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Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia yang telah diberi-

kan kepada kita semua sehingga Seminar Nasional Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tema “Peranan dan 
Strategi Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Dalam meningkatkan Daya Guna 
Kawasan (Hutan)” di Yogyakarta, 6-7 November 2014 telah terlaksana dengan baik.

Keberadaan multifungsi hutan dilihat dari sisi ekonomi, ekologi dan sosial telah menempatkan Sumber 

Daya Alam (SDA) ini menjadi bagian penting dari sekian banyak kontributor pembangunan nasional dalam 

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pengelolaan hutan selama ini yang dilakukan 

secara parsial telah menempatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi hasil ikutan yang dianggap kurang 

begitu penting dibandingkan hasil kayu secara kontribusi ekonomi yang dianggap terlalu kecil dalam revenue 

pengelolaan hutan di Indonesia.

Dengan seminar ini diharapkan muncul reorientasi tentang fungsi HHBK yang meliputi fungsi ekonomi, 

ekologi, maupun sosialnya yang dimiliki oleh sumber daya ini sehingga dapat menempatkan posisi HHBK 

ketempat yang lebih penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Melalui pengelolaan yang lebih modern, 

dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasarannya serta pengelolaan hulu-hilir industri 

HHBK diharapkan sumber daya ini bisa menjadi penopang kehidupan bagi masyarakat luas (sekitar hutan). 

Tujuan dari seminar ini adalah adanya rumusan tentang arah dan strategi pengembangan HHBK di masa yang 

akan datang yang kelak dapat dijadikan rujukan bagi pengambil keputusan (pemerintah) dalam membuat 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bidang kehutanan pada umumnya. Sebanyak 59 makalah telah 

dipresentasikan dan didiskusikan dalam seminar dalam topik yang sangat luas dan beragam.  Sebagai tindak 

lanjut dari seminar, dalam prosiding ini ditampilkan 47 makalah/abstrak yang telah disunting para editor be-

serta rumusan hasil seminar oleh tim perumus.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan semua pihak yang mendukung terse-

lenggaranya seminar hingga terbitnya prosiding ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sam-

paikan kepada para pendukung, sponsor, dan donator : Direktorat Perhutanan Sosial Kementrian Kehutanan 

RI, Kantor BPDAS-SOP Yogyakarta, GIZ-For Clime, W-Bridge JIFPRO, Perum Perhutani, APHI, Inhutani II 

dan perseorangan/pribadi yang membantu memberikan donasinya. Semoga prosiding seminar ini dapat mem-

berikan manfaat untuk kemajuan HHBK di Indonesia.

Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Jogjakarta, Mei 2015

Tim Editor 

KATA PENGANTAR
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BERDASARKAN PRESENTASI MAKALAH, DISKUSI DAN SINTESIS DIHASILKAN RUMUSAN 

SEBAGAI BERIKUT :

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari aspek potensi, nilai ekonomi, politik (peraturan dan perundan-

gan) dan prospek, tidak mungkin tidak diperhitungkan atau tidak diarusutamakan dalam pengurusan kehuta-

nan. HHBK selama ini belum dikembangkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat karena belum memiliki 

peta strategi pengembangan yang dapat diacu oleh parapihak/multipihak, disebabkan dukungan regulasi dan 

kebijakan pemanfaatan dan pengembangan komoditas HHBK atau “Produk dan Jasa Kehutanan Prospektif”. 

Untuk mewujudkan HHBK menjadi modal utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bagi sebe-

sar-besarnya kemakmuran rakyat dibutuhkan pengembangan HHBK dengan diberi visi pengembangan “Hasil 

Hutan Bukan Kayu, Produk Multimanfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Ekosistem untuk Kes-

ejahteraan Rakyat” 

1. Pengertiaan dan cakupan HHBK ialah produk multimanfaat hasil dari pengelolan ekosistem sumber 

daya alam termasuk hutan berupa komoditas barang dan atau jasa yang untuk kepentingan pengemban-

gan komoditass diberi nama baru (brand) “Produk dan Jasa Kehutanan Prospektif” tetapi untuk penge-

lolaan HHBK tetap mengikuti prinsip-prinsip kelestarian (kelestarian produksi, kelestarian lingkungan 

dan kelestarian sosial).

2. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam penguatan pengorganisasian so-

sial (unit manajemen) dan rekayasa sosial sebagai langkah awal membangun kesamaan kepentingan, 

kebersamaan dan keterbukaan bagi tokoh dan anggota masyarakat yang terlibat oleh pemerintah dan 

didukung oleh kebijakan yang tepat serta teknologi tepat guna termasuk praktik-praktik kearifan lokal 

yang berhasil, smart silviculture,  teknik agroforestri dan pasca panen.

3. Perlu kehati-hatian dalam mengatur/meregulasi pengelolaan HHBK. Regulasi jangan sampai menjadi 

beban yang berlebihan (over regulation). Untuk pengelolaan HHBK yang sudah berjalan baik yang 

perlu dilakukan adalah deregulasi.

RUMUSAN HASIL
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4. Sentra HHBK menjadi suatu wadah para pihak (masyarakat, pemerintah dan swasta) dalam pengemban-

gan HHBK berbasis kelas perusahaan HHBK, bisnis plan  dan model bisnis sebagai strateginya.

5. Usaha di bidang HHBK pada skala usaha kecil dan lokal dengan teknologi sederhana telah memberikan 

lapangan kerja masyarakat. Pada skala menengah-besar dengan teknologi relatif maju telah membuka 

peluang komersialisasi HHBK di Perum Perhutani. Juga potensi terbentuknya kelas perusahaan pada 

KPH mandiri di KPH Beram Hitam (Pinang), KPH Kapuas (Ikan Betutu), KPH Pohuwato (Furnitur 

rotan) dan KPH Tarakan (Kepiting).

6. Domestikasi tanaman HHBK yang terbukti secara ekologis, teknis, ekonomis dan sosial telah diterima 

masyarakat lokal dapat menghasilkan produk dan jasa kehutanan prospektif yang menguntungkan perlu 

dikembangkan tidak sekedar sebagai upaya optimalisasi lahan di Hutan Tanaman dan Hutan Alam tetapi 

juga harus layak sebagai usaha.

7. Perlu dibangun kapasitas pengetahuan dan keahlian SDM pengelola, manajemen usaha, penguatan in-

frastuktur produksi hulu-hilir dan pemasaran pengelolaan hasil HHBK.

8. Diperbanyak kebijakan pemberian izin Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa 

dengan prosedur izin yang lebih sederhana.

9. Perlu dibuat database HHBK berbasis riset yang selalu mutakhir, dapat dan mudah diakses sebagai 

dasar pengembangan dan pengelolaan HHBK.

10. Pengembangan HHBK yang sudah berjalan didorong dan yang baru dimulai kegiatan penanaman se-

bagi baseline pengelolaan HHBK berbasis ekosistem dan skenario operalisasi KPH yang didukung oleh 

implementasi hasil-hasil litbang yang relevan.

11. Dibutuhkan program penyuluhan dan pelatihan pentingnya pengembangan dan pengelolaan yang didu-

kung oleh impelementasi hasil litbang sesuai status riset/RPI pengelolaan, pengolahan, pemasaran 

HHBK yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pengembangan HHBK.

12. Pada jangka pendek sentra HHBK yang sudah berjalan baik dijadikan percontohan (local leaders) seb-

agai modal sosial bagi pembangun sentra baru yang dpat diduplikasi di wilayah lain sambil melakukan 

penataan kelembagaan dan penguatan regulasi yang diperlukan/legalitas lahan kelompok tani HHBK.

13. Pada jangka menengah diperlukan pembentukan dan pengembangan sentra-sentra HHBK sesuai komo-

ditas unggulan daerah dan secara simultan sambil melakukan penataan kelembagaan KPH dan penyia-

pan rencana induk (grand design) dan peta jalan (road map) pengembangan disertai kerangka regulasi 

di bidang HHBK yang mantap.

14. Diperlukan berbagai pilihan strategi pengembangan HHBK secara nasional antara lain stimulasi pem-

bentukan sentra, sosialisasi, koordinasi, dan membangun kapasitas kewirausahaan serta kemampuan 

inovasi.

15. Pada tingkat daerah perlu dibangun kapasitas kemampuan merancang cetak biru pola ruang dan skema-

skema pengembangan HHBK, ruang ekonomi untuk bisnis kreatif, pelayanan yang efektif, penguasaan 

rantai sumber bahan baku hingga pasar, penyesuaian regulasi dan penciptaan iklim yang kondusif.
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16. Kemitraan dalam kerja sama pemerintah terutama Pemda dan swasta (KPS) dengan masyarakat (KPSM) 

menjadi faktor penting pengembangan HHBK dan dalam meningkatkan kapasitas kemampuan kelom-

pok masyarakat/komunitas sosial sebagai pemilik sekaligus operator usaha produktif HHBK yang dim-

ulai dari menanam.

17. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah daerah 

dan para pihak yang terkait perlu segera berbagi peran dalam menjadikan HHBK menjadi “produk dan 

jasa kehutanan prospektif” sebagai jawaban pemenuhan kesejahteraan rakyat berbasis ekosistem dan 

lingkungan dengan mendorong masyarakat memanfaatkan peluang operasionalisasi KPH dimuali dari 

menentukan obyektif, konsep usaha, menyusun program aksi, kelayakan usaha, membangun relasi serta 

jejaring komunikasi untuk pengembangan usaha HHBK.

Yogyakarta, 6 November 2014

Ketua Tim Perumus,

Sigit Sunarta 
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KONSEP DASAR STRATEGI PENGEMBANGAN  
HHBK RAMAH LINGKUNGAN 

Tim Penyusun Konsep Strategi Pengembangan HHBK di Masa Mendatang 

Fakultas Kehutanan UGM
�

PENDAHULUAN 
Pembangunan kehutanan mulai dari periode pasca-Kemerdekaan hingga era Reformasi memiliki 

prioritas dan target yang berbeda-beda namun secara filosofis diupayakan untuk tujuan yang sama yaitu 

mengemban amanat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan kehutanan pada era 

Reformasi diselenggarakan berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menegaskan 

tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. Realitasnya, tujuan bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 yang semestinya dapat dicapai untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa ternyata belum sepenuhnya dapat diwujudkan.  

Pada konteks perekonomian nasional, multifungsi hutan yang memiliki manfaat langsung dan tidak 

langsung yang tidak terbatas belum dikelola secara terintegrasi dan holistik. Pada kondisi ideal sumber daya 

hutan (SDH) dapat menghasilkan hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang 

manfaatnya hanya dibatasi oleh kemampuan iptek dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat. 

Faktanya pemanfaatan SDH cenderung dilakukan secara parsial dan hanya berorientasi komoditas tunggal 

yaitu hasil kayu. Situasi semacam ini dirasakan sudah tidak cocok lagi dalam konteks mendukung pem-

bangunan nasional yang bersifat multidimensi. Pada fokus kesejahteraan rakyat dan terutama pengembangan 

kapasitas dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat banyak, 

di antara agenda persoalan bangsa yang mengemuka adalah kedaulatan pangan dan ketahanan energi. 

Dewasa ini upaya pemanfaatan HHBK dan pengembangan kemampuan pengolahan di dalam negeri 

untuk memberi nilai tambah, dipandang masih jauh dari optimal untuk pencapaian kemakmuran bagi 

masyarakat desa hutan. Bahkan pada kondisi sekarang, pemanfaatan HHBK dihadapkan pada sejumlah 

tantangan dan persoalan terkait dengan realitas berikut : 

1. Kesadaran geopolitik maupun geostrategi SDH Indonesia belum menempatkan HHBK sebagai modal 

utama pembangunan kehutanan dan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang terkait dengan 

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. 

2. Negara mengalami kebuntuan dalam konsep, evaluasi praktik pemanfaatan HHBK, apalagi eksekusi 

pengembangan padahal kekayaan diversitas HHBK merupakan kekuatan utama bagi penyediaan 

berbagai ragam green goods product, services product dan pengembangan diversifikasi produk dan jasa 

sumber daya hutan.  

3. HHBK memiliki potensi dan peran sangat penting bagi pembentukan aktivitas ekonomi yang bersifat 

padat karya untuk dapat menciptakan industri rakyat yang banyak penyerap tenaga kerja serta penguatan 
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Kondisi Umum Hasil Hutan Bukan Kayu 
Hutan Indonesia yang menempati suatu kawasan dan perairan seluas 132,88 juta ha atau 70 persen 

total luas Indonesia yang terdiri dari hutan produksi seluas 75, 44 juta ha, hutan lindung seluas 30,16 juta ha 

dan hutan konservasi seluas 27,28 juta ha (RPJMN, 2014) merupakan sumber daya hutan yang berpotensi 

ekonomi sangat besar sebagai sumber HHBK untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan memberikan 

kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional1.

Indonesia memiliki keragaman hayati (kehati) yang tinggi, menduduki peringkat ke tiga dunia setelah 

Brazil dan Columbia yang tecermin dari kekayaan keanekaragaman hayati dan nonhayati berupa flora, fauna 

dan benda-benda yang berfungsi konservasi dan jasa lingkungan. Kekayaaan flora itu antara lain 38.000 jenis 

tumbuhan (IBSAP, 2003) termasuk di dalamnya lebih dari 4.000 jenis tumbuhan pohon yang memiliki po-

tensi sangat luar biasa karena ketersediaan dan manfaat dari seluruh bagian tumbuhan tersebut (Kasmudjo, 

2014).   

Sekilas gambaran kondisi umum HHBK meliputi potensi komoditas, kebijakan yang terkait budidaya, 

konservasi dan teknologi pengolahannya sebagai berikut. 

a. Potensi Komoditas  
Hasil hutan bukan kayu meliputi barang dan jasa yang diproduksi sebagai komoditas atau 

barang/jasa niaga. Komoditas HHBK sebagian besar berupa produk barang dan jasa yang dapat lang-

sung diperdagangkan atau sebagian merupakan hasil proses pengolahan dengan teknologi tertentu, dan 

sebagian lainnya merupakan bahan baku industri. Sebagai contoh tanaman padi, jagung, umbi-umbian, 

sayur dan buah adalah hasil lahan hutan dari praktik tumpangsari merupakan komoditas pangan yang 

dapat langsung diperdagangkan atau dikonsumsi. Produk semacam amat potensial dikembangkan dalam 

rangka membangun kedaulatan pangan. Demikian juga tanaman nyamplung amat potensial sebagai 

sumber produk energi terbarukan melalui proses pengolahan dapat mendukung ketahanan energi 

nasional.

Potensi komoditas HHBK di setiap daerah dapat berbeda-beda, akan tetapi untuk dijadikan 

komoditas unggulan setempat diperlukan sebuah kajian. Pengembangan HHBK nasional hendaknya 

tidak semata-mata didasarkan pada prioritas nasional namun harus pula mempertimbangkan potensi 

sumber HHBK dan kemampuan dunia usaha untuk membangun daya saing produk secara berkelanjutan. 

Pada konteks pengembangan usaha menurut Kasmudjo (2011) kondisi HHBK dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu: 1). kelompok usaha yang sudah berjalan baik untuk dikembangkan, 2) kelompok 

usaha yang belum berjalan baik perlu ditingkatkan dan 3) kelompok HHBK yang belum terjamah untuk 

digali dan perlu mulai diusahakan. 

b. Kebijakan Tentang HHBK
Secara ringkas fungsi pokok hutan diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu fungsi ekologis yang 

menjaga proses-proses ekologi dalam suatu ekosistem, seperti siklus dan rosot karbon, hidro-orologi, 

habitat bagi satwa liar dan jasa lingkungan lainnya. Fungsi ekonomi, yaitu sebagai pembentuk kesu-

buran tanah, produksi kayu dan produksi nonkayu dan fungsi sosial sebagai interaksi dinamik antara 

1  Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengartikan produk-produk HHBK dapat berupa benda-benda hayati (na-
bati dan hewani), nonhayati (fungsi konservasi dan jasa, tidak termasuk benda-benda tambang) dan produk-produk langsung yang 
diperoleh melalui proses pengolahan atau disebut produk turunan 
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manusia dan alam yang melahirkan estetika, budaya dan mata pencaharian (Simon, 1999). Salah satu 

fungsi ekonomi hutan dalam produksi HHBK adalah daya tarik bagi pembangunan ekonomi rakyat di 

pedesaan adalah pengembangan produk HHBK oleh karena memiliki sifat padat karya dan dapat 

menciptakan industri kreatif rakyat. 

Secara substansi semua peraturan dan perundangan tentang pengurusan hutan dan hasil hutan 

dalam bentuk pemanfaatan hutan senantiasa eksplisit telah menyebutkan yang termasuk hasil hutan 

adalah hasil hutan kayu dan HHBK. Namun karena aspek kelestarian dan aspek pemanfaatan nilai 

komersial hasil hutan kayu dipandang lebih berkontribusi pada pendapatan nasional ketimbang HHBK, 

maka HHBK belum banyak diatur. Pendekatan kebijakan yang hanya mementingkan hasil kayu dan 

kekeliruan besar asumsi bahwa HHBK adalah termasuk sektor subsisten masyarakat setempat tanpa 

membangun kebijakan pengusahaan menyebabkan kekosongan kebijakan selama ini. Faktor lain karena 

produk HHBK berada di luar jangkauan industri primer kehutanan. Meskipun demikian beberapa 

peraturan dan kebijakan merupakan landasan hukum yang ada dapat digunakan sebagai pintu masuk 

bagi pengaturan pengembangan produk HHBK. Namun persoalannya, tidak jarang peraturan dan 

kebijakan tersebut belum sepenuhnya operasional. Kemudian jika ada yang dianggap telah berjalan itu 

pun sangat terbatas penggunaannya, atau belum dijabarkan pada aras teknis untuk memfasilitasi 

pengembangan HHBK sebagai komoditas prioritas. Kalaupun ada, peraturan yang terkait HHBK lebih 

mengatur soal izin ekstraksi, pungutan terhadap HHBK dan tidak membuat sebagian besar masyarakat 

berminat mengembangkan. Misalnya Permenhut P.70/Menhut-II/2008 yang mengatur komposisi jenis 

MPTS di HTR alokasi luasan MPTS kecil hanya 10 persen, P.19/Menhut-II/2012 yang mengatur ta-

naman kehidupan dengan pola agroforestri tetapi ruang tanamannya sempit lebih kurang 5 persen saja. 

Alokasi luas kawasan untuk pengusahaan skala kecil secara nasional hanya sekitar 5,6 juta ha atau 4,3 

persen (RKTN, 2011). 

Selain dari apa yang sudah diuraikan di depan, masalah kebijakan yang mendasar terkait dengan 

kelembagaan pengelolaan hutan seperti KPH belum operasional, belum ada segregasi yang jelas tentang 

tupoksi kehutanan sebagai regulator atau operator. Sesuai Undang-undang No.41 Tahun 1999, 

kehutanan diartikan sebagai sistem pengurusan hutan dan kehutanan yang meliputi mengatur, mengurus 

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (kayu dan bukan kayu), menetapkan status kawasan, menetapkan 

hubungan hukum dan mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pengaturan pengusahaan dan 

atau pemanfaatan hutan selama ini menjadi kewenangan pusat, meski pelaksanaan diserahkan ke 

operator dalam hal ini pemegang izin pemanfaatan. 

c. Budidaya, Konservasi dan Teknologi Pengolahan 
Pembangunan kehutanan yang berkonteks budidaya, konservasi dan teknologi dimaksudkan untuk 

menciptakan keuntungan kompetitif bagi masyarakat dalam proses mencapai sebesar-besarnya ke-

makmuran rakyat. Budidaya ditujukan untuk menjamin permudaan dan peluang panen yang berhasil. 

Konservasi ditujukan untuk menjamin ketahanan ekologis sumber-sumber HHBK yang dilindungi, dan 

teknologi dalam pengertian luas dapat mencakup budidaya atau proses, cara, dan usaha memproduksi. 

Dalam lingkup umum bisa berarti pemeliharaan (misalnya budidaya lebah madu). Pada lingkup 

kehutanan budidaya hutan seringkali disebut silvikultur adalah penggunaan prinsip-prinsip ekologi 

hutan dalam budidaya hutan (Anonim, 2007). Contoh beberapa hasil budidaya tanaman Pinus telah 
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mencapai hasil getah sadapan lebih banyak dan rendemen lebih baik dari sebelumnya. Inti dari tindakan 

budidaya adalah bekerja secara bijaksana dan intensif untuk memperoleh hasil yang baik. Terkait hal ini 

Sabarnurdin dkk.(2011) memberi anjuran bahwa saat ini sudah waktunya kehutanan bekerja efisien, 

terkonsentrasi pada areal sempit dan menyediakan banyak areal hutan lainnya untuk meningkatkan 

kontribusi bagi masyarakat. Praktik kehutanan sudah harus berubah menuju operasi berskala kecil, 

berorientasi konservasi dan terdesentralisasi pada level komunitas lokal. 

Pengelolaan hutan Indonesia pada prinsipnya berlandaskan mandat Undang-Undang No.41 Tahun 

1999 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 bahwa hutan dan atau sumber daya alam hayati sebagai 

satu kesatuan ekosistem. Oleh karena itu pengelolaan hutan yang memperhatikan kepentingan sosial 

dalam konteks penerapan otonomi daerah dengan berbagai implikasinya menurut Marsono (2011) harus 

disikapi dengan kembali ke kithah ekosistem sebagaimana konsep ekosistem yang terbaru yaitu, hanya 

mengarahkan dalam bentuk keseimbangan apapun cara yang digunakan. Keseimbangan alam bisa 

dibentuk secara alamiah atau secara artifisial sepanjang secara ekonomis bisa dipertanggungjawabkan, 

dan yang penting pertimbangan pelestarian hutan dan penjagaan kerusakan lingkungan bukan sekadar 

pelengkap penderita. Terkait dengan soal HHBK, Lescuyer (2002) mengingatkan bahwa secara umum 

landasan konvensional pengelolaan hutan salah satunya bertumpu pada asumsi tujuan utama 

berlandaskan pada keuntungan finansial semata, yaitu memenuhi produksi kayu secara lestari, sedang 

keuntungan non-timber dan jasa lingkungan biasanya diabaikan. 

Teknologi pengolahan yang terkait dengan HHBK dalam hal ini lebih pada pengolahan produk 

melalui cara mengubah bentuk untuk meningkatkan nilai tambah produk sebagai bagian dari proses 

hilirisasi. Kunci untuk memperoleh berbagai manfaat HHBK yang dikembangkan melalui pengolahan 

produk adalah menggunakan teknologi sederhana dan berskala kecil atau bahkan teknologi maju dan 

berskala besar. Pada kondisi sekarang, teknologi pengolahan yang begitu penting guna membangun 

daya saing produk itu belum digarap dengan serius. Jika HHBK diolah sampai produk akhir maka upaya 

perluasan manfaat HHBK akan dapat menggantikan nilai dan peranan kayu sebagai sumber pendapatan 

masyarakat di samping untuk membantu produk HHBK memasuki pasar komersial baik di dalam negeri 

ataupun di luar negeri. 

Permasalahan Pemanfaatan HHBK
Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan hutan sebagai sumber HHBK dan teknologi 

pengolahan yang menjadi landasan untuk perumusan konsep pengembangan HHBK ramah lingkungan 

adalah sebagai berikut. 

1. Model konseptual multifungsi hutan yang salah satunya menghasilkan HHBK merupakan sumber 

kemakmuran rakyat belum dijadikan arus utama pengelolaan hutan secara holistis. 

2. Produk HHBK dalam struktur pasar belum secara signifikan mendorong pengembangan dan pem-

berdayaan perekonomian rakyat oleh karena produktivitasnya masih rendah dan fluktuatif, nilai tam-

bahnya belum memadai, harga belum kompetitif dan dukungan infrastruktur dari tahap panen sampai 

pasar relatif masih lemah.  

3. Aktivitas produksi dan distribusi HHBK dipandang sebagai usaha “hasil hutan ikutan” lebih terkait 

dengan tupoksi perizinan dan belum menjadi aktivitas kewirausahaan atau usaha menguntungkan yang 

perlu diperkuat kapasitas kelembagaannya termasuk SDMnya.  
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4. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya upaya konservasi sumber daya alam termasuk SDH 

yang di dalamnya terdapat jenis-jenis tanaman sumber HHBK. 

5. Pengusahaan HHBK skala kecil dalam jumlah banyak dan sebagian berskala menengah atau di atasnya 

yang telah dimulai dari kegiatan penanaman di kawasan hutan menjadi persoalan sistem silvikultur 

untuk mengimbangi kemungkinan berkurangnya keanekaragaman hayati hutan alam.  

6. Data dan informasi tentang HHBK serta dukungan iptek masih terbatas untuk memberikan kerangka 

acuan penetapan kebijakan, operasionalisasi teknis di lapangan serta kemudahan pengambilan kepu-

tusan investasi di bidang ini. 

7. Dukungan legislasi dan kebijakan terintegrasi untuk perbaikan iklim investasi khususnya di bidang 

HHBK sangat kurang 

8. Ketidakpastian upaya pengembangan komoditas HHBK karena ketiadaan baseline pemanfaatan telah 

menyebabkan terhambatnya membangun peta strategi bagi pengembangan kapasitas SDM, arah pe-

ngembangan pemanfaatan dan berakibat pada pelemahan daya saing produk. 

POSISI HHBK DAN KONDISI DI MASA MENDATANG 
Untuk menentukan strategi pengembangan HHBK diperlukan analisis strategis terhadap perkiraan 

posisi HHBK dalam pengelolaan hutan di Indonesia ke depan. Melalui evaluasi atas kondisi umum, perma-

salahan, dan mempertimbangkan kebijakan nasional jangka panjang dan menengah, visi dan misi Peme-

rintahan 2015-2020 serta isu-isu strategis kehutanan aktual maka dirumuskan analisis strategis perkiraan po-

sisi HHBK, kondisi yang akan datang dan skenario masa depan HHBK.  

Perkiraan Posisi HHBK dalam Pengelolaan Hutan 
Berdasarkan analisis internal kekuatan dan kelemahan HHBK dalam pengelolaan hutan disajikan 

perkirakan posisi HHBK yang berguna untuk menentukan kondisi yang diharapkan dan strategi pencapaian-

nya sebagaimana pada Tabel 1.di bawah ini. 

Tabel 1 Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan HHBK Berdasarkan Kegiatan Kelola Hutan  

Kegiatan Pokok 
Kelola Hutan Kekuatan Kelemahan 

Penanaman Kawasan hutan yang luas dengan ke-
kayaan flora dan fauna dalam meka-
nisme kelola di level tapak (KPH) 

Tujuan utama hanya pada memenuhi produksi kayu 
secara lestari 

Pemeliharaan Kesederhanaan proses pemiliharaan 
berdasarkan kearifan sosial dari ma-
syarakat lokal 

Hampir tidak ada dukungan iptek dan pendampingan 

Pemanenan Dilakukan oleh operator/anggota atau 
kelompok masyarakat lokal 

Meningkatnya tekanan pada pemanenan tidak lestari 
(ramah lingkungan), memanen tanpa menanam 

Pengolahan Keanekaragaman hayati yang tinggi 
sebagai sumber HHBK 

Sikap pragmatisme yang melemahkan daya saing (pro-
duk, rendemen, produktivitas, kualitas dan kontinuitas) 

Pemasaran Sumber diversifikasi produk hijau: 
green goods product dan services pro-
duct.

Kewirausahaan dan inovasi, sarana dan prasarana pe-
masaran 

Kelembagaan 
dan manajemen 
usaha 

Kewenangan sebagai regulator dalam 
membuat peraturan perundangan 
dalam pengurusan hutan  

Dukungan kebijakan, kelayakan ekonomis, kapasitas 
SDM, manajemen usaha, kemampuan menggali po-
tensi, meningkatkan dan mengembangkan 

Catatan: Sumber daya meliputi sumber daya fisik (kawasan dan atribut yang melekat), SDM, sumber daya keuangan, 
sumber daya informasi (iptek), sumber daya kelembagaan. Teknologi dalam hal ini adalah pengolahan. Budaya di sini 
meliputi akal budi, adat istiadat, pendirian, sikap atau penilaian terhadap sesuatu. 
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Definisi tentang pengelolaan hutan yang digunakan dalam analisis ini adalah pengelolaan hutan 

merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok manajemen dalam pemanfaatan sumber daya sesuai dengan 

fungsi pokok hutan agar diperoleh manfaat optimal dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi pokok 

hutannya (FKKM,1999). Pengelolaan hutan sebagai sistem yang bersifat dinamis sesuai perkembangan 

faktor-faktor yang memengaruhi antara lain kondisi sumber daya, perkembangan teknologi dan budaya 

masyarakat. Berdasarkan kegiatan pengelolaan hutan sesuai tahapan perkembangan kehutanan, Simon 

(2005) menyatakan bahwa pengelolaan hutan pada tahap timber management meliputi lima kegiatan pokok 

yaitu: 1) menanam hutan hingga berhasil (forest establishment); 2) memelihara dan menjaga hutan tanaman 

sampai masak (culture); 3) memanen hasil pada akhir daur (harvesting); 4) mengolah hasil (processing) dan 

5) menjual hasilnya kepada konsumen (marketing).

Secara khusus Simon (2005) menempatkan prinsip pengelolaan hutan lestari (sustainable forest 
management) yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial 

sebagai bagian dari perkembangan asas kelestarian dengan paradigma social forestry tahap pertama yang 

bertujuan kelestarian pengelolaan hutan. Paradigma social forestry ini diadopsi sebagai strategi kehutanan 

yang menempatkan sektor kehutanan sebagai bagian dari pembangunan wilayah dengan tujuan untuk ikut 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Simon, 2004). Dalam konteks ini, manusia dan masyarakat 

adalah bagian dari ekosistem yang harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan dan atau 

pengelolaan sumberdaya hutan (Awang, 2006). Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan hutan harus 

mampu memaksimumkan hasil hutan kayu dan HHBK untuk kepentingan masyarakat lokal dan sekaligus 

mempertahankan hutan sebagai fungsi perlindungan ekosistem dan habitat satwa liar. Terkait dengan posisi 

HHBK, manusia sebagai bagian dari ekosistem telah dipersepsikan sebagian kalangan dapat mengancam 

kelestarian ekosistem alami HHBK. Namun studi Michon,G.dkk.(2005) kurang lebih menunjukkan hal 

sebaliknya, bahwa tidak ada perbedaan nyata antara hutan yang dikelola untuk diambil hasil HHBK dan 

hutan alam, budidaya hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang telah mengalami modifikasi. 

Namun demikian hutan yang telah diusahakan menunjukkan model kombinasi terbaik antara hutan produksi 

dan konservasi keanekaragaman hayati. Dalam upaya memperkirakan posisi HHBK, penting juga 

dikemukakan penilaian Michon dkk. tentang HHBK sebagai komoditas yang secara komparatif memiliki 

potensi keuntungan dan kelemahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2. berikut ini. 

Tabel 2 Nilai Komparatif Komoditas HHBK 

Potensi Keuntungan Potensi Kelemahan 

� Sebagai sumber pendapatan 
� Sebagai jaring pengamanan sosial dan mitigasi 

risiko 
� Pembentukan modal dan harta 
� Mutimanfaat dan bersifat fleksibel  
� Untuk alokasi tenaga kerja 
� Pola penggunaan lahan yang lebih intensif 
� Input modal dan energi kecil 
� Berbasis kearifan lokal  
� Skala operasi relatif kecil 
� Relatif tidak merusak lingkungan 

  Berlaku untuk skala besar dan intensif: 
� Memerlukan investasi cukup besar 
� Tingkat keuntungan rendah 
� Terlalu diatur oleh kebijakan, perizinan yang me-

nyulitkan petani hutan 
� Rentan perubahan ekonomi global 
� Tidak disubsidi dan insentif kurang 
� Perluasan ke intensifikasi, budidaya dengan 

mengonversi hutan mengakibatkan, biodiversitas 
berkurang, jenis-jenis asli akan hilang. 

Sumber : Michon, G.,dkk (2005) 
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Kondisi yang Diharapkan 
Secara garis besar kondisi yang akan datang setidaknya harus dicerminkan oleh kondisi yang diingin-

kan untuk mewujudkan pengembangan “ekonomi hijau” yaitu antara lain membaiknya kualitas SDH dalam 

mewujudkan model konseptual multifungsi hutan sebagai sumber kemakmuran rakyat dan meningkatnya 

manfaat hutan dalam menghasilkan HHBK untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseim-

bangan antara pemanfaatan dan kelestarian. Artinya peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA ber-

kelanjutan harus dibarengi oleh upaya mempertahankan hutan dalam menjalankan fungsi perlindungan eko-

sistem penyangga kehidupan. Indikator membaiknya kualitas SDH adalah hutan dikelola secara optimal de-

ngan upaya-upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan open access/ terlantar, meningkatnya pengelolaan dan 

akses KPH serta berkemampuan memainkan peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pa-

ngan dan energi nasional. Indikator meningkatnya manfaat hutan dalam menghasilkan HHBK ditandai oleh 

kontribusi pembentukan PDB dari HHBK, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pe-

ningkatan kualitas hidup. Pada jangka menengah lima tahun ke depan (rancangan teknokratik RPJMN 2015-

2019) diharapkan peran sektor kehutanan dapat menyumbang nilai ekspor HHBK sebesar Rp.10 triliun. 

Berdasarkan pada fungsi pokok hutan dan pengelolaan SDH, kondisi sumber HHBK dan kelembagaan 

yang diinginkan sebagaimana pada Tabel 2. 

Tabel 2 Identifikasi Kondisi HHBK yang Diharapkan 

Ekologi Ekonomi Sosial Kelembagaan 
Penerapan prinsip-
prinsip kelestarian 
sumber HHBK 
(termasuk pangan dan 
energi)

Rehabilitasi kawasan 
nonhutan, DAS, 
perhutanan sosial 
prioritas penghasil 
HHBK 

Penguasaan teknologi 
konservasi yang 
menyeimbangkan 
ekonomi dan 
lingkungan 

Penerapan MSS secara 
rasional dan produktif 
disertai pemanenen 
ramah lingkungan 

Pemanfaatan HHBK 
bijaksana (intensif, 
efisien, skala kecil, 
berorientasi konservasi, 
terdesentralisasi pada 
komunitas lokal)  

�Pengembangan 
kemampuan hilirisasi 
yang meningkatkan nilai 
tambah 

�Perapan agroforestri di 
kawasan hutan dalam 
pembangunan kedaulatan 
pangan dan ketahanan 
energi 

�Meningkatnya peranan 
masyarakat sebagai 
shareholder dalam aneka 
usaha berbasis HHBK 

�Meningkatnya 
kewirausahaan 
masyarakat di bidang 
HHBK 

�Dukungan infrastruktur 
produksi, distribusi dan 
penciptaan pasar 

�Industri HHBK 
berkembang di tingkat 
desa berbasis teknologi 
tepat dan ramah 
lingkungan 

Mencegah nilai jual rendah 
produk HHBK (sebagai raw
material)

Meningkatnya iptek HHBK 
di masyarakat khususnya 
masyarakat desa hutan. 

Terbangunnya pranata sosial 
untuk pendidikan dan 
pelatihan HHBK secara 
berkelanjutan

Meningkatnya modal sosial 
untuk membuat setiap 
potensi HHBK menjadi 
aktivitas usaha 
menguntungkan 

Diakhirinya sikap 
pragmatisme aparat dan 
masyarakat yang kurang 
menghargai nilai-nilai 
produktivitas dan kualitas 
kerja  

Terbangunnya kembali tata 
budaya masyarakat yang 
rusak karena hilangnya hak 
atas sumber daya alam  

�Terdapat peraturan 
daerah yang melindungi 
sumber-sumber HHBK 

�Tata kelola kehutanan 
yang efektif dan efisien 

�Kemudahan perizinan 
bagi masyarakat dalam 
soal HHBK 

�Meningkatnya 
kapasitas kelembagaan, 
jejaring KPS dan SDM 
dalam: 
menggali potensi yang 
belum terjamah, 
meningkatkan usaha 
yang belum baik dan 
mengembangkan usaha 
yang sudah baik. 

�Menguatnya regulasi 
dan kebijakan untuk 
pengembangan di 
bidang HHBK 

�Dukungan iptek yang 
andal 

Keterangan :MSS (Multisistem Silvikultur); KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) 
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Skenario Masa Depan HHBK Berbasis KPH 
Mempertimbangkan bahwa pengembangan HHBK sebagai bagian dari pembangunan kehutanan akan 

dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar terhadap komoditas HHBK yang akan terus 

meningkat dengan atau tanpa keterlibatan dan dukungan masyarakat maka disusun instrumen platform bagi 

pengambilan keputusan pengembangan berupa skenario. Berdasarkan arah kebijakan kehutanan jangka pan-

jang dan menengah dan isu-isu strategis kehutanan terdapat 3 (tiga) skenario yang akan dihadapi yaitu :  

1. Skenario operasionalisasi KPH pada tahap awal, tanpa intervensi kebijakan pengembangan (kondisi 

status quo-hanya pemungutan dan pengolahan) dan tidak ada peningkatan kebutuhan dan permintaan 

pasar terhadap produk HHBK. 

2. Skenario operasionalisasi KPH pada tahap pemapanan, disertai intervensi kebijakan pengembangan 

(kondisi mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran) terjadi pening-

katan kebutuhan dan permintaan pasar dalam negeri terhadap produk HHBK 

3. Skenario operasionalisasi KPH pada tahap lanjut, didorong oleh intervensi kebijakan pengembangan 

berbasis ekosistem untuk memajukan dan mengembangkan usaha di bidang HHBK yang melibatkan par-

tisipasi aktif masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar dalam dan luar negeri. 

Ketiga skenario tersebut disusun atas dasar asumsi pertama, bahwa penataan kelembagaan dan 

kerangka regulasi menjadi langkah prioritas sektor kehutanan yang akan diikuti oleh langkah berikutnya 

antara lain intensifikasi pengelolaan hutan berbasis KPH, pemanfaatan potensi kehati dan penerapan 

teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi industri hulu-hilir yang mampu memberi 

nilai optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Asumsi kedua, perkembangan lingkungan sosial ekonomi 

kehutanan tidak pernah lepas dari masalah kependudukan dalam arti jumlah penduduk, lahan garapan, 

kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar produk HHBK akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Asumsi ketiga, meningkatnya iptek HHBK di 

masyarakat khususnya masyarakat desa hutan akan memperbaiki penilaian terhadap HHBK yang dapat 

mendorong peningkatan partisipasi, dukungan masyarakat dalam mengelola, memajukan dan mengembang-

kan industri HHBK berbasis iptek. 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HHBK 
Peran pengembangan HHBK ke depan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan 

wilayah dan agenda pembangunan kesejahteraan rakyat. Dengan pilihan skenario yang paling optimal upaya 

pengembangan didasarkan pada visi dan misi yang akan ditetapkan sebagai arah kebijakan. Berdasarkan 

kerangka posisi dan kondisi yang diharapkan serta peran HHBK yang ingin diemban maka fokus prioritas 

untuk mencapai daya saing kompetitif dari perekonomian berlandaskan pada keunggulan SDA (termasuk 

HHBK), SDM berkualitas, dan kemampuan iptek dan keahlian di bidang HHBK yang terus meningkat. 

Visi, Misi dan Tujuan Pengembangan 
Di dalam penyusunan visi, misi dan tujuan pengembangan HHBK hal yang perlu dipertimbangkan 

adalah keberadaan ketiga skenario masa depan HHBK. Lebih penting daripada itu harus dibangun landasan

konstitusi bahwa pemanfaatan hutan benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

kelayakan peraturan perundangan dan kebijaksanaan mengelola karakteristik sumber daya alam. Di samping 

itu masih diperlukan upaya pengembangan usaha HHBK yang sudah berjalan baik, meningkatkan bagi yang 
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belum berjalan baik dan menggali upaya mengusahakan HHBK yang belum terjamah. Pertimbangan-pertim-

bangan tersebut menjadi pendorong sektor kehutanan untuk memilih skenario ketiga dalam pilihan menem-

puh kebijakan pengembangan berbasis ekosistem untuk memajukan dan mengembangkan usaha di bidang 

HHBK yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan harapan peran HHBK ini akan lebih mending-

krak kemampuan sektor kehutanan. 

1. Mendorong masyarakat untuk bekerja intensif di lahan hutan, berorientasi proses untuk kemajuan dan 

pengembangan HHBK, terbuka pada inovasi untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan sekaligus 

membuka kesempatan berusaha. 

2. Menjadikan kegiatan kehutanan di bidang HHBK menjadi bagian dari sistem pembangunan wilayah yang 

mendukung program kedaulatan pangan dan ketahanan energi nasional. 

3. Menjadikan masyarakat sebagai mitra atau menjadi salah satu shareholder kehutanan dalam aneka usaha 

produk HHBK yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

4. Memfasilitasi proses perencanaan pada level mikro, unit usaha, unit petak dengan prosedur terbuka dan 

adaptif.

5. Mendorong masyarakat memperlakukan ekosistem sebagai pabrik dan HHBK sebagai produk.  

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut dan dukungan masyarakat secara luas dan sektor-sektor terkait, 

pengusahaan HHBK memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang sebagai usaha rakyat yang me-

nyejahterakan. Dengan demikian HHBK oleh sektor kehutanan dapat dijadikan bagian dari visi kehutanan 

dalam perannya membangun wilayah, membangun ekonomi dan membangun kesejahteraan rakyat. Visi 

kehutanan di bidang HHBK diusulkan sebagai berikut : 

“Hasil Hutan Bukan Kayu, Produk Multimanfaat Pengelolaan Sumberdaya  

Hutan Berbasis Ekosistem untuk Kesejahteraan Rakyat” 

Visi ini memandang hutan dan menempatkannya dalam perspektif ekologis sehingga pengelolaannya 

harus berbasis ekosistem dengan pemahaman bahwa hutan adalah pabrik dan sekaligus produk sumber 

HHBK yang penerapannya berbeda antara kawasan hutan produksi dan kawasan hutan nonproduksi. Dengan 

Visi ini kita berkomitmen untuk melakukan konservasi hutan dan keragaman hayati yang tidak ternilai, untuk 

menjejahterakaan masyarakat dan rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan 

Dalam konteks ini, luas dan sempitnya definisi HHBK mempunyai pengaruh sangat penting terhadap 

maju, berkembangnya usaha pemanfaatan HHBK. Karena itu pernyataan visi pada dasarnya merupakan 

definisi dari usaha HHBK itu sendiri yang luas baik dalam arti komoditas, jenis usaha ataupun jangkauan 

operasinya. Dengan demikian dalam pengertian ini HHBK adalah semua produk yang terdiri dari benda-

benda hayati (nabati dan hewani) dan nonhayati (jasa lingkungan dan konservasi selain benda tambang) yang 

dihasilkan dari suatu kawasan hutan dan meliputi bisnis yang luas dari hulu sampai hilir. Dalam praktik 

bisnis misi perusahaan menentukan luas atau sempitnya operasi perusahaan. Bisnis penyulingan minyak 

atsiri misalnya pabrik minyak kayu putih atau minyak cendana merupakan bisnis yang sempit, bisnis yang 

luas adalah bisnis produk kecantikan dan kesehatan. 

Berdasarkan pada visi tersebut, maka dirumuskan misi pengembangan HHBK sebagai berikut: 

1. Memenuhi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk tercapainya kepastian usaha dan kepastian 

jaminan hukum usaha di bidang HHBK. 

2. Melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat termasuk kelembagaan usaha. 
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3. Membuka peluang investasi untuk mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan dan lahan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Melakukan penegakan hukum atas penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan HHBK 

5. Melaksanakan pengelolaan hutan dan lahan di wilayah KPH untuk menghasilkan HHBK berbasis 

ekosistem. 

6. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian SDM di bidang HHBK 

7. Mengembangkan produk-produk HHBK ramah lingkungan, kompetitif dan bernilai tambah tinggi. 

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penciptakan lapangan kerja produktif dan pemu-

pukan akumulasi modal sosial untuk mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan. 

Adapun tujuan pengembangan HHBK berdasarkan misi dapat dikatakan lebih ke arah kebijakan pengelolaan 

yang memosisikan “masyarakat (termasuk konsumen) sebagai jawaban atas keberlangsungan pengem-
bangan HHBK” selengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan peran pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan para pihak terkait dalam 

memberikan pelayanan masyarakat berupa kepastian hukum perizinan usaha di bidang HHBK. 

2. Meningkatkan kapasitas kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengakses peluang usaha, pasar 

dan bantuan berbagai sumber daya yang tersedia. 

3. Mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha berbasis potensi HHBK di 

wilayahnya. 

4. Meningkatkan ketertiban umum yang menjamin para pihak dapat terlibat aktif dalam pengelolaan HHBK 

dan memberi jaminan keberlanjutan usaha produktif rakyat dalam mencapai kesejahteraannya. 

5. Mempertahankan keberadaan sumber-sumber HHBK berdasarkan prinsip-prinsip keaslian ekosistem dan 

pelestarian lingkungan baik di kawasan hutan konservasi ataupun di kawasan lindung di areal produksi. 

6. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan produk-produk HHBK oleh 

SDM yang profesional di bidang HHBK. 

Strategi Pengembangan HHBK 
Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan kemudian perlu dikembangkan berbagai strategi sesuai fokus 

berikut: 

Strategi induk (Grand strategy)
1. Menyiapkan rencana induk (grand design) dan peta jalan (roadmap) untuk pe- ngembangan HHBK.  

2. Mengarusutamakan tujuan pengelolaan hutan berlandaskan keuntungan dari HHBK dengan berbagai 

skema insentif yang diperlukan. 

3. Menggeser secara bertahap sumber HHBK dari hutan alam ke hutan tanaman 

4. Mengoperasikan mekanisme kelola HHBK di tingkat tapak baik KPHP, KHPK dan KPHL 

5. Meningkatkan kapasitas kemampuan kelembagaan/kelompok masyarakat sebagai operator pengembang-

an HHBK (mulai dari menanam) 

6. Menjamin keberlanjutan usaha produkif HHBK 

7. Mengarahkan dan meningkatkan seluruh kegiatan pengelolaan HHBK untuk menghasilkan produk in-

dustri secara optimal  

8. Mendorong Pemda dan masyarakat berperan aktif dalam penyiapan pasar HHBK domestik dan interna-

sional
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9. Menggalang kemitraan skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) untuk pengembangan HHBK 

berskala nasional dan atau internasional. 

10. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program pengembangan HHBK di internal Kementerian 

Kehutanan dan lintas sektor.

Strategi fungsional (Functional strategy)
1. Merancang cetak biru pola ruang untuk pengembangan HHBK di daerah berbasis social forestry dengan 

pendekatanforest resource management (FRM) dan forest ecosystem management (FEM).

2. Membuat kluster diversifikasi produk hijau (green goods dan services product) sesuai karakteristik 

produk atau komoditas HHBK yang dikembangkan.  

3. Meningkatkan produktivitas HHBK dengan menggunakan iptek yang relevan 

4. Menyiapkan skema-skema pengembangan HHBK dan membuat kombinasi yang sesuai kondisi makro. 

5. Memfasilitasi relaksasi pemberlakukan ketentuan pajak dan pemungutan PNBP produk HHBK. 

6. Membantu Pemda melakukan penyesuaian-penyesuaian regulasi dan penciptaan iklim usaha yang 

kondusif berlandaskan kepentingan sosial. 

7. Menyusun pedoman cara mempersiapkan kelayakan usaha di bidang HHBK. 

8. Memberikan dukungan iptek dan pendampingan. 

9. Sosialisasi (penyadartahuan) pentingnya menambah nilai produk, rendemen, kontinuitas produk. 

10. Memberikan pelatihan kewirausahaan termasuk pemasaran produk HHBK.  

11. Meningkatkan layanan kebijakan yang mendukung prospek pengembangan 

12. Meningkatan kapasitas kemampuan SDM di bidang HHBK 

13. Memanfaatkan kearifan lokal sebagai peraturan dalam pengembangan HHBK 

14. Membangun jejaring komunikasi dan relasi dalam berbagi pengetahuan untuk inovasi dalam 

pengembangan 

15. Membangun kapasitas monitoring potensi sumber HHBK, pasar dan tren pemasaran produk/komoditas. 

Sebagai sebuah “alat manajemen”, strategi hanya hard aspect, yang lebih penting dari itu adalah soft
aspect yaitu keinginan kuat untuk memanfaatkan serangkaian strategi dengan disertai disiplin monitoring 

dan evaluasi terhadap kinerja dari aktor-aktor yang terlibat. Dinamika internal dan eksternal dalam proses 

implementasi strategi pengembangan HHBK pasti akan terjadi dan tidak akan bisa dihindari. Hal itu 

membutuhkan pemahaman atas pengalaman-pengalaman baru sebagai hasil interaksi dengan fakta-fakta baru 

di level daerah dan level tapak (KPH) sebagai peta strategi yang baru. Atas dasar pertimbangan tersebut 

adalah amat ideal apabila perhatian pada eksekusi strategi diberikan pada pengembangan kapasitas SDM 

eksekutor dan kapasitas kelembagaan pengelolaan HHBK dengan porsi lebih besar ketimbang perhatian pada 

birokrasi semata. Melalui SDM yang respek terhadap ide, hasil analisis, tuntutan pasar, kerja-kerja sinergis 

dan dinamika kondisional wilayah maka kemampuan merefleksikan keadaan strategi terkini akan semakin 

terasah sehingga mampu membumikan strategi. Di samping itu penting dibangun kapasitas lembaga 

pengelolaan HHBK di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diadopsi oleh petani HHBK. 

Kelembagaan para petani HHBK inilah yang nantinya mengendalikan untuk terwujudnya kelestarian, pro-

duktivitas dan adoptabilitas HHBK di wilayahnya. Tentu saja keberhasilan eksekusi strategi akan menjadi 

signifikan apabila dipandu oleh kepemimpinan yang efektif dalam arti kepemimpinan yang proaktif terhadap 

perubahan dan mampu mawas diri.  
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PENUTUP 
Pembangunan kehutanan sebagai bagian dari pembangunan perekonominan nasional yang menekan-

kan pada pencapaian daya saing yang kompetitif berlandaskan pada keunggulan SDA termasuk HHBK yang 

didukung oleh SDM berkualitas dan kemampuan iptek dan keahlian di bidang HHBK yang terus meningkat 

telah memosisikan peran sektor kehutanan untuk memiliki arah ke depan yang jelas yaitu: “Hasil Hutan 

Bukan Kayu, Produk Multimanfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Ekosistem untuk Kesejah-

teraan Rakyat” 

Visi ini sejalan dengan arah kebijakan dalam rancangan teknokratik RPJMN tahun 2015-2019 teru-

tama dalam upaya untuk mewujudkan pengembangan “ekonomi hijau”. Di samping itu dari sisi kebijakan 

pengelolaan hutan, visi ini searah dengan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral seka-

ligus sebagai solusi bagi pengembangan HHBK. 

Pemosisian HHBK dimaksudkan untuk mewujudkan nilai penting sebagai pengungkit (leverage)

martabat kehutanan di daerah, terutama agar masyarakat dapat bekerja intensif di kawasan atau lahan hutan, 

berorientasi proses untuk kemajuan dan pengembangan HHBK, terbuka pada inovasi untuk penciptaan 

lapangan kerja produktif dan membuka kesempatan berusaha termasuk merealisasikan program pangan dan 

energi nasional. Nilai penting lainnya adalah agar masyarakat dapat menjadi mitra atau shareholder aneka 

usaha produk HHBK dalam kerangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping terfasilitasinya usaha 

masyarakat pada level mikro atau unit usaha sampai unit tapak, yang lebih penting lagi adalah terbangunnya 

“rasa ekologis” masyarakat yang selanjutnya akan memperlakukan ekosistem sebagai pabrik dengan HHBK 

sebagai produknya. 

Keberhasilan eksekusi strategi mensyaratkan adanya sinergitas antara strategi induk dan strategi 

fungsional, namun yang terpenting adalah bagaimana fokus pada strategi aksi yang dirumuskan dan 

ditentukan di pusat-pusat pengambilan keputusan pada level kebijakan, taktis dan operasional yaitu baik di 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, LSM dan masyarakat lokal. Proses 

perencanaan dan proses eksekusi strategi menjadi titik kritis ketika eksekutor tidak berada pada lembaga 

pengelolaan HHBK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak dipandu oleh kepemimpinan efektif 

serta tidak mampu mengenali elemen-elemen strategis dan penguasaan tacit knowledge terbatas untuk 

memanuver sumber daya, budaya dan teknologi yang tersedia menjadi strategi aksi yang simpel, sederhana 

dan berintikan pada cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu konsep dasar ini terbuka 

untuk masukan dari berbagai pihak baik dari Kementerian Kehutanan, unsur lembaga pemerintah dan 

nirlaba, lingkup pengusaha dan masyarakat pada umumnya untuk mengisi kekurangan dari konsep ini. 

Diharapkan masukan-masukan tersebut akan memudahkan penyempurnaan konsep sehingga menjadi lebih 

lengkap, penuh dan utuh yang dapat digunakan sebagai landasan pengembangan HHBK di masa mendatang. 
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Lampiran 1 
Tabel 3  Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

Faktor internal 

Faktor eksternal                 

Kekuatan 

1. Kawasan hutan yang luas 
dengan kekayaan flora dan fauna 
dalam mekanisme kelola di 
tingkat tapak (KPH) 

2.Kesederhanaan pemeliharaan 
tanaman hanya berdasarkan 
kearifan sosial dari masyarakat 
lokal 

3.Pemanenan ramah 
   lingkungan oleh  
   operator/anggota atau 
   kelompok masyarakat lokal 

4.Keanekaragaman hayati yang 
   tinggi sebagai sumber HHBK 

5.Sumber diversifikasi produk 
   hijau (green goods product 

dan services product)

6.Kewenangan sebagai  
   regulator dalam membuat  
   peraturan perundangan dalam 
   pengurusan hutan 

Kelemahan 

1.Tujuan utama penanaman 
    hutan selama ini hanya pada 
    memenuhi produksi kayu  
    secara lestari 

2.Pemeliharaan tanamanuntuk  
   HHBK hampir tidak ada 
   dukungan iptek dan 
    pendampingan 

3.Meningkatnya tekanan pada 
   pada pemanenan tidak lestari 
   (ramah lingkungan), sebagian  
   besar memanen dari hutan  
   alam tanpa menanam. 

4.Sikap pragmatisme operator 
   yang melemahkan daya saing 
   (produk, rendemen,  
   produktivitas, kualitas dan  
   kontinuitas) 
5. Kewirausahaan dan inovasi, 
    sarana dan prasarana 
    pemasaran 

6. Dukungan kebijakan, 
    kelayakan ekonomis,  
    kapasitas SDM dalam  
    manajemen usaha,  
    kemampuan menggali  
    potensi, meningkatkan dan 
    mengembangkan 

Peluang 

1. Ketersediaan pilihan teknologi 
dari skala sederhana hingga 
skala modern 

2. Tren meningkatnya 
permintaan industri 
kecantikan, kesehatan, 
kebugaran 

3. Iklim tropis yang mendukung 
pertumbuhan dan 
produktivitas tinggi tanaman 
HHBK 

4. Tren meningkatnya harga 

Strategi menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan peluang 

1. Mengoperasikan mekanisme 
kelola HHBK di tingkat tapak 
baik KPHP, KHPK dan KPHL 

2. Meningkatkan kapasitas 
kemampuan 
kelembagaan/kelompok 
masyarakat sebagai operator 
pengembangan HHBK (mulai 
dari menanam) 

3.  Menjamin keberlanjutan 
 usaha produkif HHBK 

4. Mengarahkan dan meningkatkan 

Strategi mengatasi kelemahan 
yang menghambat peluang 

1. Mengarusutamakan tujuan 
pengelolaan hutan berlandaskan 
keuntungan dari HHBK dengan 
berbagai skema insentif yang 
diperlukan. 

2. Memberikan dukungan iptek 
dan pendampingan. 

3. Menggeser secara bertahap 
sumber HHBK dari hutan alam 
ke hutan tanaman 

4. Sosialisasi (penyadartahuan) 
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produk/ komoditas HHBK 

5. Segregasi regulator dengan 
operator dan kepeloporan 
BUMN dalam skema KPS 

6. Alokasi dan proporsi dalam 
pengaturan pola ruang untuk 
pengembangan HHBK 

7. Aliansi strategis dengan 
organisasi pemilik program 
hijau berskala internasional 

8. Pengembangan HHBK 
sebagai inti pembangunan 
wilayah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
lokal. 

seluruh kegiatan pengelolaan 
HHBK untuk menghasilkan 
produk industri secara optimal   

5. Membuat kluster diversifikasi 
produk hijau sesuai karakteristik 
produk atau komoditas HHBK 
yang dikembangkan.  

6. Meningkatkan produktivitas 
HHBK dengan menggunakan 
iptek yang relevan 

7. Mendorong Pemda dan 
masyarakat berperan aktif dalam 
penyiapan pasar HHBK 
domestik dan internasional   

8. Merancang cetak biru pola ruang 
untuk pengembangan HHBK di 
daerah berbasis social forestry 
(FRM & FEM).

9. Menggalang kemitraan skema 
KPS untuk pengembangan 
HHBK berskala internasional. 

pentingnya menambah nilai 
produk, rendemen, kontinuitas 
produk. 

5. Memberikan pelatihan 
kewirausahaan termasuk 
pemasaran produk HHBK.   

6. Meningkatkan layanan 
kebijakan yang mendukung 
prospek pengembangan 

7. Meningkatan kapasitas 
kemampuan SDM di bidang 
HHBK 

 Ancaman 

1. Risiko inflasi yang dapat 
menurunkan minat investasi 

2. Kegagalan penataan OTDA 
dalam menciptakan iklim 
usaha yang kondusif 

3. Kebijakan makro di bidang 
fiskal dan PNBP pada produk 
HHBK 

4. Suku bunga yang tinggi dan 
orientasi jangka pendek 
masyarakat yang menyulitkan 
praktik pengembangan HHBK 

5. Ketidaksiapan SDM di pusat 
dan daerah dalam 
menjalankan strategi 
pengembangan HHBK 

6. Kegagalan memberikan 
keyakinan bahwa opsi 
pengelolaan HHBK secara 
ekonomi menarik dibanding 
komoditas lainnya.  

�� Kegagalan dalam penerimaan 
sosial masyarakat. �

Strategi menggunakan kekuatan 
mengatasi tantangan 

1. Menyiapkan skema-skema 
pengembangan HHBK dan 
membuat kombinasi yang 
sesuai kondisi makro. 

2. Memfasilitasi relaksasi 
pemberlakukan ketentuan 
pajak dan pemungutan PNBP 
produk HHBK. 

3. Membantu Pemda melakukan 
penyesuaian-penyesuaian 
regulasi berlandaskan 
kepentingan sosial. 

4. Menyiapkan grand design dan 
peta jalan (roadmap)
pengembangan HHBK  

5. Meningkatkan koordinasi dan 
keterpaduan program 
pengembangan di internal 
Kementerian Kehutanan dan 
lintas sektor.  

6. Menyusun pedoman cara 
mempersiapkan kelayakan usaha 
di bidang HHBK. 

Strategi mengurangi kelemahan 
mengatasi ancaman 

1. Memanfaatkan kearifan lokal 
sebagai peraturan dalam 
pengembangan HHBK 

2. Membangun jejaring 
komunikasi dan relasi dalam 
berbagi pengetahuan untuk 
inovasi dalam pengembangan 

3. Membangun kapasitas 
monitoring potensi sumber 
HHBK, pasar dan tren 
pemasaran produk/komoditas. 
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1. Kondisi Saat Ini 

Produk HHBK telah menjadi pemasukan sekaligus pendapatan langsung bagi pemenuhan kebutuhan 
banyak rumah tangga dan masyarakat di seluruh dunia. Di banyak negara, total nilai ekonomi dari HHBK 
diperkirakan mampu memberi sumbangan terhadap pemasukan negara yang sama besar, bahkan mungkin 
lebih, daripada yang dapat diperoleh dari kayu bulat. Di Indonesia sendiri, nilai ekonomi HHBK 
diperkirakan mencapai 90 % dari total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan (Lampiran 
Permenhut No. P.21/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Kriteria Penetapan HHBK Unggulan). 

Selama ini HHBK nampaknya masih dipandang sebelah mata dan hanya dianggap sebagai hasil hutan 
ikutan. Hal ini tidak lepas dari besarnya variasi jenis HHBK, sehingga tidak ada penanganan yang fokus dan 
terarah sebagaimana pada produk kayu bulat.  Akibatnya, kebanyakan HHBK tidak terkelola secara memadai 
agar memiliki nilai eknonomi dan nilai tambah yang tinggi. Rendahnya kinerja pengelolaan HHBK merupa-
kan akibat dari rendahnya perhatian pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mengem-
bangkan HHBK. 

Baru dalam beberapa tahun terahir ini, setelah era keemasan kayu bulat terlewati dengan mening-
galkan banyak masalah akibat degradasi hutan yang luar biasa berat, HHBK mulai mendapat perhatian yang 
lebih serius. Pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari semula berbasis kayu menjadi berbasis sumber-
daya non kayu menjadi titik balik arah pembangunan kehutanan. Multi fungsi hutan yang dapat memberikan 
manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi negara dan masyarakat, tidak lagi dilihat dari produk hasil 
hutan kayu saja, melainkan juga potensi hasil hutan lainnya, seperti HHBK, ekowisata, karbon. 

Pemanfaatan HHBK yang selama ini masih bertumpu pada pemungutan dari hutan alam telah me-
nyebabkan kelangkaan beberapa jenis HHBK, terutama yang bernilai ekonomi tinggi, karena dipanen secara 
berlebihan. Permasalahan lain secara umum dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah: 
1) kebijakan pengembangan HHBK tidak terpadu dan cenderung parsial, 2) anggaran pengembangan ter-
batas, 3) jenis HHBK yang akan ditangani sangat beragam, belum ada fokus atau prioritas pengem-
bangannya, 4) data produksi, potensi dan sebaran HHBK belum tersedia secara valid dan  memadai. 
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Tabel 1. Permasalahan Umum HHBK 
 

No. Komoditas Permasalahan  
1. Sutera Keterbatasan telur ulat sutera baik kuantitas maupun kualitasnya 

Keterbatasan lahan untuk areal pakan 
Teknik budidaya yang dilakukan oleh petani masih tradisional 
Harga kokon kurang menguntungkan 
Petani beralih ke komoditas lain 
Kebijakan hulu-hilir yang ada belum mampu meningkatkan pengembangan sutera secara 
nasional 

2. Rotan Masih bertumpu pada pemungutan dan dilakukan secara tradisional 
Harga di tingkat petani/pengumpul rotan rendah dan ditentukan oleh tengkulak 
Kebijakan tata niaga rotan perlu ditinjau ulang 
Petani beralih ke komoditas lain 
Data terkini produksi rotan dan potensinya belum tersedia 

3. Bambu Sebagian masih bertumpu pada pemungutan 
Keterbatasan lahan budidaya bambu (terutama di P.Jawa) 
Harga bambu di tingkat petani rendah, dampaknya petani beralih ke komoditas lain 
Sektor hulu dan hilir masih berjalan sendiri-sendiri 
Data potensi, sebaran, dan produksi bambu belum tersedia 

4. Madu hutan Sebagian besar petani masih menggunakan cara panen yang tidak memperhatikan 
keberlanjutan/kelestarian 
Keterbatasan areal hutan yang baik untuk sarang lebah 
Harga madu di tingkat petani rendah 
Data produksi dan potensi madu hutan masih terbatas dari data JMHI 
Pengembangan madu yang dilakukan oleh JMHI masih terbatas, namun potensial untuk 
ditingkatkan 

5. Gaharu Teknik budidaya dan inokulasi gaharu di tingkat petani masih rendah 
Pasar gaharu cenderung tertutup, petani tidak bisa mengakses ke eksportir, sehingga harga 
gaharu di tingkat petani masih sangat rendah jika dibandingkan dengan harga di pengumpul, 
esportir, dan di luar negeri 
Kebijakan hulu-hilir masih berjalan sendiri-sendiri 
Data produksi dan potensi gaharu belum tersedia secara lengkap 

�
�
2. Kondisi yang Diharapkan 

a) Solusi Konkrit 
Penyusunan solusi berbasis kondisi riil di lapangan, antara lain : (1) Penyusunan kebijakan yang dapat 
mendorong peningkatan margin pendapatan di tingkat petani, yang saat ini biasanya yang tertendah, 
(2) Komitmen untuk bekerjasama antara sektor hulu dan hilir, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan 
swasta, LSM, dan lembaga terkait dalam meningkatkan pengembangan HHBK unggulan. Para pihak 
tersebut perlu merumuskan pembagian peran secara terpadu dan sinergis didukung dengan komitmen 
yang kuat mewujudkan perbaikan tata kelola, (3) Dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
kegiatan pengembangan HHBK yang berada di lahan masyarakat misalnya terkait dengan pengem-
bangan hutan rakyat dalam rangka peningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk.  

b) Kebijakan Nasional yang Terpadu  
Terhadap komoditi prioritas nasional perlu disusun kebijakan nasional yang terpadu dari sektor hulu 
sampai hilir sehingga pengembangan HHBK unggulan dapat berkelanjutan. Di samping itu, perlu dire-
visi peraturan/kebijakan agar lebih sederhana, satu pintu, dan terpadu. Misalnya, terkait dengan pem-
berdayaan masyarakat, perijinan HHBK sebaiknya diatur dalam satu peraturan Menteri Kehutanan 
walaupun HHBK tersebut berasal dari HP, HL,atau HK. 
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3. Strategi 
Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut, strategi yang diajukan adalah : 
a) Kegiatan stimulan dan terobosan 

� Stimulan dibutuhkan sebagai trigger atau pengungkit kegiatan HHBK pada lokasi yang ditargetkan 
sebagai “Sentra”, disamping kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan sebagaimana tercantum 
dalam dokumen Rencana Pembentukan Sentra atau RPS. Misalnya bantuan peralatan ekonomi 
produktif. 

� Terobosan dalam penyusunan kebijakandiperlukan mengingat proses birokrasi penyusunan kebijak-
an terpadu dan lintas instansi memerlukan waktu yang panjang. 

b) Sosialisasi Sentra HHBK Unggulan 
� Penguatan pemahaman dan dukungan penerapan “Sentra” di internal Kementerian Kehutanan dan 

para pihak terkait. 
� Koordinasi dan pemahaman terjalin melalui Kelompok Kerja HHBK Kementerian Kehutanan 

dimana Sentra akan menjadi fokus kegiatan Eselon I terkait, yaitu : penyuluhan, penelitian terapan, 
dan peningkatan hasil atau pengembangan usaha. 

� Koordinasi bersama Pemda/SKPD terkait dengan seluruh pihak pada lokasi Sentra, agar Sentra 
menjadi “milik” pelaku usaha itu sendiri dan program menjadi milik Pemerintah Daerah.  Dalam 
hal ini Dokumen RPS dipakai sebagai pedoman bagi pelaku usaha. Pelaksanaannya difasilitasi oleh 
SKPD dan para pihak terkait. 

c) Perluasan komponen Sentra bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait, yaitu : 
� Instansi pemerintah-Kemenperin, Kemenkop, Kemenpar, yang memberikan dukungan kepada 

SKPD di daerah. 
� Lembaga yang merupakan mitra strategis dalam peningkatan kinerja HHBK.  Sebagai contoh: 

(1) Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) dan konstituennya aktif terlibat dalam pembentukan 
dan pengembangan sentra HHBK Unggulan madu (Kampar, Kapuas Hulu, dan Sumbawa). 

(2) Para penggiat bambu merupakan motor dalam pembentukan Sentra Bambu di Sleman dan 
Tasik. 

(3) Universitas Hasanudin merupakan tuan rumah dalam workshop pemanfaatan madu untuk 
biofarmaka. Universitas Andalas merupakan tuan rumah dalam workshop Gaharu. 

(4) NTFP EP merupakan mitra dalam pelatihan disain dan pemasaran produk HHBK, seperti rotan, 
tenun, dan hasil kerajinan berbasis HHBK lainnya. 

 
4. Langkah-langkah yang Telah Ditempuh 

Langkah yang telah ditempuh dalam rangka menjalankan strategi-strategi tersebut adalah:  

Strategi 1: 
Membuat kegiatan yang bisa memberi stimulan dan terobosan terkait peningkatan kinerja HHBK Ung-
gulan 
- Fasilitasi bantuan alat ekonomi produktif, misalnya mesin pembelah bambu untuk  kelompok tani di 

Pekalongan dan Tasikmalaya, alat suling gaharu untuk kelompok tani di Bangka Tengah. 
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- Dukungan penyediaan lahan untuk pengembangan sutera di Sulawesi Selatan oleh KPH Wajo, 6 titik 
penanaman bambu di Kab.Bandung @ 10 ha oleh Angklung Saung Udjo. 

- Usulan pembuatan MoU antar TN Danau Sentarum dan Komunitas Pengumpul Madu setempat guna 
memungkinkan terbitnya Faktur Angkut Madu Hutan dari kawasan Konservasi 

- Penyelenggaraan Rakor Madu pada tahun 2013 dan Rakor Bambu 2014 menyepakati berbagai langkah 
yang sifatnya terobosan terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. 

Strategi 2 : 
Sosialisasi dan Penguatan konsep Sentra HHBK Unggulan dilakukan melalui : 
- Pertemuan rutin Kelompok Kerja HHBK lingkup Kemenhut. 
- Fasilitasi pembentukan Sentra yang melibatkan SKPD terkait dan para pihak lainnya di setiap target 

Sentra. 

Strategi 3 : 
Perluasan instrumen Sentra bekerjasama dengan instansi/ lembaga strategis yang telah dilaksanakan 
diantaranya adalah: 
- Mendukung JMHI dan konstituennya aktif terlibat dalam pembentukan dan pengembangan Sentra 

HHBK Unggulan Madu (Kampar, Kapuas Hulu, dan Sumbawa), yang akan diperluas ke Berau, dan 
wilayah Sulawesi. 

- Bekerjasama dengan para penggiat bambu yang merupakan motor dalam pembentukan Sentra Bambu 
di Sleman dan Tasik 

- Berkoordinasi dan mendukung Perguruan Tinggi dalam pengembangan HHBK unggulan. Sebagai 
contoh: Universitas Hasanudin merupakan tuan rumah dalam workshop pemanfaatan madu untuk bio-
farmaka dan Universitas Andalas merupakan host dalam workshop Gaharu. 

- Bekerja sama dengan lembaga internasional dalam pengembangan HHBK. Sebagai contoh adalah be-
kerjasama dengan Non Timber Forest Project (NTFP) yang merupakan mitra dalam pelatihan pengem-
bangan usaha dan pemasaran produk HHBK seperti disain rotan, tenun, dan hasil kerajinan lainnya. 

 
5. Harapan ke Depan 

a) Semakin kuatnya pengorganisasian di tingkat Kelompok Tani/Pengumpul. 
Pengorganisasian diperlukan dalam penguatan lembaga dan kelembagaan petani/pengumpul, 

terkait dengan peningkatan posisi tawar dengan pihak middle man atau pihak industri. Posisi tawar 
penting dalam kaitannya dengan peningkatan profit margin di tingkat petani/pengumpul. Dukungan 
penguatan micro financing melalui Bank Petani atau Koperasi sangat diperlukan. 

b) Peningkatan upaya penanaman, pemanenan secara lestari, dan penerapan IPTEK. 
Penurunan produksi dan produktivitas HHBK di lapangan salah satunya akibat over exploitation 

atau teknik pemanenan yang tidak lestari, perlu mendapatkan perhatian dan perlu dibangun kegiatan 
jangka pendek sampai dengan program minimal lima tahun ke depan. 

c) Pendampingan petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani. 
Pendampingan dilakukan didorong dapat dilakukan oleh penyuluh, praktisi, peneliti, CSO, 

swasta/industri pemrosesan, pemasaran, dan eksportir melalui skema Kemitraan sangat diperlukan, 
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dimana pemerintah pelru memposisikan dirinya sebagai fasilitator, motivator, dukungan kebijakan, dan 
bersikap netral. 

 
6. Langkah ke Depan 

� Sebagai langkah ke depan khususnya oleh BDASPS akan dikembangkan pengembangan model-
alternatif unit usaha HHBK pada HL/ KPHL/ HR.  

� Di luar Sentra yang berbasiskan pada model bisnis yang ada saat ini, dan dibentuk melalui proses legal 
aspek sejak dari penetapan HHBK Unggulan s/d penetapannya sebagai Sentra oleh Bupati sebagai 
bentuk kepemilikan program di daerah.  

� Terdapat banyak wilayah dalam lingkup HL/ KPHL, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan bahkan 
di Hutan Rakyat yang telah berkembang sebagai Sentra, ataupun belum berkembang tetapi sangat 
potensial untuk dikembangkan menjadi setingkat Sentra.Misalnya, Sentra Bambu Rakyat di Kabupaten 
Bondowoso yang menghasilkan kerajinan besek untuk berbagai keperluan; Gambir di Tapanuli Utara 
dan Tengkawang di Kalimantan Barat yang berada di HL/KPHL, merupakan potensi usaha HHBK 
yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

� Khusus untuk pengembangan Bambu, peran Dewan Bambu Indonesia dan jaringannya tentu akan 
berperan besar baik sebagai fasilitator maupun inisiator di seluruh tanah air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

24

 
 
 
 

PENGEMBANGAN KELAS PERUSAHAAN HHBK  
PADA KERANGKA KPH 

 
Agus Setyarso 

 
agusse@yahoo.com 

 
 
 
MENUJU KPH MANDIRI DAN PROFESIONAL 
Kerangka dasar 
� KPH – kesatuan pengelolaan hutan permanen yang harus koheren dengan:  

– RTRWP  
– Pembangunan wilayah  
– Lansekap ekologi  
– Tatanan sosial dan budaya  

 
� KPH: Transformasi tata-kelola kehutanan di tingat tapak:  

– Dari pengendalian oleh Jakarta/pusat menjadi unit penglolaan tapak yang independen dan 
akuntable. � the true decentralisation of forestry 

– Dari kecanduan ijin pemanfaatan � pengelolaan sumberdaya hutan yang utuh  
– Dari mekanisme birokrasi menjadi profesional  
– Dari sekedar “menarik uang sewa” � manfaat lestari langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan 

pemerintah (daerah, pusat)  
– Dari “menjalankan tupoksi” � memenuh misi 
– Dari memerintah � kolabrasi  

� Memerlukan “smart management”: 
– Pelayanan publik yang efektif dalam rencana yang kuat 
– Ruang gerak yang optimal untuk bisnis kreatif: non-kayu, jasling, karbon, non-commodity business  
– supply chain control: dari “bahan baku“ kepada pasar  
– Inkorporasi bisnis termasuk pelibatan UKM –Learning organisation  
– Eksperimentasi regulasi  
– Transformasi resolusi konflik  

 
Tahapan menuju KPH operasional 
1. Membangun kesepakatan untuk mengoperasikan KPH – stakeholder analysis 

Dewan Kehutanan Nasional
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2. Membangun Tim advisori KPH berbasis multipihak 
3. Menetapkan tahapan penyiapan operasi KPH 
4. Menyepakati langkah-langkah realistik 
5. Memobilisasi segala sumberdaya 

 
Roadmap penyiapan kemandirian KPH 
1. Penguatan komitmen (UPT, Pemda)  
2. Konsolidasi data, informasi, peta � kebutuhan pengukuhan  
3. Penyempurnaan dan sinkronisasi tata hutan di dalam areal kerja KPH 
4. Penyiapan PADIATAPA dan modulasi interaksi dengan masyarakat  
5. Penyempurnaan RP-KPH  
6. Penguatan kapasitas manajemen dan “bisnis”  
7. Penyusunan Business Model dan Business Plan KPH  
8. Penyusunan Panduan Mutu Manajemen KPH 
9. Penyiapan kelembagaan keuangan (PPK-BLUD) 
10. Penyelenggaraan sustainable business 
11. mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja KPH  

 
PELUANG OPERASIONALISASI KPH 2015 
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Pelaksanaan 
1. Kondisi wilayah KPH : 
� dalam KPHL terdapat kawasan HP,  
� dalam KPHP terdapat kawasan HL. 

2. Pada Ditjen BPDASPS rencana pelaksanaan kegiataan untuk tahun 2015 lebih difokuskan pada 
kawasan HL di KPHL, antara lain meliputi : 
� Pengelolaan Hutan Lindung, di 40 KPHL, dengan kegiatan : 
� Fasilitasi perencanan pengelolaan KPHL Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek 

(RPJPd) KPHL dan bisnis plan, 40 Unit 
� Penyusunan NSPK Pengelolaan HL oleh KPH 
� Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan RH di KPHL/ Hutan Lindung, 

10.000 Ha 
� Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di KPHL/HL, 400 Ha 
� Pemberian akses kepada masyarakat melalui HKm dan HD 
� Persemaaian di KPHL dan Pembangunan Sumber Benih  

 
PENGEMBANGAN KELAS PERUSAHAAN HHBK 
Hubungan antara Rencana Pengelolaan KPH dengan Business Model KPH 
� RP-KPH disusun untuk menjelaskan bagaimana KPH akan dikelola selama 10 tahun mendatang. 
� RP-KPH “plus” memuat business model 
� Jika RP-KPH tidak memuat business model, maka business model harus disusun tersendiri, dengan meng-

gunakan RP-KPH sebagai sumber acuan utama  
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� Oleh karena RP-KPH menjadi sumber acuan utama, maka harus disusun secara baik dan benar. Jika tidak, 
maka terjadi komplikasi legal dan substansial jika KPH diselenggarakan berbasis business model  

Penetapan Kelas Perusahaan 
� Kelas perusahaan pada KPH adalah kumpulan kegiatan ekonomi melalui produk atau jasa yang ditim-

bulkan dari pengelolaan KPH yang dapat ditangani secara fokus. 
– Kelas perusahaan kayu (solid, serat, energi) 
– Kelas perusahaan bukan kayu (makanan, obat, kerajinan, asesori kreatif) 
– Kelas perusahaan jasa (amenity/ekowisata, penjualan/pemasaran/perdagangan, pelayanan)  
– Kelas perusahaan non-commodity lainnya  

� KPH bersifat resource-base business. Oleh karena itu Kelas perusahaan pada KPH selalu harus dilekatkan 
pada potensi sumberdaya yang ada pada areal kerja KPH. Potensi sumberdaya di areal kerja KPH dan 
pengembangan off-farm menjadi komponen kelas perusahaan  

� Penetapan Kelas perusahaan tidak sama dengan penyusunan daftar keinginan atau wacana. Kelas Peru-
sahaan harus mampu mendemonstrasikan bahwa hanya beberapa yang bisa digerakkan menjadi bisnis 
yang realistik dan menguntungkan pada 5-10 tahun mendatang 
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BEBERAPA KASUS POTENSI USAHA DI KPH 
KPH Beram Hitam – Kelas Perusahaan Pinang 
� Pinang ditanam di areal kerja yang rusak dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat lokal 
� Budidaya pinang dilatihkan kepada kelompok masyarakat 
� Jarak tanam 3x3 meter 
� Mulai berproduksi pada tahun ke 4 
� Biaya produksi per hektar Rp 25,000,000 (tidak termasuk pembelian lahan) 
� Produksi buah basah 20 ton per tahun – produksi biji kering per hektar per tahun Rp 4 ton, mulai tahun 

ke 4 
� Harga per kg biji pinang kering Rp 10,000/kg 
� Penerimaan Rp 40,000,000 
� Pendapatan bersih 35,000,000. Ha/tahun mulai tahn ke 4 
� Grace period 3 tahun 
� Pay back period tercapai pada tahun 6 
� NPV pada periode 10 tahun Rp 122 juta/ha 
� B/C ratio 5.88 
� Dengan 1000 ha tanaman di bok penyangga KPH Bram 

Hitam – pendapatan RP 122 Miliar per tahun, mulai 
tahun ke 7 

� Distribusi pendapatan: Rp 90 Miliar masyarakat, Rp 12 
Miliar PAD, Rp. 20 Miliar biaya operasional KPH 
Bram Hitam 

 

KPH Kapuas – Kelas Perusahaan Ikan Betutu 
� Pengelolaan lahan per hektar untuk tahap pertama 100 

Ha x Rp. 50.000.000 = Rp. 5 Miliar  
� Bangunan hatchery (tempat Pembenihan, peralatan dan 

bangunan 
lainnya) = Rp 1 Miliar 

� Pengamanan (pagar dan lainnya) = Rp. Rp 1 Miliar 
� Pakan dan obat-obatan = Rp. 1 Miliar  
� Pengadaan dan perawatan induk = Rp. 500 juta 
� Overhead (Gaji karyawan dll) Rp 7 Miliar 
� Total biaya Rp. 15,5 Miliar 
� Penerimaan (dengan harga Rp 100,000/kg, 20 ton 

perhektar per tahun ) = Rp 200 Miliar/tahun 
� Pendapatan bersih Rp. 150 Miliar 
� Distribusi: Rp 100 Miliar masyarakat, Rp 20 Miliar 

PAD, Rp 30 Miliar untuk operasi KPH 
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KPH Batutegi – Kelas Perusahaan Bambu 
per hectare basis for 1000 ha plantation management (IDR 1000) 

YR COST 
OVER 
HEAD TAXES 

TOTAL 
COSTS SALES 

CUMULA
TIVE 
COST 

CUMULA
TIVE 

SALES 
PROFIT 

PROFIT/ 
YEAR 

1  15,000  0.5  15,001 15,001 0 -15,001  -15,001 

2  1,000  0.5  1,001 16,001 0 -16,001  -1,001 

3  1,000  0.5  1,001 17,002 0 -17,002  -1,001 

4  1,000  0.5  3750  1,001 25,000 21,752 25000 3,248  3,248 

5  1,000  0.5  3750  1,001 25,000 26,503 50000 23,498  20,250 

6  1,000  0.5  3750  1,001 25,000 31,253 75000 43,747  20,250 

7  1,000  0.5  3750  1,001 25,000 36,004 100000 63,997  20,250 

8  1,000  0.5  3750  1,001 25,000 40,754 125000 84,246  20,250 

9  1,000  0.5  3750  1,001 25,000 45,505 150000 104,496  20,250 

10  1,000  0.5  3750  1,001 25,000 50,255 175000 124,745  20,250 
 
KPH Tarakan – Kelas Perusahaan Kepiting 
A.  Biaya Investasi 

Pembuatan Karamba Rp. 1,000,000 
Pembelian Peralatan: 200,000 
Sub total A : Rp. 1,200,000 

B.  Biaya Operasional 
Benih 40 kg @ Rp. 30,000 : Rp. 1,200,000 
Pakan 150 kg @ Rp. 2.000 : Rp. 300.000 
Tenaga Kerja : 3,000,000 
Sub total B : Rp. 4,200,000 

C.  Penyusutan Modal 10% x A : Rp. 120,000 
D.  Total Biaya (B+C) : Rp.4,320,000 
E.  HasilPenerimaan 

Kepiting jantan 44 kg @ Rp. 50.000 : Rp. 2,200.000 
Kepiting betina44 kg @ Rp. 75.000 : Rp.3,300.000 
Sub total E : Rp.5,500.000 

F.  Laba Operasional (E-D) : Rp. 1,180,000 
G.  Laba dalam 1 tahun (Fx12bln) : Rp.4,160,000 
H.  KPH Tarakan membuat 1000 keramba kepiting – Rp. 4,1 

Miliar per tahun  
  
 
 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

31

KPH Rinjani Barat – Kelas Perusahaan Gaharu 
a. Bibit 1.500 x Rp.50.000 Rp. 75.000.000 
b. Biaya land preparation dll Rp.  35.000.000 
c. Biaya penjagaan Rp. 38.340.000 
d. Biaya inokulan 1500 x Rp.250.000 Rp. 375.000.000 
e. Biaya tenaga inokulasi 1500 x Rp.50.000 Rp. 75.000.000 
Total biaya Rp. 598.340.000 
� Produksi, harga dan pendapatan 
� Produksi: 3 ton gaharu kemedangan 
� Kelas mutu: IV dan V 
� Harga: Rp 1 juta/kg 
� Penerimaan: Rp 3 Miliar/ha dalam 10 tahun 
� Pendapatan (NPV): Rp 1,670,000,000/ha/10 tahun 

atau Rp 167,000,000/ha/tahun 
� KPH RB merencanakan 100 ha tegakan gaharu � Rp 

16,7 Miliar per tahun 
 
KPH Pohuwato – Kelas Perusahaan Furniture Rotan 
� Modal yang dibutuhkan dalam pendirian usaha 

furniture bambu laminasi Rp. 5.310.000.000  
� Sejak tahun pertama operasi perusahaan tidak 

mengalami net loss namun sudah mengalami net 
income sebesar Rp. 1,411,000,000 

� Tahn kedua: Rp. 1,500,000,000  
� Tahun ketiga Rp. 1,750,000,000 
� Tahun keempat Rp. 1,900,000,000  
� Tahn kelima Rp. 2,000,000,000  
 
SMART SILVICULTURE, BUKAN PEDOMAN SILVIKUTUR 
� Silviculture is the art and science of controlling the establishment, growth, composition, and quality of 

forest vegetation for the full range of forest resource objectives. 
� Smart silvicultural system is a complex integration of both the art and science of forestry, and reflects an 

understanding of ecological relationships, long-term desires of the landowner, operational realities, and a 
creative spirit of innovation and discovery 

� At least in principle, silviculture used to be a simple task - grow trees for the next crop. Not any more!  
� Now there is the challenge of managing for many more values, not only traditional ones such as fish and 

wildlife but others that have only recently come into the public eye, including biodiversity, carbon, water, 
aesthetical, and old-growth forests. 

