
Joko Sulistyo, Ganis Lukmandaru, Vendy E. Prasetyo, Sri Nugroho Marsoem124

KARAKTERISTIK BIOMASA KOMPONEN POHON JATI
DARI HUTAN RAKYAT DI GUNUNG KIDUL

Oleh:
Joko Sulistyo, Ganis Lukmandaru, Vendy E. Prasetyo, Sri Nugroho Marsoem*

Abstrak
Biomasa kayu mendapat perhatian yang serius sebagai alternatif sumber energi dan

material yang bersifat terbarukan serta berpotensi untuk penyimpanan karbon. Usaha peman-
faatan biomasa kayu memerlukan informasi karakteristik biomasa komponen pohonnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik biomasa komponen pohon jati yang
tumbuh di tiga tempat di Gunungkidul yang meliputi Panggang, Playen dan Nglipar. Kabupaten
Gunung Kidul merupakan salah satu daerah yang berhasil membangun hutan rakyat. Hasil
penelitian menunjukan bahwa tempat tumbuh yang berbeda berpengaruh terhadap karak-
teristik tinggi batang bebas cabang dan percabangan pohon jati. Kadar air segar komponen
pohon jati menunjukan adanya variasi karena perbedaan tempat tumbuh dan perbedaan
komponen pohonnya. Pohon di Panggang menghasikan berat cabang utama tertinggi se-
hingga produksi karbonnya juga yang terbesar sedangkan berat kering komponen ranting
dan cabang pohon jati di Nglipar adalah tertinggi.

Pendahuluan
Biomasa kayu yang bersifat terbarukan mulai mendapat perhatian yang serius sebagai

alternatif sumber energi, bahan-bahan kimia, material rekayasa dan berbagai kebutuhan
manusia yang lain disamping berpotensi untuk penyimpanan karbon. Perhatian yang serius
ini tidak terlepas dari faktor semakin mahalnya harga minyak bumi yang seiring penurunan
cadangannya dan semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim akibat peng-
gunaan minyak bumi yang berlebihan. Kedua faktor itu disamping peningkatan populasi pen-
duduk, telah mendorong peningkatan dalam memanfaatkan biomasa dari sumber daya alam
yang bersifat terbarukan untuk menggantikan pemanfaatan minyak bumi pada berbagai ke-
butuhan hidup manusia.

Hutan termasuk di dalamnya hutan alam, hutan tanaman maupun hutan rakyat me-
rupakan sumber biomasa kayu. Biomasa kayu selain dari batang utama dapat diperoleh dari
limbah pembalakan, limbah penjarangan, pruning (pomotongan cabang) dan sebagainya.
Cukup banyak laporan tentang kuantitas dan status limbah biomasa kayu dari hutan alam
dan hutan tanaman. Hanya saja masih sedikit penelitian atau tulisan yang membahas karak-
teristik biomasa kayu dari komponen pohon jati yang tumbuh di hutan rakyat.

Biomasa kayu yang berasal dari hutan rakyat bisa diduga kebanyakan dimanfaatkan
hanya sebagai kayu bakar untuk memasak bagi masyarakat. Biomasa kayu ini menjadi salah
satu kelompok dari bioenergi yang diklasifikasi oleh FAO disamping bahan bakar dari pertanian
dan limbah masyarakat (Rosillo-Calle, 2007). Bagi masyarakat pedesaaan, selain lebih murah
dibandingkan jenis energi yang lain, biomasa juga mudah diperoleh. Tulisan ini diharapkan
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dapat memberikan kontribusi dalam usaha pemanfaatan biomasa kayu dari hutan rakyat
melalui informasi karakteristik biomasa komponen pohon jati.

