 
f. Serat pada kayu ini memiliki arah serat yang lurus.  
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g. Saluran damar tidak terdapat pada sampel kayu ini. 
Berdasarkan diskripsi ciri-ciri struktur kayu tersebut di atas, maka  dapat ditelurusi dan disimpulkan 

bahwa contoh-uji kayu ini merupakan jenis kayu jati. Kesimpulan ini diperkuat oleh kesesuaian foto 
mikroskopis penampang melintang  contoh uji tersebut dengan foto makroskopis penampang melintang yang 
terdapat pada Gambar nomor 1271 buku Atlas of Hardwood (Ilic, 1991). Gambar bernomor 1271 ini menunjuk 
Tectona grandis, yang merupakan nama ilmiah bagi jati. Dengan demikian, kayu yang berfungsi sebagai 
balok melintang ini adalah kayu jati. 

Hasil Penelitian terhadap Sampel M3 

Untuk mengidentifikasi kayu sample M3, disajikan foto mikroskopis penampang melintang sampel kayu 
pada Gambar 3 berikut: 

 

Gambar 3. Penampang Melintang M3 

Hasil pengamatan ciri-ciri struktur kayu terhadap contoh uji berkode M3 ternyata juga memiliki ciri  
struktur kayu yang sama, sebagaimana didiskripsikan sebagai ciri-ciri struktur kayu pada contoh uji berkode 
M2. Dengan demikian, kayu yang berfungsi sebagai papan dinding ini juga merupakan kayu jati. 

IV. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal. Pertama, sampel yang diambil dari komponen balok pertama 
(balok membujur) adalah kayu merbau (Instia bijuga O. Ktze). Kedua, sampel  yang diambil dari komponen 
balok kedua (balok melintang) adalah kayu Jati (Tectona grandis Linn). Ketiga, sampel ketiga yang diambil 
dari komponen papan lantai adalah juga kayu Jati (Tectona grandis Linn). 
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