� There is a growing demand to use silviculture for meeting social objectives for values other than timber.  
� The public is concerned about global health and wants different forest practices 
� Which benefits are most prefered  
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The SMART 
� Sustainable  
� Most beneficial 
� Artistic and creative 
� Relevant 
� Trustworthy 

 
HHBK DAN COMMUNITY VENTURE 
� Ventura komunitas diartikan sebagai suatu self-managed enterprising oleh komunitas.  
� Dalam konteks KPH, masyarakat memperoleh ruang untuk menjalankan usaha sendiri dan KPH 

menempatkan diri sebagai salah satu pemegang saham. 
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Ventura Komunitas untuk Kelas Perusahaan Bambu Petung Unggul – Kasus KPH Gularaya 
� Sistem Produksi 

– Bambu petung ditanam di sepanjang batas luar tanaman jati baik tanaman komersial, KHJL, maupun 
tanaman jati unggul kemitraan. Penanaman Bambu petung ini tidak menghilangkan tumbuhan bambu 
jenis lain yang sudah ada di lokasi sebelumnya. Dengan jarak tanam 10 x 10 meter maka setiap hektar 
diperoleh 100 rumpun bambu petung. Jarak tanam yagn lebar diperlukan untuk memberikan ruang 
bagi perkembangan rumpun dan kemudahan pelaksanaan panen nanti. Bambu petung ditanam dengan 
menggunakan bibit bambu petung unggul sehingga diperoleh produktivitas tinggi dan kualitas bambu 
yang seragam.  

– Pada level usaha yang berkelanjutan, perkebunan bambu membutuhkan 83 hari orang kerja (HOK)/ha/ 
tahun dengan mengasumsikan 220 hari/tahun sebagai tahun orang kerja. Ini berarti perkebunan bambu 
seluas 10.000 ha akan membutuhkan sekitar 3.800 pekerja. Untuk kerjasama bambu KPH-masyarakat, 
setiap KK memperoleh tanggung jawab pengelolaan seluas 2 ha sehingga KPH Gulayara mampu 
menyerap 5,000 KK untuk 10,000 ha bambu. Untuk ukuran Sulawesi Tenggara, penyerapan tenaga itu 
termasuk sangat tinggi. Jumlah ini hanya untuk produksi dan pemanenan dan tidak meliputi peng-
angkutan dan proses hilir. 

–  Ada kebutuhan tenaga kerja yang signifikan untuk menanam dan merawat tanaman bambu. Pada 
tahun pertama, ada persiapan lahan, persiapan penanaman bibit, penanaman, dan perawatan. Semen-
tara di tahun ke-2, 3, dan 4, hanya dibutuhkan perawatan. Pada tahun ke-5, pemanenan dimulai dan 
pada tahun ke-6 dan 7, keperluan tenaga kerja untuk pemanenan semakin meningkat. 

� Pemasaran 
– Bambu petung unggul dipasarkan untuk mensuplai pabrik laminating. Pabrik laminating memerlukan 

bambu dengan ukuran minimal tebal 1,5 cm dan potongan sepanjang 2 meter. Jika diproduksi bambu 
dengan panjang ruas yang seragam sebagaimana diproduksi oleh bambu petung unggul, harga akan 
meningkat. Harga bambu petung utuh adalah Rp. 40,000/batang FOB Surabaya, tetapi bambu petung 
unggul diterima dengan harga Rp 50,000/ batang. Pabrik juga menerima bambu petung yang telah 
dipotong dengan ukuran tebal minimal 1.5 cm, lebar 5 cm, dan panjang 2 meter dengan harga Rp. 
1,800/potong. Sebatang bambu petung dengan diameter 15 cm dan panjang 8 meter menghasilkan 
pendapatan Rp.60,000. Dengan potongan tersebt selain diperoleh harga yang lebih tinggi, 
memciptakan industri pemotongan bambu sederhana, juga menghemat biaya transportasi. 

– Pada saat business plan bambu disiapkan, sudah ada industri pengolahan kayu laminating yang siap 
menerima suplai dari KPH Gularaya dalam jumlah 1 juta batang per tahun (wawancara dengan direk-
tur pabrik yang bersangkutan, Agustus 2014).  
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Keragaan finansial 

 
Th

Kegiatan
Biaya Pendapatan Keuntungan NPV 

Satuan Unit Per
Rumpun Per Hektar Kumulatif Per

Rumpun
Per

Hektar Kumulatif PDPTN-
Biaya NPV 12 NPV18 

0 persiapan  paket  1 3000000 3000000 0 0 0 -3000000 -3000000 -3000000
1 tanaman  paket/rumpun  1 250000 25000000 28000000 0 0 0 -28000000 -22321429 -20109164,03

2
pemelihara
an  paket/rumpun  1 25000 2500000 30500000 0 0 0 -30500000 -21709298 -18563241,62

3
pemelihara
an  paket/rumpun  1 25000 2500000 33000000 0 0 0 -33000000 -20972097 -17021032,88

4 panen 1  batang  2 10000 1000000 34000000 40000 8000000 8000000 -26000000 -14753098 -11364839,62
5 panen 2  batang  3 10000 1000000 35000000 40000 12000000 20000000 -15000000 -7599467 -5556473,088
6 panen 3  batang  4 10000 1000000 36000000 40000 16000000 36000000 0 0 0
7 panen 3  batang  5 10000 1000000 37000000 40000 20000000 56000000 19000000 7673781,3 5054725,111
8 panen 4  batang  6 10000 1000000 38000000 40000 24000000 80000000 42000000 15145621 9469154,98

9 panen 5  batang  7 10000 1000000 39000000 40000 28000000
108,000.00

0 69000000 22216153 13183448,22

10 panen 6  batang  8 10000 1000000 40000000 40000 32000000
140,000,00

0 100000000 28747610 16191903,98
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Skema enterprising 
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INVENTARISASI KEARIFAN LOKAL  
DALAM PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 

 
Mohamad Soebagja 

 
Direktur Komersial Non Kayu Perum Perhutani 

 
 
TENTANG PERUM PERHUTANI  

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk 
menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di Pulau Jawa dan 
Madura.  

Tujuan pendirian Perum Perhutani adalah untuk mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum di 
bidang kehutanan dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.  

Perum Perhutani didirikan berdasarkan PP No 15 Tahun 1972, kemudian berturut-turut diubah dengan 
PP No 2 Tahun 1978, PP No 36 Tahun 1986 dan PP No 30 Tahun 2003 dan PP Nomor 72 tahun 2010.  

 
Sejarah 
� Hutan Jawa sudah ada sejak abad 13, jaman VOC abad XVII, sampai VOC bubar tahun 1796.  
� Akhir abad XVIII Daendless membangun sistem timber management dengan mengeluarkan UU 

Kehutanan Jawa Madura, membentuk organisasi teritorial kehutanan, Houtvesreij dan Djadibedrijfs 
(Perusahaan Jati), kemudian disusun rencana perusahaan pertama.  

� Pada masa penjajahan Jepang (1942–1945), pengelolaan hutan Jawa mengalami kemunduran. Pasca 
merdeka, Pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan hutan Jawa dari perusahaan kolonial 
Belanda, Boschwezen. 

� Tahun 1972 dikeluarkan PP no 15 tentang pendirian Perum Perhutani.  
� Tahun 2010 dikeluarkan PP no 72 tentang Perum Perhutani 
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Peran Strategis 
Peran strategis Perhutani dalam kelestarian hutan, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi : 
� Menanam rata-rata 200 juta pohon/tahun. 
� Mengkonservasi 772 sumber mata-air dan 327 air terjun debit tinggi. 
� Mengelola Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) di beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). 
� Melestarikan habitat dan satwa Owa Jawa di Gunung Puntang, Jawa Barat. 
� Mengelola 122 destinasi wisata alam & ekowisata eksotik. 
� Menghasilkan udara bersih atau oksigen gratis. 
� Menyerap emisi karbon 150 milyar metrik ton CO2 per tahun (equivalen). 
� Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui bagi hasil produksi kayu & non kayu 

senilai Rp. Rp. 252,34 milyar - (Th. 2002 – 2012) 
� Pemberdayaan PKBL kepada usaha kecil senilai Rp 16,87 Milyar kepada 1.839 Lembaga Masyarakat 

desa Hutan (LMDH) - (Th. 2002 – 2012). 
� Pengembangan hutan rakyat tahun 2009-2012 yakni seluas 8.527,33 Ha, 333 Kelompok di 359 Desa, 

262 Kecamatan dan 129 Kabupaten. 
 

Visi dan Misi 

VISI : 
� Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

MISI : 
� Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan lestari berdasarkan karakteristik wilayah 

dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, 
ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna 
menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan berkelanjutan. 

� Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan 
yang modern, profesional dan handal, memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengem-
bangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. 

� Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan 
kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional. 

 
Paradigma Pengelolaan 
� Forest Resource Forest Management 

Bahwa dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan, disamping hasil hutan kayu, perlu digali 
dan dikembangkan potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara berkelanjutan. 

� Community Based Forest Management 
Bahwa pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan 
sendiri, tetapi diperlukan pelibatan “Para-Pihak” antara lain: Mitra usaha, Lembaga penelitian dan 
pengembangan, Pusat Pendidikan dan pelatihan, Pemerintah Daerah dan masyarakat khususnya 
masyarakat yang tinggal dan hidup didalam dan disekitar kawasan hutan.  
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Wilayah Kerja 

 

 
 
 
HHBK DI PERHUTANI  
Definisi 
HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya 
kecuali kayu yang berasal dari hutan termasuk juga optimalisasi asset perusahaan yang ada dalam kawasan 
hutan. 

Permenhut No P.35/Menhut-II/2007:  
Ditetapkan jenis-jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 557 spesies tumbuhan 
dan hewan.  

Pemungutan HHBK (Pasal 26 pada hutan lindung dan pasal 44 untuk hutan produksi), Yaitu: rotan, madu, 
getah, buah, jamur, sarang burung walet.  

Hutan Alam dan Produksi : 
Sagu, Nipah, Bambu, Kulit Kayu, daun, Buah/Biji, Gaharu, Biofuel (Bahan bakar nabati) 
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Jenis Produksi dan Hasil Industri HHBK 
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Getah Pinus  

 
 
 
Derivat Gondorukem & Tepentin  
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Penggunaan Derivat  

 
 
 
Daun Kayu Putih & Lak  
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Madu & Sutera  

 
Fauna  

 
                    Rusa                                 Kera ekor panjang                               Buaya 
Agroforestry 

 
      Budidaya tanaman kopi                       Budidaya palawija                        Budidaya seledri jepang 

 
            Budidaya porang                               Budidaya salak                                Budidaya porang 
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� Beberapa orang petani di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan kemudian mencoba membudidayakan 
Kopi Arabika di bawah tegakan pohon ekaliptus di Hutan Lindung dan berhasil. 

� Tanaman kopi tersebut tumbuh dengan baik di bawah tegakan karena memang membutuhkan naungan. 
� Struktur tegakan hutan yang terdiri dari tegakan utama (pohon ekaliptus), dan pohon-pohon kopi yang 

menutup permukaan lantai hutan dapat meminimalisir erosi yang terjadi. Fungsi Hutan Lindung masih 
dapat terjaga. 
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Budidaya Salak di Bawah Tegakan Pinus  

 
Budidaya Vanili di Bawah Tegakan Pinus 

 
Tanaman Vanili di bawah Pohon Pinus 

KPH Kedu Selatan 
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Budidaya Porang di Bawah Tegakan Jati  

 

Karet dan MPTS di Kawasan Hutan  
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Pemanfaatan Aren  

 
Tanaman Aren di KPH Banyumas Barat dan KPH Banten  

Budidaya Nanas di Bawah Tegakan Pinus  

 
Tanaman Nanas di bawah Pohon Pinus 

KPH Pekalongan Barat 
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STATUS PENELITIAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 
 

Harry Budi Santoso 
 

Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Mataram 
 
 

PENDAHULUAN 
Semakin terungkapnya arti penting hasil hutan bukan kayu (HHBK) telah menjadi landasan bagi 

perubahan paradigma bagi pengambil kebijakan dalam pengelolaan kehutanan, khususnya di Indonesia. 
Seiring dengan hal tersebut, dukungan terhadap pengembangan HHBK sebagai bagian tak terpisahkan dalam 
pembangunan kehutanan semakin menguat.  

Hal ini tidak lepas dari kedekatan HHBK dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di 
sekitar hutan yang telah lama menyandarkan penghidupannya dari berbagai jenis HHBK baik yang 
bersumber dari flora maupun fauna. Bagi sebagian masyarakat, HHBK dipandang sebagai sumber 
pendapatan utama atau tambahan yang sangat penting artinya bagi kehidupan mereka. Dalam beberapa 
kasus, HHBK bahkan berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) bagi sebagian masyarakat di sekitar 
kawasan hutan (Angelsen dan Wunder, 2003). Lebih jauh, Sunderlin et. al. (2000) memperkirakan lebih dari 
20 juta masyarakat yang hidup di sekitar hutan, dengan lebih dari 6 juta diantaranya sangat tergantung pada 
hasil hutan. 

HHBK saat ini juga menjadi komoditas yang terus digalakan dalam pembangunan sektor kehutanan. 
HHBK dipandang secara ekonomi memiliki kontribusi signifikan bagi penambahan devisa Negara. Badan 
Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa nilai total ekspor 5 jenis (golongan) HHBK Indonesia dari 
tahun 2004-2010 senilai hampir US$ 369 juta. Direktorat Bina Jenderal Bina Produksi Kehutanan tahun 
2006 bahkan mencatat bahwa nilai ekspor 11 jenis HHBK Indonesia pada tahun 2002-2006 senilai lebih dari 
US$ 2,1 miliar (Kementerian Kehutanan, 2006). 

Potensi sumbangan dari HHBK terhadap kehidupan masyarakat sekitar hutan serta perekonomian 
nasional menjadi nilai tambah tersendiri dari potensi HHBK terhadap pengelolaan kehutanan secara umum. 
HHBK dipandang mempunyai potensi bagi terciptanya pengelolaan hutan yang lebih baik serta menjadi jalan 
bagi keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. 

Terkait dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan 
telah memposisikan HHBK sebagai salah satu mainstream dalam pembangunan kehutanan. Lampiran 
Permenhut No.19/Menhut-II/2009 telah mengamanatkan bahwa pembangunan kehutanan tidak lagi terfokus 
pada kayu tetapi juga mengoptimalkan manfaat HHBK. Lebih jauh, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 
(RKTN) 2011-20302 telah mengamanatkan bahwa HHBK diharapkan menjadi salah satu mainstream dalam 

                                                 
2 Peraturan Menteri Kehutanan No: P.29/Menteri-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030 
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pembangunan kehutanan di Indonesia dan dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam industri kehutanan 
di masa yang akan datang. 

Sehubungan dengan itu, Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 565 jenis HHBK yang 
digolongkan atas kelompok nabati (490 jenis) dan kelompok hewani (75 jenis)3. Selanjutnya, Kementerian 
Kehutanan juga telah menetapkan 6 jenis HHBK unggulan, yang antara lain adalah rotan, bambu, gaharu, 
sutera alam, madu dan nyamplung. Dalam aspek pengembangannya, telah disusun kriteria dan indikator 
penetapan jenis HHBK unggulan4, serta strategi pengembangan HHBK yang dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan klasterisasi5. 

Dalam pengembangannya, HHBK dapat dikembangkan baik di kawasan hutan Negara maupun hutan 
rakyat. Di kawasan hutan negara, pengembangan HHBK bisa dilakukan baik di hutan produksi maupun 
hutan lindung. Di kawasan hutan produksi, pengembangan HHBK dapat dilakukan melalui mekanisme 
Hutan Kemasyarakatan (HKM)6, Hutan Desa (HD)7, maupun melalui mekanisme IUPHHBK HA/HT8. 
Sedangkan di kawasan lindung, pengambangan HHBK bisa dilakukan melalui mekanisme HKM6 dan HD7. 

Pengembangan HHBK yang diharapkan menjadi mainstream dalam pembangunan kehutanan tentunya 
membutuhkan sebuah prakondisi (enabling condition) bagi semakin terarahnya kebijakan ini. Penciptaan 
prakondisi ini akan memberikan arah pengembangan, membangun best practices dan inovasi produk, serta 
mencari solusi atas permasalahan-permasalah yang terjadi dalam pengembangan HHBK di tingkat lapangan. 
Dalam posisi inilah unsur penelitian dan pengembangan (Litbang) menjadi sangat penting peranannya dalam 
mainstreaming HHBK dalam pembangunan kehutanan di Indonesia. 

 
PENELITIAN HHBK 

Seiring dengan semakin semakin meningkatnya posisi HHBK dalam kebijakan kehutanan di 
Indonesia, peranan Litbang HHBK juga dirasa semakin penting. Secara khusus, Badan Litbang Kehutanan 
telah menempatkan HHBK dalam posisi strategis dalam kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 
khususnya pada 2010-20259. Berdasarkan kebijakan yang tertera dalam dokumen Roadmap Litbang 
Kehutanan, litbang HHBK berfokus tidak hanya pada aspek hulu tetapi juga pada teknologi pasca 
produksinya, disamping aspek-aspek lain yang menjadi prakondisi bagi pengembangan lebih lanjut seperti 
aspek sosial, kelembagaan, serta pemasaran. 

Secara lebih rinci, roadmap Badan Litbang Kehutanan membagi berbagai jenis produk HHBK menjadi 
2 kategori yaitu HHBK FEM (Food, Energy dan Medicine) dan HHBK Lainnya (others). HHBK FEM 
merujuk pada HHBK yang secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan (cth. Sagu 
dan sukun), bahan energi (cth. kayu bakar, arang dan biofuel), serta obat-batan termasuk kosmetika 
(biofarmaka). Sedangkan HHBK lainnya umumnya berasal dari potensi alam (getah, biji, buah, gaharu, 

                                                 
3 Peraturan Menteri Kehutanan No: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu 
4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis HHBK 

Unggulan 
5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan HHBK 
6 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan 
7 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa 
8 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2008 tentang IUPHHBK HA/HT 
9 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.163/Menhut-II/2009 tentang Roadmap Penelitian dan Pengembangan 

Kehutanan 2010-2025.  
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cendana dan minyak atsiri), termasuk HHBK yang berasal dari fauna seperti arwana, kulit buaya, sutera, 
madu, dll. 

Badan Litbang Kehutanan juga mengkategorikan tingkat kegiatan penelitian dan pengembangan 
HHBK menjadi tiga tahapan (Tiers), yaitu Preliminary (Tier 1), Intermediate (Tier 2), dan Advance (Tier 3). 
Penanganan Tier 1 masih ditekankan pada aspek eksplorasi sebaran dan potensi, identifikasi prospek 
pemanfaatannya, serta aspek konservasi genetik khususnya HHBK yang terancam punah. Untuk Tier 2, 
aspek litbang ditekankan pada pemuliaan, budidaya, penanganan pasca panen, dan pengolahan; sedangkan 
untuk Tier 3 lebih difokuskan pada peningkatan kualitas, diversifikasi dan daya saing produk, serta 
pengolahan secara berkelanjutan. Secara umum, pengkategorian tingkat dan arah penelitian HHBK di Badan 
Litbang Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengkategorian Litbang HHBK di Badan Litbang Kehutanan 
2010-2014 2015-2019 2020-2024 

HHBK Tier 3 (Advance) HHBK Tier 3 (Advance) HHBK Tier 3 (Advance) 

Seleksi jenis unggul 
Penetapan sumber benih 
Standardisasi produk 
Pemanenan dan Pengolahan 
Pengelolaan lingkungan 
Analisis kebijakan pemanfaatan dan 
tata niaga 

Budidaya intensif 
Standarisasi produk 
Peningkatan produktivitas dan 
pengolahan biofuel (maksimum 
2,5%) 
Pemanenan dan pengolahan 
Pemanfaatan dan diversifikasi 
produk 
Pengembangan model pengelolaan 
Pengelolaan lingkungan 
Kajian perangkat kebijakan 
pemanfaatan dan regulasi produk 

Budidaya intensif 
Standarisasi produk 
Peningkatan produktivitas dan 
pengolahan biofuel (maksimum 
2,5%-5%) 
Pemanenan dan pengolahan 
Pemanfaatan dan diversifikasi produk 
Pengembangan model pengelolaan 
Pengelolaan lingkungan 
Kajian perangkat kebijakan 
pemanfaatan dan regulasi produk 

HHBK Tier 2 (Intermediate) HHBK Tier 2 (Intermediate) HHBK Tier 2 (Intermediate) 

Pemetaan (sebaran potensi dan 
sumber benih) 
Bioteknologi dan pemuliaan 
Budidaya 
Pemanenan dan pengolahan 
Review kelayakan pemanfaatan 
Analisis kelayakan usaha/pasar 

Pemetaan (sebaran potensi dan 
sumber benih) 
Bioteknologi dan pemuliaan 
Budidaya 
Pemanenan dan pengolahan 
Review kelayakan pemanfaatan 
Analisis kelayakan usaha/pasar 

Pemetaan (sebaran potensi dan 
sumber benih) 
Bioteknologi dan pemuliaan 
Budidaya 
Pemanenan dan pengolahan 
Review kelayakan pemanfaatan 
Analisis kelayakan usaha/pasar 

HHBK Tier 1 (Preliminary) HHBK Tier 1 (Preliminary) HHBK Tier 1 (Preliminary) 

Survei, eksplorasi dan inventarisasi 
Pengumpulan data kearifan local: 
budidaya, pemanenan, pengolahan, 
dan pemanfaatan 

Survei, eksplorasi dan inventarisasi 
Pengumpulan data kearifan local: 
budidaya, pemanenan, pengolahan, 
dan pemanfaatan 

 

Pengembangan: Pilot 
HHBK/Pelepasan produk: 
Pembangunan tanaman percontohan 
dan pengolahan Nyamplung 
Pembangunan tanaman percontohan 
dan produksi gaharu 
Pembangunan tanaman percontohan 
dan usaha kecil Kayu Putih 

  

Sumber: Badan Litbang Kehutanan, 2009 
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Dalam aspek pengolahan, riset dan pengembangan diarahkan pada diversifikasi dan peningkatan daya 

saing produk. Secara ringkas, arah litbang HHBK pada aspek ini seperti terlihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  
 

2010-2014 2015-2019 2020-2024 
HHBK Tier 3 (Advance) HHBK Tier 3 (Advance) HHBK Tier 3 (Advance) 

Penyimpanan 
Diversifikasi 
Standard Kualitas 
Aplikasi Pemanfaatan Produk 
Dampak Lingkungan Produk 
Analisa Tataniaga dan Kebijakan 

Penyimpanan 
Diversifikasi 
Standard Kualitas 
Aplikasi Pemanfaatan Produk 
Dampak Lingkungan Produk 
Analisa Tataniaga dan Kebijakan 

Penyimpanan 
Diversifikasi 
Standard Kualitas 
Aplikasi Pemanfaatan Produk 
Dampak Lingkungan Produk 
Analisa Tataniaga dan Kebijakan 

HHBK Tier 2 (Intermediate) HHBK Tier 2 (Intermediate) HHBK Tier 2 (Intermediate) 

Pemanenan 
Sifat dasar (sifat fisiko-kimia, 
Komposisi Kimia) 
Analisis Finansial/Kelayakan 
Usaha 

Pemanenan 
Sifat dasar (sifat fisiko-kimia, 
Komposisi Kimia) 
Analisis Finansial/Kelayakan Usaha 

Pemanenan 
Sifat dasar (sifat fisiko-kimia, 
Komposisi Kimia) 
Analisis Finansial/Kelayakan Usaha 

HHBK Tier 1 (Preliminary) HHBK Tier 1 (Preliminary) HHBK Tier 1 (Preliminary) 

Pemanenan 
Sifat dasar (sifat fisiko-kimia, 
Komposisi Kimia) 
Kearifan lokal pemanenan, 
pengolahan dan pemanfaatan 

Pemanenan 
Sifat dasar (sifat fisiko-kimia, 
Komposisi Kimia) 
Kearifan lokal pemanenan, 
pengolahan dan pemanfaatan 

Pemanenan 
Sifat dasar (sifat fisiko-kimia, 
Komposisi Kimia) 
Kearifan lokal pemanenan, 
pengolahan dan pemanfaatan 

Sumber: Badan Litbang Kehutanan, 2009 
 

STATUS RISET PENELITIAN HHBK 

Penelitian mengenai HHBK telah lama dilakukan oleh berbagai lembaga dengan berbagai topik dan 
pendekatan. Pada Renstra 2010-2014, penelitian dengan topik HHBK ditempatkan dalam Rencana Penelitian 
Integratif (RPI) yaitu RPI Pengelolaan HHBK FEMO dan RPI Pengolahan HHBK. RPI Pengelolaan HHBK 
FEMO menitikberatkan pada aspek peningkatan produktivitas (persyaratan tempat tumbuh, silvikultur/pola 
tanam), pemanfaatan HHBK di tingkat masyarakat, model analisis ekonomi/finansial, dan pembangunan 
demplot penanaman; sedangkan RPI Pengolahan HHBK fokus pada peningkatan nilai tambah dan 
pemenuhan kebutuhan industri serta pengolahan bahan bakar nabati berbasis kehutanan. 

Secara ringkas, jenis-jenis HHBK serta kegiatan penelitian yang dilakukan selama tahun 2010-2014 
dalam RPI Pengelolaan HHBK FEMO adalah seperti terlihat dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jenis serta kegiatan penelitian RPI Pengelolaan HHBK FEMO tahun 2010-2014 

NO. KATEGORI HHBK JENIS HHBK KEGIATAN PENELITIAN 

1. Tier 1  Songga, kratom, masoi, jenis 
penghasil minyak keruing, 
gemor 

Eksplorasi potensi, sebaran, dan biofisik 
Pemanfaatan dan pola konsumsi setempat 
Pengelolaan dan kearifan lokal 
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NO. KATEGORI HHBK JENIS HHBK KEGIATAN PENELITIAN 

2. Tier 2 Ganitri, malapari, kilemo, rotan 
jernang, lontar, kemenyan, 
cendana, weru (Albizia 
procera), pilang (Acacia 
leucophloa), akor (A. 
auriculiformis), kaliandra 
(Calliandra calothysus), 
beberapa jenis lokal  

Teknologi perbenihan (fenologi, teknik 
pemanenan biji, teknik penyimpanan) 
Teknik pembibitan 
Teknik silvikultur/budidaya 
Teknik pengelolaan hama dan penyakit 
 

3. Tier 3 Jenis tengkawang, mimba, 
nyamplung, sukun, sagu, sutera 
alam, perlebahan 

Analisis ekonomi-finansial 
Kajian kelembagaan  
Kuantifikasi produksi  

Sumber: Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan (2012) 

Pada aspek pengolahan, RPI Pengolahan HHBK diharapkan dapat menghasilkan informasi dan 
teknologi tentang pengolahan, pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK dalam rangka mendapatkan 
efisiensi bahan baku, peningkatan kualitas, dan peningkatan nilai tambah produk HHBK (Pustekolah, 2012). 
Secara ringkas, komoditi serta tema dalam berbagai penelitian lingkup RPI ini terlihat dalam Tabel 4 : 

Tabel 4. Komoditi serta tema penelitian pada RPI Pengolahan HHBK 

NO. JENIS HHBK KEGIATAN PENELITIAN 

1. Jernang, tengkawang, jenis dryobalanops 
(minyak) 

Teknologi pengolahan 

2. Gaharu  Teknologi penyulingan dan pemanfaatan limbah 
Peyusunan standar mutu 

3. Nyamplung, kemiri sunan, malapari, kepuh, 
Ximenia sp. 

Pengolahan biofuel (Bio-diesel, bio-kerosene)  

4. Biji mangrove, lontar, batang sawit Pengolahan bio-etanol (bahan bakar nabati berbasis karbohidrat) 

5. Serbuk gergaji, rumput glagah Pengolahan bio-oil (bahan bakar nabati berbasis selulosa dan 
hemi-selulosa) 

Sumber: Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (2012) 

Selain dua RPI di atas, penelitian bertemakan HHBK juga terdapat dalam RPI lainnya yaitu pada RPI 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan serta RPI Konservasi Flora, Fauna dan Mikroorganisme. 
Beberapa jenis HHBK serta aspek penelitiannya secara ringkas tercantum pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Aspek lain penelitian HHBK 

NO. JENIS HHBK KEGIATAN PENELITIAN 

1. Beberapa jenis kayu energy, nyamplung (C. 
inophyllum), gaharu (Gyrinops vertegii) 

Pemuliaan jenis (populasi pemuliaan) 

2. Melaleuca cajuputi, Aquilaria sp., Gyrinops verstegii, 
Gonystilus bancanus, Santalum album 

Pemuliaan berbasis molekuler 

3. HHBK Fauna Konservasi, keragaman genetic, teknik penangkaran 

4. HHBK flora penghasil obat Kajian etnobotani, uji fitokimia 
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NO. JENIS HHBK KEGIATAN PENELITIAN 

5. Mikroorganisme Pergaharuan (produksi isolat, uji inokulasi), 
bioprospeksi 

Sumber: Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan (2012) dan Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi (2012) 

Pada periode restra 2010-2014, BPTHHBK melaksanakan kegiatan penelitian yang meru-
pakan bagian dari RPI di Badan Litbang Kehutanan. Secara ringkas, kegiatan penelitian HHBK 
yang dilaksanakan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6. 
 

Tabel 6. Kegiatan Penelitian di BPTHHBK 

NO. JENIS HHBK KEGIATAN PENELITIAN 
1. Gaharu (Gyrinops vertegii) Uji inokulasi  

Pengendalian hama 
Pemuliaan jenis 

2. Perlebahan  Teknik budidaya (Trigona sp.) 
Analisis ekonomi dan financial 
Teknik peningkatan kualitas madu (Apis dorsata) 
Analisis tata niaga dan kelembagaan 

3. Nyamplung, kepuh, malapari, kemiri sunan Teknologi pengolahan bio-kerosin 
4. Rusa Teknik budidaya 
5. Mikroorganisme Eksplorasi dan Koleksi isolate gaharu dari NTB 

Uji isolate jamur pembentuk gaharu dari NTB 
6. Mimba Kuantifikasi buah dan daun 

Teknik KTA berbasis HHBK (mimba) 
7. Songga Eksplorasi potensi, sebaran dan biofisik 

Teknik perbanyakan 
Sumber: BPTHHBK (2012) 

 

 
PENUTUP 

HHBK telah menjadi salah satu salah satu mainstream dalam pembangunan kehutanan yang ditandai 
dengan semakin banyaknya regulasi yang mengatur pengembangan HHBK di kawasan hutan. Ke depan, 
HHBK di samping jasa lingkungan merupakan tulang punggung bagi pembangunan kehutanan berbasis KPH 
khususnya bagi KPH yang bersifat lindung. Untuk itu, sudah selayaknya penelitian dan pengembangan 
HHBK dapat menjadi salah satu aspek utama yang mendukung pembangunan kehutanan. 
Kegiatan-kegiatan litbang bertemakan HHBK sudah cukup banyak dilakukan. Selanjutnya adalah 
mengimplementasikan hasil-hasil litbang yang sudah siap untuk diterapkan secara lebih luas, serta 
melengkapi gap yang masih harus diisi untuk menutupi kekurangan-kekurangan ilmu dan teknologi yang 
ada, khususnya untuk riset yang mempunyai hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan operasionalisasi KPH. 

Tentu saja, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu lembaga tertentu. Untuk itu, 
diperlukan sinergi yang lebih kokoh antar lembaga Litbang termasuk di dalamnya BPTHHBK dengan 
perguruan tinggi, serta lembaga litbang dengan pengguna hasil litbang. Harapannya, hasil-hasil litbang yang 
komprehensif dapat menjadi landasan kokoh bagi pembangunan kehutanan di Indonesia.  
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ABSTRAK 

 
W-Bridge Project merupakan kegiatan kemitraan yang melibatkan para-pihak dalam rangka 

merehabilitasi hutan lindung di Kalimantan Selatan berbasis Perhutanan Sosial. Tujuan penelitian untuk 
mendeskripsikan kegiatan W-Bridge Project sebagai pembelajaran bersama dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat setempat untuk rehabilitasi hutan lindung. Kegiatan rekayasa sosial merupakan langkah awal 
yang penting untuk mempersamakan persepsi, kepentingan dan kebersamaan bagi tokoh dan anggota 
masyarakat yang terlibat. Kegiatan fisik lapangan dimulai setelah rekayasa sosial dilaksanakan, meliputi 
penanaman karet (80%) dan tanaman MPTs (20%), pemeliharaan tanaman termasuk penanaman padi ladang 
dan lombok, dan pemupukan. Menempatkan masyarakat sebagai subjek kegiatan dan sistem kemitraan yang 
setara bagi para-pihak merupakan kunci keberhasilan kegiatan hingga saat ini. Pengembangan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) melalui penanaman pakan lebah madu di areal HKm merupakan salah satu pilihan 
kegiatan yang strategis untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan. 
 
Kata kunci: HHBK, hutan lindung, perhutanan sosial 
 
 
PENDAHULUAN 

Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaatnya yang berkelanjutan guna pemenuhan 
kebutuhan hidup masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu 
telah dilakukan sejak awal masa pengelolaan hutan jaman penjajahan Belanda, hingga saat ini potensi hasil 
hutan kayu sudah jauh menurun. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak terkendali akan mengancam 
kehidupan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Saat ini, pemenuhan kebutuhan hidup manusia 
terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan pemanfaatan hutan dititikberatkan pada hasil hutan bukan 
kayu (HHBK). HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan 
budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan (Departemen Kehutanan, 2007). Pemanfaatan hasil hutan 
berupa kayu secara bertahap dialihkan pada pemanfaatan HHBK. Pemanfaatan hasil hutan ini diharapkan 
tidak akan mempengaruhi kelestarian dan fungsi hutan secara ekologis. 

Kabupaten Tanah Laut sesuai SK Menhut 435/2009 mempunyai kawasan hutan seluas 132.645 Ha, 
yang terdiri atas hutan produksi (70.985,550 Ha), hutan produksi terbatas (5.209,289 Ha), hutan produksi 
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konversi (13.588,779 Ha), cagar alam/suaka alam (27.241,469 Ha), dan hutan lindung (15.619,913 Ha). 
Keberadaan hutan lindung yang saat ini tergolong kritis dan cukup luas perlu dikelola dan dimanfaatkan 
dengan melibatkan masyarakat setempat melalui skema Perhutanan Sosial.  

Perhutanan sosial (Social forestry) dicanangkan pada saat Rakernas Kehutanan tahun 2002, 
dimaksudkan sebagai payung pembangunan kehutanan kedepan. Secara umum Perhutanan Sosial merupakan 
sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan baik pada kawasan hutan negara maupun hutan 
hak, dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dengan maksud meningkatkan 
kesejahteraanya dan mewujudkan kelestarian hutan di lingkungannya (Fauzi, 2012). Salah satu implementasi 
dari Perhutanan Sosial adalah kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan 
berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Departemen Kehutanan, 
2007). 

W-Bridge Project yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, khususnya di 
Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin, merupakan sistem kerjasama berbasis kemitraan dengan pendekatan 
Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kemitraan melingkupi para-pihak yaitu: Fakultas Kehutanan UNLAM, 
Waseda University Jepang, JIPFRO Jepang, Bridgestone Jepang/ PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, 
Pemerintah Daerah Tanah Laut dan Pemerintahan Desa Tebing Sering/ Kelompok Tani Ingin Maju. 
Terpilihnya Desa Tebing Siring sebagai lokasi kegiatan karena telah terbentuknya kelompok tani Hutan 
Kemasyarakatan, adanya lahan kritis (padang alang-alang) dan besarnya dukungan politik lokal. 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pembelajaran bersama kegiatan W-Bridge Project 
yang berkaitan dengan Pengembangan HHBK pada Kawasan Hutan Lindung dengan melibatkan para-pihak 
berbasis Perhutanan Sosial. 
 
METODE 

W-Bridge project dilaksanakan di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut 
Kalimantan Selatan. Objek pengamatan adalah kegiatan fisik, yaitu kegiatan penanaman dan pemeliharaan 
terhadap lahan yang sudah dikelola seluas 28 Ha dengan jenis tanaman karet 80% dan jenis tanaman 
Multipurpose Tree Species (MPTs) 20%.  

Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif, sebuah metode yang digunakan untuk 
memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik 
tentang peran dan mekanisme institusi, dinamika kelompok dan proses kegiatan fisik lapangan. Teknik 
pengumpulan data mengacu pendapat Creswell (1994), meliputi wawancara mendalam, Focus Group 
Discussion (FGD) dan observasi partisipatif. Subjek penelitian adalah anggota kelompok tani aktif yang 
terlibat 25 orang, termasuk pengurus kelompok. Informan kunci meliputi Kepala Desa, Penyuluh Kehutanan 
dan Kepala Dinas Kehutanan Tanah Laut. 

Analisis data didasarkan pada model interaksi yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan setelah masa pengumpulan data (Miles dan Huberman, 1992), yaitu: Reduksi data, yaitu dengan 
menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi; Penyajian data, 
yaitu berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
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dan pengambilan tindakan; Menarik kesimpulan/verifikasi, dilakukan secara longgar, tetapi terbuka dan 
dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rekayasa Sosial dan Berbagi Peran 

Orientasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia yang selama ini didominasi 
oleh pemikiran komodifikasi “kayu-kayuan” atau timber management oriented yang pure economic oriented 
telah mengalami kegagalan dan bahkan semakin memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan telah 
meninggalkan kepentingan dan peran serta masyarakat pedesaan sekitar hutan (Awang, 2004). Menurut 
Hubeis (2004), kegiatan pengelolaan hutan yang lebih diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi telah 
menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Kedua pendapat di atas telah 
memberikan pembelajaran kepada kita bahwa keberhasilan dalam kegiatan fisik (penanaman dan 
pemeliharaan tanaman) sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat.  

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan W-Bridge Project dimulai dengan melakukan rekayasa sosial, 
meliputi pendekatan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh (Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani), 
diskusi terbatas mengapa dan kenapa kita harus berbuat bersama dalam kegiatan, membuat kesepahaman dan 
kesepakatan tentang pola kerjasama kemitraan yang akan dibangun dalam kegiatan dengan para tokoh, dan 
terakhir mensosialisasikan kepada anggota kelompok tani tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 
bersama. Kegiatan rekayasa sosial ini sesuai dengan pemikiran bahwa pemanfaatan dan pengelolaan 
sumberdaya hutan pada dasarnya bukan semata-mata merupakan persoalan teknis kehutanan (tanah, air, 
pepohonan, produksi kayu dan hasil hutan non-kayu), tetapi lebih menjadi persoalan ”sosial” yang ber-
pangkal dari pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena 
itu pengelolaan hutan harus melibatkan partisipasi masyarakat pedesaan dengan memberi kesempatan untuk 
turut memanfaatkan dan mengelola hutan menurut pemahaman, pengetahuan, teknologi, pengalaman dan 
tradisi yang dimilikinya (Aryadi, 2012; Nurjaya, 2005; Masserschmidt, 1992; Burch 1992; Peluso, et al.).  

Kegiatan rekayasa sosial dilakukan secara komprehensif dan terus-menerus. Sosialisasi dan diskusi 
kepada anggota kelompok tani dilakukan setidaknya 3 (tiga) kali pertemuan hingga menghasilkan kesepa-
katan untuk membentuk kerjasama dengan para-pihak. Kesepakatan yang dibuat antara kelompok tani 
dengan fasilitator (Tim Fahutan UNLAM) meliputi: sistem upah “paruan”, jenis tanaman, jarak tanam, 
sistem penentuan lokasi lahan per-anggota dan surat pernyataan anggota kelompok tani. Kesepakatan 
tersebut dihadiri oleh pengurus dan anggota kelompok serta aparat desa dan penyuluh kehutanan, sedangkan 
Tim Fahutan Unlam sebatas memfasilitasi dan memberikan masukan jika diperlukan. Rekayasa sosial yang 
telah dilakukan oleh Tim Fahutan UNLAM dalam persiapan W-Bridge Project selama 6 (enam) bulan 
sebelum kegiatan fisik disepakati untuk dilaksanakan. Khusus sistem upah “paruan”, adalah sebuah sistem 
pengupahan bagi anggota kelompok tani yang hanya mendapatkan setengah dari besarnya upah yang berlaku 
saat itu. Misalnya kerja harian sebesar Rp. 70.000,-/ orang, namun mereka bersedia dibayar hanya Rp. 
35.000,-/orang.   

Kegiatan berbagi peran para-pihak dilakukan sejak rencana kegiatan disusun. W-Bridge Project 
melibatkan para-pihak yaitu: Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (Tim Fahutan UNLAM), 
berperan sebagai fasilitator, mediator, penelitian dan penyambung komunikasi para-pihak; WASEDA 
University, berperan sebagai peneliti; JIFPRO, berperan sebagai peneliti, pengarah dan mediator para-pihak 
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dari pihak Jepang; Bridgestone Jepang/ PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP), berperan 
menyediakan bantuan bibit, pupuk dan pelatihan teknis; Pemerintah Daerah Tanah Laut (Dinas Kehutanan 
Tanah Laut), berperan mendorong kebijakan lokal, mengalokasikan APBD/APBN, penyuluhan; 
Pemerintahan Desa Tebing Siring, berperan mendorong politik dan kebijakan lokal, membentuk Kelompok 
Tani Ingin Maju.  

Ke-enam para-pihak terkait atau disebut Win 6 menyepakati untuk saling berinteraksi dan bekerjasama 
secara setara untuk mensukseskan program ini. Menurut Fauzi (2010) bentuk kemitraan dengan menem-
patkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama berarti sekaligus memfungsikan 
Pemerintahan Desa dan Kelompok Tani dalam pengelolaan hutan dan ini merupakan perwujudan nyata 
desentralisasi pengelolaan hutan. Adanya nilai-nilai kerjasama dan solidaritas yang berkembang melembaga 
secara informal yang sesuai dengan lembaga bentukan pemerintah dan adanya dukungan dan kerjasama 
lembaga terkait untuk mendorong keberhasilan sebuah program merupakan faktor pendorong berhasilnya 
sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat (Aryadi, 2012). 

Tim Fahutan UNLAM dengan difasilitasi dana dari W-Bridge Project menempatkan satu orang 
mahasiswa aktif Fakultas Kehutanan sebagai pendamping yang hadir minimal 1 (satu) kali seminggu. 
Kegiatan pertemuan rutin dilaksanakan setiap awal bulan antara tim fasilitator UNLAM dengan anggota dan 
pengurus kelompok tani untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan untuk bulan 
berikutnya. Pertemuan rutin bulanan juga sering dihadiri oleh para-pihak, seperti Tim Waseda University, 
Tim JIFPRO, Tim PT. BSKP dan juga dari Aparat Dinas Kehutanan Tanah Laut. Pendampingan dan 
pertemuan rutin bulanan terhadap kelompok tani berjalan hingga saat ini.  
 
Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan 

Berdasarkan SK Bupati No. 522/021/Dishut/2011 bulan Desember 2011 tentang Usulan Penetapan 
Areal HKm dan HD, Kelompok Tani Ingin Maju Desa Tebing Siring mempunyai luas 308 Ha (Aryadi, Fauzi 
dan Satriadi, 2012). Kegiatan dilaksanakan sejak tahun 2011/2012 yang dimulai dengan rekayasa sosial 
hingga kegiatan fisik tanaman. Kegiatan fisik penanaman di lapangan dimulai tahun 2012/2013. 

Phase Pertama tahun 2012/2013 telah ditanam jenis karet (80%) dan MPTs (20%) seluas 13 Ha dengan 
jarak tanam 3 x 7 m. Pengadaan bibit karet dan pupuk awal disediakan oleh PT. BSKP/ Bridgestone, 
sedangkan bibit MPTs (Rambutan, Durian, Cempedak, Manggis, Petai, Sukun) oleh W-Bridge Project. 
Sebelum kegiatan fisik di lapangan, anggota petani yang terlibat sebanyak 25 orang mengikuti pelatihan 
yang difasilitasi oleh PT. BSKP/ Bridgestone. Materi pelatihan meliputi pengenalan bibit karet unggul, 
teknik pembuatan larikan/ jalur tanam, teknik pembuatan lubang tanam, teknik pengangkutan dan 
penanaman, dan pemeliharaan. Jarak tanam 3 x 7 m dipersiapkan untuk tahun ke-dua penanaman padi ladang 
dan lombok, dan tahun ke-tiga penanaman kopi. Pada bagian batas luar ditanam tanaman pagar dengan 
menanam jenis Gamal (Gliricidia sepium) dengan jarak tanam 0,5 m. Tanaman Gaharu (Aquilaria spp) juga 
di tanam untuk sebagian batas antar anggota kelompok tani. Pemeliharaan tanaman karet melalui 
pe”wiwilan”, pembersihan lahan dan pemberian pupuk sesuai petunjuk yang diberikan oleh PT. BSKP. 

Phase Kedua tahun 2013/2014 telah ditanam lahan seluas 15 Ha dengan jenis tanaman pokok karet 
80% dan MPTs 20%, dengan jarak tanam 3 x 5 m. Selain menanam karet dan MPTS, sebanyak 5 orang 
anggota kelompok tani menanam padi ladang di antara tanaman karet 7 meter. Tanaman lombok juga 
ditanam di antara jarak tanaman karet 3 m. Anggota kelompok tani juga membuat kolam ikan di lahan phase 
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kedua. Pelatihan diberikan oleh Bridgestone/ PT. BSKP kepada petani selama 2 (dua) hari dengan materi 
hari pertama meliputi teknik pembuatan larikan/ jalur, teknik pembuatan lubang, penanaman dan 
pemeliharaan, serta teknik pemadaman kebakaran sederhana; hari kedua praktik penyemaian bibit Mukuna 
(Mucuna bracteata) untuk pencegahan kebakaran lahan. Pemeliharaan tanaman dilakukan terhadap tanaman 
karet phase pertama dan kedua melalui penanaman padi ladang dan lombok (sistem agroforestri), 
pembersihan lorong, pe-wiwilan dan pemupukan.  
 
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman karet dan MPTs (Rambutan, Durian, Cempedak, Manggis, 
Petai, Sukun) di lahan seluas 28 Ha (hingga 2014), telah membangun dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat serta menumbuhkan harapan untuk berpartisipasi dalam menikmati hasil yang telah mereka 
usahakan melalui program Hutan Kemasyarakatan. Sejalan dengan keberhasilan phase 1 dan phase 2, maka 
pihak W-Bridge Project telah menyetujui melanjutkan kegiatan untuk phase 3 dengan membuka lahan seluas 
12 Ha (2014/2015). 

Dalam kerangka pengembangan HHBK, maka Tim UNLAM dan Pemerintah Daerah Tanah Laut 
melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut , pada tahun 2014 ini sedang melaksanakan penanaman 
pakan lebah seluas 50 ha di areal HKm Kelompok Tani Ingin Maju. Jenis yang ditanam adalah Kaliandra, 
Kapuk Randu, Mahoni, Kopi dan Rambutan. Pemilihan jenis tanaman tersebut telah disesuaikan dengan 
kalender berbunga dan ketersediaan polen (P) dan nektar (N) pada masing-masing jenis tanaman. 
Penambahan tanaman seluas 50 ha sebagai pakan lebah telah memberikan harapan peningkatan pendapatan 
kepada anggota kelompok tani dan masyarakat Desa Tebing Siring dalam mengembangkan perlebahan di 
lahan HKm mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan program Hutan Kemasyarakatan untuk meningkatkan daya 
dukung lahan, meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan rakyat, dan konservasi sumberdaya alam 
(hutan, tanah dan air) dan segala fungsi-fungsinya (Kartasubrata, 2003). 

Mencermati peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang HHBK, beberapa 
tanaman yang telah ditanam pada areal HKm sesuai dengan jenis komoditi, masuk kelompok resin minyak 
atsiri adalah gaharu; buah-buahan adalah cempedak, durian, manggis, mangga, nangka, rambutan, sirsak, 
petai, sukun dan sawo; bahan pewarna dan tumbuhan obat adalah mahoni; getah adalah karet. 
Pengembangan lebah untuk menghasilkan madu (termasuk hasil hewan) melalui penanaman pakan lebah 
merupakan salah satu pendekatan yang strategis dalam rangka merehabilitasi hutan dan lahan. 
 
KESIMPULAN 

Pembelajaran dari W-Bridge Project menekankan pada pendekatan sosial melalui rekayasa sosial 
sebelum kegiatan fisik atau kegiatan lapangan dimulai. Rekayasa sosial menekankan kepada membangun 
kesamaan kepentingan, kebersamaan dan keterbukaan antara tokoh masyarakat dan anggota masyarakat 
calon peserta kegiatan dengan fasilitator. Interaksi dan kerjasama parapihak yang terlibat secara setara 
(kemitraan) telah mendorong keberhasilan kegiatan W-Bridge Project. Pengembangan HHBK dapat 
dilakukan pada kawasan hutan lindung melalui skema perhutanan sosial, khususnya program Hutan 
Kemasyarakatan. Penanaman jenis pakan lebah dapat mendorong percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. 
Kami ucapkan terima kasih kepada W-Bridge Project, yaitu Waseda University, Bridgestone/ PT. BSKP, 
JIFPRO dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut atas segala dukungan terhadap penyusunan dan 
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pemaparan makalah ini. Terima kasih kepada Tim Fasilitasi INLAM dan Dekan Fakultas Kehutanan 
UNLAM serta pengurus dan angggota Kelompok Tani Ingin Maju atas kerjasama dan kebersamaannya. 
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ABSTRAK 

 
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat potensial untuk 

dikembangkan. Namun sampai saat ini HHBK tersebut belum diinventarisasi dan diidentifikasi dengan baik 
berdasarkan pendekatan ekonomi, biofisik dan lingkungan, kelembagaan, sosial dan teknologi. Penelitian ini 
bertujuan untuk memetakan jenis-jenis komoditi HHBK serta penyebarannya pada masing-masing 
Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan HHBK unggulan untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini 
dilaksanakan di 10 kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dengan pendekatan kombinasi kuantitatif dan 
kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa HHBK unggulan Kabupaten Banjar, Tapin, 
Balangan,Tabalong dan Kotabaru. Madu merupakan HHBK unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan 
Tanah Laut, kerajinan purun sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan di 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan, HHBK unggulannya adalah kayu manis.  

Strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan HHBK unggulan diantaranya berupa perlunya 
kebijakan konstruktif dalam pengembangannya mulai dari hulu sampai hilir, mengoptimalkan daya saing 
komoditas HHBK mulai dari budidaya sampai pemasaran, optimalisasi bauran pemasaran dan kemitraan 
para pihak. Kemitraan yang dilakukan mencakup aspek SDM, kelembagaan, budidaya dan keuangan 
berdasarkan akumulasi asset, modal, keterampilan, gagasan, kebutuhan dan komitmen bersama. Upaya 
lainnya adalah perlu dibentuknya sentra HHBK unggulan pada masing-masing kabupaten yang bertujuan 
untuk mempercepat tumbuhnya lembaga usaha produktif mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan 
produktivitas sumberdaya hutan dan lahan berbasis pengembangan HHBK, dan menjaga persaingan usaha 
yang sehat. 
 
Kata kunci : HHBK unggulan, identifikasi, strategi pengembangan, Kalimantan Selatan 

 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaatnya yang berkelanjutan guna pemenuhan 
kebutuhan hidup masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu 
telah dilakukan sejak awal masa pengelolaan hutan jaman penjajahan Belanda. Hingga saat ini potensi hasil 
hutan kayu sudah jauh menurun dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak terkendali akan mengancam 
kehidupan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Untuk itu demi terpenuhinya kebutuhan hidup 
manusia terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan pemanfaatan hutan dititikberatkan pada hasil hutan 
bukan kayu (HHBK). HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan 
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dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu secara bertahap 
dialihkan pada pemanfaatan HHBK. Pemanfaatan hasil hutan ini diharapkan tidak akan mempengaruhi 
kelestarian dan fungsi hutan secara ekologis. 

Pengembangan pemanfaatan HHBK dapat dilakukan apabila keberadaan HHBK baik hasil budiya 
maupun yang masih ada pada hutan alam diketahui. Dengan mengetahui keberadaan HHBK tersebut potensi 
HHBK dapat dihitung dan dipetakan penyebarannya. 

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah provinsi yang memiliki potensi hutan alam yang masih 
luas dan potensial untuk pengembangan HHBK. Sampai saat ini potensi HHBK belum banyak diketahui 
secara jelas dan dipetakan berdasarkan keberadaan potensinya. Melalui Kegiatan Inventarisasi dan 
Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan diharapkan dapat diketahui potensi dan sebaran HHBK 
unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan ini. 

Data dasar hasil inventarisasi dan identifikasi merupakan data sebaran potensi/produksi HHBK pada 
setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga HHBK hasil dari inventarisasi ini selanjutnya akan 
ditetapkan menjadi HHBK unggulan baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional 
yang dilakukan berdasarkan scoring. Komoditas HHBK yang mempunyai nilai tertinggi akan menjadi 
prioritas pengembangan HHBK pada daerah tersebut karena telah memenuhi persyaratan dari aspek 
ekonomi, biofisik, dan lingkungan, kelembagaan, sosial, dan teknologi.  

 
Maksud dan Tujuan 

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (KIIPHHBK) dimaksudkan 
untuk menggali data dan informasi potensi komoditi HHBK hasil budidaya maupun hasil hutan alam di 
Propinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui jenis-jenis komoditi HHBK pada setiap 
kabupaten/kota serta penyebarannya. Hasil pelaksanaan kegiatan berupa data dasar potensi HHBK dan 
sebarannya yang dapat dijadikan dasar untuk penetapan jenis-jenis HHBK unggulan pada masing-masing 
kabupaten/kota untuk pengembangan lebih lanjut. 

 
Ruang Lingkup 

Ruang lingkup KIIPHHBK meliputi potensi komoditasi HHBK hasil budidaya pada luar kawasan dan 
kawasan hutan alam di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis HHBK yang biasa dimanfaatkan dan 
dibudidayakan oleh masyarakat antara lain: 
1. HHBK nabati meliputi: rotan, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, umbi-umbian, 

dan bambu. 
2. Lebah madu, sarang burung walet.  

 
Sasaran Lokasi 

Sasaran lokasi KIIPHHBK adalah10 kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan yaitu: 
1. Kabupaten Banjar 
2. Kabupaten Tapin 
3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
5. Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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6. Kabupaten Balangan 
7. Kabupaten Tabalong 
8. Kabupaten Tanah Laut 
9. Kabupaten Tanah Bumbu 
10.Kabupaten Kota Baru 
 
Definisi 
 HHBK menurut Permenhut No P.35/Menhut-II/2007 adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun 
hewani dan turunannya yang berasal dari hutan kecuali kayu. Produk HHBK ini mencakup (1) hasil nabati 
beserta turunannya seperti kayu, rotan, bambu, rerumputan, tanaman obat, jamur, getah-getahan, bagian atau 
yang dihasilkan tetumbuhan; dan (2) hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil 
penangkarannya, satwa buru, satwa elok, serta bagian atau yang dihasilkan hewan hutan. Sedangkan benda 
non hayati yang secara ekologi merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan organ hayati penyusun hutan 
seperti air, udara bersih, dan sehat serta jasa tidak termasuk dalam definisi Permenhut ini. 

Melalui Permenhut Nomor P.35 /Menhut-II/2007 ini selanjutnya ditetapkan HHBK unggulan untuk 
masing-masing kabupaten / kota sebagaimana tertuang dalam No P.21/Menhut-II/2009. Menurut Permenhut 
No P.21/Menhut-II/2009, jenis HHBK unggulan adalah jenis tanaman penghasil HHBK yang dipilih 
berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang ditetapkan. Penetapan jenis HHBK unggulan dilakukan di 
setiap kabupaten/kota dan merupakan jenis tanaman yang diprioritaskan untuk dikembangkan baik budidaya, 
pemanfaatan dan pengolahannya sampai dengan pemasarannya sehingga menjadi jenis HHBK yang dapat 
memberikan kontribusi ekonomi suatu daerah secara berkelanjutan. HHBK unggulan ditetapkan berdasarkan 
beberapa kriteria mencakup kriteria ekonomi, biofisik, dan lingkungan, kelembagaan, sosial, dan kriteria 
teknologi. Jenis HHBK unggulan dikelompokkan dalam 3 (tiga) unggulan yakni unggulan nasional, ung-
gulan provinsi, dan unggulan lokal (kabupaten/kota setempat). HHBK unggulan tersebut dapat dipergunakan 
sebagai arahan dalam mengembangkan jenis HHBK di tingkat pusat dan daerah. 
 
KONDISI UMUM KEHUTANAN KALIMANTAN SELATAN 
Kondisi Kawasan Hutan Kalimantan Selatan (Kalsel) 

Kalsel memiliki potensi hutan yang tersebar hampir di seluruh kabupaten. Kondisi hutan di Kalsel 
senantiasa mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Data perkembangan penutupan dan penggunaan 
lahan dari tahun 2003 hingga 2009 di Kalsel ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Perkembangan penutupan dan penggunaan lahan (ha) di Provinsi Kalimantan Selatan 

No Jenis Penutupan Lahan Tahun 
2003 

Tahun 
2006 

Tahun 
2009 

1 Hutan lahan kering primer 93.797 84.474 74.577 
2 Hutan lahan kering sekunder 737.902 732.379 731.175 
3 Hutan mangrove primer 31.243 29.390 30.616 
4 Hutan mangrove sekunder 64.201 61.045 58.084 
5 Hutan rawa primer - - 
6 Hutan rawa sekunder 42.733 46.257 35.887 
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No Jenis Penutupan Lahan Tahun 
2003 

Tahun 
2006 

Tahun 
2009 

7 Hutan tanaman 290.672 291.825 290.518 
8 Semak belukar 873.381 874.368 739.322 
9 Belukar rawa 299.913 292.249 291.023 
10 Pertanian lahan kering 246.471 245.038 235.861 
11 Pertan. lahan kering campur semak 235.869 239.756 388.027 
12 Sawah 281.174 277.700 274.325 
13 Tambak 19.461 21.444 25.541 
14 Transmigrasi 58.817 59.047 52.497 
15 Perkebunan 253.605 254.956 287.697 
16 Pemukiman 95.091 98.775 91.997 
17 Bandara/pelabuhan 288 312 359 
18 Lahan terbuka 40.827 79.080 25.848 
19 Pertambangan 33.128 58.624 60.645 
20 Tubuh air 29.915 29.915 29.915 
21 Rawa 24.564 36.418 59.021 

Total 3.753.052 3.753.052 3.753.052 
Sumber data : - data penutupan dan penggunaan lahan tahun 2003 dan tahun 2006 oleh BPKH Banjarbaru 

 - data penutupan dan penggunaan tahun 2009. Hasil penafsiran citra landsat tahun 2009 
 

Kerusakan tanah dapat dicerminkan dengan tingkat kekritisan lahan yang artinya tanah tersebut telah 
terjadi penurunan fungsi, baik sebagai perlindungan ataupun produksi. Hasil updating data spasial lahan 
kritis pada tahun 2009 ini diketahui bahwa di wilayah kerja BPDAS Barito, lahan yang termasuk kriteria 
kritis dan sangat kritis saat ini seluas 1.246.149,3 ha. Secara rinci pada tiap kabupaten, luas lahan kritis 
disajikan sebagaimana Tabel 2 berikut : 

 
Tabel 2.Data luas lahan kritis di wilayah Kerja BPDAS Barito Tahun 2009 

No Provinsi/Kabupaten 
TINGKAT KEKRITISAN LAHAN / Luas (ha) 

Luas (Ha) Tidak 
Kritis 

Potensial 
Kritis 

Agak 
Kritis Kritis Sangat 

Kritis 
I Kalimantan Selatan 110.070,5 1.465.241,6 1.355.054,7 682.294,2 78.748,4 3.691.409,5 
1 Banjar 9.436,1 163.090,2 153.809,7 110.934,3 10.018,9 447.289,1 
2 Banjarbaru 7.2 2.842,1 25.331,0 1.085,3 3.107,6 32.373,2 
3 Banjarmasin 780,3 2.039,1 5.445,4 8.264,8 
4 BaritoKuala 9.918,8 107.998,6 95.625,5 7.872,6 221.415,6 
5 Tapin 1.272,9 87.613,5 101.816,9 24.262,9 4.576,2 219.542,4 
6 Hulu Sungai Selatan 5.045,1 21.684,9 112.003,2 28.327,4 2.323,0 169.383,7 
7 Hulu Sungai Tengah 9.633,8 47.452,7 40.623,6 41.094,8 201,7 139.006,6 
8 Hulu Sungai Utara 4.570,7 20.143,1 51.373,9 13.630,5 89.718,3 
9 Balangan 5.741,2 82.505,6 58.238,9 38.114,5 5.233,2 189.833,4 
10 Tabalong 7.958,6 177.240,9 105.786,5 52.562,0 3.735,1 347.283,2 
11 Tanah Laut 674,1 106.123,6 208.382,4 54.930,1 17.306,9 387.417,0 
12 Tanah Bumbu 2.229,0 195.893,1 219.684,8 59.043,8 17.591,3 494.442,0 
13 Kotabaru 52.802,6 450.614,2 176.932,9 250.435,9 14.654,5 945.440,1 

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2011 
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Keadaan Biofisik 

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19' 13'' - 116 33' 28'' Bujur Timur 
dan 1 21' 49'' – 4 10' 14'' Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan terletak di 
bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, 
sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi 
Kalimantan Timur. Berdasarkan letak tersebut, luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen 
dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. 

Secara administratif wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kota Banjarmasin sebagai 
ibukotanya meliputi 11 kabupaten dan 2 kota. Persentase luas terbesar adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%), 
Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) dan terkecil adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru 
(0,88%). 

Bentuk geologi wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa aluvium muda dan formasi berai.  
Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31 % wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0-2%. Adapun luas wilayah Kalimantan Selatan menurut 
kelas ketinggian yang dibagi menjadi 6 kelas ketinggian menunjukkan wilayah Kalimantan Selatan sebagian 
besar berada pada kelas ketinggian >25-100 m di atas permukaan laut yakni 31,09 %. 

Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak dialiri sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Barito, 
Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai 
Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan, dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai 
tersebut berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. 

 
Keadaan Sosial Ekonomi 

Dari data kependudukan di Kalimantan Selatan tahun 2010 diketahui bahwa jumlah penduduk 
sebanyak 3.626.616 jiwa, dimana 1.836.210 jiwa adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Secara rinci data 
pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan tahun 2010 sebagaimana Tabel 3 berikut ini : 
 
Tabel 3. Jumlah penduduk per kabupaten di Kalimantan Selatan tahun 2010 

Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total Rasio Jenis 
Kelamin 

Kepadatan 
Penduduk 

Tanah Laut 152.385 143.948 296.333 106 79 

Kotabaru 151.586 138.556 290.142 109 31 

Banjar 257.320 249.519 506.839 103 108 

Barito kuala 138.357 137.790 276.147 100 116 

Tapin 84.626 83.251 167.877 102 77 

Hulu Sungai Selatan 105.766 106.719 212.485 99 118 

Hulu Sungai Tengah 121.518 121.942 243.460 100 165 

Hulu Sungai Utara 102.351 106.895 209.246 96 220 

Tabalong 111.086 107.534 218.620 103 61 

Tanah Bumbu 139.686 128.243 267.929 109 53 
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Balangan 56.504 55.926 112.430 101 62 

Banjarmasin 312.740 312.741 625.481 100 8.607 

Banjarbaru 102.285 97.342 199.627 105 607 

Total 1.836.210 1.790.406 3.626.616 103 97 

Sumber Data: BPS Kalimantan Selatan. 2011 
 

Sumber pendapatan penduduk yang berasal dari lahan sangat besar pengaruhnya pada sumber daya 
alam itu sendiri apabila petani hanya mengandalkan hidupnya dari lahan itu saja. Jumlah penduduk bekerja 
dalam suatu wilayah akan sangat menentukan tingkat pertumbuhan khususnya dimana sumber mata 
pencaharian itu berada. Pendapatan masyarakat dari sektor pertanian umumnya berasal dari usaha 
persawahan dan ladang dimana lahan yang diusahakan terutama berada di daerah hilir yaitu Kabupaten 
Banjar. Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut. Umumnya tanah didaerah tersebut mengandung 
kadar keasaman cukup tinggi. 

 
Potensi HHBK 

Hutan yang ada di Kalimantan Selatan memiliki aneka ragam potensi diantaranya adalah HHBK. 
Beberapa HHBK yang dapat dijumpai di Kalimantan Selatan adalah rotan, gaharu, madu, sarang burung 
walet, dan lain-lain. Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011, 
data perkembangan produksi HHBK dapat dilihat pada Tabel 4 dan data perkembangan pasar HHBK dapat 
dilihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 4. Perkembangan produksi hasil hutan bukan kayu di Provinsi Kalimantan Selatan 

No Jenis HHBK Satuan 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 Rotan Kg ikat 58.500 20.000    
2 Gaharu Kg    30  
3 Madu Liter    60  
4 Sirap Keping 14.375.564 11.576.000 10.257.500 13.351.000  
5 Sarang burung Kg 40 94 425 181 55 
6 Arang Kg     1.606.448 
7 Getah Karet Kg     1.446.180 

Sumber data : Bidang Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Prov Kalsel. 2011 
 

Tabel 5. Perkembangan harga pasar (Rp) hasil hutan bukan kayu di Provinsi Kalimantan Selatan 

No Jenis HHBK Satuan 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 Rotan Kg   5.000 4.800 4.800 
2 Damar Kg   2.000 1.800 1.800 
3 Getah Jelutung Kg   4.500 4.700 4.700 
4 Gaharu Kg   35.000.000 37.500.000 37.500.000 
5 Gaharu Kadangan Kg   35.000 42.000 42.000 

Sumber data : Bidang Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Prov Kalsel. 2011 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kekurangan pada data yang disaji-
kan.terutama sekali dalam hal jenis HHBK yang lainnya. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh kurangnya 
informasi dari setiap potensi yang ada.Untuk itu sangat diperlukan suatu tindakan konkrit agar setiap potensi 
HHBK yang ada dapat teridentifikasi dengan baik. 

 
METODOLOGI 
Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilakukan di 10 kabupaten di Kalimantan Selatan pada bulan Februari hingga Maret 2013. 
Kesepuluh kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, 
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. 

 
Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, alat rekam dan GPS. 
 

Pengumpulan Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam rangka inventarisasi potensi HHBK ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer yang diperlukan adalah data inventarisasi tanaman penghasil HHBK pada hutan 
alam dan penyebaran HHBK. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kegiatan inventarisasi tanaman 
penghasil HHBK meliputi peta vegetasi atau tutupan lahan hutan, peta administratif kabupaten, profil 
kabupaten dan provinsi serta laporan-laporan dari instansi-instansi terkait. 

Metode pengumpulan data untuk inventarisasi dan identifikasi metode yang digunakan dalam rangka 
pengumpulan data primer tersebut meliputi metode pelaksanaan inventarisasi tanaman-tanaman penghasil 
HHBK dan metode penentuan jenis HHBK unggulan. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan 
menggunakan metode sampling dengan intensitas sampling 1 %. 

 
Pengolahan Data 

Metode penetapan jenis HHBK unggulan dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap semua jenis 
HHBK hasil dari inventarisasi. Aspek penilaian mencakup kriteria ekonomi, biofisik dan lingkungan, 
kelembagaan, social, dan teknologi. Tiap kriteria diukur dalam bentuk nilai indikator sesuai standar dan 
selanjutnya ditetapkan jenis komoditas unggulan melalui tahapan: 
1. Penetapan kriteria, indicator, dan nilai 

Kriteria yang dipilih adalah kriteria ekonomi, kriteria biofisik dan lingkungan, kriteria kelembagaan, 
kriteria sosial dan kriteria teknologi. Masing-masing kriteria ditetapkan beberapa indikator yang dapat 
diukur dan diberi nilai. Kriteria, indikator, standar, dan nilai untuk penetapan jenis HHBK unggulan 
disajikan pada lampiran. 

2. Pengumpulan data 
Data yang dikumpulkan mencakup aspek ekonomi, biofisik dan lingkungan, kelembagaan, sosial dan 
aspek teknologi dari tiap jenis HHBK yang akan dinilai. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan 
sekunder. Data primer dilakukan dengan menggunakan daftar kuesioner dari kriteria dan indikator yang 
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telah ditetapkan dengan teknik wawancara, pengamatan, diskusi dan verifikasi lapangan terhadap data 
yang telah dikumpulkan. Data sekunder merupakan data pendukung untuk keperluan analisa. 

3. Pengolahan data 
Pengolahan dan analisa data kuantitatif dilakukan dengan metoda Statistik Non Parametrik (description 
scoring) dan ditabulasi dari tiap kabupaten. Selanjutnya dilakukan pengolahan lanjutan sebagai berikut: 
a. Kuantifikasi data pengukuran tiap indikator yang dinyatakan 3 selang nilai, nilai 3 untuk kategori 

tinggi, nilai 2 untuk kategori sedang, dan nilai 1 untuk kategori rendah. 
b. Skoring sesuai ukuran standar yang ditetapkan (nilai 3, 2, dan 1) 
c. Penghitungan Nilai Indikator Tertimbang (NIT) yang dihitung dengan rumus:                                

n 

NITk = Bk/JIk [% Ni/Nimax] 
     i=1 

Dimana: 
NIT = Nilai Indikator Tertimbang 
k = kriteria penentuan unggulan (1 ... 5) 
N = jumlah indikator dalam tiap kriteria 
Ni = nilai indikator tiap kriteria 
Bk = besarnya nilai bobot dari kriteria ke k 
Nimax = nilai indikator terbesar. dalam hal ini 3 
JIk = jumlah indikator untuk kriteria ke k 

 
d. Perhitungan Total Nilai Unggulan (TNU) suatu jenis HHBK dengan menjumlahkan semua nilai 

indikator tertimbang dari semua kriteria. 
 TNU = NIT ekonomi + NIT Biofisik + NIT Kelembagaan +  NIT Sosial + NIT Teknologi 

e. Penetapan nilai unggulan 
Berdasarkan TNU jenis HHBK dikelompokkan ke dalam tiga kelas Nilai Unggulan (NU), yaitu: 
- NU 1 untuk jenis HHBK yang memiliki TNU antara 78 – 100 
- NU 2 untuk jenis HHBK yang memiliki TNU antara 54 – 77 
- NU 3 untuk jenis HHBK yang memiliku TNU antara 30 – 53 
 

4. Penetapan nilai unggulan dan penetapan jenis HHBK unggulan. 
 Penetapan jenis HHBK unggulan dilakukan berdasarkan besarnya skor nilai unggulan dan 
mempertimbangkan frekuensi penyebaran jenis komoditas tersebut di wilayah Indonesia. Selanjutnya 
jenis HHBK unggulan dikelompokkan dalam 4 kelas; HHBK unggulan Nasional, HHBK unggulan 
Provinsi, HHBK unggulan Kabupaten, dan HHBK bukan unggulan. Penentuan jenis HHBK unggulan: 
a. Unggulan Nasional adalah jenis HHBK yang termasuk NU 1 dan tersebar minimal di 5 Provinsi 
b. Unggulan Provinsi adalah jenis HHBK yang termasuk NU 1 yang tersebar kurang dari 5 Provinsi dan 

atau NU 2 yang tersebar minimal di 2 Kabupaten 
c. Unggulan Kabupaten adalah jenis komoditas HHBK yang termasuk minimal dalam NU 2 
d. Tidak Unggul adalah jenis komoditas HHBK yang termasuk dalam NU 3. 
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HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI HHBK 
Kabupaten Banjar 

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang beribukota di 
Martapura, secara geografis terletak antara 2°49’55 - 3°43’38 LS dan 114°30’20" - 115°35’37" BT. Daerah 
ini berbatasan dengan Kabupaten Tapin di utara, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di selatan, 
Kabupaten Kotabaru di timur, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di barat. Luas wilayah daerah 
ini adalah 4.668 km2. 

Berbagai jenis HHBK dapat ditemui di kabupaten ini.yaitu seperti lebah madu, gaharu, dan rotan. 
Hasil perhitungan nilai unggulan dari ketiga jenis HHBK ini dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 
6, lebah madu termasuk ke dalam HHBK unggulan 2 dengan total nilai unggulan 54,78. Potensi lebah madu 
Kabupaten Banjar dapat ditemui di Desa Alimukim. Luasan areal ini kurang lebih 2 ha. Lebah madu yang 
menjadi andalan masyarakat diperoleh secara budidaya dimana lahan yang dijadikan sebagai lokasi budidaya 
masih merupakan lahan milik negara. Lokasi ini dapat dijangkau dengan sarana transportasi darat sepanjang 
tahun. 

 Madu hasil peternakan lebah hingga saat ini masih dipasarkan secara lokal atau hanya ke daerah-
daerah sekitar Kabupaten Banjar seperti Banjarbaru dan Banjarmasin. Untuk potensi ekspor atau nasional 
masih belum bisa. Keterbatasan modal, sarana pengembangan komoditi dan keahlian dalam pengolahan hasil 
menyebabkan usaha ini hanya mampu berada pada skala lokal. Saat ini pakan lebah juga mulai berkurang 
pasokannya karena penebangan pohon akasia yang menjadi sumber pakan lebah-lebah tersebut. 

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini lebih dari 20% dari penduduknya. Dengan adanya 
keterlibatan masyarakat yang tinggi ini, maka dibentuklah sebuah kelompok tani lebah yang diberi nama 
“Maju Bersama”. Melalui kelompok ini, pola pengusahaan madu menjadi lebih baik karena segalanya 
dikontrol oleh kelompok. Di samping itu, pemerintah juga senantiasa memberikan dukungan berupa kegiatan 
pembinaan dan bantuan bibit. Harapan mereka, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dana baik itu 
berupa hibah maupun pinjaman lunak, setidaknya sebagai fasilitator kerjasama antara mereka dan bank guna 
meningkatkan kualitas sarana pengembangan yang ada sehingga madu yang dihasilkan meningkat kuantitas 
dan kualitasnya. Masyarakat juga mengharapkan adanya kegiatan penghijauan kembali guna mensuplai 
pakan bagi lebah-lebah mereka. 

Kabupaten Banjar juga memiliki potensi HHBK berupa rotan. Hasil perhitungan nilai unggulan, rotan 
termasuk ke dalam nilai unggulan 2 dengan total nilai unggulan 54,78. Potensi rotan ini dapat dijumpai di 
Desa Lok Tanah. Lokasi ini dapat ditempuh dengan tranportasi darat sepanjang tahun. Luasan dari potensi 
tersebut adalah sekitar 5 ha. Namun hingga kini belum dapat dipanen karena umurnya yang masih muda. 
Selain rotan, potensi yang ada di Desa Lok Tanah adalah gaharu. Sama halnya dengan rotan, gaharu 
termasuk ke dalam nilai unggulan 2 dengan total nilai unggulan 56,28. Gaharu yang ada di desa ini juga 
belum siap panen sehingga belum diketahui potensi pasarnya. Ke depannya, kedua potensi ini bisa 
dikembangkan untuk dijadikan produk unggulan daerah setempat. Rotan dan gaharu merupakan tanaman 
yang dibudidayakan oleh masyarakat. Letak antara keduanya berdekatan, gaharu agak ke atas sedangkan 
rotan lebih dekat dengan sungai. Dalam pembudidayaan ini hampir seluruh masyarakat terlibat dan 
membentuk sebuah kelompok tani dengan sarana pengembangan yang dimiliki masih berskala lokal. 
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Tabel 6. Nilai Unggulan HHBK Kabupaten Banjar 

Kriteria Indikator lebah 
madu 

NIT gaharu NIT rotan NIT 

I. Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 11,67 1 11,67 1 11,67 

2. Nilai perdagangan lokal 1 1 1 

3. Lingkup pemasaran 1 1 1 

4. Potensi Pasar Internasional 1 
 

1 
 

1 
 

5. Mata rantai pemasaran 1 1 1 

6. Cakupan pengusahaan 1 1 1 

7. Investasi usaha 1 1 1 

II. Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 1 12,00 1 11,00 1 12,00 

2. Penyebaran 2 2 2 

3. Status konservasi 3 2 3 

4. Budidaya 3 3 3 

5. Aksesibilitas ke sumber 3 3 3 

III. Kelembagaan 1. Jumlah kelompok usaha 
produsen/ koperasi 

2 11,11 2 11,11 2 11,11 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 1 1 1 

3. Aturan 3 3 3 

4. Peran Institusi 2 2 2 

5. Standar komoditi 1 1 1 

6. Sarana/Fasilitas 
pengembangan komoditi 

1 
 

1 
 

1 
 

IV. Sosial 1. Pelibatan masyarakat 3 12,50 3 12,50 3 12,50 

2. Kepemilikan usaha 2 2 2 

V. Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 7,50 2 10,00 2 7,50 

2. Teknologi pengolahan hasil 1 
 

2 
 

1 
 

TNU 54,78 56,28 54,78 

Ketetapan NU 2 NU 2 NU 2 

  

Dengan memperhatikan fakta yang terjadi akhir-akhir ini, laju pemanfaatan gaharu lebih intensif 
dibandingkan dengan upaya-upaya pelestarian di alam. Masuknya gaharu asal Kalimantan dalam Appendix 
II CITES, adanya tekanan agar semua spesies gaharu dimasukan ke Appendix II dengan pengaturan produksi 
terbatas dan pemberlakuan sistem kuota serta perijinan CITES dalam perdagangan gaharu merupakan bukti 
keterancaman potensi gaharu alam di habitatnya.Untuk itu, pada kesempatan hari lingkungan hidup sedunia 
tahun 2011, Kabupaten Banjar telah melakukan kegiatan penanaman dengan jenis gaharu di daerah Danau 
Salak. 
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai unggulan.dapat direkomendasikan bahwa gaharu sebagai HHBK 
unggulan Kabupaten Banjar. Hal ini berdasarkan dari TNU (56,28) yang lebih besar dari TNU HHBK 
lainnya, baik rotan (54,78) maupun madu (54,78). 

Kabupaten Banjar sebetulnya memiliki potensi HHBK lainnya yaitu sarang burung Walet. Walet 
banyak dibudidayakan oleh masyarakat dengan cara memuat bangunan permanen sebagai sarang burung 
Walet. Bangunan ini biasanya dibuat dengan menghabiskan dana yang cukup besar, sehingga yang bisa 
membudidayakan Walet adalah orang-orang kaya saja. Untuk itu, pengembangan potensi dengan melibatkan 
masyarakat umum khususnya petani secara aktif tidak dapat dilakukan pada kondisi ini. Mereka para 
pengusaha Walet adalah orang-orang kaya, sehingga tanpa adanya pembinaan dari pihak terkait, usaha 
mereka akan tetap jalan termasuk penanggulan terhadap resiko yang mungkin ada sewaktu-waktu. Namun 
demikian, perhatian pemerintah dalam hal pengawasan tetap perlu diperlukan, yang dapat diatur melalui 
peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat setempat. Berdasarkan fakta ini, tim peneliti 
menyarankan penentuan HHBK unggulan daerah adalah HHBK yang dapat dirasakan manfaatnya secara 
langsung oleh masyarakat umum secara luas seperti kelompok tani. 

 
Kabupaten Tapin 

Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis 
terletak pada 2°32’43� hingga 3°00’43� LS dan 114°46’13� hingga 115°30’33� BT serta berbatasan dengan 
Kabupaten HSS di bagian utara, Kabupaten Banjar di bagian selatan, Kabupaten Barito Kuala di bagian barat 
dan Kabupaten Banjar di bagian timur. 

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.700.82 km2 yang terdiri dari 12 
wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya masing-masing kecamatan di Tapin 
memiliki luas wilayah yang hampir merata. kecuali Kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah 
relatif kecil dari kecamatan lainnya. Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi 
Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km2 atau sebesar 27,04 % dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin. 
Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 
71,49 km2 atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin. 

Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah 
di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas 
wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 
1,21% luas wilayah. Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai 
dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin. Sedangkan pada kelas 
kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin. 

Berdasarkan survei lapangan dan diskusi dengan beberapa instansi terkait, diketahui bahwa Tapin 
memiliki potensi HHBK berupa gaharu. Hasil perhitungan nilai unggulan dari gaharu ini dapat dilihat pada 
Tabel 7. Kabupaten Tapin memiliki potensi HHBK berupa gaharu yang dapat dijadikan unggulan. Dari 
perhitungan nilai unggulan sebagaimana tertera pada Tabel 2, diketahui bahwa nilai unggulan gaharu di 
Kabupetan Tapin adalah 2, dengan total nilai unggulan 65,67.  

Gaharu merupakan tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat Tapin dan dapat dijumpai di 
Kecamatan Hatungan seluas 25 ha, Kecamatan Bungur seluas 25 ha, Kecamatan Piani seluas 30 ha, dan 
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Kecamatan Binuang seluas 10 ha. Lokasi ini dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat 
sepanjang tahun. 

 

Tabel 7. Nilai Unggulan HHBK Kabupaten Tapin 

Kriteria Indikator Gaharu NIT Sagu NIT Kayu manis NIT 

I.  Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 18,33 1 11,67 1 11,67 
2. Nilai perdagangan lokal 1 1  1  
3. Lingkup pemasaran 1 1  1  
4. Potensi Pasar Internasional 1 1  1  
5. Mata rantai pemasaran 2 1  1  
6. Cakupan pengusahaan 3 1  1  
7. Investasi usaha 2 1  1  

II.  Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 3 14,00 1 12,00 1 12,00 
2. Penyebaran 3 2  2  
3. Status konservasi 2 3  3  
4. Budidaya 3 3  3  
5. Aksesibilitas ke sumber 3 3  3  

III. Kelembagaan 1.  Jumlah kelompok usaha 
produsen/ koperasi 2 13,33 2 10,00 2 10,00 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 1 1  1  
3. Aturan 3 3  3  
4. Peran Institusi 2 1  1  
5. Standar komoditi 3 1  1  

6. Sarana/Fasilitas 
pengembangan komoditi 1  1  1  

IV. Sosial 1. Pelibatan masyarakat 3 12,50 2 10,00 2 10,.00 
2. Kepemilikan usaha 2 2  2  

V.  Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 7,50 2 7,50 2 10,00 

2. Teknologi pengolahan hasil 1  1  2  

  TNU 65,67  51,17  53,67 

  Ketetapan NU 2  NU 3  NU 3 
 

Dalam pengusahaannya, masyarakat petani membentuk kelompok tani gaharu di setiap kecamatan. 
Kelompok tani “Rukun Santosa” merupakan kelompok tani yang ada di Kecamatan Hatungan, kelompok 
tani “Limpana” terdapat di Kecamatan Bungur, kelompok tani “Baru Muncul” terdapat di Kecamatan Piani, 
dan kelompok tani “Mandiri” terdapat di Kecamatan Binuang. Usaha gaharu ini tak luput dari perhatian 
pemerintah maupun lembaga lainnya dalam mendorong perkembangan usaha gaharu. Bentuk peran serta 
pemerintah dan lembaga lainnya adalah dalam bentuk pelatihan, pengikutsertaan dalam pameran, hingga 
pinjaman modal. Bahkan sejak awal penanaman, pemerintah telah mengambil peran yang sangat penting. 
Awal mula penanaman gaharu di Tapin adalah dari adanya gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan) 
mulai tahun 2004 seluas 100 ha di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui Kecamatan Bungur dan Desa Pualam 
Sari Kecamatan Binuang. 
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Gaharu dipasarkan tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga antar pulau di Indonesia. Namun 
kebanyakan penjualan gaharu dilakukan di dalam kabupaten karena si calon pembeli yang berasal dari luar 
Kalimantan datang langsung ke daerah. Industri yang berkembang di Kabupaten Tapin mulai dari industri 
hulu, tengah hingga hilir. Sayangnya nilai perdagangan dari gaharu ini masih kecil. Banyak calon pembeli 
yang langsung mengambil komoditi ke Tapin. Beberapa waktu yang lalu juga negara Korea telah menjajaki 
kemungkinan kerjasama untuk komoditi gaharu ini. 

Selain gaharu, Kabupaten Tapin juga memiliki HHBK lainnya berupa sagu dan kayu manis. Hasil 
perhitungan TNU kedua HHBK ini secara berurutan adalah 51,17 dan 53,67. Dengan nilai ini dapat 
disimpulkan bahwa kedua HHBK ini tidak dapat dimasukkan ke dalam HHBK unggulan. Rendahnya nilai 
HHBK khususnya dari jenis kayu manis disebabkan oleh lokasinya yang terletak di perbatasan antara 
Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sehingga kurang diperhatikan oleh 
pemerintah setempat. Lokasinya yang lebih dekat dengan Kabupaten HSS ini mengakibatkan masyarakat 
luar mengenal kayu manis ini sebagai kayu manis dari Kabupaten HSS. 

Kabupaten Tapin juga memiliki potensi industri kerajinan dengan bahan bakunya berupa HHBK. 
Industri kerajinan tersebut adalah kerajinan rotan dan purun. Namun bahan baku dari kerajinan ini 
seluruhnya berasal dari luar daerah seperti Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan menteri No: 
P.21/Menhut II/2009. HHBK yang berasal dari daerah lain tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria HHBK 
unggulan. 

 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terletak antara 02029’ 58” – 02056’10” LS dan 
114051’19” – 115036’19”BT. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan langsung dengan : 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin 
3. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru  
4. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin 

Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun 
dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi 
topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembab dengan curah hujan pada tahun 
2002 sebanyak 2.124 ml. Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dialiri 
oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana 
prasarana perhubungan dalam kabupaten dan ke kabupaten lainnya. 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki berbagai potensi sumber daya alam termasuk HHBK. 
Berdasarkan hasil wawancara tim dengan SKPD terkait, diketahui bahwa Kabupaten HSS memiliki potensi 
HHBK unggulan berupa kemiri, bambu, kayu manis, dan aren. HHBK yang dapat dijumpai di Kabupaten 
HSS berupa kemiri, bambu, kayu manis, dan aren. Hasil perhitungan nilai unggulan seperti pada Tabel 8 
menjelaskan bahwa kemiri, bambu, dan kayu manis memiliki nilai unggulan 2, sedangkan untuk aren 
memiliki nilai unggulan 3. Kemiri memiliki total nilai unggulan 54,33, bambu 54,61 dan kayu manis 60,33; 
sedangkan aren memiliki total nilai unggulan 46,94. Dengan demikian kemiri, bambu, dan kayu manis dapat 
dimasukkan sebagai unggulan kabupaten, sementara itu aren tidak dapat dimasukkan sebagai unggulan 
kabupaten karena termasuk ke dalam nilai unggulan 3. 
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Kemiri merupakan tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat secara swadaya murni. Tanaman ini 
tersebar di Kecamatan Loksado seluas + 3000 ha, di Kecamatan Padang Batung + 1000 ha dan Kecamatan 
Telaga Langsat 1500 ha. Namun untuk menjangkau ke lahan penanaman masih sulit baik dengan kendaraan 
roda dua maupun roda empat karena terletak jauh di dalam hutan. Pemungutan buah kemiri hanya dapat 
dilakukan dengan berjalan kaki ke lokasi / lahan seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Misran, Dian, 
Maslan dan Suriansyah. Proses pemungutan dan pengolahan hasil pun masih menggunakan alat yang 
sederhana. Proses pengupasan tempurung kemiri juga dilakukan dengan teknik perebusan agar melunakkan 
tempurung tersebut. 