Metodologi
Penelitian ini dilakukan dengan mengukur biomasa pohon jati di Kabupaten Gunung

Kidul yang merupakan salah satu daerah yang berhasil melakukan penghutanan di lahan
atau tegalan rakyat. Pohon jati berdiameter antara 28 - 30 cm yang ditebang berjumlah 9
pohon yang terdiri dari masing-masing 3 pohon untuk setiap zona jenis tanah yang berbeda
meliputi lithosol, grumosol dan mediteran. Setiap pohon diukur diameter setinggi dadanya
sebelum dilakukan penebangan. Penebangan dilakukan dengan menggunakan chain saw
yang dilanjutkan dengan pembagian batang sepanjang 2 m. Paska tebangan dilakukan pe-
ngukuran tinggi total dan tinggi batang bebas cabang serta karakteristik pohon lainnya untuk
setiap pohonnya. Biomasa daun, ranting dan cabang ditimbang menggunakan timbangan.
Setiap bagian biomasa itu diambil sampel untuk diukur kadar airnya di Laboratorium Kimia
dan Serat Kayu - Fakultas Kehutanan UGM. Pengukuran kadar air dilaksanakan dengan
menggunakan British standard. Informasi kondisi tempat tumbuh dan karateristik pohon dapat
dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi tempat tumbuh dan karakteristik pohon
yang ditebang dari 3 zona jenis tanah

Pembahasan
1. Karakteristik Pohon Jati

Tabel 2 menunjukan karakteristik ukuran dan percabangan pohon jati dari Gunung Kidul
yang ditebang pada penelitian ini. Tinggi bagian bebas cabang merupakan panjang batang
dari pangkal di dekat permukaan tanah ke posisi ujung bagian bebas cabang. Tinggi
percabangan merupakan panjang dari posisi ujung bagian bebas cabang ke pucuk pohon.
Tampak bahwa tidak semua pohon jati memiliki panjang bagian bebas cabang yang yang
lebih besar dibandingkan bagian percabangannya pada 3 tempat tumbuh. Pohon jati yang
tumbuh di Panggang memiliki tinggi batang bebas cabang antara 4,7 – 9,3 m dengan diameter
setinggi dada sebesar 26 – 34 cm. Pohon jati berasal dari Playen memiliki tinggi batang
bebas cabang yang relatif sama dengan jati dari Panggang, yaitu sebesar 5,5 – 10,7 m
dengan diameter setinggi dada antara 28,5 – 34 cm. Pohon jati dengan tinggi batang bebas
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cabang yang relatif rendah dijumpai di Nglipar yaitu antara 6,0 dan 7,6 m. Jati dari Nglipar ini
memiliki tinggi cabang 7,4 – 11,7 m yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Bisa
dikatakan bahwa pohon jati di Nglipar lebih menghasilkan untuk kayu bakar dan kegunaan
lainnya yang memerlukan dimensi yang kecil seperti kerajinan. Karakteristik seperti ini akan
merugikan petani yang menanam pohon jati dengan tujuan untuk penggunaan kayu perkakas.
Rendahnya volume kayu bulat dari batang utama yang bernilai tinggi menjadi penyebab
kerugian itu. Pohon jati yang ditanam, cenderung menghasilkan bagian percabangan
dibandingkan bagian batang bebas cabang. Beberapa penyebab besarnya proporsi bagian
percabangan pohon jati dari Gunung Kidul yang mungkin adalah penggunaan bibit jati
berkualitas rendah yang tidak menjamin keberhasilan dihasilkannya kayu yang berkualitas
dan rendahnya pengetahuan petani tentang dalam pengelolaan tanaman jati mereka.