Hasil panen kemiri saat ini hanya masih dipasarkan secara lokal di dalam provinsi Kalimantan Selatan 
pada umumnya langsung ke Banjarmasin. Dalam hal pemasaran ini, pemerintah melalui Disperindagkop 
turut membantu berupa informasi perkembangan harga dan calon konsumen sehingga memudahkan 
masyarakat dalam hal pemasaran namun belum sampai kepada pengembangan komoditi ini. Dalam 
pengusahaan kemiri, masyarakat masih bergerak sendiri-sendiri setidaknya hanya dalam satu keluarga dan 
belum adanya kelompok tani bahkan koperasi. Keadaan ini menyebabkan pemasaran kemiri masih dalam 
lingkup lokal saja. 

Bambu juga dapat dimasukkan ke dalam HHBK unggulan Kabupaten HSS. Bambu banyak ditemui di 
Kecamatan Loksado seluas + 6750 ha, Kecamatan Padang Batung + 2600 ha, Kecamatan Telaga Langsat + 
1500 ha dan Kecamatan Sungai Raya + 500 ha. Sebagian besar tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh 
alami, hanya sebagian kecil yang dibudidayakan. Lokasi-lokasi tumbuhnya bambu dapat dijangkau baik jalur 
darat maupun jalur air sepanjang tahun. 

Bambu biasanya diolah menjadi kerajinan maupun meubel. Hasil olahan tersebut kemudian dipasarkan 
ke seluruh kota/kabupaten di Kalimantan Selatan dan juga hingga ke provinsi Kalimantan Tengah. Nilai 
perdagangan dari komoditi ini masih di bawah Rp. 500.000.000.00 / tahun. Bambu juga biasanya digunakan 
oleh masyarakat Loksado sebagai rakit yang digunakan untuk membawa wisatawan menyusuri Sungai 
Amandit. 
 
Tabel 8. Nilai Unggulan HHBK Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Kriteria indikator Kemiri NIT bambu NIT Kayu 
manis NIT Aren NIT 

I.  Ekonomi 1.  Nilai perdadangan 
ekspor 1 16,67 1 18,33 1 18,33 1 16,67 

2.  Nilai perdagangan 
lokal 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.  Lingkup pemasaran 1 2 2 1 
4.  Potensi Pasar 

Internasional 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5.  Mata rantai 
pemasaran 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6.  Cakupan 

pengusahaan 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

7.  Investasi usaha 1 1 1 1 

II.  Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 2 11,00 2 11,00 2 12,00 2 10,00 
2.  Penyebaran 2 2 2 2 
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Kriteria indikator Kemiri NIT bambu NIT Kayu 
manis NIT Aren NIT 

3.  Status konservasi 3 3 3 1 
4.  Budidaya 3 1 2 2 
5.  Aksesibilitas ke 

sumber 1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

III. Kelembagaan 1.  Jumlah kelompok 
usaha produsen/ 
koperasi 

1 6,67 1 7,78 2 10,00 1 7,78 

2.  Asosiasi Kelompok 
Usaha 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.  Aturan 1 1 1 1 
4.  Peran Institusi 1 2 3 2 
5.  Standar komoditi 1 1 1 1 
6.  Sarana/Fasilitas 

pengembangan 
komoditi 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

IV. Sosial 1.  Pelibatan 
masyarakat 2 10,00 3 12,50 2 10,00 1 7,50 

2.  Kepemilikan usaha 2 2 2 2 

V. Teknologi 1.  Tek. Budidaya 2 10,00 1 5,00 2 10,00 1 5,00 

2.  Teknologi 
pengolahan hasil 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

  TNU 54,33 54,61 60,33 46,94 

  ketetapan NU 2 NU 2 NU 2 NU 3 
 

Dalam pengembangan usaha ini pemerintah juga telah mengambil peranan dalam hal pemasaran 
hingga kegiatan pelatihan budidaya tanaman pemeliharaan dan pengolahan hasil. Sayangnya pengembangan 
komoditi ini belum mengikuti standar yang berlaku dan juga belum memiliki peraturan yang mengikat. 

Selain kemiri dan bambu, Kabupaten HSS juga memiliki potensi kayu manis. Tanaman ini banyak 
dijumpai di Kecamatan Loksado dengan luasan sekitar 2500 ha. Tanaman kayu manis ini merupakan 
tanaman hasil budidaya dengan mengandalkan swadaya murni dari masyarakat Loksado. Peranan pemerintah 
dalam pengembangan komoditi ini adalah dengan melakukan pelatihan keterampilan dan pemasaran. 

Produksi kayu manis dapat mencapai 2 – 3 ton per bulannya. Kayu manis diambil bagian kulitnya, dan 
kemudian dikerik dengan menggunakan alat sederhana dan dikeringkan di bawah matahari. Setelah kering, 
kulit kayu manis diikat untuk kemudian dipasarkan. Daerah pemasaran kulit kayu manis ini adalah kota / 
kabupaten dalam provinsi dan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. 

Keberadaan kayu manis ini masih belum ditunjang dengan adanya peraturan yang mengikat seperti 
Perbup, Perda, dan aturan di atasnya. Peranan pemerintah masih sebagai fasilitator promosi yang mengikut-
sertakan produk kayu manis dalam berbagai acara pameran. Selain pemerintah, terdapat juga LSM dan 
institusi akademik seperti UNLAM yang membantu dalam pengembangan usaha ini melalui pelatihan 
diversifikasi produk. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan rekomendasi penentuan 
unggulan kabupaten. HHBK yang dapat dijadikan sebagai unggulan Kabupaten HSS adalah kayu manis. 
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Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan luas wilayah 1.770 km2 merupakan kabupaten terkecil 

ketiga dari 13 kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Letak geografisnya berada pada 
2º.27' – 2º.46' Lintang Selatan dan 115º.5' – 115º.31' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Balangan 
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) yakni : kawasan rawa, dataran 
rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semuanya berada pada ketinggian antara terendah ± 9,53 m di 
Kecamatan Labuan Amas Utara. ± 25 m di Kecamatan Barabai ± 330 m di Kecamatan Batang Alai Timur 
dan tertinggi berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus ± 1.894 m di atas 
permukaan laut dengan kemiringan tanah bervariasi antara 0 - 40%.  Jenis tanah terdiri dari podsolik merah 
kuning, orgonosol gley humus, litosol, dan latosol.  Jumlah curah hujan tahunan rata-rata 179 ml dengan 
jumlah hari hujan 85 hari/tahun dan intensitas suhu antara 21,19ºC sampai dengan 32,93º C. 

Berbagai HHBK dapat dijumpai di daerah ini, yaitu gaharu kayu manis, bambu, dan madu. Hasil 
analisis unggulan dari keempat HHBK tersebut dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9.Nilai Unggulan HHBK Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

kriteria Indikator Gaharu NIT Bambu NIT Kayu 
manis NIT Madu NIT 

I. Ekonomi 1.  Nilai 
perdadangan 
ekspor 

1 16,67 1 15 1 15 1 16,67 

2.  Nilai 
perdagangan 
lokal 

1  1  1  1  

3.  Lingkup 
pemasaran 2  1  1  1  

4.  Potensi Pasar 
Internasional 1  1  1  1  

5.  Mata rantai 
pemasaran 2  2  2  2  

6.  Cakupan 
pengusahaan 2  2  2  3  

7.  Investasi usaha 1 1 1 1 
II. Biofisik dan 

Lingkungan 
1. Potensi 

tanaman 1 10 2 10 1 9 2 12 

2. Penyebaran 2 1 1 1 
3. Status 

konservasi 2  3  3  3  
4. Budidaya 2 1 1 3 
5. Aksesibilitas ke 

sumber 3  3  3  3  
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kriteria Indikator Gaharu NIT Bambu NIT Kayu 
manis NIT Madu NIT 

III. Kelembagaan 1. Jumlah 
kelompok 
usaha 
produsen/ 
koperasi 

1 7,78 1 7,78 2 8,89 1 7,78 

2. Asosiasi 
Kelompok 
Usaha 

1  1  1  1  

3. Aturan 1 1 1 1 
4. Peran Institusi 2 2 2 2 
5. Standar 

komoditi 1  1  1  1  
6. Sarana 

/Fasilitas 
pengembangan 
komoditi 

1  1  1  1  

IV. Sosial 1. Pelibatan 
masyarakat 2 10 1 7,5 2 10 2 10 

2. Kepemilikan 
usaha 2  2  2  2  

V. Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 10 1 5 1 5 2 10 
2. Teknologi 

pengolahan 
hasil 

2  1  1  2  

  TNU 54,44 45,28 47,89 56,44 
  Ketetapan NU 2 NU 3 NU 3 NU 2 

 
Berdasarkan perhitungan nilai unggulan dari keempat HHBK tersebut, diketahui bahwa gaharu dan 

lebah madu termasuk ke dalam kelas unggulan 2. Gaharu memiliki total nilai unggulan sebesar 54,44 dan 
lebah madu dengan total nilai unggulan 56,44. Sementara itu jenis bambu dan kayu manis termasuk ke dalam 
nilai unggulan 3 dengan total nilai unggulan masing-masing secara berurutan 45,28 dan 47,89. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya HHBK jenis gaharu dan lebah madu yang dapat dijadikan sebagai 
HHBK unggulan Kabupaten HST. 

 Masyarakat Kabupaten HST secara swadaya menanam gaharu sejak sekitar tahun 2001. Saat ini 
tanaman gaharu sudah ada yang menghasilkan. Tanaman gaharu tersebut kini sudah dikembangkan 
masyarakat di Desa Mandastana Kecamatan Batu Benawa, Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara 
dan Desa Kambat Kecamatan Pandawan. 

Pemasaran gaharu tidaklah sulit, kebanyakan calon pembeli datang langsung ke HST untuk 
bertransaksi seperti calon pembeli dari Jakarta. Namun kebutuhan pasar yang tinggi ini belum bisa diimbangi 
dengan jumlah produksi. Masih banyak masyarakat di daerah yang belum tahu prospek bisnis berkebun 
pohon gaharu. Bagi petani gaharu, kemampuan mereka juga masih terbatas dalam hal budidaya gaharu, dan 
alat yang digunakan masih mengandalkan alat-alat tradisional. 

Pemerintah dalam mengembangkan potensi ini telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan 
bantuan berupa bibit, penyuntikan, dan pemasaran serta pelatihan-pelatihan. Guna menunjang upaya 
perluasan budidaya gaharu, telah dilakukan penanaman 10.000 batang gaharu pada lahan 25 ha di Hantakan. 
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Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat 
2° 1’ 37” - 2° 35’ 58” Lintang Selatan dan 144° 50’ 58” - 115° 50’ 24” Bujur Timur. Dengan luas wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 892.7 km² atau hanya sekitar 2,38 % dibandingkan dengan luas 
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/ kelurahan 
sebanyak 219 desa/kelurahan. 

Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut : 
1. Sebelah utara : Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan 

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan; 
2. Sebelah barat : Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala 

Provinsi Kalimantan Selatan; 
3. Sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, dan Hulu Sungai Tengah; 
4. Sebelah timur : Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran 
rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara 
periodik. Kurang lebih 89 % adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara 
optimal. Secara morfologi, seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kemiringan 0-2 
% dan di kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan air laut. Topografi Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah 
pemekaran hanya berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di 
daerah Kecamatan Amuntai Utara. 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan 
hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Balangan yang bertemu di Sungai Nagara. Sementara 
itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading terus ke Danau 
Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai 
sarana transportasi air. Jika diamati dari segi pemanfaatan lahan, maka sebagian besar wilayah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara masih berupa hutan rawa yaitu seluas 28.986 ha (31,73 %) dan persawahan 25.492 ha 
(27,91 %). Sedangkan yang dimanfaatkan sebagai pemukiman tempat tinggal baru seluas 4.285 ha (4,69 %). 
Selebihnya, 32.587 ha (35,67 %) atau lebih dari sepertiga luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa 
kebun campuran, hamparan rumput rawa, danau dan lainnya. 

Besarnya luasan hutan rawa ini merupakan habitat bagi tanaman-tanaman air. Di antara tanaman air 
yang tumbuh di hutan rawa Hulu Sungai Utara adalah seperti eceng gondok, purun, ganggang dan lain-lain. 
Dari sekian banyak potensi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Permenhut Nomor P.35 
/Menhut-II/2007 purun merupakan HHBK dari kelompok hasil tumbuhan dan tanaman dari golongan 
lainnya. Selain itu Kabupaten HSU juga memiliki potensi HHBK lainnya berupa sagu dan bambu. 

Lebih lanjut, dilakukan analisis nilai unggulan dari purun, sagu dan bambu berdasarkan Permenhut No 
P.21/Menhut-II/2009. Hasil analisis nilai unggulan purun, sagu dan bambu ini dapat dilihat pada Tabel 10. 

Berdasarkan hasil analisis nilai unggulan, purun termasuk ke dalam nilai unggulan 2 dengan total nilai 
unggulan 74,22. Secara terperinci dari 5 kriteria yang ada, kriteria ekonomi adalah kriteria dengan nilai yang 
kurang. Berdasarkan informasi dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, hingga saat ini pasar 
ekspor belum terjamah oleh industri kerajinan anyaman. Alasannya adalah produktivitas yang masih rendah. 
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Hasil-hasil kerajinan telah sering diikutsertakan dalam berbagai agenda pameran yang mampu mengundang 
berbagai investor besar seperti dari Korea. Namun sayangnya, para pengrajin tidak bersedia melakukan 
kerjasama ini dikarenakan para pengrajin tidak sanggup / kewalahan memenuhi target produksi. 
Ketidaksanggupan ini didasarkan pada kurangnya tenaga kerja, alat yang masih sederhana, dan ketersediaan 
bahan baku. 

 
Tabel 10. Nilai unggulan HHBK Kabupaten HSU 

Kriteria Indikator Purun NIT Sagu NIT Bambu NIT 

I. Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 21,67 1 15,00 1 13,33 
2. Nilai perdagangan lokal 1  1 1  
3. Lingkup pemasaran 2  1 1  
4. Potensi Pasar Internasional 1  1 1  

5. Mata rantai pemasaran 3  1 1  

6. Cakupan pengusahaan 3  3 2  
7. Investasi usaha 2  1 1  

II. Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 2 12,00 1 9,00 1 9,00 
2. Penyebaran 3  1 1  
3. Status konservasi 3  3 3  
4. Budidaya 1  1 1  
5. Aksesibilitas ke sumber 3  3 3  

III. Kelembagaan 1. Jumlah kelompok usaha produsen/ 
koperasi 3 15,56 1 6,67 1 6,67 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 3  1 1  
3. Aturan 3  1 1  
4. Peran Institusi 3  1 1  
5. Standar komoditi 1  1 1  

6. Sarana/Fasilitas pengembangan 
komoditi 1  1  1  

IV. Sosial 1. Pelibatan masyarakat 3 15,00 2 7,50 2 7,50 
2. Kepemilikan usaha 3  1 1  

V. Teknologi 1. Tek. Budidaya 1 10,00 1 7,50 1 5,00 

2. Teknologi pengolahan hasil 3  2  1  

  TNU  74,22 45,67  41,50 

  Ketetapan  NU 2 NU 3  NU 3 
 

Hasil olahan anyaman purun biasanya juga dikombinasikan dengan jenis lain seperti bambu, eceng 
gondok dan rotan. Bambu dan rotan diperoleh produsen dari daerah lain. Bambu banyak berasal dari 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan rotan berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Tengah. Sehingga dapat disimpukan bahwa bambu dan rotan ini bukan termasuk ke dalam unggulan 
walaupun terdaftar sebagai HHBK menurut Permenhut Nomor P.35/Menhut-II/2007. Sedangkan bahan baku 
eceng gondok berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kelimpahan yang sangat tinggi, namun 
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tidak terdaftar sebagai HHBK. Adanya bahan baku dari luar ini juga mengakibatkan peningkatan biaya 
produksi sehingga harga sebuah produk juga ikut naik. 

Para pengrajin hanya mampu memenuhi permintaan dalam jumlah terbatas dan ini biasanya dilakukan 
oleh pengusaha dari luar kabupaten. Oleh sebab itu, hasil kerajinan anyaman purun banyak dikirim ke kota-
kota lain baik itu di Kalimantan Selatan maupun ke luar pulau Kalimantan. Daerah-daerah yang sering 
menjadi tujuan pemasaran adalah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta, Bali, Sulawesi, 
dan Yogyakarta.Untuk daerah Kalimantan Selatan sendiri, seluruh kota/kabupaten menjadi daerah tujuan 
pemasaran dari anyaman purun ini. 

Di Kabupaten HSU sendiri, tanaman purun tersebar di seluruh kecamatan dengan presentasi yang 
berbeda-beda.Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang adalah kecamatan yang memiliki potensi purun 
yang paling tinggi mengingat hampir seluruh wilayah di dua kecamatan ini merupakan daerah rawa. 
Sayangnya dengan besarnya kelimpahan ini, masyarakat belum membudidayakannya dan lebih banyak 
mengandalkan purun yang tumbuh alami. Selama ini, teknik yang dilakukan oleh masyarakat guna 
mendapatkan tunas baru adalah dengan cara membakar rumpun sisa pemanenan. Teknik ini efektif untuk 
mempercepat tumbuhnya tunas purun. 

Tanaman purun ini mampu menghidupkan industri dari hulu hingga hilir. Usaha ini juga melibatkan 
banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha ini adalah mulai dari masyarakat pengumpul, 
pengusaha UMKM, dan pemerintah. Masyarakat pengumpul adalah masyarakat di sekitar hutan rawa di 
mana purun tumbuh. Pengusaha UMKM merupakan kelompok usaha bersama (KUB) yang ada di 
kecamatan. Biasanya masyarakat pengumpul juga mengambil peran sebagai pengrajin. Hasil olahan dari 
mereka selanjutnya dijual melalui KUB. 

Di Kabupaten HSU, yang terbanyak menghasilkan kerajinan anyaman purun adalah Kecamatan Sungai 
Pandan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Amuntai Utara dan 
Kecamatan Babirik. Pada tahun 2011 terdapat sekitar 12.337 unit usaha anyaman purun dengan 22.399 
tenaga kerja. Pendapatan pengrajin rata-rata berkisar antara Rp. 5.000.00 – Rp. 15.000.00 per harinya. Hal 
tersebut membuktikan bahwa industri purun secara ekonomis memberikan dampak positif arena membuka 
peluang untuk penghasilan tambahan keluarga. 

Peranan yang diambil pemerintah adalah sebagai mediator antara pengusaha UMKM dan konsumen / 
industri besar misalnya dengan mengikutsertakan produk-produk anyaman purun pada berbagai kegiatan 
pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti pameran di Belanda tahun 2012. Pemerintah 
juga memfasilitasi masyarakat untuk kegiatan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan 
serta inovasi dari masyarakat dalam mengolah anyaman purun. Pemerintah juga senantiasa mencarikan 
sponsor dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti dari PT. Adaro. Kerjasama antara masyarakat pengusaha dan 
bank juga merupakan hasil mediasi dari pemerintah sehingga masyarakat pengusaha mendapatkan 
kemudahan dalam pinjaman modal untuk pengembangan usaha mereka. Demi memudahkan pembeli 
sekaligus untuk menunjang pariwisata Kabupaten HSU, pemerintah daerah sedang mengupayakan 
pembangunan pasar untuk barang-barang kerajinan. Dengan begitu, hasil-hasil kerajinan tersebut tidak hanya 
ditemukan pada hari Kamis subuh saja, tetapi juga dapat dibeli pada hari-hari biasa. 

Sayangnya, tingginya peran pemerintah ini belum diimbangi adanya peraturan daerah yang mengikat 
terhadap komoditi purun ini baik mulai dari peraturan terkait sebaran potensinya, hingga pemasarannya. 
Produk-produk olahan purun juga belum memiliki standar baku seperti dari SNI. Selama ini, produsen 
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memproduksi anyaman purun berdasarkan pesanan dari konsumen. Oleh sebab itu, ke depannya diperlukan 
adanya suatu peraturan yang jelas terkait komoditi ini sehingga kontinuitas produksi dan kualitas tetap 
terjaga. 

Bambu merupakan jenis HHBK yang mulai dikembangkan / dibudidayakan di Kabupaten HSU. 
Tanaman bambu ini dapat dijumpai di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Haur Gading. Pada 
Tahun 2012 telah dilakukan penanaman sebanyak 4.000 pohon dan pada tahun 2011 sebanyak 1.000 pohon. 
Tanaman bambu ini berasal dari Provinsi Banten. Hasil perhitungan nilai unggulan diketahui bahwa bambu 
memiliki TNU 41,50 dan termasuk ke dalam kategori nilai unggulan 3 atau bukan termasuk unggulan. 

Sagu dapat pula ditemukan di Kabupaten HSU. Peruntukan sagu masih tradisional, yaitu sebatas pakan 
ternak itik maupun diolah tepung. Pengembangan sagu lebih lanjut tidak dilakukan. Sagu yang dipanen juga 
merupakan sagu yang tumbuh alami bukan merupakan suatu hasil budidaya. 

Kabupaten HSU juga memiliki potensi lainnya yang sangat melimpah, yaitu tanaman Eceng Gondok 
mengingat lahan di Kabupaten HSU ini didominasi oleh rawa. Berdasarkan Permenhut No P.35/Menhut-
II/2007 eceng gondok bukan termasuk ke dalam HHBK sehingga tidak dapat dilaporkan dalam kegiatan ini. 
Namun sebagai gambaran, eceng gondok telah mampu diolah oleh masyarakat Kabupaten HSU menjadi 
barang-barang kerajinan. Produk-produk kerajinan dari eceng gondok ini telah merambah pasar nasional, 
seperti Jawa, Bali dan Sulawesi. 

 
 

Gambar 1. Tanaman Purun 
 

Kabupaten Balangan 
Kabupaten Balangan terletak pada koordinat 020.01’37” sampai dengan 020.35’.58” Lintang 

Selatan. 1140.50’.24” sampai dengan 1150.50’.24” Bujur Timur. Kabupaten Balangan memiliki batas-batas 
wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur. 
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota Baru. 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
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Berdasarkan hasil survey tim terhadap HHBK yang ada di Kabupaten Balangan, diketahui bahwa 
terdapat HHBK dari jenis gaharu, bambu dan aren. Hasil analisis nilai unggulan dari masing-masing jenis 
HHBK tersebut dapat dilihat pada Tabel 11. Hasil perhitungan nilai unggulan dari ketiga jenis HHBK yaitu 
gaharu dengan TNU 65,83 dan termasuk dalam NU 2; bambu dengan TNU 45,28 dan termasuk ke dalam NU 
3; dan aren dengan TNU 48,44 dan termasuk ke dalam NU 3. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui 
bahwa hanya gaharu yang dapat dijadikan sebagai HHBK unggulan dari Kabupaten Balangan. 

 
Tabel 11.Nilai unggulan HHBK Kabupaten Balangan 

Kriteria Indikator Gaharu NIT bambu NIT Aren NIT 

I.  Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 23,33 1 15,00 1 16,67 
2. Nilai perdagangan lokal 1 1 1 
3. Lingkup pemasaran 3 1 1 
4. Potensi Pasar Internasional 3 1 1 
5. Mata rantai pemasaran 3 2 2 
6. Cakupan pengusahaan 2 2 3 
7. Investasi usaha 1 1 1 

II.  Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 1 10,00 2 10,00 1 9,00 
2. Penyebaran 1 1 1 
3. Status konservasi 2 3 3 
4. Budidaya 3 1 1 
5. Aksesibilitas ke sumber 3 3 3 

III. Kelembagaan 1. Jumlah kelompok usaha produsen/ 
koperasi 1 10,00 1 7,78 1 7,78 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 3 1 1 
3. Aturan 1 1 1 
4. Peran Institusi 2 2 2 
5. Standar komoditi 1 1 1 
6. Sarana/Fasilitas pengembangan 

komoditi 1  1  1  

IV. Sosial 1. Pelibatan masyarakat 3 12,50 1 7,50 2 10,00 
2. Kepemilikan usaha 2 2 2 

V.  Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 10,00 1 5,00 1 5,00 

2. Teknologi pengolahan hasil 2  1  1  

  TNU 65,83 45,28 48,44 

  Ketetapan NU 2 NU 3 NU 3 
 

Gaharu merupakan tanaman dengan potensi pasar yang tinggi. Pemasaran gaharu yang berasal dari 
Kabupaten Balangan telah mencapai beberapa negara seperti Saudi Arabia, Sudan, Singapura, Oman, UEA 
dan Yaman. Namun karena keterbatasan bahan baku, nilai perdagangan dari gaharu ini masih berkisar US $ 
113.210 di tahun 2011. Selain ke luar negeri, gaharu juga dipasarkan di dalam negeri baik antar pulau dan 
propinsi, maupun lokal di dalam propinsi Jakarta dan Bali adalah beberapa daerah tujuan pemasaran nasional 
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dari gaharu ini.Sedangkan pemasaran di dalam propinsi terutama sekali ke Banjarmasin selain di ibukota-
ibukota kabupaten di Kalimantan Selatan. 

Luasnya pemasaran gaharu ini disebabkan karena adanya hubungan antara masyarakat pengumpul, 
pengusaha dan pemerintah. Masyarakat pengumpul adalah masyarakat petani pembudidaya gaharu. Lokasi-
lokasi budidaya gaharu terletak di Kecamatan Halong, Juai dan Batu Mandi.Di lokasi tersebut dapat ditemui 
sekitar 125.000 batang tanaman Gaharu. Dalam pengusahaan gaharu di Kabupaten Balangan ini juga telah 
terbentuk badan usaha yang diberi nama Gaharu Persada. Selain itu dalam upaya menjalin hubungan 
kepentingan, dibentuk asosiasi yang bernama Forum HHBK. 

 
Kabupaten Tabalong 

Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung yang terletak paling utara dari Propinsi Kalimantan 
Selatan mempunyai luas wilayah 3.946 km2 atau sebesar 10,61 % dari luas Propinsi Kalimantan Selatan. 
Pada wilayah utara dan timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan wilayah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito 
Selatan – Propinsi Kalimantan Tengah. Letak Kabupaten Tabalong sangat strategis, berada pada jalur 
‘segitiga emas’ atau segitiga pertumbuhan di antara lintas Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Selatan. Posisinya memberikan letak yang menjanjikan sebagai muara mengalirnya 
pengembangan aspek ekonomi dan sosial budaya ketiga propinsi tersebut. 

Secara umum Kabupaten Tabalong terletak di antara 1.18o LS – 2.25o LS dan 115.9° BT – 115.47° BT 
sedangkan Grid Propinsi Kalimantan Selatan dari Proyeksi UTM terletak pada Grid CE – 25 sampai BD – 39 
dengan koordinat x = 295.000 M dan y = 9.735.000 M pada zone 5° LS. Wilayah Tabalong di sebelah utara 
dan timur yang meliputi wilayah Muara Uya, Jaro, Haruai, Upau merupakan daerah bukit atau pegunungan. 
Sebanyak 11 % desa di Tabalong sebagian besar wilayahnya merupakan daerah berbukit-bukit. 

Wilayah bagian barat merupakan daerah datar berawa-rawa yang meliputi wilayah Kecamatan Banua 
Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Bintang Ara dan Murung Pudak. Sebanyak 89 % desa 
di Tabalong sebagian besar wilayahnya merupakan daerah datar. 

Kabupaten Tabalong memiliki potensi HHBK diantaranya madu, gaharu dan walet. Hasil perhitungan 
nilai unggulan dari HHBK tersebut dapat dilihat pada Tabel 12. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
ketiga jenis HHBK ini dapat dijadikan unggulan Kabupaten Tabalong, baik itu madu, gaharu dan walet 
karena sama-sama memiliki nilai unggulan 2. Namun untuk kasus ini, tim peneliti merekomendasikan bahwa 
gaharu yang dijadikan sebagai unggulan kabupaten. Hal ini disebabkan TNU dari gaharu lebih besar dari 
yang lainnya yaitu 72,06; sedangkan madu 59,50 dan walet 58,67. 

 
Tabel 12.Nilai Unggulan HHBK Kabupaten Tabalong 

Kriteria Indikator Madu NIT Gaharu NIT Walet NIT 

I. Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 15,00 1 20,00 1 16,67 

2. Nilai perdagangan lokal 1 1 1 

3. Lingkup pemasaran 1 3 2 

4. Potensi Pasar Internasional 1 1 1 

5. Mata rantai pemasaran 2 2 2 
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Kriteria Indikator Madu NIT Gaharu NIT Walet NIT 

6. Cakupan pengusahaan 1 2 1 
7. Investasi usaha 2 2 2 

II.  Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 2 12,00 3 14,00 2 12,00 
2. Penyebaran 2 3 2 
3. Status konservasi 2 2 3 
4. Budidaya 3 3 2 
5. Aksesibilitas ke sumber 3 3 3 

III. Kelembagaan 1. Jumlah kelompok usaha produsen/ 
koperasi 2 10,00 2 15,56 1 10,00 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 2 3 1 
3. Aturan 1 3 3 
4. Peran Institusi 2 3 2 
5. Standar komoditi 1 2 1 

6. Sarana/Fasilitas pengembangan 
komoditi 1  1  1  

IV. Sosial 1. Pelibatan masyarakat 3 12,50 3 12,50 3 10,00 
2. Kepemilikan usaha 2 2 1 

V. Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 10,00 2 10,00 2 10,00 

2. Teknologi pengolahan hasil 2  2  2  

  TNU 59,50 72,06 58,67 

  Ketetapan NU 2 NU 2 NU 2 
 

Penyebaran gaharu cukup banyak di wilayah utara mengingat potensi hutannya masih banyak. Potensi 
gaharu di kawasan hutan alam yang tersebar di sejumlah kecamatan cukup besar namun produksi getah 
gaharu masih belum dikelola dengan baik.Gaharu dapat dijumpai di Desa Juai Kecamatan Tanjung, Desa 
Kembang Kuning Kecamatan Haruai dan Desa Seradang Kecamatan Haruai. Daerah ini dapat dijangkau 
dengan jalur darat sepanjang tahun. 

Upaya pengembangan tanaman gaharu sendiri terus digiatkan melalui program pembuatan hutan 
tanaman rakyat, pengayaan hutan produksi serta pemeliharaan demplot Dipterocarpa yang dibina oleh Dinas 
Kehutanan Kabupaten Tabalong. Dalam pembuatan hutan rakyat 2011, penanaman masing-masing 1.100 
pohon gaharu di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung, Desa Waling dan Desa Usih Kecamatan Bintang 
Ara. Sedangkan dalam kegiatan pengayaan hutan produksi penanaman 1.980 gaharu di Desa Kinarum 
Kecamatan Upau. Di samping itu, upaya atau uji coba penyuntikan inokulan untuk merangsang produksi 
gubal gaharu juga telah dilakukan. 

Dalam melakukan pembudidayaan gaharu ini, masyarakat membuat sebuah kelompok tani dengan 
tujuan agar segala macam bentuk informasi mulai dari budidaya, teknik inokulasi, pengolahan hingga 
pemasaran dapat segera diperoleh. Banyak sekali masyarakat yang terlibat dalam usaha budidaya gaharu ini. 
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Kabupaten Tanah Laut 
Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Propinsi Kalimantan 

Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114º 30' 22" - 
115º 10' 30" BT dan 30º 30' 3" - 4º 10' 30" LS dengan luas wilayah 3.631.35 km² atau sekitar 9,71 % dari 
total luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, posisi Tanah Laut sangat strategis karena berbatasan 
langsung dengan Banjarmasin (ibukota propinsi) dan Laut Jawa, serta memiliki pantai dan pelabuhan sebagai 
jalur distribusi barang dari dan ke luar daerah. 
Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut : 
Utara   : Kota Banjarbaru 
Selatan   : Laut Jawa 
Timur   : Kabupaten Tanah Bumbu 
Barat   : Laut Jawa 

Keadaan wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan bergunung-gunung, dataran rendah, serta pantai, 
dan rawa. Jenis tanahnya sangat beragam yaitu latosol (29,17 %), podsolik (32,98 %), alluvial (32,26 %), dan 
organosol (5,59 %). Dari segi pemanfaatannya, lahan tersebut terdiri dari pemukiman, persawahan, tegalan, 
kebun campuran, perkebunan, alang-alang/semak, dan hutan. 

Beberapa jenis HHBK dapat dijumpai di Kabupaten Tanah Laut.yaitu seperti madu, walet dan arang. 
Hasil perhitungan nilai unggulan dari HHBK tersebut dapat dilihat pada Tabel 13 berikut. 

 
Tabel 13. Nilai Unggulan HHBK Kabupaten Tanah Laut 

Kriteria Indikator Madu NIT Arang NIT Walet NIT 

I.  Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 15,00 1 25,00 1 16,67 
2. Nilai perdagangan lokal 1 1 1 
3. Lingkup pemasaran 1 3 2 
4. Potensi Pasar Internasional 1 3 1 
5. Mata rantai pemasaran 2 3 2 
6. Cakupan pengusahaan 1 2 1 
7. Investasi usaha 2 2 2 

II.  Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 2 12,00 3 12,00 2 12,00 
2. Penyebaran 1 2 2 
3. Status konservasi 3 3 3 
4. Budidaya 3 1 2 
5. Aksesibilitas ke sumber 3 3 3 

III.  Kelembagaan 1. Jumlah kelompok usaha 
produsen/ koperasi 2 11,11 2 13,33 1 10,00 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 2 1 1 
3. Aturan 1 3 3 
4. Peran Institusi 3 3 2 
5. Standar komoditi 1 2 1 

6. Sarana/Fasilitas pengembangan 
komoditi 1  1  1  
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Kriteria Indikator Madu NIT Arang NIT Walet NIT 

IV.  Sosial 1. Pelibatan masyarakat 3 12,50 3 12,50 2 10,00 
2. Kepemilikan usaha 2 2 2 

V.  Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 10,00 1 10,00 2 10,00 
2. Teknologi pengolahan hasil 2 3 2 

  TNU 60,61 72,83 58,67 

  Ketetapan NU 2 NU 2 NU 2 
  

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa madu, arang dan walet memiliki NU yang sama 
yaitu 2. Total nilai unggulan dari madu adalah 60,61; arang 72,83 dan walet 58,67. Apabila dilihat dari angka 
tersebut, maka yang dapat direkomendasikan sebagai unggulan adalah arang. Namun peneliti lebih 
merekomendasikan madu sebagai HHBK unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Alasannya adalah bahwa 
arang berasal dari kayu yang kemudian diolah melalui proses pembakaran yang dikhawatirkan sumber bahan 
baku ini akan terus menurun jumlahnya apalagi bila jenis bahan baku kayu yang digunakan spesifik misalnya 
Alaban. Dengan kenyataan inilah bahwa arang tidak layak untuk dijadikan sebagai unggulan kabupaten. 

Madu dapat dijumpai di Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Takisung. Dalam budidayanya, 
kelompok tani masyarakat dibina oleh Dinas Kehutanan Tanah Laut. Bentuk pembinaan yang dilakukan 
adalah berupa kegiatan pelatihan, pengadaan bahan dan peralatan budidaya, penanaman jenis pohon sumber 
pakan seperti kaliandra. Di kesempatan lain juga dilakukan pengiriman ketua kelompok untuk mengikuti 
pelatihan di Pulau Jawa melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. 

Pasokan madu saat ini masih jauh dari harapan karena tidak dapat mencukupi kebutuhan pasar yang 
potensial. Madu-madu yang diproduksi biasanya dipasarkan di Kota Banjarmasin dan Kota Pelaihari. 
Kebanyakan pelanggan madu dari Tanah Laut ini adalah apotek dan biasanya diambil langsung ke desa 
tersebut. 

Potensi madu ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Bentuk 
pengembangan tersebut di antaranya adalah penambahan jumlah stup, penambahan ketersediaan pasokan 
tanaman pakan lebah melalui kegiatan penanaman dan inovasi teknologi pengolahan hasil. 

 
Kabupaten Tanah Bumbu 

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 2o52’ – 3o47’ Lintang Selatan dan 
115o15’ – 116o04’ Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) 
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. 
Wilayahnya berbatasan dengan : 
� Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur.  
� Laut Jawa di sebelah selatan.  
� Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat.  

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066.96 km2 (506.696 ha) atau 13,50 % dari 
total luas Provinsi Kalimantan Selatan.Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang 
mencakup 31,76 % dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki 
luas wilayah terkecil sebesar 110.42 km2 atau hanya 2,18 % dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. 
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Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, 
Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji.  

Beberapa potensi HHBK yang dapat ditemui di kabupaten Tanah Bumbu adalah gaharu dan kayu 
manis. Hasil perhitungan nilai unggulan dari HHBK tersebut terlihat pada Tabel 14. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa kayu manis memiliki nilai unggulan 2 sedangkan gaharu memiliki nilai unggulan 3. 
Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa kayu manis sebagai HHBK unggulan Kabupaten Tanah 
Bumbu. 
 
Tabel 14. Nilai unggulan HHBK Kabupaten Tanah Bumbu 

kriteria Indikator Gaharu NIT Kayu 
Manis NIT 

I.  Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 13,33 1 15,00 

2. Nilai perdagangan lokal 1 1 

3. Lingkup pemasaran 1 1 

4. Potensi Pasar Internasional 1 1 

5. Mata rantai pemasaran 1 2 

6. Cakupan pengusahaan 2 2 

7. Investasi usaha 1 1 

II.  Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 1 10,00 3 14,00 

2. Penyebaran 1 2 

3. Status konservasi 2 3 

4. Budidaya 3 3 

5. Aksesibilitas ke sumber 3 3 

III. Kelembagaan 1. Jumlah kelompok usaha produsen/ 
koperasi 1 7,78 1 7,78 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 1 1 

3. Aturan 1 1 

4. Peran Institusi 2 2 

5. Standar komoditi 1 1 

6. Sarana/Fasilitas pengembangan komoditi 1 1 

IV. Sosial 1. Pelibatan masyarakat 3 12,50 3 12,50 

2. Kepemilikan usaha 2 2 

V. Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 7,50 2 10,00 

2. Teknologi pengolahan hasil 1 2 

    TNU 51,11 59,28 

    ketetapan NU 3 NU 2 
 
Kabupaten Kota Baru 

Posisi Kabupaten Kotabaru secara geografis terletak di sisi tenggara propinsi Kalimantan Selatan 
dengan titik koordinat diantara 2 20'-4 56' Lintang Selatan dan 115 29'-116 30' Bujur Timur dengan ibukota 
Kotabaru. Batas wilayah dari Kabupaten Kotabaru adalah: 
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1. Utara dengan propinsi Kalimantan Timur 
2. Timur dengan Selat Makasar 
3. Selatan dengan Laut Jawa 
4. Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan 

Kabupaten Tanah Bumbu. 
 

Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten terluas di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 
9.442.46 km2 atau lebih kurang seperempat luas wilayah propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru 
terbagi menjadi 20 kecamatan dan 192 kelurahan/desa.Wilayah Kabupaten Kotabaru juga terdiri dari 45 
pulau besar dan kecil, yang terbesar adalah Pulau Laut dan di antaranya ada beberapa pulau yang dapat 
dikategorikan sebagai pulau besar yaitu Pulau Sebuku, Pulau Kunyit, dan Pulau Sewangi. 

Pada kabupaten Kotabaru dapat dijumpai beberapa HHBK yaitu madu, gaharu dan rotan.Hasil 
perhitungan keunggulan dari ketiga HHBK tersebut dapat dilihat pada Tabel 15. Hasil perhitungan sesuai 
Tabel 10 menunjukkan bahwa madu memiliki total nilai unggulan 53,28 sehingga ditetapkan menjadi nilai 
unggulan 3. Artinya bahwa madu di Kabupaten Kotabaru tidak dapat dijadikan unggulan. Sementara untuk 
rotan dan gaharu masing-masing memiliki nilai unggulan secara berurutan adalah 57,39 dan 58,72 yang 
berarti termasuk NU 2. Nilai ini menunjukkan bahwa rotan dan gaharu dapat dijadikan unggulan kabupaten 
ini. Lebih spesifik lagi dapat ditentukan bahwa gaharu sebagai unggulan Kabupaten Kotabaru karena TNU-
nya lebih besar dari rotan. 

Rotan di Kabupaten Kotabaru dapat dijumpai di Kecamatan Pamukan Selatan Desa Bapara, 
Kecamatan Hampang Desa Hampang dan Desa Muara Urie, Kecamatan Sungai Durian Desa Gendang 
Timburu dan Desa Buluh Kuning, dimana lebih dari 20% masyarakatnya yang terlibat dalam usaha rotan ini. 
Lokasi dimana rotan ini ditemukan masih tergolong sulit dijangkau, tidak sepanjang tahun dapat dikunjungi. 

Rotan yang dimanfaatkan masyarakat adalah masih terbatas rotan alami.Hal ini disebabkan oleh 
teknologi budidaya yang dikuasai oleh masyarakat masih rendah.Selain itu penguasaan masyarakat terhadap 
teknologi pengolahan hasil juga masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah tidak 
adanya standar yang mengatur segala hal terkait rotan dan sarana / fasilitas pengembangan yang masih 
minim dan sederhana. Hasil produksi yang bisa diperoleh dari rotan adalah sekitar 300 kg/ha. Rotan hasil 
pemanenan biasanya dipasarkan pada skala lokal dan nasional. Pemasaran skala lokal adalah ke Banjarmasin 
dan ibukota kabupaten dan daerah sekitarnya. Pemasaran skala nasional adalah ke Surabaya. 

Gaharu yang ada di Kabupaten Kotabaru dapat dijumpai di Kecamatan Kelumpang Selatan Desa 
Sungai Nipah Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Pulau Laut Timur Desa Berangas, Desa Betung, 
Desa Seratak, Kecamatan Pulau Laut Tengah Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Utara Desa Semayap dan 
Desa Stagen. Gaharu ini merupakan hasil budidaya / penanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Total luas 
penananam adalah 185.82 ha. Dalam pengusahaannya gaharu dilakukan oleh masyarakat secara perorangan 
dan secara berkelompok (kelompok tani). 
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Tabel 15.Nilai unggulan HHBK Kabupaten Kotabaru 

kriteria Indikator Madu NIT Rotan NIT Gaharu NIT 

I.  Ekonomi 1. Nilai perdadangan ekspor 1 11,67 1 16,67 1 15,00 
2. Nilai perdagangan lokal 1 1 1 
3. Lingkup pemasaran 1 2 2 
4. Potensi Pasar Internasional 1 1 1 
5. Mata rantai pemasaran 1 1 2 
6. Cakupan pengusahaan 1 2 1 
7. Investasi usaha 1 2 1 

II.  Biofisik dan 
Lingkungan 

1. Potensi tanaman 2 13,00 3 11,00 3 14,00 
2. Penyebaran 2 2 3 
3. Status konservasi 3 3 2 
4. Budidaya 3 1 3 
5. Aksesibilitas ke sumber 3 2 3 

III. Kelembagaan 1. Jumlah kelompok usaha 
produsen/ koperasi 2 11,11 2 12,22 2 12,22 

2. Asosiasi Kelompok Usaha 1 1 1 
3. Aturan 3 3 3 
4. Peran Institusi 2 3 2 
5. Standar komoditi 1 1 2 
6. Sarana/Fasilitas 

pengembangan komoditi 1  1  1  

IV. Sosial 1. Pelibatan masyarakat 1 7,50 2 10,00 2 10,00 
2. Kepemilikan usaha 2 2 2 

V.  Teknologi 1. Tek. Budidaya 2 10,00 2 7,50 2 7,50 

2. Teknologi pengolahan hasil 2 1 1 

  TNU 53,28 57,39 58,72 

  Ketetapan NU 3 NU 2 NU 2 

Hasil pemanenan gaharu telah dipasarkan ke berbagai daerah, terutama sekali ke Jakarta. Daerah 
tujuan pemasaran lainnya adalah negara-negara di Timur Tengah. Peranan pemerintah melalui Dinas 
Kehutanan Kabupaten sangat berarti bagi pengembangan gaharu di daerah ini. Bentuk peranan pemerintah 
dalam pengembangan gaharu ini adalah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan bagi petani gaharu dan 
membantu informasi pemasaran. Saat ini masyarakat telah menguasai teknologi budidaya gaharu seperti 
teknologi inokulasi untuk memproduksi gaharu. Sedangkan teknologi pengolahan hasil masih sebagian 
dikuasai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan-pelatihan terkait pengolahan hasil agar 
produk yang dihasilkan dapat bervariasi dan dapat meningkatkan harga jual. 
 

PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Kabupaten Banjar memiliki HHBK unggulan berupa gaharu 
2. Kabupaten Tapin memiliki HHBK unggulan berupa gaharu 
3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki HHBK unggulan berupa kayu manis 
4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki HHBK unggulan berupa madu 
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5. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki HHBK unggulan berupa purun 
6. Kabupaten Balangan memiliki HHBK unggulan berupa gaharu 
7. Kabupaten Tabalong memiliki HHBK unggulan berupa gaharu 
8. Kabupaten Tanah Laut memiliki HHBK unggulan berupa madu 
9. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki HHBK unggulan berupa kayu manis 
10. Kabupaten Kota Baru memiliki HHBK unggulan berupa gaharu 
 

Saran 
Saran yang dapat diberikan dari kegiatan penelitian ini adalah perlunya pengembangan terhadap HHBK 

yang ada, terlebih HHBK yang menjadi unggulan Kabupaten dan Provinsi 
 

REKOMENDASI PENETAPAN HHBK UNGGULAN 
Berdasarkan hasil kegiatan penelitian, dapat direkam HHBK setiap kabupaten di Kalsel beserta nilai 

unggulannya. Data ini dapat dilihat pada Tabel 16. Berdasarkan data Tabel 16 tersebut.dapat diberikan 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Gaharu dan lebah madu dapat dijadikan sebagai HHBK unggulan provinsi 
2. Perlu ketegasan hukum terhadap HHBK unggulan yang ada. baik dari segi biofisik dan lingkungan, 

maupun hasil dan pemasarannya. 
3. Perlu keterkaitan antara SKPD terkait (Dinas Kehutanan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM, BAPPEDA) dalam pengembangan HHBK unggulan ini. 
4. Gaharu dapat dijadikan sebagai HHBK unggulan provinsi namun statusnya masuk ke dalam CITES 

Appendix II menyebabkan penebangan kayu gaharu dan ekspor hasil ikutannya seperti gubal gaharu 
harus dibatasi. Untuk itu perlu adanya perluasan pembudidayaan tanaman tersebut. 

 

Tabel 16. Hasil hutan bukan kayu yang dapat dijaadikan unggulan setiap kabupaten  

Kabupaten 
HHBK Unggulan 

Rotan Gaharu Bambu Kayu 
Manis Aren Kemiri Purun Lebah 

Madu Walet Arang Sagu 

Banjar - � - -   
Tapin � -   - 
Hulu Sungai 
Selatan   - � - -      

Hulu Sungai 
Tengah  - - -    �    

Hulu Sungai 
Utara   -    �    - 

Balangan � - -    
Tabalong � - -   
Tanah Laut � - -  
Tanah Bumbu - � -    
Kotabaru - � -    
Jumlah 0 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 

Keterangan: 
� = unggulan kabupaten 
- = bukan unggulan kabupaten 
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ABSTRAK 

 
Informasi tentang nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu (HHBK) nasional secara periodik diduga 

belum tersedia secara baik dan lengkap. Hal tersebut disebabkan karena data fisik dan nilainya belum secara 
eksplisit diketahui, karena sebagian besar produk HHBK belum tertangani dengan memadai. Oleh karena itu, 
penting bagi Kemenhut untuk melaksanakan inventarisasi secara komprehensif terkait HHBK, mulai dari 
perencanaan produksi sampai dengan pemasaran. Judul makalah ini merupakan salah satu problem dalam 
rangka meningkatkan potensi ekonomi HHBK. Informasi tersebut untuk mengetahui : (1) potensi fisik, (2) 
nilai ekonomi produk, (3) kontribusi ekonomi HHBK, (4) strategi pengembangan pada tataran regional, dan 
nasional, (5) kontinuitas peluang pekerjaan, (6) meminimumkan degradasi SDH, dan (7) mengetahui 
kontribusi ekonomi dengan parameter : PAD, PDRB, PNBP, sebagai bentuk keberadaan HHBK secara 
intrinsik. Dari hasil penelitian dan kajian secara umum valuasi ekonomi terkait dengan beberapa parameter 
tersebut di atas belum tersedia informasinya secara akurat. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi 
penetapan harga per jenis produk HHBK untuk mengetahui apakah harga yang ada saat ini sudah merupakan 
harga yang wajar atau belum. Penggunaan metode CVM, IVM, dan MVM dapat digunakan untuk 
menemukan harga sesuai dengan proses produksinya. Dengan didapatnya informasi tersebut dapat dirancang 
strategi pengembangan pemasarannya untuk mengetahui kontribusi ekonomi dari sektor kehutanan. Oleh 
karena jenis HHBK sesuai dengan Permenhut No.P.35/Menhut-II/2007, No.P.19/2009, No.21/2009, dan 
Peraturan Pemerintah No.12, tahun 2014 tentang penetapan harga patokan HHK dan HHBK untuk 
menghitung PSDH sebagai komponen PNBP adalah sangat banyak, maka paper hanya akan membahas 
beberapa produk tertentu kelompok HHBK yang termasuk dalam klasifikasi : ”major forest product”, dan ” 
minor forest product”. Saran penulis terkait dengan judul makalah adalah, bahwa saat ini sudah mendesak 
untuk segera dilaksanakan penelitian terstruktur secara periodik tentang perkembangan HHBK ditinjau dari 
aspek valuasi ekonomi untuk lebih memperoleh profil kontribusinya bagi regulator dan para pihak terkait.  
 
Kata kunci : penetapan harga, pemasaran, intrinsik, potensi ekonomi, PNBP     
 

 
PENDAHULUAN 

Potensi ekonomi hasil hutan bukan kayu (HHBK) baik yang berasal dari kawasan hutan negara 
maupun dari lahan milik diduga cukup besar, meskipun informasi tentang besarnya nilai tersebut belum 
diketahui secara pasti karena terkendala ketersediaan data yang belum memadai. Dalam rangka 
merealisasikan konsep ekonomi hijau, maka keberadaan HHBK merupakan salah satu solusinya untuk 
mewujutkan konsep dimaksud. Penjelasannya adalah bahwa, filosofi penerapan sumber daya hutan yang 
salah satunya adalah memproduksi HHBK halal untuk dimanfaatkan sepanjang pemanfaatannya mematuhi 
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rambu-rambu kelestarian. Bukan berarti pengejawantahan konsep ekonomi hijau adalah haram untuk 
memanfaatkan sama sekali, termasuk pemanenan HHBK. Meskipun makalah ini tidak akan membahas 
secara rinci teori baku tentang konsep ekonomi hijau, tetapi dalam makalah ini sudah selayaknya untuk 
diakomodasikan karakteristiknya. Karena, sebagian besar produk HHBK berada pada kawasan hutan 
(negara) maupun lahan milik yang secara geografis merupakan kawasan sensitif dan rawan untuk dilakukan 
eksploitasi atau pemanenan secara berlebihan. Oleh karena itu filosofi penerapan konsep ekonomi hijau 
adalah implementasi kegiatan ekonomi secara berkelanjutan/lestari dengan menggunakan kaidah-kaidah 
sesuai prinsip kelestarian yang selama ini sudah menjadi referensi umum. Dengan demikian, topik seminar 
ini, yang mengangkat tema ”Peranan dan Strategi Kebijakan Pemanfaatan HHBK dalam Meningkatkan Daya 
Guna Kawasan (Hutan)” adalah sangat tepat dalam rangka merespon kondisi sumber daya hutan (SDH) yang 
sudah memprihatinkan secara fisik.  

Dari informasi Kementerian Kehutanan RI dikatakan bahwa justru potensi HHBK yang hingga saat ini 
sudah memiliki nilai ekonomi dengan prospek pasar baik domestik maupun ekspor jika dikalkulasi ternyata 
kontribusinya lebih dominan dibandingkan dengan potensi hasil hutan kayu (HHK). Meskipun produk yang 
diperdagangkan tersebut masih berupa bahan baku (raw material), dan sedikit berupa produk antara 
(intermediate product). Merupakan tantangan bagi jajaran kementerian terkait untuk mampu mendesign 
pengembangan produk HHBK sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan potensi ekonomi produk 
dimaksud melalui strategi pengembangan untuk memperoleh nilai tambah (added value). Untuk dapat 
menjawab beberapa problema terkait dengan pengembangan HHBK, makalah ini akan fokus pada 
pembahasan tentang strategi penetapan harga dan pengembangan pemasaran produk dimaksud. Hanya 
dengan mengetahui informasi tentang dua hal tersebut, kontribusi HHBK secara ekonomi, baik bagi 
individu, korporasi, maupun pemerintah akan dapat diketahui rasionalitas dan efisiensinya.  

Hasil pembahasan kelak akan dapat digunakan sebagai input bagi penentu kebijakan terkait dengan 
dikeluarkannya beberapa Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) tentang penetapan harga patokan HHK 
dan HHBK sebagai dasar untuk menghitung nilai intrinsik-nya yang dianalogikan sebagai pajak sumber daya 
hutan (PSDH) untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara periodik. Peraturan dimaksud adalah : 
(1) Permenhut No.P.35/Menhut-II/2007, (2) Permenhut No.P.19/Menhut-II/2009, (3) Permenhut 
No.21/Menhut-II/2009, dan (4) Peraturan Pemerintah/PP No.12, tahun 2014 yang keseluruhannya adalah 
tentang ”Penetapan Harga Patokan Kayu (HHK), dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), meliputi produk-
produk yang termasuk dalam klasifikasi : (a) Major Forest Product, dan (b) Minor Forest Product. Menurut 
pasal 3, PP No. 12 Tahun 2014 menetapkan bahwa harga patokan (dasar) untuk hasil hutan bukan kayu 
(HHBK) adalah di tempat pengumpulan. Oleh karena itu untuk meminimumkan perbedaan pendapat dan 
antisipasi terjadinya multitafsir tentang besarnya harga yang ditetapkan tersebut, maka review teori terkait 
dengan analisis dimaksud merupakan keniscayaan untuk dipahami oleh semua pihak terkait.  

 
PENETAPAN HARGA (DASAR) HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
(Teori, Implementasi, Implikasi Kebijakan) 

Ada dugaan bahwa harga (dasar) HHBK yang saat ini berlaku di pasar belum menunjukkan 
kewajarannya menurut kaidah proses produksi dan struktur pembentukannya. Harga (dianggap wajar) dan 
layak adalah apabila diperoleh (ditemukan) pada sistem penjualan yang dikategorikan sebagai pasar 
persaingan sempurna (“ Perfect Competition”). Perlu dijelaskan dalam makalah ini bahwa saat ini penetapan 
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harga dasar hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) diatur dalam PP No. 12 tahun 2014 
(pasal 3) yang mulai tahun tersebut dikembalikan penetapannya ke Kementerian Kehutanan RI, yang 
sebelumnya penetapan tersebut dibuat oleh Kementerian Perdagangan RI. Apabila sistem pemasaran tersebut 
tidak ditemukan, sebagai pendekatan (proxi) dapat menggunakan trend harga (sudah divalidasi), yang 
merupakan hasil analisis harga rata-rata dari beberapa segmen permintaan terhadap produk yang 
bersangkutan dalam dimensi waktu, dengan memperhitungkan semua komponen biaya mulai dari hutan 
sampai dengan tempat pengumpulan/penjualan meski sudah berubah bentuk (Davis, 1966, 1987., Klemperer, 
1996., Gram, 2001).   

Sebagai dampaknya adalah, sering harga yang terjadi (dapat) berstatus : (a) wajar/normal, (b) lebih 
rendah/under valued, dan (c) terlalu tinggi (over valued), sehingga harga yang terbentuk memberikan 
kemungkinan ketidakpastian bagi para pihak (produsen, konsumen, pemerintah/regulator). Jika akan 
menggunakan harga tersebut sebagai bahan untuk menentukan besarnya pajak (intrinsik) atas komoditi hasil 
hutan, misalnya untuk penetapan PNBP (salah satunya). Kondisi tersebut juga mengakibatkan terjadinya 
ketimpangan penerimaan rente ekonomi atas komoditi yang dihasilkan terutama yang berasal dari kawaasan 
hutan negara. Rente yang seharusnya diterima pemerintah (misalnya) bisa bernilai rendah. Padahal sebagai 
owner, pemerintah seharusnya memperoleh nilai rente tinggi (wajar), karena penetapannya yang tidak tepat. 
Hal tersebut juga akan dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam bisnis komoditi hasil hutan (meliputi : 
kayu, dan non kayu) seperti : produsen (BUMN, pemegang hak kelola, industri, dan regulator). Oleh karena 
itu, uraian berikut akan menyajikan beberapa hal untuk merunut teori penetapan harga patokan/harga dasar 
secara terstruktur sebagai berikut:    

 
Review Teori  

Analisis penetapan harga dasar HHBK (misalnya : getah pinus, getah damar, daun kayu putih, minyak 
kayu putih, rotan, bambu, dan umbi porang) merupakan salah satu implikasi teori sebagai dasar analisis 
permintaan dan pembentukan harga hasil hutan pada umumnya. HHBK (misalnya getah), berasal dari nilai 
tegakan pinus (stumpage) di hutan yang proses pembentukannya merupakan proses produksi dengan 
beberapa ciri/ karakteristik yaitu : (1) pabrik sekaligus merupakan produk/output, sehingga lokasi 
produksinya bersifat permanen, (2) jangka waktu pembentukan nilai tegakan (sebagai harga dasar/floor 
price) memerlukan waktu yang relatif panjang, dan (3) pemanenan tegakan sangat mempengaruhi 
keseimbangan lingkungan, sehingga riap merupakan pedoman untuk menaksir produksi yang setelah 
dinyatakan cukup umur tertentu baru dapat disadap/diambil getahnya. Untuk menemukan nilai tegakan 
(pinus, agar pada umur tertentu dapat dilakukan penyadapan) ada tiga metoda yang dapat digunakan yaitu : 
(a) Cost Value Method (cost recovery atau replacement cost) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, 
efektifitas dan rasionalitas, (b) Income Value Method, dan (c) Market Value Method.  

Oleh karena itu, strategi penetapan harga termasuk penetapan harga dasar (untuk getah harus dimulai 
dari penetapan harga tegakan pinus) cenderung ditujukan untuk membantu produsen (misalnya : KPH, 
petani, dan pemerintah sebagai regulator) dalam rangka mengkaji tingkat rasionalisasi harga, ditinjau dari 
aspek kelestarian pengelolaan terhadap nilai sumber daya hutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
dalam rangka penetapan harga dasar tersebut disarankan pengelola selalu berpedoman pada nilai tegakannya 
(stumpage) untuk getah pinus dan nilai daun kayu putih sebagai bahan baku pembuatan minyak kayu putih. 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan strategi penetapan harga dalam makalah ini adalah analisis 
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penetapan harga dasar berdasarkan teori seperti dijelaskan terdahulu dan produsen diberikan kebebasan 
untuk memilih salah satu metode yang gayut dengan kondisi dan karakteristik produk yang akan dikaji 
(misalnya : getah pinus pada lahan negara, dan lahan milik; minyak kayu putih milik BUMN atau BUMS, 
dikaitkan dengan teknologi usahatani yang dilakukannya, misalnya : monokultur, multiple cropping/ 
agroforestri atau yang lain). Di samping itu aspek konsep sharing cost dan kemitraan tipe lain juga sering 
menjadi faktor penentu besarnya harga dasar yang ditemukan.  

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan penetapan harga 
dasar suatu komoditas hasil hutan adalah dimulai dengan ditemukannya nilai tegakan terlebih dahulu. 
Menurut Davis, dalam Andayani (1998), nilai tegakan pembentukannya dipengaruhi oleh beberapa faktor 
sebagai berikut : (a) biaya produksi, (b) tingkat bunga modal, (c) keadaan geografis, (d) aksesibilitas, (e) 
jarak angkut, (f) daur/rotasi/siklus tebang, (g) peruntukan dan (f) faktor eksternal non teknis, antara lain : 
kebijakan, regulasi, sosial ekonomi-politik. 

 
Implementasi  

Secara umum dinyatakan bahwa strategi penetapan harga yang dimaksud dalam makalah ini yang 
dimaksud adalah harga dasar. Harga dasar adalah harga terendah (minimum) yang ditetapkan (bisa oleh 
pemerintah, biasanya terjadi pada komoditas pokok/primer yang dibutuhkan masyarakat) untuk melindungi 
produsen dan sebaliknya harga tertinggi (maksimum) adalah harga yang ditetapkan untuk melindungi 
konsumen. (catatan : bagaimana dengan realisasi harga HHBK yang ada saat ini? (Harga dasar/Floor 
price>< harga tertinggi/Ceiling price). Saat ini harga dasar (patokan) HHBK yang ditetapkan pemerintah 
mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2014 (Tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH), pada 
pasal 3.  
 
Implikasi Kebijakan     

 Strategi pembangunan tegakan pada kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola ternyata memiliki 
banyak variasi, baik yang berada pada kawasan hutan alam maupun hutan tanaman, dan lahan milik. Pada 
kawasan hutan alam (sekunder) misalnya terdapat beberapa sistem silvikultur antara lain “Multisistem 
Silvikultur”, sedang pada kawasan hutan tanaman juga tidak hanya memiliki satu teknologi sistem silvikultur 
(monokultur, mixed cropping). Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa akan terdapat lebih dari satu nilai 
harga dasar yang diperoleh. Harga dasar kayu hutan tanaman (untuk penentuan harga getah, daun kayu putih 
misalnya), analisis penetapannya dapat menggunakan beberapa metoda yaitu CVM, IVM, dan MVM, 
dengan tetap memperhatikan faktor : jenis tanaman, kelas perusahaan, teknologi dan sistem silvikultur, pola 
pengusahaan (monokultur, mixed cropping), daur/rotasi, struktur biaya pembangunan tegakan dalam dimensi 
fisik dan value, perekonomian wilayah (penentuan upah, aksesibilitas, opportunity cost, skill tenaga kerja, 
dsb), suku bunga yang digunakan (sebagai deflator variabel waktu), skala usaha/economics of scale, orientasi 
bisnis dan faktor-faktor lain terkait, misalnya pajak, iuran dan pungutan lain. Sedang untuk penentuan harga 
dasar kayu hutan alam (untuk penentuan getah damar mata kucing, rotan misalnya), metoda yang digunakan 
adalah analisis residu (“Residual Value Approach”).  

Meskipun kelihatannya lebih sederhana tetapi untuk menentukan nilai beberapa komponen dalam 
formula metoda residu sangat dimungkinkan terjadi perbedaan justifikasi, misalnya pada komponen biaya 
dan penaksiran keuntungan yang wajar dan resiko yang diduga akan dihadapi pemegang konsesi.  Dengan 
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demikian pola kebijakan yang kelak akan diajukan pemerintah (sebagai pemilik hutan negara) terkait dengan 
penentuan harga dasar, sudah selayaknya harus memahami teori dasar yang sebenarnya sudah ada sejak 
dimulainya pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi. 

 
STRATEGI PENGEMBANGAN PEMASARAN 

Strategi pengembangan pemasaran dalam makalah ini akan menjelaskan tentang posisi efisiensi 
pemasaran HHBK dalam sistem pemasaran yang dipilih. Dari hasil penelitian penulis tentang pemasaran 
beberapa komoditi HHBK yaitu : getah pinus, minyak kayu putih, porang, mete, dan beberapa jenis herbal, 
pada umumnya dijual dengan cara lelang, kontrak, langsung, dan melalui pedagang pengumpul (tengkulak, 
pedagang besar, industri terkait). Oleh karena dalam makalah ini beberapa parameter strategi antara lain : 
profit margin, marketing margin, mark up on selling, on cost, efisiensi ekonomi, elastisitas transmisi, 
korelasi harga, integrasi pasar, indeks tingkat daya saing dengan metode market share/MS, dan revealed 
comparativeadvantage/RCA merupakan variabel penting yang digunakan untuk menyusun strategi 
pemasaran, sehingga darinya mampu mendeteksi profil tataniaga produk HHBK. Hasil analisis masing-
masing parameter mampu menjelaskan fenomena sistem pemasaran yang sedang berjalan sehingga dalam 
periode selanjutnya digunakan sebagai input untuk menyusun strategi upaya peningkatan pendapatan 
produsen secara agregat (Agasha, 2004; Andayani, 2010, Aiyeloja dan Ajewole, 2006). Problem pemasaran 
yang terjadi pada produk HHBK (raw material/bahan baku) pada umumnya adalah adanya disparitas harga 
yang signifikan antara harga yang diterima produsen dan yang dibayar konsumen pada sistem tataniaga yang 
berjalan. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan, karena tujuan pemasaran secara umum adalah tercapainya 
tingkat efisiensi dengan kriteria wajib memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : (1) mampu mentransfer 
produk yang diperdagangkan dari produsen awal ke konsumen akhir dengan biaya minimum, (2) mampu 
menciptakan distribusi pendapatan yang adil dari harga yang dibayar konsumen terhadap semua lembaga 
dalam pola tataniaga yang berjalan (Sukartawi, 2002; Sukadaryati, 2006).  

Strategi yang disarankan antara lain melalui beberapa hal sebagai berikut : (1) membentuk lembaga di 
tingkat produsen (individu, korporasi,misalnya koperasi, dan lembaga lain sejenis, (2) memperpendek 
rantai/pola/sistem tataniaga yang saat ini berjalan, (3) meningkatkan posisi tawar dengan strategi 
meminimumkan kendala yang dihadapi produsen (4) adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui 
regulasi dan aturan lain terkait yang mampu bersifat sebagai insentif bagi produsen, dan (5) meningkatkan 
nilai tambah/added value, dan daya saing pada sistem tataniaga yang lebih transparan supaya pemasaran 
produk HHBK lebih terintegrasi baik vertikal maupun horizontal.  
  
ANALISIS NILAI EKONOMI HHBK 

Strategi penetapan harga produk termasuk HHBK merupakan hal penting, karena hanya dengan 
menemukan informasi harga yang tepat melalui metode yang benar akan diperoleh harga dasar (patokan) 
yang mampu digunakan sebagai dasar penentuan rentabilitas usaha bagi produsen, kepuasan optimum bagi 
konsumen, dan perolehan rente ekonomi (pajak komoditi/advalorem tax dan nilai intrinsik) bagi pemerintah 
sebagai regulator (Klemperer, 1996). Dari hasil penelitian yang pernah penulis lakukan terhadap beberapa 
produk HHBK menghasilkan nilai ekonomi sebagai berikut : (1) minyak kayu putih per liter, Rp. 95.500,- 
(tahun 2012), dan sebesar, Rp.211.000/liter (tahun 2013) yang kesemuanya dijual melalui sistem lelang, (2) 
Getah pinus (tahun 2010), di beberapa tempat pengumpulan getah/TPG, wilayah KPH sebagai berikut : (a) 
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KPH Banyumas Barat, Rp.5.975,-/kg, (b) KPH Jember, Rp.6.665,-/kg, (c) KPH Lawu DS, Rp.5.615/kg, (d) 
KPH Sukabumi, Rp.7.670/kg, dan (e) KPH Sumedang, Rp.6.660/kg, (3) Damar mata kucing (Lampung, 
tahun 2013), Rp.20.000-Rp.22.000/kg melalui cara lelang, (4) Damar mata kucing (KPH – (L Lorena Malili 
Sulawesi Selatan tahun 2014, dalam proses analisis), dan (5) Umbi porang di KPH Saradan (tahun 2011) : 
umbi porang basah, Rp. 3000/kg, dan umbi berupa chip, Rp.20.000/kg (rendemen 17%), melalui pedagang 
pengumpul di sekitar hutan yang dikelola dengan program PHBM. 

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar produk HHBK masih 
dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nominal nilai finansial yang diperoleh bagi produsen masih 
rendah dan diduga akan dapat meningkat jika produk dimaksud dijual dalam bentuk produk antara 
(intermediate product) dan bahkan jika dikomersialkan dalam bentuk produk hilir, sehingga ekspektasi untuk 
dapat memperoleh nilai tambah sangat terbuka dengan lebar. Regulasi terkait dengan strategi penetapannya 
tersebut disarankan untuk segera dibuat dengan mengakomodasikan sistem pemasaran yang ada saat ini dan 
kemungkinannya untuk mengantisipasi probabilitas jika produk dimaksud merupakan komoditi ekspor. Dari 
hasil penelitian juga diperoleh struktur biaya produksi pembentukan harga getah pinus di beberapa wilayah 
KPH responden yang nilai rata-rata nya adalah sebagai berikut : (1) Biaya investasi langsung, 11,58%, (2) 
Prasarana fisik, 15,56%, (3) Premi produksi, 2,35%, (4) Pajak, 1,70%, (5) Diklat & Penyuluhan, 0,70%, (6) 
Biaya umum & administrasi, 22,13%, (7) Di luar usaha pokok, 0,20%, (8) Kantor direksi, 12,01%, (9) 
Puslitbang Cepu, 1,12%, (10) Pusdiklat Madiun, 1,11%, (11) Kantor Unit, 20,55%, (12) Biro Perencanaan, 
4,44%, dan (13) Biaya KBM/Kesatuan Bisnis Mandiri, 6,58%.  

Dengan melihat komposisi struktur biaya produksi tersebut di atas, penulis menyarankan untuk 
dilakukan penelitian tentang hal tersebut untuk bisa menemukan harga HHBK yang lebih tepat dengan topik 
analisis efisiensi penggunaan faktor produksi dan nilai moneternya secara periodik sehingga diharapkan 
dapat menghasilkan harga yang tepat untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pajak/kewajiban kepada 
negara sebagai pihak yang wajib memperoleh rente ekonomi yang wajar. Dengan menemukan rente ekonomi 
yang wajar bagi pemegang right sumber daya hutan yang hak kelolanya dipercayakan kepada BUMN, 
BUMS maupun korporasi lain maka, kelestarian keberadaan HHBK mampu diwujudkan, sehingga hal 
tersebut merupakan realisasi penerapan program ekonomi hijau.      
  
KONTRIBUSI EKONOMI HHBK 

Meskipun penulis belum memiliki informasi yang akurat tentang kontribusi ekonomi pemanfaatan 
HHBK secara nasional dari beberapa jenis HHBK yang dikelola Kementerian terkait (Kemenhut RI, 
Kemendag RI, maupun institusi terkait) secara periodik, penulis menduga bahwa nilai finansial yang 
diperoleh adalah cukup prospektif. Sebagai contoh (menurut media Antara), nilai ekspor hasil industri 
pengolahan rotan tahun 2012, mampu memberikan devisa sebesar Rp. 243,24 miliar. Di sisi lain, Perum 
Perhutani yang saat ini mengelola hutan pinus seluas 876.992,66 ha (36% dari total lahan yang dikelola) 
diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi pengelolaan HHBK kepada pemerintah secara maksimal 
melalui kewajibannya yaitu menyetor PSDH (sebagai nilai intrinsik yang saat ini besarnya ditetapkan 6% per 
unit volume) sebagai realisasi nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusi ekonomi HHBK 
yang diperoleh dari kawasan hutan milik negara tentu lebih mudah diproxi besarannya meskipun pada 
beberapa produk HHBK tertentu seperti yang tertuang dalam PP No. 12 tahun 2014 masih dinilai under

valued . Kondisi tersebut tentu berbeda dengan produk HHBK yang dihasilkan dari lahan milik, maupun 
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juga dari lahan negara yang dikelola dengan model kemitraan (misalnya : bagi hasil, cost sharing program 
PHBM). Kondisi yang sama juga ditemukan di region Mediterranean, bahwa masyarakat dapat memperoleh 
pendapatan secara kontinyu dari beberapa jenis produk HHBK, antara lain : jamur, madu (Croitoru, 2007).  

Untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakpastian tentang perolehan nilai ekonomi sebagai kontribusi 
HHBK, beberapa landasan hukum tentang HHBK perlu diacu sebagai dasar pengelolaannya. Beberapa 
regulasi terkait tersebut antara lain adalah : (1) Permenhut No.P. 35/Menhut-II/2007, dan Permenhut 
No.P.19/Menhut-II/2009 tentang HHBK yang menjadi urusan Kemenhut, (2) Permenhut No.P.21/Menhut – 
II/2009 tentang HHBK Unggulan Nasional, (3) Lampiran Permenhut No.P.21/Menhut-II/2009, tentang Nilai 
Ekonomi HHBK � 90% dari Total Economic Value/TEV Ekosistem Hutan, dan (4) Peraturan Pemerintah/PP 
No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Kehutanan merupakan pengganti PP No.59 Tahun 1998 terdapat perubahan yang mendasar 
terkait penetapan harga patokan HHK dan HHBK.     

 
KESIMPULAN 

Strategi penetapan harga per jenis produk yang termasuk klasifikasi HHBK dengan menggunakan 
beberapa metode analisis seperti : CVM, MVM, dan IVM sudah saatnya dilakukan untuk mendapatkan 
informasi harga yang tepat. Untuk bisa merealisasikannya diperlukan informasi yang memadai dan secara 
periodik diperbaharui sesuai dengan klasifikasi HHBK yang menjadi urusan Kemenhut (Permenhut 
No.P.35/Menhut-II/2007). Informasi dimaksud antara lain meliputi aspek : potensi fisik, harga, kontribusi 
ekonomi, yang kesemuanya itu diperlukan untuk mengetahui profil keberadaan HHBK secara nasional untuk 
menentukan strategi pengembangannya. Meskipun sebenarnya beberapa regulasi sudah disiapkan, namun 
dalam implementasinya belum maksimum karena informasi (data) belum memadai untuk dapat digunakan 
sebagai dasar pengembangan. Dengan demikian saran penulis melalui makalah ini adalah perlunya 
dilaksanakan penelitian terstruktur tentang aspek ekonomi secara komprehensif berbasis ekosistem sebagai 
implementasi konsep ekonomi hijau. 
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ABSTRAK 
 

  Kepiting bakau merupakan hasil hutan bukan kayu dari hutan mangrove yang saat ini banyak 
dikembangkan melalui pola silvofishery, salah satunya di Pantai Utara Rembang. Pengembangan kepiting 
bakau didasari oleh harganya yang relatif mahal namun pengembangannya mudah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui zona mangrove yang paling baik untuk pengembangan silvofishery. 
          Penelitian dilakukan dengan cara menentukan lokasi kawasan mangrove yang ditanam pada tahun 
2000. Pada lokasi tersebut dari arah laut ke darat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu <500 meter sebagai zona 
proksimal, antara 500-1000 meter sebagai zona medial dan >1000 meter sebagai zona distal. Lebar 
penanaman mangrove terukur 1160 meter dan panjang sekitar 1 km sejajar dengan garis pantai. Pada setiap 
zona, diletakkan karamba berukuran 40x40 cm sebanyak 10 karamba sebagai ulangan dengan posisi berjajar 
berjarak 1 meter, dan setiap karamba diisi 1 ekor bibit kepiting dengan berat awal yang hampir sama (sekitar 
2 ons/ekor). Waktu pengukuran berat kepiting digunakan sebagai perlakuan, dilakukan pada hari ke-0, hari 
ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30. Dengan demikian total data yang diperoleh adalah 3 x 10 x 4 unit 
eksperimen. Analisis data menggunakan faktorial dalam CRD untuk melihat adanya perbedaan zonasi 
terhadap berat kepiting. Sebanyak 10 karamba kepiting yang ada dalam satu perlakuan dianggap sebagai 
ulangan, sedangkan zonasi dan waktu pengamatan dianggap sebagai perlakuan. 
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan berat kepiting pada masing-masing zona 
menunjukkan perbedaan angka yang tajam. Berat kepiting paling tinggi pada zona medial, yaitu 25,7 gr pada 
hari ke-10, 74,8 gr pada hari ke-20 dan 50,5 gr pada hari ke-30. Kenaikan total berat kepiting dari hari ke-0 
sampai hari ke-30 adalah 151 gr, sedangkan zona proksimal terjadi kenaikan total berat kepiting sebesar 72,2 
gr dan zona distal kenaikannya sebesar 37 gr. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada ketiga zona terdapat 
angka kenaikan berat kepiting yang signifikan pada taraf uji 5%, dan zona yang terbaik untuk pemeliharaan 
kepiting bakau adalah zona medial.  
 
Kata kunci : zonasi mangrove, silvofishery, kepiting bakau. 

 
 

PENDAHULUAN 
          Pantai Utara Rembang telah dikenal sebagai daerah produski perikanan yang cukup tinggi. Beberapa 
komoditas perikanan, seperti kepiting bakau ternyata berasal dari hutan mangrove yang ekosistemnya 
dikelola dengan baik. Interaksi hutan mangrove dan kepiting bakau sebagai komponen ekosistem telah 
meningkatkan produksinya. Beberapa tahun terakhir setelah diketahui bahwa harga jual kepiting bakau 
cukup mahal, maka masyarakat banyak beralih memelihara kepiting ini. Maraknya pembukaan tambak pun 
telah terjadi, sehingga dikawatirkan akan mengganggu ekosistem mangrove. 
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          Sebelum adanya pemanfaatan untuk perikanan (silvofishery) ini, mangrove Pantai Utara Rembang 
telah mengalami degradasi akibat faktor alam (gelombang tinggi) dan faktor manusia (penebangan untuk 
kayu bakar). Degradasi mangrove ini telah membawa konsekuensi kerusakan ekologis yang sangat besar. 
Abrasi, intrusi air laut dan penurunan produksi perikanan tambak sudah dirasakan oleh masyarakat 
sekitarnya sejak tahun 1987. Tahun 1993, Pemerintah Daerah Rembang bersama masyarakat merehabilitasi 
mangrove secara bertahap setiap tahunnya melalui pencanangan Program Pantai Lestari. Meskipun 
mangrove telah tumbuh dengan baik dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, akan tetapi selalu 
mengalami kerusakan, salah satunya adalah akibat adanya gelombang tinggi yang terjadi pada tahun 2003 
dan 2008. Gelombang tinggi ini telah menyebabkan kerugian secara ekologis maupun ekonomis. Pemulihan 
kerusakan kembali dilakukan dengan cara menanami kawasan yang terbuka atau rusak oleh masyarakat. 
           Kerusakan mangrove oleh berbagai faktor, telah menjadikan masyarakat sekitar memahami 
pentingnya konservasi kawasan, salah satunya adalah memahami kawasan pertumbuhan mangrove. 
Pemahaman luas dan lebar jalur hijau sangat penting agar jika terkena gelombang tinggi, maka kawasan 
masih mampu bertahan sebagai ekosistem yang kuat dan stabil. Pada akhirnya keberhasilan rehabilitasi 
mangrove dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan fungsi ekonominya, antara lain adalah pemanfaatan 
mangrove untuk silvofishery. Sejak tahun 1997, masyarakat Rembang sudah mengenal tambak silvofishery. 
Silvofishery merupakan suatu bentuk pemanfaatan mangrove untuk budidaya perikanan tambak yang berawal 
dari fungsi mangrove sebagai nursery ground. Pada perkembangannya, silvofishery lebih disukai masyarakat 
karena hasil panen perikanannya lebih besar dibanding sistem tambak konvensional (Poedjirahajoe, 2002). 
Selain itu silvofishery dianggap lebih efisien dan mudah mengerjakannya, karena bagi masyarakat yang tidak 
mempunyai tambak bisa mengembangkan silvofishery. Bahkan pengembangan teknis sudah banyak 
dilakukan, misalnya penggunaan karamba untuk pembesaran hasil perikanan, pengembangan kepiting soka 
dan sebagainya. Oleh karena itu kembalinya fungsi ekosistem mangrove sangat diharapkan karena mampu 
meningkatkan kembali produksi perikanannya.  
          Mangrove merupakan asosiasi vegetasi yang tumbuh pada kawasan pasang surut air laut. Habitat yang 
khas antara laut dan darat menyebabkan mangrove mempunyai multifungsi, antara lain sebagai pencegah 
abrasi, intrusi, nursery ground bagi biota laut serta melindungi daratan dari gelombang tinggi tsunami. 
Asosiasi vegetasi telah membentuk zonasi dari arah laut ke darat. Zonasi dibentuk oleh periode pasang surut 
dan ekofisiologi jenis penyusunnya (Soerianegara,1993). Secara visual zona-zona tersebut dapat dilihat dari 
dominansi jenis penyusunnya. Batas zona-zona secara tegas tidak dijumpai, akan tetapi berupa range, yaitu 
penurunan kerapatan jenis yang dominan dan mulai nampaknya jenis lain pada zona diatasnya. Zona arah 
laut disebut zona proksimal yang mempunyai ciri selalu tergenang air laut dan jenis yang dominan adalah 
Avicennia sp. Zona tengah disebut zona medial, yang merupakan daerah tergenang pada saat air pasang, dan 
tidak tergenang pada saat surut namun frekuens I tergenang setiap bulannya lebih banyak dari pada surut, 
jenis yang dominan di zona ini adalah jenis Rhizophora sp. Zona mendekati arah darat adalah zona distal, 
yang sama dengan zona medial, hanya frekwensi tergenang setiap bulannya lebih sedikit daripada surut. 
Zona diastal didominasi oleh jenis Bruguiera sp dan Ceriops sp. Keberadaan zonasi ini menjadi penting jika 
dihubungkan dengan fungsi mangrove sebagai nursery ground. Fungsi ini memungkinkan mangrove dapat 
dikembangkan untuk silvofishery, karena adanya suplai energi dan bahan organik yang melimpah bagi 
tambak silvofishery (Hogarth, 1999). Namun demikian, suplai energi maupun melimpahnya bahan organik 
diduga berbeda pada setiap zona, sehingga untuk meningkatkan hasil silvofishery perlu diteliti penggunaan 
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zona yang memberikan produksi maksimal. Pemilihan zona yang maksimal ini sekaligus juga untuk upaya 
efisiensi kawasan dengan produksi maksimal.  

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
           Lokasi Penelitian berada Pantai Utara Rembang Jawa Tengah, seluas 100 ha, tepatnya di wilayah 
administrasi Desa Pasar Banggi. Aksesibilitas terjangkau dengan menggunakan angkutan umum, lokal dan 
perahu. Penelitian menggunakan contoh pembesaran kepiting bakau (Scylla serata). Penggunaan jenis 
kepiting mendasarkan pada nilai ekonominya yang saat ini lebih tinggi dibanding komoditas lain, serta waktu 
pembesaran yang relatif singkat. Penelitian dilakukan dengan cara menentukan lokasi penanaman mangrove 
yang ditanam pada tahun 2004 (tahun tanam ke 10). Penggunaan tahun tanam ini mengacu pada penelitian 
Poedjirahajoe (2000) bahwa rehabilitasi mangrove dapat dimanfaatkan untuk kegiatan silvofishery jika 
ekosistem telah mulai terbentuk, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tanaman serta kembalinya biota 
laut. Kondisi tersebut dijumpai pada kawasan rehabilitasi mangrove yang berumur sekitar 10 tahun.  
            Pada lokasi tesebut dari arah laut ke darat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu <500 meter sebagai zona 
proksimal, antara 500-1000 meter sebagai zona medial dan >1000 meter sebagai zona distal. Lebar 
penanaman mangrove terukur 1160 meter dan panjang sekitar 1 km sejajar dengan garis pantai. Pembagian 
zonasi penanaman tersebut dilakukan dengan alasan bahwa kawasan merupakan hasil rehabilitasi dengan 
tanaman pokok Rhizophora mucronata. Pada setiap lebar penanaman, dibuat karamba berukuran 40x40 cm. 
Pada masing-masing zona diletakkan 10 karamba sebagai ulangan dengan posisi berjajar berjarak 1 meter, 
dan setiap karamba diisi 1 ekor bibit kepiting dengan berat awal yang hampir sama (sekitar 2 ons/ekor). 
Pengukuran berat kepiting dilakukan pada awal sebelum dimasukkan karamba (0 hari), 10 hari, 20 hari dan 
30 hari. Dengan demikian total data yang diperoleh adalah 3 x 10 x 4 unit eksperimen.  
           Analisis data menggunakan formula faktorial dalam CRD untuk melihat adanya perbedaan dari 
perlakuan (lebar penanaman) terhadap berat kepiting. Sebanyak 10 karamba kepiting digunakan sebagai 
ulangan. Lebar penanaman dan lama pengamatan dianggap sebagai perlakuan. Model matematis dari analisis 
diatas adalah sebagai berikut :  

Y ijk = μ + Ri +Tj +TRij + Bk + RBik + TBjk + RTBijk 
Y ijk  = berat kepiting  

   = faktor umum 
 TRBijk  = merupakan perlakuan ke i, periode pengamatan ke j, pada zona ke k  
   dan interaksi ketiganya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
       Rata-rata berat kepiting secara umum mengalami peningkatan pada setiap 10 hari sejak awal 
pemeliharaan di masing-masing lokasi. Hasil penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.  
 Tabel 1 menunjukkan bahwa pada zona proksimal, rata-rata terjadi peningkatan berat kepiting dan ada 
perbedaan pada hari ke-20 yang ditunjukkan dengan perbedaan angka berat kepiting dengan selisih yang 
cukup besar, akan tetapi pada hari ke-30 mengalami sedikit penurunan, karena menjelang hari ke-30 kepiting 
mengalami pergantian cangkang (moulting). Begitu pula pada zona medial, awal penaburan sampai pada hari 
ke-10 tidak terjadi penambahan dan pengurangan berat. Hal ini bisa terjadi karena kepiting mengalami 
adaptasi fisiologis terhadap kondisi perairan. Pada zona distal, kenaikan berat kepiting relatif stabil. Dalam 
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proses penaburan kepiting, penyulaman terjadi 2 kali yaitu pada zona proksimal ulangan ke-8 dan zona 
medial ulangan ke-5. Sulaman dilakukan jika kurang dari 3 hari kepiting yang ditabur telah mati. Matinya 
kepiting dapat disebabkan karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan perairan baru, atau sebelum 
ditabur, kepiting dalam kondisi yang lemah. 
 Dengan demikian data yang akan dianalisis merupakan data pengurangan/selisih dari lama pemeliharaan 
lebih tinggi dikurangi lama pemeliharaan rendah. Data selisih berat kepiting dapat dilihat pada Tabel 2. 
  
Tabel 1. Berat kepiting (gram) di 3 zona pada lama pemeliharaan 0,10,20, dan 30 hari.  

Zona Ulangan 
Berat Kepiting (gr) pada hari ke : 

0 10 20 30 

Proksimal 
 

1 90 95 105 120 
2 96 106 160 140 
3 90 96 115 130 
4 97 99 170 192 
5 99 114 170 184 
6 85 118 156 171 
7 107 115 168 184 
8 94 117 148 169 
9 98 100 160 194 
10 96 122 165 190 

 Rata-rata 95,2 105,1 151,7 167,4 
      

Medial 
 

1 93 110 168 214 
2 95 112 184 226 
3 90 112 210 281 
4 90 120 216 267 
5 90 118 160 204 
6 94 115 180 220 
7 92 118 188 242 
8 102 132 212 268 
9 98 129 205 255 
10 99 124 215 266 

 Rata-rata 94,3 119,0 193,8 244,3 
      

Distal 
 

1 100 110 133 140 
2 100 121 146 130 
3 93 116 121 130 
4 91 110 120 130 
5 91 98 103 110 
6 94 112 124 132 
7 96 106 118 126 
8 93 110 132 144 
9 91 105 120 130 
10 90 105 118 125 

 Rata-rata 93,9 109,3 123,5 129,7 
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Tabel 2 :  Selisih berat kepiting di 3 zona penanaman mangrove 

Zona Penanaman Mangrove Ulangan 
Selisih Berat Kepiting (gr) pada hari ke : 

10-0 20-10 30-20 

Proksimal 

1 5 10 15 
2 8 54 -20 
3 6 19 15 
4 2 71 22 
5 15 56 14 
6 23 38 15 
7 8 53 16 
8 14 31 21 
9 2 60 34 
10 26 43 25 

 Rata-rata 9,9 46,6 15,7 
     

Medial 

1 17 58 45 
2 17 72 46 
3 22 98 71 
4 30 96 51 
5 28 42 44 
6 21 65 40 
7 26 66 54 
8 30 80 56 
9 31 74 50 
10 25 91 51 

 Rata-rata 25,7 74,8 50,5 
     

Distal 

1 10 23 7 
2 21 25 -16 
3 23 5 9 
4 19 10 10 
5 7 5 7 
6 18 12 8 
7 10 12 8 
8 17 22 12 
9 14 15 10 
10 15 13 7 

 Rata-rata 16,6 14,2 6,2 
 

          Dari perhitungan selisih berat pada lama pemeliharaan di setiap zona terlihat ada 2 plot yang 
mengalami penurunan, yaitu penurunan berat sebesar 20 gr terjadi di zona proksimal, dan penurunan berat 16 
gr terjadi di zona distal. Hal ini menunjukkan bahwa kepiting pada waktu diukur beratnya dalam keadaan 
baru saja mengalami pergantian kulit (moulting). Dengan pelepasan cangkang ini tentu beratnya menjadi 
menurun. Lokasi yang terbaik untuk pemeliharaan kepiting adalah lokasi yang memberikan selisih berat 
paling tinggi. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa lokasi terbaik adalah zona medial.Tingginya selisih berat 
pada lokasi tersebut kemungkinan disebabkan karena zona medial merupakan zona yang fleksibel bagi 
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kehidupan vegetasi dan fauna dalam sistem zonasi mangrove. Zona medial pada umumnya merupakan zona 
yang lebih subur akibat akumulasi bahan organik dan mineral yang lebih tinggi dari zona lainnya 
(Poedjirahajoe, 1996). Jenis yang dominan di zona medial adalah Rhizophora sp sehingga menyebabkan 
zona ini cukup toleran dalam mengatasi kondisi yang tergenang dan terbuka. Alasan inilah yang 
menyebabkan Pemerintah melalui SK Menhut No 32 tahun 2000 tentang Rehabilitasi mangrove, bahwa 
untuk memperkecil kegagalan rehabilitasi mangrove maka tanaman pokok rehabilitasi yang ditentukan 
adalah Rhizophora mucronata.  
 Jika dilihat secara langsung tanpa analisis, angka-angka pada setiap zona penanaman menunjukkan 
perbedaan yang tajam, terutama di zona medial. Untuk menguji secara matematis apakah angka-angka berat 
kepiting di setiap zona penanaman cukup signifikan, maka perlu dianalisis dengan menggunakan analisis 
faktorial, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
 Tabel 3.Hasil Analisis Varian Selisih Berat Kepiting Berdasarkan Zonasi dan Lama Pemeliharaan 

Sumber Variasi db Jumlah Kuadrat Rata-rata Jumlah 
Kuadrat Nilai F Signifikansi 

Perlakuan 8 43180,82 5397,60 39,61 0,00 
Zona 2 22542,28 11271,14 82,71 0,00 
Lama 2 12978,42 6489,21 47,62 0,00 
ZonaxLama 4 7660,11 1915,02 14,05 0,00 
Error 81 11037,50 136,26   
Correc Total 89 54218,32    

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa semua perlakuan dan interaksinya (zona x lama) 
mempunyai angka yang signifikan, artinya bahwa perbedaan berat kepiting pada setiap zona penanaman dan 
lama pengamatan berbeda nyata.  Dari hasil penelitian terlihat bahwa zona medial merupakan lokasi yang 
menghasilkan berat kepiting tertinggi.Analisis korelasi menunjukkan bahwa berat kepiting ditentukan oleh 
gabungan antara zona mangrove dengan lama pemeliharaan dengan angka sebesar 79,6%. Angka korelasi 
tersebut cukup menunjukkan pengaruh yang tinggi dari zona mangrove dan lama pemeliharaan. Sisanya 
20,4% kemungkinan ditentukan oleh faktor lain yang belum terukur, misalnya jenis dan volume pakan serta 
kondisi fisik kimia perairan, seperti salinitas, suhu pH dan sebagainya. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa zona penanaman mangrove di Pantai 
Rembang yang terbaik untuk silvofishery adalah zona medial yang menempati lebar jalur hijau antara 500-
1000 meter. 
 
Saran 
 Untuk memperoleh gambaran yang akurat perlu dilakukan penelitian serupa di lokasi lain dengan 
menggunakan penanaman pada lebar jalur hijau yang berbeda. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan bambu Parring(Gigantochloa atter) pada 
hutan bambu rakyat di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Pengumpulan data lapangan dilakukan 
dengan membuat plot pengukuran 20 x 100 m atau 0,2 ha sebanyak 6 plot dengan peletakan plot secara 
purposive. Data yang diukur meliputi, jumlah rumpun, jumlah batang dalam rumpun. Penghitungan batang 
dan rumpun tegakan bambu, dibedakan atas kelompok umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Hasil yang 
diperoleh menunjukkan bahwa jumlah batang bambu umur 3 tahun (1318 batang per ha) lebih rendah 
dibandingkan dengan umur 1 tahun (2123 batang per ha) dan umur 2 tahun (2720 batang per ha). Hal 
mengindikasikan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara kelas umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun sehingga 
pengelolaan hutan bambu rakyat tidak berkelanjutan. Potensi jumlah batang per rumpun dan jumlah rumpun 
bambu di kecamatan Tanralili termasuk dalam kategori kurang berdasarkan kategori jenis bambu Parring 
(Gigantochloa atter). Pemanenan bambu yang berlebih menyebabkan potensi tegakan semakin menurun 
sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas rumpun untuk menghasilkan anakan (rebung). Hal in 
diakibatkan oleh pola pengelolaan bambu oleh masyarakat terutama jumlah yang dipanen, umur panen, 
musim panen dan intensitaspemanenan yang berbeda-beda setiap pemilik. 
 
Kata kunci : potensi,jumlah batang, jumlah rumpun, berkelanjutan 
 

 

PENDAHULUAN 
Bambu merupakan perennial dengan batang memiliki zat berkayu dan beruas-ruas, lazimnya 

bertumbuh seperti pohon. Sering disamakan dengan tumbuhan berkayu dan memiliki zat kayu, umumnya 
batang berongga, memiliki rimpang yang kompleks dan bercabang, daun petiole tajam seperti pisau, dengan 
pelapisan organ menonjol, (Kleinheinz, et al., 2000, Linvill, D., et al., 2000; Widjaya, 2001). Saat ini 
penggunaan bambu tidak hanya terbatas untuk kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi bambu sudah menjadi 
suatu komoditi yang bernilai ekonomi (Widjaya dan Karsono, 2005). Selanjutnya dinyatakan bahwa 
walaupun bambu banyak digunakan oleh masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan secara intensif, 
namun belum mampu meningkatkan nilai devisa negara. Oleh karena itu, perlu adanya usaha sehingga 
manfaat bambu dapat memberikan nilai ekonomi yang nyata. Dengan adanya industri, bambu sangat 
potensial menggantikan kayu (Van der Lugt et al., 2006). Peran bambu sebagai pengganti kayu akan dapat 
berpengaruh terhadap nilai devisa negara. Bambu menjadi penting sebagai aset ekonomi dalam menurunkan 
angka kemiskinan, memacu pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki lingkungan (Ghimire, 2008). 
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Sektor bambu di Indonesia berjalan dengan berbagai permasalahan, termasuk: penebangan liar, luas 
areal sedikit, biaya terbatas, nilai tambah produk rendah, kurang penelitian, dandata inventarisasi lahan 
bambu kurang. Peran pemerintah bersama masyarakat diharapkan untuk dapat mengembangkan bambu ini 
secara maksimal.Tidak ada data inventarisasi secara nasional tersedia tentang bambu, walaupun diperkirakan 
ada 5 juta ha hutan alam bambu di Indonesia.Hutan alam bambu banyak ditemukan di hutan lindung dan 
taman nasional, tetapi sering dieksploitasi oleh pedagang bambu dengan memberi upah penduduk lokal 
untuk mengambil bambu tanpa izin (Widjaja, 1998 dalam Wang, 2006). 

Luas areal bambu di Sulawesi Selatan belum diketahui secara pasti, namun ada kecenderungan 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor penyebab adalah adanya permintaan bambu oleh 
masyarakat semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan tegakan bambu. Begitu 
pula terjadinya banyak konversi lahan menyebabkan luas lahan bambu semakin berkurang. Menurut Muin et 
al.,,(2006), secara umum di Sulawesi Selatan tegakan bambu tersebar pada lahan milik petani secara 
monokultur. Bambu tersebut menempati areal kebun khusus yang letaknya tidak jauh dari pemukiman 
seperti yang dijumpai di Tana Toraja dan Soppeng atau dalam bentuk yang menyerupai hutan bambu yang 
terdapat di Gowa dan Maros. Bambu yang umum diusahakan di Sulawesi Selatan terdiri atas 4 jenis, yaitu 
Gigantohloa atter (parring), Schizostachyum brachyladum (tallang, totoang), Bambusa vulgaris (banoa, lalo, 
ao) dan Dendrocalamus asper (pattung, betung). Potensi jumlah batang terbesar per hektar adalah bambu 
parring dengan jumlah batang 7.661/ha. 

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan tegakan bambu hutan rakyat dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi potensi tegakan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

 
LOKASI DAN DESAIN PENELITIAN 
Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2014 – Agustus 2014 di hutan rakyat bambu Kecamatan 
Tanralili Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
Metode Pengumpulan Data 
Inventarisasi potensi bambu di lapangan 

Dalam inventarisasi bambu, parameter yang diukur di lapangan meliputi, jumlah rumpun, jumlah 
batang dalam rumpun dan permudaan. Bentuk satuan contoh tegakan bambu dewasa berupa plot dengan 
lebar 20 m x 100 m. Peletakan plot pengamatan dilakukan secara purposive, dengan jumlah plot yang dibuat 
sebanyak 6 plot.  

Penghitungan batang dan rumpun tegakan bambu, dibedakan atas tegakan bambu dewasa dan tegakan 
bambu muda atau permudaan dengan ciri-ciri sebagai berikut: bambu dewasa dicirikan oleh kondisi batang 
yang telah lepas seludangnya (tidak ada seludang) dan telah mengalami pertumbuhan cabang pada masing-
masing ruasnya. Bambu muda merupakan anakan bambu mulai munculnya tunas atau rebung sampai 
pertumbuhan dengan kondisi batang dengan ruas atau salah satu ruas batang masih dibungkus seludang. 

Parameter tegakan bambu yang diukur pada masing-masing tingkat pertumbuhan (dewasa dan muda) 
adalah jenis bambu, jumlah rumpun dan jumlah batang pada masing-masing petak ukur. Perhitungan rumpun 
bambu pada jalur ukur dilakukan sebagai berikut: 
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a) Apabila rumpun suatu jenis bambu terdapat utuh dalam suatu jalur ukur maka dihitung sebagai satu 
rumpun 

b) Apabila rumpun suatu jenis bambu terdapat 0,5 atau 0,33 bagian dari rumpun dalam jalur ukur, maka 
dihitung 0,5 atau 0,33 rumpun. 

 
HASIL 
Tabel 1. Data potensi bambu berdasarkan kelas umur 1,2,dan 3 tahun 

Plot Jumlah 
Rumpun 

Jumlah Batang 
Umur 1 tahun 

Jumlah Batang 
Umur 2 tahun 

Jumlah Batang 
Umur 3 tahun 

Jumlah 
Batang 

Jumlah Batang 
Per Rumpun 

1 30 438 411 115 964 32 
2 32 392 291 133 816 27 
3 42 538 788 578 1904 63 
4 42 390 691 326 1407 47 
5 36 269 534 207 1010 34 
6 39 521 549 223 1293 43 

Total 221 2548 3264 1582 7394 246 
Satuan/ha 184 2123 2720 1318 6162 41 

 

Potensi Tegakan Bambu Parring 
Potensi tegakan bambu Parring pada Hutan Rakyat di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros 

ditunjukkan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat kisaran potensi tegakan bambu Parring dari 6 
plot ukuran 0,2 ha yang dibuat sebesar 269-538 batang dengan umur 1 tahun, rata-rata 425 batang per plot. 
Jumlah batang umur 2 tahun berkisar antara 291-594 batang per plot dengan rata-rata 544 batang per plot, 
sedangkan jumlah batang umur 3 tahun berkisar antara 115 – 578 batang per plot, dengan rata-rata 264 
batang per plot. Jika dikonversi kedalam satuan ha, maka potensi hutan rakyat bambu di Kecamatan Tanralili 
adalah 184 rumpun per ha, dengan jumlah batang per rumpun berkisar antara 27 – 63 batang dengan rata-rata 
41 batang per rumpun. Secara keseluruhan jumlah batang 6162 batang per ha, dan berdasarkan kelas umur 1 
tahun sebanyak 2123 batang per ha, umur 2 tahun sebanyak 2720 batang per ha, dan umur 3 tahun sebanyak 
1582 batang per ha. 

Berbeda dengan yang didapat Baharuddin (2013) potensi total tegakan bambu Parring di Kecamatan 
Tanralili Kabupaten Maros sebanyak 4.600 batang per ha dengan jumlah rumpun 192 per ha, serta jumlah 
batang per rumpun sebesar 24 batang. Sedangkan Muin, et al.,(2006), bahwa potensi bambu empat jenis 
yang diteliti di empat kabupaten di Sulawesi Selatan bahwa jumlah batang jenis bambu parring (Gigantohloa 
atter) adalah 7.661 batang/ha dan jumlah batang per rumpun sebanyak 47 batang dengan jumlah rumpun 163 
per ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan tegakan bambu Parring di kecamatan Tanralili tidak 
lestari. 

 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan fluktuasi potensi bambu yang sangat 
signifikan, ini menggambarkan pengelolaan tegakan bambu hutan rakyat di Kecamatan Tanralili Kabupaten 
Maros tidak mengikuti pengelolaan hutan lestari (suistainable forest management). Rendahnya potensi 
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tegakan bambu juga disebabkan oleh adanya pengelolaan hutan bambu rakyat yang kurang baik. Beberapa 
faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan antara jumlah batang per rumpun dan jumlah 
batang berdasarkan kelas umur adalah waktu dan intensitas penebangan masing-masing pemiliki bambu 
berbeda. Petani pemilik bambu dapat melakukan panen kapan saja bila mereka butuh uang dan tidak 
memperhatikan jumlah dan umur batang yang dipanen. Intensitas penebangan dapat dilakukan lebih dari satu 
kali dalam satu tahun sehingga jumlah batang per rumpun sangat rendah. Sedangkan bambu yang dibeli 
perumpun penebangannya tergantung sipembeli sehingga pada saat penelitian masih didapatkan jumlah 
batang � 40 batang, namun menunggu waktu harga tinggi baru ditebang dan juga tidak memperhatikan usia 
tebang sehingga potensi rumpun menjadi kecil.  

Berdasarkan Tabel 1 bahwa jumlah batang umur 3 tahun lebih rendah dibanding dengan umur 2 tahun 
dan 1 tahun. Pertumbuhan tahunan bambu (riap tahunan) yang berkisar 2.123 batang/ha per tahun 
menunjukkan bahwa banyaknya batang bambu maksimum yang dapat dipanen dari hutan rakyat tersebut 
sehingga diperoleh hutan bambu yang lestari dan berkelanjutan (maximum suistinable yield) adalah 2.123 
batang per ha per tahun. Othman (1994), menyatakan bahwa rendahnya produksi batang bambu karena 
kurangnya pengelolaan dan teknik pemanenan yang tepat. Dari hutan tanaman diperoleh jumlah batang 
bambu 10.240 per ha sedangkan hutan bambu alam hanya 8.081 batang per ha pada bambu jenis 
Gigantochloa scortechinii yang diteliti. Sedangkan Hanim, et al. (2010), bahwa setiap rumpun terdapat 40 – 
50 batang dan bertambah lebih dari 10 - 20 batang setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah panen 
lestari dapat dilakukan adalah memanen 10 – 20 batang setiap rumpun. Pemanenan juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan persentase bambu yang dipanen. Seperti Lewis (2000) , bahwa pada bambu yang 
dikelolah dilakukan pemanenan 20 % dari jumlah batang berdiri setiap tahun untuk memacu pertumbuhan 
baru.  

Besarnya permintaan pasar terhadap bambu tersebut untuk penggunaan penyangga bangunan, industri 
rumah tangga, kerajinan tangan menyebabkan masyarakat memanen secara intensif bambu tersebut untuk 
dijual ke para distributor dan konsumen. Besarnya potensi tegakan bambu pada umur > 3 tahun disebabkan 
oleh pola penjualan petani bambu kepada distributor dan konsumen, dimana para distributor dan konsumen 
membeli bambu (� 1tahun) dan 2 tahun namun disimpan sampai umur � 3 tahun untuk keperluan industri 
meubel atau menunggu sampai harga bambu di pasar melonjak naik. Oleh karena itu, jika bambu hutan 
rakyat ini tidak dikelolah dengan baik maka hutan bambu rakyat ini akan terus mengalami degradasi pada 
beberapa tahun ke depan. Pengelolaan hutan lestari harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan 
keberadaan hutan bambu rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemanfaatan bambu untuk 
jasa lingkungan seperti penyerap emisi karbon dioksida (CO2), penyimpan karbon dan pengatur tata air. 
Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan pola pemanenan dengan menerapkan konsep maximum suistainable 
yield di mana besarnya pemanenan bambu per tahun sama dengan besarnya kemampuan bambu untuk 
tumbuh. Dengan demikian, diharapkan akan didapatkan hasil yang maksimum dengan menjamin kelestarian 
hutan bambu rakyat. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Potensi jumlah batang per rumpun dan jumlah rumpun bambu di kecamatan Tanralili termasuk dalam 
kategori kurang berdasarkan kategori jenis bambu parring (Gigantochloa atter). Hal ini diakibatkan oleh 
pola pengelolaan hutan bambu terutama waktu panen, jumlah panen dan intensitas pemanenan oleh pemilik 
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bambu berbeda-beda. Adanya sistem pembelian rumpun oleh pedagang sehingga pengaturan jumlah dan 
waktu panen tidak menentu dalam satu tahun sehingga akan mempengaruhi pola pertumbuhan bambu. 
Pertumbuhan anakan bambu atau rebung terjadi setelah awal musim hujan sehingga pemanenan dilakukan 
sebelum memasuki awal musim hujan atau pertengahan dan akhir musim kemarau. 
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ABSTRAK 

 
Tanah Papua, propinsi Papua dan Papua Barat, memiliki keanekaragaman potensi hasil hutan bukan 

kayu (HHBK) sangat tinggi, meliputi komoditas nabati, hewani, dan keunikan sosial budaya, serta praktek-
praktek kearifan lokalnya. Dengan kondisi biogeografi/landscap yang beragam dan unik, masyarakat di 
daerah pegunungan, memiliki interaksi dengan alam sangat berbeda dengan mereka yang berdomisili di 
lembah, kawasan hutan mangrove, rawa, dan dataran rendah. Masing-masing etnik memiliki praktek-praktek 
kearifan lokal yang unik, termasuk dalam memanen, mengolah, dan memanfaatkan komoditas HHBK yang 
berada disekitarnya.  

Secara nasional, prioritas pengembangan dan pembudidayan HHBK diarahkan kepada komoditas 
rotan, bambu, lebah madu, sutera alam, gaharu, dan buah nyamplung. Selanjutnya masing-masing daerah 
diberi keluasaan untuk mengembangankan komoditas unggulan propinsi dan lokal (kabupaten dan kota) 
berdasarkan kondisi dan potensi HHBK setempat. Dengan memperhatikan kondisi biogegrafi tanah Papua, 
dan kriteria ekonomi, biofisik dan lingkungan, kelembagaan, sosial dan teknologi, maka pengembangan 
komoditas unggulan daerah atau propinsi di Tanah Papua tetap berpedoman kepada praktek-praktek 
pemanfaatan HHBK berbasis kearifan lokal (local wisdom), sosial budaya masyarakat lokal, dan biogeografi 
setempat. Tulisan ini menjajikan beberapa komoditas HHBK dominan di Tanah Papua, praktek-praktek 
kearifan lokal dalam pemanfaatan HHBK, dan pengembangan komoditas unggulan HHBK di Tanah papua 
menurut tujuan pemanfaatan dengan berbasis kepada kearifan lokal.  

Berdasarkan sifatnya, komoditas HHBK di tanah Papua dikelompokkam ke dalam dua kelompok 
besar, yaitu komoditas HHBK yang dapat ditentukan nilainya (tangible products), seperti sagu (Metroxylon 
sago Rottb), buah merah (Pandanus spp), dan komoditas HHBK yang tidak dapat ditentukan nilainya 
(Intangible product) atau kelompok jasa (forest services). Praktek-praktek kearifan lokal (307 suku dengan 
300 bahasa) dan dipadukan dengan keunikan biogeografi setempat adalah potensi kelompok jasa (potensi 
ekoturusime) yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Prinsip 3S, Sungai, Sampan dan Sagu adalah 
philosophy hidup bagi masyarakat adat di Mimika (Mimikawee), yang mana berdomisili pada kawasan hutan 
mangrove dan rawa dataran rendah. Kawasan mangrove di bagian selatan Papua adalah penyimpan karbon 
terbesar di tanah Papua, dan sedang dicanangkan untuk gerakan Indonesia Hijau. Masyarakat lokal di Tanah 
Papua didominasi oleh masyarakat peramu dengan sistem pertanian subsisten dan nelayan. Dengan kondisi 
tersebut, pengembangan komoditas HHBK dominan di tanah Papua, berdasarkan tujuan pemanfaatannya 
dapat dikelompokkan kedalam enam kelompok, yaitu kelompok bahan makanan pokok (staple food), sayur-
sayuran (vegetable), tumbuhan obat (medicinal plant), kerajinan (handicraft), sumber pendapatan alternatif 
(altrnative incomesources), dan bahan bangunan, kayu bakar, dan energi (wood for contruction and energi).  
  
Kata kunci: pengembangan, hasil hutan bukan kayu, kearifan lokal, dan tanah Papua 
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ABSTRAK 

 
Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang tersebar di seluruh Nusantara. 

Hutan tidak hanya menghasilkan kayu sebagai produk utamanya, namun juga hasil hutan ikutan (by product) 
yang berasal dari tanaman non kayu, hewan-hewan, batu-batuan, air, udara segar, pemandangan alam dan 
sebagainya. Selama ini hasil hutan non kayu yang berasal dari tanaman dan bersifat dapat diperbarui belum 
sepenuhnya mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan di sektor kehutanan, padahal kondisi di 
lapangan menunjukkan bahwa tanaman-tanaman non kayu yang berasal dari hutan memberikan kontribusi 
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar hutan (Prayitno, 2005; 
Awang, 2006; Widiastuti, 2014). Hampir di tiap daerah di Indonesia mengenal seni tradisi anyaman maupun 
pertenunan. Semula tradisi ini digunakan untuk melengkapi upacara-upacara adat, namun pada perkem-
bangan selanjutnya produk ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga mendorong para pengusaha untuk 
mengembangkannya sebagai suatu industri. Kegiatan pemanfaatan SANT mampu membentuk sub-sub 
industri yang menyerap tenaga kerja, menghasilkan nilai tambah dan mampu menyejahterakan para pelaku 
usaha. Kerajinan tenun maupun anyaman adalah bagian dari kelompok kerajinan yang termasuk dalam 
kelompok industri kreatif (BPS, 2011). Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan kenaikan kontribusi 
industri kreatif yang ditargetkan berkontribusi 7-8% per tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
berdasarkan penelusuran pustaka dan sampling lapangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
memetakan sumber bahan baku dan perkembangan industri yang terbentuk.Manfaat penelitian ini adalah 
untuk mendorong kebijakan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya pemanfaatan serat 
alam untuk mensejahterakan masyarakat kawasan hutan. 

 
Kata kunci: serat alam, HHBK, nilai tambah ekonomi, industri kreatif 
 

 

PENDAHULUAN 
Serat-serat alam dari negeri kita ada ribuan jenisnya, namun saat ini baru puluhan yang sudah 

dimanfaatkan untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan para pemain industri ini (Widiastuti, 2012; 
Ditjen IKM, 2013). Hampir di tiap daerah di Indonesia mengenal seni tradisi anyaman maupun pertenunan. 
Semula tradisi ini digunakan untuk melengkapi upacara-upacara adat, namun pada perkembangan 
selanjutnya produk ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga mendorong para pengusaha untuk 
mengembangkannya sebagai suatu industri (Jumaeri, 1977). Kegiatan pemanfaatan SANT mampu 
membentuk sub-sub industri yang menyerap tenaga kerja, menghasilkan nilai tambah dan mampu 
menyejahterakan para pelaku usaha 
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Kerajinan tenun maupun anyaman adalah bagian dari kelompok kerajinan yang termasuk dalam 
kelompok industri kreatif. Bisnis kreatif saat ini telah menjadi perhatian utama sebagian besar negara di 
dunia, karena sangat diyakini bahwa industri kreatif ini mampu memberikan kontribusi perekonomian secara 
signifikan (Ditjen IKM, 2013; Departemen Perdagangan, 2007). Menurut BPS (2011), nilai ekspor industri 
kreatif tumbuh sekitar 5,4% dari nilai ekspor tahun 2006 sebesar US$ 8,5 miliar dan telah mencapai US$ 
13,1 miliar pada 2010. Pada periode yang sama, persentase kontribusi industri kreatif terhadap produk 
domestik bruto (PDB) Indonesia juga telah naik 7,4% menjadi 7,7%. Hal tersebut menunjukkan adanya 
perkembangan kenaikan kontribusi industri kreatif yang ditargetkan berkontribusi 7-8% per tahun. 

Pengelolaan hutan selama ini memberikan pembelajaran bagaimana hasil hutan berupa kayu dapat 
menyejahterakan warga sekitar hutan. Pihak pengelola tidak memahami bahwa masyarakat sekitar hutan 
dapat lebih arif menghidupi keluarganya dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu seperti tengkawang, 
rotan, bambu, pandan, gebang, daun jati, kulit kayu manis, daun kayu putih, lak, dan sebagainya, sebelum 
terbentuknya pengelola hutan seperti sekarang ini (Kastanya, 2002). 

Pendapat Kastanya (2002) diperkuat oleh Kim (2002) bahwa pola pengelolaan hutan tropika di 
Indonesia selama ini lebih fokus terhadap eksploitasi kayu dan kurang memperhatikan produk lainnya seperti 
produk non kayu dan jasa lain dari hutan tropika. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar barang dan jasa 
hutan tropika non kayu tidak dapat diperjualbelikan di pasar. Atas dasar konsep tersebut nilai hutan tropika 
hanya diestimasi dari nilai kayu komersial dengan jenis dan diameter tertentu, meskipun nilai hutan tropika 
lebih dari nilai kayu saja. Kebijakan pemerintah di bidang kehutanan juga kurang memperhatikan hasil hutan 
non kayu tersebut.  

Dua ratus tiga puluh lima juta lebih penduduk yang tersebar di tempat dengan tatanan geografis unik 
seperti Negara Indonesia dengan kelimpahan berbagai sumber daya alam yang berpotensi untuk diolah 
menjadi bahan usaha dan industri, menjadikan Industri Kecil Menengah (IKM) adalah pilihan yang tepat 
sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya. Terlebih infrastruktur antar pulau yang terbatas, yang membuat 
perekonomian tak mungkin hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga perusahaan-
perusahaan kecil kemudian ikut memegang kendali perekonomian (Widiastuti,2014). 

Begitu luas dan beragamnya potensi serat alam untuk bahan baku industri anyaman dan pertenunan 
sehingga perlu dipetakan sesuai dengan lokasi sumbernya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
berdasarkan penelusuran pustaka dan sampling lapangan. Pada penelitian ini dipilih 10 (sepuluh) jenis serat 
alam yang paling penting di Indonesia. Lokus penelitian adalah propinsi.  Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk memetakan sumber bahan baku dan perkembangan industri yang terbentuk. Manfaat penelitian 
ini adalah untuk mendorong kebijakan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya 
pemanfaatan serat alam untuk menyejahterahkan masyarakat kawasan hutan. 

Pengertian serat/serabut atau fiber menurut Ensiklopedia Indonesia volume 5 (1984) adalah suatu 
bahan yang menyerupai benang-benang yang dapat dipintal. Ada ribuan jenis serat, namun dalam 
perdagangan baru dikenal kurang lebih seratusan macam serat yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 
a. Serat Tumbuh-tumbuhan 
 Serat dari tumbuh-tumbuhan tersusun sebagian besar oleh selulosa, yang dibedakan lagi oleh : 

1.  Serat/serabut biji, antara lain berasal dari tumbuhan Ceiba pentandra (L) Gaertn. Var.indica (DC) 
Bakh (kapuk randu); Gossypium spp (kapas) 
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2.  Serat batang ,antara lain berasal dari tumbuhan Bambusa spp (bambu (600-700 an jenis); rotan ( 300-
an jenis).; Hibiscus sabdariffa L(rosella); Corchorus capsularis(rami China); Bochmeria nivea 
L,Gaud (rami); Hibiscus tiliaceus ( waru); Shorea elastica (Jomok); Mussa sp (pisang); Eichornia 
crassipes (enceng gondok).; Helcocharis fistulosa Link (Purun), Lepironia mucronata Rich (purun 
danau); Oryza sativa (padi).; Fimbristitylis globulosa Kunt; Scirpus mucronatus; S. sundanus 
(Mendong); Dendrobium spp (anggrek). 

3.  Serat daun, antara lain berasal dari tumbuhan Cocos nucifera (kelapa); Corypha gebanga (gebang, 
agel).; Pandanus sp (pandan). 

4.  Serat pembungkus buah, antara lain berasal dari tumbuhan Cocos nucifera (sabut kelapa); Arenga sp 
(ijuk aren); Zea mays (Klobot jagung) 

5.  Serat akar, antara lain berasal dari tumbuhan Ficus benjamina (serat akar beringin) 
 
BAHAN DAN METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bahan yang digunakan adalah data 
pustaka dan penelusuran di lapangan . Pemilihan sampling lapangan dilakukan berdasarkan kajian data BPS, 
survey lapangan dan data yang relevan. Survey lapangan dilakukan oleh peneliti dan diperoleh data dari 
pengiriman instruktur pelatihan. Setiap tahun kurang lebih 100 frekuensi pelatihan dilaksanakan baik 
mengirimkan instruktur maupun peserta datang ke BBKB dengan total peserta rata-rata 1500 orang/tahun. 
Berdasarkan data permintaan pelatihan selama 10 tahun terakhir tersebut di Balai Besar Kerajinan dan Batik 
potensi bahan baku dan industri anyaman dan tenun serat alam telah berkembang di seluruh propinsi di 
Indonesia. 

Berdasarkan penelusuran data pengiriman instruktur pelatihan di BBKB sebaran bahan baku dan 
industri antara lain : Aceh (di Kab Seumeleu; Gayo, Sabang); Sumatera Utara (Medan; Asahan, Karo); 
Sumatera Barat (Bukittinggi, Payakumbuh; Pesisir Selatan); Riau (Kuantan Sengingi: Palalawan; Bengkalis; 
Batam); Bangka Belitung (Muntok; Bangka Selatan; Pangkal Pinang); Sumatera Selatan (Pagar Alam; 
Palembang; Musi Banyu Asin); Jambi (Muara Bungo; Kerinci; Jambi); Bengkulu (Bengkulu); Lampung 
(Pring Sewu, Tanjung Karang; Metro); Banten (Serang, Tangerang Selatan; Lebak); Jawa Barat (Garut, 
Tasikmalaya, Subang, Cirebon, Bandung; Bogor; Kuningan; Ciamis; Banjar;Cianjur); Jateng (Semarang, 
Temanggung, Demak; Wonosobo;Magelang; Purworejo; Banyumas, Cilacap, Kroya; Wonogiri; Klaten; 
Pekalongan; Boyolali; Surakarta; Purwodadi; Blora; Kudus; Jepara; Brebes; Tegal); DIY (4 kab, kota); Jatim 
(Ngawi; Magetan, Madiun; Blitar; Mojokerto; Gresik; Sidoarjo; Tuban, Banyuwangi; Jember; Bondowoso; 
Pasuruan; Probolinggo; Surabaya; Sampang; Bangkalan, Sumenep; Bojonegoro); Bali (Bangli; Singaraja, 
Buleleng; Karangasem, Denpasar; Negara; Tabanan); NTB (Lombok; Praya; Mataram; Bima); NTT (Alor; 
Kupang; Timor Tengah Selatan; Timor Tengah Utara). Kalimantan Selatan (Barito Kuala, Banjar Baru; 
Kandangan), Kalbar (Pontianak; Sampit); Kaltim (Samarinda; Balikpapan; Kutai Kertanegara); Kaltara (Kab 
Sangata; Tarakan; Malinau); Kalteng (Palangkaraya); Sulsel (Gowa; Makasar); Sulbar (Mamuju, Majene); 
Sulteng (Banggai; Luwuk; Poso); Sultera (Kendari; Buton); Sulut (Minahasa); Gorontalo (Gorontalo); 
Maluku Utara (Ternate; Tidore); Maluku (Seram; Saumlaki); Papua Barat (Merauke; Mamberamo; Raja 
empat); Papua (Mimika; Puncak Jaya; Biak Numfor; Jayapura). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Berikut ini ada 10 jenis serat alam non tekstil yang telah menjadi komoditi industri dan perdagangan. 
Jenis ini dipilih mengingat sebaran tumbuhnya yang hampir merata di seluruh Indonesia, dan masyarakat 
telah lama mengusahakannya. 

 
Serat Batang Rotan 

 Berdasarkan data inventarisasi Direktorat Bina Produksi Kehutanan Kemenhut (2014), dari 143 juta 
hektare luas hutan di Indonesia diperkirakan hutan yang ditumbuhi rotan seluas kurang lebih 13,2 juta 
hektare. Selain itu, terdapat delapan marga rotan yang terdiri atas kurang lebih 306 jenis, hanya 51 jenis yang 
sudah dimanfaatkan. Sedangkan di Asia Tenggara,terdapat lebih dari 516 jenis rotan.Di Indonesia ditemukan 
8 suku spesies rotan, yaitu Calamus, Daemonorops, Khorthalsia, Plectocomia, Ceratolobus, Plectoco-
miopsis, Myrialepis, Calospatha dengan total jenis mencapai kurang lebih 306. Penyebaran rotan di Indo-
nesia meliputi Kalimantan sebanyak 137 jenis, Sumatera sekitar 91 jenis, Sulawesi sebanyak 36 jenis, Jawa 
sebanyak 19 jenis, Irian sebanyak 48 jenis, Maluku sebanyak 11 jenis, dan Sumbawa 1 jenis. 

Dransfield dan Manokaran (1996) menyebutkan bahwa rotan merupakan jenis tanaman famili Palmae 
yang tumbuh memanjat dan banyak tersebar di bagian bumi beriklum tropis dan subtropis. Tumbuhan rotan 
merupakan tumbuhan khas tropika yang banyak dijumpai di daerah khatulistiwa dan sekitarnya yaitu dari 
Afrika, India, Srilanka, kaki pegunungan Himalaya, China Bagian Selatan, Malaysia, Indonesia, Pasifik 
Bagian barat sampai Fiji. Keanekaragaman jenis rotan banyak dijumpai di Asia Tenggara dan merupakan 
komoditas penting setelah kayu. Indonesia merupakan produsen terbesar rotan di dunia. Rotan di Indonesia 
banyak dimanfaatkan untuk industri mebel. 

Nilai ekonomi terpenting tanaman rotan terletak pada batangnya. Batang rotan umumnya berbentuk 
silinder atau segitiga. Jenis dan varietas menentukan ciri dan sifat batang pada rotan. Ukuran diameter 
maupun panjang batang berbeda-beda tiap jenis dan varietas. 

Rotan umumnya hidup merumpun maupun tunggal (tidak merumpun). Beberapa rotan, seperti 
Calamus scipionum Louer (Indonesia: Rotan samambu, rotan simambau) tersebar luas di Vietnam bagian 
selatan ke Borneo, Sumatra dan Palawan. Calamus ornatus Blume (Indonesia: Rotan tulang, Rotan minong) 
tersebar di Thailand, semenanjung Malaya, Sumatra, Jawa, Borneo, Filipina, dan Sulawesi. Jenis rotan yang 
endemik hanya tumbuh di suatu tempat adalah Daemonorop oblata dijumpai di hutan kerangas Kalimantan 
Bagian Barat dan Daemonorop unijuga hanya di jumpai di Pegunungan Batukapur Serawak Barat. 

 
Serat Batang Bambu 

Persebaran bambu secara horisontal dan vertikal sangat luas. Penyebaran horisontal terutama di 
daerah tropis dan sub-tropis, tetapi ada juga yang tumbuh di daerah beriklim sedang, misalnya China, 
Jepang, Chili, USA. Sedangkan penyebaran bambu secara vertikal pada ketinggian 0 - 1500 m dpl , bahkan 
ada yang dijumpai pada ketinggian 2000 - 3750 m dpl (Hildebrand, 1954; ICBR, 2014). 
 Di seluruh dunia terdapat + 1300 species bambu yang sudah diidentifikasi mewakili + 60 genera. 
Kira-kira separuhnya terdapat di Asia dan paling banyak terdapat di Indo-Burmese. Di Indonesia terdapat + 
65 species dan baru 35 species dari 11 genera/genus/marga yang sudah diidentifikasi, yaitu : 
 1. Arundinaria (1 species). 
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 2. Bambusa (12 species). 
 3. Dendrocalamus (3 species). 
 4. Dinochloa (1 species). 
 5. Gigantochloa (6 species). 
 6. Melocanna (2 species). 
 7. Nastus (1 species). 
 8. Oxytenanthera (1 species). 
 9. Phyllostachys (1 species). 
 10. Schizostachyum (6 species). 
 11. Thyrsostachys (1 species). 
 
Serat Daun Pandan 

Pandanus tectorius Parkinson dikenal juga dengan nama daerah pandan laut (Sunda); pandan nipah 
(Maluku); pandan Ponelo (Gorontalo); pandan abu (Sumatera), buah merah (Papua); mengkuang (Melayu). 
Adanya nama daerah tersebut menunjukan persebaran pandan yang cukup luas di Indonesia. Ada beberapa 
daerah sentra penghasil pandan yang mempunyai peran cukup penting untuk pemberdayaan masyarakat yaitu 
DIY (Gunung Kidul; Bantul; Kulonprogo); Jatim (Pacitan, Lamongan; Tuban; Jember; Banyuwangi; 
Madiun); Jateng (Wonogiri; Kebumen,Cilacap; Purbalingga Magelang; Jabar (Tasikmalaya; Garut; Cianjur; 
Ciamis); Aceh (Lhokseumawe; Semeleu); Riau (Kuantan Sengingi; Palalawan; Tanjung Pandan); Babel 
(Muntok; Pangkalpinang); Sultera (Kendari;Buton); Maluku Utara (Ternate); Maluku (Seram); NTB 
(Mataram; Bima;Lombok Barat); NTT (Kupang); Papua Barat (Merauke; Mamberamo,Sorong); Papua 
(Jayapura; Biak). 

Pandan yang dipergunakan untuk bahan kerajinan umumnya tumbuh di sekitar hutan pantai namun 
banyak juga yang tumbuh di perbukitan dan pegunungan. Sifatnya yang lemas tapi liat, panjang, mudah 
diwarnai, mudah dianyam menjadikan komuditas ini hampir bisa ditemui di tiap daerah di Indonesia. Produk 
yang dihasilkan sekarang ini tidak hanya untuk bahan anyaman tikar saja, namun sudah jauh berkembang 
termasuk untuk topi fashion, tas wanita, kursi, laundry box, sarung bantal, krei dan lain-lain. Perkembangan 
penggunaan daun pandan terutama untuk produk yang menerima beban dan kestabilan dimensi seperti kursi, 
meja, almari, partisi ruangan, box, dan tas memerlukan bahan yang memiliki kekuatan tarik yang cukup. 
Meskipun secara morfologi pandan dari beberapa daerah terlihat sama (Rahayu dan Handayani, 2008). 
Analisis morfologi maupun anatomi terhadap kekuatan tarik dengan mengambil beberapa sampel tanaman 
dari beberapa daerah sentra kerajinan pandan menunjukkan bahwa semua pandan dari berbagai daerah 
memiliki anatomi dan kekuatan yang tidak berbeda. Artinya semua pandan tersebut bisa digunakan untuk 
berbagai keperluan. 

 
Serat Batang Daun Mendong 

Menurut Heyne (1987) mendong adalah salah satu tumbuhan yang hidup di rawa, tanaman ini tumbuh 
di daerah yang berlumpur dan memiliki air yang cukup. Mendong merupakan salah satu jenis rumput, dan 
biasanya tumbuh dengan panjang lebih kurang 100 cm. Widiastuti (2001), melaporkan bahwa mendong 
biasanya dijadikan bahan dasar untuk pembuatan tikar dan sebelum di pergunakan, tanaman ini dijemur 
terlebih dahulu hingga kering.Kerajinan mendong sudah sangat terkenal berasal dari Tasikmalaya. Mulai dari 
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tikar, tempat pensil, dompet, tempat sampah, tempat tisu, tempat toples, tas, pigura, dan lainnya banyak 
dihasilkan para pengrajin mendong. Pusat pengrajin mendong di Kota Tasikmalaya ada di daerah Kecamatan 
Purbaratu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Indihiang. Sedangkan pusat pengrajin 
mendong di Kabupaten Tasikamalaya terdapat di Kecamatan Manonjaya, Cineam, Karangnunggal, 
Karangjaya, Gunungtanjung, Sukahening, Cikatomas, dan Salopa. 

Sejarah kejayaan tanaman Mendong (Fimbristylis globulosa) dimulai pada era tahun 1940-an. Saat 
dimana jenis tanaman ini untuk pertama kalinya dibawa dari Pulau Sumbawa ke Pulau Jawa oleh 2 orang 
saudagar / pedagang kuda dari Purbaratu Tasikmalaya yaitu Juragan Oneng dan H. Maksum.Di pulau yang 
banyak terdapat hewan kuda tersebut, awal mulanya kedua orang saudagar dari Purbaratu ini hanya 
melakukan perjalanan usaha jual beli kuda dengan penduduk setempat. Namun karena sering melakukan 
perjalanan usaha ke daerah tersebut, lama kelamaan mereka mulai menyadari keunikan lain selain hewan 
kuda yaitu topi yang dikenakan oleh penduduk setempat. Topi yang dianyam secara sederhana tersebut 
terbuat dari tanaman yang sama sekali belum dikenal oleh kedua orang saudagar ini, sehingga muncullah ide 
untuk membawa benih tanaman ini untuk dikembangbiakkan atau dibudidayakan di tanah kelahiran mereka 
yaitu di Purbaratu Tasikmalaya. 

Dari kronologis penyebaran tanaman mendong di Pulau Jawa, tercatat pada pertengahan tahun 1970 
an. Seorang pedagang keliling asal Jogjakarta yang sering singgah di Purbaratu bernama Mas Darmo, 
sengaja membawa beberapa benih mendong sebagai oleh-oleh untuk ditanam di kampung halamannya 
Jogjakarta. Kemudian dari Jogjakarta inilah tanaman mendong bisa menyebar ke seluruh pulau Jawa sampai 
ke Jember Jawa Timur. Dari data terakhir, sekarang justru hasil budidaya mendong Jogjakarta dan Jember 
inilah yang menjadi penyuplai utama bahan baku mendong ke perajin anyaman mendong di Tasikmalaya. 

 
Serat Daun Ulap Doyo 

Syabana dkk. (2012), tanaman doyo (Curculigo latifolia) memiliki daun berbentuk payung dan runcing 
ujungnya, dengan panjang kudzu daun 80 – 120 cm dan lebar antara 10 – 20 cm. Berbatang semu, urat daun 
sejajar beralur dan ada juga jenis yang berlidi. Bagian bawah daun terdapat bulu lembut berwarna semu 
putih, daun berwarna hijau kekuningan hingga hijau muda. Pelepah tangkai daun bergaris merah, buah 
berbentuk tongkol dengan biji berwarna hitam. Bunganya berwarna kuning dengan diameter 3 cm, daun 
mahkota kelopak masing-masing 3 helai melengkung dengan diameter 5 cm dan benang sari berjumlah 16 
buah mengelilingi kepala putik. 

Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Kalimantan Timur, Desa Tanjung Isuy dan sekitarnya. Serat 
dari tanaman doyo ini diambil untuk dijadikan tenunan khas suku Dayak Benuaq. Tenun doyo dipakai pada 
upacara adat, tari-tarian, dan pakaian sehari-hari baik kaum laki-laki maupun perempuan. 

Menurut Soepriyono (1974) tanaman doyo dapat digolongkan menjadi beberapavarietas, diantaranya: 
 
Doyo temoyo 
Merupakan tanaman doyo varietas yang paling baik, dengan ciri-ciri bentuk daun melengkung agak langsing, 
berwarna hijau muda dan urat daunnya tidak keras. Varietas ini banyak terdapat di Desa Mencong dan Desa 
Perigi, Kecamatan Jempang. 
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Doyo pentih 
Serat doyo pentih hampir sama dengan serat doyo temoyo, hanya warna daunnya berwarna hijau kekuningan 
dan lebih tahan terhadap sinar matahari. 
 
Doyo biang 
Ukuran daun dan tangkai daun doyo biang lebih panjang dan lebar dibanding doyo temoyo, dan doyo pentih, 
panjang daun varietas biang bisa mencapai 150 cm dan lebar 25cm, sedangkan panjang tangkai daun bisa 
mencapai 113 cm. 
 
Doyo tulang 
Ukuran daun doyo tulang lebih kecil daripada doyo biang dan doyo pentih. Daun varietas ini agak tegak dan 
lentur karena tulang daunnya lebih keras, sehingga serat daunnya mudah pecah ketika dikerik  
Pengolahan bahan baku dimulai dari pengambilan daun doyo di hutan dengan menggunakan Mandau. Daun 
yang masih muda dengan panjang 1-1,5 m diambil dari varietas doyo temoyo atau pentih. Daun yang sudah 
diambil direndam ke dalam air sungai supaya daging daun hancur, lalu daun dikerik dengan pisau bambu 
untuk diambil seratnya. Setelah terambil seratnya, masih direndam dalam air agar getahnya hilang selama 1 
jam. Serat diambil dan dijemur hingga kering dan siap untuk ditenun. 
 
Serat Daun Gebang 

Corypha gebanga BL. (gebang, agel); C. utan Lamk.; C. elata Roxb C. sylvestris MART. Menurut 
Heyne (1987); Balai Taman Nasional Baluran (2007); Anonimus (2006), gebang adalah sejenis palem tinggi 
15 – 20 m, daun bentuk kipas, berduri. Beberapa nama daerahnya adalah: lontar utan (Jakarta); pocok 
(Madura); polah (Alor); gebang (Jawa, Bali), agel (Jawa); ibus (Aceh, Batak); gawang (Timor); silar 
(Manado, Sulut); day gabang (Ngaju); pucuk (Sunda); ibus-iwas (Bima); laju (Sumbawa); burung, iwes 
(Sawu); boro (Flores); kedibu (Larantuka); katawu pokang (Solor); silahe, sidahe, siau (Sangi); sirada 
(Banten); silak (Mongondow); sirar, silar, sejolan (Butung); kwalan (Makasar); Aka (Bone,Toee); tula, tule 
(Roti); tune, tali (Tetum); alowan (Seram); hanunute, naanunute (Piru); makanute (Ambon); sigor (Buru). 

Menurut Dransfield dan Uhl (palm & Cycad Societies of Australia, 2008) ; Partomiharjo dkk. (2009), 
Corypha gebanga BL adalah satu dari 2800 species pada familia Palmae yang persebarannya diperkirakan 
meliputi Madagaskar, Asia Tenggara, Australia bagian Utara dan Polinesia yang terjadi sejak 60 juta tahun 
lalu. Berdasarkan data pustaka tersebut tanaman gebang sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia, namun 
industri gebang saat ini hanya berkembang di Jawa Timur (Bangkalan; Pasuruan; Banyuwangi; Jember; 
Probolinggo; Sumenep; Pamekasan); Jateng (Semarang); DIY (Kulon Progo) dan Sulawesi Tenggara 
(Kendari). 
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1. Rumbia 

Klasifikasi ilmiah 

Kerajaan: Plantae 

Divisi: Magnoliophyta 

Kelas: Liliopsida 

Ordo: Arecales 

Famili: Arecaceae 

Genus: Metroxylon  

Spesies: M. sagu 
 

Nama binomial 

Metroxylon sagu 
Rottb. 

Sinonim 

Metroxylon rumphii 
M. squarrosum 

 

Heyne (1987) menyebutkan Rumbia atau disebut juga (pohon) sagu adalah nama sejenis palma 
penghasil tepung sagu. Nama-nama lainnya di berbagai daerah di Sumatra dan Sulawesi adalah rumbieu, 
rembie, rembi, rembiau, rambia, hambia, humbia, lumbia, rombia, rumpia. Di Maluku dikenal sebagai ripia, 
lipia, lepia, lapia, lapaia, hula atau huda. Di Jawa, ambulung, bulung, (am)bulu, tembulu (Jw.), bhulung 
(Md.), dan ki ray (Sd.). Dalam aneka bahasa asing dikenal sebagai sagu (Vietnam), sakhu (Thailand), 
sa:khu’u (Laos), dan Sago Palm (Ingg.). Sementara nama ilmiahnya adalah Metroxylon sagu. 

Widiastuti (2001), menyatakan bahwa rumbia berupa pohon palma yang merumpun, dengan akar 
rimpang yang panjang dan bercabang-cabang; tinggi tajuk 10 m atau lebih dan diameter batang mencapai 60 
cm. Daun-daun besar, majemuk menyirip, panjang hingga 7 m, dengan panjang anak daun lk. 1.5 m; 
bertangkai panjang dan berpelepah. Sebagaimana gebang, rumbia berbunga dan berbuah sekali (monocarpic) 
dan sudah itu mati. Karangan bunga bentuk tongkol, panjang hingga 5 m. Berumah satu (monoesis), bunga 
rumbia berbau kurang enak. Rumbia menyukai tumbuh di rawa-rawa air tawar, aliran sungai dan tanah 
bencah lainnya, di lingkungan hutan-hutan dataran rendah sampai pada ketinggian sekitar 700 m dpl. Pada 
wilayah-wilayah yang sesuai, rumbia dapat membentuk kebun atau hutan sagu yang luas. Diperkirakan 
berasal dari Maluku dan Papua, sejak lama rumbia telah menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara, yakni 
pulau-pulau Sunda Besar, Sumatra, Semenanjung Malaya, dan tak terkecuali di Filipina, kemungkinan 
karena dibawa oleh peradaban manusia.  
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Serat Batang Pisang 

Klasifikasi ilmiah 

Kerajaan: Plantae 

Divisi: Magnoliophyta 

Kelas: Liliopsida 

Ordo: Musales 

Famili: Musaceae 

Genus: Musa 

 

Spesies 

M. acuminata 
M. balbisiana 
M. ×paradisiaca (invalid) 
M. sapientum (invalid) 

 

Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan terna raksasa berdaun besar memanjang 
dari sukuMusaceae. Beberapa jenisnya (Musa acuminata, M. balbisiana, dan M. ×paradisiaca) meng-
hasilkan buah konsumsi yang dinamakan sama. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok 
tersusun menjari, yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika 
matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah 
pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi (karbohidrat) dan mineral, terutama kalium. 

Pusat keragaman utama pisang terletak di daerah Malesia (Asia Tenggara, Papua dan Australia 
tropika). Pusat keragaman minor juga terdapat di Afrika tropis. Tumbuhan ini menyukai iklim tropis panas 
dan lembab, terutama di dataran rendah. Di daerah dengan hujan merata sepanjang tahun, produksi pisang 
dapat berlangsung tanpa mengenal musim. Indonesia, Kepulauan Pasifik, negara-negara Amerika Tengah, 
dan Brasil dikenal sebagai negara utama pengekspor pisang. Masyarakat di negara-negara Afrika dan 
Amerika Latin dikenal sangat tinggi mengonsumsi pisang setiap tahunnya. 

Saat ini tercatat lebih dari 200 kultivar pisang tumbuh di belahan bumi Asia tropis, Afrika, Australia, 
dan pulau-pulau sekitarnya. Namun, tidak banyak dari kultivar ini yang dikembangkan menjadi mata 
dagangan menguntungkan. Bahkan ada yang di satu negara menjadi pisang komersial utama, namun di 
negara lain malah kurang disukai. Kultivar pisang ternyata sangat menentukan harga dan selera pasar, baik 
lokal maupun internasional. Tidak heran bila sebuah pisang memiliki harga yang berbeda-beda di setiap 
daerah, terkadang harga yang tinggi juga bukan jaminan untuk keunggulan rasanya. Uniknya, ada pisang 
yang sangat laku di pasaran dunia seperti cavedish, tapi malah kurang disukai konsumen di Indonesia. 
Demikian pula pisang ambon lumut, pisang yang mirip chiquita, 'raja' pisang yang sangat terkenal dari 
Columbia ini banyak dikonsumsi lokal. Pisang abaka (Musa textilis) adalah salah satu spesies pisang yang 
merupakan tumbuhan asli Filipina namun tumbuh liar dengan baik di Kalimantan,Sumatera, Sulawesi Utara 
(khusunya di pulau Talaud di desa Essang). Nama lainnya antara lain pisang manila, dan pisang serat. 

Berdasarkan keadaan hutan yang semakin berkurang akibat penebangan pohon, penggunaan kayu 
sebagai bahan baku kertas serta daur hidup pohon itu sendiri yang sangat lama, maka perlu dicari solusi 
untuk memecahkan masalah ini. Solusi dilakukan dengan mencari jenis tanaman lain yang memiliki 
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kandungan serat (selulosa) seperti kayu sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas 
(BBKB,1994). Pisang merupakan tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di negara tropis seperti 
Indonesia. Selama ini pisang hanya dimanfaatkan pada buah dan daunnya, sedangkan pelepah batang pisang 
kurang banyak dimanfaatkan. Pelepah batang pisang mempunyai kandungan serat (selulosa) yang cukup 
tinggi serta daur hidup pisang relatif pendek. Hal itu sangat memungkinkan untuk menggantikan kayu 
sebagai bahan baku pembuatan kertas. 

Pada tahun 2003, produksi pisang Indonesia mencapai 2.374.841 ton dengan luas sekitar sekitar 56.728 
ha.Selanjutnya pada tahun 2004, produksi dan luas tersebut meningkat menjadi 2.758.708 ton dan 65.897 
ton. Atas dasar itu, maka potensi pelepah batang pisang pada tahun 2002-2003 mencapai sekitar 79.603.169-
92.469.504 ton (Sumarjono, 2004; Anonim, 2005/2006). Pelepah pisang diharapkan baik dipergunakan 
sebagai bahan baku pulp untuk kertas, karena berkadar lignin rendah (5%), selulosa (63-64%) dan 
hemiselulola (20%) tinggi, sedangkan seratnya relatif panjang sekitar 4,29 mm. Kadar lignin yang rendah 
dari pelepah merupakan keuntungan lain karena proses pembuatan pulp relatif membutuhkan bahan pemasak 
yang relatif sedikit dan waktu yang relatif singkat sehingga memberikan keuntungan secara ekonomis 
(Lisnawati, 2000). 

 
Serat Batang Kudzu 

Kudzu (Pueraria spp.) merupakan tanaman yang termasuk dalam famili leguminocae (kacang-
kacangan), subfamili Faboideae, ordo Phaseoleae dan subordo Glycinnnae/Papilionaceaee. Terdapat 
beberapa spesies tanaman kudzu yang dikenal antara lain Pueraria phaseoloides, Pueraria thunbergiana dan 
Pueraria javanica. Kudzu merupakan tanamanan asli dari Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan 
sekarang telah tumbuh dan tersebar luas di negara-negara tropis (Skerman, 1977). Tanaman kudzu 
dibeberapa negara dikenal dengan nama puero (Australia), Japanese arowwroot (Fhilipina), phakpeetpe di 
Thailand dan di negara-negara tropis lain dikenal dengan nama tropical kudzu. 

Kudzu memiliki batang berwarna hijau dan berkayu yang ditumbuhi rambut halus. Panjang batang 
utama dapat tumbuh mencapai 5 sampai 6 m dengan diameter + 0.6 cm. Perakaran tanaman kudzu kuat dan 
cukup dalam, pada akar terdapat noda yang menghasilkan batang-batang sekunder. Pucuk ditumbuhi rambut 
halus berwarna coklat memiliki daun cukup besar berwarna hijau dan trifoliate (berdaun tiga) dengan bunga 
berwarna keungu-unguan. Kudzu tumbuh di daerah tropis dengan curah hujan minimal 1200-1500 
mm/tahun. 

Tanaman kudzu dapat tumbuh di daerah bermusim dingin namun akan menggugurkan daunnya apabila 
suhu di bawah 10o C. Tanaman ini tumbuh pada tanah liat aluvial yang subur dan masih dapat tumbuh pada 
pH di bawah 5. Akar (umbi) tanaman kudzu telah dimanfaatkan sebagai obat penyakit influenza, disentri dan 
diarrhoea. Kandungan pati pada umbinya telah digunakan di negara Cina, Papua New Guinea dan Jepang 
sebagai bahan pembuat mie dan saus. Daun tanaman kudzu dapat dijadikan komponen pakan ternak yang 
dicampur dengan rumput. Selain itu tanaman kudzu dapat dijadikan sebagai cover crops di perkebunan karet 
dan kelapa sawit untuk mencegah erosi tanah, menurunkan suhu tanah pada saat kemarau dan juga mampu 
mengikat unsur Nitrogen (N) yang dibutuhkan tanaman lain. Pemanfaatan tanaman kudzu di Indonesia saat 
ini sudah mulai berkembang terutama pemanfaatan serat yang berasal dari batang tanaman. Batang tanaman 
kudzu mengandung serat dan dapat digolongkan sebagai serat lunak.  
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 Potensi kudzu di Indonesia cukup besar mengingat jenis ini menjadi salah satu tanaman penutup di 
perkebunan kelapa sawit maupun karet. Saat ini industri pengolahan kudzu adalah Sumatera Utara; Jabar 
(Purwakarta) dan Jateng(Magelang). Potensi luas lahan kudzu cukup banyak.Hal tersebut berdasar asumsi 
bahwa lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia +13,5 juta ha, jika 5 % seluruh lahan ditanami kudzu 
maka potensi luasan tanaman ada 675.000 ha. Jika tiap ha/3 bulan menghasilkan + 100 kg batang basah, 
maka dalam satu tahun menghasilkan + 400 kg batang atau setara 6-7 kg serat kudsu. Jika 1 kg serat kudzu 
dihargai Rp 80.000, maka potensi tambahan penghasilan serat kudzu di kebun kelapa sawit + Rp. 378 milyar. 

Hasil uji di Lab Uji BBKB menunjukkan bahwa serat batang kudzu baik sekali dalam nilai penyerapan 
zat warna alam, ditunjukkan dengan hasil uji ketahanan luntur mencapai 4 – 5 skala abu-abu (grey scale). 
Dengan hasil penelitian ini maka pengolahan serat kudzu dengan menggunakan zat warna alam diharapkan 
mampu untuk menganeka ragamkan pemanfaatan potensi serat alam untuk industri, apalagi jenis tanaman ini 
telah dibudidayakan sebagai tanaman penutup (cover crop) di perkebunan, sehingga dari sisi ketersediaan 
bahan baku ada jaminan keberlanjutannya. 

 
Serat Sabut Kelapa 

Klasifikasi ilmiah 

Kerajaan: Plantae 

(tidak termasuk) Monocots 

(tidak termasuk) Commelinids 

Ordo: Arecales 

Famili: Arecaceae 

Upafamili: Arecoideae 

Bangsa: Cocoeae 

Genus: Cocos 
Spesies: C. nucifera 

 

Nama binomial 

Cocos nuciferaL. 
 

 Kelapa (Cocos nucifera) adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau 
Arecaceae. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai 
tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang 
dihasilkan tumbuhan ini.Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia, namun 
kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. 

Berdasarkan data BPS (2013), sebaran tanaman kelapa ada di seluruh Indonesia. Luas tanaman kurang 
lebih 3,9 juta ha terdiri dari tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan negara. Awalnya sabut 
kelapa digunakan untuk anyaman keset, matras, sapu, namun seiring perkembangan teknologi, saat ini sabut 
kelapa telah dikembangkan sebagai bahan untuk membuat coconets (jaring media rumput laut; jaring 
reklamasi tambang); saburet (sabut berkaret); cocofiber (pengisi jok mobil). Meskipun tersedia melimpah 
pemanfaatan serat sabut kelapa berdasarkan data pustaka dan permintaan instruktur maupun narasumber ke 
BBKB tercatat baru beberapa propinsi yang berkembang menjadi industri yaitu Jawa Tengah (Kebumen, 
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Cilacap; Purworejo; Batang; Banyumas);DIY (Kulonprogo); Jawa Barat (Sukabumi); Riau Kepulauan 
(Karimun; Batam); Sumsel (Indagiri Hilir). 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil kajian di atas secara teori dan data lapangan terbukti bahwa berbagai macam serat 
alam telah mampu diolah oleh masyarakat untuk kehidupan. Jika ditinjau secara lebih dalam bahwa 
masyarakat kawasan hutan dimana serat alam tersebut tumbuh telah memberikan kontribusi untuk 
kelestarian lingkungan dan kawasan hutan, karena dengan memanfaatkan serat alam yang tergolong HHBK 
tanpa merusak lingkungan. Selain itu kontribusi masyarakat perajin serat alam terbukti mampu mening-
katkan nilai tambah dan memberikan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu perlu kebijakan yang lebih 
memihak kepada mereka dengan memperbanyak diseminasi teknologi pemanfaatan serat alam; mendorong 
kebijakan pemda dan pemerintah pusat untuk menggunakan produk-produk dari serat alam untuk keperluan 
sehari-hari. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan usaha dan kelestarian lingkungan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Potensi dan sebaran serat alam di Indonesia sangat luas. 
2. Belum seluruh potensi serat alam bisa memberi nilai ekonomi karena kurangnya penyebar luasan 

teknologi. 
3. Belum seluruh Pemda mengetahui potensi dan manfaat serat alam untuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 
 
Saran 
1. Perlunya pemetaan per jenis komoditi serat per kabupaten 
2. Perlunya penyebar luasan teknologi pengolahan bahan serat alam. 
3. Perlunya payung hukum dan program untuk mendorong pemanfaatan HHBK di masing-masing 

kabupaten/kota. 
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ABSTRAK 
 

Hutan kerangas (heath forest) di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
telah lama mengalami degradasi akibat aktivitas penambangan, baik penambangan timah maupun pasir 
kuarsa. Di Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur, masih dijumpai beberapa areal hutan kerangas 
yang tidak terkena kegiatan penambangan pasir kuarsa di masa lalu. Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada 
hutan kerangas yang masih tersisa, teridentifikasi sebanyak 51 spesies tumbuhan baik pada strata semai, 
pancang, tiang, dan pohon. Jenis-jenis tumbuhan yang dominan adalah gelam (Melaleuca leucadendronL.), 
samak (Syzygium lepidocarpa Kurz.), renggadaian (Ploiarium alternifolium Melchior), dan telinsing 
(FreycinetiascandensGaudich.). Dari jenis-jenis tumbuhan tersebut, diketahui sebanyak 18 spesies tumbuhan 
berkhasiat obat yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Malayu Belitung yang bermukim di sekitar 
hutan. Berbagai macam penyakit dapat diobati oleh jenis-jenis tumbuhan tersebut, diantaranya yaitu: sakit 
gigi, sakit mata, sakit kuning, gatal-gatal, penawar racun, untuk kepentingan keluarga berencana, dan sebagai 
jamu atau ramuan tradisional untuk wanita yang telah melahirkan. Kelestarian hasil hutan bukan kayu 
(HHBK) dari hutan kerangas berupa tumbuhan obat sangat tergantung pada kondisi hutan kerangas. 
Mengingat sudah begitu luasnya hutan kerangas yang telah mengalami kerusakan di Kabupaten Belitung 
Timur sebagai dampak kegiatan penambangan di masa lalu, maka sangat mendesak untuk segera dilakukan 
kegiatan rehabilitasi agar hutan kerangas kembali pulih.  
 
Kata kunci: hutan kerangas, degradasi, penambangan, tumbuhan obat, rehabilitasi 
 
 

 

PENDAHULUAN 
Hutan kerangas merupakan salah satu tipe ekosistem di Indonesia yang dilindungi karena kekhasan 

ekosistem dan fungsi ekologisnya. Hutan kerangas yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah podsol, tanah pasir 
kuarsa, miskin hara dan pH rendah (Whitmore 1984). Hutan kerangas di Sumatera hanya dapat dijumpai di 
Pulau Bangka dan Belitung, namun dalam area yang kecil juga dapat dijumpai di Kepulauan Natuna 
(Whitten et al. 1984).  

Intervensi manusia yang paling berdampak pada ekosistem hutan kerangas yaitu pertambangan, salah 
satunya penambangan pasir kuarsa. Berdasarkan batuan induknya, potensi penambangan pasir kuarsa di 
Belitung Timur seluas 3.411,88 ha yaitu di Gunung Pudas, Gunung Langsat, Gunung Jelatang, Gunung Dje, 
dan Gunung Sepang (Pratiwi 2010). Pasir kuarsa merupakan lantai hutan kerangas yang rentan terhadap 
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gangguan, sehingga apabila terganggu akan sulit untuk dihutankan kembali. Dalam kaitan ini perlu dikaji 
kondisi vegetasi hutan kerangas setelah mengalami penambangan pasir kuarsa di masa lalu. 

Kecenderungan pemanfaatan obat-obatan herbal dewasa ini semakin meningkat. Kondisi ini akan 
mendorong menguatnya kesadaran untuk lebih banyak lagi mengkaji dan menggali kearifan budaya lokal 
yang berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat. Masyarakat Melayu Belitung secara turun 
temurun telah lama memanfaatkan berbagai tumbuhan dari hutan, termasuk tumbuhan hutan kerangas, untuk 
keperluan pengobatan tradisional. Misalnya guna pembuatan ramuan tradisional untuk wanita setelah 
melahirkan, dibutuhkan sekitar 44 spesies tumbuhan hutan (Fakhrurrazi 2001 dalam Oktavia 2012).  Dengan 
demikian identifikasi jenis-jenis tumbuhan yang berkhasiat obat di hutan kerangas di Kabupaten Belitung 
Timur sangat penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan hutan kerangas bagi 
kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. 

 
BAHAN DAN METODE 
Bentuk dan Ukuran Petak Contoh 

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan pada Juni-Juli 2013 di Desa Selinsing, Kecamatan 
Gantong, Kabupaten Belitung Timur. Lokasi pengambilan data yaitu di hutan kerangas tidak ditambang, 
serta hutan kerangas terganggu pasca-penambangan pasir 5 dan 15 tahun.  

Analisis vegetasi dilakukan dalam petak-petak contoh berukuran 10 m x 10 m sebanyak 20 buah 
sehingga luas total petak contoh 0,2 ha pada setiap lokasi. Selanjutnya petak contoh tersebut dibagi lagi 
menjadi sub-petak ukur sesuai tingkat pertumbuhan vegetasinya, yaitu: 
a. Petak ukur 10 m x 10 m untuk tiang (dbh: 10 cm – 19,9 cm) dan pohon (dbh � 20 cm). 
b. Petak ukur 4 m x 4 m untuk pancang (anakan setinggi > 1,5 m dan dbh < 10 cm). 
c. Petak ukur 1 m x 1 m untuk semai (anakan setinggi � 1,5 m) dan semak/ perdu, tumbuhan bawah dan 

liana/rotan/pandan. 
 
Analisis Data 

Data yang diperoleh dari petak-petak contoh di lapangan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif 
dengan menghitung Indeks Nilai Penting (INP) setiap spesies yang ditemukan. Untuk mendapatkan INP, 
terlebih dahulu dihitung nilai Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Dominansi (D), Dominansi Relatif 
(DR), Frekuensi (F), dan frekuensi Relatif (FR). 

 
Indeks Nilai Penting (INP)

INP = KR + FR (untuk semai, tumbuhan bawah, dan pancang) 
INP = KR + FR + DR (untuk tiang dan pohon) 
 

Indeks Keanekaragaman Spesies (H’) 
Keanekaragaman spesies tumbuhan ditentukan dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman 

Shannon (Ludwig & Reynolds 1988) dengan rumus: 

�� � ���� 	
 ���
�

��
�����
���� � �
��  
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Keterangan:  H’ = Indeks Keanekaragaman spesies 
           ni = Nilai penting spesies ke-i 

N = Total nilai penting semua spesies 
 

Indeks Kekayaan Spesies (R) 
Kekayaan spesies diukur dengan menggunakan Indeks Margalef (1958) diacu dalam Ludwig dan 

Reynolds (1988), yaitu: 

� � ���
�� ���� 

 
 
 

Identifikasi Tumbuhan Obat 

Identifikasi jenis-jenis tumbuhan dari hutan kerangas yang berkhasiat obat di Kecamatan Gantong ini 
mengacu kepada Oktavia (2012) yang telah melakukan kajian di Kecamatan Manggar, Kabuaten Belitung 
Timur. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jenis Tumbuhan Dominan  
Hutan Kerangas tidak Ditambang 

Strata semai dan tumbuhan bawah didominasi oleh telinsing (FreycinetiascandensGaudich.), tingkat 
pancang, tiang dan pohon didominasi oleh gelam (Melaleuca leucadendronL.). Rincian jenis-jenis tumbuhan 
dominan pada setiap strata tertera pada Tabel 1.  

 
Hutan Kerangas setelah 15 Tahun Ditambang Pasir Kuarsanya 

Strata semai dan tumbuhan bawah didominasi oleh rumput teki (Cyperus rotundus), tingkat pancang, 
tiang dan pohon oleh gelam (Melaleuca leucadendronL.). Rincian jenis-jenis tumbuhan dominan pada setiap 
strata tertera pada Tabel 2.  
 
Hutan Kerangas setelah 5 Tahun Ditambang Pasir Kuarsanya 

Strata semai dan tumbuhan bawah didominasi oleh rumput teki, tingkat pancang didominasi oleh 
gelam, adapun pada strata tiang dan pohon tidak dijumpai satu jenis pun (Tabel 3).  

 
Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan dominan di hutan kerangas belum ditambang 

Strata Nama Lokal Nama Ilmiah K (ind/ha) INP (%) 
Semai dan 
Tumbuhan bawah 

Telinsing Freycinetia scandens Gaudich. 61.000 34,52
Renggadaian  Ploiarium alternifolium Melchior 60.500 29,15

Pancang Gelam  Melaleuca leucadendronL. 3340 56,43
Renggadaian  Ploiarium alternifolium Melchior 2560 45,91

Tiang dan Pohon Gelam  Melaleuca leucadendronL. 45 142,35
Samak  Syzygium lepidocarpa Kurz. 10 62,59

   Keterangan : 

S = Jumlah spesies,   N = Jumlah individu 
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Tabel 2.  Jenis-jenis tumbuhan dominan pada setiap starata di hutan kerangas setelah 15 tahun ditambang 
pasir kuarsanya 

Strata Nama Lokal  Nama Ilmiah K (ind/ha) INP (%)
Semai dan 
Tumbuhan bawah 

Rumput teki Cyperus rotundus 16.500 42,10
Kerupit padang Digitaria longiflora 10.000 36,33

Pancang Gelam Malaleuca leucadendron 140 120,00
Sapu padang Baeckea frutescens 20 26,67

Tiang dan Pohon Gelam  Malaleuca leucadendron 20 300,00
 
 
Tabel 3.  Jenis-jenis tumbuhan dominan pada setiap starata di hutan kerangas setelah 5 tahun ditambang pasir 

kuarsanya 

Strata Nama Lokal  Nama Ilmiah K (ind/ha) INP (%)
Semai dan 
Tumbuhan bawah 

Rumput teki Cyperus rotundus 24.000 68,54
Keletaan Melastoma malabathricum 9.500 36,48

Pancang Gelam Melaleuca leucadendron 240 118,71
Sapu padang Baeckea frutescens 60 38,01

Tiang dan Pohon - -  -
 

Indeks Keanekaragaman Kekayaan Jenis Tumbuhan 
 Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) dan Kekayaan Jenis (R) disajikan pada Tabel 4. Tampak bahwa 
nilai H’ dan R pada hutan kerangas belum ditambang lebih tinggi dari hutan kerangas terganggu. Pada kedua 
indeks tersebut, lama waktu pasca penambangan sangat menentukan. 
 
  Tabel 4.  Indeks Kekayaan dan Keanekaragaman Jenis 

Kondisi hutan kerangas H’ R 

Hutan belum ditambang 2,38 5,41 

15 th pasca ditambang 2,34 3,23 

5 th pasca ditambang 1,95 2,68 

 
Tabel 5. Daftar jenis tumbuhan yang berkhasiat obat 

No Nama ilmiah Nama Famili Habitus Khasiat Bagian yang 
dimanfaatkan 

Cara 
penggunaan 

1 Coptosapelta 
tomentosa  

Akar 
segendai 

Rubiaceae Liana Masuk angin, 
batuk 

akar Diseduh 

2 Dicranopteris 
linearis  

Beruta Gleichenia
-ceae 

Herba Koreng Akar Digunakan 
saat mandi 

3 Calophyllum 
lanigerum Miq. 

Betor 
belulang 

Clusiaceae Pohon Panas dalam, 
koreng 

Air dari 
batang, pucuk 
daun 

Diminum, 
dibuat param 

4 Calophyllum 
depressinervo-
sum  

Betor padi Clusiaceae Pohon Gatal-gatal Getah batang Dibuat 
minyak dan 
dioleskan 

5 Malaleuca 
leucadendron L. 

Gelam Myrtaceae Pohon Panas dlm,  
batuk, sakit 
kepala 

Air dari 
batang, daun 

Diminum 
langsung, 
diseduh 
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No Nama ilmiah Nama Famili Habitus Khasiat Bagian yang 
dimanfaatkan 

Cara 
penggunaan 

6 Fimbristylis 
polytrichoides   
Vahl. 

- Cyperica-
ceae 

Herba Mata merah Akar Direndam 
dan ditetes-
kan ke mata 

7 Melastoma 
malabathricum L. 

Keletaan Melastoma
-taceae 

Semak Sakit gigi, gusi 
bengkak 

Daun Direbus dan 
dikumur-
kumur 

8 Bromheadia 
finlaysoniana  

Kembang 
Taru 

Orchida-
ceae 

Herba *) Akar Akar direbus 

9 Rhodomyrtus 
tomentosa (Aiton) 
Hassk. 

Keremun-
ting 

Myrtaceae Herba Sakit perut, 
tensi, kolesterol 

Daun Diseduh 

10 Nepenthes graclis Ketakong Nepentha-
ceae 

Liana Sakit mata, 
sering ngompol 

Air dari 
kantung yang 
masih tertutup 

Ditetes, 
diminum 
langsung 

11 Garcinia bancana  
Miq. 

Melak Clusiaceae Pohon  KB  Akar  Direbus 

12 Blechnum 
orientale  L. 

Paku Priok Blechna-
ceae 

Herba Sinus, bisul Pucuk, daun Dibuat 
rokok, 
diparam 

13 Tristaniopsis 
obovata  

Pelawan Myrtaceae Pohon Penawar racun Akar  Diseduh 

14 Vaccinium 
bancanum Miq. 

Perai Ericaceae Perdu *) Akar Direbus  

15 Combretocarpus 
rotundatus Danser 

Perepat Rhizophor
a-ceae 

Pohon *) Akar Direbus 

16 Syzygium 
lepidocarpa Kurz. 

Samak Myrtaceae Pohon Gatal kaligata Kulit batang Digosok 
langsung 

17 Syzygium 
buxifolium Hook. 

Sekudong 
pelanduk 

Myrtaceae Perdu Sakit perut, *) Akar, daun Direbus 

18 Lycopodium 
cernuum L. 

Sengke-lut Lycopodia
-ceae 

Herba Sakit kuning Seluruh 
bagian 

Direbus 

Keterangan: *) ramuan tradisional untuk wanita setelah melahirkan 
 

Tumbuhan Berkhasiat Obat 
Secara keseluruhan dijumpai 51 spesies tumbuhan, baik di hutan kerangas belum ditambang maupun 

hutan kerangas yang telah ditambang pasir kuarsanya.  Dari jumlah jenis tumbuhan sebanyak itu, telah 
teridentifikasi 18 spesies yang berkhasiat obat yang secara turun temurun telah dimanfaatkan oleh masya-
rakat Melayu Belitung untuk pengobatan tradisional, seperti yang tersaji pada Tabel 5. 

 
KESIMPULAN 
1. Vegetasi hutan kerangas yang belum ditambang lebih beragam jenisnya dibandingkan dengan hutan 

kerangas yang telah ditambang pasir kuarsanya 15 tahun dan 5 tahun yang lalu. Jenis pohon yang 
dominan adalah gelam (Melaleuca leucadendron L.).  

2. Telah teridentifikasi 18 spesies tumbuhan yang berkhasiat obat yang meliputi tumbuhan herba, semak, 
liana, perdu, dan pohon. 

3. Hutan kerangas yang masih tersisa perlu segera direhabilitasi agar manfaatnya dapat dinikmati 
masyarakat secara lestari.  
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ABSTRACT 
 

Honey from Apis cerana is a superior product in Lemahsugih sub-regency, Majalengka regency. The 
characteristic of this bee that is easy to be kept (no need herding) is perceived as benefit for small-scale 
beekeepers. Beekeepers used to rely on Calliandra at Perum Perhutani’s area as bee food source, but it is no 
longer exist after Perhutani changed that land became pine plantation and caused lack of bee’s food source . 
This situation triggered decreasing yield of honey, which then simply declined incomes and colony fled 
away. Dealing with this sort of situation, some beekeepers had initiatives to change the patterns of 
beekeeping for sustaining their business. The changed patterns consist of five actions. First, placing bee 
group (each group consist of 5 colonies) apart in order to avoid robbing between colonies and to extend food 
source coverage. Second, placing bee boxes outside Lemahsugih into places where flowers are abundant. 
Third, giving maintenance food in lack of flower season. Fourth, planting chayote as food source enrichment 
and fifth, mixing honey originated from Lemahsugih that has consumer-accepted taste with honey from 
outside this location in order to be saleable on market. 
 
Keywords: beekeepinghoney, Apis cerana, Lemahsugih 
 

ABSTRAK 
 

Madu dari lebah Apis cerana merupakan salah satu produk unggulan dari kecamatan Lemahsugih, 
kabupaten Majalengka. Sifat Apis cerana yang mudah dipelihara (tidak perlu diangon) dianggap 
menguntungkan bagi petani madu skala kecil. Dulunya para peternak lebah bergantung pada tanaman 
kaliandra di lahan Perum Perhutani sebagai sumber pakan lebah, namun ini sudah tidak lagi berjalan setelah 
Perum Perhutani mengubah lahan menjadi kebun pinus dan menyebabkan kekurangan pakan. Hal ini 
memicu penurunan hasil madu, yang kemudian berimbas pada penurunan pendapatan peternak dan koloni 
kabur. Untuk mengatasi situasi ini, beberapa peternak memiliki inisiatif untuk mengubah pola pemeliharaan 
lebah untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Pola yang diubah terdiri dari lima langkah. Pertama, peletakan 
kelompok lebah (tiap kelompok terdiri dari lima koloni) secara berjauhan untuk menghindari penyerangan 
antar koloni dan memperluas jangkauan sumber pakan. Kedua, peletakan stup lebah di lokasi yang kaya akan 
pakan diluar Lemahsugih. Ketiga, pemberian pakan tambahan saat paceklik bunga. Keempat, penanaman 
labu siam sebagai pengayaan sumber pakan. Kelima, pencampuran madu asli Lemahsugih yang citarasanya 
disukai konsumen dengan madu yang dibudidayakan diluar Lemahsugih agar laku di pasaran.  
 
Kata kunci : madu budidaya, Apis cerana, Lemahsugih 
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PENDAHULUAN 
Bagi para pihak yang aktif di bidang budidaya lebah khususnya di Jawa Barat, tentunya nama 

Lemahsugih sudah tidak asing lagi. Telah banyak pihak seperti pedagang madu, praktisi hingga akademisi 
yang tertarik akan perlebahan singgah di kecamatan yang terletak dekat dengan gunung Cakrabuana. 
Dahulunya madu di daerah ini terkenal dengan madu kaliandranya. Kaliandra yang menurut Herdiawan et al. 
(2005), mengalami musim pembungaan puncak antara Januari hingga April merupakan sumber pakan utama 
lebah madu Apis cerana yang dibudidayakan di daerah ini. Kaliandra memang telah lama menjadi sumber 
pakan lebah madu melalui residu nektarnya selain sebagai pelindung tanaman kehutanan (MacQueen, 1992). 
Sila (1996) dalam Roshetko (2000), bahkan menyatakan bahwa usaha ternak madu dalam lahan kaliandra 
seluas 1 hektar diperkirakan menghasilkan madu sebanyak 1 ton per tahun. Kajobe (2007), menyatakan 
bahwa bunga kaliandra tersedia sepanjang tahun sehingga menjadi sumber pakan utama lebah di Afrika. 

Kebun kaliandra yang ada merupakan tanaman yang tidak tergarap di areal Perum Perhutani. Karakter 
tanaman kaliandra yang mudah berkembang biak menjadikan lahan-lahan kosong didominasi olehnya. 
Sekitar satu tahun ke belakang kondisi ini berubah, kebun kaliandra telah berganti menjadi areal tanam 
tanaman pinus, sehingga kaliandra yang tersisa hanya ada di sisi-sisi sungai. Akibat dari situasi ini maka 
petani madu kesulitan dalam mencari sumber pakan bagi lebah madu mereka. 

Melalui tulisan ini akan dibahas tentang cara – cara yang petani madu di Lemahsugih lakukan untuk 
tetap bertahan dalam mengusahakan budidaya lebah beserta masukan atas apa yang telah mereka lakukan 
berdasarkan hasil – hasil penelitian dalam bidang apidologi sebagai upaya perbaikan. Serta, sedikit 
membahas tentang usaha lain di bidang perlebahan yang sangat mungkin dikembangkan di Lemahsugih. 

 
BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka dimana terdapat dua desa 
yang memiliki kelompok petani Madu, yaitu di desa Lemahputih dan desa Borogojol. Kedua desa ini 
berbatasan dan sama-sama menggantungkan pakan dari tanaman kaliandra yang ada di kaki gunung 
Cakrabuana. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan metode pencarian data dengan menggunakan 
teknik wawancara kepada petani madu yang dipilih secara purposif. Informasi yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara deskriptif. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Lemahsugih merupakan sentra madu di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data dari dinas kehutanan 

Kabupaten Majalengka, terdapat 2 jenis lebah madu yang dibudidayakan di daerah ini, yaitu Apis cerana 
(lebah asli Asia) dan Apis mellifera (lebah Eropa yang didomestikasi). Namun, data tersebut adalah data 
tahun 2006 dan kurang valid untuk dijadikan acuan untuk saat ini. Saat ini hanya lebah Apis cerana yang 
dibudidayakan masyarakat. Kondisi ini tidak serta merta terjadi, tetapi didasarkan pada pengalaman para 
petani madu yang mengalami kesulitan dalam pemeliharaan lebah Eropa karena perlunya pengangonan dan 
sifatnya yang lebih rentan terhadap serangan penyakit.  