Tabel 2. Karakteristik pohon jati dari Gunung Kidul

2.  Kadar Air Segar
Kondisi kadar air segar komponen pohon jati menunjukan adanya variasi berdasarkan

tempat tumbuh maupun komponen pohonnya seperti tercantum dalam Tabel 3. Penentuan
kadar air komponen pohon jati ini berguna untuk penentuan berat kering biomassanya. Pohon
jati yang tumbuh di Panggang memiliki kadar air tertinggi dengan nilai 64 – 68% dalam cabang,
94  – 103% dalam ranting dan 47,6 – 109,6% dalam daun dengan rata-rata secara berurutan
66,0; 9,6; dan 64,8 %. Adapun pohon jati yang tumbuh di Playen dan Nglipar memiliki kadar
air yang lebih rendah dan relatif seragam terutama pada bagian cabang dan ranting. Tingginya
kadar air komponen pohon jati yang ditanam di Panggang kemungkinan disebabkan oleh
tanahnya yang berjenis lithosol dan bertipe berbatu, yang memungkinkan pasokan air yang
lebih besar bagi pohon. Disamping itu curah hujan yang relatif tinggi di Panggang antara
1161 – 2475 mm/tahun seperti tercantum dalam Tabel 4, menentukan besarnya kadar air
dalam pohon jati yang ditanam di sana. Curah hujan yang relatif rendah dan Tanah di Playen
dan Nglipar yang bertipe lempung berat dan lempung kemungkinan menyebabkan rendahnya
pasokan air ke pohon jati yang ditanam di kedua daerah tersebut. Hasil tersebut menunjukan
bahwa tempat tumbuh yang berhubungan dengan curah hujan dan tipe tanah mempengaruhi
kadar air komponen pohon jati. Kadar air komponen pohon jati berdasarkan tempat tumbuh
dari yang tertinggi ke yang terendah adalah Panggang, Nglipar dan Playen.

Pohon jati yang ditanam di Panggang menunjukan perbedaan kadar air dalam komponen
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yang berbeda, dengan bagian ranting menunjukan kadar air yang tertinggi. Kadar air yang
tinggi ini tentunya akan menentukan rendahnya nilai kalor yang dihasilkan saat kayu tersebut
digunakan untuk kayu bakar. Cabang dan ranting pohon jati dari Panggang dengan kadar air
antara 64,2 – 103,7% akan menghasilkan kalor sebesar 8 – 10,5 kJ/kg (Williamson 2006).
Adapun cabang dan ranting pohon jati dari Playen dan Nglipar dengan kadar air sekitar 42.8
– 51,3% akan menghasilkan kalor yang lebih besar sekitar 11,9 MJ/kg (Williamson. 2006).
Karenanya pengeringan untuk menurunkan kadar air komponen pohon untuk kayu bakar
sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai kalor yang dihasilkan.

Proses pengeringan biomasa kayu juga dipersyaratkan bila akan digunakan untuk pelet
kayu yang umumnya ditentukan nilai di bawah kadar air 10% seperti Swedish standard 187120
(Stahl et al., 2003). Bagian daun dan ranting cenderung memiliki kadar air yang lebih besar
dibandingkan bagian cabangnya seperti yang ditunjukan dari pohon jati dari Panggang dan
Nglipar. Pohon jati dari Playen dan Nglipar cenderung memiliki cabang yang lebih basah
dibandingkan pohon jati dari Panggang. Hasil ini juga menunjukan bahwa secara umum
biomasa kayu khususnya komponen cabang dari pohon jati yang tumbuh di ketiga daerah
memiliki kadar air yang rendah dengan kisaran 43,5 – 49,9% dibandingkan bagian ujung
pohon jati Kelas Umur IV dari KPH Madiun dengan kadar air 92,4% (Sulistyo dan Marsoem,
1999). Relatif rendahnya kadar air biomasa komponen pohon jati dari Gunung Kidul ini akan
menentukan tingkat perlakuan pengeringan yang relatif ringan (suhu tidak terlalu tinggi) dan
waktunya yang singkat.

Tabel 3. Kadar air segar komponen pohon jati di 3 tempat tumbuh yang berbeda

         Keterangan: Nilai merupakan rerata dari 3 pengukuran

Tabel 4. Curah hujan (mm/tahun) di Panggang, Playen dan Nglipar

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura DIY (2008).
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3. Berat Basah dan Berat Kering
Tabel 5 menunjukan variasi yang lebar pada berat basah dan berat kering disebabkan

perbedaan tempat tumbuh maupun komponen pohon. Terdapat pohon yang saat ditebang
daunnya tidak ada karena saat menggugurkan daunnya terutama saat penebangn dilakukan
pada bulan Oktober di Nglipar. Berat basah dan berat kering komponen daun di Playen dan
Panggang menunjukan nilai yang relatif seragam. Variasi yang lebar ditunjukan oleh berat
basah dan berat kering komponen ranting dan cabang yang dijumpai pada ketiga daerah
tempat tumbuh. Hasil ini sesuai dengan Rubilar et al.(2005) yang menyatakan bahwa biomasa
daun tidak berbeda banyak karena perbedaan tempat tumbuh, sedangkan pengaruh yang
nyata dijumpai pada biomasa cabang. Informasi produksi berat kering komponen pohon jati
ini bila dihubungkan dengan pemanfaatan untuk bahan bakar.