Apis cerana memegang peranan penting sebagai polinator dalam tanaman pertanian di Asia 
(Akratanakul, 1990). Lebah ini memiliki distribusi alam yang luas yaitu 30.000 km2 dan bisa bertahan pada 
bertahan pada habitat sekunder yang terganggu, perkotaan maupun pertanian (Hepburn, 2006). Lebah ini 
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termasuk dalam sub genus Apis yang biasanya bersarang pada tempat tertutup (Hadisoesilo, 2001). Karena 
sifatnya ini, lebah ini lebih mudah diternakkan pada boks stup. Lebah ini memiliki sifat yang lebih jinak bila 
dibandingkan dengan A. mellifera. Koloni bereaksi hanya apabila terdapat alarm feromon (Breed, 2007). 
Menurut Sasagawa et al. (2002) dalam Breed (2007), koloni A. cerana menerima 96% pendatang asing 
sejenis. Perilaku penyerangan terhadap lebah bukan satu sarang kurang ditunjukkan oleh jenis ini, meskipun 
terdapat perbedaan perilaku terhadap pendatang. 

Madu yang paling baik adalah madu yang dihasilkan dari sumber pakan yang alami. Sumber pakan 
yang alami ini pasti akan langsung berhubungan dengan habitat lebah. Meskipun lebah Apis cerana mampu 
bersarang di tempat atau stup buatan (Olroyd dan Nanork, 2009), namun dalam hal pencarian pakan tetap 
mengandalkan hamparan vegetasi. Makanan utama lebah madu (Apis spp.) adalah tepung sari (pollen) untuk 
memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, protein, dan lemak (Kuntadi, 2002). Winston et al. (1983) 
menyatakan bahwa kekurangan tepung sari akan menyebabkan perkembangan koloni yang tidak normal, 
seperti penurunan tingkat pengeraman anakan (brood rearing), penurunan usia lebah dewasa (length of adult 
bee) dan berimbas pada penurunan produsi madu.  

Perubahan penggunaan lahan dilihat dari kacamata ekonomi dan politik, kecil kemungkinan untuk 
dihentikan (Brown dan Paxton, 2009). Kehilangan habitat menjadi masalah global dalam dunia perlebahan 
dan berimbas pada berkurangnya populasi. Kondisi yang sangat kecil untuk berubah dalam waktu singkat 
menjadikan peternak lebah harus mencari cara untuk bertahan.  

Cara yang pertama ditempuh adalah memodifikasi peletakan stup. Dulu stup dapat diletakkan secara 
bersama hingga puluhan di tempat yang sama. Karena sumber pakan yang berkurang maka peletakan dibuat 
per 5 stup. Perubahan ini ditempuh untuk menghindari adanya pencurian madu (robbing) oleh koloni yang 
lain dan memperluas jangkauan pencarian pakan. Winston (1987) menyatakan bahwa lebah madu cukup 
oportunis dalam mencari makan, sehingga sumber madu akan cepat ditemukan dan dieksploitasi oleh koloni. 
Hal yang biasa terjadi adalah koloni akan mengambil/ mencuri madu di sarang koloni yang lain. Apabila ini 
terjadi, maka akan berbahaya karena pertama, koloni akan mempertahankan diri dengan bertarung dengan 
koloni penyerang sehingga akan banyak anakan yang mati bahkan seluruh koloni akan habis. Kedua, apabila 
koloni tidak mampu menghalau serangan maka koloni penyerang akan mencuri seluruh madu yang ada. 
Terakhir, koloni yang mengalami pencurian akan terjadi perubahan watak, akan menjadi lebih liar, agresif 
dan sulit untuk dikendalikan (Blackiston, 2009). 

Usaha kedua yang ditempuh oleh peternak adalah memindahkan sebagian besar stup ke daerah lain 
yang memiliki sumber pakan yang lebih banyak. Daerah yang biasa dipakai untuk memelihara lebah adalah 
di daerah pesisir selatan kabupaten Tasikmalaya yang kaya akan tanaman kelapa, meskipun citarasa madu 
yang dihasilkan kurang disukai oleh konsumen. Upaya pemindahan stup ini tidak dilakukan semua petani 
karena kegiatan ini hanya bisa dilakukan apabila peternak memiliki jaringan kerja, terutama yang bagi 
mereka yang memiliki saudara di daerah tersebut. Akratanakul (1990) menyatakan bahwa kebun kelapa 
mampu menghasilkan sumber pakan bagi lebah madu karena berbunga sepanjang tahun. 

Upaya ketiga yang dilakukan peternak adalah dengan pemberian pakan tambahan. Hal ini dilakukan 
apabila terjadi kekurangan tepung sari di alam. Bila hal ini tidak dilakukan, maka kemungkinan lebah akan 
kabur (hijrah). Menurut Pesante (1992), pemberian 3 liter sirup gula (50% vol/vol) dua kali dalam seminggu 
berbahaya bagi perkembangan koloni karena menghambat pengembangan untuk sarang larva. Kuntadi 
(1997), menyatakan bahwa ketergantungan lebah madu akan bunga dapat terlihat dari fluktuasi jumlah lebah 
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per koloni pada setiap musim pembungaan. Pemberian pakan tambahan ini tentu memerlukan alokasi waktu 
sendiri, sehingga tidak semua peternak melakukannya dan pada akhirnya memutuskan berhenti untuk 
beternak lebah madu. Makanan yang ditambahkan biasanya adalah sari gula dan sarang hasil sisa panen 
madu. Syarat pakan yang baik untuk lebah adalah yang mengandung sukrosa yang tinggi. Hasil penelitian 
Barker dan Lehner (1978), menunjukkan perbandingan antara beberapa pakan tambahan dan yang terbaik 
adalah sirup sukrosa. Dibandingkan dengan pakan tambahan yang lain, dengan pakan ini lebah budidaya 
dapat bertahan lebih lama saat paceklik bunga. Pontoh (2007) dalam Pontoh (2013) menyebutkan bahwa 
dalam nira aren terdapat kandungan sukrosa dan gula pereduksi; glukosa dan fruktosa. Sehingga pakan 
tambahan cairan gula aren baik diberikan kepada lebah untuk menstabilkan populasi saat paceklik. Pakan 
jenis ini juga telah diaplikasikan oleh peternak lebah. 

Lokasi Lemahsugih yang ada di kaki gunung menjadikan daerah ini cocok untuk bertanam sayur. Saat 
ini sayur yang mulai banyak dikembangkan oleh peternak adalah labu siam (Sechium edule, (Jacq.) Sw.). 
Selain itu ada peternak yang membagikan bibit labu siam secara cuma-cuma kepada petani agar mereka mau 
menanamnya. Harapan peternak adalah bunga dari labu siam ini mampu menjadi sumber pakan bagi lebah. 
Labu siam memiliki bunga bernektar yang terbuka di dasar bunga dan memiliki struktur androecium, 
sehingga mudah untuk menarik perhatian serangga. Polinator untuk labu siam adalah serangga dan salah satu 
yang paling efektif adalah lebah tanpa sengat (stingless bee) Trigona spp. terutama di daerah berketinggian 
sedang hingga tinggi yang bebas pestisida dan Apis mellifera terutama di kebun komersial (Saade,1996). 
Perspektif penelitian ini dilakukan di eropa sehingga dimungkinkan bahwa Apis cerana juga sesuai sebagai 
agen polinasi labu siam.  

Upaya terakhir yang dilakukan petani agar mampu bertahan adalah dengan memanfaatkan madu yang 
diletakkan di pesisir selatan kabupaten Tasikmalaya. Meskipun hasil madu dari daerah tersebut melimpah, 
namun menghadapi kendala dalam selera pasar. Ada pakem yang dipercaya oleh konsumen sebagai tanda 
keaslian madu. Sepertinya kebanyakan konsumen belum mengetahui bahwa banyak faktor yang 
mempengaruhi rasa dan fisik madu; kekentalan dan warna. Faktor yang mempengaruhinya antara lain 
sumber bunga, lokasi dan iklim (Anonim, 2007). Preferensi konsumen/ calon konsumen terhadap rasa madu 
adalah hal yang wajar mengingat pengawasan terhadap peredaran madu juga masih lemah. Terdapat empat 
atribut utama yang melatarbelakangi konsumen dalam membeli madu, yaitu keaslian, kebersihan, kandungan 
gizi, dan khasiat (Ocvilia, 2005). Atribut keaslian menjadi pertimbangan utama. Disaat sebagian besar 
konsumen telah memiliki patokan tertentu, maka peternak mengambil langkah untuk melakukan 
pencampuran madu. Madu kelapa yang memiliki rasa dan aroma kurang kuat dicampur dengan madu yang 
dipanen dari Lemahsugih yang memiliki rasa dan aroma yang kuat. Cara ini dianggap efektif dalam 
pemasaran madu, meskipun tetap ada konsumen yang mengutamakan jaminan keaslian dibandingkan rasa 
dan aroma. 

Meskipun kelima cara telah ditempuh dan usaha beternak lebah tetap berjalan, disisi pendapatan, 
peternak masih menjadikan usaha ini sebagai pekerjaan sampingan. Peternak belum dapat sepenuhnya 
bergantung pada usaha ini. Pengalaman para peternak dalam usaha perlebahan merupakan modal yang baik 
untuk mencoba atau memaksimalkan potensi lain yang masih berhubungan dengan lebah (diversifikasi), 
yaitu beternak lebah trigona (Trigona spp.)/ lebah tanpa sengat (stingless bee).  

Saat ini ada beberapa petani yang telah memelihara lebah trigona, namun belum dimanfaatkan secara 
ekonomi. Potensi ekonomi utama lebah ini adalah propolis dan madu yang dihasilkan. Kedua produk ini 
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telah banyak diperdagangkan baik secara langsung maupun via online. Khusus untuk madunya, biasanya 
dinamai madu klanceng dan memiliki harga yang baik di pasaran domestik. Seperti penjelasan diatas tentang 
tanaman labu siam, trigona merupakan salah satu polinator yang efektif. Sehingga pemeliharaan lebah 
trigona diprediksi mampu bersinergi dengan labu siam. Lebah tanpa sengat merupakan polinator yang 
penting bagi banyak tanaman liar dan merupakan calon polinator komersial masa depan (Slaa et al., 2006). 
Lebah ini dapat dikatakan lebih mudah dipelihara karena mereka merupakan generalis yang mampu hidup di 
berbagai macam tempat dan mengoleksi nektar dan tepung sari dari berbagai jenis tanaman (Heithaus, 1979, 
Roubik, 1989; Ramalho et al., 1990; Biesmeijer et al., 2005 dalam Slaa, 2006). Satu spesies lebah ini mampu 
mengoleksi/ memanfaatkan bunga hingga 100 tanaman per tahun (Heithaus, 1979; Cortopassi-Laurino, 1982 
dalam Slaa, 2006). Menilik kelebihan lebah trigona, peternak madu di Lemahsugih tidak ada salahnya 
memperbanyak stup trigona dan mulai untuk memanfaatkan madu klanceng sebagai salah satu bentuk 
diversifikasi dan sumber pendapatan tambahan. 
 
KESIMPULAN 
1. Terdapat lima cara yang dilakukan petani madu di Lemahsugih untuk mempertahankan usaha budidaya 

lebah. Pertama, peletakan kelompok lebah (tiap kelompok terdiri dari lima koloni) secara berjauhan untuk 
menghindari penyerangan antar koloni dan memperluas jangkauan sumber pakan. Kedua, peletakan stup 
lebah di lokasi yang kaya akan pakan diluar Lemahsugih. Ketiga, pemberian pakan tambahan saat 
paceklik bunga. Keempat, penanaman labu siam sebagai pengayaan sumber pakan. Kelima, pencampuran 
madu asli Lemahsugih yang citarasanya disukai konsumen dengan madu yang dibudidayakan diluar 
Lemahsugih agar laku di pasaran. 

2. Dari kelima langkah tersebut, empat cara pertama telah dijalankan dengan baik. Hanya saja untuk sumber 
pakan masih bisa dilakukan ekstensifikasi, diantaranya dengan melakukan penanaman kaliandra di areal-
areal gundul di sekitar perkampungan dan gunung Cakrabuana. Sedangkan untuk perbaikan pemasaran, 
akan lebih baik apabila madu dikemas dalam wadah yang lebih menarik dan ditempeli dengan merk 
seperti yang dahulu pernah dilakukan. 

3. Upaya diversifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan lebah Trigona spp. dengan lebih massif 
mengingat lebah tersebut sesuai untuk dikembangkan di Lemahsugih. 
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ABSTRACT 

 
Dayak ethnic in West Kalimantan Province Indonesia become divided in 151 subethnic with 168 

language that spread in almost of West Kalimantan region. Many of Dayaknese community live in around of 
the forest. They life very dependent to the forest and make them have knowledge about how to use the plants 
as medicines. Diabetic and cancer is the one of disease where they have ability to treat it. The aim of this 
study is to documentation the traditional knowledge of the Dayak ethnic in West Kalimantan especially 
Dayak Iban, Ketungau, Tarang and Kanayant to treat diabetic and cancer disease. Method of the research is 
interviews to the traditional healers, traditional birth attendants and the older people who know about the 
medicinal plants. Result of the research showed that the number of diabetic and cancer medicine are 22 and 
13 species, respectively. The most information obtained form the Dayak Kanayant and slightly information 
from the Dayak Tarang. From the all medicinal plants, 14 species (40%) were taken from the forest and 21 
species (60%) from garden or farm. Some species ofplants that be used as medicine for treat diabetic and 
cancer by the Dayak community has been scientifically proven like manggis (Garcinia mangostana), putar 
wali (Tinospora crispa), ambin buah (Phyllantus niruri), mahkota dewa (Phaleria macrocarpa), and nangka 
belanda (Annona muricata). 
 
 
 
INTRODUCTION 

Forest is an indisible part of human life. Variety of flora from the forest given a million benefit to 
human life, like oxygen, water resources, food, wood for housing and healty. In the health problem, forest 
become a pharmacy live to the forest community because many of medicines that they used for cure of 
healthy originated from the medicinal plants.  

Traditional knowledges to processing plants become a medicine already lasted since of yore and that 
knowledges inheritanced to the next generation until this generation. Almost of the ethnic in the world have a 
knowledge about utilization of plants as medicines. And now, that knowledges become valuable information 
resources especially to make modern medicines that can be a massive production with achieved price. 
Tomoko et al. (2002) said that about 75% of modern drugs discovered from traditional medicines by sistemic 
investigation. Because of that, traditional knowledges from the ethnic group in the region needed to 
documentation in order to not disappear in a row of technology advancement.  
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Dayak ethnic is native ethnic in Kalimantan island. Because of geography disparity make Dayak 
ethnic subdivided in many subethnic. In West Kalimantan Province Indonesia, Dayak ethnic become divided 
in 151 subethnic with 168 language that spread in almost of West Kalimantan region (Alloy et al. 2008a,b). 
Some of Dayak subethnic are Dayak Iban (in Kapuas Hulu Regency), Dayak Ketungau (Sintang Regency), 
Dayak Tarang (Sanggau Regency) and Dayak Kanayant (Kubu Raya, Pontianak, Bengkayang and Landak 
Regency) (Alloy et al. 2008a). 

 Generally, Dayaknese community live in around of the forest. They life very dependent to the forest 
and than make them have knowledge about how to used of plants as medicines. That knowledges hold on of 
the traditional healer, broken bone healer, traditional birth attendant, and the older people. They have ability 
to treat variety of desease, one of that is diabetic and cancer. Patel et al. (2012) said that cancer and diabetic 
is the first and third of disease cause of death. Diabetic is a chronic metabolic disorder of carbohydrates, 
proteins and fat due to absolute or relative deficiency of insulin secretion with/without varying degree of 
insulin resistance. It is characterized with chronic high blood glucose that could lead to morbidity and 
mortality (Oyedemi, et al, 2011). Some indication of diabetic disease are urine in large quantities, excessive 
of hungry sensation, decreasing of weight body although a lot of eating, listless of body, become numb in 
foot and if the body injured requires of long healing time (Soenanto, 2005). Cancer has been defined as a 
disease in which there is uncontrolled multiplication and spread within the body of abnormal forms of the 
body’s own cells (Soladoye et al, 2010).  

Now, the number of traditional healer decreased due to their function has been replaced with the 
doctors and modern medicines. Because of that, its to be worried in the future their knowledge will be lost, 
added with declining variety of flora as a source of medicine caused convertion of forest to be agriculture, 
settlements, mining, andforestproduction. It is necessary to the efforts of rescue the Dayaknese traditional 
knowledge, especially in diabetic and cancer diseases, because in this time, the types of diabetic and cancer 
drug is very limited. The aim of this study is to documentation the traditional knowledge of the Dayak ethnic 
in West Kalimantan especially Dayak Iban, Kanayant, Ketungau and Tarangto treat diabetic and cancer 
disease.  

 
RESEARCH METHODOLOGY 

The study was conducted in 6 village with 4 Dayak subethnic, that are Merakai Panjang village of 
Puring Kencana subdistrict Kapuas Hulu regency (Dayak Iban), Panding Jaya village of Ketungah Tengah 
subdistrict Sintang regency (Dayak Ketungau), Semoncol subvillage Balai subdistrict Sanggau regency 
(Dayak Tarang), Sungai Enau village of Kuala Mandor B subdistrict Kubu Raya regency (Dayak Kanayant), 
Nekrabe subvillage Samalantan Subdistrict Bengkayang regency (Dayak Kanayant) and Sekabuk village of 
Sadaniang subdistrict Pontianak regency (Dayak Kanayant).  

Data were collected using questioner that consist of question about the medicinal plant species that 
used for diabetic and cancer medicine, part of plant, method of processing and mode of treatment. The 
interview target are traditional healer, traditional birth attendants, and the older people that who known about 
medicinal plants. Result of the interview then continued with the field observation for collected voucher 
specimen and taking picture of the plants. Voucher specimen than identified scientific names in Wood 
Technology Laboratory Tanjungpura University. 
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RESULT AND DISCUSSION 
Traditional knowledges of Dayak subethnic in utilized of plants as a sources of diabetic and cancer 

medicines are very diverse. Result of the research showed that the number of diabetic and cancer medicine 
are 22 and 13 species, respectivelly. The most information obtained form the Dayak Kanayant and slightly 
information from the Dayak Tarang. The complete result showed in Table 1 and 2. Indonesia have 2.039 
medicinal plants that used by variety ethnic, 17 plant species of them have a function as diabetic medicine 
and the number of plants for treat the cancer not clearly identified (Zuhud, 2008). That mean, traditional 
knowledge of Dayak Subethnic in West Kalimantan is bigger and that knowledge can be added to the 
knowledge about medicinal plants to treat diabetic and cancer disease in Indonesia.  

Totally, 35 species of medicinal plants founded in this research. The 14 species (40%) were taken 
from the forest and 21 species (60%) from garden or farm. Dayaknese community for the first using 
medicinal plants where the plants take around at home, and they will take medicinal plants in the forest if 
that plants cannot to cure the patients or the plants cannot to be maximal in treated the diseases or 
recommended from the traditional healer to find medicinal plants in the forest. Some of medicinal plants 
picture were they take in forest can be seen in Figure 1 and 2. 

Some species of plants that used as medicine for treat diabetic and cancer by the Dayak community 
has been scientifically proven like manggis (Garcinia mangostana) with xanthon compound that serves as 
anti diabetic (Chaverri etal. 2008), putar wali (Tinospora crispa) were tested in patients diabetes mellitus 
type 2 (Klangjareonchai and Roongpisuthipong, 2012), ambin buah (Phyllantus niruri) that can be decreased 
blood glucose levels of test mice (Okoli et al. 2009), mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) especially 
ethanol extract of the fruit can be increase opotosis of cancer patients (Rahmawati etal 2008)and nangka 
belanda (Annona muricata) which serves to treat breast cancer (Rachmani and Suhesti 2012). Some other 
plants scientifically not yet proven, so result of this research can be start information to find new compound 
for diabetic and cancer disease and hopely in the future can be a modern medicine from the traditional 
knowledge of Dayak ethnic in West Kalimantan Indonesia.  

 
Table 1. Plant species to treat diabetic diseases 

No Local name/ Species (Family) Plant Parts Processing Mode of 
Treatment Sub Ethnic 

1 Jagung/Zea mays (Poaceae) Hair corn Boiled Drink Iban 
2 Petai pendek/Parkia sp 

(Fabaceae) 
Root Boiled Drink Iban 

3 Petai/Parkia sp (Fabaceae) Root Boiled Drink Iban 
4 Ucung/Baccaurea angulata 

(Phyllantaceae) 
Root bark and fruit Boiled Drink Iban 

5 Pinang /Areca cathecu 
(Arecaceae) 

Fruit Boiled Drink Iban 

6 Bungkang/Syzygium 
polyanthum (Myrtaceae) 

Leaf Boiled Drink Iban 

7 Kumis kucing/ Orthosiphon 
aristatus (Lamiaceae) 

Leaf Boiled Drink Iban and 
Kanayant 

8 Sikop/ Garcinia mangostana 
(Clusiaceae) 

Fruit bark  Boiled Drink Iban and 
Kanayant 

9 Akar kuning/ Fibraurea 
tinctoria (Menispermaceae) 

Stem, root and young 
leaf 

Boiled Drink Ketungau and 
Kanayant 
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No Local name/ Species (Family) Plant Parts Processing Mode of 
Treatment Sub Ethnic 

10 Akar kuning besar/  
Archangelisia flava 
(Menispermaceae) 

Stem and root Boiled Drink Ketungau  

11 Mengkudu/ Morinda citrifolia 
(Rubiaceae) 

Leaf, fruit Mashed + 
water 

Drink + 
Honeybee 

Ketungau  

12 Kayu kapas/ Gossypium sp 
(Sapindaceae) 

Root + 
Imperata cylindrica  
root 

Boiled  
 

Drink Ketungau 

13 Lalang/ Imperata cylindrica 
(Poaceae) 

Root  + 
Gossypium sp root 

Boiled  
 

Drink Ketungau 

14 Kunyit/Curcuma domestica 
(Zingiberaceae) 

Rhizome Mashed and 
boiled 

Drink Kanayant 

15 Anggrek merpati/  
Dendrobium crumenatum 
(Orchidaeae) 

Bulb + 
Piper betle + 
Rice 

Boiled  
 

Drink Kanayant 

16 Sirih/ Piper betle 
(Piperaceae) 

Leaf + 
Dendrobium 
crumenatum 
bulb + Rice 

Boiled  
 

Drink Kanayant 

17 Jengkol / 
Pithecolobium jiringa 
(Fabaceae) 

Fruit bark  Boiled Drink Kanayant 

18 Daun jari/insulin 
Tithonia diversifolia 
(Asteraceae) 

Leaf Boiled Drink Kanayant 

19 Putar wali/ Tinospora crispa 
(Menispremaceae) 

Stem Boiled Drink Kanayant 

20 Barinang/ Averhoa bilimbi 
(Oxalidaceae) 

Leaf  Boiled Drink Kanayant 

21 Kembang malu Root  Boiled Drink Kanayant 
 Mimosa pudica 

(Mimosaceae) 
    

22 Ambin buah/Phyllanthus niruri 
(Euphorbiaceae) 

Whole plant Boiled Drink Kanayant 

 
 
Tabel 2. Plant species to treat cancer diseases 

No Local name, 
Species (Family) Plant Parts Processing Mode of 

Treatment Sub Ethnic 

1 Mahkota dewa/ Phaleria 
macrocarpa (Thymelaeaceae) 

Fruit Boiled Drink Tarang 

2 Daun sugi putih/- 
(Euphorbiaceae) 

Leaf  Boiled Drink Tarang  

3 Nangka belanda/ Annona 
muricata (Annonaceae) 

Leaf Boiled Drink Iban 

4 Pisang utan/ Musa acuminata 
(Musaceae) 

Leaf Warm to fire Compress Iban 

5 Kayu alah/ Scurulla sp1 
(Loranthaceae)  

Whole plant Boiled Drink Iban 

6 Paku utan/ Syngramma 
alismifolia (Pteridaceae) 

Root and leaf Boiled Drink Iban 
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No Local name, 
Species (Family) Plant Parts Processing Mode of 

Treatment Sub Ethnic 

7 Bawang Meka 
Eleutherine palmifolia 
(Iridaceae) 

Tuber Mashed Compress Kanayant 

8 Kayu ara/ Scurulla 
arthropurpurea 
(Loranthaceae) 

Leaf and root Boiled Drink Kanayant 

9 Kunyit putih/ Curcuma 
heyneana (Zingiberaceae) 

Rhizome + 
Palm sugar 

Boiled  Drink Kanayant 

10 Keladi tikus/ Colocasia sp 
(Araceae) 

Leaf Mashed + 
water 

Drink Kanayant 

11 Kopi/ Coffea arabica 
(Rubiaceae) 

Seed Mashed + 
water 

Drink Kanayant 

12 Kekayar/ Drynaria sporsisora 
(Polypodaceae) 

Leaf and root Boiled  Drink Kanayant 

13 Kayu alah/ Scurulla sp2 
(Loranthaceae) 

Whole plant Boiled Drink Ketungau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.  Medicinal plants species to treat diabetic.  
 Information: 1. Ucung  2. Akar kuning besar 3. Kayu kapas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.  Medicinal plants species to treat cancer.  
 Information: 1. Sugi putih 2. Keladi hutan 3. Kayu alah 
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CONCLUSION 
Traditional knowledges of Dayak subethnic in utilized of plants as a sources of diabetic and cancer 

medicines are very diverse. Result of the research showed that the number of diabetic and cancer medicine 
are 22 and 13 species, respectivelly. The most information obtained form the Dayak Kanayant and slightly 
information from the Dayak Tarang. From all species of medicinal plants founded in this research, 14 species 
(40%) were taken from the forest and 21 species (60%) from garden or farm. Parts of plant that used are 
leaves, stems, bark, roots, fruit and whole plant. Preparation of medicinal plants before use are boiled, warm 
to fire and mushed. Mode of treatment by drink and compress. Some species of plants that used as medicine 
for treat diabetic and cancer by the Dayak community has been scientifically proven like manggis (Garcinia 
mangostana), putar wali (Tinospora crispa), ambin buah (Phyllantus niruri), mahkota dewa (Phaleria 
macrocarpa) and nangka belanda (Annona muricata). Some other plants scientifically not yet proven, so 
result of this research can be start information to find new compound for diabetic and cancer disease and 
hopely in the future can be a modern medicine from the traditional knowledge of Dayak ethnic in West 
Kalimantan Indonesia. 
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ABSTRAK 

Tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu 
(HHBK) yang berpeluang untuk dikembangkan menjadi BBN alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui persepsi petani dan peluang pengembangan nyamplung sebagai HHBK sumber BBN alternatif di 
Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan 
metode kualitatif yang dilaksanakan pada bulan April-Oktober 2011. Data dikumpulkan melalui wawancara 
terhadap 19 orang petani, Focus Group Discussion (FGD) dengan 10 orang nara sumber kunci, observasi, 
dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 84% responden mengetahui karakteristik tanaman nyamplung yang tumbuh di pantai, memiliki 
banyak cabang, rindang, daun berwarna hijau, kaku, dan mengkilap, serta memiliki buah berbentuk bulat 
seperti kelereng dengan kulit yang keras. Sebanyak 74% responden menyatakan bahwa batang nyamplung 
dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar. Sebanyak 26% responden mengetahui bahwa buah 
nyamplung dapat digunakan sebagai BBN. Desa Ciparanti berpeluang untuk pengembangan nyamplung 
karena didukung oleh kondisi biofisik yang cocok, masyarakat berpengalaman untuk menanam pohon kayu 
sehingga akan lebih mudah untuk memperkenalkan tanaman nyamplung, sebagian besar petani mengetahui 
karakteristik dan manfaat tanaman nyamplung, adanya kesediaan dari petani untuk menanam nyamplung dan 
mengganti bahan bakar yang selama ini digunakan dengan bahan bakar dari nyamplung jika ada kejelasan 
tentang budidaya dan pemasaran nyamplung, serta adanya beberapa lembaga yang dapat mendukung 
kelompok tani yang melaksanakan kegiatan di bidang pertanian dan kehutanan. 

 
Kata kunci: HHBK, nyamplung, BBN alternatif, persepsi, lembaga 

 

 

PENDAHULUAN 
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani dan 

turunannya yang berasal dari hutan kecuali kayu (Permenhut No. 35 Tahun 2007). Nyamplung (Calophyllum 
inophyllum L.), merupakan salah satu HHBK yang berpotensi untuk dikembangkan, meskipun belum 
menjadi HHBK unggulan sesuai Permenhut No. 35 tahun 2007. Tanaman nyamplung sejak tahun 2005 mulai 
intensif diteliti manfaatnya sebagai sumber bahan bakar nabati (BBN) alternatif oleh Pusat Litbang Hasil 
Hutan, Badan Litbang Kehutanan (Departemen Kehutanan, 2008). Hal tersebut seiring dengan 
dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi 
Presiden nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai 
bahan bakar lain (Tim Nasional Pengembangan BBN, 2008). Penelitian tentang sumber BBN alternatif mulai 
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banyak dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi kelangkaan cadangan minyak bumi. 
Saat ini, tingkat konsumsi bahan bakar minyak semakin meningkat tanpa penemuan sumber cadangan 
minyak baru yang dibarengi juga dengan penurunan eksplorasi sumber minyak semenjak krisis finansial 
(Muna, 2013). 

Tanaman nyamplung dikaji manfaatnya sebagai sumber BBN alternatif karena memiliki beberapa 
keunggulan, yaitu 1) biji nyamplung memiliki rendemen relatif tinggi dan pemanfaatannya tidak bersaing 
dengan kepentingan pangan, 2) tanaman nyamplung tumbuh dan tersebar secara alami di Indonesia, 3) 
mudah dibudidayakan baik dengan pola monokultur maupun pola campuran, permudaan alami, mudah 
bertahan hidup, serta berbuah sepanjang tahun, 4) hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan secara 
ekonomi, 5) tegakan hutan nyamplung dapat bermanfaat sebagai pelindung tanaman pertanian dan 
konservasi sempadan pantai, serta 6) pemanfaatan BBN nyamplung dapat mengurangi tingkat penebangan 
pohon sebagai bahan bangunan dan kayu bakar (Sudradjat, 2012).  

Upaya sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah tentang manfaat tanaman nyamplung dilakukan 
oleh Pusat Litbang Hasil Hutan dari Badan Litbang Kehutanan sejak tahun 2008 diantaranya dengan cara 
penyebaran buku tentang nyamplung, presentasi tentang manfaat tanaman nyamplung dalam berbagai 
pertemuan ilmiah, serta uji coba kendaraan di jalan raya menggunakan bahan bakar biodiesel nyamplung 
100% (Departemen Kehutanan, 2009). Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui 
karakteristik tanaman nyamplung, manfaat tanaman nyamplung termasuk sebagai sumber BBN, serta 
penjajagan kesediaan masyarakat memanfaatkan BBN dari nyamplung. Sosialisasi tentang tanaman 
nyamplung, merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pengembangan tanaman 
nyamplung sebagai sumber BBN alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani dan 
peluang pengembangan nyamplung sebagai HHBK sumber BBN alternatif di Desa Ciparanti, Kecamatan 
Cimerak, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. 

 
METODE PENELITIAN 
Metode, Waktu, dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di desa pesisir pantai tempat 
pengembangan tanaman nyamplung yaitu Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Provinsi 
Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Oktober 2011. Desa Ciparanti dipilih menjadi 
lokasi penelitian karena di Desa Ciparanti terdapat tegakan nyamplung dan pernah menjadi lokasi program 
rehabilitasi pantai pasca tsunami menggunakan tanaman nyamplung. Rehabilitasi lahan pantai di Desa 
Ciparanti dilakukan pada tahun 2008 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan menanami 1.400 
batang pohon termasuk tanaman nyamplung. 

Desa Ciparanti merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Cimerak yang terletak di ujung selatan 
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Desa Ciparanti mempunyai ketinggian rata-rata 3 mdpl dengan luas 
6,52 km2 dan terbagi menjadi 5 RW dan 16 RT. Jumlah penduduk Desa Ciparanti pada tahun 2008 
berjumlah 2.076 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 318 jiwa/km2 yang berasal dari 697 kepala 
keluarga dengan rata-rata anggota keluarga 2,98 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2009). 
Penduduk Desa Ciparanti banyak bergerak di bidang usaha pertanian dengan jumlah rumah tangga usaha tani 
sebanyak 396 rumah tangga atau 56,81% dari jumlah keluarga yang ada pada tahun 2008.  
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Pengumpulan dan Analisis Data 
Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 19 orang anggota kelompok tani (profil lengkap tertera 

pada Tabel 1), Focus Group Discussion (FGD) dengan 10 orang informan kunci yaitu 2 orang aparat desa, 1 
orang pengurus Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), 1 orang pengurus karang taruna, 3 orang pengurus 
KT Sinar Saluyu II dan 3 orang anggota aktif KT Sinar Saluyu II, observasi lapangan, dan dokumentasi. 
Wawancara dilakukan dengan bantuan kuesioner. FGD dilakukan dengan bantuan alat diskusi berupa 
blangko alur sejarah perkembangan hutan rakyat, kalender aktivitas masyarakat, dan diagram venn KT di 
Desa Ciparanti. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap lokasi penanaman nyamplung. 
Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk mendukung 
penelitian ini. 

 
Tabel 1. Profil responden penelitian 
No. Deskripsi Profil
1. Usia 30-39 tahun (15,79%); 40-49 tahun (47,37%); 50-59 tahun 

(10,53%); lebih dari 59 tahun (26,31%) 
2. Pendidikan SD/sederajat (57,89%); SMP/sederajat (15,79%); SMA/sederajat 

(26,32%) 
3. Pekerjaan sampingan Tidak punya (21,05%); beternak (10,53%); berdagang produk 

agraris (kelapa, pupuk) (21,05%), penyadap kelapa (5,26%), 
wiraswasta (berdagang, tukang ojeg, buruh bangunan) (26,32%); 
perangkat desa (15,79%) 

4. Jumlah anggota keluarga 1-3 orang (78,95%); � 4 orang 21,05% 
5. Status di masyarakat Warga (31,58%); aparat (68,42%) 
6. Pengalaman usaha tani  �10 tahun (5,26%); 11-20 tahun (47,37%); 21-30 tahun 

(26,32%); 31-40 tahun (15,79%); > 40 tahun (5,26%) 
7. Pendapatan (Rp/bulan) � 500.000 (15,79%); 500.001-1.000.000 (36,84%); 1.000.000-

2.000.000 (21,05%); 2.000.001-3.000.000 (15,79%); 3.000.001-
4.000.000 (5,26%); > 4.000.000 (5,26%);  

10. Kepemilikan lahan 0,251-0,500 ha (34%); 0,501-0,750 ha (24%); 0,751-1,000 ha 
(14%); 1,001-2,000 ha (14%); > 2,000 ha (7%) 

Sumber: pengolahan data primer, 2014 

Seluruh data penelitian yang terkumpul baik berupa hasil wawancara, hasil FGD, hasil oberservasi, 
serta data-data sekunder yang mendukung diklasifikasikan menurut temanya dan dianalisis dengan metode 
kualitatif yang berupa uraian. Hasil analisis data selanjutnya disajikan secara deskriptif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Persepsi Petani Tentang Tanaman Nyamplung 

Pengembangan suatu inovasi baru ke masyarakat perlu didahului dengan sosialisasi tentang inovasi 
tersebut untuk membangun persepsi positif di masyarakat tentang suatu produk dan menjamin penerimaan 
masyarakat terhadap inovasi baru. Hal tersebut juga berlaku untuk mengembangkan tanaman nyamplung 
sebagai sumber BBN alternatif. Sebanyak 84% responden mengetahui karakteristik tanaman nyamplung, 
yang menurut responden paling banyak tumbuh di pesisir pantai Ciparanti. Karakteristik tanaman nyamplung 
dan manfaatnya menurut responden tertera pada Tabel 2,  
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Tabel 2. Karakteristik dan manfaat tanaman nyamplung menurut responden di Desa Ciparanti 
No. Bagian tanaman Ciri-ciri Manfaat
1. Batang Berwarna hitam jika besar, 

bercabang banyak  
Dapat dijual,bahan bangunan (kayu 
bangunan rumah), kayu bakar 

2. Daun Daun lebat, rindang, berwarna 
hijau, tebal, kaku, mengkilat 

Pupuk organik 
peneduh 

3. Buah Berbentuk bulat seperti kelengkeng, 
berwarna hijau, berkulit keras 

Bahan baku biodiesel, mainan anak-
anak 

4. Bunga Berwarna putih,  Tidak tahu 
5. Kulit kayu Keras Kayu bakar 

Sumber: pengolahan data primer, 2014 

 
Meskipun sebagian besar responden mengetahui karakteristik dan manfaat tanaman nyamplung, tetapi 

hanya 26% responden yang mengetahui bahwa biji nyamplung dapat dimanfaatkan sebagai BBN. Responden 
mengetahui manfaat biji nyamplung sebagai BBN pada rentang waktu tahun 2000-2010 dari penyuluh Dinas 
Kehutanan, aparat TNI, kepala desa, serta petani lain. Tabel 3 memperlihatkan pengetahuan responden 
terkait manfaat biji nyamplung sebagai BBN alternatif. 

 
Tabel 3. Pengetahuan tentang aspek manajemen tanaman nyamplung  
No. Aspek Deskripsi 
1. Budidaya Mudah, bisa tumbuh alami 
2. Ketahanan terhadap hama penyakit Tahan terhadap hama, angin, tsunami 
3. Harga biji/ kg Tidak tahu 
4. Pemasaran Tidak tahu 

Sumber: pengolahan data primer, 2014 

 

Pengetahuan responden terkait tanaman nyamplung sebagai BBN alternatif masih terbatas, terutama 
dalam hal informasi harga dan pasar. Hal tersebut dikarenakan program pemerintah yang dilaksanakan 
terkait nyamplung di Desa Ciparanti baru terbatas penanaman tanaman nyamplung di pantai pasca bencana 
tsunami tahun 2007. Meskipun pengetahuan responden tentang manfaat tanaman nyamplung sebagai BBN 
alternatif masih terbatas, tetapi responden bersedia jika dilakukan penanaman nyamplung di wilayahnya. 
Sebanyak 79% responden menyetujui jika penghijauan pesisir pantai dilakukan dengan penanaman tanaman 
nyamplung yang terbukti dapat menahan abrasi ketika terjadi tsunami. Penghijauan pantai dapat dilakukan 
oleh masyarakat dengan melibatkan kelompok tani yang didampingi pemerintah, dengan biji nyamplung 
yang dapat dipanen dan dikelola oleh masyarakat.  

Dalam hal penanaman nyamplung untuk budidaya, sebanyak 84% responden juga menyatakan 
kesediaannya untuk menanam nyamplung di lahan hutan rakyatnya jika penanaman nyamplung menjadi 
program yang digalakkan pemerintah dengan kejelasan aspek budidaya dan pemasaran hasilnya. Hal ini 
sesuai dengan kajian Kuswantoro dan Widyaningsih (2012) di desa-desa di Cilacap yang lokasinya 
berdekatan dengan Desa Mandiri Energi dan pengolahan minyak nyamplung. Lebih lanjut responden 
menyatakan bersedia menanam lebih banyak tanaman nyamplung di lahan miliknya dengan syarat hasilnya 
lebih menguntungkan daripada jenis tanaman yang sudah ada terutama tanaman sengon. Sebanyak 16% 
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responden tidak bersedia menanam tanaman nyamplung karena belum jelas hasilnya. Selain itu terdapat 
responden yang tidak bersedia menanam tanaman nyamplung di lahan miliknya karena dapat mengganggu 
pertumbuhan tanaman kelapa, sehingga yang bersangkutan lebih memilih untuk menanam tanaman sengon 
yang terbukti menguntungkan. 

 
Pola Konsumsi Energi 

Pengembangan tanaman nyamplung memerlukan dukungan informasi tentang pola konsumsi energi 
yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pola konsumsi energi 
responden tertera pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Pola konsumi energi responden di Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak 

Penggunaan 
energi Sumber energi 

Jumlah 
pengguna 
(%) 

Konsumsi energi rata-rata 
per bulan 

Pengeluaran konsumsi 
energi rata-rata 
(Rp/KK/bulan) 

Memasak kayu bakar 31,58 1,5 m3 61.667 
gas elpiji 42,10 2,4 tabung @ 3 kg 36.208 
kayu bakar dan gas 26,32 kayu 2,65 m3  

gas 3,4 tabung @ 3 kg 
kayu senilai 86.250 

gas senilai 54.200 
Transportasi 
kendaraan 

Bensin 78,95 34 liter 159.333 

Traktor solar  5,26 25 liter 125.000 
Sumber: pengolahan data primer, 2014 

Tabel 4 menunjukkan konsumsi energi secara rutin oleh responden setiap bulan. Sumber energi yang 
digunakan responden untuk memasak berupa kayu bakar yang diperoleh dengan mengambil di kebun serta 
gas yang diperoleh dengan membeli di warung terdekat. Pemenuhan kebutuhan akan bahan bakar untuk 
kendaaran diperoleh responden dari kios-kios 2 tak yang menyediakan bensin dan solar. Hasil pengujian 
sebanyak tiga kali pada tahun 2008 menunjukkan bahwa biodiesel nyamplung tipe B-100 dapat digunakan 
sebagai bahan bakar kendaraan (Departemen Kehutanan, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa biodiesel 
nyamplung dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar kendaraan solar ataupun minyak bakar 
yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Sebanyak 73,68% responden bersedia mengganti bahan bakar 
yang selama ini digunakannya dengan BBN dari tanaman nyamplung dengan syarat harganya lebih murah 
dari bahan bakar yang selama ini dipakai serta bagus kualitasnya untuk mesin kendaraan. Hal tersebut 
menjadi tantangan bagi pengembangan BBN nyamplung yang murah, selalu tersedia di pasaran, dan 
berkualitas. Hasil pengalaman uji coba lapangan terhadap BBN nyamplung oleh Bupati Purworejo 
menunjukkan bahwa biodiesel nyamplung hemat dan pembakaran mesin mobil bagus (DPPKP Kabupaten 
Purworejo, 2012). 

 
Peluang Pengembangan Nyamplung di Desa Ciparanti 

Tanaman nyamplung berpeluang untuk dikembangkan di Desa Ciparanti sebagai sumber BBN 
alternatif. Mayoritas masyarakat Desa Ciparanti bekerja di sektor agraris termasuk mengembangkan hutan 
rakyat. Usaha hutan rakyat dengan menanam pohon di lahan milik sudah menjadi bagian dari sumber 
pendapatan rumah tangga petani Desa Ciparanti, sehingga masyarakat sudah familiar dengan budidaya 
tanaman kayu-kayuan. Hal tersebut lebih memudahkan untuk memperkenalkan tanaman Nyamplung kepada 
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masyarakat, apalagi sudah ada beberapa tegakan nyamplung di Desa Ciparanti. Masyarakat mempunyai 
persepsi yang positif terhadap budidaya tanaman nyamplung yang dinilai mudah dan bagian-bagian 
tanamannya memiliki manfaat secara ekonomi. Petani juga bersedia untuk menanam tanaman nyamplung 
dan mengganti bahan bakar yang selama ini digunakannya dengan bahan bakar dari nyamplung jika tanaman 
nyamplung terbukti memiliki nilai ekonomi tinggi daripada jenis tanaman kayu lainnya.  

Budidaya nyamplung dengan melibatkan masyarakat ini tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga 
dan stakeholder. Berbagai lembaga yang mendukung pengembangan hutan rakyat dan mempengaruhi 
perkembangan Kelompok Tani (KT) Sinar Saluyu II yang tersaji pada Tabel 5 dan Gambar 1. Adanya 
lembaga tersebut diperkirakan dapat mendukung pelaksanaan pengembangan nyamplung sebagai BBN 
alternatif di Desa Ciparanti. 
 

Tabel 5. Lembaga yang mempengaruhi perkembangan Kelompok Tani Sinar Saluyu II Desa Ciparanti 
No. Nama Lembaga Peran 
1. Penyuluh BP3K bidang pertanian Penyuluhan 
2. Penyuluh BP3K bidang peternakan Penyuluhan 
3. Penyuluh BP3K bidang kehutanan Penyuluhan 
4. Penyuluh BP3K bidang perikanan Penyuluhan 
5. Tengkulak Memenuhi kebutuhan dan membeli bibit, bahan baku, 

pupuk, dan lain-lain 
6. Pemerintah desa/ ekbang Fasilitasi, informasi, jalur birokrasi 
7. Mahasiswa KKN (Unpad, Unigal) Pemberi informasi 
8. Koperasi Sahabat (tingkat desa);  

 
Pengelola keuangan untuk disalurkan ke kelompok tani 
melalui Gapoktan Sahabat khusus untuk kegiatan pertanian 
dan peternakan. 

Sumber: data primer, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram hubungan lembaga yang mempengaruhi KT Sinar Saluyu II  

di Desa Ciparanti (sumber: data primer, 2011) 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

154

 
Pengembangan tanaman nyamplung di Desa Ciparanti dapat melibatkan KT Sinar Saluyu II yang 

selama ini menjadi wadah kegiatan para petani di Desa Ciparanti dalam mengusahakan hutan rakyat. 
Keberadaan KT Sinar Saluyu II dipengaruhi oleh tujuh lembaga yang berhubunngan erat dengan KT yaitu 
penyuluh BP3K bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kehutanan, dan bidang perikanan yang 
berperan melakukan penyuluhan, kemudian berhubungan dengan tengkulak, pemerintah desa, serta koperasi 
Sahabat. Keberadaan mahasiswa KKN berada di luar lingkaran karena perannya sebagai pemberi infomasi 
tidak berhubungan secara langsung dengan KT Sinar Saluyu II. Adanya perpotongan lingkaran dalam 
Diagram Venn, besarnya lingkaran, dan kedekatan antar lingkaran mencerminkan hubungan antar lembaga. 
Alur pengembangan tanaman nyamplung sebagai sumber BBN alternatif dapat mengikuti alur pengajuan 
permohonan bantuan di bidang kehutanan yang selama ini ada di Desa Ciparanti yaitu: kelompok tani 
membuat proposal yang ditanda tangani ketua dan sekretaris KT � Desa: legalitas/ pengesahan proposal � 
UPTD Kehutanan dan Perkebunan/ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/ Provinsi � Bantuan 
langsung ke kelompok tani. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Persepsi responden petani hutan rakyat di Desa Ciparanti terhadap tanaman nyamplung adalah positif. 

Sebanyak 84% responden mengetahui karakteristik tanaman nyamplung dan menyatakan kesediaannya 
untuk menanam nyamplung di lahan hutan rakyatnya jika penanaman nyamplung menjadi program yang 
digalakkan pemerintah dengan kejelasan aspek budidaya dan pemasaran hasilnya. 

2. Pengembangan nyamplung di Desa Ciparanti berpeluang dilaksanakan karena petani sudah mengenal 
nyamplung dan cara penanamannya, masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap budidaya dan 
pemanfaatan tanaman nyamplung, lokasi penanaman nyamplung masih tersedia, adanya kesediaan petani 
untuk menanam tanaman nyamplung dan mengganti bahan bakar yang selama ini digunakannya dengan 
bahan bakar dari nyamplung, apalagi jika hasil tanaman nyamplung sudah terbukti memiliki nilai 
ekonomi serta adanya beberapa lembaga yang berhubungan dekat dan berpengaruh besar terhadap 
perkembangan kelompok tani. 
 

Saran 
Pengembangan nyamplung di Jawa Barat sebaiknya diarahkan untuk konservasi dan penutupan 

lahan pantai terlebih dahulu sehingga dapat menjadi perlindungan pantai dan sekaligus upaya awal untuk 
budidaya nyamplung. Banyaknya proyek pemerintah dalam pengembangan BBN yang mangkrak perlu 
menjadi pelajaran untuk melaksanakannya tanpa perbaikan terlebih dahulu. Dukungan pemerintah dengan 
pemberian informasi tentang manfaat nyamplung baik dari segi ekonomi dan konservasi, bantuan bibit, 
bantuan modal, serta penyediaan pasar bagi produk nyamplung. Apalagi jika pemerintah ingin menjaga 
komitmen terkait Kebijakan Energi Nasional dengan meningkatkan peran bahan bakar nabati untuk 
menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri.  
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ABSTRACT 

 
Bidara laut (Strychnos lucida R. Br.) is a medicinal plant species that can be found West Nusa 

Tenggara and Bali Province. Balinese people call it as kayu pait and used for treat asthma, high blood 
pressure, ulcers, diabetes, malaria, stiff, limp body, stamina, itching and mosquito repellent. Parts of the plant 
are used mostly stems by cutting down the tree trunk that is directly threatening the sustainability of the 
plant. Based on this situation, development effort needed is cultivation. Before cultivating this tree, 
information about site condition where bidara laut grow naturally is needed.  

The purpose of this study is to investigate the ecology of bidara laut located in Sumber Klampok 
Village, Gerokgak sub-regency, Buleleng regency. The method used was an observation of ecological 
conditions (soil conditions, climate and vegetation in its vicinity) in the observation plots determined by 
purposive sampling. The results showed that the growing site characteristics of Bidara Laut have sandy loam 
textured soils with content of N between low - moderate (0.17 to 0.31%), content of organic C between 
moderate - high (1.61 to 4.25%), the climate type E (somewhat dry) with an average annual rainfall 1,190 
mm (based on data from the rainfall 1989-2008). Vegetation analysis results indicated that growing levels of 
bidara laut consist of seedling, sapling and pole with Importance Value Index at around 50.19 – 300%. 
 
Keywords : bidara laut, growing site characteristics, Bali 
 

ABSTRAK 
 

Bidara laut (Strychnos lucida R.Br.) merupakan salah satu jenis tumbuhan berkhasiat obat yang 
terdapat di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali. Masyarakat Bali menyebutnya dengan kayu pait 
dan memanfaatkannya untuk mengobati asma, darah tinggi, maag, kencing manis, malaria, pegal linu, badan 
lemah lesu, penambah stamina, gatal-gatal serta anti nyamuk. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagian 
besar adalah batangnya yaitu dengan menebang pohonnya langsung sehingga mengancam kelestarian 
tumbuhan tersebut. Berdasarkan hal tersebut sehingga diperlukan upaya pengembangannya yaitu dengan 
budidaya, dimana sebelum upaya budidaya dilakukan perlu diketahui terlebih dahulu informasi tentang 
kondisi lokasi tumbuh alami jenis bidara laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekologi 
jenis bidara laut. Metode yang digunakan adalah pengamatan kondisi ekologi (kondisi tanah, iklim dan 
vegetasi sekitarnya) pada petak pengamatan yang ditentukan secara purposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jenis bidara laut di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng 
tumbuh pada kondisi tanah bertekstur lempung berpasir dengan Kandungan N menunjukkan rendah – sedang 
(0,17 – 0,31%) sedangkan C organik menunjukkan kelas sedang – tinggi (1,61 – 4,25%), pada tipe iklim E 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

157

(agak kering) dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.190 mm (berdasarkan data Hujan dari tahun 
1989 – 2008). Hasil analisa vegetasi menunjukkan bahwa bidara laut di lokasi ini tumbuh mencapai kelas 
vegetasi dari mulai semai, pancang dan tiang dengan nilai INP berada pada 50,19 – 300%.  
 
Kata kunci: bidara laut, karakteristik tempat tumbuh, Bali  

 

PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai negara dengan biodiversitas yang tinggi memiliki keuntungan dengan banyaknya 

tanaman yang bias digunakan sebagai obat atau bahan obat. Syukur (2005) dalam Suharti (2007), 
menyatakan bahwa terdapat 7000 tanaman obat yang berada didalam dan diluar kawasan hutan, dan salah 
satunya adalah bidara laut. Bidara laut (Strychnos lucida R.Br.) merupakan salah satu jenis tumbuhan 
berkhasiat obat yang terdapat di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali. Masyarakat Bali 
menyebutnya dengan kayu pait dan memanfaatkannya untuk mengobati asma, darah tinggi, maag, kencing 
manis, malaria, pegal linu, badan lemah lesu, penambah stamina, gatal-gatal serta anti nyamuk. Bagian 
tumbuhan yang dimanfaatkan sebagian besar adalah batangnya yaitu dengan menebang pohonnya langsung 
sehingga mengancam kelestarian tumbuhan tersebut. Kelestarian tanaman sumber obat patut untuk 
diperhatikan mengingat hasil dari survey ekonomi nasional (SUSENAS) 2001 menunjukkan bahwa dari 25,3 
% responden yang sakit, 57,7% diantaranya melakukan pengobatan sendiri dengan 31,7% menggunakan obat 
tradisional (Supardi et al, 2003). 

Komar (2003), menjelaskan bahwa akibat meningkatnya perburuan produk-produk hasil hutan 
menyebabkan perubahan perilaku masyarakat tradisional atau masyarakat di sekitar hutan yang semula 
subsisten menjadi masyarakat konsumtif dan materialistis sehingga dapat mengancam kelestariannya. Sistem 
pemungutan tumbuhan bidara laut yang destruktif serta belum adanya teknik budidayanya, dikhawatirkan 
akan mengancam ketersediaan jenis tumbuhan songga sehingga diperlukan upaya pengembangan melalui 
budidaya. Informasi dasar tentang tumbuhan tersebut di alam sangat diperlukan terutama untuk 
pengembangan tumbuhan bidara laut lebih lanjut, sehingga dilaksanakan penelitian kondisi ekologinya 
dimana salah satu tempat tumbuh alami bidara laut yaitu di Provinsi Bali.  

Persyaratan tumbuh merupakan suatu informasi tentang kondisi lingkungan atau kondisi habitat alami 
suatu jenis tersebut tumbuh di wilayah penyebarannya. Persyaratan tumbuh diperoleh dari pengumpulan 
informasi dan data antara lain mengenai kondisi tanah yaitu sifat fisik dan kimia tanah, drainase, topografi, 
kedalaman solum tanah, ketinggian tempat dan lokasi jenis tersebut tumbuh, serta kondisi iklim yaitu tipe 
iklim, jumlah curah hujan rata-rata tahunan, jumlah bulan kering tiap tahun, suhu dan kelembaban udara, 
serta suhu maksimum dan minimum tahunan (Hendromono, 2006). 

 
BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumber Klampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng 
(Provinsi Bali), selama 4 bulan mulai bulan Agustus – Nopember 2010, dengan tahapan kegiatan meliputi 
pengamatan kondisi ekologi yaitu meliputi pengamatan biofisik antara lain kondisi tanah, kemiringan lereng, 
topografi, ketinggian tempat serta penutupan lahan atau kondisi vegetasi sekitarnya di lokasi penelitian. 
Tahapan kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Kondisi Tanah 
Kondisi tanah yang dimaksud pada penelitian ini meliputi sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika 

tanah yang diamati antara lain suhu, kedalaman solum, drainase, struktur, tekstur dan permeabilitas, 
sedangkan sifat kimia tanah yaitu unsur pH, KCl, N-total, P, K, Ca, Mg, KTK, C-org, kejenuhan basa 
yang dilakukan di laboratorium terkait. Pengamatan sifat fisik dan kimia tanah menggunakan bantuan 
profil tanah berukuran 1 x 1 x 1,5 m. Sampel tanah yang diambil berasal dari lapisan atas dan lapisan 
bawah, sesuai dengan perlapisan tanah yang dijumpai pada saat pengamatan profil tanah. Pemilihan 
lokasi profil tanah dilakukan secara purposive, yaitu pada tempat yang terdapat tumbuhan songga. 
Kelerengan diamati dengan menggunakan clinometer, topografi diamati langsung di lapangan, ketinggian 
tempat dan letak geografisnya menggunakan GPS, sedangkan penutupan lahan dilakukan secara 
kualitatif.  

2. Kondisi iklim  
Kondisi iklim yang diamati di lapangan adalah kondisi iklim mikro atau iklim yang terdapat di 

dalam daerah yang cukup kecil. Iklim mikro yang diamati adalah suhu dan kelembaban udara. Sedangkan 
tipe dan karakteristik iklim diperoleh dari analisis data milik Badan Meteorologi dan/atau Dinas Pertanian 
serta dari studi literatur terkait.  

3. Kondisi vegetasi 
Kondisi vegetasi adalah keadaan vegetasi sekitar kayu songga tumbuh, karena vegetasi 

merupakan lingkungan biotik yang turut menentukan struktur dan kualitas tempat tumbuh. Suatu 
kelompok jenis akan berasosiasi membentuk satu komunitas, atas dasar itulah bahwa kehadiran suatu 
jenis tumbuhan atau masyarakat tumbuhan tertentu dapat dijadikan satu indikator dalam menentukan 
kualitas tempat tumbuh bagi suatu jenis tumbuhan lainnya (Sidiyasa, 1989). Untuk mengetahui kondisi 
vegetasi sekitarnya yaitu dengan analisa vegetasi yang dilaksanakan pada petak pengamatan berukuran 20 
x 20 m dengan jarak antar petak minimal 50 m dan letaknya terpisah antara yang satu dengan yang 
lainnya sesuai dengan keberadaan tumbuhan songga di lokasi tersebut. Pengamatan meliputi tingkat 
semai yaitu untuk tumbuhan bawah sampai ketinggian < 1,5 cm (1 m x 1 m), pancang untuk pohon 
dengan diameter < 10 cm dan tinggi > 1,5 m (pada petak 5 m x 5 m) , tiang untuk pohon berdiameter 10 – 
20 cm (10 m x 10 m) dan pohon yang berdiameter > 20 cm (20 m x 20 m). Parameter yang dikumpulkan 
adalah nama dan jumlah jenis tumbuhan, diameter dan tinggi batang yang kemudian dianalisa lebih lanjut 
dimaksudkan untuk mengetahui Indeks Nilai Penting Jenis-nya (Ferianita, 2007).  

 
Selanjutnya data hasil inventarisasi dan identifikasi ditabulasi dan dianalisa secara deskriptif, 

sedangkan sampel herbarium diidentifikasi lanjut di Herbarium Botani Hutan Puslitbang Hutan dan 
Konservasi Alam serta analisa sifat fisika dan kimia tanah dilakukan di laboratorium Balai Pengkajian dan 
Teknologi Pertanian Provinsi NTB. Kemudian data vegetasi dianalisa dengan mencari kerapatan, frekuensi, 
dominansi dan Indeks Nilai Penting Jenis dan asosiasi vegetasi yang menggunakan persamaan (Ferianita, 
2007) sebagai berikut :  

% Kerapatan (K)  =  jumlah individu dalam semua petak ukur 
                                                                   Luas semua petak ukur 
 
% Kerapatan relatif  (KR)  =   jumlah kerapatan suatu jenis    x 100% 
                                                   jumlah kerapatan seluruh jenis  
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% Frekuensi (F)  = jumlah petak ukur yang mempunyai suatu jenis  
                   jumlah semua petak ukur 
 
% Frekuensi relatif (FR)  =      jumlah frekuensi suatu jenis        x 100% 
    jumlah nilai frekuensi seluruh jenis 
 
Basal area/pohon  = ¼ x � x Diameter2 

 
% Dominansi (D)   = jumlah basal area suatu jenis   
     jumlah luas semua petak ukur  
 
 % Dominansi relatif (DR)  =                nilai dominansi satu jenis                x 100% 
     jumlah seluruh nilai dominansi semua jenis  
 

Sedangkan untuk mengetahui Indeks Nilai Penting (INP) menggunakan persamaan di bawah ini : 

INP = KR + FR + DR 

Untuk keanekaragaman menggunakan Indeks Shannon (Indriyanto, 2006) yang dijelaskan seperti di bawah 

ini : 

H  = - 	 {(n.i/N) log (n.i/N)} 
 

Ket : H  = indeks keanekaragaman Shannon 
n.i = nilai penting dari tiap spesies 
N = total nilai penting 

 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengamatan kondisi ekologi pada kegiatan ini hanya meliputi kondisi tanah, iklim dan kondisi vegetasi 

lainnya serta terbatas pada luasan petak pengamatan.  
 

Kondisi Tanah 
Kondisi tanah dalam kegiatan ini terbatas pada sifat fisik dan kimia tanah. Berdasarkan hasil analisa 

dari Laboratorium Pengujian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB, diketahui bahwa tumbuhan 
songgah di Kecamatan Gerokgak (Bali) tumbuh pada kondisi tanah dengan tekstur lempung, lempung 
berpasir, lempung berliat dan pasir berlempung dengan pH tanah rata-rata dalam kondisi netral yaitu berkisar 
antara 6,5 – 7,2. Kandungan N pada ketiga petak menunjukkan rendah – sedang (0,17 – 0,31 %) sedangkan 
C organik pada menunjukkan kelas sedang – tinggi (1,61 – 4,25 %). 
 
Kondisi Iklim 

Kondisi iklim di lokasi penelitian diperoleh dari hasil analisis data curah hujan tahun 1989-2008 dari 
BMKG Propinsi Bali di stasiun Sumber Klampok yang merupakan stasiun terdekat dengan lokasi penelitian. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe iklimnya adalah E (agak kering) dengan rata-rata bulan kering 5,65 
dan rata-rata bulan basah 5,05 sehingga nilai gradientnya adalah 111,9. Curah hujan rata-rata tahun sebesar 
1.190 mm. Hujan terbesar terjadi pada 417,5 mm yang terjadi pada bulan Februari 2004. Hasil analisis 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Hasil analisis data curah hujan di Stasiun Sumber Klampok Tahun 1989-2008  
Tahun  Jan Feb Mart Apr Mei  Jun Jul  Ags Sep Okt Nop Des Total  

1989 231 224 166 70 149 127 70 9 66 42 109 93 1356 
1990 165 113 124 41 89 20 47 7 34 9 2 169 820 
1991 208 281 33 188 17 0 0 0 11 0 63 74 875 
1992 193 179 146 181 10 0 0 0 13 0 112 167 1001 
1993 256 160 103 87 21 34 14 0 0 0 25 190 890 
1994 390 389 231 86 38 5 0 0 0 14 30 262 1445 
1995 106 276 399 67 55 35 18 2 0 30 105 214 1307 
1996 136 156 149 88 0 11 8 16 2 37 158 175 936 
1997 189 121 42 101 16 9 19 0 93 12 25 149 776 
1998 244 138 131 150 36 75 96 19 21 153 145 334 1542 
1999 181 356,5 210 194 36 46 22 30 0 104 210 213 1602,5 
2000 104,5 159 206 152,5 155,5 30 2 0 18 104 123,5 93,5 1148,5 
2001 215,5 86 114,5 118,5 54,5 87,5 74 0 49 30 98,5 227,5 1155,5 
2002 218 253,5 184,5 138,5 21 0 0 9 46 0 44 129 1043,5 
2003 265 366,5 123,5 86 198 52,5 0 0 39 4 56 173 1363,5 
2004 332 417,5 220 90 43,5 6 1,5 6 41 0 33,5 102,5 1293,5 
2005 42 115 289 155 53 10 14 260 0 8 19 583 1548 
2006 264 282 199 130 24 0 0 0 0 67 7 225 1198 
2007 34 122 369 152 62 45 8 0 12 45 22 173 1044 
2008 147 214 215 149 76 2 0 17 33 188 112 302 1455 

Jumlah 3921 4409 3654,5 2424,5 1154,5 595 393,5 375 478 847 1499,5 4048,5 23800 
Rata2 196.1 220,5 182,7 121,2 57,7 29,8 19,7 18,8 23,9 42,4 75,0 202,4 1190 
Sumber : Data Sekunder 

 

Kondisi Vegetasi 
Kayu songgah (Strychnos lucida R.BR) atau yang sering juga disebut kayu ular, kayu pait merupakan 

tanaman semak, berkayu dengan rata-rata tinggi 2 meter dan tumbuh tegak. Songgah sendiri sudah mulai 
dikenal sebagai tanaman obat terutama digunakan untuk obat malaria. Bagian utama yang sering digunakan 
adalah kayunya, meskipun bagian lain juga bisa digunakan. Pengambilan sampel petak ukur dilakukan dalam 
kawasan Taman Nasional Bali Barat Dusun Batu Licin, Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak 
Provinsi Bali. Pengambilan sampel ini diperlukan untuk analisis vegetasi, sehingga dapat diketahui struktur 
tegakan dan jenis tegakan di sekitar tempat tumbuh songgah. Pada analisis vegetasi, dapat diketahui 
kerapatan (individu/ha), frekuensi dan dominansi (m2/ha) dan indeks nilai penting dari masing-masing jenis. 
Dalam penelitian ini, analisa vegetasi menggunakan metode petak ukur kuadrat dengan jarak antar petak 
ukur 100 m. Tingkat pohon sebesar 20 m x 20 m, tiang 10 m x10 m, pancang 5 m x 5 m, dan semai 2 m x 2 
m. Jumlah petak ukur yang diambil sebanyak 3 petak ukur. Berikut merupakan hasil perhitungan INP dari 
tiap tingkatan vegetasi. 
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Tabel 2. Hasil Analisa Vegetasi pada Tingkat Pohon di Desa Sumber Klampok, Bali 

No Jenis  KR FR DR INP  
Nama Lokal Nama Botani % 

1 Talok Grewia koordersiana 87,5 87,5 91,08 253,58
2 Ki Tejo Cinnamomum iners Reinw. ex. Bl. 12,5 12,5 8,92 46,42

Jumlah 100 100 100 300
Sumber : data primer diolah 

 
Tabel 3. Hasil Analisa Vegetasi pada Tingkat Tiang di Desa Sumber Klampok, Bali 

No 
Jenis  KR FR DR INP 

Nama Lokal Nama Botani % 
1 Kayu Pait Strychnos lucida R.Br. 27,66 17,65 4,89 50,19
2 Putian Symplocos javanica Kurz 31,91 17,65 9,13 58,69
3 Kapasan Croton argyratus Blume 12,77 11,76 18,16 42,69
4 Talok Grewia koordersiana 8,51 17,65 49,74 75,90
5 Serut Streblus asper (Retzius).Louleira 6,38 5,88 12,44 24,70

6 Pule Pandak Alstonia spectabillis 4,26 5,88 0,44 10,58
7 Walikukun Shoutenia ovata 2,13 5,88 0,13 8,14
8 Kapalan Hoya latifolia G.Don. 2,13 5,88 0,58 8,59
9 Ket-Ket Rubus lineatus 2,13 5,88 2,48 10,49

10 Trenggayungan Grewia sp. 2,13 5,88 2,02 10,03
Jumlah 100 100 100 300

Sumber : data primer diolah 

Tabel 4. Hasil Analisa Vegetasi pada Tingkat Pancang di Desa Sumber Klampok, Bali 

No Jenis  KR FR DR INP  
Nama Lokal Nama Botani % 

1 Kayu Pait Strychnos lucida R.Br. 100 100 100 300
Jumlah 100 100 100 300

Sumber : data primer diolah 

Tabel 5. Hasil Analisa Vegetasi pada Tingkat Semai di Desa Sumber Klampok, Bali 

No Jenis  KR FR INP  
Nama Lokal Nama Botani % 

1 Kayu Pait Strychnos lucida R.Br. 50 50 100
2 Putian Symplocos javanica Kurz 50 50 100

Jumlah  100 100 200
Sumber : data primer diolah 

 
Pada ketiga petak ukur dapat dilihat bahwa bidara laut memiliki persebaran yang cukup banyak, 

dengan nilai INP pada tingkatan semai sebesar 100 % yang berarti bidara laut memiliki permudaan yang 
cukup baik pada daerah ini. Pada tingkat pancang, dapat dikatakan didominasi oleh bidara laut dimana nilai 
INP-nya sebesar 300 %. Untuk tingkatan tiang, besaran INP songgah sebesar 50,14 % dan berada pada 
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urutan ke 3 tertinggi INP selain Talok (Grewia koordersiana) dan Putian (Symplocos javanica Kurz). Dalam 
tingkatan pohon, jenis ini tidak ditemukan diduga disebabkan kegiatan pemanenan yang cukup tinggi. Nilai 
INP yang cukup besar menandakan bahwa keberadaan tumbuhan bidara laut ini memiliki nilai yang cukup 
penting bagi sistem ekologi pada daerah penelitian. Bidara laut terdapat hampir pada semua petak ukur 
meskipun hanya terdapat pada 3 tingkatan tanaman. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian jenis bidara laut 
dengan tempat tumbuh. Selain bidara laut pada setiap petak ukur terdapat pula tanaman kapalan (Hoya 
latifolia G.Don.), pule pandak, talok (Grewia koordersiana), dan putian (Symplocos javanica Kurz). Hal ini 
menandakan bidara laut dapat tumbuh dan beradaptasi dengan tanaman-tanaman tersebut.  

 
KESIMPULAN 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis bidara laut di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, 

Kabupaten Buleleng tumbuh pada kondisi tanah bertekstur lempung berpasir dengan Kandungan N 
menunjukkan rendah – sedang (0,17 – 0,31%) sedangkan C organik menunjukkan kelas sedang – tinggi 
(1,61 – 4,25%). 

2. Hasil analisa vegetasi menunjukkan bahwa bidara laut di lokasi ini tumbuh mencapai kelas vegetasi dari 
mulai semai, pancang dan tiang dengan nilai INP berada pada 50,19 – 300%. 
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ABSTRACT 
 

Sumbawa Island has a potency for developing non-timber forest products especially jungle honey. 
Recently, they are the biggest producer of jungle honey in Indonesia. Unfortunately, until now, 
hunter/farmers of jungle honey have several limitations, particularly the absence of institution, the low 
education of farmer that will affect quality of honey and the ineffective marketing. The materials of this 
research were groups of jungle honey farmer in three regencies in Sumbawa Island as follows: Sumbawa, 
Dompu and Bima. These materials were selected by purposive sampling. The method used was by interview 
which then the data was tabulated and analysed descriptively. This paper discussed about business 
characteristics of honey by nearby forest communities, main problem and its proposed solution. The result 
showed that role of third party, as honey collector was strong as a creditor for farmers. The proposed solution 
to overcome this situation is by engaging finance institution that is able to lend money with easy 
requirements 
 
Keywords: jungle honey, Sumbawa Island, problem, solution 
 

ABSTRAK 
 

Pulau Sumbawa memiliki potensi pengembangan hasil hutan bukan kayu terutama madu hutan dan 
saat ini menjadi produsen madu hutan terbesar di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini pemburu atau petani 
madu hutan masih memiliki beberapa keterbatasan terutama tidak adanya kelembagaan, masih minimnya 
pendidikan petani yang memengaruhi pada kualitas madu serta pemasaran yang belum optimal. Obyek 
penelitian ini adalah kelompok tani madu hutan di tiga kabupaten di Pulau Sumbawa, yaitu Sumbawa, 
Dompu dan Bima. Pemilihan obyek dilakukan secara purposif. Metode yang digunakan melalui wawancara 
dan data kemudian ditabulasi dan dianalisa secara deskriptif. Makalah ini membahas tentang karakteristik 
pengusahaan madu hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, permasalahan utama dan tawaran 
solusi untuk mengatasinya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peran pengepul adalah besar sebagai 
penyedia modal bagi petani madu hutan. Tawaran solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 
melibatkan lembaga keuangan yang mampu menyediakan program peminjaman modal dengan syarat yang 
mudah. 
 
Kata kunci : madu hutan, Pulau Sumbawa, masalah, solusi 

 
 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

164

 
 

PENDAHULUAN 
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan komoditi penting untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar hutan. Luas hutan Indonesia yang besar memiliki potensi pengembangan HHBK. Saat ini, 
masih banyak jumlah penduduk miskin disekitar, dengan memanfaatkan komoditi HHBK, masyarakat dapat 
menerima manfaat berupa peningkatan pendapatan. Masyarakat sekitar hutan membutuhkan bimbingan 
untuk dapat memanfaatkan sumberdaya hayati dan non hayati secara optimal dan berkelanjutan (Ngakan, 
2006). 

Berdasarkan Permenhut No 19 Tahun 2009, Kementerian Kehutanan telah menetapkan sebanyak 558 
jenis HHBK, dimana dari semua HHBK terdapat lima jenis yang menjadi unggulan yaitu bambu, sutera 
alam, lebah madu, gaharu dan rotan. Penetapan tersebut berdasarkan kriteria ekonomi, biofisik dan 
lingkungan, kelembagaan, sosial dan teknologi. Setiap daerah memiliki HHBK unggulan yang berbeda 
dengan daerah lainnya yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan. Misalnya di Sumbawa dimana HHBK 
unggulan daerah tersebut yaitu madu hutan, sedangkan di daerah lain yang masih satu provinsi misalnya 
Lombok Utara, jenis HHBK unggulan adalah kemiri. 

Saat ini, produksi madu nasional hanya 1.000 -1500 ton per tahun. Padahal, kebutuhan nasional 
mencapai 4.000 ton. Itu artinya bahwa Indonesia harus mengimpor madu 2.500 – 3.000 ton pertahun (Hasan, 
2011). Kondisi ini menjadi peluang bagi aktor pengusahaan madu untuk meningkatkan produksi madu dalam 
rangka memenuhi kebutuhan pasar. Sementara itu, untuk produksi madu di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Produksi madu di NTB 

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jumlah (Liter) 30.675 520 590 100 117 65.500 
Sumber : Dinas Kehutanan (2012) 

 
Persaingan antar pelaku dalam pengusahaan madu terjadi dalam situasi yang tidak sehat. Pola interaksi 

antara pengumpul dengan petanilebih merugikan petani kecil. Pedagang besar merugikan petani misalnya 
dengan membeli hasil panen dengan harga yang rendah, selanjutnya oleh pengepul dijual kepada konsumen 
atau pedagang maupun perusahaan di luar daerah dengan harga yang tinggi. Penghasilan yang diterima 
petani hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup dengan keterbatasan. Keuntungan besar yang diterima 
pengumpul besar dikarenakan mereka mengolah hasil madu dengan memberi nilai tambah dengan 
teknologi,misalnya madu disaring sampai bersih sampai dimasukan kedalam wadah khusus. Sementara itu 
petani pemburu di desa masih memiliki keterbatasan terutama dalam kelembagaan, permodalan, dan 
pemasaran yang belum optimal.Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui perilaku masyarakat saat 
mencari madu, mengetahui kolaborasi kelembagaan dalam pengusahaan madu, permasalahan dalam 
pengusahaan madu, dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
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BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten 

Dompo, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena di daerah tersebut adalah daerah penghasil 
madu terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan menggunakan teknik pengambilan sampel yang 
dilakukan dengan wawancara mendalam dan instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Pemilihan 
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana kriteria yang dijadikan informan adalah 
orang yang paham dengan keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat, seperti dari Dinas 
Kehutanan, perangkat desa, pengusaha madu, petani madu maupun masyarakat umum. Sedangkan data 
sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti monografi desa, data BPS, buku, hasil penelitian, dan 
sumber-sumber lainnya.  

Dalam tahap awal dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pemilihan data 
dilakukan secara hati-hati dengan melakukan cek silang dari berbagai sumber yang ada. Data yang sudah 
dianggap baik kemudian dideskripsikan kedalam tulisan untuk disusun dalam sebuah narasi besar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Lokasi 

Pulau Sumbawa adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau 
Lombok. Berdasarkan data dari BPS Kabuapten Sumbawa, Pulau Sumbawa terdiri dari lima kabupaten/kota 
yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten dompu, Kabupaten Bima dan Kota 
Bima. Ibukota Kabupaten Sumbawa berada di Sumbawa Besar. Batas wilayah Kabupaten Sumbawa 
disebelah utara adalah Laut Flores, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu, disebelah selatan 
berbatasan dengan Samudera Indonesia dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat 
dan Selat Alas. 

Kabupaten Sumbawa terbagi kedalam 24 kecamatan dan terbagi lagi kedalam 158 desa dan 8 
kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 420.750 jiwa, yang terdiri dari 214.699 laki-laki dan 
206.051 perempuan dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 63 jiwa/ km2. Kecamatan terpadat yaitu 
Kecamatan Sumbawa sebesar 1.204 jiwa/km2(BPS Sumbawa, 2013) Sebagian besar masyarakat Sumbawa 
berprofesi sebagai petani dan hasil utama pertaniannya adalah padi dan jagung. Penelitian mengambil sampel 
di Batulanteh. Kedua desa tersebut adalah salah satu daerah yang menghasilkan banyak madu.  

Kabupaten Bima adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang letaknya paling ujung timur. 
Jarak dengan Ibukota Provinsi NTB sejauh kabupaten ini terletak diantara 118° 0' 44" - 119° 0' 22" BT dan 
08° 0' 08 " - 08° 0' 57" LS. Batas wilayah kabupaten ini yaitu sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah 
timur berbatasan dengan Selat Sape, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah 
barat berbatasan dengan Kabupaten Dompu (BPS Bima, 2013). 

Kabupaten Dompu memiliki luas 2.324,60 Km2 atau 11,53 % dari keseluruhan luas Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Disebelah timur kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bima, disebelah barat 
kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Besar dan Bima, disebelah selatan berbatasan dengan 
Samudera Hindia, sedang disebelah utara berbatasan dengan laut Flores. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk 
Kabupaten Dompu berjumlah 205.738 jiwa dan kepadatan penduduk 88,50 jiwa/km2 (BPS Dompu, 2013). 
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Proses Panen Madu di Masyarakat Sumbawa Secara Umum 

Berdasarkan wawancara dengan informan yang terdiri dari petani, dan tokoh masyarakat, penghasilan 
warga saat musim berburu madu tergolong besar dan digunakan untuk menambah penghasilan keluarga. 
Salah satu contoh ada di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang banyak warganya mencari 
madu ke hutan. Mereka mencari madu disekitar hutan yang dekat dengan desa. Namun akhir-akhir ini warga 
Saneo merasakan adanya pengurangan jumlah volume madu yang dihasilkan. Menurut penuturan Bapak 
Junaidin selaku kepala desa hal tersebut dipengaruhi oleh penebangan pohon di hutan di sekitar desa. Pohon 
yang banyak ditebang yaitu rajumas, dimana pohon tersebut merupakan salah satu pohon yang disukai lebah 
untuk bersarang. Kini banyak warga yang memanfaatkan lahan bekas penebangan tersebut untuk menanam 
jagung. Untuk mencari madu, kini warga Saneo pergi berburu ke daerah Tambora. Lokasi berburu yang jauh 
menambah biaya dan dalam satu hari kebutuhan seorang pemburu dapat menghabiskan sekitar Rp 50.000 
yang sebagian besar untuk biaya makan dan rokok.  

Dalam berburu, petani membutuhkan waktu antara satu sampai lima hari, tergantung seberapa banyak 
madu yang telah didapat. Terkadang, petani dalam setengah hari sudah mendapat madu disekitar desa tanpa 
masuk kedalam hutan, atau terkadang petani pergi jauh kedalam hutan untuk tinggal selama beberapa hari 
sampai hasil buruannya mencukupi untuk dibawa pulang. Kebutuhan makanan saat berburu mereka dapatkan 
dari bekal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Petani pemburu terkadang mendapatkan makan dari berburu 
hewan seperti burung maupun ayam hutan. Pada umumnya pemburu sudah mengetahui tempat-tempat 
khusus yang digunakan untuk menginap selama di hutan. Pemburu dari Desa Klungkung di Sumbawa lebih 
senang untuk tinggal di daerah yang dekat dengan sumber air bersih, agar kebutuhan akan air terpenuhi 
(Yumantoko, 2013). 

Di Sumbawa, petani madu dari mana saja dapat mengambil madu di tempat yang dengan kesepakatan 
umum ditetapkan menjadi tempat perburuan madu. Hal ini tidak berlaku di Desa Piong yang berada di 
Kecamatan Sanggar dimana desa memiliki aset hutan dengan pepohonan yang banyak terdapat sarang lebah 
dan hanya pihak tertentu saja yang bisa memanen di tempat yang sudah diklaim menjadi milik desa. Untuk 
memanfaatkan madu tersebut, setiap tahun desa Piong melakukan lelang sarang lebah kepada warganya. 
Penawaran dilakukan secara terbuka kepada warga yang tertarik untuk mengambil madu. Agar semua warga 
menikmati hasil dari madu, sistem lelang yang dahulu terbuka kini dilakukan sistim bergilir antar Rukun 
Warga (RW). Hal ini untuk memberi kesempatan kepada warga yang ingin mendapat keuntungan dari panen 
madu. Menurut salah seorang tokoh masyarakat hasil dari panen madu hasil lelang nilainya bisa empat kali 
lipatnya. Dalam satu pohon yang menjadi tempat sarang lebah terdapat puluhan koloni sarang. Sedangkan 
dalam satu koloni dapat menghasilkan madu belasan bahkan puluhan botol dan dalam satu tahun sarang 
dapat dipanen dua kali.  

Dalam mengambil madu di hampir semua daerah penghasil madu di Sumbawa, petani telah melakukan 
pembagian kerja untuk mempermudah proses panen didalam hutan. Jika mereka menemukan sarang lebah 
yang mengandung madu, salah seorang pemburu naik keatas pohon untuk mengambil madu, terlebih dahulu 
mereka membuat asap untuk menakuti lebah dan agar terbang meninggalkan sarang. Asap biasanya dibuat 
dari dedaunan disekitar yang masih basah yang dibakar menggunakan api. Seorang yang dipercaya memanjat 
akan mengiris sarang lebah yang mengandung madu kemudian memasukan kedalam ember yang telah diberi 
tali. Sementara itu, pemburu yang berada dibawa menerima irisan sarang yang diturunkan lewat tali. 
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Setelah mendapatkan sarang kemudian madu diambil dengan tiga cara. Pertama dengan cara diperas, 
yaitu dengan memeras sarang menggunakan tangan terbuka dan hasil perasannya dimasukan kedalam jerigen 
dengan menggunakan corong. Kedua, sarang ditiris menggunakan ember sebagai wadahnya. Ketiga petani 
mengambil madu dengan memasukan sarang yang mengandung madu kedalam toples. Cara pertama dengan 
memeras sudah dikenal lama oleh petani madu dan hampir di setiap daerah penghasil madu di Sumbawa. 
Sedangkan cara kedua merupakan cara yang diperkenalkan oleh JMHI kepada petani binaannya misalnya di 
daerah Batudulang. Sedangkan cara ketiga sekarang sedang trend karena sarang yang dimasukan kedalam 
toples akan meyakinkan konsumen bahwa madu tersebut benar-benar murni. Cara ketiga ini hampir disetiap 
daerah menerapkannya namun dalam skala kecil (Yumantoko, 2013). 

Masyarakat mengenal beberapa jenis madu yang dihasilkan pada musim-musim tertentu. Berikut 
beberapa jenis madu di sekitar Gunung Tambora yang didasarkan pada musim bunga dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

 
Tabel 2 :Waktu dan jenis madu yang dihasilkan di sekitar Gunung Tambora 
Bulan  Musim bunga (nama lokal) Ciri warna / Rasa 

Februari – Maret Luhur  Putih encer /manis 

April – Juni  Kataba Putih encer/manis 

Juli Rupi Putih encer/ Asam 

Agustus – November Kesambi Merah kekuningngan tidak 

encer/ Manis 

Desember – Januari Jeliti Putih encer/Manis 

Sumber : Kelompok tani di Saneo 

Setelah petani keluar dari hutan, madu dibawa ke pengepul meskipun banyak juga konsumen yang 
membeli secara langsung ketika petani turun dari hutan. Hal ini lebih memberi kepercayaan kepada 
konsumen bahwa madu tersebut benar-benar murni. Petani memiliki kebiasaan untuk menjual madu kepada 
pengepul tertentu karena telah terikat oleh ikatan perjanjian. Ikatan tersebut yaitu kesepakatan diantara petani 
dan pengepul karena pengepul telah memberi pinjaman modal kepada petani. Hal ini tentu menjadikan 
pengusahaan madu yang dilakukan petani kurang menguntungkan karena petani tidak memiliki keleluasaan 
memilih pembeli dengan harga yang tinggi. 

Proses pengolahan madu selanjutnya dilakukan oleh pengepul. Pengepul melakukan proses pengolahan 
sederhana yaitu dengan cara menyaring madu sampai bersih meskipun ada juga pengepul yang tidak 
mengolah madu yang telah didapat dari petani. Baik madu yang telah disaring maupun yang belum disaring 
memiliki konsumennya sendiri-sendiri. Kedua jenis madu tersebut sama-sama memiliki harga yang sama 
ditingkat pengepul. Hal semacam ini bisa ditemui di Piong, Bima. 

Pengepul yang terbiasa menyaring madu biasanya sudah memiliki label tersendiri, agar merk yang 
telah dibuat dapat terus diakui oleh pelanggannya. Sedangkan untuk pengepul yang tidak menyaring madu 
biasanya mereka masukkan ke dalam wadah botol kaca 640 ml, bekas botol air mineral plastik 600 ml dan 
1500 ml dan jerigen isi 30 liter. Beberapa pengepul di Piong tidak mengolah madu karena konsumennya 
sendiri lebih memercayai madu asli jika masih terdapat sisa-sisa perasan baik sarang ataupun anakan lebah. 
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Madu dikirim ke berbagai tempat baik di wilayah NTB bahkan sampai ke pulau Jawa. Beberapa 
pengepul yang mengirim madu keluar daerah karena telah memiliki jaringan yang biasanya adalah dengan 
keluarga. Ada beberapa yang pengepul yang melakukan pengiriman karena permintaan langsung dari 
konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran madu, misalnya Bapak Revo di 
Saneo yang telah mengirim madu berdasar pesanan dari internet meskipun persentasenya kecil. Kebanyakan 
petani memasarkan madu berdasarkan dari mulut ke mulut. 

Daerah sekitar Gunung Tambora terutama di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Sanggar 
dan Tambora pengusahaan madu masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya 
masyarakat yang mengusahakan madu dengan cara tradisional. Kelembagaan di tingkat petani belum kuat, 
karena peran pengepul dalam rantai perdagangan begitu penting terutama untuk pembelian madu dari petani. 
Sementara itu pengepul tidak berupaya untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Hal 
tersebut juga tidak menjadikan petani tertantang untuk menghasilkan madu buruan yang lebih baik, sehingga 
produk madu masih memiliki kualitas yang rendah. Kualitas yang tidak terjaga turut memberi andil bagi 
harga madu yang rendah di tingkat petani. Peningkatan kualitas pasca panen akan memberi dampat 
bertambahnya keuntungan bagi petani. 

 
Kolaborasi Kelembagaan 

Sebagian besar petani madu terutama di Sumbawa selama ini menganggap mencari madu adalah 
pekerjaan sampingan dimana hasil yang didapat dari mencari madu lebih kecil dibandingkan dengan usaha 
lain seperti pertanian, peternakan dan perkebunan. Situasi ini terjadi karena banyaknya permasalahan yang 
dihadapi masyarakat dalam pengusahaan madu hutan. 

Kolaborasi dalam pengelolaan HHBK menjadi bagian yang penting untuk membantu masyarakat 
dalam menyelesaikan permasalahan HHBK. Kelembagaan yang disusun sedemikian rupa akan mem-
permudah kinerja instansi pusat maupun instansi yang berkedudukan di daerah untuk senantiasa 
menghasilkan keluaran yang dapat digunakan petani guna meningkatkan kualitas pengusahaan madu. Dalam 
Peraturan Menteri Kehutanan No 19 Tahun 2009 tentang grand strategi pengembangan HHBK dengan 
menggunakan klaster telah disusun lini-lini dalam pengembangan klaster dimana terdapat lini yang dibagi 
kedalam lima lini dengan instansi berbeda yang bergerak untuk melaksanakan operasional seperti pada Tabel 
3 berikut. 
 
Tabel 3. Lini dalam klaster madu 

No Lini Institusi Kegiatan Operasional Keluaran (Output) 

1  Litbang  Badan litbang  
Universitas  
R&D dlm negeri  
R&D luar negeri  
 

1. Kajian prosesing  
2. Kajian budidaya  
3. Kajian sosek  
4. Kajian nilai tambah  
5. Kajian kriteria dan 

standar  

Paket-paket teknologi produksi  
Paket teknologi budidaya  
Paket-paket konsep pemberdayaan 
masyarakat  
Kriteria dan standar pengembangan HHBK  
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No Lini Institusi Kegiatan Operasional Keluaran (Output) 

2  Fasilitasi  Dephut  
Dep. Terkait 
Dep.Perindustrian,  
Dep. Perdagangan  
 

Penguatan 
kelembagaan  
Pemberian insentif 
berupa pilot project, 
kemudahan pendanaan, 
dll  
Pemberdayaan 
masyarakat  
Penyiapan regulasi yg 
kondusif  
 

Kebijakan pemanfaatan lahan  
Kebijakan pemberian insentif (HTR, Bank, 
dll)  
Kebijakan kepastian pasar para pihak terkait 
Asosiasi pelaku usaha dan kelembagaan 
kelompok tani pengembangan HHBK  
Bertambah masyarakat pengembang HHBK  
 

3  Produksi 
Bahan Baku  

Pelaku usaha 
(BUMN, BUMS), 
koperasi  
Kelompok tani  

Budidaya  
Terapan teknologi 
seperti stek, kultur 
jaringan, dll  

HHBK sebagai bahan baku industri  
HHBK sebagai bahan pangan, serat, obat 
(konsumsi langsung)  

4  Industri  Pelaku usaha 
(BUMN, BUMS), 
koperasi  
Kelompok tani  

Proses untuk 
peningkatan nilai 
tambah  
Ketersediaan bahan 
baku sesuai kapasitas 
industri  
Desain produksi sesuai 
pasar  

1.Produksi olahan untuk:  
a. Pasar dalam negeri  
b. Pasar luar negeri  
 

5  Pemasaran  Dephut  
Dep.Perindustrian, 
Dep.Perdagangan 

Penyebarluasan 
informasi  
Promosi  
Analisis pasar  

Munculnya unit-unit usaha  
Pemahaman oleh masyarakat  
Permintaan HHBK  
 

Sumber: Permenhut No 19 Tahun 2009 
 

Masing-masing pihak memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan peran mereka terhadap 
pengusahaan madu. Pembinaan diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia petani terutama agar 
petani mampu mengolah sumberdaya alam secara lestari. Berikut adalah tabel lembaga yang melakukan 
pembinaan kepada petani di wilayah Kabupaten Sumbawa. 

 
Tabel 4. Stakeholder pengusahaan madu di Sumbawa 

No. Stakeholder Tupoksi Peran Intensitas 

1. Kelompok Tani Pemberdayaan petani  Mengorganisir petani dalam 
kelompok 
Menghimpun madu dari petani 

Tinggi  

2. Koperasi Pemberdayaan petani 
dan kelompok tani  

Mengorganisir petani dan 
kelompok tani 
Mengorganisir produksi madu. 

Tinggi  

3. JMHS Fasilitasi Koperasi dan 
kelompok tani  

Menghimpun kelompok tani dan 
koperasi 
Pelatihan  

Tinggi  
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No. Stakeholder Tupoksi Peran Intensitas 

Pengembangan pemasaran 
Pengembangan jejaring usaha 
Pengembangan kualitas produk 
madu 

4. Dishutbun Penyelenggaraan 
kebijakan lebah madu 
dan hasil hutan lainnya  

Fasilitasi kebijakan 
pengembangan madu 
Penyuluhan teknik pemanenan 
madu 
Fasilitasi pelatihan peningkatan 
pengusahaan madu (kerjasama 
pihak lain) 
Pemberian bantuan peralatan 
panen dan produksi madu 

Cukup tinggi  

5. Diskoperindag  Penyelenggaraan 
kebijakan koperasi, 
perindustrian dan 
perdagangan  

Fasilitasi kebijakan yang 
mendukung koperasi dan tata 
niaga madu 
Pemberian bantuan peralatan 
produksi madu. 

Rendah  

6. BPT HHBK Penelitian  Penelitian kajian penurun kadar 
air madu 
Penelitian teknik pemanenan dan 
pengelolaan produk lebah 
Penelitian kajian margin tata 
niaga 
Penelitian kajian kelembagaan  

Cukup tinggi  

7. Pengusaha madu Pemasaran madu  Pemasaran madu Rendah  
Sumber: Hasan (2011) 

 

Permasalahan dalam pengusahaan madu 
Permasalahan dalam pengusahaan madu antara lain dalam kelembagaan dan pemasaran yang tidak 

menguntungkan petani. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pemburu madu di Sumbawa antara lain 
masih tingginya peran pengepul dalam sistem perdagangan madu di tingkat desa, kecamatan dan pengepul 
tingkat kabupaten. Pengepul biasanya pengusaha lokal yang sudah memiliki jaringan dengan pedagang besar 
di luar daerah. 

Interaksi jual beli yang dilakukan petani dengan pengepul terkadang berat sebelah dengan lebih 
menguntungkan pengepul. Interaksi yang terjalin dalam waktu lama menjadikan petani tergantung dengan 
pengepul. Ketergantungan tersebut terlihat jelas dalam permodalan petani yang dipenuhi dengan cara 
meminjam kepada pengepul. Ketiadaan lembaga keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat desa 
menjadikan petani madu kesulitan memperoleh modal. Konsekuensi yang harus diterima yaitu ikatan-ikatan 
sosial yang diciptakan oleh kedua belah pihak yang merugikan petani misalnya madu wajib dijual kepada 
pengepul dengan harga tertentu. 

Pemasaran madu yang dikuasai oleh pengepul memberi sinyal bahwa pemasaran madu Sumbawa 
kurang efisien. Pemasaran yang efisien akan mampu mendistribusikan pembagian balas jasa yang adil dari 
keseluruhan harga konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat mulai dari kegiatan produksi hingga 
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pemasaran (Mubyarto, dalam Agustian A dkk, 2008). Pembagian keuntungan dari masing-masing aktor bisa 
dilihat dalam Tabel 5 berikut. 

 
Tabel 5. Margin Harga di Batudulang, Sumbawa  

No Aktor Pendapatan  
(Rp/1 botl 640 ml) 

Pengeluaran  
(Rp/1 botol 640 ml) 

Nilai Tambah 
(Rp/) 

Persentase 
(%) 

      
1 Petani /Pemungut 65.000 7.500 57.500 74,29 
2 Pedagang Pengumpul 95.000 78.100 16.900 21,83 
3 Ritel/Galeri  100.000 97.000 3.000 3,88 

Jumlah Nilai Tambah Total 77.400 100 

Sumber: data primer diolah (2013) 

 
Kelemahan petani terlihat ketika mereka tidak mampu mengakses lembaga keuangan resmi seperti 

bank atau koperasi akibatnya peran pengepul dalam pengusahaan madu begitu besar. Pengepul adalah bahan 
bakar yang menjadikan pengusahaan madu tetap berjalan. Petani mengandalkan pengepul untuk menjual 
madu buruannya. Selain itu, pengepul memberi pinjaman modal kepada sebagian petani yang tidak memiliki 
modal. Salah satu daerah yang masih terasa peran pengepul yaitu di kecamatan Parado, Kabupaten Bima. 
Pengepul selain tempat untuk menjual juga menjadi tempat untuk meminjam modal.  

Ikatan kontrak yang diberikan pengepul dalam bentuk modal telah menjadikan petani tidak berdaya. 
Petani tidak mau menjual kepada orang lain dengan alasan “tidak enak” atau sungkan karena telah ada ikatan 
perjanjian kontrak sebelumnya. Jika petani berani melanggar perjanjian yang telah dibuat maka 
dikhawatirkan para pengepul tidak mau memberi modal dalam berburu madu atau dilain hari jika ada 
kebutuhan rumah tangga mendesak, petani akan kesulitan mencari pinjaman uang. Seperti yang telah 
dikatakan oleh Rosyid dari Parado, Bima. 

 
“Sebelum kita berburu telah ada perjanjian, madu yang akan didapat nanti akan diminta oleh Bapak 
Maskur. Dia itu yang biasanya memberi kita utang uang sebelum berangkat. Jika kita habis dari hutan dan 
mau menjual ke orang lain, maka harus lihat-lihat dulu, kalau Pak Maskur sampai tahu dan melihat kita 
membawa madu namun tidak dikasih sama dia, maka saya takut tidak dikasih utang lagi. Jika kita ingin 
menjual kepada orang lain, kita harus pandai-pandai menghindar dari Bapak Maskur”. 
 

Inovasi dalam pengusahaan madu ditingkat petani tidak berkembang. Mereka mewarisi tradisi yang 
sudah diturunkan oleh nenek moyang. Pengepul tidak bisa berperan sebagai pembina dalam pengusahaan 
madu. Ketika pembinaan dari instansi belum ada, seharusnya pengepul bisa lebih berperan sebagai pembina 
karena mereka yang selama ini menikmati keuntungan yang besar dari perdagangan madu. 

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, lembaga terkait dalam kegiatan perlebahan dapat bergerak 
untuk melayani masyarakat kecil menengah. Lembaga semisal lembaga keungan yang memiliki peran untuk 
menyalurkan modal kepada petani dengan syarat yang ringan. Kemudahan yang bisa dirasakan masyarakat 
dengan sistem koperasi dimana masyarakat mudah untuk mengakses namun tidak terbebani. Koperasi yang 
sudah terbentuk untuk lebih diberdayakan karena selama ini lembaga ini telah ada akan tetapi kegiatannya 
belum berjalan dengan baik. Menghidupkan kembali lembaga yang bergerak dibidang keuangan 
membutuhkan banyak bantuan dari instansi swasta, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat 
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(LSM). Semua lembaga keuangan tersebut nantinya diharap melayani kebutuhan tanpa membebani 
masyarakat. 
 
KESIMPULAN 
1. Madu adalah salah satu jenis HHBK unggulan yang memberi penghasilan bagi warga di sekitar hutan di 

Sumbawa. Pengelolaan madu selama ini kurang memperhatikan kepentingan petani dimana masih 
banyak petani yang tidak tahu bagaimana cara untuk mencari modal dan meningkatkan kualitas 
produksi. Pengetahuan mereka dalam berburu madu adalah warisan dari nenek moyang yang dilakukan 
secara turun temurun. 

2. Usaha untuk meningkatkan kualitas pengusahaan madu telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari 
instansi Negara, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berbagai macam kegiatan 
pemberdayaan. Pembinaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga dalam peningkatan kualitas madu 
dirasa masih perlu untuk ditingkatkan dengan memperbaiki permasalahan koordinasi di tingkat antar 
lembaga. Ketimpangan dalam kegiatan pemberdayaan masih terjadi yang dapat dikenali dari tidak 
meratanya program pemberdayaan dimana hanya daerah tertentu saja yang menjadi prioritas sementara 
itu masih banyak daerah yang belum tersentuh, hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam 
pengusahaan madu. Permasalahan tersebut mengarah pada kelembagaan, pemasaran dan permodalan. 
Untuk saat ini, pengepul memiliki peran besar terutama dalam permodalan, pemasaran, dan terkadang 
disebut sebagai rentenir karena meminjamkan modal kepada petani dengan bunga yang besar dan 
kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepada petani terlalu berat. Perlu perhatian khusus dari pihak 
terkait untuk dapat meningkatkan nilai tambah sehingga juga akan mengangkat nilai harga yang dijual, 
sehingga hasil yang diharapkan adalah peningkatan mutu kualitas barang yang dihasilkan oleh 
masyarakat. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Adang Agustian, I. S. (2008). Analisis Perkembangan Harga dan Rantai Pemasaran Komoditas Cabai Merah 

di Jawa Barat. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian. 
Bogor. 

BPS Kab. Bima . (20013). Bima Dalam Angka 2013 

BPS Kab. Dompu . (20013). Dompu Dalam Angka 2013 

BPS Kab. Sumbawa Besar . (20013). Sumbawa Besar Dalam Angka 2013 

Hasan, R.A.2011. Kajian Kelembagaan dan Pemasaran Madu di Indonesia. Laporan Hasil  
 Penelitian. BPTHHBK. Tidak dipublikasikan 

Ngakan P. K. (2006). Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hayati 
Indonesia. Bogor: Cifor. 

Peraturan Menteri Kehutanan No 19 Tahun 2009 Tentang Grand Strategi Pengembangan HHBK 
Yumantoko.2013.Kajian Kelembagaan Pengusahaan Madu di Indonesia. Laporan Hasi Penelitian. 
BPTHHBK. Tidak dipublikasikan. 

 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

173

 
 
 
 

POTENSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (AIR)  
PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI 

 
Gatut Panggah Prasetyo1 & Ambar Kusumandari 2 

 
1Mahasiswa S2 PSIK Fakultas Kehutanan UGM, PEH TN Gunung Rinjani:  

E-mail : gpprasetyo@gmail.com 
2Dosen Fakultas Kehutanan UGM 

E-mail : ambar_kusumandari@yahoo.com 
 
 

ABSTRAK 
 

Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan salah satu kawasan konservasi di Pulau Lombok, 
memiliki fungsi dan manfaat yang sangat signifikan baik sebagai habitat berbagai satwa maupun potensi 
penting sebagai daerah tangkapan air hujan. Seluruh pasokan air tanah di pulau Lombok bersumber dari 
kawasan Gunung Rinjani, namun pola struktur geologi memungkinkan mata-mata air muncul di dalam 
maupun di luar kawasan Taman Nasional, seperti di hutan lindung dan pemukiman penduduk. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan air dari dalam kawasan TNGR oleh masyarakat. 
Pemanfaatan air dari kawasan TNGR tersebut sampai saat ini belum tersedia data, misalnya tentang jumlah 
pengguna, kegunaan air dan pengaruhnya terhadap tingkat kehidupan masyarakat, sehingga penelitian ini 
perlu dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk identifikasi sumber-sumber air, termasuk 
letak dan besarnya potensi air serta untuk identifikasi jenis-jenis pemanfaatan air. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi langsung di lapangan dan 
pengukuran potensi sumberdaya air dengan menghitung debit air menggunakan metode apung. Dalam 
penelitian ini selain dikumpulkan data primer juga data sekunder. 

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sumber-sumber air yang ada di kawasan TNGR 
sangat banyak, di wilayah Kabupaten Lombok Timur ditemukan sedikitnya 37 sumber mata air yang telah 
dimanfaatkan masyarakat baik untuk keperluan irigasi, air minum, perkebunan dan wisata. Pemenuhan 
kebutuhan air bersih bagi masyarakat tepi kawasan TNGR dipenuhi dari dalam kawasan karena untuk 
pembuatan sumur gali diperlukan penggalian yang cukup dalam mengingat lokasinya mempunyai elevasi 
cukup tinggi. Pemanfaatan air bersih dilakukan dengan cara memasang pipa dari sumber air dan ditampung 
dalam broncaptering (penampungan primer) yang terletak di luar kawasan lalu dibagi-bagi ke penampungan-
penampungan sekunder, kemudian dari bak sekunder ini langsung dialirkan ke rumah-rumah penduduk 
dengan menggunakan pipa, rata-rata satu bak sekunder untuk 10 – 15 rumah tangga. Belum ada kelembagaan 
dalam pemanfaatan air untuk rumah tangga tersebut, belum ada naskah kesepakatan dalam hal imbal balik 
pemanfaatan air tersebut untuk pelestarian kawasan. 

 
Kata kunci: potensi, pemanfaatan, air, TNGR 
 
 

 
PENDAHULUAN 

Sesuai dengan UU 41 tahun 1990 tentang kehutanan, hasil hutan adalah benda-benda hayati, non 
hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Air adalah salah satu benda non hayati yang secara 
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ekologi merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan organ hayati penyusun hutan. Jadi air merupakan hasil 
hutan.  

Air merupakan kebutuhan dasar mahluk hidup yang harus dipenuhi. Mengingat pentingnya sumber 
daya air, Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air telah menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat secara adil, untuk itu perlu adanya usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya air. 
Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk 
mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. 
Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan telah mengatur bagaimana pemanfaatan air 
dalam kawasan pelestarian alam guna menjamin kelestarian sumber daya air. 

Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai sebuah kawasan pelestarian alam memiliki arti yang sangat 
penting dalam menjaga keseimbangan tata air. Dengan kondisi vegetasinya yang terbilang masih bagus, 
dapat menjadi daerah resapan air bagi kawasan disekitarnya. Terdapat beberapa daerah aliran sungai yang 
sumber air utamanya berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain untuk memenuhi 
kebutuhan air manusia terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, sumber daya air menjadi 
faktor penting dalam menjaga kelangsungan hidup satwa dan tumbuhan dalam kawasan Taman Nasional 
Gunung Rinjani. 

 
RUMUSAN MASALAH 

Sebagai pengelola kawasan, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani perlu menentukan arah kebijakan 
yang tepat, terkait dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air dalam kawasan. Untuk itu, perlu 
adanya data dan informasi mengenai potensi sumber daya air dalam kawasan Taman Nasional Gunung 
Rinjani baik dari sisi kulitas maupun kuantitasnya. Sejauh ini, data maupun informasi mengenai potensi 
sumber daya air dalam kawasan terbilang masih kurang, sehingga perlu dilakukan kegiatan untuk memenuhi 
kebutuhan data dan informasi tersebut. 
 
LOKASI DAN METODE 
Lokasi 

Kegiatan dilaksanakan di kawasan hutan yang masuk 7 (tujuh) wilayah kerja Resort Balai Taman 
Nasional Gunung Rinjani, yaitu Resort Anyar, Senaru, Santong SPTN Wilayah I dan Resort Sembalun, 
Kembang Kuning, Joben, Aikmel SPTN Wil. I. 

 
Metode Pelaksanaan 
1. Menentukan koordinat lokasi mata air menggunakan GPS. 
2. Mengukur debit aliran (Q). 

a. Mengukur luas penampang basah (A). 
. Mengukur lebar mata air (L) kemudian dibagi menjadi beberapa bagian dengan interval jarak yang 

sama (Ln); 
. Mengukur kedalaman air tiap interval (Dn) 
. Menghitung Luas penampang basah (A) yang diperoleh dengan persamaan : 
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Gambar 1. Contoh pembagian lebar permukaan dan kedalaman mata air. 
 

b. Menghitung debit aliran (Q) dengan cara Apung (Float Area Methode). Metode ini digunakan pada 
daerah mata air berupa air mengalir/sungai, dengan tahapan proses sebagai berikut : 
. Menentukan 3 (tiga) titik pengukuran secara horizontal, melintang arah aliran mata air dengan 

panjang lintasan (S) sekitar 3 – 4 kali lebar permukaan aliran mata air;  
. Mencatat waktu tempuh pelampung (T) dari titik awal ke titik akhir lintasan; 
. Menghitung kecepatan pelampung (V) dari titik awal ke titik akhir lintasan; 
. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan; 
. Menghitung rata-rata dari 3 (tiga) kali ulangan; 
. Menghitung debit aliran (Q) dengan persamaan berikut: 

� � �  !  " 
V : kecepatan pelampung, diperoleh melalui persamaan berikut: 

! � #$ 

k : koefisien pelampung, nilainya tergantung dari jenis pelampung. 

" � % � &'%%( )*+% � ,- � &'%. 
, � �� 

Keterangan : 
H : kedalaman bagian pelampung yang tenggelam; 
D : kedalaman air. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Contoh penentuan titik pengukuran. 
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c. Untuk daerah mata air yang berupa rembesan atau tetesan, pengukuran dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
. Membuat bendungan agar air dapat terkumpul; 
. Membuat saluran air yang ukurannya tidak lebih besar dari ukuran mulut ember ukur atau wadah 

penampung air; 
. Menampung air yang keluar dengan ember ukur atau wadah penampung air yang telah diketahui 

volumenya hingga penuh atau mencapai volume tertentu (v); 
. Mencatat waktu (T) yang dibutuhkan sejak air ditampung hingga wadahnya penuh atau mencapai 

volume tertentu; 
. Menghitung debit air (Q) dengan persamaan berikut : 

� � /$ 

 
3. Mencatat kualitas fisik air (warna, bau). 
%� Mengukur pH air dengan menggunakan pH universal.�

�

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil seperti dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (Air) pada 7 resort di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani 

No Nama Mata Air Debit 
(ltr/dtk) Warna Bau Sifat 

penggunaan 
Spesifikasi 

Pemanfaatan 

1. Resort Anyar      
a. Pengemplan 0,3 Bening Tidak berbau Non komersiil Belum ada 

b. Batu Slete 2,515 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

c. Peruakan Koak 1 0,209 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

d. Peruakan Koak 2 0,053 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

e. Lokok Sedangan 0,032 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

f. Ampang Lokok 
Sedangan 

0,591 Bening Tidak berbau Non komersiil Belum ada 

g. Tiu Amaq Suri 156 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

2. Resort Senaru      
a. Lokok Prabu 0,45 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

dan irigasi 

b. Birisan Nangka 0,3 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

c. Lokok Greneng 0,16 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

d. Lokok Beriri 0,17 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

e. Montong Saji 
Malang 

0,16 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 
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No Nama Mata Air Debit 
(ltr/dtk) Warna Bau Sifat 

penggunaan 
Spesifikasi 

Pemanfaatan 

3. Resort Santong      
a. Sidutan 234 Bening Tidak berbau Non komersiil dan 

komersiil 
Rumah tangga 
dan irigasi dan 
PLTMH 

b. Batu Bara 5 Bening Tidak berbau Komersiil oleh 
bumdes/P3A 

Rumah tangga 

c. Amor-amor 895-959 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

d. Moros malang 3 Bening  Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga  

4. Resort Sembalun      
a. Bantek ngekak 1,3 Bening Tidak berbau Non komersiil  Rumah tangga 

dan irigasi 

b. Urat atas 
 

0,8 Bening Tidak berbau Non Komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

c. Gawar nyonyok 0,8 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

d. Urat lombok 1,1 Bening  Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

e. Girisan nangka 1,8 Bening  Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga  

f. Propok 1,6 Bening  Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga  

5. Resort Aikmel      
a. Kelep 3 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

b. Tempes boro 2,5 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

c. Keruk dan kerujuk 3 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

d. Sempur  3 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

e. Sungai tanggek 0,7 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

f. Timba warung 1,5 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

g. Olor gedang 3,5 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

h. Urat borne 2 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

i. Olor sangga 6 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

j. Sebau 4 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

k. Air panas sebau 1 Warna 
Belerang  

Belerang Komersiil Wisata medis 

l. Dasan erot - - - - Belum ada 

m. Sungai meloang - - - - Belum ada 

n. Ober-ober/gawah 
gong 

- - - - Belum ada 

o. Reban bele -  - - Belum ada 

p. Gawah kedatu - - - - Belum ada 
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No Nama Mata Air Debit 
(ltr/dtk) Warna Bau Sifat 

penggunaan 
Spesifikasi 

Pemanfaatan 

6. Resort Kembang 
Kuning 

     

a. Bawa goak 0,9 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

b. Orong boro’ 0,56 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

c. Sandero bangket 0,63 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

d. Sandero 14,61 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

e. Tibu keleong 0,49 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga, 
PLTMH dan 
irigasi 

f. Pancor dar 8 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan PLTMH 

g. Pancor suni 6,9 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

h. Ketemu 12,2 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

i. Serek books 14,5 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 
dan irigasi 

j. Blimbing 1 279,3 Bening Tidak berbau Non komersiil dan 
komersiil 

Rumah tangga 
dan penginapan 

k. Blimbing 2 112,2 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

l. Blimbing 3 187,6 Bening Tidak berbau Non komersiil Rumah tangga 

m. Erat pengempel idi 16,3 Bening  Tidak berbau- Non Komersiil Irigasi 

n. Erat lingkok putik 79,7 Bening Tidak berbau- Non Komersiil Irigasi 

o. Erat jeruk manis 129,8 Bening Tidk berbau Non komersiil dan 
komersiil 

Irigasi, PLTMH 
dan wisata 

p. Mayung polak 961,9 Bening  Tidak berbau Non komersiil Wisata dan 
irigasi 

q. Jati 79,8 Bening Tidak berbau Non komersiil PLTMH dan 
irigasi 

 
Lokasi Joben. 

1 Orong Boro 1 

  
Orong Boro 2  

  
Sendero 1  

  
Sendero 2  

  
Sendero 3  

  
Sendero 4  
 

  
Sendero 5  

  
Sendero 6  

  
Sendero 7  

0  
Pengempel Otak Air  

1  
Sendero 8  

2  
Pengkelep sumur daya  

 

3  
Tibu Priye (2 Mata Air)  

4  
Lingkok Rakman  

5  
Kokoq Gawah  

6  
Minggaya  

7  
Otaq aik pancor (2 MA)  

8  
A Mahsit 1  

9  
A Mahsit 2  

6  
Joben 6  

3  
Loang Landak 
4  
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0  
Otaq Kokoq Gading 

1  
Joben 1  

2  
Joben 2  

3  
Joben 3  

4  
Joben 4  

5  
Joben 5  

 

7  
Joben 7  

8  
Joben 8  

9  
Joben 9  

0  
Loang Landak 1 

1  
Loang Landak 2 

2  
Loang Landak 3 

 

4  
Loang Landak 
5  

5  
Lawang Batu 1  

6  
Lawang Batu 2  

7  
Lawang Batu 3  

8  
Lawang Batu 4  

9  
Lawang Batu 5  

 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan  
1. Pemanfaatan air yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan TNGR berupa pemanfaatan air untuk 

irigasi, air minum dan keperluan rumah tangga, untuk wisata dan untuk pemangkit listrik tenaga air, 
usaha penginapan dan pengelolaan air minum oleh BUMDES. 

2. Pemanfaatan air yang berasal dari kawasan TNGR sebagian besar dilakukan oleh seluruh warga yang 
berdomisili di desa sekitar kawasan TNGR. 

3.  Sebagian pemanfaatan air di kawasan TNGR masih bersifat non komersiil. Yang berpotensi untuk 
komersiil adalah yang sudah mempunyai saluran permanen untuk PAM desa, wisata dan penginapan. 

4. Sebagian besar pemanfaatan air dilakukan secara swadaya tanpa menggunakan manajemen usaha yang 
baku/baik.  

 
Rekomendasi  
"� Perlu dibuat kesepakatan dalam bentuk MoU antara Balai TNGR sebagai pengelola kawasan dan 

kelompok masyarakat atau pemerintah Desa pemanfaat air, yang mengatur mengenai tatacara 
pemanfaatan air serta pelestarian kawasan dan mata air. 

#� Perlu adanya pembinaan bagi kelompok masayarakat pemanfaat air.  
'� Perlu dibentuk model pemanfaatan air yang bersifat pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNGR 

sebagai suatu model pemberdayaan pemanfaatan air yang sesuai dengan konsep konservasi kawasan 
TNGR. 

%� Perlu diakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memecahkan perasalahan pemanfaatan air di 
kawasan TNGR.  

!� Mengingat begitu besarnya potensi air di kawasan TNGR, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut 
mengenai nilai total air kawasan Rinjani serta penghitungan nilai konservasi air yang harus dipungut 
sebagai nilai jasa lingkungan utuk setiap pemanfaatan air setiap M3 air dari kawasan TNGR.  
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ABSTRAK 
 

Selama ini nilai ekonomi buah Tengkawang sangat murah, hanya sekitar Rp.1000,00 hingga 
Rp.2.000,00 per kg saat panen raya. Sedangkan daun Tengkawang tidak memiliki nilai jual. Untuk 
meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu dari jenis Tengkawang dapat dilakukan dengan 
membuat diversifikasi dan pengemasan produk Tengkawang yang menarik. Percobaan pembuatan 
diversifikasi produk tengkawang dilakukan dengan cara membuat kerajinan tangan berupa plakat dari daun 
Tengkawang. Daun tengkawang mempunyai bentuk tulang daun yang menarik. Daun Tengkawang diberi 
perlakuan menggunakan soda api dan hidrogen peroksida, akan didapatkan bentuk daun yang transparan dan 
bisa digunakan sebagai bahan pembuatan plakat. Diversifikasi produk lainnya dibuat dengan memanfaatkan 
lemak Tengkawang menjadi lipgloss. Masyarakat lokal daerah Kapuas Hulu telah mengemas lemak 
Tengkawang dalam bambu kecil berdiameter sekitar 1 cm yang hanya digunakan untuk pelembab bibir dan 
dapat menyembuhkan sariawan. Agar menarik, lemak Tengkawang dibuat menjadi lipgloss dan dikemas 
dalam wadah lipstick. Untuk meningkatkan daya jual, dibuat kemasan yang menarik untuk produk lemak 
Tengkawang. Masyarakat Bengkayang telah membuat lemak Tengkawang yang dikemas dalam bambu 
berukuran sekitar 7 cm dengan panjang 1 ruas. Kemasan lemak tradisional dapat menjadi cenderamata yang 
eksotik namun cenderung terlalu besar untuk dibawa. Oleh karena itu dibuat inovasi kemasan lemak 
Tengkawang dengan berat sekitar 40 gram dan dikemas dalam kotak. Lipgloss Tengkawang dijual dengan 
harga Rp.25.000,00 dan lemak Tengkawang dalam kotak dijual Rp.10.000,00. Dengan diversifikasi dan 
pengemasan produk Tengkawang yang baru diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pemilik 
Tengkawang dari sisi hasil hutan bukan kayu, sehingga keberadaan Tengkawang yang merupakan tumbuhan 
khas hutan Dipterokarpa dapat terjaga. 

 
Kata kunci: lemak Tengkawang, lipgloss Tengkawang, diversifikasi produk, pengemasan produk. 
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ABSTRAK 
 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lazim diusahakan secara tradisional dan memberikan kontribusi 
cukup berarti terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar hutan. Kasus di Kabupaten 
Lombok Tengah menunjukkan cukup banyak rumah tangga yang mengusahakan serta berhubungan langsung 
dengan pemanfaatan HHBK, dengan kisaran kontribusi terhadap pendapatan mencapai 25 – 30%. Walaupun 
demikian, tingkat pengelolaannya dirasakan masih belum optimal, baik ditinjau dari aspek kelola kawasan, 
kelola kelembagaan, maupun kelola usaha. Penelitian menggunakan pendekatan partisipatif dengan tujuan 
untuk menghasilkan rencana strategis sebagai arahan dan pedoman untuk mencapai sinergitas program dan 
kegiatan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan HHBK di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian 
berhasil membangun visi pengelolaan HHBK berupa “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui 
Pengelolaan HHBK Secara Lestari”, yang akan dicapai melalui pengejawantahan 5 misi pengelolaan yaitu: 
(1) meningkatkan peran dan penerapan IPTEK dalam pengelolaan HHBK; (2) revitalitas dan peningkatkan 
kapasitas kelembagaan pengelolaan HHBK; (3) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan 
wirausaha berbasis HHBK; (4) menjamin keberlangsungan fungsi kawasan Hutan Lindung; dan (5) 
menciptakan dan memperkuat basis data dan informasi terkait pengelolaan HHBK. Lebih lanjut, terbangun 3 
arahan dalam aspek kelola kawasan meliputi: (i) pengembangan data dan informasi; (ii) pengembangan 
penelitian dan teknologi; (iii) pengembangan budidaya komoditi HHBK unggulan Kabupaten, empat arahan 
dalam aspek kelola usaha meliputi: (i) pengembangan penelitian dan teknologi; (ii) pengembangan 
permodalan; (iii) pengembangan industri pengolahan HHBK; (iv) pengembangan pemasaran HHBK., dan 
tiga arahan dalam kelola kelembagaan meliputi: (i) pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat; (ii) 
pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan pemerintah; serta (iii) pengembangan kebijakan 
pendukung. 
 
Kata kunci: HHBK, pengelolaan, rencana strategis. 
 

 

PENDAHULUAN 
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam pemanfaatannya memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

hasil hutan kayu (HHK), sehingga memiliki prospek dan peluang yang besar dalam pengembangannya. 
Keunggulan tersebut ditunjukkan dari beberapa aspek seperti: (1) pemanfaatannya yang tidak bersifat 
destruktif karena umumnya hanya memanfaatkan produk berupa daun, kulit, getah, bunga, biji, dan buah, (2) 
beberapa komoditi HHBK memiliki nilai ekonomi yang besar per satuan volume seperti gaharu, dan (3) 
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pemanfaatan dan pengusahaan HHBK umum dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan secara tradisional 
dengan modal relatif kecil.  

HHBK memiliki keunggulan komparatif dan sangat bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan. 
HHBK terbukti dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi total pendapatan rumah tangga 
masyarakat sekitar hutan, dan dalam skala yang lebih luas menunjukkan tingkat kontribusi yang cukup 
signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah. Justifikasi atas pernyataan tersebut dapat tergambarkan 
dari beberapa fakta dan temuan tentang produksi dan kontribusi HHBK sebagai berikut: 
1. Terjadi peningkatan signifikan produksi komoditi HHBK Rotan, Bambu, Pesutraan Alam dan Lebah 

madu di Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 (Kementerian Kehutanan, 2012). Temuan 
ini mengindikasikan bahwa HHBK memiliki potensi dan prospek, serta cukup diminati oleh pelaku bisnis 
untuk dibudidayakan atau diusahakan. 

2. Pada tahun 2006, komoditi HHBK getah damar dan rotan memberikan kontribusi terhadap devisa negara 
melalui ekspor produk dengan nilai perdagangan atau niaga berturut-turut mencapai US$ 7.692.080 dan 
US$ 21.105.707 (Lampiran Permenhut P.19/Menhut-II/2009). 

3. Produksi HHBK Propinsi NTB pada periode tahun 2008 - 2010 yang berasal dari dalam kawasan hutan 
mencapai nilai sebesar 127.000 ton untuk komoditi Kemiri, 273 liter untuk komoditi Lebah Madu, 70.800 
ton untuk komoditi Rotan, dan 313.150 batang untuk komoditi Bambu (Dinas Kehutanan NTB, 2011). 

4. Pemanfaatan hasil ikutan HHBK kemiri berupa cangkang kemiri sebagai bahan campuran bahan bakar 
oven tembakau untuk kasus pulau Lombok menunjukan hasil yang signifikan dari sisi efisiensi bahan 
bakar dibandingkan dengan penggunaan kayu bakar murni dan bahan bakar minyak murni (Choy, 2012). 

 
HHBK lazim diusahakan secara tradisional dan memberikan kontribusi cukup berarti terhadap 

peningkatan pendapatan rumahtangga masyarakat sekitar hutan. Kasus di Kabupaten Lombok Tengah 
menunjukkan cukup banyak rumah tangga yang mengusahakan serta berhubungan langsung dengan 
pemanfaatan HHBK, dengan kisaran kontribusi terhadap pendapatan mencapai 25 – 30%.Walaupun 
demikian, tingkat pengelolaannya dirasakan masih belum optimal, akibat dari tidak adanya sinergitas 
program maupun kegiatan dari para pihak yang berkepentingan, baik ditinjau dari aspek kelola kawasan, 
kelola kelembagaan, maupun kelola usaha. Sebagai contoh pada aspek kelola kawasan, kombinasi jenis 
komoditi HHBK dalam konfigurasi usaha tani belum didasarkan pada keunggulan komoditi. Pada aspek 
kelola kelembagaan, kapasitas di tingkat kelompok masyarakat pengelola maupun pada tataran pemerintah 
daerah masih lemah. Pada aspek kelola usaha/bisnis, pengembangan komoditi HHBK masih terkendala oleh 
belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dari masyarakat pengelola, terbatasnya pengetahuan dan 
keterampilan dalam pengolahan HHBK, hingga lemahnya jaringan kerjasama (kemitraan) yang 
menyebabkan terbatasnya akses informasi, pasar dan modal untuk pengembangan usaha. 

Penelitian eksploratif dengan pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk menghasilkan rencana 
strategis sebagai arahan dan pedoman untuk mencapai sinergitas program dan kegiatan antar pemangku 
kepentingan dalam pengelolaan HHBK di Kabupaten Lombok Tengah. 
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BAHAN DAN METODE 
Seperti diungkapkan sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan 

partisipatif, yang diinisiasi dan difasilitasi oleh World Wildlife Foundation (WWF) Program Nusa Tenggara 
atas pembiayaan dari International Tropical Timber Organitation (ITTO). Fokus penelitian adalah Kabupaten 
Lombok Tengah dengan jangka waktu penelitian selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan 
April 2014. Data yang digunakan adalah data primer memuat informasi-informasi terkini terkait pengelolaan 
HHBK dalam 3 konteks kelola (kelola kawasan, kelola lembaga, dan kelola usaha) yang diperoleh melalui 
serangkaian seri Workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan Rapat Pleno dengan informan-informan 
kunci seperti kelompok masyarakat sekitar hutan, pelaku usaha pertanian, Pemerintah Daerah, UPT 
Kementerian Kehutanan di daerah, Akademisi, LSM, dan Perbankan. Data-data primer tersebut akan 
ditunjang dengan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah, 
dokumen rencana umum dan rencana operasional kelompok masyarakat pemegang IUPHKm di Kabupaten 
Lombok Tengah, dokumen daerah dalam angka (DDA), serta dokumen-dokumen penelitian terkait. Data-
data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik Analisis Gap untuk mendapatkan isu-
isu strategis dan merumuskan visi, misi, tujuan, arahan, sasaran, serta strategi pengelolaan HHBK di 
Kabupaten Lombok Tengah pada rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil Pengelolaan HHBK Lombok Tengah 

Mengacu pada Permenhut P.35/Menhut-II/2007, pada tahun 2010-2011 teridentifikasi 24 jenis 
komoditi HHBK di Kabupaten Lombok Tengah dengan produksi, luasan, dan sebaran yang bervariasi. 
Kelompok minyak lemak, pati, dan buah-buahan merupakan kelompok dengan jenis terbanyak yang 
teridentifikasi diusahakan dan/atau dibudidayakan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan meliputi: 
Asam, Aren, Nangka, Duku, Durian, Melinjo, Manggis, Rambutan, Mangga hutan, Srikaya, dan Sawo. Jika 
mengacu kepada pendapat beberapa ahli dan pemerhati kehutanan tentang kriteria komoditi HHBK yang 
menyatakan bahwa suatu komoditi dapat dikategorikan sebagai HHBK selama: (1) hasil utama komoditi 
tersebut bukan kayu dan berasal dari dalam hutan walau tidak termasuk dalam daftar Permenhut 
P.35/Menhut-II/2007, dan (2) komoditi yang terdapat dalam daftar Permenhut P.35/Menhut-II/2007 walau 
berasal dari luar kawasan hutan, maka terdapat tambahan komoditi “HHBK” sebanyak 18 jenis yaitu sirih, 
kelapa, pisang, kopi, kakao, ketak, dan kapuk atau randu, labu jepang, singkong, ubi jalar, arus, sebek, 
lengkuas, kunyit, jahe, cabe, lada, dan kencur yang teridentifikasi diusahakan/dibudidayakan.  

 
Tabel 1. Data Produksi HHBK di dalam Areal Kelola HKm, dan di luar Kawasan Hutan Kabupaten 

Lombok Tengah Tahun 2010-2011 

No. Komoditi 
Potensi 

Sumber Data 
Produksi Luas 

Kelompok Tanin, Bahan Pewarna dan Getah 

1 Pinang 165,52 ton 
4.191 kg 

440,6 ha 
- 

LTDA 2011 
Drestha, 2011 

2 Alpukat 10 ton 
146.016 kg 

- 
- 

WWF 2011 
Drestha, 2011 
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No. Komoditi 
Potensi 

Sumber Data 
Produksi Luas 

Kelompok Minyak Lemak, Pati, dan Buah-buahan 

3 Asam 75,37 ton 260,37 ha LTDA 2011 

4 Aren 11,4 ton 126 ha LTDA 2011 

5 Nangka 10 ton 
124.749 buah 

- 
- 

WWF 2011 
Drestha, 2011 

6 Ceruring 5 kw - WWF 2011 

7 Durian 155.232 buah - Drestha, 2011 

8 Melinjo - - WWF 2011 

9 Manggis - - WWF 2011 

10 Rambutan 2.739 kg - Drestha, 2011 

11 Mangga hutan 3.396 kg - Drestha, 2011 

12 Srikaya - - RU HKm 2010 

13 Sawo - - RU HKm 2010 

14 Sukun - - RU HKm 2010 

Kelompok Minyak Atsiri 

15 Kemiri 19,6 ton 
6.558 kg 

40 ha 
- 

LTDA 2011 
Drestha, 2011 

16 Gaharu - - RU HKm 2010 

Kelompok Tumbuhan Obat dan Tanaman Hias 

17 Jarak Pagar 69,20 ton 695,58 ha LTDA 2011 

18 Dadap  - - RU HKm 2010 

19 Sepang  - - RU HKm 2010 

20 Talas 3.084 karung - Drestha, 2011 

21 Pakis 73.005 ikat - Drestha, 2011 

Kelompok Palma dan Bambu 

22 Bambu 3 truk/hari - WWF 2011 

23 Rotan - - WWF 2011 

24 Uwi 572 kg - Drestha, 2011 

Keterangan:  data dari sumber LTDA 2011 menunjukkan data produksi HHBK di luar kawasan hutan; data dari 
sumber WWF 2011, RU HKm 2010, dan Drestha 2011 menunjukkan data produksi HHBK di dalam kawasan hutan 
khususnya pada areal kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm). 

Di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pada areal kelola HKm, komoditi HHBK memiliki peran 
penting, baik ditinjau dari segi ekologis, ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi ekologis, komposisi 
tanaman pada areal kerja HKm umumnya masih berada pada kerangka aturan yang ditetapkan, yaitu 70% 
diisi oleh tanaman hutan penghasil kayu seperti Albazia, Dadap, Lemuru, Klokos, dan Bajur, dan 30% 
komposisi diisi dengan jenis tanaman MPT’s (Multy Purpose Tree Species) dengan hasil utama bukan kayu, 
termasuk pula tanaman-tanaman penghasil komoditi HHBK seperti Durian, Kemiri, Bambu, dan Nangka. 
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Sedangkan pada lahan-lahan milik, baik yang dikelola dengan pola tegalan maupun hutan rakyat 
menunjukkan keadaan komposisi tanaman dengan persentase pengisian ruang mencapai 90% hingga 100% 
untuk tanaman. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tanaman HHBK turut berperan dalam 
meningkatkan produktivitas dan menjaga kesestarian sumberdaya lahan. Keragaman jenis komoditi HHBK 
di dalam kawasan hutan khususnya di dalam areal kelola HKm cukup tinggi. Berdasarkan data potensi yang 
ada, teridentifikasi 39 jenis komoditi HHBK baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dalam 
Permenhut P.35/Menhut-II/2007. Jenis-jenis seperti Bambu dan Nangka, merupakan komoditi HHBK yang 
saat ini memiliki produktivitas tertinggi, serta ditemukan dengan sebaran dan kelimpahan yang merata pada 
areal kelola HKm. Keberadaan tanaman penghasil komoditi HHBK, dapat juga berperan dalam penyerapan 
(sequestration) dan penyimpanan cadangan karbon (carbon pool). Pernyataan tersebut dapat diperkuat 
melalui hasil kajian Korindo (2012) terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada sektor 
kehutanan dengan lokus studi areal HKm kawasan Batukliang Utara, yang menunjukkan bahwa pengusahaan 
tanaman-tanaman komoditi HHBK mampu menghasilkan total stok karbon (carbon stock) mencapai 77,76 
ton karbon per hektar, dan turut berperan dalam penyerapan emisi karbon mencapai nilai 285,13 ton CO2 per 
hektar. 

Dari segi ekonomi, komoditi HHBK mampu memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan 
rumah tangga petani pengelola, walau belum terlalu memiliki daya ungkit terhadap perekonomian pada skala 
kawasan dan daerah akibat dari pola pengusahaannya yang masih bersifat usaha kecil pada tingkatan rumah 
tangga. Hasil FGD pada tingkat petani/masyarakat pengelola HHBK pada areal HKm, menunjukkan bahwa 
kontribusi HHBK dari areal kelola HKm terhadap pendapatan rumah tangga kelompok masyarakat pengelola 
pada kawasan HKm Batu Kliang Utara mencapai kisaran 25% - 35% dari total pendapatan rumah tangga di 
tahun 2010. Akan tetapi, kontribusi tersebut lebih ditunjukkan oleh peran komoditi yang tidak tergolong 
kedalam daftar HHBK menurut Permenhut P.35/Menhut-II/2007, seperti pisang, dan kakao. Selain turut 
berperan dalam memberikan masukan terhadap total pendapatan rumah tangga petani, pengusahaan komoditi 
HHBK juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, terutama pada kegiatan pemanenan, pengangkutan, 
pemasaran dan distribusi hasil/produksi. Sedangkan dari segi sosial budaya, komoditi HHBK menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dengan upacara-upacara adat dan ritual keagamaan yang digelar oleh 
masyarakat setempat. 

 
Isu Strategis Pengelolaan HHBK Lombok Tengah 
Isu Kelola Kawasan

1. Belum seluruhnya teridentifikasi jenis, luas dan sebaran tanaman HHBK yang berada di dalam maupun di 
luar kawasan hutan secara baik.  

2. Penataan tanaman HHBK secara horisontal dan vertikal belum diatur dengan baik, sehingga pemanfaatan 
sumberdaya lahan dan ruang tidak optimal, terutama jika dikaitkan dengan masalah keberadaan naungan. 

3. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penerapan tekonologi silvikultur 
HHBK, sehingga berpangaruh terhadap rendahnya produktivitas HHBK.  

4. Pilihan jenis komoditi HHBK dalam konfigurasi usaha tani belum didasarkan pada keunggulan 
komparatif dan kompetitif komoditi. 

5. Biaya transportasi dalam pemungutan hasil HHBK cukup tinggi. 
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6. Pemungutan HHBK oleh masyarakat belum berijin, dalam pengertian belum terdapat satupun pengajuan 
ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) oleh kelompok-kelompok pemegang IUPHKm.  

7. Komoditi HHBK yang tidak termasuk dalam daftar permenhut p.35 seperti pisang dan kopi masih 
mendominasi penggunaan lahan di dalam kawasan hutan dan mampu memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap pendapatan RT petani. 
 

Isu Kelola Usaha

1. Unit kelola usaha/bisnis HHBK masih bersifat usaha skala kecil pada tingkat rumahtangga, tetapi corak 
usahanya sudah bersifat semi komersial sampai komersial. 

2. Produk HHBK yang dijual sebagian besar masih dalam bentuk bahan mentah (raw material), belum 
dilakukan pengolahan, sehingga tidak tercipta nilai tambah produk; 

3. Pemasaran produk-produk HHBK sebagian besar masih konvensional, dilakukan secara individu oleh 
petani, atau melalui pedagang pengepul. 

4. Lemahnya akses informasi pasar menyebabkan Pangsa pasar sebagian besar komoditi HHBK masih 
terbatas pada konsumen domestik atau pasar lokal di tingkat desa dan kecamatan. 

5. Belum ada kemitraan antar pelaku bisnis dalam pengembangan komoditi HHBK, baik dalam hal 
produksi, pengolahan hasil (pasca panen), maupun dalam pemasaran hasil.  

6. Keterbatasan modal usaha dan desakan kebutuhan hidup menyebabkan masih ditemukannya sistem ijon, 
yang turut mempengaruhi posisi tawar petani dalam menentukan harga jual produk. 
 

Isu Kelola Kelembagaan

Ditinjau dari aspek kelembagaan, sebagian besar pola pengelolaan masih bersifat individualistik atau 
perorangan, sehingga tidak tercipta pola kemitraan yang nyata baik ke dalam (antar pelaku usaha sejenis) 
maupun keluar (dengan pemerintah dan pihak lain). Akibatnya, dalam pemasaran hasil, produsen terkesan 
pasif karena hanya menunggu konsumen. Oleh karena itu, upaya ke arah peningkatan kinerja sangat perlu 
dilakukan terutama melalui pengembangan teknologi pengolahan dengan difersivikasi produk. Penataan 
kelembagaan dengan membangun kemitraan akan sangat menentukan luasnya jaringan pasar komoditi 
HHBK, dengan demikian maksimasi pemanfaatan dan keuntungan dapat diperoleh. Secara lebih rinci, 
permasalahan atau isu pengelolaan pada aspek kelembagaan adalah sebagai berikut: 
1. Rencana pengelolaan oleh kelompok dalam bentuk Rencana Umum/Rencana Operasional (RU/RO) telah 

ada akan tetapi belum terelaborasi secara rinci untuk isu-isu budidaya, pemanfaatan dan pengolahan hasil. 
2. Rendah kapasitas kelompok masyarakat dalam pengelolaan HHBK, baik di tingkat kelompok, blok, 

maupun kawasan; 
3. Belum ada kebijakan atau regulasi yang dapat memberikan insentif bagi pengembangan HHBK, yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi. 
4. Belum ada lembaga intermediasi (forum perantara) yang dapat menjembatani hubungan kerjasama antara 

kelompok masyarakat pengelola HKm/HHBK antar kawasan, baik dalam hal sharing informasi, 
teknologi, maupun dalam hal pemasaran hasil; 

5. Peran LSM pendamping masih terbatas pada upaya-upaya penguatan kapasitas kelompok dan kurang 
mampu memfasilitasi kepentingan kelompok masyarakat dengan pihak-pihak lain (pengusaha dan 
pemerintah/perbankan); 
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6. Penyuluh pertanian/kehutanan belum berperan dalam membantu masyarakat, baik dalam hal budidaya, 
pengolahan maupun pemasaran produk-produk HHBK. 
 

Visi dan Misi Pengelolaan HHBK Lombok Tengah 
Determinasi Visi pengelolaan HHBK merupakan sebuah mimpi dan cita-cita besar yang ingin dicapai 

dalam mengelola HHBK di Kabupaten Lombok Tengah. Visi pengelolaan hasil hutan bukan kayu di 
Kabupaten Lombok Tengah yang berhasil terbangun adalah: 

 
 “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pengelolaan

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Lestari” 

Telah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan acapkali dikategorikan sebagai 
masyarakat marjinal walaupun mereka berada dekat dengan sumberdaya alam, sehingga kata “Sejahtera” 
dalam rumusan visi di atas mengandung makna peningkatan mutu dan kualitas hidup yang mencakup 
peningkatan pendapatan dan ekonomi keluargamasyarakat sekitar hutan serta perbaikan mutu lingkungan 
hidup, sehingga lebih lanjut diharapkan masyarakat tersebut dapat keluar dari kategori masyarakat marginal. 
Kata “Lestari” dalam rumusan visi di atas mengandung makna pengelolaan yang tetap dapat menjamin 3 
aspek kelestarian yaitu: (1) kelestarian produksi, dimana nilai produksi HHBK (kualitas, kuantitas, dan 
kontinuiti) tetap berada pada tingkat ekonomis sepanjang periode pengelolaan; (2) kelestarian sosial, dimana 
sepanjang periode pengelolaan kapasitas lembaga pengelola semakin meningkat sehingga peluang 
munculnya konflik dapat ditekan semaksimal mungkin; dan (3) kelestarian ekosistem/kawasan, dimana 
sepanjang periode pengelolaan, fungsi kawasan hutan (fungsi lindung) tetap terjaga. 

Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan Misi pengelolaan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan peran dan penerapan IPTEK dalam pengelolaan HHBK, 
2. Revitalitas dan peningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan HHBK, 
3. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan wirausaha berbasis HHBK, 
4. Menjamin keberlangsungan fungsi kawasan Hutan Lindung, dan 
5. Menciptakan dan memperkuat basis data dan informasi terkait pengelolaan HHBK. 
 
Arah, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan HHBK Lombok Tengah 

Arah dan strategi pengembangan HHBK merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang 
bagaimana mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan pengelolaan HHBK dengan efektif dan efisien. 
Arahan pengembangan dimaksudkan untuk memberikan arah strategi, program dan kegiatan dalam 
pengembangan usaha tani budidaya dan pemanfaatan komoditas HHBK.Sedangkan tujuannya adalah 
meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi HHBK, berkembangnya usaha dan pemanfaatan HHBK 
sehingga memiliki nilai ekonomi dan daya saing, serta terciptanya kelestarian lingkungan sesuai dengan 
kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat. 

 
Kelola Kawasan 

Arah, sasaran dan strategi pengembangan HHBK pada aspek kelola kawasan, seperti yang disajikan 
pada Tabel 2, dimaksudkan untuk menjawab 4 tujuan pada lini kelola kawasan, yaitu: (1) penguasaaan 
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teknologi budidaya dan pengayaan tanaman HHBK unggulan, (2) pengaturan tanaman dan penataan blok 
budidaya dan blok perlindungan, (3) peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinutasi produk HHBK, dan (4) 
terjaganya fungsi kawasan lindung. Keterkaitan antara tujuan dan arah pengembangan dapat dapat bersifat 
pararel maupun simultan. 

 
Tabel 2.Matriks Arah, Sasaran dan Strategi Pengembangan HHBK pada Aspek Kelola Kawasan. 

No Arah Sasaran Strategi 
1 Pengembangan Data dan 

Informasi. 
Terbangunnya sistem data dan informasi 
yang dapat di-akses secara terbuka untuk 
mendukung pengembangan usaha 
budidaya dan pemanfaat komoditas 
HHBK. 

Peningkatkan ketersediaan dan 
aksesibilitas data dan informasi. 
 
Penetapan komoditi HHBK 
unggulan Kabupaten Lombok 
Tengah 

2 Pengembangan 
Penelitian dan 
Teknologi 

Dihasilkannya inovasi teknologi budidaya 
HHBK unggulan, yang dapat diterapkan 
oleh petani. 

Pengembangan teknologi budidaya 
HHBK Unggulan, dan optimalisasi 
penerapan hasil riset. 

3. Pengembangan 
Budidaya Tanaman 
HHBK Unggulan 
Kabupaten. 

Meningkatnya persentase jumlah dan 
kualitas tanaman HHBK unggulan dalam 
konfigurasi usahatani di dalam kawasan 
hutan 

Optimalisasi pemanfaatan ruang 

 
 

Tabel 3. Matriks Arah, Sasaran dan Strategi Pengembangan HHBK pada Aspek Kelola Usaha. 

No Arah Sasaran Strategi 
1 Pengembangan 

penelitian dan teknologi 
Tersedia inovasi teknologi 
pengolahan HHBK unggulan, yang 
dapat diterapkan oleh petani. 

Pengembangan penelitian, teknologi dan 
informasi pengolahan serta pemasaran 
HHBK unggulan 
Optimalisasi penerapan  
hasil riset pengolahan HHBK unggulan. 

2 Pengembangan 
permodalan 
 
 

Meningkatnya akses permodalan 
bagi pengembangan industri 
pengolahan dan pemasaran HHBK 
unggulan. 

Pengembangan skema bantuan permodalan 
baik dari lembaga perbankan maupun non-
perbankan. 

3 Pengembangan industri 
pengolahan HHBK 
 

Meningkatnya nilai tambah 
komoditi HHBK dan penyerapan 
tenaga kerja. 

Pengembangan agroindustri HHBK 
unggulan berbasis industri rumah tangga 
serta peningkatan mutu dan diversifikasi 
produk. 

4 Pengembangan 
pemasaran HHBK 

Terwujudnya sistem pemasaran 
yang mampu menciptakan 
harmonisasi harga antara petani di 
hulu dan industri di hilir. 

Membangun tata niaga HHBK yang dapat 
mendorong peningkatan pendapatan petani 
dan swasta secara seimbang dan saling 
menguntungkan. 
Peningkatan daya saing produk HHBK 
Unggulan.  

 
 
 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

190

Kelola Usaha 
Arah, sasaran dan strategi pengembangan HHBK pada aspek kelola usaha, seperti yang disajikan pada 

Tabel 3, dimaksudkan untuk menjawab 4 tujuan pada lini kelola usaha, yaitu: (1) peningkatan daya dukung 
sarana dan prasarana pengelolaan HHBK, (2) penguatan dan perluasan akses dan jaringan pasar, (3) 
peningkatan peluang investasi dan akses permodalan, dan (4) pembentukan unit usaha pengolahan HHBK 
unggulan.  

 
Kelola Kelembagaan 

Arah, sasaran dan strategi pengembangan HHBK pada aspek kelola kelembagaan, seperti yang 
disajikan pada Tabel 4, dimaksudkan untuk menjawab 3 tujuan pada lini kelola kelembagaan, yaitu: (1) 
peningkatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan HHBK, (2) terbentuknya pola kemitraan pengelolaan 
HHBK yang berimbang, (3) peningkatan kemandirian kelompok pemasaran bersama, dan (4) terciptanya 
kondisi kondusif bagi pengembangan dan pengelolaan HHBK. Keterkaitan antara tujuan dan arah 
pengembangan dapat dapat bersifat pararel maupun simultan. 
 
Tabel 4. Arah, Sasaran dan Strategi Pengembangan HHBK pada Aspek Kelola Kelembagaan 

No Arah Sasaran Strategi 
1 Pengembangan SDM dan 

Pemberdayaan 
Masyarakat. 

Meningkatnya ketersediaan jumlah 
dan mutu sumberdaya manusia 
yang menguasai teknik budidaya 
HHBK unggulan, teknik 
perlindungan, pengamanan 
kawasan, usaha tani, serta teknik 
pengolahan dan pemasaran hasil. 

Pengayaan materi penyuluhan dan 
pelatihan dengan informasi terkait teknik-
teknik budidaya HHBK unggulan, 
perlindungan dan pengamanan kawasan, 
usahatani, serta pengolahan dan 
pemasaran hasil. 
Peningkatan dan optimalisasi kapasitas 
petani dan pedamping terkait teknik-
teknik budidaya HHBK unggulan, 
perlindungan dan pengamanan kawasan, 
usahatani, serta pengolahan dan 
pemasaran hasil. 

2 Pengembangan 
kelembagaan/organisasi 
kelompok masyarakat dan 
pemerintah 

Meningkatnya kapasitas organisasi 
dan peran kelompok masyarakat, 
serta pemerintah dalam 
pengelolaan HHBK. 

Penguatan dan pengembangan organisasi 
kelompok masyarakat pengelolaa HHBK. 

3 Pengembangan kebijakan 
pendukung 

Terciptanya kondisi kondusif serta 
tersedianya perangkat kebijakan 
yang mendukung dan memberikan 
insentif dan disinsentif bagi 
pengembangan komoditi HHBK. 

Pengembangan peraturan, kebijakan dan 
perizinan yang mendukung 
pengembangan HHBK unggulan di 
Kabupaten Lombok Tengah. 

 

Program dan Kegiatan Pengembangan HHBK Lombok Tengah 
Dalam upaya mengimplementasikan arah, sasaran dan strategi pengembangan HHBK diperlukan 

program dan kegiatan pokok. Program merupakan rangkaian/kumpulan kegiatan yang menggambarkan 
langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 6 
rumusan program yang terelaborasi kedalam 13 (tiga belas) jenis kegiatan pengembangan HHBK pada aspek 
kelola kawasan, yaitu: 
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1. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi 
kegiatan-kegiatan: (i) Identifikasi, inventarisasi, updating data, dan pemetaaan potensi HHBK dalam dan 
luar kawasan hutan; (ii) Penyusunan katalog, brosur, leafleat, dan/atau buku statistik potensi HHBK 
Kabupaten Lombok Tengah; (iii) Integrasi dan publikasi data potensi HHBK kedalam portal online 
website Pemda Kabupaten Lombok Tengah; (iv) Integrasi dan publikasi data potensi HHBK kedalam 
dokumen Lombok Tengah Dalam Angka (LTDA). 

2. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah melalui kegiatan pengadaan paket 
informasi dan teknologi untuk kelompok pengelola HKm dan HHBK.  

3. Program penetapan komoditi HHBK unggulan Kabupaten melalui kegiatan kajian penetapan komoditi 
HHBK unggulan Kabupaten, berdasarkan Permenhut P.21/Menhut-II/2009. 

4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan/HHBK melalui kegiatan-kegiatan: (i) 
Riset kultur jaringan dan teknik budidaya HHBK unggulan; (ii) Pembangunan demo plot budidaya 
HHBK unggulan, dan (iii) Diseminasi hasil riset pengembangan HHBK unggulan. 

5. Program rehabilitasi hutan dan lahan melalui: (i) Penanaman dan pembinaan tanaman HHBK unggulan di 
bawah tegakan tanaman hutan; (ii) Pengayaan HHBK unggulan pada “zona-zona perlindungan”; (iii) 
Substitusi secara bertahap komoditi yang tidak terdaftar dalam Permenhut P.35/2007 dan/atau HHBK non 
unggulan dengan tanaman HHBK unggulan Kabupaten. 

6. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan melalui kegiatan penataan blok dan tata batas. 
 
Terdapat 7 (tujuh) rumusan program yang terelaborasi ke dalam 20 jenis kegiatan pengembangan 

HHBK pada aspek kelola usaha, yaitu sebagai berikut: 
1. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi melalui riset pengolahan HHBK unggulan. 
2. Program peningkatan penerapan teknologi pengolahan HHBK unggulan melalui kegiatan diseminasi hasil 

riset pengolahan HHBK ungggulan. 
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah melalui: (i) kajian 

skema insentif permodalan; dan (ii) Fasilitasi modal usaha kepada kelompok usaha bersama (KUB) 
pengolahan HHBK, dengan skema berdasarkan hasil kajian. 

4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) Revitalisasi peran 
koperasi pemegang IUPHKm; dan (ii) Pendampingan dan asistensi untuk meningkatkan kemampuan 
petani dalam mengakses permodalan melalui mekanisme KUR. 

5. Program pengembangan industri kecil dan menengah melalui kegiatan-kegiatan: (i) Identifikasi potensi 
pengembangan agroindustri HHBK skala rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah; (ii) Fasilitasi 
pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) pengolahan HHBK; (iii) Peningkatan kapasitas KUB 
pengolahan melalui pendampingan, pelatihan dan studi banding; (iv) Fasilitasi bantuan mesin dan 
peralatan pengolahan HHHBK 

6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/HHBK melalui kegiatan-kegiatan: 
(i) Riset pasar; (ii) Analisis harga pokok produksi dan rantai pemasaran produk-produk komoditi HHBK 
unggulan; (iii) Integrasi dan publikasi data potensi agroindustri HHBK unggulan kedalam portal website 
Pemda Kabupaten Lombok Tengah; (iv) Peningkatan kapasitas promosi melalui pameran dan pendirian 
stand/outlet produk HHBK unggulan (olahan dan bahan mentah) di area public; (v) Pembentukan 
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asosiasi-asosiasi pelaku usaha HHBK; (vi) Pengembangan kemitraan usaha dalam pemasaran hasil 
HHBK, dan (vii) Pembangunan dan peningkatan prasaran jalan produksi dan pemasaran. 

7. Program peningkatan mutu dan kualitas komoditi HHBK unggulan melalui kegiatan-kegiatan: (i) 
Penyusunan standar kualitas hasil HHBK unggulan; (ii) Fasilitasi sertifikasi produk HHBK unggulan; (iii) 
Peningkatan kapasitas dan kemampuan KUB dalam kaitannya dengan kemampuan meningkatkan mutu 
kemasan dan labeling produk olahan HHBK unggulan. 

 
Terdapat 6 rumusan program yang terelaborasi kedalam 16 jenis kegiatan pengembangan HHBK pada 

aspek kelola kelembagaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Program penguatan data dan informasi melalui kegiatan updating materi dalam modul-modul penyuluhan 

dan pendampingan. 
2. Program penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan melalui kgiatan-kegiatan: (i) Pelatihan teknik 

budidaya komoditi HHBK unggulan, teknik perlindungan hutan serta konservasi tanah dan air; (ii) 
Pelatihan manajemen usahatani HHBK unggulan; (iii) Pelatihan teknik pengolahan komoditi HHBK 
unggulan; (iv) Magang dan studi banding pada areal pengelolaan dan pengolahan HHBK unggulan di 
dalam kawasan, lintas kawasan, maupun lintas daerah; (v) Penguatan kelompok pengaman hutan 
swadaya; (vi) Peningkatan jumlah tenaga penyuluh dan pendamping. 

3. Program penguatan organisasi kelompok masyarakat pengelola HHBK melalui kegiatan-kegiatan: (i) 
Restrukturisasi dan revitalisasi organisasi pengelola HHBK/HKm di tingkat kelompok pengelola; dan (ii) 
Fasilitasi penyusunan awiq-awiq aturan main dalam kelompok terkait budidaya, pemanfaatan dan 
pemasaran HHBK unggulan. 

4. Program penguatan organisasi dan kelembagaan aparat pemerintah terkait pengelolaan HHBK melalui 
kegiatan fasilitasi pembentukkan kelompok kerja (pokja) pengelolaan HHBK Kabupaten. 

5. Program pengembangan dan penguatan jejaring kerja (networking) pengelolaan HHBK melalui kegiatan-
kegiatan: (i) Fasilitasi pembentukan dan penguatan assosias/forum komunikasi lintas kelompok dan 
kawasan sebagai media pedukukng pengelolaan HHBK; dan (ii) Temu usaha multipihak pengelola 
HHBK. 

6. Program pengembangan kebijakan pendukung untuk pengembangan HHBK unggulan melalui kegiatan-
kegiatan: (i) Penetapan komoditi HHBK unggulan Kabupaten Lombok Tengah; (ii) Kebijakan 
pemanfaatan produk lokal Kabupaten Lombok Tengah; (iii) Penetapan sentra wilayah pengembangan 
HHBK unggulan; dan (iv) Pengadaan dan bantuan bibit unggul HHBK unggulan Kabupaten Lombok 
Tengah dan sarana produksi pendukungnya. 

 
 

KESIMPULAN 
Rencana Strategis Pengelolaan HHBK Kabupaten Lombok Tengah ini disusun secara bersama 

(partisipatif) oleh para pihak pemangku kepentingan, melalui tahapan dan proses yang cukup panjang. 
Keluaran yang diharapkan adalah agar dokumen perencanaan ini menjadi acuan bersama bagi pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan mengembangkan HHBK di Kabupaten Lombok Tengah.Tantangan 
selanjutnya adalah menetapkan langkah-langkah apa yang harus ditempuh agar dokumen rencana 
pengelolaan ini dapat dinternalisasikan dan diimplementasikan ke dalam prograrm dan kegiatan masing-
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masing pemangku kepentingan. Tantangan tersebut menjadi penting untuk dikedepankan mengingat setiap 
pemangku kepentingan memiliki program dan rencana kerja sendiri yang berorientasi pada kepentingan 
masing-masing. Bahkan acapkali kepentingan berbagai pihak tersebut saling berbenturan, yang 
menyebabkan pengelolaan HHBK selama ini belum berjalan secara sinergis. Oleh karenanya, tugas 
pemangku kepentingan selanjutnya adalah mendorong dan mendukung agar rencana pengelolaan ini menjadi 
dokumen yang secara legal formal memiliki payung hukum yang jelas, semisal Perda (Peraturan Daerah) 
atau Perbup (Peraturan Bupati).Pentingnya payung hukum adalah agar dapat mengikat komitmen bersama 
untuk secara sungguh-sungguh mengadopsi dan mengimplementasikan perencanaan ini. 
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ABSTRAK 

 
Penanaman tanaman penghasil gaharu Aquilaria spp. di Kalimantan Selatan mengalami kendala 

dengan munculnya serangan hama dan penyakit. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan 
pertanaman yang sehat. Salah satunya adalah dengan menerapkan pola tanam campuran untuk mengurangi 
ketersediaan pakan bagi hama. Informasi mengenai jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman 
diperlukan sebagai langkah awal sebelum tindakan pencegahan ataupun pengendalian. Perbedaan pola tanam 
diduga menyebabkan perbedaan jenis maupun tingkat serangan hama. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui jenis – jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman gaharu pada pola tanam campuran 
gaharu dengan jati. Penelitian dilakukan dengan observasi lapangan pada areal tanaman gaharu umur 6 tahun 
di Desa Tigarun, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan. Plot pengamatan 
berjumlah 9 plot yang masing – masing terdiri dari 10 – 16 tanaman. Parameter pengamatan adalah gejala 
dan tanda – tanda serangan hama/penyakit serta persentase dan intensitas serangan. Hasil penelitian 
diketahui dua jenis hama dan satu penyakit yang menyerang tanaman gaharu pada pola tanam campuran 
gaharu dengan jati. Hama tersebut adalah ulat pemakan daun Heortia vitessoides dan Pitama hermesalis, 
serta penyakit disebabkan oleh pathogen berupa ganggang. Persentase serangan hama dan penyakit sebesar 
90%, dengan intensitas serangan paling tinggi disebabkan hama ulat H. vitessoides (26,88%), ganggang 
(9,07%) dan terendah ulat P. hermesalis (3,75%). 

 
Kata kunci : serangan hama dan penyakit, pola tanam campuran, Aquilaria spp. 
 

 

 

PENDAHULUAN 
Tanaman penghasil gaharu Aquilaria spp. merupakan salah satu tanaman yang menjadi primadona 

bagi masyarakat lokal di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan penanaman telah dilakukan masyarakat sejak 
tahun 2004 di Desa Gumbil (Kandangan, Hulu Sungai Selatan) dan Desa Layuh (Barabai, Hulu Sungai 
Tengah) dengan jumlah bibit ± 15.000 batang. Antusiasme masyarakat dalam melestarikan tanaman ini 
ditunjukkan juga dengan melakukan pembibitan dan pembuatan persemaian baik pada skala individu 
maupun dalam bentuk kelompok tani. Dalam perkembangannya beberapa permasalahan mulai bermunculan, 
salah satunya adanya serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit menyerang tanaman gaharu mulai 
dari persemaian maupun di areal pertanaman. Serangan hama/penyakit biasanya bersifat sporadis namun 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

197

apabila dibiarkan terus menerus dan kerusakan yang terjadi serius akan mengancam keberhasilan 
penanaman, terjadi gagal panen dan merugikan secara ekonomi.  

Dalam konsep segitiga penyakit proses terjadinya hama penyakit pada suatu tanaman berkaitan erat 
dengan pathogen penyebab penyakit, inang yang rentan terhadap hama/penyakit, dan faktor/kondisi 
lingkungan yang mendukung (Anggraeni dan Wibowo, 2006). Tahun 2010 beberapa jenis hama dan penyakit 
telah teridentifikasi menyerang tanaman gaharu diantaranya hama ulat daun, kutu putih, bercak daun, embun 
jelaga dan jamur batang (Lestari dan Suryanto, 2010; Lestari dan Anggraeni, 2012, Ngatiman et al., 2012). 
Jenis – jenis hama dan penyakit tersebut ditemukan menyerang tanaman gaharu dengan pola tanam 
campuran dengan karet.  

Informasi besar kecilnya persentase serangan dan tingkat kerusakan akibat serangan hama/penyakit 
dan pengaturan pola tanam (tanaman pencampur) juga diperlukan sebagai salah satu upaya perlindungan 
tanaman dari serangan hama dan penyakit. Hal ini tertuang dalam konsep pengelolaan hama terpadu (PHT) 
yang dewasa ini digalakkan. Selain pengaturan pola tanam perlu diperhatikan juga komposisi tegakan 
tanaman pencampur, umur tegakan pencampur dan penanaman tanaman pencampur. Oleh karena itu tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui jenis – jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman gaharu pada pola 
tanam campuran dengan jati.  

 
 
BAHAN DAN METODE 
Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilakukan pada pada bulan April tahun 2013, pada tegakan gaharu milik masyarakat yang 
ditanam dengan pola tanam campuran dengan jati di Desa Tigarun Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan 
Kalimantan Selatan. 
 
Bahan dan Alat 

Bahan penelitian yang digunakan adalah tegakan gaharu umur 6 tahun, sedangkan alat yang digunakan 
diantaranya thally sheet, kamera, alat tulis, toples, diameter tape, meteran, dan cat semprot. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan observasi/pengamatan di lapangan, dengan kegiatan sebagai berikut :  
Observasi dan pembuatan plot pengamatan 

Observasi lapangan dilakukan guna mendapatkan areal tanaman gaharu yang terserang hama/penyakit. 
Plot pengamatan dibuat sebanyak 9 plot, masing – masing plot terdiri dari 10 – 16 pohon. Pada setiap plot 
diamati gejala dan tanda – tanda serangan serangan hama/penyakit.  

Parameter Pengamatan

Parameter yang diamati adalah kejadian hama/penyakit pada seluruh bagian tanaman. Setiap pohon 
yang terserang hama/penyakit ditandai untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut. Kejadian ini sebagai dasar 
dalam menentukan kejadian hama/penyakit dilokasi tertentu. Kejadian hama/penyakit dirumuskan sebagai 
berikut: (Sinaga, 2000 dalam Anggraeni dan Wibowo, 2006). 
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%100
N
nP ��  

Keterangan: P: kejadian hama/penyakit (%); n: jumlah tanaman yang diserang hama/penyakit; N: total 
tanaman dalam petak ukur. 
Data Intensitas serangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 

� �
%100

nZ
vn

I ji �
�
�

� �  

 
Keterangan: I: Intensitas serangan hama/penyakit (%); ni: jumlah tanaman yang terserang dengan klasifikasi 
tertentu; vj: skor untuk klasifikasi kerusakan tertentu; Z: skor tertinggi dalam klasifikasi; N: jumlah tanaman 
seluruhnya dalam satu petak contoh. 
Tingkat serangan ditentukan berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakan masing-masing bagian tanaman. 
Klasifikasi tingkat serangan ditunjukkan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Klasifikasi tingkat kerusakan  

Nilai (skor) Deskripsi kerusakan  
0 Tidak ada serangan hama/penyakit (sehat) 
1 Serangan ringan (0 < x � 25%) 
2 Serangan sedang (25% < x � 50%) 
3 Serangan berat (50% < x � 75%) 
4 Serangan sangat berat sampai mati (75% < x � 100%) 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanaman penghasil gaharu di lokasi penelitian ditanam pada tahun 2007 sebanyak ±1000 bibit dengan 
jarak tanam 6m x 3m. Satu tahun berikutnya tahun 2008 tanaman jati ditanam dengan jarak tanam 6m x 3m. 
Pola tanam campuran gaharu dan jati adalah selang-seling menurut baris tanaman seperti pada Gambar 1. 

Pemilik tanaman melakukan pemeliharaan tanaman dengan memotong ujung batang utama (topping) 
dan penyemprotan insektisida kimia pada saat tanaman gaharu umur 2 tahun. Lokasi penanaman berada di 
pinggir aliran sungai sehingga kadang-kadang terkena banjir, hal ini didukung dengan data lingkungan yang 
diperoleh yaitu temperatur tanah 29,20c, kelembaban tanah 73%, kelembaban udara 74%, temperatur udara 
330C, dan intensitas cahaya sebesar 53,38%. Berdasarkan informasi dari pemiliknya tanaman pernah 
diserang jamur dan akibat dari serangan tersebut tanaman banyak yang mati. Hal ini diduga karena kondisi 
lembab yang merupakan tempat yang cocok bagi berkembangnya organisme seperti jamur.  
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Gambar 1. Pola tanam tanaman gaharu dengan jati 

 
 
Hama 

Hama tanaman adalah semua organisme yang menimbulkan kerugian pada tanaman. Sebagian besar 
hama tanaman adalah kelompok serangga (insekta), selain itu juga tungau (acarinae), binatang lunak 
(moluska) seperti siput. Hama merusak tanaman dengan berbagai cara seperti memakan daun, melubangi 
daun ataupun batang (penggerek batang), menghisap cairan daun ataupun batang. Kerusakan yang 
disebabkan oleh hama biasanya terlihat adanya organisme hama dan gejala serangannya yang khas 
(Djojosumarto, 2000).  

Hasil pengamatan yang dilakukan pada plot – plot yang telah dibuat ditemukan beberapa tanda dan 
gejala serangan dari hama/penyakit. Berdasarkan gejala kerusakan dan tipe serangannya jenis hama tersebut 
adalah hama ulat Heortia vitessoides (Gambar 2), ulat Pitamahermesalis (Gambar 3) dan penyakit oleh 
ganggang. Kedua jenis ulat dan ganggang tersebut merupakan hama dan penyakit yang umum menyerang 
tanaman gaharu di berbagai daerah (Lestari dan Suryanto, 2010; Lestari dan Suryanto, 2013).  
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Gambar 4. Penyakit yang disebabkan ganggang/ algae 
Besarnya kerusakan bagian tanaman 

akibat serangan hama/penyakit ditunjukkan 
dengan persentase serangan dan intensitas 
serangan. Persentase serangan hama dan 
penyakit sebesar 90% dengan intenistas 
serangan paling tinggi disebabkan oleh ulat 
H. vitessoides (26,88%), kemudian ganggang 
(9,07%) dan yang terakhir ulat P. hermesalis 
(3,75%) (Gambar 5). Berdasarkan hasil skor-
ing di lapangan diketahui bahwa intensitas 
serangan hama/penyakit termasuk dalam 
kategori sedang – ringan, namun perlu men-
dapatkan perhatian dan perlu dilakukan 
pengelolaan agar tercipta pertanaman gaharu 
yang sehat dan tidak melebihi ambang 
ekonomi. Dari ketiga jenis hama/penyakit 

ulat jenis H. vitessoides dianggap paling potensial dan penting sampai saat ini (Irianto, et al., 2010). 
Serangan Ulat jenis H. vitessoides ini pada tahun 2010 juga ditemukan menyerang tanama gaharu di 
beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti Kandangan dengan intensitas serangan sebesar 41%, Barabai 
13.2%, Balangan (di persemaian) 23,8% dan Tanjung 26% (Lestari dan Suryanto, 2010), sedangkan jenis P. 
hermesalis pada tahun 2012 di kandangan sebesar 25% (Lestari dan Suryanto, 2013). 
 

 
Gambar 5. Grafik Intensitas serangan hama dan penyakit  

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, hama ulat daun telah menyebabkan kerusakan yang cukup 
berat pada tanaman gaharu di berbagai daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Lombok (Sitepu at 
al. 2011). Beniwal (1989) telah melaporkan keseriusan status hama ini di India, yakni menyebabkan tanaman 
gaharu kehilangan seluruh daunnya. Beberapa teknik pengendalian hama ulat pada tanaman penghasil gaharu 
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dapat dilakukan dengan menyemprot dengan insektisida berbahan bakteri gram + Bacillus thuringiensis 
(Bt)(Lestari dan Suryanto, 2012). Selain itu dengan sitem silvikultur dengan menerapkan pola tanam 
campuran, mekanik yaitu mengumpulkan ulat serta memotong daun/pucuk yang diserang ulat, dengan 
predator/musuh alaminya (semut rang – rang).  
 
KESIMPULAN 
1. Jenis hama yang menyerang tanaman penghasil gaharu pada pola tanam dengan jati di Balangan adalah 

ulat daun jenis H. vitessoides dan P. hermesalis. 
2. Besarnya pesentase serangan 90% dengan intensitas serangan paling tinggi disebabkan oleh hama ulat 

daun jenis H. vitessoides (26,88%), kemudian ganggang (9,07%) dan ulat daun jenis P. hermesalis 
(3,75%). 
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ABSTRAK 

 
Penelitian terhadap serangan penyakit lodoh dilakukan di persemaian Balai Penelitian Teknologi 

Agroforestry Ciamis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat serangan penyakit lodoh pada 
berbagai media semai manglid. Terdapat7 jenis media sapih yang diujicobakan yaitu M1 (Tanah + Pupuk 
kandang (3:1)), M2 (Tanah), M3 (Tanah + Pupuk kandang + Sekam padi (1:1:1)), M4 (Tanah + Pupuk 
kandang + Pasir (1:1:1)), M5(Tanah + Pupuk kandang + Serbuk sabut kelapa (1:1:1)), M6 ((Tanah + Pupuk 
kandang + Serbuk gergaji (1:1:1)) dan M7 ( Tanah + Pupuk kandang + Abu sekam padi (1:1:1)). Pengamatan 
serangan penyakit lodoh dimulai dari awal penyapihan sampai semai berumur 1,5 bulan. Jumlah bibit 
manglid untuk setiap media tanam adalah 50 semai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas serangan 
patogen lodoh pada setiap media semai yang digunakan berbeda-beda. Penggunaan media akan berpengaruh 
terhadap intensitas serangan patogen lodoh. Penggunaan media dengan campuran abu sekam padi 
menunjukkan intensitas serangan lodoh yang paling besar yaitu 36,67 % dibanding media lainnya. Media 
serbuk gergaji, cocopeat dan pasir menyebabkan intensitas serangan lodoh berturut-turut sebesar 16,67%, 
15,00% dan 13,33%. Intensitas serangan lodoh terendah ditunjukkan oleh semai dengan menggunakan 
campuran media sekam padi 1,67% 

 
Kata kunci : Lodoh, persemaian, manglid dan penyakit  
 

 
PENDAHULUAN 

Manglid merupakan jenis pohon cepat tumbuh dengan tinggi 25-30 m dan diameter 80-100 cm 
tersebar di seluruh Jawa antara 1000-1500 m dari permukaan laut. Batangnya berbentuk tiang, bulat, kayu 
gubal tipis dan berwarna putih, kayu teras berwarna cokelat dengan sedikit warna hijau yang tampak jelas 
(Heyne, 1987). Disebabkan permintaan kayu manglid cukup tinggi sehingga relatif mudah pemasaran maka 
masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya banyak melakukan pembangunan hutan rakyat sebagai bentuk 
investasi jangka panjang. 

Manglid merupakan jenis yang sangat disukai di Jawa Barat karena selain memiliki tingkat keawetan 
yang bagus (Kelas Awet II) juga kayunya mengkilat, strukturnya padat, halus, ringan dan kuat. Selama ini 
kayu manglid digunakan masyarakat sebagai perkakas rumah tangga (meja, kursi, almari), bangunan rumah, 
pembangunan jembatan, pelapis kayu dan plywood. Karena kegunaannya dan keawetannya, manglid 
dijadikan komoditas unggulan di daerah Jawa Barat dan dikembangkan dalam bentuk agroforestry (Rimpala, 
2001). 
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Penanaman secara besar-besaran membutuhkan ketersediaan bibit dalam jumlah yang besar pula. 
Namun seringkali dalam masa pembibitan, semai terserang penyakit. Salah satunya adalah penyakit lodoh 
yang dapat mengurangi jumlah bibit dan menurunkan kualitas bibit. Penyakit ini sangat merugikan karena 
dapat mematikan bibit. Di Indonesia penyakit lodoh banyak menimbulkan kerugian pada tanaman pinus, 
akasia dan sengon (Hadi, 1996). Namun serangan penyakit lodoh pada manglid belum banyak dilaporkan.  

Identifikasi dan tingkat serangan penyakit lodoh pada persemaian manglid perlu mendapat perhatian 
sejak awal pembuatan tegakan manglid agar tidak terjadi serangan yang lebih tinggi dan merugikan. 
Pertumbuhan awal semai yang sehat akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan tanaman sewaktu 
ditanam di lapangan. Apalagi masyarakat seringkali melakukan pembangunan hutan rakyat secara 
monokultur sehingga relatif rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Tujuan dari kegiatan penelitian ini 
adalah mengidentifikasi penyakit lodoh pada persemaian manglid serta intensitas serangannya pada berbagai 
media tanam bibit. Dengan demikian diharapkan didapatkan informasi jenis media yang sehat untuk 
persemaian manglid serta alternatif teknik pengendalian yang sesuai untuk penyakit lodoh. 

 
BAHAN DAN METODE 
Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Persemaian Balai Penelitian Teknologi Agroforestry Ciamis yang beralamat di 
Desa Pamalayan Kulon, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis. Provinsi Jawa Barat. Dimulai dengan 
pembuatan bibit manglid (perlakuan buah, perkecambahan dan persemaian). Pengamatan serangan penyakit 
lodoh dimulai dari awal penyapihan sampai semai berumur 1,5 bulan ketika bibit yang mati akibat lodoh 
sudah tidak ditemukan lagi.  

 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri buah manglid berasal dari tegakan hutan rakyat di 
Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ayakan pasir, tampah, bak kecambah, tanah, pasir, serbuk sabut 
kelapa (cocopeat), serbuk gergaji, abu sekam padi, sekam padi, daun pelepah kelapa/naungan dan polybag. 
Peralatan yang digunakan terdiri dari: parang, cangkul, gergaji, kamera digital, alat tulis menulis dan pinset. 
 
Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 
1.  Penanganan Buah 

Ekstrasi benih atau cara mengeluarkan benih dari buah untuk manglid adalah dengan menjemur buah 
yang telah masak sampai pecah sehingga memudahkan mengeluarkan benihnya. Benih yang telah 
keluar dari kulit buah masih diselimuti daging buah sehingga perlu dibersihkan dengan cara menaruh 
benih dalam tempayan lalu menggosoknya dengan kain sehingga benih bersih dari daging buah 
kemudian dicuci bersih dan dikeringanginkan dalam ruangan selama 2 jam. Benih langsung 
dikecambahkan atau tidak terdapat perlakuan pendahuluan atau sterilisasi terhadap benih yang akan 
dikecambahkan.  
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2.  Perkecambahan 
Perkecambahan dilakukan dengan menabur sesegera mungkin benih yang telah dibersihkan agar tidak 
berkurang daya kecambahnya pada bak kecambah yang berisi media abu sekam padi atau serbuk 
gergaji. Penyiraman dilakukan sehari sekali menggunakan sprayer. Media perkecambahan langsung 
dipakai atau tanpa proses sterilisasi terhadap media perkecambahan baik berupa penyiraman benlate 
(penggorengan atau penjemuran) 

3.  Penyapihan  
Penyapihan dilakukan pada kecambah yang telah memiliki rata-rata 3 daun yaitu rata-rata 1,5-2 bulan 
setelah penaburan. Pengamatan juga dilakukan terhadap semai dengan 7 jenis media sapih yaitu M1 
(Tanah + Pupuk kandang (3:1)), M2 (Tanah), M3 (Tanah + Pupuk kandang + Sekam padi (1:1:1)), M4 
(Tanah + Pupuk kandang + Pasir (1:1:1)), M5(Tanah + Pupuk kandang + Serbuk sabut kelapa (1:1:1)), 
M6 ((Tanah + Pupuk kandang + Serbuk gergaji (1:1:1)) dan M7 ( Tanah + Pupuk kandang + Abu sekam 
padi (1:1:1)). Bahan sebagai campuran media langsung dipakai tanpa tindakan sterilisasi seperti 
penjemuran, penyiraman fungisida, pengovenan ataupun penggorengan terlebih dahulu. Tempat 
penyapihan di persemaian dengan memberi naungan dengan daun kelapa setinggi sekitar 3 meter dari 
permukaan tanah sehingga relatif kurang terkena cahaya langsung kecuali sinar matahari pagi yang 
dapat masuk ke persemaian. Hal ini dimaksudkan agar semai tidak kering dan mati akibat terlalu kering 
dan panas terkena sinar matahari  

4.  Pemeliharaan 
 Pemeliharaan meliputi penyiraman pada semai sebanyak 1 kali dalam sehari dan pembersihan gulma 
yang tumbuh. Selama pemeliharaan tidak pernah disemprot fungisida/insektisida. Penyiraman tidak 
dilakukan ketika terjadi hujan karena air hujan bisa masuk disela-sela naungan daun kelapa walaupun 
tidak dalam jumlah besar sehingga jatuhan air hujan tidak merusak bibit. Selama pemeliharaan awal 
kondisi persemaian relatif lembab disebabkan oleh sering terjadi hujan dan dengan naungan pelepah 
daun kelapa menyebabkan hanya sedikit sinar matahari yang dapat masuk sampai permukaan semai 
manglid. 

5.  Pengamatan 
 Pengamatan difokuskan pada bibit-bibit tanaman manglid yang terserang lodoh akar. Gejala 
serangan lodoh sangat jelas yang ditandai berubah ukuran mulai pangkal batang sampai batang dekat 
daun menjadi lebih kecil dan berwarna coklat kehitaman yang kemudian daun layu sehingga mengalami 
kematian. Pengamatan dilakukan terhadap sampel 60 bibit untuk masing-masing campuran media. Data 
yang diambil adalah persentase kematian semai yang hanya disebabkan oleh serangan lodoh/dumping 
off mulai dari saat penyapihan sampai dengan bibit berumur sekitar 1,5 bulan ketika bibit yang mati 
akibat lodoh sudah tidak ditemukan lagi.  

 
ANALISIS DATA 

Analisis data dilakukan secara dekriptif terhadap tanda serangan lodoh dan intensitas serangan serta 
gambaran kondisi persemaian dengan gambar. Intensitas serangan penyakit lodoh diperoleh dengan 
menghitung total jumlah bibit yang terserangdibagi dengan jumlah seluruh bibit yang diamati dikalikan 100 
%, sebagai berikut : 
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Intensitas serangan =    �  bibit terserang X 100 % 
    � seluruh bibit  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa intensitas serangan patogen lodoh pada setiap media 
semai yang digunakan berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media akan berpengaruh 
terhadap intensitas serangan patogen lodoh. Semai yang telah terserang lodoh kemungkinan besar menjadi 
mati dan hanya sedikit yang dapat pulih lalu dapat tumbuh dengan baik. Penggunaan Media dengan 
campuran tanah+pupuk kandang+ abu sekam padi menunjukkan intensitas serangan lodoh pada semai yang 
paling besar yaitu 36,67 % dibanding media lainnya. Penggunaan campuran media tanah + pupuk kandang + 
serbuk gergaji, tanah + pupuk kandang + cocopeat dan tanah + pupuk kandang + pasir menyebabkan 
intensitas serangan lodoh berturut-turut sebesar 16,67%, 15,00% dan 13,33%. Data ini lebih tinggi jika 
dibandingkan penggunaan media tanah atau tanah + pupuk kandang dan tanah+ pupuk kandang + sekam 
padi yang berturut-turut dengan intensitas serangan sebesar 5%, 15% dan 1,67%. Sekam padi mempunyai 
porositas media yang baik sehingga kelembaban media yg berlebihan dapat dihindarkan sehingga relatif 
lebih sedikit terserang dumping off. Abu sekam padi mempunyai kapasitas mengikat air yang tinggi tetapi 
dengan drainase kurang baik serta dapat meningkatkan pH media. Menurut Siregar (2005), patogen rebah 
semai potensial hidup dalam lingkungan yang lembab dan pada pengunanaan pupuk dan media pH tinggi. 
Penggunaan pupuk kandang yang belum terdekomposisi sempurna/belum matang juga berpotensi terserang 
patogen lodoh 

 
Gambar 1. Intensitas serangan penyakit lodoh pada 7 media semai. 

 
 

Penyakit ini lebih dikenal sebagai lodoh, yaitu gejala yang nampak seperti tanaman yang terserang air 
panas. Gejalanya adalah bibit-bibit dalam persemaian menjadi layu, batang atau leher akar tampak menjadi 
gosong dan busuk berwarna hitam. Hipokotil (bagian batang yang letaknya di bawah keping) yang semula 
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(1:1:1)), M4 (Tanah + Pupuk kandang + Pasir (1:1:1)), M5(Tanah + Pupuk kandang + Serbuk sabut 
kelapa (1:1:1)), M6 ((Tanah + Pupuk kandang + Serbuk gergaji (1:1:1)) dan 
M7 ( Tanah + Pupuk kandang + Abu sekam padi (1:1:1)). 
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sehat, segar, jernih, bersih bagian atas yang belum terserang dan bila terkena infeksi dari tanah warnanya 
berubah menjadi pucat karena kerusakan klorofil (Pracaya, 2005). 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa gejala yang nampak pada semai manglid yang terserang 
lodoh adalah sebagai berikut : (1) serangan dimulai dari bagian akar semai yang mengalami busuk sehingga 
berubah warna menjadi hitam (Gambar 2) (d)); (2) serangan menjalar ke pangkal batang semai dekat 
permukaan tanah sehingga ukuran batang menjadi kecil dan berubah warna menjadi coklat kehitaman 
(Gambar 2 (c)); (3) kedua hal tersebut mengakibatkan daun menjadi pucat dan layu kekuningan (Gambar 2 
(a); (4) dalam proses matinya semai maka dari akar sampai batang menjadi busuk dan hitam dan daun layu 
sehingga lama- kelamaan mati (Gambar 2 (a) dan Gambar 2 (b)). Menurut Pracaya (1995), jaringan tanaman 
yang diserang lodoh menjadi putih kotor, mengerut atau mengecil di atas garis tanah, hingga batangnya tak 
bisa menahan beratnya keping dan batang atas. Akhirnya semai akan roboh. Bila serangannya hebat, semai 
akan mati sebelum muncul di atas permukaan tanah (Pracaya, 1995). 

Semai manglid yang sudah terserang lodoh tidak terselamatkan kembali atau mengalami kematian. 
Walaupun persentase kematian yang disebabkan oleh serangan lodoh dibawah 50% tetapi bila tidak 
diantisipasi akan dapat menular dengan cepat terutama pada kondisi lingkungan mendukung. Hal ini 
ditunjukkan oleh serangan yang menjalar perlahan dari semai yang terserang lodoh ke semai-semai sehat 
yang lebih dekat. Serangan menular mulai dari akar dan jika terjadi kontak antar media sapih akibat 
penyiraman dan letak polybag yang berdekatan maka semai lain akan tertular. Oleh karena itu ketika terdapat 
semai manglid terserang sebaiknya segera dibuang atau dibakar agar tidak menular pada semai sehat lainnya. 
Tindakan-tindakan preventif sejak perkecambahan, penyapihan dan pembuatan persemaian perlu dilakukan 
untuk tidak memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan penyakit lodoh semai. Serangan 
lodoh ini dimulai dari ketika disapih sampai sampai berumur 1, 5 bulan. Setelah berumur 1,5 bulan perlahan 
serangan lodoh pada semai tidak terjadi lagi sehingga tinggal semai-semai yang sehat yang dapat bertahan 
hidup sampai siap tanam.  

Menurut Siregar (2005), lodoh/Dumping Off dibagi menjadi 2 macam yaitu pre emergency dumping 
off dan postemergence dumping off. Preemergency dumping off nampak sudah mati sebelum dapat muncul 
keatas tanah. Jamur membusukkan biji-biji atau kecambah-kecambah sebelum muncul ke permukaan tanah. 
Postemergence dumping off bibit adalah bibit dalam persemaian yang terserang patogen dumping off. Pada 
proses persemaian manglid terlihat benih dapat berkecambah tetapi setelah disapih semai tersebut terserang 
dumping off seperti terlihat pada Gambar 2. Patogen menyerang akar atau bagian-bagian bawah batang yang 
sering disebut Soil infection-Type (Siregar, 2005). Serangan pada benih yang telah berkecambah dan telah 
tersembul diatas permukaan tanah. Fase ini pada umummya terjadi pada kecambah yang berumur 1 sampai 4 
minggu. Gejala serangan ini disebut lodoh batang (post emergence dumping off). Serangan pada tingkat ini 
banyak menimbulkan kematian semai. (Wright, 1944 dalam Siregar, 2005). 

Menurut Siregar, (2005) patogen penyebab rebah semai adalah beberapa jenis jamur penghuni tanah 
seperti Pythium sp, Phytopthora sp, Diplodia sp, Rhizoctonia sp dan Fusarium sp. Jamur-jamur ini bersifat 
parasit fakultatif dapat hidup sebagai saprofit diatas permukaan tanah dan berubah menjad parasit apabila 
lingkungan memungkinkan (Siregar, 2005). 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa kondisi persemaian yang teduh oleh pohon dan naungan 
yang diberikan serta penyapihan dilakukan pada musim hujan mengakibatkan kondisi lingkungan relatif 
lembab sehingga potensial untuk berkembangnya penyakit lodoh. Penyakit lebih sering terjadi pada kanopi 
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tertutup sedangkan hama sering terjadi pada kanopi semi terbuka (Kasno dkk, 2009). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyakit atau kondisi yang mempengaruhi/mendukung penyakit lodoh adalah sebagai berikut 
(Siregar, 2005) : 1). Media semai yang mengandung bahan organik dan kapasitas penyimpanan air tinggi. 2). 
Kondisi media semai yang asam. 3). Pembenaman benih yang terlalu dalam di bedeng tabur atau langsung ke 
polybag. 4). Naungan persemian yang berlebihan sehingga sinar matahari tidak cukup masuk. 5). 
Penggunaan benih yang berkualitas rendah. 6). Sirkulasi udara di persemiaan yang kurang lancar. 
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Gambar 2. Semai manglid yang terserang lodoh (a) Kenampakan semai terserang lodoh (b) 
batang terinfeksi lodoh (c) Semai di polybag mulai terinfeksi lodoh (d) Akar semai 
terinfeksi lodoh  
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Gambar  3. Naungan persemaian dan kenampakan bibit umur 1,5 bulan 

 

Mengingat lodoh banyak terjadi pada persemaian yang terlalu lembab, maka kelembaban dari 
persemaian hendaknya dijaga jangan sampai tinggi dan usahakan adanya cukup sinar matahari yang masuk. 
Pengaturan naungan sehingga tercipta kondisi optimal bagi pertumbuhan bibit sangat penting. Sinar matahari 
yang terlalu banyak akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan semai suhu yang ekstrem dan laju 
transpirasi yang terlalu besar tetapi sinar matahari yang kurang juga menyebabkan terganggunya fotosintesa 
dan menyebabkan lingkungan menjadi lembab. Penyiraman bertujuan mencukupi kebutuhan air semai 
sehingga tidak perlu berlebihan yang dapat menyebabkan kondisi lingkungan terlalu lembab yang potensial 
bagi patogen lodoh. 

Pengendalian terhadap serangan patogen lodoh dapat dilakukan dengan mengkondisikan lingkungan 
yang tidak mendukung pertumbuahan patogen penyebab lodoh. Dan hal ini tidak dilakukan dalam 
pembibitan manglid yang ditunjukkan oleh tidak dilakukan sterilisasi media sehingga kondusif tumbuhnya 
penyakit. Padahal menurut Siregar (2005), sterilisasi salah satu cara untuk menghindari serangan penyakit 
lodoh. Sterilisasi media dapat dilakukan dengan pemilihan pupuk kandang yang telah matang atau 
terdekomposisi sempurna sehingga terbebas dari jamur. Campuran media dapat juga digoreng sebelum 
digunakan untuk membunuh patogen. Jika dalam skala besar dapat dijemur dibawah terik matahari sehingga 
dapat membunuh patogen. Usahakan pH media antara 5-6 untuk dihindarkan penggunaan pupuk yang dapat 
menaikan pH. Sterilisasi juga dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida (Siregar, 2005). 

Pada pembibitan manglid juga tidak dilakukan perlakuan pendahuluan terhadap benih yang mau 
dikecambahkan. Menurut Siregar (2005) , benih yang akan ditabur juga perlu mendapat perlakuan khusus 
sebelum ditabur yaitu dengan seed protectant dengan fungisida. Hal ini bertujuan sterilisasi benih dengan 
membunuh patogen yang hidup pada benih tersebut. Sterilisasi benih dapat dilakukan bersamaan 
penghilangan dormansi misalnya perendaman dalam air panas, air dingin H2SO4 dan lain-lain. Tetapi perlu 
diwaspadai penggunaan fungisida terlalu lama dengan perendaman akan mempengaruhi persen 
perkecambahan benih karena zat kimia dalam fungisida tersebut. Oleh karena itu diperlukan perendaman 
yang optimal bagi benih agar tidak merusak jaringan benih tetapi benih terbebas hari patogen (Siregar, 
2005). Setelah penyapihan kecambah manglid juga tidak pernah dilakukan penyemprotan dengan fungisida 
sehingga bibit yang terserang lodoh potensial menular ke bibit lainnya yang sehat. Padahal untuk 
menghindari serangan lodoh lebih besar maka apabila terdapat semai yang menunjukkan gejala serangan 
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penyakit rebah semai harus segera dilakukan eradikasi dan pada bak tabur segera semprot dengan fungisida 
(Siregar, 2005) 

Benih manglid yang ditabur berasal dari tegakan hutan rakyat sehingga bukan benih unggul hasil 
pemuliaan pohon. Hal ini juga menjadi faktor penyebab terserang hama dan penyakit. Padahal menurut 
Siregar (2005) , biji yang digunakan harus berkualitas baik berasal dari pohon induk yang sehat agar 
terhindar dari serangan lodoh. Sertifikasi benih menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kualitas 
benih yang akan ditabur terbebas dari patogen. Pohon induk yang sehat akan menghasilkan benih yang sehat 
tetapi sebaliknya pohon induk yang telah terserang penyakit akar kemungkinan akan diwariskan pada benih 
yang dihasilkan. 

Menurut Siregar (2005) , Patogen lodoh mudah menyebar di persemaian apalagi dengan lingkungan 
yang kondusif oleh karena itu setiap semai yang terserang harus dieradikasi agar persebarannya dapat 
dikendalikan. Bibit yang sudah diserang seharusnya dicabut dan dibakar dan tempat bekas media tabur/sapih 
bibit yang diserang disemprot dengan fungisida. Dan hal ini tidak dilakukan dalam pembibitan manglid 
sehingga serangan menyebar ke semai-semai yang sehat. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media yang menggunakan pupuk kandang relatif banyak 
terserang penyakit lodoh. Dan hanya satu media yang tidak menggunakan pupuk kandang yaitu hanya media 
tanah yang menujukkan serangan lodoh relatif sedikit (5%). Media tanah+pupuk kandang+sekam padi 
menunjukkan serangan lodoh paling sedikit (1,67%) hal ini kemungkinan pengaruh sekam padi dengan 
porositas yang relatif bagus sehingga dapat menjaga sirkulasi udara dengan baik. Patogen lodoh dapat hidup 
di media dan menyebar lewat perakaran di dalam tanah. Penggunaan pupuk yang dapat menaikkan pH tanah 
harus dihindarkan dan penggunaan pupuk kandang yang belum jadi juga harus dihindarkan serta penyiraman 
yang terlalu lembab juga harus dihindarkan. (Siregar, 2005). Penggunaan tanah-tanah berat sebagai media 
semai juga perlu dihindarkan karena akan kondusif bagi pertumbuahan patogen lodoh (Siregar, 2005) 

Media tanah +pupuk kandang + abu sekam padi menunjukkan serangan lodoh paling tinggi (36,67%). 
Penggunaan abu sekam padi terbukti memberikan kondisi yang potensial untuk pertumbuhan patogen lodoh. 
Hal ini dikarenakan abu sekam padi dapat mengikat air tinggi dan dapat merubah pH media. Media semai 
dapat diperbaiki dengan sterilisasi dan campuran yang dapat meningkatkan porositas dan aerasi media seperti 
pasir, lempung dan pupuk kandang dengan porsi seimbang sehingga tercipta drainase yang baik bagi 
pertumbuhan akar tanaman.  

 
KESIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan media sapih yang tidak steril, campuran media yang jelek porositas serta kondisi persemaian 

yang terlalu ternaungi sehingga mengakibatkan kondisi relatif terlalu lembab menyebabkan semai 
manglid berpotensi terserang lodoh semai/ dumping off. 

2. Persentase yang terserang lodoh pada semai manglid menunjukan persentase tertinggi pada penggunaan 
media Tanah+pupuk kandang+ abu sekam padi yaitu mencapai 36,67% sedangkan dua terendah pada 
campuran media tanah+pupuk kandang+sekam padi yaitu 1,67% dan media tanah tanpa campuran (5%). 

3. Penggunaan limbah pertanian dan industri kayu (sekam padi, serbuk sabut kelapa, serbuk gergaji dan 
pupuk kandang) tetap bisa digunakan sebagai media semai manglid dengan syarat dilakukan sterilisasi 
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dan menjaga lingkungan tetap terkena sinar matahari sehingga tidak terlalu lembab agar terbebas dari 
serangan lodoh semai. 
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ABSTRAK 
 

Upaya budidaya lebah madu Trigona spp di masyarakat Pulau Lombok sudah mulai banyak dilakukan 
walaupun dengan berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang ada yaitu beberapa koloni kabur 
dari stup karena stup terlalu penuh dan tidak pernah dipanen. Untuk mendukung upaya budidaya tersebut 
maka diperlukan informasi teknik budidaya yang komprehensif termasuk produk perlebahan dan potensi 
ekonominya. Penelitian dilakuan dengan observasi lapangan dan wawancara di 4 desa yang terletak di 3 
kabupaten di Pulau Lombok sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses budidaya Trigona 
spp harus dilakukan secara runut agar tingkat keberhasilannya tinggi. Secara garis besar proses yang 
dilakukan adalah pengambilan koloni di alam, pemindahan koloni dari alam ke dalam stup budidaya, 
pemeliharaan stup dan pemanenan produk perlebahan. Dalam budidaya Trigona spp perlu diperhatikan 
beberapa hal yaitu setelah pemindahan koloni ke stup yang baru harus segera ditutup untuk mencegah 
predator, pemindahan dilakukan pada sore atau malam hari, pengecekan stup dilakukan minimal 3 bulan 
sekali, peletakkan stup dihindarkan dari sengatan matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan predator. 
Produk perlebahan yang dihasilkan lebah Trigona spp meliputi madu, propolis dan bee bread. Produk 
perlebahan ini mempunyai potensi nilai ekonomi cukup tinggi, sebagai contoh harga madunya mencapai Rp 
150.000 per botol ukuran 600 ml serta biaya operasional yang relatif lebih rendah dari budidaya lebah 
lainnya.  
 

Kata kunci : trigona, budidaya, madu, propolis 

 
 

PENDAHULUAN 
Masyarakat di Pulau Lombok sudah mengenal Trigona sp sebagai lebah madu tanpa sengat yang dapat 

menghasilkan produk perlebahan berupa madu, propolis dan bee bread. Madu adalah cairan kental seperti 
sirup yang berwarna kuning muda sampai kuning kemerahan yang dikumpulkan di dalam indung madu oleh 
lebah madu (Adriani, 2011). Propolis merupakan suatu substansi yang berbentuk getah dan diproduksi oleh 
lebah madu untuk melawan penyusup yang akan masuk ke dalam sarangnya (Miguel et al, 2011). Bee bread 
adalah kumpulan pollen yang dibungkus oleh kantung dan terdapat di dalam sarang (Sila, 2014). Ketiga 
produk perlebahan yang dihasilkan lebah trigona ini bernilai secara ekonomi dan dapat membantu memenuhi 
kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang membudidayakannya. Trigona spp mudah dibudidayakan, 
sehingga mempunyai potensi membantu ekonomi masyarakat dari produk yang dihasilkan. Di Lombok, 
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Trigona spp juga mempunyai beragam sebutan, misalnya nyanteng (Lombok Timur), keledan (Lombok 
Utara), dan nyiuk tales (Lombok Tengah).  

Ada ribuan jenis trigona di dunia dan beberapa jenis trigona ditemukan di Indonesia. Di Sumatera 
ditemukan sekitar 31 jenis diantaranya adalah T. minangkabau dan T. fimbriata, di Kalimantan terdapat 40 
jenis diantaranya adalah T. apicalis dan T. incisa, di Jawa dikenal 14 jenis beberapa diantaranya yaitu T. 
laeviceps dan T. moorei (Guntoro, 2013), di Sulawesi ada 3 jenis, beberapa diantaranya adalah T. terminata 
dan T. incisa dan di Nusa Tenggara Barat (NTB) teridentifikasi 2 jenis yaitu T. clypearis dan T. sapiens 
(Wahyuni et al, 2012). Dua jenis trigona di NTB ini mempunyai panjang tubuh sekitar 3-4 mm dan tidak 
dapat dibedakan dengan kasat mata, sehingga diperlukan bantuan mikroskop untuk dapat membedakannya. 
Kedua jenis ini teridentifikasi dari sampel trigona yang diambil dari 4 desa di 3 kabupaten di Pulau Lombok 
yaitu Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Barat.  

Walaupun budidaya Trigona spp sangat mudah, namun tetap ada kendala dalam usaha pembu-
didayaannya. Beberapa kendala yang mungkin terjadi, dihimpun dari berbagai sumber adalah sebagai beri-
kut: 
1. Kurangnya pengetahuan tentang budidaya trigona, sehingga tidak tahu waktu yang tepat untuk memanen 

madu dan propolis. Ketika propolis sudah menyentuh langit-langit stup, maka tidak ada tempat lagi bagi 
koloni berkembang biak, sehingga koloni kabur (Exo, 2010). 

2. Meletakkan stup terkena langsung dengan sinar matahari, sehingga suhu di dalam stup terlalu tinggi dan 
sarang meleleh. Hal ini juga dapat menyebabkan trigona pergi dari sarang (Hambali dalam Exo, 2010). 

3. Lingkungan sekitar terkena polusi pestisida dapat menurunkan produksi madu sampai 0% (Sila, 2014) 
4. Koloni diserang oleh predator sehingga kenyamanan terganggu dan akhirnya kabur dari sarangnya 

(Vijayakumar et al, 2012). 
5. Ukuran stup yang belum mempunyai ukuran standar, sehingga masing-masing pembudidaya mempunyai 

ukuran yang berbeda satu sama lain. Karena ukuran stup ditentukan oleh jenis trigona yang akan 
dibudidayakan (Hadisoesilo, 2014). 

Dari penjelasan diatas, maka secara garis besar artikel ini akan membahas tentang usaha budidaya le-
bah madu Trigona spp meliputi teknik pengambilan koloni dari alam hingga proses pemanenan produk per-
lebahan yang dihasilkan dan cara mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam usaha budidaya. 
 
BAHAN DAN METODE 
Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilakukan selama 7 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai September 2013. Adapun lokasi 
penelitian dilakukan di 4 desa yang terletak di 3 kabupaten di Pulau Lombok, yaitu Desa Lendang Nangka, 
Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur; Desa Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara; Desa 
Genggelang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; Desa Karang Bayan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat. 
Pada Gambar 1 disajikan peta lokasi penelitian. 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

215

 
Gambar1. Peta Lokasi Penelitian 

Kerangka Penelitian 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui teknik budidaya dan produk perlebahan yang dihasilkan oleh 

lebah madu Trigona spp yang saat ini telah berkembang di masyarakat, khususnya Pulau Lombok, Provinsi 
NTB. Potensi nilai ekonomi dari budidaya lebah madu Trigona spp ini juga menjadi salah satu pembahasan. 
Secara konseptual, kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah seperti terlihat pada Gambar 2.  

 
Tahapan Penelitian 

Secara garis besar penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, observasi dan 
wawancara, serta analisis data. Pada tahap persiapan dilakukan pengumpulan data pendukung dan studi 
pustaka. Adapun informasi yang dikumpulkan adalah lokasi budidaya trigona di pulau Lombok, produk 
lebah trigona yang sudah ada, dan berbagai kendala dalam budidaya trigona. Pada tahap ini juga ditentukan 
lokasi observasi dan wawancara. Adapun lokasi terpilih adalah Desa Lendang Nangka, Desa Sigar Penjalin, 
Desa Genggelang dan Desa Karang Bayan. Pada kegiatan observasi lapangan dilakukan pengamatan 
karakteristik lingkungan tempat budidaya trigona yang terdiri dari pengukuran suhu dan kelembaban udara di 
lokasi budidaya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui teknik budidaya yang selama ini dilakukan dan 
berbagai kendalanya, dan informasi pasar produk trigona.  Data yang sudah diambil dari lapangan, kemudian 
dikaji dan dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh bagaimana teknik budidaya lebah trigona dengan 
beberapa tambahan informasi untuk menanggulangi permasalahan yang ada, produk lebah trigona dan 
potensi ekonomi dari produk lebah trigona.  
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Pengumpulan data 
pendukung Studi Pustaka

Penentuan lokasi 
Pengumpulan Data

Observasi lapangan Wawancara

Analisis Data

�	 Teknik Budidaya Lebah Madu Trigona spp
�	 Produk perlebahan Trigona spp
�	 Potensi Nilai Ekonomi budidaya lebah madu Trigona spp

 
Gambar 2. Diagram Alur Metode Penelitian 

 

Bahan dan alat 
Bahan yang digunakan meliputi stup dan koloni Trigona spp. Sedangkan alat yang digunakan meliputi 

pisau kikis, sendok, toples, kamera, talleysheet, alat tulis. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Lokasi Penelitian 

Budidaya lebah madu Trigona spp di Pulau Lombok sudah mulai dikenal. Informasi tentang budidaya 
lebah madu ini cepat menyebar karena budidayanya tidak sulit dan lebah madunya tidak menyengat.  Di 
Pulau Lombok, sudah teridentifikasi 2 jenis trigona yaitu Trigona sapiens ditemukan di Desa Lendang 
Nangka (Kab. Lombok Timur) dan Desa Karang Bayan (Kab. Lombok Barat), dan Trigona clypearis 
ditemukan di Desa Sigar Penjalin (Kab. Lombok Utara), Desa Genggelang (Kab. Lombok Utara) dan Desa 
Karang Bayan (Kab. Lombok Barat).  

Dari keempat lokasi ini, mempunyai tipe habitat yang berbeda. Desa Lendang Nangka yang terletak di 
Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, mempunyai karakteristik wilayah dataran tinggi dengan suhu 
lingkungan 27,80 C dan kelembaban udara 60,5 % serta lokasi budidaya masih dikelilingi oleh hutan primer. 
Desa Genggelang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara juga merupakan dataran tinggi dengan suhu lingkungan 
sebesar 290 C dengan kelembaban udara sebesar 70%, namun secara fisik terlihat bahwa lokasi budidaya 
dikelilingi oleh kebun yang ditanami bermacam tanaman buah. Desa Sigar Penjalin, Kec. Tanjung Kab. 
Lombok Utara adalah sebuah desa yang merupakan dataran rendah dan hanya berjarak 300 m dari pantai. 
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Desa Sira Lauk mempunyai suhu lingkungan sebesar 280 C dan kelembaban udara 71%. Lokasi terakhir 
adalah Desa Karang Bayan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh 
hutan yang ditanam oleh masyarakat dengan mayoritas tanaman buah. Dari keempat tipe habitat yang 
berbeda, Trigona spp dapat dibudidayakan dan berkembang dengan baik, hal ini dapat menyimpulkan bahwa 
trigona dapat beradaptasi dengan baik di semua kondisi habitat. Hal ini didukung data dari Nasution (2009) 
suhu ideal yang disukai trigona berkisar 260-350 C dan kelembaban 60 – 70%. Sedangkan menurut Rohmad 
(2012) suhu optimum untuk lebah adalah 33-340 C. 

 
Teknik Budidaya Lebah Madu Trigona spp 

Budidaya Trigona sp cukup mudah, akan tetapi mempunyai tahapan-tahapan tertentu dalam proses 
pembudidayaannya. Proses ini merupakan proses yang runut dan wajib dimengerti oleh pembudidaya. Proses 
budidaya trigona ini dijabarkan sebagai berikut : 
B.1. Proses Pengambilan Koloni Di Alam 

Tahap awal budidaya ini adalah pencarian koloni Trigona spp di alam yang kemudian akan 
dikembangkan menjadi koloni budidaya. Koloni Trigona spp di alam biasanya ditemukan di pohon 
lapuk, bambu, bebatuan, bahkan di tiang rumah penduduk. Trigona spp juga ditemukan bersarang di 
pohon kelapa, celah bebatuan, dan kotak listrik. Setelah ditemukan koloni, maka lokasi tempat koloni 
itu bersarang akan diambil untuk kemudian dipindahkan ke dalam stup (kotak/sarang buatan). Waktu 
pengambilan koloni di alam sebaiknya dilakukan pada sore hari. Hal ini untuk mengantisipasi agar 
semua anggota koloni yang sedang mencari nektar, getah dan polen pada siang hari dapat terangkut. 
Pengambilan koloni di alam biasanya diambil beserta tempat bersarangnya (bambu dan kayu lapuk) dan 
kemudian baru dipindahkan ke dalam stup. 

B.2. Pemindahan Koloni ke dalam Stup 
Pemindahan koloni dari alam ke dalam stup juga ada waktunya, lebih baik memindahkan koloni pada 
malam hari, ketika semua anggota koloni sudah kembali ke dalam sarangnya. Pemindahan koloni 
menggunakan cara tradisional. Tahap awal memindahkan koloni yaitu dengan menemukan ratu lebah-
nya dahulu. Setelah ratu lebah ditemukan, maka dipindahkan bersama dengan telurnya ke dalam sarang 
yang baru. Ketika ratu lebah dipindahkan, maka secara otomatis anggota kelompoknya akan mengikuti 
ratu yang dipindahkan. Untuk lebih meyakinkan anggota koloni akan sarang yang baru, maka perlu 
mengikis propolis dari sarang lamanya dan diletakkan/ ditempel di dekat pintu masuk sarang yang baru, 
diduga anggota koloni akan mengenali bau koloninya yang dikeluarkan dari propolis tersebut.  

Setelah koloni dipindahkan ke sarang/stup yang baru, diamkan stup selama kurang lebih 3-6 bulan 
agar koloni kembali sehat dan dapat membentuk pertahanan dirinya. Stup trigona dapat dimodifikasi 
sesuai dengan produk perlebahan yang akan dihasilkan. 

Yonisa (2007) menyatakan bahwa khusus untuk trigona, dapat memproduksi 3 jenis produk yaitu 
madu, propolis dan bee bread (Sila, 2014). Perlakuan yang dilakukan untuk menghasilkan salah satu 
dari produk tersebut cukup berbeda, yaitu : 
1. Madu. Untuk menghasilkan madu, maka perlu modifikasi sarang trigona. Sarang baru harus tertutup 

rapat, hanya dibuat 1 lubang saja sebagai jalur masuk dan keluar lebah madu dalam mencari nektar 
dan getah tanaman. Ukuran stup lebah madu Trigona spp belum ada standar bakunya, akan tetapi di-
usahakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ketebalan stup juga perlu diperhitungkan, ber-
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dasarkan Yonisa (2007) ketebalan stup antara 1-2 cm dengan permukaan halus, dapat meningkatkan 
produktifitas lebah trigona. Stup budidaya trigona dibuat rapat agar trigona tidak perlu membuat 
propolis terlalu banyak untuk menutup sarang, sehingga bisa fokus untuk memproduksi madu. 

2. Propolis. Untuk menghasilkan propolis lebih banyak, maka stup yang akan digunakan harus dimodi-
fikasi dengan membuat lubang-lubang. Fungsi dari lubang pada stup ini adalah merangsang trigona 
untuk memproduksi getah lebih banyak guna menutup lubang. Getah yang diproduksi tersebut yang 
mengandung propolis. Propolis adalah lem lebah yang dihasilkan oleh trigona dan digunakan untuk 
perlindungan diri dan menjaga kestabilan suhu pada sarang. Ketika stup dibuat berlubang, maka tri-
gona akan berusaha untuk menutup lubang terlebih dahulu sampai sarangnya dianggap sudah aman. 
Apabila trigona fokus pada pembentukan propolis, maka madu yang dihasilkan sedikit.  

3. Bee bread. Bee bread adalah kumpulan pollen yang dibungkus oleh kantung dan terdapat di dalam 
sarang (Sila, 2014). Bee bread ini dihasilkan dengan cara mengambil polen dari bunga yang ke-
mudian dicampur dengan air liur lebah trigona dan dibungkus dengan kantung sebagai persediaan 
pakan bagi anakan yang masih muda. 
 

B.3. Pemeliharaan Stup 
Setelah koloni dipindahkan dari stup alam ke dalam stup budidaya, stup dibiarkan tanpa perlakuan 

selama 3-6 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir gangguan dan memberikan waktu bagi tri-
gona untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Trigona tidak mempunyai sengat, sehingga 
trigona menggunakan lem lebahnya (propolis) untuk melindungi sarangnya dari serangan predator 
(Finstrom et al, 2011). Untuk mencegah predator masuk, sebaiknya setelah memindah koloni segera 
menutup sarang agar lalat tidak sempat meletakkan telurnya di dalam stup (Halcroft et al, 2011). Untuk 
tahap awal pemindahan, sebaiknya stup diletakkan di lokasi yang jauh dari predator. Pemeliharaan 
Trigona spp cukup mudah, karena tidak perlu menyediakan pakan karena sumber pakan banyak tersedia 
di alam. Salah satu sumber pakan Trigona spp adalah bunga rumput (Riendriasari et al, 2013), sehingga 
tidak perlu khawatir Trigona spp akan kehabisan pakan.  

Peletakan stup tidak membutuhkan lokasi khusus, stup dapat digantungkan di sekeliling rumah 
maupun digantungkan di pohon-pohon di pekarangan rumah. Namun, peletakan stup diusahakan tidak 
dijemur dibawah sinar matahari langsung. Hal ini akan menyebabkan sarang mencair dan suhu di dalam 
stup akan naik. Semakin panas suhu di dalam stup maka Trigona spp akan tidak nyaman dan akhirnya 
akan kabur. 

 
B.4. Pemanenan Produk Perlebahan 

Proses pemanenan produk perlebahan trigona ini meliputi 3 jenis produk perlebahan. Namun untuk 
di Lombok, pemanenan produk Trigona spp masih terbatas pada pemanenan madunya. Pemanenan pro-
polis dan bee bread belum dilakukan karena belum ada pasar yang mampu menerima propolis mentah. 
Untuk pengolahan produk perlebahan berupa bee bread masih dilakukan secara sederhana dan sudah 
mulai dipasarkan di lingkup kecil (Suadi, 2014).  

 Pemanenan madu lebah trigona cukup mudah, namun tetap harus mempertahankan kehiginies-
annya. Agar pemanenan madu trigona tetap higienis, ada beberapa cara, yaitu:  
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1. Usahakan pemanenan madu dilakukan di ruang tertutup untuk meminimalisasi banyaknya air yang 
terserap, karena madu mempunyai sifat mudah menyerap air (higroskopis). Pengambilan kantung 
madu disisir menggunakan pisau yang steril dan diambil dengan sendok, kemudian diletakkan di 
mangkuk.  

2. Kantung madu disobek dan ditiriskan, sehingga madu yang ada di dalamnya dapat merembes keluar 
dan diamkan beberapa saat. Proses penirisan jangan terlalu lama, karena dapat menyebabkan ba-
nyaknya air yang terserap oleh madu, dan menyebabkan kadar air madunya akan tinggi. 

3. Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Mappatoba Sila, proses pengemasan madu tidak seharusnya 
langsung dikemas setelah dipanen. Madu perlu melewati tahap pengendapan,sehingga kotoran dari 
madu bisa terangkat dan dibuang. Setelah diendapkan, maka madu dapat dikemas dan langsung 
ditutup rapat agar tidak banyak menyerap air. 

4. Peralatan pemanenan diusahakan steril dan bersih agar kehigienisan madu dapat terjamin. 
Setelah pemanenan madu dilakukan, produk perlebahan yang dapat dipanen adalah propolis. Proses 

pemanenan propolis sama dengan pemanenan madu, dilakukan dengan menggunakan pisau kikis. Sete-
lah madu ditiriskan, maka tersisa lilin yang berwarna coklat dan lengket. Lilin tersebut yang akan 
diproses lebih lanjut untuk menghasilkan propolis. Akan tetapi, proses pengolahan propolis yang dilaku-
kan tim BPTHHBK baru sampai pada tahap menghasilkan propolis mentah dalam bentuk cair dan 
belum dapat dikonsumsi. Untuk dapat dikonsumsi, dibutuhkan proses lebih lanjut. 

Untuk pemanenan bee bread, menggunakan sendok biasa dan diambil kantung yang ada bee 
breadnya. Hasil pemanenan diletakkan di mangkuk, kemudian bee bread dikeluarkan dari kantungnya. 
Bee bread yang masih basah kemudian dijemur sampai kering, kemudian diblender dan bisa digunakan 
sebagai obat penambah stamina. 

Perlu diingat agar koloni tidak kabur karena kondisi stup yang sudah penuh, perlu dilakukan 
pengecekan stup minimal 3 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar kondisi koloni selalu 
terkontrol dan dapat memanen sebelum kondisi stup penuh.  

 
Potensi Ekonomi Budidaya Lebah Madu Trigona spp 

Trigona dibudidayakan oleh masyarakat di Lombok karena terbukti dapat membantu perekonomian 
rumah tangga. Beberapa narasumber menyatakan bahwa membudidayakan Trigona spp sangat menguntung-
kan, karena produk perlebahannya khususnya madu harganya lebih mahal daripada harga madu lebah Apis 
sp. Harga madu Trigona spp mencapai Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 per botol (600ml), sedangkan madu 
Apis sp dihargai Rp 125.000 per botol (600ml). Data harga jual madu lebah madu Trigona spp di Lombok 
disajikan pada tabel 1. Sebagai perbandingan pada tabel 2 disajikan harga jual produk Trigona spp di luar 
Lombok. 
 
Tabel 1. Daftar Harga Produk Lebah Madu Trigona spp di Lombok 

Nama Peternak Asal 
Hasil Budidaya Trigona 

Madu Propolis Mentah Bee Polen 
Amiq Wir Genggelang 150.000/600ml - - 
Haji Hakim Sigar Penjalin 200.000/600ml - - 
Suhaedi Lendang Nangka 150.000/600ml - - 
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Suadi Karang Bayan 200.000/600ml - 5.000/kapsul 
Edi Kurniawan Rembiga 150.000/600ml - - 
Triko Slamet Gunung Sari 150.000/600ml - - 

 

Tabel 2. Daftar Harga produk Lebah Madu Trigona spp di Luar Lombok (Trubus, 2010) 

Nama Peternak Asal 
Hasil Budidaya Trigona 

Madu Propolis Mentah Bee Polen 
Sukandar Luwu Utara 60.000/liter 60.000/kg 60.000/kg 
Hendra Wijaya Bogor - Rp 78.571/6ml - 
Hamka Maddu Makassar - Rp 44.000/10cc - 

 

Selain harga jual madunya lebih mahal, cara pemanenan madunya cukup mudah, hanya menurunkan 
stup yang digantung di sekeliling rumah atau pohon, membuka stup dan memanen langsung tanpa khawatir 
disengat oleh lebah madu. Sedangkan pemanenan untuk Apis sp khususnya Apis dorsata membutuhkan 
perjuangan untuk mencari sarang ke dalam hutan. Setelah sarang ditemukan, masih memerlukan tenaga 
khusus untuk memanjat pohon dan memanen madunya. Disamping itu, masih khawatir apabila kemudian 
diserang dan disengat oleh lebah madu. 

Di sisi lain, pemanenan madu lebah madu trigona tidak membutuhkan tenaga ahli khusus, sehingga 
menghemat biaya pengeluaran untuk pemanenan. Untuk biaya pembuatan stup, Trigona spp ukurannya lebih 
kecil yaitu 25 cm x 14 cm x 10 cm (Abdillah, 2008) tanpa adanya sisiran sedangkan stup Apis cerana lebih 
besar yaitu ukuran 45 cm x 35 cm x 30 cm Sari et al (2013) dengan ukuran sisiran 45 cm x 35 cm sebanyak 6 
sisiran (Warisno, 2011) . Hal ini juga dapat menghemat biaya pembuatan stup karena bahan yang dibutuhkan 
untuk beternak Trigona spp lebih sedikit.  

 
KESIMPULAN 
1. Budidaya lebah Trigona spp mudah karena tidak menyengat, tidak membutuhkan tempat khusus, mudah 

beradaptasi, pakan tidak tergantung musim pembungaan dan harga madunya relatif mahal. 
2. Dalam budidaya Trigona spp perlu diperhatikan beberapa hal yaitu setelah pemindahan koloni ke stup 

yang baru harus segera ditutup untuk mencegah predator, pemindahan dilakukan pada sore atau malam 
hari agar semua koloni sudah kembali ke sarangnya, pengecekan stup dilakukan minimal 3 bulan sekali 
agar dapat mengontrol kondisi koloni, peletakkan stup dihindarkan dari sengatan matahari langsung untuk 
mencegah pelelehan sarang dan jauhkan dari jangkauan predator.  

3. Produk budidaya lebah madu Trigona spp terdiri dari madu, propolis dan polen dan nilai ekonomis yang 
paling menonjol adalah madu dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 200.000 per botol ukuran 600 ml. 
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ABSTRAK  
 

Cendana saat ini merupakan tanaman langka, hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jum-
lah tegakan Cendana yang ada di alam maupun di tempat penanaman baru seperti di Wanagama I. Mengingat 
pertumbuhan cendana yang sangat lambat sementara kebutuhan kayu cendana sebagai bahan baku 
pembuatan minyak atsiri makin meningkat dan kayu cendana baru dapat dipungut hasilnya setelah umur 20 
tahun maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan permudaan trubusan akar cendana agar kayu cendana 
ini dapat diperoleh dalam waktu yang singkat 

Cendana mempunyai kemampuan untuk membentuk tunas akar dan tunas tunggak yang cukup tinggi 
oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan tumbuh tunas akar dan jumlah akar yang 
mampu menghasilkan tunas, dengan cara melakukan pengolahan tanah di sekitar pohon induk, harapannya 
permudaan dari tunas akar ini dapat dipungut hasilnya lebih cepat daripada permudaan dari bijinya karena 
permudaan secara vegetatif ini akan menyerupai kedewasaan induknya 

Penelitian dilakukan dengan mengolah tanah disekitar pohon induk, dengan jarak 50 cm, 100 cm dan 
150 cm, satu tahun setelah diolah menunjukkan bahwa jumlah akar yang tumbuh tunas terbanyak (9,6 
batang) adalah pohon induk yang diolah tanahnya sampai 150 cm; rata-rata jumlah tunas terbanyak (4 tunas) 
didapati pada pohon induk yang diolah sampai 100 cm, namun untuk rata-rata tinggi tunas terdapat pada akar 
dari pohon induk yang diolah 50 cm dari pangkal batang dengan rata-rata tinggi tunasnya 67,5 cm. Untuk 
mempercepat regenarasi vegetatif akar cendana maka sebaiknya tanah di sekitar pohon induk diolah sampai 
50 cm dari pohon induk. 

 
Kata kunci: potensi, trubusan akar, bahan baku, minyak atsiri, cendana  
 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Cendana (Santalum album Linn.) merupakan salah satu jenis tanaman yang dipilih untuk pembang-
unan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia, karena jenis ini mempunyai nilai ekonomi tinggi dan meru-
pakan spesies endemik yang terbaik di dunia. Spesies cendana yang tumbuh di Indonesia terutama di NTT 
mempunyai keunggulan kadar minyak dan produksi kayu teras yang tinggi. Kayu cendana menghasilkan 
minyak atsiri dengan aroma yang harum. 

Pohon cendana dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Minyak 
dan kayu cendana umumnya digunakan sebagai wewangian pada dupa, kosmetik, parfum dan sabun. Kayu-
nya pun dapat dijadikan bahan ukiran yang indah sekaligus menebarkan aroma harum dan harganya cukup 
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mahal. Karena manfaat kayu cendana yang sangat banyak dan harga yang ditawarkan cukup besar, maka 
masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan penebangan, namun mereka tidak melakukan penanaman 
kembali akibatnya populasi cendana di Indonesia semakin sedikit bahkan dapat dikatakan langka.  

Sistem perakaran cendana dangkal dan menyebar sampai mencapai 30-40 meter. Sistem perakaran ini 
terdiri dari akar tunggang dan akar yang bercabang-cabang dan halus, dan jika akar dilukai maka akan tum-
buh tunas-tunas (tanaman anakan) (Sunanto, 1995). Potensi permudaan alam cendana yang berasal dari vege-
tatif tunas akar di lahan masyarakat di NTT cukup tinggi karena peluang gangguan terhadap tunas akar 
cukup besar, seperti akibat kegiatan pengelolaan lahan yang menyebabkan akar pohon induk cendana terluka 
atau terputus dan juga pengaruh kondisi lingkungan tumbuh yang berbeda di lahan masyarakat menyebabkan 
jumlah tunas akar akan tumbuh bervariasi (Surata, 2009). Selanjutnya dikatakan bahwa pertumbuhan tunas 
yang dihasilkan oleh pohon induk cendana bervariasi yaitu: jumlah tunas akar 0 – 13 anakan/pohon dengan 
rasio tingkat semai dan pancang 1:3, jarak tunas akar tumbuh dari pohon induk 1-9 m, dengan komposisi 
79% pada jarak < 3 meter dan 21% jarak � 3 m, kedalaman tumbuh tunas akar dari permukaan tanah 1-7 cm, 
dan ukuran diameter akar pohon induk yang menghasilkan tunas akar 1,5 cm – 3,0 cm.  

Mengingat bahwa kebutuhan kayu cendana sebagai bahan baku untuk industri minyak atsiri semakin 
meningkat sementara penanaman cendana dengan menggunakan biji keberhasilannya rendah, dan dari hasil 
penelitian Surata (2009) di lahan masyarakat di NTT tentang potensi permudaan alam akibat kegiatan 
pengelolaan cukup tinggi, jarak tunas dari pohon induk terbanyak adalah < dari 3 meter maka dilakukan 
penelitian di Wanagama I dengan mengolah tanah di sekitar pohon induk dengan jarak 50 cm, 100 cm dan 
150 cm, untuk mengetahui potensi pertumbuhan tunas akarnya. 

 
Tujuan Penelitian  
1. Mengetahui jumlah akar yang bertunas 
2. Mengetahui jumlah tunas yang tumbuh bada setiap akar 
3. Mengetahui tinggi tunas 
 
BAHAN DAN METODE 
Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah pohon induk cendana yang tumbuh secara alami di 
petak 5 Wanagama I 

 
Metode  

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan observasi lapangan untuk menentukan pohon induk yang akan 
diberi perlakuan pengolahan tanahnya, setelah diketemukan pohon induk sesuai dengan kriteria yaitu 
diameternya minimal 5 cm , dalam lokasi yang sama (kondisi tapak dan kelerengan) didapatkan 3 pohon 
induk maka selanjutnya tanah disekitar pohon induk diolah dengan lebar 50 cm, 100 cm dan 150 cm, 
penentuan ini ditujukan untuk mengurangi pengaruh faktor lingkungan dan faktor tanaman itu sendiri. Untuk 
masing-masing perlakuan menggunakan 10 pohon induk. Pengamatan dilakukan selama 3 kali, yaitu satu 
bulan setelah perlakuan, 3 bulan setelah perlakuan dan 1 tahun setelah pengamatan. Parameter yang diamati 
adalah: jumlah akar yang tumbuh tunas, jumlah tunas pada setiap akar dan tinggi tunas. Data yang diperoleh 
dirata-rata dan disajikan dalam bentuk grafik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian satu bulan setelah pengolahan tanah dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa jumlah tunas 

yang tumbuh pada akar bervariasi baik pada jarak 50 cm, 100 cm maupun 150 cm, data yang diperoleh 
disajikan pada Gambar 2. Hasil pengamatan 3 bulan setelah diolah disajikan pada Gambar 3 dan setelah satu 
tahun disajikan pada Gambar 4. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa satu bulan setelah tanah di sekeliling pohon diolah tunas akar sudah 
tumbuh, baik yang diolah 50 cm dari pohon induk maupun pada ukuran yang lain, dan nampak bahwa 
tumbuhnya tunas tidak sama baik jumlah maupun waktunya. Setelah diukur yang datanya disajikan pada 
Gambar 2, dapat dikatakan bahwa rerata jumlah akar yang tumbuh tunas terbanyak adalah pada pohon induk 
yang diolah tanah disekitarnya selebar 100 cm, untuk rerata jumlah tunas terbanyak adalah pada lebar 50 cm 
demikian juga untuk rerata tinggi tunasnya.  

Hasil pengamatan yang ditunjukkan pada Gambar 3 dan 4, terlihat bahwa jumlah akar yang tumbuh 
tunas semakin lebar pengolahan tanah maka semakin banyak akar yang tumbuh tunasnya, mungkin karena 
semakin luas tanah yang diolah maka akar yang terluka juga semakin banyak. Sebagaimana diketahui bahwa 
kondisi lahan di Petak 5, Wanagama I mencirikan kawasan kritis dengan solum yang sangat dangkal dan 
berbatu bahkan sebagian besar merupakan singkapan batuan (Supriyo, 2004 dalam Pramoedibyo dkk., 2004). 
Pada umumnya tanaman yang tumbuh pada tanah yang solumnya dangkal akan membentuk sistem perakaran 
lateral yang semakin luas untuk mendapatkan air maupun unsur hara, demikian juga tanaman cendana yang 
tumbuh di petak 5 Wanagama I akan membentuk perakaran yang semakin luas, sehingga dengan pengolahan 
tanah yang luas banyak akar yang terluka dan akan tumbuh tunasnya pada akar yang terluka tadi. 
Perkembangan akar sangat tergantung pada lingkungan tanah diantaranya adalah: suhu, oksigen, kesuburan 
dan rintangan mekanis (Daniel, dkk, 1979). 

Rerata jumlah tunas yang tumbuh pada pengamatan pertama yang paling banyak adalah pada induk 
yang tanahnya diolah selebar 50 cm, namun pada pengamatan kedua dan ketiga terdapat pada pohon yang 
tanahnya diolah selebar 100 cm. Untuk rerata jumlah akar yang tumbuh tunas dan retata tinggi tunas terjadi 
perbandingan terbalik, semakin banyak akarnya maka rata-rata tinggi tunasnya semakin kecil. Pada induk 
yang diolah tanahnya selebar 50 cm, rata-rata tinggi tunasnya paling tinggi, hal ini mungkin karena tunas 
yang tumbuh lebih dekat dengan induknya mendapat suplai makanan yang lebih besar daripada tunas yang 
tumbuh lebih jauh dari induknya. Karbohidrat sangat penting sebagai cadangan makanan yang akan 
dipergunakan stek untuk tumbuh dan bertahan hidup sebelum bisa memproduksi karbohidrat sendiri, pangkal 
cabang/akar umumnya mempunyai kandungan karbohidrat lebih tinggi dibandingkan bagian ujung, 
sebaliknya bagian ujung cabang mempunyai konsentrasi hormon auksin endogen lebih tinggi dibandingkan 
bagian pangkal cabang/akar (Hartmann dan Kester, 1986).  

Tunas akar dapat tumbuh pada berbagai ukuran akar, mulai dari yang berukuran 2 ml sampai 1,5 cm, 
dan pada umumnya tumbuh pada akar terbuka atau tidak tertimbun tanah lagi, rata-rata pada kedalaman 25 
cm dari permukaan tanah. Pada pengamatan 3 bulan setelah pengolahan tanah ada beberapa tunas yang telah 
tumbuh akar baru seperti pada Gambar 5. Hal ini menunjukkan bahwa trubusan akar dapat berkembang 
menjadi tanaman baru, karena adanya rangsangan dari luar yaitu pengolahan tanah yang menyebabkan 
oksigen dapat sampai ke akar dan porositas tanah menjadi lebih baik, sehingga air juga dapat masuk ke 
dalam tanah. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Soeseno (1977) , yang mengatakan bahwa faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap pembiakan vegetatip yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam 
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yaitu faktor yang dipengaruhi oleh sifat-sifat morpologis, anatomis dan fisiologis, yang beraksi karena 
rangsangan faktor luar, yang menyebabkan biakan membentuk atau tidak membentuk akar-akar, tumbuh 
sampai merupakan tanaman baru. Yang termasuk faktor dalam adalah: umur pohon induk, tempat cabang 
dalam pohon induk, persediaan makanan, callus formasi, etiolasi, perhubungan kadar air, hormon. Sedang 
faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan pembiakan vegetatip adalah: media, iklim, kelembaban, 
temperatur, dan keadaan cahaya.  

 

 
                      1                                        2                                         3 

 
      4          5             6 

 
     7           8    9 

Gambar 1. Tunas yang tumbuh pada akar dengan pengolahan tanah 150 cm dari pohon induk (1,2, 3), 100 
cm dari pohon induk (4, 5, 6); 50 cm dari pohon induk (7, 8, 9) 
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ABSTRAK 

 
Gaharu merupakan salah satu jenis andalan setempat dan tergolong hasil hutan bukan kayu yang 

memiliki nilai komersial yang tinggi dalam dunia perdagangan, sebab memiliki berbagai kegunaan seperti 
pembuatan parfum, kosmetik, dan obat-obatan, dan kulit batangnya dapat digunakan sebagai bahan anyaman 
seperti tas, topi, keranjang, dan tali. Pertumbuhan gaharu di sela karet setelah berumur 12 bulan, riap tinggi 
34,87 – 39,87 cm/tahun dan riap diameter 0,1 cm/tahun dan pertumbuhan tanaman terbaik pada intensitas 
cahaya 40 - 50 %. Pertumbuhan gaharu di sela Akasia umur 12 bulan, pertumbuhan tinggi rata-rata 96 cm, 
rata-rata diameter bibit 0,45 cm dan lebar tajuk 30,2 cm. Pengalaman di lapangan bahwa teknik pengadaan 
benih, persiapan bibit siap tanam dan teknik penanaman gaharu di lapangan penanaman mudah dilakukan. 
Berdasarkan data bahwa jenis gaharu termasuk langka dan telah memasuki Apendix II serta melihat prospek 
gaharu ke depan, maka perlu dilakukan segera budidaya jenis tumbuhan penghasil gaharu agar potensi dan 
kelestarian jenis tersebut dapat dipertahankan, sehingga tidak mengalami kelangkaan ataupun kepunahan 
jenis gaharu terutama di Kalimantan Selatan. Dalam rangka pengembangan budidaya gaharu, teknik 
penanaman dapat dilakukan di sela tanaman akasia atau di sela tanaman karet dan pada intensitas cahaya 
antara 40 – 50 %.  
 
Kata kunci : gaharu, andalan, pengembangan, Kalimantan  
 

 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Hutan alam Kalimantan kaya akan jenis-jenis pohon, disamping menghasilkan kayu sebagai produk 
utama juga hasil hutan bukan kayu (HHBK). Salah satu jenis HHBK yang memiliki nilai komersial yang 
tinggi dalam dunia perdagangan yaitu tumbuhan penghasil Gaharu (Aquilaria spp.). Jenis ini termasuk famili 
Thymeleaceae. 

Gaharu merupakan salah satu jenis andalan setempat yang memiliki nilai komersial yang tinggi dalam 
dunia perdagangan. Gaharu diperoleh dari gumpalan resin berbentuk padat yang memiliki warna coklat 
kehitaman sampai hitam serta berbau harum yang terdapat di bagian kayu atau juga pada akar dari jenis 
tumbuhan penghasil gaharu tersebut dan telah pula mengalami perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi 
oleh sejenis jamur dimana jenis ini salah satu kelompok hasil hutan bukan kayu. Produk dari tumbuhan 
penghasil gaharu ini berguna sebagai bahan parfum (wawangian), kosmetik dan obat-obatan (Schuitemaker, 
1988) dalam Rayan (2006). Kulit batang gaharu dapat digunakan sebagai bahan anyaman seperti tas, topi, 
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keranjang, dan tali (Heyne, 1987; Sidiyasa dan Suharti, 1987 ; Tantra, 1981). Harga gaharu mencapai lebih 
dari Rp. 10.000.000,- per kg. 

Tumbuhan penghasil gaharu terdiri dari beberapa jenis pohon yaitu : 1) Aquilaria microcarpa, 2) 
Aquilaria malaccensis Lamk., 3) Aquilaria hirta Ridley, 4) Aquilaria agallocha Roxb, dan 5) Aquilaria 
moszkowskii Gilg. Jenis yang memiliki kualitas paling baik dari ke-5 jenis tersebut adalah Aquilaria 
malaccensis Lamk, sebab jenis ini mempunyai tinggi pohon 15 meter sampai 18 meter serta memiliki 
diameter hingga mencapai 50 cm. Jenis gaharu ini tumbuh pada dataran tinggi dengan kulit kayu berwarna 
keputihan (Heyne, 1987) dalam Rayan (2003). Di Kalimantan nama tumbuhan penghasil gaharu (Aquilaria 
spp.) adalah gaharu mengkaras, gaharu onkaras, gaharu tekaras atau gaharu tengkaras. Daerah penyebaran 
gaharu adalah di pulau Sumatera, seluruh Kalimantan dan Nusa Tenggara. Dengan memiliki nilai ekonomis 
yang tinggi dari jenis gaharu tersebut, maka jenis tumbuhan ini banyak diburu oleh masyarakat untuk 
dipanen akibatnya potensi tumbuhan penghasil gaharu semakin tahun cenderung menurun, sehingga menim-
bulkan kekhawatiran terjadinya kelangkaan jenis gaharu bahkan dimasa mendatang, jenis ini akan meng-
alami kepunahan bila tidak dilakukan budidayanya.  

Di dalam pertemuan CITES (The Conservation on the International Trade of Endengared species of 
Wild Flora) di Florida, Amerika Serikat pada tahun 1994 disebutkan bahwa Aquilaria malaccensis termasuk 
tumbuhan langka dengan status Appendix II. Sehubungan dengan semakin langkanya jenis gaharu tersebut di 
atas, maka perlu segera dilakukan budidaya jenis tumbuhan penghasil gaharu. Untuk itu perlu segera 
dikuasai teknik silvikultur jenis gaharu yang meliputi teknik pengadaan benih, teknik pengadaan bibit, teknik 
persiapan lahan, teknik penanaman, teknik pemeliharaan, teknik penyuntikan (teknologi inokulasi), teknik 
pemanenan serta teknik penyulingan (penguapan). 

Dengan kelangkaan dan kegunaan serta nilai ekonmis yang tinggi tumbuhan gaharu tersebut, maka 
jenis ini berpotensi untuk dikembangkan khususnya di Kalimantan Selatan.  

 
Tujuan  

Penulisan paper ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat petani di sekitar hutan 
tentang potensi dan pengembangan jenis tumbuhan penghasil gaharu (Aquilaria spp.) khususnya di 
Kalimantan Selatan. 

 
SIFAT BOTANIS TUMBUHAN PENGHASIL GAHARU (Aquilaria spp.) 
Botanis dan Diskripsi Tumbuhan Gaharu 
Taksonomi tumbuhan gaharu adalah sebagai berikut : 

Divisio             :  Spermatophyta 
Sub Divisio    :  Angiospermae 
Class              :  Dicotyledonae 
Famili              :  Thymelaceae 
Genus             :  Aquilaria 
Species           :  Aquilaria Malaccensis 

Tumbuhan gaharu merupakan salah satu jenis komoditi hasil hutan bukan kayu dengan produk 
gubalnya yang mengandung damar wangi dan jenis ini telah lama diperdagangkan sebagai komoditi elite 
untuk keperluan berbagai bahan baku industri. 
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Pohon ini memiliki tinggi antara 15-18 m (Heyne, 1987) atau dapat pula mencapai lebih dari 40 m 
(Sumarna, 2001) dengan diameter 50 sampai 60 cm. Gaharu memiliki bentuk batang tidak persis membulat, 
lurus, berbanir tebal, memiliki batang licin dan kadang beralur. Kulit kayu ada yang berwarna gelap sampai 
keabu-abuan, seluruh kulit bagian dalam putih kekuning-kuningan, lembut, kulit mudah lepas, dalam satu 
lembar batangnya menghasilkan semacam serat yang putih mengkilap seperti perak (Coner, 1951). Kayu 
berwarna putih dan lunak dan kayunya memiliki kayu gubal, kayu gaharu kurang baik untuk bahan bangunan 
karena kayunya ringan. Tumbuhan gaharu dapat tumbuh mulai dari hutan pantai, rawa, hutan dataran rendah 
sampai hutan pegunungan dengan ketinggian tempat 0-2400 m di atas permukaan laut (dpl). Jenis gaharu 
(Aquilaria spp.) yang banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan dapat tumbuh di dataran rendah, lereng 
dan punggung bukit sampai ketinggian 750 m dpl. Jenis Cyrinops sp. (Nusa Tenggara) dapat tumbuh pada 
daerah perbukitan sampai dengan pegunungan dengan topografi berat, kondisi tanah lempung berpasir, 
bahkan dapat juga tumbuh pada daerah berbatu. Jenis Gonystylus bancanus lebih menyukai hutan rawa tanah 
gambut sampai ketinggian 200 m dpl. Pohon gaharu dapat pula tumbuh pada hampir semua jenis tanah pada 
ketinggian 5 – 850 m dpl, dan menghendaki curah hujan dan kelembaban yang tinggi (Dinas Perindustrian 
Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi dan Kelompok Usaha LSM “Gaharu Persada Balangan”, 
2005).  

Di Indonesia gaharu telah dikenal sejak tahun 1200-an yang ditunjukan oleh adanya perdagangan dari 
wilayah Palembang (Sumatera Selatan) dan Kalimantan Barat ke masyarakat Kwang Tung dari dataran 
China (Sumarna, 2006). Berdasarkan pengalaman di lapangan, gaharu terbentuk akibat terjadinya infeksi 
pohon penghasil oleh mikroba penyakit melalui luka pada batang dan patahnya percabangan. Hasil isolasi 
diketahui beberapa jenis jamur yang dijumpai pada isolat dari pohon terinfeksi adalah Fusarium sp., 
Acremonium sp., Phytium sp., Libertella sp., Lasiodiplodia sp., Trichoderma sp., Thielaviopsis sp., dan 
Scytalidium sp. Hasil pemurnian menunjukkan bahwa dominasi jenis jamur pembentuk gaharu berasal dari 
jenis Fusarium sp. (Sumarna, 2006). Daerah produksi gaharu yang menjadi sasaran buruan masyarakat, 
secara umum diperoleh dari hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Irian Jaya dan 
Nusa Tenggara (Hartoyo, et al., 1988) dalam Sumarna (2006).  

Gaharu (Aquilaria spp.) merupakan salah satu jenis andalan setempat yang memiliki nilai komersial 
yang tinggi dalam dunia perdagangan. Gaharu diperoleh dari gumpalan resin berbentuk padat yang memiliki 
warna coklat kehitaman sampai hitam serta berbau harum yang terdapat di bagian kayu atau juga pada akar 
dari jenis tumbuhan penghasil gaharu tersebut dan telah pula mengalami perubahan kimia dan fisika akibat 
terinfeksi oleh sejenis jamur dimana jenis ini salah satu kelompok hasil hutan bukan kayu. Produk dari 
tumbuhan penghasil gaharu ini berguna sebagai bahan parfum (wawangian), kosmetik dan obat-obatan 
(Schuitemaker, 1988) dalam Rayan (2006). Kulit batang gaharu dapat digunakan sebagai bahan anyaman 
seperti tas, topi, keranjang, dan tali (Heyne, 1987; Sidiyasa dan Suharti, 1987 ; Tantra, 1981). Harga gaharu 
mencapai lebih dari Rp. 10.000.000,- per Kg. 

Di pasaran dalam negeri, kualitas gaharu dikelompokkan menjadi enam (6) kelas mutu yakni : 1) 
Super (Super King, Super, Super AB), 2) Tanggung, 3) Kacangan (Lacangan A, B, dan C), 4) Teri (Teri A, 
B, C, Teri kulit A, B), 5) Kemedangan (A, B, C), dan 6) Suloan (Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan, 2008). Klasifikasi mutu tersebut berbeda dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 
membagi mutu gaharu menjadi tiga (3) bagian yaitu : 1) Klas gubal, 2) Kemedangan, dan 3) Klas Abu. 
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Dengan adanya perbedaan klasifikasi tersebut hal ini sering merugikan masyarakat pemburu/pencari gaharu 
sebab tidak didasari dengan kriteria yang jelas. 

Tumbuhan penghasil gaharu terdiri dari beberapa jenis pohon yaitu : 1) Aquilaria microcarpa, 2) 
Aquilaria malaccensis Lamk. , 3) Aquilaria hirta Ridley, 4) Aquilaria agallocha Roxb, dan 5) Aquilaria 
moszkowskii Gilg. Jenis yang paling baik dari ke-5 jenis tersebut di atas adalah Aquilaria malaccensis Lamk, 
sebab jenis ini mempunyai tinggi pohon 15 meter sampai 18 meter serta memiliki diameter hingga mencapai 
50 cm. Jenis gaharu ini tumbuh pada dataran tinggi dengan kulit kayu berwarna keputihan (Heyne, 1987) 
dalam Rayan (2003). Di Kalimantan nama tumbuhan penghasil gaharu (Aquilaria spp.) adalah gaharu 
mengkaras, gaharu onkaras, gaharu tekaras atau gaharu tengkaras. Daerah penyebaran gaharu adalah di pulau 
Sumatera dan Kalimantan. Dengan memiliki nilai ekomomis yang tinggi dari jenis gaharu tersebut, maka 
jenis tumbuhan ini banyak diburu oleh masyarakat untuk dipanen, yang barang tentu mengakibatkan potensi 
tumbuhan penghasil gaharu ini semakin tahun cenderung menurun, sehingga akan menimbulkan 
lekhawatiran terjadinya kelangkaan jenis gaharu tersebut bahkan suatu saat jenis ini akan mengalami 
kepunahan bila tidak dilakukan budidaya jenis gaharu tersebut. Di dalam pertemuan CITES (The 
Conservation on the International Trade of Endengared species of Wild Flora) di Florida, Amerika Serikat 
pada tahun 1994 bahwa Aquilaria malaccensis termasuk tumbuhan langka dengan status Appendix 
II.Sehubungan dengan semakin langkanya jenis gaharu tersebut di atas, maka perlu segera dilakukan 
budidaya jenis tumbuhan penghasil gaharu (Aquilaria spp.) tersebut yang meliputi teknik pengadaan benih, 
teknik pengadaan bibit, teknik persiapan lahan penanaman, teknik penanaman dan teknik pemeliharaan.  

 
Hama dan Penyakit 

Hama yang sering dijumpai yang menyerang tanaman muda gaharu adalah jenis hama pemakan daun 
seperti kutu pucuk, ulat dan belalang. Sedangkan yang menyerang tanaman yang lebih besar adalah ulat 
daun. Serangan hama ini menyebabkan daun berlubang kecil tampak adanya bekas geretan yang semakin 
lama semakin membesar dan akhirnya tinggal tulang daun.  
 
BAHAN DAN METODE 
Persiapan Bibit 

Benih tanaman gaharu dikumpulkan dengan cara mengunduh buah dari pohon induk atau mengum-
pulkan buah yang telah jatuh di sekitar pohon induk. Buah yang telah dikumpulkan disortir dengan cara 
memisahkan biji dari daging buah. Biji/benih tanaman gaharu bersifat rekalsitran, sebaiknya segera dise-
maikan. Sebelum disemaikan, biji/benih terlebih dahulu direndam dengan air dingin selama 6 – 12 jam. 
Setelah itu dilakukan penaburan benih pada bak atau bedengan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Benih 
dapat ditabur pada bak/bedengan dengan menggunakan media pasir dan disiram secukupnya. Setelah berke-
cambah kurang lebih 1 – 6 minggu lalu kecambah tersebut di sapih ke dalam polybag yang telah diper-
siapkan dengan menggunakan media gambut + sekam padi (7 : 3), atau menggunakan media sapih : top soil 
+ sekam (1 : 1). Media yang digunakan sebagai media sapih di persemaian umumnya harus memiliki kriteria 
sebagai berikut : 1) sarang (aerasi baik), 2) ringan, 3) murah, dan 4) mudah didapat.  

Bibit yang telah disapih ke polybag dilakukan penyiraman setiap hari pagi dan sore dengan terlebih 
dahulu memperhatikan kondisi tanah di polybag tersebut. Hal ini penting untuk menentukan banyaknya air 
yang diberikan untuk penyiraman bibit Gaharu di persemaian. Setelah bibit dipersemaian berumur 5 – 6 
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bulan, bibit tersebut diperkirakan telah memiliki tinggi 25 – 45 cm. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 
kekompakan akar dengan media sapih yang digunakan dan dinilai telah kompak antara akar bibit dengan 
media sapih, kemudian bibit tersebut dinyatakan siap untuk diangkut ke lapangan dan ditanam pada lahan 
yang telah dipersiapkan sesuai yang direncanakan. Di samping pengadaan bibit dengan benih/biji (generatif) 
dapat pula dilakukan dengan cabutan anakan alam dan dengan vegetatif (stek). Pada kegiatan penanaman 
gaharu yang telah dilakukan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Desa Lumpangi, Kecamatan 
Loksado dimana bibit yang digunakan berasal dari cabutan anakan alam dari pohon induk gaharu alam dari 
Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan yang telah disemaikan dalam polybag dan telah 
dipelihara dipersemaian selama 10 bulan. Dari pengalaman penulis di lapangan membuktikan bahwa 
kegiatan pengadaan benih dan penyiapan bibit siap tanam secara teknik mudah dilakukan baik teknik 
pengunduhan biji/benih, pengadaan bibit siap tanam asal biji/benih dan cabutan anakan alam serta melalui 
stek. Berikut ini foto bibit di persemaian umur 10 bulan dan foto paking bibit sebelum di angkut ke lapangan 
penanaman. Foto bibit di persemaian seperti pada Gambar 1, sedangkan foto bibit setelah pengepakan 
sebelum diangkut ke lapangan penanaman seperti pada Gambar 2 berikut. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Gambar 1.  Foto bibit gaharu di persemaian      Gambar 2.  Foto bibit gaharu setelah pengepakan 
                    umur 10 bulan                                                            sebelum diangkut ke lapangan  
 

Persiapan Lahan 
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah memilih dan menentukan lokasi penanaman. Persiapan lahan 

dilakukan dengan sistem jalur yaitu dengan menebas tumbuhan bawah dan tingkat pancang di sepanjang 
jalur tanam dengan lebar 1-1,5 m dan setiap jarak 5 m di pasang ajir tanam pada masing-masing jalur 
tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Lubang tanam yang dibuat disesuaikan 
dengan ukuran polybag pada bibit yang akan dibudidayakan. Lubang tanam dapat dibuat 20 x 20 cm, atau 30 
x 30 cm, hal ini sangat tergantung kondisi lapangan penanaman dan disesuaikan dengan rencana yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Persiapan lahan dapat dilakukan pada lahan yang telah tersedia pohon/vegetasi baik 
itu tanaman ataupun hutan sekunder yang telah mengalami kerusakan akibat kebakaran, bekas perladangan 
dan lain sebagainya. Sebagai contoh penanaman dapat dilakukan pada sela tanaman karet (Heveabra-
siliensis), di sela akasia (Acasia auriculiformis), dan jenis tanaman lain yang dinilai cocok sebagai pohon 
pendamping tanaman penghasil gaharu, sebab jenis gaharu termasuk jenis semitoleran. 

 
 

1 2 
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Penanaman 
Setelah lapangan penanaman dinyatakan siap, kemudian dilakukan penanaman pada lubang tanam 

yang telah dibuat sebelumnya. Jarak tanam baik di sela tanaman karet, di sela akasia dan pada tapak alang-
alang dibuat 5 x 5 m. Hal ini tergantung kondisi lapangan penanaman dan vegetasi yang terdapat pada lokasi 
penanaman gaharu. Teknik penanaman dilapangan mudah dilakukan dengan jarak tanam disesuaikan dengan 
faktor kondisi lapangan dan vegetasi yang telah ada di lokasi tersebut.  

 
Pemeliharaan 

Pemeliharaan dimaksudkan agar tanaman yang dilembangkan terhindar dari jenis gulma yang meng-
ganggu perkembangan tanaman tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah menebas tum-
buhan/gulma pengganggu tanaman serta dilakukan penyiangan, agar tanaman yang dikembangkan tumbuh 
optimal. Pemeliharaan tanaman dapat dilakukan minimal 6 bulan sekali, sehingga tanaman bebas dari tum-
buhan/gulma pengganggu sekaligus memberikan ruang tumbuh pada tanaman yang dikembangkan/dibu-
didayakan agar mendapat sinar matahari yang cukup untuk proses fotosintesa.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tumbuhan gaharu alam 

Pengamatan tumbuhan penghasil gaharu alam dilakukan di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi, 
Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Lokasi ini terletak pada ketinggian 110 meter dpl. Pengambilan 
data dilakukan dengan menunjuk sebanyak 8 tumbuhan alam gaharu secara acak dan kemudian pengukuran 
parameter tinggi total dan bebas cabang (m), diameter batang (cm), dan lebar tajuk (m). Data pengukuran 
tegakan alam gaharu, disajikan pada Tabel 1 dan pertumbuhan tinggi, diameter dan lebar tajuk gaharu alam, 
dapat dilihat pada Grafik 1 berikut. 

 
Tabel 1.  Data pengukuran tumbuhan gaharu alam di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten 

Balangan Kalimantan Selatan 

No. 
Tinggi (cm) 

Diameter (cm) Lebar tajuk 
(cm) 

Intensitas cahaya 
(%) Bebas cabang (m) Total (m) 

1 10 15 20 11,0 

Rata-rata Intensitas 
cahaya 40-70 % 

2. 9 14 18 9,5 

3. 8 12 15 9,0 

4. 8,5 15 13 8,0 

5. 6 11 12 7,5 

6. 9 18 30 13,0 

7. 7 16 22 10,5 

8. 8 14,5 19 8,5 

	 65,5 115,5 149 77  

Rerata 8,2 14,4 18,6 9,6  

Sd 1,3 2,2 5,8 1,8  
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Grafik 1.  Rata-rata tinggi, diameter dan lebar tajuk tegakan gaharu alam  

di Desa Kasai, Kecamatan BatuMandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 
 

Pada Tabel 1 di atas tampak bahwa tumbuhan/tegakan alam gaharu memiliki tinggi total rata-rata 14,4 
m, rata-rata diameter 18,6 cm dan rata-rata lebar tajuk 9,6 m dan standar deviasi antara 1,3 sampai 5,8. 
Tegakan gaharu alam berdasarkan plot pengamatan di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi tersebut 
mempunyai pertumbuhan tinggi rata-rata 14,4 m, diameter rata-rata 18,6 cm serta intensitas cahaya berkisar 
antara 40-70 %. Sedangkan data standar deviasi tampak kecil yaitu berkisar antara 1,3 – 5,8, hal ini 
menunjukkan bahwa baik parameter tinggi tegakan, diameter batang dan lebar tajuk adalah seragam. 
Berdasarkan tinggi dan diameter tegakan alam tersebut berpotensi dan menjanjikan untuk dijadikan sebagai 
pohon induk sebagai sumber benih atau anakan alam atau dapat pula diinokulasi untuk mempercepat 
produksi gaharu.  

Penulis menyarankan berdasarkan data tumbuhan gaharu alam saat ini tergolong langka, maka 
tumbuhan/tegakan gaharu alam yang terdapat di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi perlu dipertahankan 
sebagai pohon induk untuk dijadikan sebagai sumber benih agar dapat dipertahankan keberadaan jenis 
gaharu tersebut. 

Menurut Dian Lazuardi (perscom. Desember 2008) mengatakan bahwa ukuran diameter minimal 15 
cm yang diinokulasi di Desa Abiro, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan 
Selatan telah menunjukkan aroma harum pada lubang boran setelah satu tahun diinokulasi. Gambar gaharu 
setelah diinokulasi di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. Sedangkan 
Gambar 4 dan 5 adalah Tegakan gaharu alam di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. 

 
Gambar 3 : Tegakan Gaharu yang sudah di Inokulasi di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi 
Gambar 4 dan 5 : Tegakan Gaharu alam di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan 
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Bimbingan Teknis pada Masyarakat  
Bimbingan teknis tentang budidaya tanaman gaharu dilakukan di rumah Ketua RT dengan mengum-

pulkan masyarakat setempat yang berdomisili di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado dimana jumlah 
masyarakat yang hadir sebagai peserta untuk mendapatkan bimbingan teknis dari Nara Sumber adalah seba-
nyak 25 orang. Teknis pelaksanaannya adalah Nara Sumber oleh : Ir. Sudin Panjaitan, MP. menyampaikan 
informasi teknis dengan judul “Prospek dan Teknik Budidaya Tumbuhan Penghasil gaharu (Aquilaria

spp.) di Kalimantan Selatan” selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan diskusi/tanya jawab selama 90 
menit. Dari pertemuan tersebut tampak bahwa masyarakat setempat sangat antusias dan memiliki keinginan 
mengembangkan tumbuhan gaharu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas lahan 
meningkat, hal ini terbukti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teknik budidaya 
gaharu mulai dari teknik pengunduhan buah dan produksi bibit berkualitas, persiapan lahan, teknik 
penanaman, teknik penyuntikan, pemeliharaan dan pemanenan hasil dan dengan segala permasalahannya.  

 
Pertumbuhan Tanaman Gaharu umur 12 bulan 

Pertumbuhan tanaman gaharu setelah berumur 12 bulan (Tanam Desember 2007), disajikan pada Tabel 
2, dan Tabel 3. Pada Tabel 2 tampak bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman 84,4 cm selama 12 bulan, 
sedangkan tinggi awal tanaman adalah antara 40-50 cm dan rata-rata diameter 0,5 cm. Berarti riap tinggi 
mencapai 34,87 sampai 39,87 cm/tahun dan riap diameter 0,1 cm/tahun. Data ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan tanaman terbaik terjadi pada intensitas cahaya 40 - 50 %. Hal ini sesuai dengan sifat dari 
tumbuhan gaharu tersebut dimana jenis ini mempunyai sifat semi toleran artinya untuk tumbuh dan 
berkembang optimal, jenis gaharu memerlukan intensitas cahaya yang cukup untuk proses pertumbuhannya. 
Grafik pertumbuhan tanaman gaharu setelah berumur 12 bulan disajikan pada Grafik 2, 3 dan 4. Foto 
tanaman gaharu di sela tanaman karet umur 12 bulan seperti pada Gambar 6, 7, 8 dan 9. 

Tabel 2. Data pertumbuhan tanaman gaharu pada tapak di sela tanaman karet umur 12 bulan di Desa 
Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

No. Tinggi (cm) Diameter (cm) Lebar tajuk (cm) Intensitas cahaya (%) Keterangan 
1 74 0,5  40 Lereng 
2. 140 0,7 45 50  
3. 67 0,6  50  
4. 74 0,4 20 50  
5. 44 0,4 15 30  
6. 92 0,5 22 50  
7. 97 0,5 30 50  
8. 105 0,5 30 50 Punggung 
9. 78 0,6 26 50  

10. 66 0,5  40 Ternaung 
11. 76 0,5 20 50  
12. 98 0,6 40 40 Ternaung 
13. 125 0,7 30 50  
14. 50 0,3 15 35 Punggung bukit 
15. 80 0,4 30 50  
	 1266 7,70 323,0 658,0  

Rerata 84,4 0,5 26,92 45,67  
Sd 25,87 0,11 9,25 6,78  
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Grafik 2. Rata-rata tinggi tanaman gaharu umur 12 bulan di sela tanaman karet di Desa Lumpangi 
Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3. Rata-rata diameter tanaman gaharu umur 12 bulan di sela tanaman karet di Desa Lumpangi 
Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Grafik 4. Rata-rata lebar tajuk tanaman gaharu umur 12 bulan di di karet umur 12 bula  

di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
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Gambar 6, 7, 8 dan 9. Foto tanaman gaharu di sela tanaman karet umur 12 bulan di Desa Lumpangi, 
                                    Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Propinsi Kalimantan Selatan  

Tabel 3. Data pertumbuhan tanaman gaharu pada tapak di sela tanaman Akasia (Acacia auricoliformis) 
umur 12 bulan di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado  Kabupaten Hulu Sungai Selatan  

No. Tinggi (cm) Diameter (cm) Lebar tajuk 
(cm) 

Intensitas 
cahaya (%) Keterangan 

1 85 0,3 20 30 Lereng bawah 
2. 60 0,3 25 40 Lereng tengah 
3. 104 0,4 30 50 Lereng tengah 
4. 100 0,4 32 50 Lereng atas 
5. 90 0,4 25 35 Lereng atas 
6. 103 0,4 20 50  
7. 60 0,4 25 35  
8. 95 0,6 30 30 Terbuka 
9. 155 0,7 55 50 Punggung bukit 

10. 108 0,6 40 50  
	 960 4,5 302 420  

Rerata 96 0,45 30,2 42  
Sd 26,88 0,14 10,56 8,88  
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Pada Tabel 3 di atas tampak bahwa setelah tanaman berumur 12 bulan, rata-rata pertumbuhan tinggi 
sebesar 96 cm, rata-rata diameter bibit (0,45 cm) dan lebar tajuk sebesar 30,2 cm. Sedangkan intensitas 
cahaya berkisar antara 30 sampai 50 % (rata-rata 42 %). Foto tanaman gaharu di sela tanaman Akasia setelah 
berumur 12 bulan dapat dilihat pada Gambar 10,11,12,13 dan 14. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grafik 5. Rata-rata tinggi tanaman gaharu umur 12 bulan di sela Acacia auriculiformis di Desa Lumpangi 
Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafik 6. Rata-rata diameter tanaman gaharu umur 12 bulan di sela tanaman Acacia auriculiformis di Desa 

Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 7. Rata-rata lebar tajuk tanaman gaharu umur 12 bulan di sela tanaman Acacia auriculiformis umur 12 
bulan di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
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Gambar 10,11,12,13 dan 14 : Foto tanaman gaharu di sela tanaman Akasia umur 12 bulan  
di Desa Lumpang Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

KESIMPULAN 
1.  Gaharu (Aquilaria spp.) merupakan salah satu jenis andalan setempat dan tergolong hasil hutan bukan 

kayu (HHBK) yang memiliki nilai komersial yang tinggi dalam dunia perdagangan, sebab memiliki    
berbagai kegunaan sebagai pembuatan parfum, kosmetik, dan obat-obatan, dan kulit batangnya dapat 
digunakan sebagai bahan anyaman seperti tas, topi, keranjang, dan tali.  

2.   Pertumbuhan tegakan gaharu alam di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi memiliki tinggi total rata-rata 
14,4 m, diameter rata-rata 18,6 cm dan lebar tajuk rata-rata 9,6 m dan standar deviasi antara 1,3 – 5,8. 
Hal ini menunjukkan bahwa baik parameter tinggi tegakan, diameter batang dan lebar tajuk adalah 
seragam. Berdasarkan tinggi dan diameter tegakan alam tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai 
pohon induk sebagai sumber benih atau sumber anakan alam.  

3.   Pertumbuhan tanaman gaharu di sela tanaman karet setelah berumur 12 bulan,  pertumbuhan tinggi rata- 
rata tanaman 84,87 cm dimana tinggi awal tanaman adalah antara 40-50 cm dan diameter rata-rata 0,4 
cm. Berarti riap tinggi mencapai 34,87 – 39,87 cm/tahun dan riap diameter 0,1 cm/tahun. Pertumbuhan 
tanaman terbaik diperoleh pada intensitas cahaya 40 – 50 %. 