Tabel 5. Berat basah dan berat kering komponen pohon jati
di 3 tempat tumbuh yang berbeda

Pohon jati yang berasal dari Panggang memiliki berat kering batang sebesar 1545–
4466 kg dengan volume sebesar 2,60 – 7,51 m3. Adapun pohon jati yang tumbuh di daerah
Nglipar memiliki berat kering batang yang rendah sekitar 1590 – 2782 kg dengan volume
sebesar 2,65 – 3,21 m3. Pasokan air yang cukup buat pohon jati yang dipengaruhi curah
hujan yang relatif lebih tinggi di daerah Panggang kemungkinan menyebabkan produksi
biomassa yang lebih tinggi baik berdasarkan berat maupun volume, dibandingkan di kedua
daerah yang lain. Hal yang menarik adalah pohon jati yang ditanam di Nglipar menghasilkan
berat kering cabang (98,3 – 314,0 kg) dan ranting (149,4 – 196,6 kg) terbesar dibandingkan
Panggang dan Playen. Hasil ini mengindikasikan bahwa pohon jati yang ditanam di Panggang
dan Playen lebih produktif dalam menghasilkan batang untuk kayu perkakas. Adapun pohon
jati yang ditanam di daerah Nglipar lebih produktif menghasilkan cabang dan ranting yang
berguna untuk kayu bakar atau bahan bakar lainnya seperti arang, dan sebagainya.
Rendahnya pasokan air dari dalam tanah untuk pohon jati terutama di daerah Nglipar karena
curah hujan yang rendah kemungkinan berpengaruh terhadap rendahnya produksi biomassa
keringnya. Adapun berat kering daun dari pohon jati dari ketiga daerah tersebut menunjukan
nilai yang relatif seragam yang berkisar 4,2; 5,3 dan 6,1 kg secara berurutan untuk Nglipar,
Playen dan Panggang.
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4. Kandungan Karbon
Berat karbon dari komponen pohon jati berasal dari tiga tempat tumbuh yang dihitung

berdasarkan estimasi kandungan 50% dari berat kering kayunya (Williamson. 2006) dapat
dilihat pada Gambar 1 (a) dan (b) di bawah ini.

Pohon jati yang ditanam di Panggang karena pertumbuhan batangnya yang tinggi,
ditandai dengan tingginya berat dan volume biomassa batang, memiliki berat karbon yang
paling besar seperti yang tampak pada Gambar 1 (a). Adapun pohon jati yang ditanam di
Nglipar memiliki berat karbon yang tinggi dalam cabang dan ranting pohon jati dibandingkan
pohon dari Panggang dan Paliyan seperti pada Gambar 1 (b). Pertumbuhan yang relatif
tinggi pada bagian batang pohon di Panggang dan pada bagian cabang dan ranting di Nglipar
mampu mengikat karbon dari udara sehingga produksi biomassanya lebih besar dengan
berat karbon yang lebih besar pula.

(a)

(b)

Gambar 1. Berat karbon dalam (a) batang dan (b) komponen pohon jati di tiga lokasi tanam.
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Kesimpulan
Penelitian tentang karakteristik biomasa komponen pohon jati di tiga tempat tumbuh di

Gunungkidul dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Tempat tumbuh yang berbeda berpengaruh terhadap karakteristik tinggi batang bebas

cabang dan percabangan pohon jati.
2. Kadar air segar komponen pohon jati menunjukan adanya variasi karena perbedaan

tempat tumbuh dan perbedaan komponen pohonnya.
3. Pohon di Panggang menghasikan berat cabang utama tertinggi sehingga produksi kar-

bonnya juga yang terbesar sedangkan berat kering komponen ranting dan cabang pohon
jati di Nglipar adalah tertinggi.
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