4.   Pertumbuhan tanaman gaharu terbaik setelah berumur 12 bulan di 3 tipe tapak di Desa Lumpangi      
Kecamatan Loksado adalah tanaman yang ditanam di sela Akasia dengan tinggi rata-rata 96 cm dan    
diameter rata-rata 0,45 cm serta pada intensitas cahaya 42 % dan disusul di sela tanaman karet dengan     
tinggi rata-rata 84,4 cm dan diameter rata-rata 0,5 cm serta pada intensitas cahaya 45,67 %, sehingga    
penanaman dapat diaplikasikan.  

10 11 12 

13 
14 
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5. Dalam rangka produksi bibit berkualitas dan penanaman gaharu yang tepat, maka aplikasi di lapangan 
perlu didukung perencanaan yang berkelanjutan (teknik pengunduhan buah dan produksi bibit, persiap-
an lahan, teknik penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit sampai pemasaran hasil).  

6 Pohon gaharu (Aquilaria malaccensis Lamk.) tergolong langka dan telah masuk Apendix II serta meli-
hat prospek gaharu ke depan, maka perlu dilakukan segera budidaya jenis tumbuhan penghasil gaharu 
agar potensi dan kelestarian jenis tersebut dapat dipertahankan, sehingga tidak mengalami kelangkaan 
ataupun kepunahan jenis gaharu terutama di Kalimantan Selatan. 

7. Disarankan dalam rangka pengembangan budidaya gaharu di lapangan, teknik penanaman dapat    
dilakukan di sela tanaman Akasia atau di sela tanaman karet dengan jarak tanam 5 x 5 m dan sebaiknya 
diletakan pada intensitas cahaya antara 40 – 50 %.  
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ABSTRAK 

 
Tanaman kayu putih merupakan salah satu tanaman penghasil produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) 

yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Balai KPH Yogyakarta mengembangkan tanaman ini sebagai 
komoditas utama sejak tahun 1970-an. Selama ini pola tanam kayu putih cukup beragam dan di antara 
tanaman kayu putih tersebut masyarakat sekitar hutan menanam tanaman tumpangsari. Kondisi tegakan kayu 
putih di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta saat ini sebagian besar merupakan tegakan bertumbuh kurang 
yang luasnya 2.496,40 ha (59,37 %), tanah kosong seluas 1.603,90 ha (38,14 %), sedangkan tegakan normal 
hanya seluas 104,7 ha (2,49 %). Keadaan tersebut perlu segera diatasi melalui penerapan pola tanam jalur. 
Makalah ini bertujuan untuk memproyeksikan besarnya produksi daun kayu putih melalui penerapan pola 
tanam jalur di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah pembuatan demplot, 
taksasi produksi kayu putih, analisis data, diskusi, dan pengambilan kesimpulan. Jumlah produksi daun kayu 
putih saat ini adalah 5.200 ton. Jika pola tanam jalur diterapkan di seluruh wilayah kerja Balai KPH 
Yogyakarta dengan nilai dkn 0,3 (asumsi keberhasilan terendah) maka akan meningkatkan produksi daun 
sebesar 21,30 %, sedangkan dengan nilai dkn 0,6 (asumsi keberhasilan normal) maka akan meningkatkan 
produksi daun sebesar 142,60 %. Berdasarkan hasil analisis proyeksi tersebut, penerapan pola tanam jalur di 
wilayah Balai KPH Yogyakarta mampu meningkatkan produksi daun kayu putih.  

 
Kata kunci : kayu putih; pola tanam jalur; produksi daun. 

 
 
 

PENDAHULUAN 
Kayu putih (Melaleuca cajuputi) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang sangat 

potensial untuk dikembangkan. Minyak kayu putih tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai obat atau bahan 
industri farmasi, tetapi juga merupakan bahan utama dalam industri parfum. Tanaman ini mulai 
dibudidayakan di Yogyakarta sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Selama ini tanaman kayu putih ditanam 
dengan pola tanam 3 x 1 m, 4 x 1 m ataupun 4 x 0,75 m. Di antara tanaman kayu putih, masyarakat 
menanam tanaman tumpangsari berupa ketela, jagung, empon-empon dan lainnya. Keberadaan tanaman 
tumpangsari sebenarnya tidak mengganggu sepanjang tanaman tersebut tidak ditanam terlalu berdekatan 
dengan tanaman pokok. Namun, pada saat ini sebagian besar tanaman tumpangsari ditanam tidak beraturan 
dan terlalu berdekatan sehingga berdampak pada pertumbuhan tanaman kayu putih.  
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Berdasarkan hasil inventarisasi hutan tahun 2012, diketahui bahwa sebagian besar tanaman kayu putih 
yang terdapat di kawasan hutan produksi di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta merupakan Tegakan 
Bertumbuhan Kurang (TBK) seluas 2.496,40 Ha (59,37 %), Tanah Kosong (TK) seluas 1.603,90 Ha (38,14 
%), dan untuk Tegakan Normal (TN) hanya seluas 104,7 Ha (2,49 %). Dengan demikian perlu dilakukan 
perubahan terhadap pola tanam pada hutan produksi kayu putih dari pola tanam yang ada saat ini menjadi 
pola tanam jalur. 

Makalah ini bertujuan untuk memproyeksikan besarnya produksi daun kayu putih di wilayah kerja 
Balai KPH Yogyakarta yang ditanam dengan pola tanam jalur. Pada sistem pola tanam jalur, jumlah tanaman 
yang dibutuhkan untuk mengembalikan ke kondisi normal adalah sebanyak 5.000 batang/ha, dimana lorong 
bebas tanaman yang berada di samping tegakan kayu putih adalah 0,5 meter. Setiap jalur (2 meter) terdapat 3 
baris tanaman dengan jarak tanaman 1 x 1 meter, dan sisanya selebar 4 meter digunakan oleh masyarakat 
untuk menanam tanaman tumpangsari. Hal ini berarti 50 % lahan untuk tanaman kayu putih (kehutanan) dan 
50 % lahan digunakan oleh masyarakat untuk tumpangsari. 

 
BAHAN DAN METODE 

Demplot kayu putih pola tanam jalur berada pada petak 35 RPH Nglipar dan petak 40 RPH Gelaran 
(BDH Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta). Secara geografis daerah ini terletak pada 
ketinggian 200 mdpl, termasuk dalam Tipe Iklim C menurut Schmidt dan Fergusson. Daerah ini berjenis 
tanah latosol bertekstur lempung dengan berbatuan induk kapur dan napal (Soeseno, 1998). Ukuran demplot 
seluas 5 ha dengan topografi lahan relatif datar dengan tahun tanam tahun 2007. Pola tanam yang digunakan 
adalah sebagai berikut. Setiap jalur (2 meter) terdapat 3 baris tanaman dengan jarak tanaman 1 x 1 meter, dan 
sisanya selebar 4 meter digunakan oleh masyarakat untuk menanam tanaman tumpangsari. Arah tanam untuk 
tanaman pokok yang diterapkan di RPH Nglipar adalah utara-selatan, sedangkan di RPH Gelaran 
menggunakan arah timur-barat sebagai arah tanam untuk tanaman kayu putih. Arah ini memiliki kelebihan 
berupa penyinaran sinar matahari penuh dalam sehari baik untuk tanaman pokok maupun tanaman pertanian. 

Pengamatan persen hidup tanaman kayu putih di demplot dilakukan pada bulan Juli 2014. Data 
taksiran produksi daun diambil di RPH Nglipar BDH Karangmojo pada bulan Maret 2014 melalui kegiatan 
taksasi yang dilaksanakan dengan metode random sampling. Pengambilan sampling dilakukan dengan 
pembuatan petak ukur seluas 0,1 ha dengan bentuk lingkaran. Jumlah petak ukur (PU) dalam kegiatan taksasi 
adalah sebanyak 7 petak ukur. Tahapan kegiatan taksasi yang dilakukan adalah antara lain: 
a. Penentuan petak ukur (PU) dalam bentuk lingkaran dengan jari-jari sepanjang 17,8 meter 
b. Dalam 1 PU tersebut, tanaman kayu putih dibagi menjadi 3 kriteria yaitu kurus, sedang, dan gemuk. 
c. Setiap kriteria tersebut dihitung jumlah individunya. 
d. Dari setiap kriteria tersebut, diambil sampel 10 % dari total masing-masing kriteria (hasil rimbasan daun, 

lalu kemudian ditimbang) untuk mengetahui rata-rata volume daun yang dihasilkan per pohon dalam 1 
PU tersebut.  

e. Perkiraan rata-rata produksi perpohon digunakan untuk menghitung produktivitas perhektar sehingga 
dapat diketahui potensi daun kayu putih dalam satu kawasan dalam hektar per tahun. 

Selain data primer juga digunakan data sekunder yaitu data kondisi tegakan kayu putih dari RPJP Balai KPH 
tahun 2014-2023.  
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STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI DAUN 
Tanaman kayu putih adalah tanaman yang dikembangkan di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta sejak 

tahun 1970-an untuk tujuan awal rehabilitasi. Seiring berjalannya waktu, tanaman kayu putih ini 
dikembangkan untuk tujuan produksi HHBK dengan mengambil minyak atsirinya. 

Kayu putih mempunyai syarat tumbuh yang spesifik. Tanaman ini dapat hidup di tempat dengan 
ketinggian antara 5 – 450 mdpl; curah hujan 2.000–3000 ml/tahun; kondisi tanah yang miskin unsur mineral, 
terdiri dari laterit merah dan sebagian berbatu kapur tertier; dan bertahan pada tempat yang kering, tanah 
berair, atau di daerah yang terdapat banyak guncangan angin dan sentuhan air laut (Lutony dan Rahmawati, 
1994). Secara umum, jenis tanah didaerah Yogyakarta terdiri dari : (a) kambisol, (b) Grumusol, (c) regosol, 
(d) aluvial, (e) latosol, (f) mediteran dan (g) Renzina. 

Kabupaten Gunung Kidul memilki wilayah yang tanahnya didominasi oleh jenis mediteran, sedangkan 
yang lain terdiri dari jenis latosol, aluvial, grumusol, dan rendzina. Tanah mediteran adalah tanah yang 
terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Curah hujan di kabupaten ini berkisar antara 1.500 hingga 3.000 
ml/tahun dengan kelembapan udara nisbi yang berkisar antara 65–95%. Puncak curah hujan dicapai pada 
bulan Desember hingga Februari. Dikarenakan tingginya daya toleransi yang dimiliki tanaman kayu putih, 
maka tanaman kayu putih cocok untuk dikembangkan di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta yang sebagian 
besar kawasan hutannya berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. 

Kayu putih di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta dibudidayakan dengan sistem tumpang sari yang 
melibatkan masyarakat di sekitar hutan. Dengan demikian perlu memperhatikan pembagian andil lahan yang 
jelas agar tercapai tujuan pengelolaan hutan di Balai KPH Yogyakarta yaitu masyarakat sejahtera dan hutan 
lestari. 

Luas wilayah hutan produksi kayu putih di Balai KPH Yogyakarta adalah 4.205 ha atau sebanyak 
93,26% dari total luas tegakan kayu putih. Pola tanam kayu putih saat ini beragam antara 3 x1 meter, 4 x 1 
meter, 4 x 0,75 meter (Gambar 1), dengan pola tanam tersebut, lahan yang digunakan masyarakat sebagai 
lahan tumpang sari berada diantara tanaman pokok. Pola tanam yang tidak seragam dan tidak teratur tersebut 
mengakibatkan banyaknya tanaman kayu putih yang mati dan hilang karena pengawasan sulit dilakukan. 
Luas total hutan produksi kayu putih saat ini yang didominasi oleh tanaman bertumbuh kurang (59,37%) dan 
tanah kosong (38,14%) mampu menghasilkan produksi daun sebanyak 5.200 ton/tahun. Untuk menghasilkan 
produksi daun lebih besar dan mengembalikan kelestarian hutan perlu dilakukan rehabilitasi, salah satunya 
dengan cara penambahan jumlah individu tanaman (N). 

Tegakan kayu putih diklasifikasikan berdasarkan pada nilai derajat kesempurnaan jumlah tanaman (dkn), 
yaitu perbandingan antara jumlah aktual tanaman dengan jumlah tanaman normal. Suatu tegakan 
digolongkan menjadi Tegakan Bertumbuhan Kurang (TBK) apabila mempunyai 0,2 � dkn � 0,5 sedangkan 
tegakan digolongkan menjadi Tanah Kosong (TK) apabila mempunyai nilai dkn � 0,2. Jumlah N normal saat 
ini adalah 3.000 pohon/ha. Saat ini, TBK mempunyai nilai rata-ratadkn 0,32 atau 930 pohon/ha, sedangkan 
TK memiliki nilai rata-rata dkn 0,12 dengan rata-rata N per Hektar yaitu sebanyak 360 pohon/ha.  

Penambahan jumlah tanaman kayu putih hingga menjadi 5.000 pohon/ha dapat dilakukan dengan 
mengganti pola tanam yang ada saat ini menjadi pola tanam jalur (Gambar 2). Pola tanam ini membagi 
tanaman pertanian dengan tanaman pokok pada lahan andil yang jelas. Hal tersebut berdampak positif pada 
kedua tanaman, baik antara tanaman pokok dengan tanaman tumpangsari. Tanaman pokok tidak terganggu 
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dari segi ruang tumbuh, kompetisi hara dan kerusakan akibat pengolahan tanaman tumpang sari yang 
dilakukan oleh masyarakat, begitu pula dengan tanaman tumpangsari.  

Secara umum, pola tanam jalur ini mampu meningkatkan produksi daun pada berbagai nilai dkn 
tanaman. Dengan nilai dkn 0,3 (asumsi keberhasilan terendah) maka pola tanam ini mampu meningkatkan 
produksi daun kayu putih menjadi ± 6.000 ton. Jika dkn mencapai 0,6 (asumsi keberhasilan normal) produksi 
daun mampu mencapai angka ± 13.000 ton. Secara lebih detail, proyeksi produksi daun kayu putih 
berdasarkan perbedaan nilai dkn bisa dilihat pada Tabel 1. Perubahan pola tanam yang terpadu dan 
terstruktur dapat dilakukan dengan merubah pola tanam secara bertahap hingga pola tanam jalur dapat 
diterapkan pada seluruh kawasan hutan produksi tanaman kayu putih. 

 
(a)     (b)    (c) 

Gambar 1. (a) pola tanam kayu putih dengan jarak tanam 3 x 1 m , (b) pola tanam kayu putih dengan jarak 
tanam 4 x 1 m (c) pola tanam kayu putih dengan pola tanam 4 x 0,75 m 

 

 
  
 Gambar 2. Pola tanam dengan metode jalur ( 4 x (1x1)) m 
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Tabel 1. Proyeksi Produksi Daun Kayu Putih berdasarkan Perbedaan Nilai dkn  

Luas Total 
Hutan Kayu 

Putih 

Jumlah N / 
ha (N 

normal) 
dkn Jumlah N 

lap 

Rerata 
Daun/ 

pohon (kg) 

Produksi 
daun per 
ha (kg) 

Produksi 
Daun Total 

(kg) 

Produksi 
Daun Total 

(ton) 

4.205 5.000 1,0 5.000 1 5.000 21.025.000 21.025,00 

4.205 5.000 0,9 4.500 1 4.500 18.922.500 18.922,50 

4.205 5.000 0,8 4.000 1 4.000 16.820.000 16.820,00 

4.205 5.000 0,7 3.500 1 3.500 14.717.500 14.717,50 

4.205 5.000 0,6 3.000 1 3.000 12.615.000 12.615,00 

4.205 5.000 0,5 2.500 1 2.500 10.512.500 10.512,50 

4.205 5.000 0,4 2.000 1 2.000 8.410.000 8.410,00 

4.205 5.000 0,3 1.500 1 1.500 6.307.500 6.307,50 

 
 
TANTANGAN PENERAPAN POLA TANAM JALUR 

Kebijakan pengelolaan hutan produksi kayu putih di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta dengan 
mengubah pola tanam saat ini menjadi pola tanam jalur tidak lepas dari berbagai tantangan dan perlu 
mendapatkan perhatian khusus karena melibatkan masyarakat sekitar hutan secara langsung dalam 
mengelola kawasan hutan. Lahan garapan masyarakat yang selama ini luas, yaitu sekitar 70-80 % dari total 
kawasan, akan mengalami penurunan luasan dengan diterapkannya pola tanam jalur ini. Lahan tumpangsari 
menjadi 50% dari total luas kawasan, sedangkan 50% sisanya harus difungsikan untuk penanaman tanaman 
kehutanan. Menyempitnya lahan garapan petani ini berakibat pada kesanggupan masyarakat sekitar hutan 
untuk merawat dan melestarikan kayu putih. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan dibuatnya perjanjian 
kerjasama yang jelas dan memiliki kekuatan hukum (hitam di atas putih) yang dibarengi dengan adanya 
pendekatan secara intensif kepada masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran 
petani tentang hak dan kewajibannya dalam mengelola hutan serta meningkatkan komunikasi dan menjalin 
hubungan baik antara Balai KPH Yogyakarta dengan pesanggem. Kinerja pesanggem dalam mengelola 
hutan akan berdampak pada kelestarian hutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan 
masyarakat itu sendiri.  

Ketersediaan bibit juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan pola tanam jalur. 
Penyediaan bibit harus ditingkatkan untuk menaikkan jumlah N per Hektar menjadi 5.000 pohon/ha. Selama 
ini bibit untuk kegiatan penanaman didapat dari BP3KP. Bibit tersebut masih mengalami kerusakan yang 
diakibatkan karena kegiatan bongkar-muat dan perjalanan bibit dari lokasi persemaian BP3KP ke kawasan 
hutan, sehingga persentase tanaman hidup yang sampai di lokasi penanaman lebih sedikit daripada yang 
seharusnya. Untuk menambah jumlah bibit yang siap tanam maka perlu dibangun persemaian yang berada 
dalam kawasan hutan yang dikelola oleh petugas lapangan maupun pesanggem. Dengan adanya persemaian 
di lapangan tersebut, akan ada tambahan pasokan bibit yang siap ditanam setiap waktu sesuai kebutuhan di 
lapangan. 
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KESIMPULAN 
1. Penerapan pola tanam jalur di wilayah Balai KPH Yogyakarta secara umum mampu meningkatkan 

jumlah produksi daun kayu putih.  
2. Proyeksi peningkatan produksi daun (asumsi keberhasilan terendah) dengan nilai dkn 0,3sebesar 21,30 % 

sedangkan dengan nilai dkn 0,6 maka akan meningkatkan produksi daun sebesar 142,60 % (asumsi 
keberhasilan normal).  
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ABSTRAK 

 
Nyamplung (Calophyllum inophyllum L) adalah salah satu jenis tanaman yang sangat potensial untuk 

dikembangkan. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh yaitu minyak biji nyamplung dapat digunakan 
sebagai sumber bahan bakar nabati yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi daripada minyak tanah dan 
minyak biji jarak. Untuk menunjang keberhasilan penanaman jenis ini diperlukan teknologi perbenihan 
secara tepat, yaitu penanganan benih berdasarkan karakteristik benih. Benih nyamplung termasuk kedalam 
benih rekalsitran. Kendala utama dalam pengadaan benih jenis ini adalah menurunnya viabilitas benih 
seiring dengan lama waktu penyimpanan. Dalam pengadaan benih untuk kegiatan penanaman di lapangan 
diperlukan suatu kegiatan transportasi dari lokasi pengumpulan benih menuju ke lokasi penanaman di 
lapangan. Jadi benih akan mengalami proses penyimpanan selama transportasi berlangsung. Wadah 
pengemasan dan alat transportasi akan berpengaruh terhadap viabilitas benih. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menentukan wadah pengemasan yang tepat untuk mempertahankan viabilitas benih nyamplung 
berdasarkan jenis transportasi yang digunakan. Benih nyamplung yang digunakan untuk penelitian ini 
berasal dari Carita, Banten. Rancangan penelitian yang digunakan dari masing-masing jenis transportasi 
adalah Rancangan Acak Lengkap, dengan perlakuan sebagai berikut : (1) Benih dicampur dengan serbuk 
sabut kelapa lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu, (2) Benih dicampur dengan serbuk gergaji 
lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik, dan (3) Benih dibungkus dengan kertas merang 
lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak es (ice box). Sedangkan alat transportasi yang digunakan yaitu 
: pesawat udara, bis, dan paket kiriman titipan kilat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wadah 
pengemasan yang tepat untuk mempertahankan viabilitas benih nyamplung dari masing-masing jenis 
transportasi (pesawat udara, bis, paket kiriman) yaitu perlakuan benih dicampur dengan serbuk sabut kelapa 
lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu. Dengan perlakuan ini dapat menghasilkan nilai daya 
berkecambah dan kadar airsebagai berikut : pesawat udara (DB:83%, KA: 55,48%),bis (DB: 77%, 
KA:44,73%), dan paket kiriman/Tiki (DB:57%, KA:32,93%).  

 
Kata kunci : benih nyamplung, wadah pengemasan, jenis transportasi, viabilitas benih 

 

PENDAHULUAN 
Nyamplung (Callophyllum inophyllum) merupakan salah satu jenis potensial untuk biofuel yang perlu 

dilestarikan dan dibudidayakan.  Salah satu manfaat yang bisa diperoleh yaitu minyak biji nyamplung dapat 
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digunakan sebagai sumber bahan bakar nabati yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi daripada minyak 
tanah dan minyak biji jarak.  

Untuk menunjang keberhasilan penanaman jenis ini diperlukan teknologi perbenihan secara tepat. 
Kesulitan dan permasalahan penanganan benih menjadi problem tersendiri dalam budidaya untuk 
mengembangkan jenis tersebut.  Permasalahan dengan pengadaan benih sangat terkait dengan musim buah 
yang tidak dapat diprediksi atau tidak secara periodik. Selain itu benih nyamplung termasuk kedalam benih 
rekalsitran. Kendala utama dalam pengadaan jenis ini adalah menurunnya viabilitas benih seiring dengan 
lama waktu penyimpanan. Untuk mempertahankan viabilitas benih, maka diperlukan penanganan yang tepat 
dan salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah teknik pengemasan benih selama transportasi, yang akan 
mendukung pengadaan benih.  

Dalam pengadaan benih untuk kegiatan penanaman di lapangan diperlukan suatu kegiatan pengang-
kutan atau transportasi dari lokasi pengumpulan benih menuju ke lokasi penanaman di lapangan. Jadi benih 
akan mengalami proses penyimpanan selama transportasi berlangsung. Lama transportasi dan penggunaan 
wadah pengemasan akan berpengaruh terhadap viabilitas benih. Umumnya kemasan benih untuk penyim-
panan benih rekalsitran seperti benih nyamplung menggunakan wadah yang bersifat tidak kedap terhadap 
uap air dan gas tetapi cukup dapat mempertahankan kelembaban, misalnya kantong katun, karung goni, 
kantong kertas, kantong plastik berlubang, kotak kardus dan kotak kayu. Bahan pencampur sebagai media 
simpan yang dapat dipergunakan dalam penyimpanan antara lain serbuk gergaji lembab, serbuk sabut kelapa 
lembab, batu perlite dan bahan lainnya. Benih rekalsitran memerlukan penyimpanan yang cukup lembab dan 
sejuk, dikombinasikan dengan aerasi (pertukaran udara) dan diupayakan tidak terjadi pemanasan yang berle-
bihan akibat kelembaban benih dan respirasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan wadah pengemasan yang tepat untuk mem-
pertahankan viabilitas benih nyamplung berdasarkan jenis transportasi yang digunakan.  

 
METODOLOGI 
Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium dan rumah kaca Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Ta-
naman Hutan (BPTPTH Bogor) yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juni 2009. Lokasi 
pengumpulan buah nyamplung di Carita, Banten. 

 
Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih nyamplung (Calophyllum ino-
phyllum), oven, serbuk sabut kelapa, kotak kayu, serbuk gergaji, kotak plastik, kertas merang, ice box, bak 
kecambah, pasir, tanah, label, alat tulis, dan lain-lain.  

 
Metode 
Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini didekati dengan  rancangan acak lengkap 
dengan perlakuan sebagai berikut :  
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Pesawat udara : 

Perlakuan : 
a1 : Benih dicampur dengan serbuk sabut kelapa lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak 

kayu 
a2 : Benih dicampur dengan serbuk gergaji lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak 

plastik 
a3 : Benih dibungkus dengan kertas merang lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak es 

(ice box) 
Bis: 

Perlakuan : 
a1 : Benih dicampur dengan serbuk sabut kelapa lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak 

kayu 
a2 : Benih dicampur dengan serbuk gergaji lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak 

plastik 
a3 : Benih dibungkus dengan kertas merang lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak es 

(ice box) 
Paket kiriman (titipan kilat): 

Perlakuan : 
a1 : Benih dicampur dengan serbuk sabut kelapa lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak 

kayu 
a2 : Benih dicampur dengan serbuk gergaji lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak 

plastik 
a3 : Benih dibungkus dengan kertas merang lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak es 

(ice box) 
 

Dalam penelitian ini digunakan 3 ulangan, dengan masing-masing ulangan terdiri dari 55 butir benih, 
dimana 50 butir benih untuk uji perkecambahan dan 5 butir benih untuk uji kadar air benih. Sebagai perla-
kuan kontrol, benih dikecambahkan di rumah kaca. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah daya 
berkecambah dan kadar air benih. 

 
Prosedur Kerja  

Buah yang sudah diunduh diekstraksi dengan cara manual. Benih hasil ekstraksi, disortasi dan dima-
sukkan sesuai dengan metoda pengemasan yang telah dipersiapkan seperti pada rancangan percobaan, yaitu 
(1) Benih dicampur dengan serbuk sabut kelapa lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu, (2) 
Benih dicampur dengan serbuk gergaji lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik, dan (3) Benih 
dibungkus dengan kertas merang lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak es (ice box). Sebagai 
perlakuan kontrol, benih langsung dikecambahkan di dalam rumah kaca. Kemudian benih yang sudah 
dikemas dikirim ke BPTH Bali dan Nusa Tenggara dengan menggunakan jenis transportasi pesawat udara, 
bis, dan paket kiriman (Tiki). Setelah sampai ke lokasi pengiriman, dilakukan pengukuran kadar air benih 
dari masing-masing perlakuan. Selanjutnya benih-benih tersebut dikecambahkan di bak kecambah dengan 
menggunakan media campuran tanah dan pasir (1:1). Selanjutnya dilakukan pengamatan perkecambahan. 
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rekalsitran. Benih rekalsitran adalah benih yang tidak tahan disimpan lama karena benihnya cepat rusak 
(viabilitas menurun) (Roberts, 1973). 

Dilihat dari wadah pengemasan, pada transportasi pesawat udara, bis dan paket kiriman (Tiki) 
menunjukkan bahwa perlakuan benih dicampur dengan serbuk sabut kelapa lembab kemudian dimasukkan 
ke dalam kotak kayu dapat menghasilkan viabilitas benih yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 
yang lain. Hal ini berarti bahwa benih nyamplung memerlukan wadah kemasan yang tidak kedap dan media 
serbuk sabut kelapa untuk mempertahankan kelembabannya selama proses transportasi berlangsung.  

Benih rekalsitran umumnya tidak dikemas dalam kantong yang menggunakan bahan yang kedap air 
(Lauridsen et al., 1993). Menurut Tompsett (1992) karena benih aktif bermetabolisme, wadah penyimpanan 
untuk benih rekalsitran diperlukan wadah dengan adanya ventilasi atau pertukaran udara, contohnya karung 
goni dan katun. Penyimpanan dalam media yang mampu menahan kelembaban untuk mencegah pengeringan 
telah ditemukan untuk beberapa jenis. Song et al.(1986), dalam Tompsett (1992) menemukan media 
penyimpanan Hopea hainanensis yang terdiri dari serbuk kelapa lembab, dan batu perlite dapat digunakan 
untuk beberapa jenis rekalsitran. Schaefer (1990) menyimpan benih Podocarpus milanjianus dan Prunus 
Africana dalam serbuk gergaji lembab yang dingin, yang juga membantu mengurangi infeksi jamur. Untuk 
benih nyamplung, media penyimpanan yang cocok adalah serbuk sabut kelapa. 

Berdasarkan sifat dan permasalahan yang ada pada benih rekalsitran, menurut Bonner (1996) upaya 
untuk mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu suhu, kelembaban, kadar air benih dan wadah simpan. Pada suhu 
penyimpanan yang rendah laju respirasi (pernafasan) adalah rendah sehingga periode simpan benih dapat 
lebih panjang. Kadar air benih untuk penyimpanan adalah sebatas kadar air kritisnya. Kadar air benih dapat 
dipertahankan tetap tinggi dengan mencampur benih dengan media arang, serbuk gergaji atau serbuk sabut 
kelapa yang lembab.  

Menurut Lauridsen et al. (1993) selain harga dan ketersediaan benih, bahan dan cara pengepakan 
untuk pengangkutan yang memadai tergantung pada beberapa hal antara lain jenis, jumlah benih yang 
dikirim, cara pengangkutan (udara/darat) dan kondisi yang diinginkan serta lama pengangkutan dan transit. 
Benih rekalsitran umumnya tidak dikemas dalam kantong yang menggunakan bahan yang kedap air. Kondisi 
penyimpanan untuk benih rekalsitran sebaiknya ditujukan untuk ( King dan Roberts, 1979 ) : mencegah 
pengeringan, menekan kontaminasi mikroba, mencegah perkecambahan dan memelihara persediaan oksigen 
yang memadai. 
 
KESIMPULAN 

Wadah pengemasan yang tepat untuk mempertahankan viabilitas benih nyamplung dari masing-
masing jenis transportasi (pesawat udara, bis, paket kiriman) yaitu perlakuan benih dicampur dengan serbuk 
sabut kelapa lembab kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu. Dengan perlakuan ini dapat menghasilkan 
nilai daya berkecambah dan kadar air sebagai berikut : pesawat udara (DB:83%, KA: 55,48%),bis (DB: 77%, 
KA:44,73%), dan paket kiriman/Tiki (DB:57%, KA:32,93%).  
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ABSTRAK 
 

Jelutung merupakan salah satu jenis HHBK penghasil getah di hutan rawa gambut. Budidaya jenis 
jelutung rawa (Dyera polyphylla (Miq.)V. Steenis) di lahan rawa gambut dihadapkan pada kondisi ling-
kungan yang ekstrim yaitu ketergenangan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui waktu untuk beradaptasi 
pada kondisi genangan tanaman jelutung rawa sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan manipulasi 
lingkungan pertumbuhan jelutung rawa. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 
perlakuan gengangan setelah ditanam (P1= 2 minggu, P2 = 4 minggu, P3= 6 minggu) dan analisis varians 
dalam pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman Dyerapolyphylla toleran terhadap 
kondisi genangan walaupun baru ditanam selama 2 minggu, dan mampu menyesuaikan diri pada kondisi 
genangan serta menunjukkan pertumbuhan tanaman lebih baik yaitu pada setelah 4 minggu ditanam.  
 
Kata kunci: Dyera polyphylla, silvikultur, genangan 

 
 

PENDAHULUAN 
Jelutung (Dyera polyphylla) merupakan salah satu HHBK penghasil getah yang merupakan jenis 

pohon asli yang berhabitat di lahan rawa gambut. Produk hasil getah jelutung sudah lama dikenal menjadi 
sejak produk perdagangan dunia, tahun 1920-an sudah diketahui standar untuk pembekuan getahnya 
(Williams, 1963) dan digunakan sebagai bahan baku permen karet (Whitemore, 1972). Sampai saat ini getah 
jelutung masih menjadi produk ekspor ke Singapura, pada tahun 2009 mencapai US $ 147,755 sedangkan 
tahun 2013 US $ 190,606 (Disperindag Kalsel, 2014).  

Saat ini budidaya jenis jelutung di lahan rawa gambut menghadapi kondisi degradasi lahan yang terjadi 
dan berakibat kurang mempunyai daya dukung untuk pertumbuhan tanaman. Kerusakan pada lingkungan 
yang ekstrim di lahan rawa gambut yaitu terjadinya ketergenangan pada jangka waktu yang lama saat musim 
hujan. Menurut Van Toai et al. (2001) dalam Hapsari dan Adie (2010) menyebutnya terjadinya genangan 
pada pertanaman menjadi dua, yaitu: 1) kondisi jenuh air (waterlogging) di mana hanya akar tanaman yang 
tergenang air, dan 2) kondisi bagian tanaman sepenuhnya tergenang air (complete submergence). Masalah 
genangan ini bisa menyebabkan rendahnya keberhasilan tumbuh tanaman bahkan mengalami kegagalan. 
Jelutung dipilih sebagai jenis tanaman yang digunakan dalam upaya untuk memulihkan lahan gambut 
terdegradasi karena mempunyai daya adaptasi yang baik dan teruji pada lahan gambut, pertumbuhannya 
relatif cepat dan dapat dibudidayakan dengan manipulasi lahan yang minimal, serta dapat diperoleh hasil 
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hasil ganda yaitu getah dan kayu (Harun dan Rahmanadi, 2012). Genangan di lahan gambut mempengaruhi 
daya adaptasi tanaman sehingga perlu diketahui waktu yang tepat bagi tanaman untuk beradaptasi terhadap 
genangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi genangan (waktu 
tanaman untuk beradaptasi) genangan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan manipulasi 
lingkungan pertumbuhan jelutung rawa.  
 
BAHAN DAN METODE 
Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di persemaian KHDTK Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah. KHDTK 
Tumbang Nusa terletak di desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi 
Kalimantan Tengah. Secara geografis areal ini berada pada 0o8'48'' s/d 3o 2' 7'' LS dan 113o 2' 36'' s/d 114o 44' 
00'' BT.  

Topografi 0-5 meter diatas permukaan laut, dengan evelasi 0% - 18%. Kondisi tanah digenangi air 
hujan (waterlogged). Iklim tropis (lembab) dengan temperatur udara berkisar antara 21oC - 23oC, suhu mak-
simal 36oC. Curah hujan antara 2.000-3.500 mm/tahun, bulan basah antara Oktober sampai dengan Maret, 
bulan kering pada Juni sampai Agustus. Vegetasi merupakan belukar dimana jenis tanah didominasi oleh 
ordo histosol, memiliki kandungan C-organik lebih besar dari 18 % yaitu 48,07%, miskin hara dan memiliki 
derajat keasaman (pH) tanah rendah yaitu berkisar 3 - 4. Vegetasi yang mendominasi di lokasi uji coba ini 
adalah jenis kelakai (Nepholepsis exaltata) dan vegetasi belukar rawa gambut seperti pakis-pakisan. Vegetasi 
berkayu yang dijumpai adalah tanah-tanah (Combretocarpus rotundatus). 

 
Perlakuan penggenangan  

Perlakuan terdiri dari periode lamanya tanaman tidak tergenang setelah ditanam, yaitu: 
- P1 = tanaman digenangi 2 minggu setelah ditanam, 
- P2 = tanaman digenangi 4 minggu setelah ditanam, 
- P3 = tanaman digenangi 6 minggu setelah ditanam, 

Jelutung rawa ditanam pada bak yang terbuat dari papan kayu berukuran 100cm x 60cm x 50cm 
(300.000 cm3) dan dilapisi plastik pada bagian dasar dan dindingnya untuk menampung air. Penggenangan 
dilakukan pada setiap bak pengamatan menggunakan air gambut. Untuk mengontrol ketinggian genangan 
agar tetap konstan, pada setiap bak pengamatan diberi paralon saluran pembuangan jika air berlebih saat 
hujan turun. Jika permukaan air turun, maka ditambahkan air gambut pada masing-masing bak. Pengamatan 
ketinggian air dilakukan setiap hari. Pada masing-masing perlakuan, tinggi genangan yang dilakukan adalah 
setinggi media tanam (50 cm). Jarak tanam dalam bak tanam adalah 20 cm x 20 cm. Jumlah bibit dalam 
setiap bak 10 bibit. Perlakuan : 3 periode genangan x 3 ulangan x 10 bibit, sehingga diperlukan bibit seba-
nyak 90 bibit. 

Untuk melihat pertumbuhan tanaman harian maka dilakukan perhitungan pertumbuhan tanaman relatif 
(relatif growth rate/RGR) baik untuk tinggi maupun diameter. Perhitungan ini menggunakan formula 
sebagai berikut (Jans et al., 2012) : 

 

0102 � � 	
 2��3� � 	
 2��4�5  
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Dimana: 

RGR =  pertumbuhan relatif 
x =  tinggi atau diameter 
f =  pengukuran periode tertentu 
i =  pengukuran awal 
T =  waktu (dalam hari) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanaman yang tumbuh alami pada kondisi genangan seperti di ekosistem hutan rawa gambut diduga 
memiliki waktu tertentu untuk beradaptasi sebelum genangan yang berasal dari air hujan menggenangi 
daerah perakaran dan bahkan menggenangi seluruh tanaman. Pada saat tanaman sudah mampu beradaptasi 
pada waktu sebelum mengalami tergenang, tanaman tersebut tetap akan dapat tumbuh dengan baik meski 
dalam keadaan tergenang.  

Untuk memastikan bahwa respon yang akan terjadi adalah karena perlakuan penggenangan, dilakukan 
analisis terhadap kondisi tanah gambut yang digunakan sebagai media. Berdasarkan hasil analisis varians 
terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang nyata pada kondisi hara gambut untuk semua perlakuan.  

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa secara umum kondisi hara pada setiap perlakuan tidak menun-
jukkan perbedaan. Kondisi pH dalam kondisi sangat masam, dengan kandungan N dan P sangat rendah.  
Sedangkan pada pengamatan pertumbuhan tanaman Dyera polyphylla setelah 5 bulan perlakuan dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

Pada Gambar 1 secara deskriptif dapat dilihat bahwa perlakuan penggenangan 4 minggu setelah 
penanaman (perlakuan P2) menunjukkan grafik pertumbuhan tanaman yang paling besar, baik pada tinggi, 
diameter, jumlah daun maupun berat kering tanaman. Tinggi rata-rata pada perlakuan P2 adalah 26,81 cm; 
diameter 0,65 dan jumlah daun 12,8 helai. Berat kering bagian batang (top) adalah 3,1 g dan berat kering 
akar (root) adalah 1,1 g. 

Tabel 1. Analisa hara pada penelitian pengaruh periode penggenangan pada penanaman jelutung rawa 
(Dyera polyphylla) 

Variabel Satuan 
Perlakuan 

P1 Ket* P2 Ket* P3 Ket* 

pH H2O 3,3a Sangat masam 3,3a Sangat masam 3,3a Sangat masam 

Corg % 56,6a Sangat tinggi 55,7a Sangat tinggi 56,5a Sangat tinggi 

P potensial % 0,8a Sangat rendah 0,7a Sangat rendah 0,8a Sangat rendah 

K potensial mg/100g 0,1a Sangat rendah 0,1a Sangat rendah 0,1a Sangat rendah 

K cmol(+)/kg 11,0a  9,7a  9,9a  

Ca cmol(+)/kg 1,3a  2,0a  1,5a  

Mg cmol(+)/kg 2,8a  3,3a  2,9a  

KTK cmol(+)/kg 175,0a  174,7a  175,3a  

Kadar Abu % 2,3a  4,0a  2,5a  

Kadar air % 20,0a  22,1a  20,6a  

Ket: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama untuk faktor perlakuan yang sama tidak  berbeda 
nyata pada taraf uji 5% (Tukey) P1= tanaman digenangi 2 minggu setelah tanam; P2= tanaman digenangi 4 minggu 
setelah tanam; P3 = tanaman digenangi 6 minggu setelah tanam. *Kriteria penilaian tanah berdasarkan staf pusat 
penilaian tanah 1983.  



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

261

 

 

 
Gambar 1. Pertumbuhan tinggi, diameter batang, perubahan jumlah daun, berat kering batang-daun (top) dan berat 

kering akar (root) tanaman Dyera polyphylla pada umur 5 bulan pada perlakuan perbedaan penggenangan 
 

Pertumbuhan relatif tinggi dan diameter tanaman Dyera polyphylla dapat dilihat pada Gambar 2. Pada 
Gambar 2 terlihat bahwa pertumbuhan relatif pada setiap fase pengamatan (30 hari) adalah berbeda. 
Pertumbuhan tinggi terlihat tren terus meningkat dimana perlakuan P2 menunjukkan pertumbuhan relatif 
yang paling besar dibandingkan perlakuan lain. Pertumbuhan diameter menunjukkan tren yang terus menu-
run dan juga terlihat perlakuan P2 memiliki pertumbuhan diameter relatif yang paling besar. 

 
Gambar 2. Pertumbuhan relatif tinggi dan diameter tanaman Dyera polyphylla pada perlakuan  

perbedaan waktu penggenangan (Ket: setiap titik pengamatan adalah 30 hari). 
 

Selain dari pertumbuhan dan pertumbuhan relatif yang paling besar pada perlakuan P2, ternyata daya 
hidup pada perlakuan ini juga paling besar yaitu mencapai 96,7%.  Daya hidup yang terendah adalah 83,3% 
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pada perlakuan P1 dan P3. Untuk daya hidup tanaman Dyera polyphylla pada penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 3. Secara umum daya hidup tanaman pada semua perlakuan baik yaitu mencapai 80%, hal ini 
mengindikasikan bahwa tanaman dapat toleran dengan kondisi genangan. Sebagai salah satu jenis rawa 
gambut, Dyera polyphylla memiliki strategi pertumbuhan agar dapat toleran dengan kondisi genangan yang 
ada. 

 
Gambar 3. Daya hidup tanaman Dyera polyphylla umur 5 bulan pada perlakuan perbedaan penggenangan. Analisa daya 

hidup: data sebelumnya diolah dalam ASIN(SQRT(A4/100))*180/(22/7). 
 

Untuk melihat pengaruh beda periode penggenangan yang dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman 
jelutung maka dilakukan analisis varian terhadap pertambahan tinggi, pertambahan diameter, perubahan 
jumlah daun dan rasio akar : batang tanaman. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 
terlihat, perlakuan P2 menunjukkan penambahan tinggi dan dameter yang paling besar, yaitu 9,16 cm untuk 
tinggi dan 0,65 cm untuk diameter. Sedangkan perubahan jumlah daun yang paling besar adalah pada 
perlakuan P3 yaitu sebanyak 3,8 helai daun. Walaupun memiliki penambahan dimensi tumbuh yang berbeda, 
ternyata berdasarkan hasil analisis varians diketahui bahwa perlakuan yang diberikan tidak menunjukkan 
hasil yang berbeda nyata terhadap semua variabel yang diamati. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman 
Dyera polyphylla dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi tergenang walaupun baru ditanam 2 minggu 
(Perlakuan P1). 

 

 

$'�'�

*&���

$'�'�

D
ay

a�
hi

du
p�

(%
)

Perlakuan

!��&

*�"&

!�&#

Pe
rt

um
bu

ha
n�

ti
ng

gi
�(c

m
)

Perlakuan

)�')

)�'�

)�#�

Pe
rt

um
bu

ha
n�

di
am

et
er

�(c
m

)

Perlakuan



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

263

 
Gambar 4. Analisis varian pada pertambahan tinggi, pertambahan diameter, perubahan jumlah  

daun, dan root/shoot rasio tanaman Dyera polyphylla pada umur 5 bulan pada perlakuan perbedaan  
waktu adaptasi sebelum terjadi penggenangan 

Ket: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama untuk faktor perlakuan  
yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%; P1= tanaman digenangi 2 minggu setelah tanam;  
P2= tanaman digenangi 4 minggu setelah tanam; P3 = tanaman digenangi 6 minggu setelah tanam. 

 

Toleransi tanaman Dyera polyphylla terhadap genangan dilakukan dengan strategi pertumbuhan yang 
berbeda. Strategi pertumbuhan ini ditunjukkan dengan perbandingan dari pertumbuhan bagian akar (root) 
dengan bagian batang tanaman (shoot). Pada perlakuan P1 nilai perbandingan akar/batang adalah 0,32 
sedangkan P2 dan P3 masing-masing 0,39 dan 0,38. Pada perlakuan P1, memiliki nilai rasio akar/batang 
yang paling kecil dibandingkan perlakuan lain karena tanamam mengalami paling lama tergenang daripada 
perlakuan lain. Pada saat mengalami penggenangan yang lebih lama waktunya, pertumbuhan akar berkurang. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Jans et al. (2012), melaporkan penelitian terhadap tanaman Ramin 
diketahui bahwa pada kondisi tergenang, rasio akar/batang adalah 0,25 dan pada kondisi tidak tergenang 0,36 
yang mengindikasikan bahwa tanaman pada kondisi tidak tergenang mempunyai biomasa akar lebih banyak 
daripada pada kondisi tergenang. Hapsari dan Adi (2010) menyatakan bahwa dalam kondisi tergenang 
pertumbuhan akar terhambat karena fiksasi N dan mineral lainnya terganggu. Selanjutnya Parolin (2001) 
menyatakan bahwa tanaman yang tergenang mempunyai biomassa akar yang kurang, sehingga percobaan 
lebih lanjut diperlukan untuk menguji peran akar adventif. Lebih lanjut Scott et al. (1989) melaporkan bahwa 
pengaruh penggenangan terhadap tanaman yaitu pertumbuhan stagnan, daun akan berubah warna menjadi 
kuning diikuti pengguguran daun, dan biomasa tanaman rendah.  Menurut Kozlowski (1997) penggenangan 
menyebabkan terganggunya proses fisiologis tanaman seperti transportasi karbohidrat dan fotosintesis serta 
berkurangnya penyerapan hara karena kerusakan akar. Perlakuan P1 pada bibit jelutung yang mengalami 
lebih lama tergenang, perkembangan biomasa akarnya lebih sedikit Semakin lama waktu tanaman 
mengalami tergenang, maka semakin berkurang perkembangan akarnya.  

Pada penelitian diatas diketahui bahwa perlakuan secana secara statistik tidak terdapat perbedaan 
antara perlakuan P1, P2, dan P3. Artinya pada rentang waktu 2 minggu, 4 minggu maupun 6 minggu setelah 
ditanam, tanaman jelutung mampu bertoleransi pada kondisi genangan. Meskipun demikian, perlakuan P2 
menunjukkan rata-rata pertumbuhan dan daya hidup lebih tinggi dibanding perlakuan P1 dan P3. Hal ini 
mengindikasikan bahwa jelutung mampu menyesuaikan diri dari kondisi tergenang dengan lebih baik pada 
rentang waktu 4 minggu setelah tanam.  
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KESIMPULAN 
Jelutung dapat beradaptasi dan merespon kondisi genangan yang terjadi selama 5 bulan dengan 

melakukan pemulihan setelah mengalami cekaman genangan dengan melakukan penyesuian diri 
(aklimatisasi). Pada tanaman jelutung, sejak 2 minggu setelah ditanam tanaman dapat bertoleransi pada 
genangan dan selanjutnya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan dari genangan untuk mampu 
menyesuaikan diri pada kondisi genangan dan menunjukkan pertumbuhan tanaman lebih baik yaitu pada 
setelah 4 minggu ditanam.  
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ABSTRACT 
 

Nyamplung grows in a marginal sandy land in coastal area, tolerant to salinity and grows in loamy soil 
with good drainage, at 0-200 m asl (Bustomi et al., 2008). Nyamplung plantation at Pangandaran, Wonogiri, 
and Gunung Kidul are different in their land characteristic that may affect the growth of the species. An 
appropriate of silviculture technique is required to optimize the growth of nyamplung in three different land 
in Pangandaran, Wonogiri and Gunung Kidul. The genetic materials used as planting stocks in the three 
plantation were seeds from Gunung Kidul populations which is highest in oil content among Java popu-
lations (Leksono et al., 2014a). The plants sampled were taken at 80-100 individuals that shows best growth 
characteristic in each plantation. Silviculture techniques of nyamplung plantations basically are not different 
with other forest trees technique, such as preparing planting stocks, land clearing, planting, and regular 
maintenance. Spacing for nyamplung plantation to produce fruits in agroforestry model is 5 m x 5 m. The 
differences in land characteristics that need special treatment are as follows 1). in coastal area (Pangandaran), 
bordering each plant using bronjong, 2). in shallow soil (Gunung Kidul), dripping water in each plant using 
infusion at the first year after planting, and 3). nourishing the plants with organic or inorganic nutrients, 
depend on the site condition.The plantation in Wonogiri shows the best performance in all growth 
parameters with the average of growth parameters at the age of 2 years are height of 2,87 m ranging from 
0,22-4,3 m, and diameter of 3,00 cm ranging from 1,02 – 4,65 cm,they also have more branches. Moreover, 
nyamplung in Wonogiri have started to flower and to bear fruit at the age of 1,5 years. The characteristics of 
the land that suitable for nyamplung to growth well were in mineral soils with sufficient water. 
 
Keywords : Calophyllum inophyllum, land characteristic, silviculture technique, growth 

 
 

ABSTRAK 
 

Tanaman nyamplung tumbuh pada wilayah pantai berpasir yang marginal dan toleran terhadap kadar 
garam serta pada tanah yang mengandung liat berdrainase baik pada kisaran ketinggian 0 – 200 m dpl 
(Bustomi et al., 2008). Untuk mengetahui respon pertumbuhan nyamplung pada kondisi lahan yang berbeda 
maka dibangun tegakan nyamplung di Pangandaran, Wonogiri, dan Gunung Kidul. Teknik budidaya yang 
sesuai untuk diterapkan pada kondisi lahan yang berbeda tersebut diperlukan agar pertumbuhan nyamplung 
dapat optimal. Materi genetik yang digunakan sebagai bahan pertanaman pada tiga lokasi tersebut berasal 
dari populasi Gunung Kidul yang memiliki rendemen minyak terbaik di Jawa (Leksono et al., 2014a). 
Sampel pada masing-masing pertanaman diambil sebanyak 80-100 individu pohon dengan karakter 
pertumbuhan terbaik.Teknik budidaya nyamplung pada prinsipnya sama dengan tanaman kehutanan yang 
lain mulai dari penyiapan bibit, persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Jarak tanam yang digunakan 
pada pertanaman nyamplung dengan tujuan untuk memproduksi buah dengan pola tanam agroforestry adalah 
5 x 5 m. Perbedaan kondisi lahan yang memerlukan perlakuan khusus untuk mendukung pertumbuhan 
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tanaman yang optimal, antara lain:1). pemasangan bronjong pada lahan di tepi pantai; dan 2). pemasangan 
infus (irigasi tetes) pada tahun pertama pada tanah dengan solum tipis serta 3). penggunaan pupuk yang 
disesuaikan dengan kondisi tempat tumbuh. Pertanaman nyamplung di Wonogiri menunjukan hasil terbaik 
pada semua parameter pertumbuhan yang diamati dengan rata-rata pertumbuhan pada umur 2 tahun tinggi 
2,87 m dengan kisaran 0,22-4,3 m, dan diameter 3,00 cm 1,02 – 4,65 cm serta memiliki percabangan yang 
banyak. Selain itu tanaman nyamplung di Wonogiri telah mulai berbunga dan berbuah pada umur 1,5 tahun. 
Kondisi lahan yang paling kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman nyamplung adalah lahan 
pada tanah mineral dengan ketersediaan air yang cukup. 
 
Kata kunci: Calophyllum inophyllum, karakteristik lahan, teknik budidaya, pertumbuhan 

 

 

PENDAHULUAN 
Potensi genetik benih unggul yang dihasilkan dari kebun benih perlu diuji di beberapa tapak/lokasi. 

Hal ini karena penampilan suatu pohon (fenotipe) dipengaruhi oleh adanya interaksi antara potensi genetik 
yang dimiliki individu tersebut dengan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya (Falconer dan Mackey, 1996). 
Pengujian benih unggul ini untuk mengetahui kondisi lingkungan yang kondusif dalam mengoptimalkan 
potensi genetik yang dimiliki tersebut. Ketidaksesuaian kondisi lingkungan dan sumber asal benih (pro-
venan/ras lahan) merupakan salah satu faktor yang akan berdampak terhadap kurang optimalnya produk-
tivitas tanaman (Putri et al., 2013).  

Tanaman nyamplung tumbuh pada wilayah pantai berpasir yang marginal dan toleran terhadap kadar 
garam serta pada tanah yang mengandung liat berdrainase baik, pH 4 sampai dengan 7,4; Tumbuh baik pada 
ketinggian tempat 0-200 m dpl, bertipe curah hujan A dan B dengan curah hujan 1000-3000 mm/tahun, 4-5 
bulan kering dan suhu rata-rata 18-33°C (Bustomi et al., 2008). Berdasarkan informasi tersebut, dikembang-
kan nyamplung di 3 lokasi yang berbeda yaitu di Pangandaran, Wonogiri, dan Gunung Kidul untuk mengeta-
hui respon pertumbuhannya pada kondisi lingkungan yang berbeda.  

Kondisi lingkungan yang berbeda akan memerlukan tindakan silvikultur yang berbeda pula untuk 
menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Teknik silvikultur tergantung pada ekologi dan tujuan penanaman 
(Glenn dan Dickmann, 2009). Penerapan teknik silvikultur pada pantai berpasir (Pangandaran) akan berbeda 
dengan tanah mineral (Wonogiri) dan akan berbeda pula pada tanah dengan solum tipis (Gunung Kidul). 
Tujuan penanaman nyamplung pada ketiga lokasi tersebut adalah untuk menghasilkan buah dengan produk-
tivitas yang tinggi dalam waktu yang singkat serta tanaman yang tidak terlalu tinggi untuk memudahkan 
pada saat pemanenan buah nantinya. Penerapan teknik silvikultur yang sesuai dengan kondisi ekologi dan 
tujuan penanaman nyamplung tersebut diperlukan sehingga pertumbuhan tanaman pada berbagai kondisi 
tersebut dapat optimal. 

Secara genetik tanaman nyamplung yang dikembangkan pada ketiga areal pertanaman merupakan 
provenan unggul dalam kandungan minyak pada biji (rendemen) (Leksono et al., 2014a). Kondisi lahan 
pertanaman nyamplung pada tiga lokasi pertanaman telah sesuai dengan persyaratan pertumbuhan tanaman 
nyamplung. Namun demikian ketiga lokasi tersebut memiliki perbedaan kondisi lingkungan. Perbedaan 
kondisi lingkungan tersebut akan dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
nyamplung. Informasi mengenai respon pertumbuhan awal tanaman nyamplung pada tiga kondisi lahan yang 
berbeda dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kondisi lahan yang terbaik untuk 
lokasi pertanaman nyamplung dalam skala luas ke depan.  
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BAHAN DAN METODE 
Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di tiga lokasi pertanaman nyamplung, yaitu di Desa Babakan- Pangandaran (tahun 
tanam 2010), di KHDTK Alas Ketu – Wonogiri (tahun tanam 2011), dan di Petak 22 RPH Banaran - Gunung 
Kidul (tahun tanam 2012) (Gambar 1). Kondisi lingkungan dari ketiga lokasi pertanaman nyamplung 
tersebut disajikan pada Tabel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1. Peta tiga lokasi pertanaman nyamplung di Jawa 

Tabel 1. Kondisi lingkungan pada tiga lokasi pertanaman nyamplung 

Uraian Pangandaran Wonogiri Gunung Kidul 

Letak geografis 7°43
 LS, 108°40
 BT 7o32' LS, 110o41' BT 7°53’25” LS;  
110°32’55” BT 

Tinggi tempat (m dpl) 0 141 150 
Curah hujan (mm/tahun) 2848  1878 1.809  
Temperatur udara (0C) 29 – 37  20-38 21-32 

Kandungan hara tanah 
N = 56 – 126 ppm;  
P = 45 – 55 ppm;  
K=0,04-0,08 me/100g;  

N = 0,04– 0,07%;  
P = 1,80-4,07 ppm;  
K=0,11-0,13me/100g;  

N=0.27-0.35%* 
P=2.48-6.17 ppm* 
K=0.11=0.19 me/100g;* 

Tekstur tanah Pasir Lempung Lempung 
Keterangan : *sumber : Adinugraha, 2012 
 
 
Bahan 

Materi genetik yang digunakan sebagai bahan pertanaman pada tiga lokasi tersebut adalah biji nyam-
plung dari populasi Gunung Kidul yang memiliki rendemen minyak tertinggi di Jawa (Leksono et al., 
2014a). 

 
Metode 

Pengambilan sampel pohon dilakukan pada 80-100 individu pohon dengan karakter pertumbuhan 
terbaik pada tiap-tiap lokasi. Karakter pertumbuhan yang diamati adalah tinggi, diameter dan percabangan. 
Pengukuran tinggi dilakukan dari pangkal batang sampai dengan titik tumbuh tertinggi. Pengukuran diameter 
dilakukan pada dbh (1,3 m). Pengukuran percabangan dilakukan dengan sistem skoring dengan tiga kriteria : 
skor 1 sedikit; skor 2 sedang (rata-rata); dan skor 3 melimpah. Pengamatan dilakukan pada tanaman umur 1-
2 tahun. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Teknik Budidaya  

Pada dasarnya teknik budidaya tanaman nyamplung tidak berbeda dengan budidaya tanaman kehu-
tanan yang lain, mulai dari penyiapan bibit di persemaian, penyiapan lahan, penanaman, dan penyulaman 
serta pemeliharaan rutin berupa penyiangan, pendangiran, pemulsaan, pemupukan serta pengendalian hama 
dan penyakit. 

Bibit yang akan digunakan untuk penanaman diseleksi dengan kriteria 1). media porus dan akarnya 
kuat mengikat media. Jika bibit dicabut dari polybag maka media dan akar akan membentuk gumpalan yang 
utuh; 2). batang kokoh dan sudah berkayu (terutama bagian bawahnya). Bibit tumbuh tegak, antara diameter 
dan tinggi tampak seimbang (biasanya dengan tinggi bibit 30-40 cm); 3).pucuk sehat, daun segar dan tidak 
terserang hama atau penyakit (Leksono et al., 2014b). 

Jarak tanam yang digunakan pada pertanaman nyamplung dengan tujuan untuk memproduksi buah 
dengan pola tanam agroforestry adalah 5 x 5 m. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang cukup 
bagi pertumbuhan tajuk dan buah. Pola agroforestry dipilih karena nyamplung pada awal pertumbuhannya 
sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga membutuhkan pemeliharaan yang cukup intensif 
(Leksono et al., 2014b).  

Lubang tanam dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Pupuk dasar dapat menggunakan pupuk organik 
(pupuk kandang yang sudah matang dengan dosis minimal 2 kg/lubang tanam) atau pupuk dasar anorganik 
(TSP atau SP-36) tergantung pada kondisi dan tingkat kesuburan tanahnya. Pemberian pupuk dasar bertujuan 
selain untuk menambah hara juga untuk membantu menggemburkan tanah sehingga porositas tanah lebih 
baik. Pada tanah yang keras, berbatu atau berpasir lebih baik digunakan pupuk organik dan pada tanah liat 
dapat digunakan pupuk anorganik. Penanaman dilakukan saat musim hujan. Pemeliharaan secara intensif 
terutama dilakukan pada umur di bawah 2 tahun, setelah itu dilakukan pemeliharaan ruitn 2 (dua) kali 
setahun. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan antara lain penyulaman, penyiangan, pendangiran, pembe-
rian mulsa, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Pada beberapa areal dengan kondisi tertentu diberi 
perlakuan tambahan antara lain : 1). pemasangan bronjong untuk melindungi tanaman dari terpaan angin laut 
dengan salinitas tinggi jika areal penanaman berada di tepi pantai (Pangandaran) (Gambar 2). Aplikasi ini 
dilakukan bersamaan dengan saat penanaman bibit nyamplung, bronjong biasanya bertahan selama 1 (satu) 
tahun dan pada saat itu tanaman sudah dapat bertahan (Gambar 4); 2). pemasangan infus (irigasi tetes) pada 
tahun pertama penanaman saat memasuki musim kemarau, jika areal penanaman pada kondisi tanah mineral 
dengan solum tipis (Gunung Kidul) (Gambar 2). 
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Gambar 2. Perlakuan bronjong di Pangandaran dan infus (irigasi tetes) di Gunung Kidul 

 

Pertumbuhan 
Pertumbuhan tanaman pada ketiga lokasi pertanaman nyamplung di Pangandaran, Wonogiri, dan 

Gunung Kidul bervariasi pada semua parameter pertumbuhan yang diamati (Tabel 2 dan Tabel 3). Pertum-
buhan terbaik ditunjukan pada pertanaman nyamplung di Wonogiri pada semua karakter pertumbuhan yang 
diamati (tinggi, diameter, percabangan). Hal ini disebabkan karena lokasi pertanaman nyamplung di 
Wonogiri merupakan lahan di tepi sungai Bengawan Solo yang terkena luapan banjir di musim hujan sehing-
ga air ditempat ini cukup melimpah. Nyamplung umumnya ditemukan di daerah dengan ketersediaan air 
yang cukup yaitu dari daerah yang berair tawar hingga daerah pantai yang salin (Agustarini et al., 2013). Air 
berperan penting karena mempengaruhi berbagai unsur fisika, kimia, dan biologi tanah ( Lutz dan Chandler, 
1951). Selanjutnya dijelaskan bahwa air berperan sebagai pelarut dan media transport hara bagi tanaman dan 
merupakan kebutuhan utama semua organisme hidup.  

Selain itu tanah di Wonogiri memiliki tekstur yang didominasi oleh lempung sehingga mampu 
mengikat unsur hara dan menyimpan air dengan baik untuk kemudian diserap oleh akar tanaman untuk 
mendukung pertumbuhannya. Unsur N, P, dan K tersedia untuk tanaman apabila dalam kondisi terlarut 
(Robinson, 2009). N, P, K adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar 
(Hardjowigeno, 1987). Oleh karena itu pertumbuhan tanaman di Wonogiri lebih baik dibandingkan 
pertumbuhan tanaman di Pangandaran dan Gunung Kidul. Tanaman nyamplung di Wonogiri bahkan telah 
mulai berbuah pada umur 1,5 tahun.  

Pertumbuhan tinggi tanaman di Wonogiri hampir sama dengan pertumbuhan tanaman di Gunung 
Kidul (Tabel 2, Tabel 3, Gambar 3). Hal ini karena kandungan unsur hara dan tekstur tanah di tempat ini 
hampir sama. Maskipun kandungan unsur hara di Gunung Kidul sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 
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kandungan hara di Wonogiri, namun pertumbuhan tanaman di Wonogiri ternyata sedikit lebih baik. Tanaman 
nyamplung di Wonogiri memiliki percabangan yang lebih banyak dan beberapa tanaman telah mulai 
berbunga dan berbuah pada umur 1,5 tahun, sementara tanaman nyamplung di Gunung Kidul memiliki 
percabangan yang lebih sedikit serta belum mulai berbunga dan berbuah pada umur yang sama. Perbedaan 
pada kedua lokasi pertanaman tersebut dapat disebabkan karena solum tanah di Gunung Kidul lebih tipis 
(Wiyono et al., 2006). Hasil penelitian Soekardi et al.(1996) menunjukkan bahwa lahan dengan solum tanah 
< 30 cm kurang mendukung pertumbuhan tanaman. 

Lahan pertanaman nyamplung di Pangandaran adalah pantai berpasir. Karakteristik lahan pasir pantai 
merupakan lahan marjinal dengan ciri-ciri antara lain : tekstur pasiran, struktur lepas-lepas, kandungan hara 
rendah, kemampuan menukar kation rendah, daya menyimpan air rendah, suhu tanah di siang hari sangat 
tinggi, kecepatan angin dan laju evaporasi sangat tinggi, hembusan garam melalui udara, pergerakan 
(mobilitas) substrat pasir yang tinggi, angin kencang dengan hembusan garam, kadar garam yang tinggi 
dalam tanah, aerasi tanah (Ewusie, 1990; Goltenboth et al., 2006; Yuwono, 2009). Permasalahan lahan pasir 
pantai antara lain : (1). Secara fisika, tekstur pasiran, fraksi lempung dan bahan organik rendah, sehingga 
didominasi pori makro yang mengakibatkan daya simpan lengas rendah, (2). Secara kimia, kandungan koloid 
rendah bahan organik yang dimiliki kecil kurang 1%, sehingga daya mengikat hara dan KPK rendah. Tanah 
ini mengandung P yang belum siap diserap tanaman, dan memiliki kandungan N serta K yang rendah, dan 
(3). Secara biologi, daya dukung terhadap kuantitas dan aktivitas organisme rendah (Munir, 1996). Oleh 
karena itu pertanaman nyamplung di Pangandaran menunjukan performa yang paling rendah dibandingkan 
di Wonogiri dan Gunung Kidul meskipun curah hujan di daerah ini lebih tinggi dari Wonogiri dan Gunung 
Kidul namun kemampuan substrat untuk menyimpan air dan mengikat unsur hara rendah. Selain itu suhu 
yang sangat tinggi pada siang hari menyebabkan tanaman mengalami kekeringan pada musim kemarau dan 
terubus kembali saat musim hujan sehingga pertumbuhan tanaman di lokasi ini cenderung stagnan (Tabel 2).  
 
Tabel 2. Tinggi dan diameter tanaman nyamplung umur 12, 18, dan 24 bulan pada tiga lokasi pertanaman 

Lokasi  
Pertanaman 

tinggi (m) diameter (cm) 
12 18 24 18 24 

Pangandaran      
rata-rata 0,7861 1,0377 1,152   
kisaran 0,53-1,5 0,75-1,9 0,8,-1,9   
Wonogiri      
rata-rata 0,94 1,81 2,87  3,00 
kisaran 0,36-1,42 0,4-2,49 0,22-4,3  1,02-4,65 
Gunung Kidul      
rata-rata 0,957 1,742  1,14  
kisaran 0,65-1,61 1,26-2,94  0,3-2,5  
 
Tabel 3. Percabangan pada tiga lokasi pertanaman nyamplung (%) 

Lokasi 
Pertanaman 

Umur 18 bulan 
Skor (%) 

Umur 24 bulan 
Skor (%) 

1 2 3 1 2 3 
Pangandaran 72 24 4 38 54 8 
Wonogiri 38 45 18 15 40 44 
Gunung Kidul - - - 63 34 3 
Keterangan: skor 1 = sedikit, skor 2 = sedang, skor 3 = banyak. 
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Gambar 3. Tanaman nyamplung umur 18 bulan di Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pangandaran 

  

KESIMPULAN 
1. Teknik budidaya nyamplung pada prinsipnya sama dengan tanaman kehutanan yang lain mulai dari 

penyiapan bibit, persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Jarak tanam yang digunakan pada 
pertanaman nyamplung dengan tujuan untuk memproduksi buah dengan pola tanam agroforestry adalah 5 
x 5 m. Perbedaan kondisi lahan yang memerlukan perlakuan khusus untuk mendukung pertumbuhan 
tanaman yang optimal, antara lain:1). pemasangan bronjong pada lahan di tepi pantai; dan 2). pemasangan 
infus (irigasi tetes) pada tahun pertama penanaman saat memasuki musim kemarau pada tanah dengan 
solum tipis, dan 3). penggunaan pupuk yang disesuaikan dengan kondisi tempat tumbuh. 

2. Pertumbuhan nyamplung terbaik dari 3 lokasi pertanaman yaitu pada lahan dengan tanah mineral di 
Wonogiri dengan rata-rata tinggi 2,87 m dengan kisaran 0,22 m – 4,3 m, rata-rata diameter 3,00 cm 
dengan kisaran 1,02 cm – 4,65 cmpada umur 2 tahun dan memiliki percabangan yang paling banyak serta 
telah berbunga dan berbuah pada umur 1,5 tahun.  

3. Kondisi lahan yang paling kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman nyamplung adalah 
lahan pada tanah mineral dengan ketersediaan air yang cukup. 
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ABSTRAK 
 

Indonesia mempunyai potensi berbagai jenis tanaman obat dan diantaranya adalah tanaman jahe. 
Budidaya lebih banyak dikerjakan oleh sektor pertanian dengan lahan yang relatif sempit, di sisi lain lahan 
kehutanan khususnya lahan di bawah tegakan belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pertumbuhan tiga jenis tanaman jahe pada sistem agroforestri di bawah tegakan 
pinus. Metode yang digunakan adalah dengan menguji 3 jenis tanaman jahe yang meliputi jahe putih kecil 
(JPK), jahe putih besar (JPB) dan jahe merah (JM) yang ditanam pada tiga kelas umur yaitu tegakan pinus 
kelas umur I (50-58%), II (68–77%), dan MR (87-92%). Penelitian ini dilaksanakan di petak 12 RPH Ken-
juran, BKPH Candiroto KPH Kedu Utara, masuk di wilayah Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menun-
jukkan interaksi intensitas cahaya pada tegakan pinus dan jenis jahe berpengaruh nyata terhadap pertum-
buhan tinggi namun tidak berpengaruh nyata terhadap persentase tumbuh tanaman jahe 5 BST. Pengaruh 
faktor tunggal perbedaan intensitas cahaya hanya berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi, sedang-
kan perlakuan jenis jahe memberikan pengaruh yang nyata terhadap kedua parameter yang diamati. Pertum-
buhan tinggi terbaik diperoleh pada jenis jahe putih besar pada tegakan miskin riap/MR (87-92%) sebesar 
45,33% dan persentase tumbuh terbaik diperoleh pada jenis jahe merah di bawah tegakan pinus KU II (68–
77%) sebesar 100%. Pengamatan perlu dilanjutkan sampai waktu panen untuk melihat produksi dan kualitas 
hasil. 

 
Kata kunci : agroforestri, jahe, pertumbuhan, pinus (P. merkusii), tanaman obat. 

 
 

PENDAHULUAN 
Tanaman obat sangat berpotensi untuk dikembangkan karena adanya tren back to nature mengaki-

batkan melonjaknya permintaan akan obat tradisional. Perkembangan penggunaan tanaman obat dari tahun 
ke tahun semakin meningkat. Pada era tahun 70-an pengunaan tanaman obat didorong oleh para pengguna 
obat tradisonal, mulai tahun 90-an sampai sekarang penggunaan obat didorong oleh kombinasi pegguna 
tradisional, scientific researches dan komunikasi media (Januwati, 2010). Nilai perdagangan tanaman obat 
(herbal) pada tahun 2000 mencapai US$ 40 miliar. Pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 60 miliar, dan 
tahun 2050 diperkirakan menjadi US$ 5 triliun dengan peningkatan 15% pertahun, lebih tinggi jika diban-
dingkan dengan peningkatan nilai perdagangan obat konvensional modern yang hanya 3% pertahun 
(Anonim, 2007). 

Jenis tanaman obat yang sudah banyak dimanfaatkan dan dibudidayakan secara nasional salah satunya 
jenis tanaman obat yang jenis simplisianya merupakan rimpang/rhizoma. Tanaman obat yang tergolong 
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dalam simplisia rimpang antara lain: Jahe, Kunyit, Kencur, Kapolaga, dan Temulawak. Sementara itu, ta-
naman obat jenis rimpang-rimpangan yang sudah banyak dibudidayakan dan diteliti khasiat serta kandungan 
bahan obatnya adalah jenis kunyit dan jahe. Disamping sudah dibudidayakan secara luas serta teknik budi-
dayanya di kuasai tanaman kunyit dan jahe mempunyai pasar yang sangat potensial baik di dalam negeri 
maupun diluar negeri.  

Budidaya tanaman tanaman jahe sudah dilakukan dengan berbagi pola tanam, baik secara monokultur, 
polikultur maupun di bawah tegakan. Selama ini di Indonesia dikenal tiga tipe utama jahe, yaitu jahe putih 
besar atau gajah atau badak, jahe merah atau jahe sunti dan jahe putih kecil atau jahe emprit. Ketiga tipe ini 
didasarkan pada bentuk, warna, aroma rimpang (Rostiana et al., 1991). Jahe putih besar merupakan jenis 
jahe yang paling disukai oleh konsumen. Namun dari segi harga jahe putih besar mempunyai harga paling 
rendah dan paling fluktuatif, berbeda dengan jahe putih kecil dan jahe merah yang mempunyai harga lebih 
tinggi dan relatif stabil.  

Berdasarkan besarnya permintaan akan kebutuhan tanaman obat dan keterbatasan lahan pertanian 
untuk dijadikan areal pengembangan budidaya tanaman obat maka diperlukan intensifikasi lahan dengan 
menerapkan pola agroforestri. Pengembangan tanaman obat di sektor kehutanan dapat dilakukan melalui 
pola agroforestri dengan memanfaatkan lahan di bawah tegakan. Model pengembangan agroforestri mem-
punyai prospek yang cukup baik dalam kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan petani disamping 
untuk menjaga keamanan dan kelestarian hutan bersama masyarakat atau petani sekitar hutan (Mayrowani 
dan Ashari, 2011; Triwanto, 2011). 

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang pertumbuhan tiga jenis tanaman jahe pada berbagai 
tingkat naungan di bawah tegakan pinus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan khususnya jenis pinus. 

 
BAHAN DAN METODE 
Lokasi dan Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, BKPH Candiroto, 
tepatnya di RPH Kenjuran (Gambar 1) dengan luas 0,27 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari 
sampai Desember 2013. 

 
Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman keras yang berupa tegakan pinus yang 
dengan kelas umur (50-58%), II (68–77%), dan MR (87-92%) dan tanaman obat dalam hal ini adalah 3 jenis 
tanaman jahe, yaitu jahe besar (gajah), kecil (emprit), dan jahe merah yang berasal dari Balai Penelitian 
Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) Bogor. Sedangkan untuk perlakuan pupuk digunakan pupuk kandang 
sapi dan pupuk anorganik (SP36 dan KCl), tambang, tali rapia, plastik, bambu dan lain-lain. 

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah alat untuk kegiatan penanganan benih jahe, alat untuk 
penanaman tanaman tanaman obat, timbangan, alat ukur, untuk pengamatan tinggi tanaman, alat tulis, dan 
lain-lain. 
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Gambar 1. Lokasi kegiatan penelitian 

 

Rancangan Penelitian  
Percobaan ini menggunakan rancangan split-plot dengan 9 perlakuan, 3 ulangan dan menggunakan 

luasan 100 m2 tiap plotnya dengan jarak tanam 50 x 50 cm. Jenis perlakuan yang diberikan seperti tercantum 
pada Tabel 1.  

 
Analisis data  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians dengan taraf uji 0,05 dan 0,01. Apabila 
hasil analisis varians menunjukkan adanya variasi berbeda nyata maka dilakukan uji lanjutan dengan meng-
gunakan analisis Duncan.  

 

Tabel 1. Jenis perlakuan yang diberikan pada penelitian agroforestri jahe di bawah tegakan pinus  
No. Kode Perlakuan 
1. BP1 Jahe Besar pada tegakan pinus kelas umur I 
2. BP2  Jahe Besar pada tegakan pinus kelas umur II 
3. BP3  Jahe Besar pada tegakan pinus kelas umur MR 
4. KP1  Jahe Kecil pada tegakan pinus kelas umur I 
5. KP2  Jahe Kecil pada tegakan pinus kelas umur II 
6. KP3  Jahe Kecil pada tegakan pinus kelas umur MR 
7. MP1  Jahe Merah pada tegakan pinus kelas umur I 
8. MP2  Jahe Merah pada tegakan pinus kelas umur II 
9. MP3  Jahe Merah pada tegakan pinus kelas umur MR 

Lokasi demplot 
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Kelas umur I kelas umur II kelas umur MR 
B1 B2 B3 B2 B1 B3 B3 B2 B1 Ulangan 1 
B2 B1 B3 B3 B2 B1 B1 B2 B3 Ulangan 2 
B3 B2 B1 B1 B2 B3 B2 B1 B3 Ulangan 3 

 
Gambar 2.  Design penanaman di lokasi penelitian agroforestri jahe di bawah tegakan pinus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keterangan : : Tanaman Jahe  : Tegakan Pinus      : Tanaman Kopi 

 
Gambar 3.  Plot penanaman untuk setiap perlakuan pada penelitian agroforestri jahe di bawah tegakan pinus 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi pertumbuhan dilakukan setiap bulan setelah tanaman jahe tumbuh selama 5 bulan, sedangkan 
persentase tumbuh diamati pada saat tanaman berumur 5 bulan. Hasil analisis ragam pengaruh intensitas 
cahaya dan varietas terhadap parameter pertumbuhan jahe selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi pengaruh intensitas cahaya dan varietas terhadap pertumbuhan jahe di bawah tegakan  

No
. 

Parameter Kuadrat Tengah 
Persentase 
Tumbuh 

Tinggi (Height) (cm) 
1BST 2BST 3BST 4BST 5BST 

1. Intensitas Cahaya  96,039 ns 61,44** 151,37** 188,59** 155,81** 152,44** 

2. Varietas Jahe  2688,768** 56,33** 44,59** 120,03** 154,48** 67,44** 

3. Interaksi  212,626 ns 1,94** 11,20** 17,48** 7,31ns 3,7ns 
                        Keterangan   : ** : Berpengaruh sangat nyata pada selang kepercayaan 99%  
 * : Berpengaruh nyata pada selang kepercayaan 95% 
 ns : Tidak berpengaruh nyata pada selang kepercayaan 95% 

10 m 
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Hasil pengukuran tinggi menunjukkan bahwa faktor tunggal perlakuan intensitas cahaya pada tegakan 

pinus dan jenis jahe berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman jahe pada umur 1-5 BST. Hasil 
interaksi antara kelas umur tegakan pinus dengan jenis jahe berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 
tanaman jahe umur 1-3 BST, sedangkan pada umur 4 dan 5 BST tidak menunjukkan pengaruh yang nyata. 
Sementara itu, persentase tumbuh tanaman pada umur 5 BST hanya dipengaruhi oleh jenis jahe, sedangkan 
intensitas cahaya dan interaksi kedua parameter tidak menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. Hasil uji 
lanjut Duncan perbedaan perlakuan terhadap pertumbuhan jahe dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel   3.  Persentase tumbuh dan tinggi tanaman umur 1-5 bulan setelah tanam sampai pada masing-masing 
perlakuan penelitian  

No. Perlakuan Persentase Tumbuh 
Pertumbuhan (Bulan Setelah Tanam/BST 

1 2 3 4 5 
1. BP1 81.48 13,67 bc 17,00 c 23,67 c 32,67 41,00 
2. BP2 74.08 11,00 d 15,33 cd 21,67 cd 28,00 35,00 
3. BP3 81.48 17,67 a 25,67 a 33,33 a 38,00 45,33 
4. KP1 70.37 9,00 e 14,67 de 19,00 ef 23,67 35,67 
5. KP2 66.67 7,33 e 15,33 cd 17,00 f 22,67 32,33 
6. KP3 48.15 11,00 d 17,00 c 21,00 de 27,67 37,00 
7. MP1 92.59 12,00 cd 16,00 cd 21,00 de 27,67 36,67 
8. MP2 100.00 9,00 e 13,33 e 19,67 de 26,00 32,67 
9. MP3 96.30 14,33 b 22,67 b 30,00 b 35,33 42,33 

Keterangan (Remarks) : B) Jahe besar (gajah); K) Jahe kecil (emprit); M) Jahe merah; P1) Pinus kelas umur I; P2) Pinus kelas 
umur II; P3) Pinus kelas umur miskin riap 

 

Kombinasi antara perlakuan kelas umur dengan jenis jahe tidak berpengaruh nyata terhadap persentase 
tumbuh dan tinggi tanaman. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hasanah (2003) yang menyatakan bahwa 
sampai umur 2 bulan setelah tanam pertumbuhan tanaman jahe (tinggi tanaman dan jumlah anakan) tidak 
berbeda nyata antara perlakuan monokultur dengan tumpangsari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
produksi/penanaman jahe kemungkinan dapat dilakukan dengan pola agroforestri, meskipun perlu dilihat 
sampai panen untuk melihat produksi dan kualitas hasil panen. Persentasi tumbuh terbaik diperoleh pada 
jenis jahe merah, sedangkan persentase tumbuh terbaik untuk perlakuan naungan diperoleh pada intensitas 
cahaya 50-58% (kelas umur I). Pertumbuhan tinggi terbaik dicapai oleh jenis jahe putih besar (JPB) pada 
intensitas cahaya 87-92% (MR), disusul intensitas cahaya 50-58% % (KU I) dan intensitas cahaya 68–77% 
(KU II). Pada perlakuan perbedaan jenis jahe, pertumbuhan terbaik diperoleh pada jenis jahe putih besar 
disusul jahe merah dan jahe putih kecil (Gambar 4). 

Persentase tumbuh pada masing-masing kelas umur memperlihatkan bahwa pada kelas umur I 
persentase tumbuhnya paling tinggi (81,48%) disusul kemudian kelas umur II (80,28%) dan kelas umur MR 
(75,30%). Sedangkan berdasarkan jenis jahe, persentase tumbuh paling tinggi adalah jenis jahe merah 
(96,30%) dan paling rendah jenis jahe putih (61,73%). Sementara itu, persentase jahe putih kecil berada 
diantara keduanya (79,01%) (Gambar 4). 

Pertumbuhan tinggi tanaman jahe pada masing-masing naungan memperlihatkan bahwa intensitas 
cahaya 87-92% (MR) mempunyai pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tingkat naungan lainnya. Hal ini 
disebabkan pada kelas umur MR intensitas cahayanya paling tinggi, kemudian kelas umur I dan kelas umur 
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II. Wahyuni et al. (2013) yang menjelaskan bahwa pemberian naungan berpengaruh nyata terhadap partum-
buhan dan berat rimpang dari tanaman jahe merah. Taiz dan Zeiger (1991) menyatakan distribusi spektrum 
cahaya matahari yang diterima oleh daun di permukaan tajuk lebih besar dibanding dengan daun di bawah 
naungan. Pada kondisi ternaungi cahaya yang dapat dimanfaatkan untuk proses fotosintesis sangat sedikit. 
Sementara itu, Cruz (1997) menyatakan naungan dapat mengurangi enzim fotosintetik yang berfungsi 
sebagai katalisator dalam fiksasi CO2 dan menurunkan titik kompensasi cahaya. Lambers et al. (1998), 
naungan mengurangi radiasi sinar utama yang aktif pada fotosintesis sehingga berakibat menurunnya 
asimilasi neto. Oleh sebab itu, cahaya sangat berperan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jahe 
di lapangan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Pengaruh faktor tunggal kelas umur dan jenis jahe terhadap persentase tumbuh  
dan pertumbuhan tinggi tanaman jahe 

Emmyzar (1997) menjelaskan bahwa jahe yang ditanam di tempat ternaungi memiliki daun yang mem-
besar, tetapi rimpang yang dihasilkan akan mengecil. Mengecilnya daun tersebut merupakan respon morfo-
logis tanaman jahe terhadap terbatasnya intensitas cahaya. Menurut Djukri (2006), perubahan ukuran luas 
daun serta kadar klorofil a dan b akibat pengaruh naungan tanaman, erat kaitannya dengan perubahan bobot 
basah umbi dan bobot kering umbi. Peningkatan kadar klorofil b yang lebih tinggi dari pada klorofil a 
merupakan upaya tanaman mengefisiensikan penangkapan energi cahaya untuk fotosintesis, namun belum 
mampu mengatasi penurunan hasil (bobot basah dan bobot kering umbi). 
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Jahe besar mempunyai rata-rata pertumbuhan paling tinggi (41,1 cm) disusul jahe merah (11,71) cm 
dan jahe kecil (9,11%). Hal tersebut dikarenakan secara morfologi jahe putih besar (gajah) mempunyai 
bentuk batang dan daun lebih besar dibandingkan dengan jahe putih kecil dan jahe merah. Pertumbuhan 
tinggi pada masing-masing umur (0-5 BST) terlihat bahwa pada perlakuan BP3 (jenis jahe putih besar yang 
ditanam pada kelas umur MR) secara konsisten pertumbuhan paling tinggi di bandingkan perlakuan lainnya.  

Berdasarkan data pertumbuhan sampai umur 5 BST mengindikasikan bahwa secara umum tanaman 
jahe menyukai lahan dengan intensitas cahaya tinggi (tidak ternaungi). Oleh sebab itu, apabila jenis ini akan 
dikembangkan di bawah tegakan, sebaiknya dilakukan pengaturan penanaman untuk mengoptimalkan 
penerimaan cahaya. Sudiarto (1978) menjelaskan bahwa tanaman jahe akan lebih baik jika mendapatkan 
banyak sinar matahari, sehingga jika penanaman dilakukan dengan pola agroforestri maka harus 
memperhatikan tata letak jahe agar tidak ternaungi. Hasil penelitian ini belum bisa menyimpulkan intensitas 
naungan tegakan pinus yang optimal untuk budidaya 3 jenis tanaman jahe. Hal tersebut disebabkan pene-
litian baru dilakukan selama 5 bulan dan perlu menunggu sampai waktu panen untuk melihat produksi dan 
kualitas jahe yang dihasilkan. 

 
KESIMPULAN 

Interaksi intensitas cahaya pada tegakan pinus dan jenis jahe berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 
tinggi namun tidak berpengaruh nyata terhadap persentase tumbuh tanaman jahe 5 BST. Pengaruh faktor 
tunggal perbedaan intensitas cahaya hanya berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi, sedangkan 
perlakuan jenis jahe memberikan pengaruh yang nyata terhadap kedua parameter yang diamati. Pertumbuhan 
tinggi terbaik diperoleh pada jenis jahe putih besar pada tegakan miskin riap/MR (87-92%) sebesar 45,33% 
dan persentase tumbuh terbaik diperoleh pada jenis jahe merah di bawah tegakan pinus KU II (68–77%) 
sebesar 100%. Penelitian ini perlu terus dilanjutkan untuk melihat produksi dan kualitas hasil panen untuk 
masing-masing perlakuan. 
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ABSTRAK 

 
Pembibitan bambu merupakan langkah awal dalam mendukung upaya pengembangan budidaya 

bambu. Budidaya bambu dibutuhkan dalam menyediakan ketersediaan bambu, karena proyeksi kebutuhan 
bambu dimasa yang akan datang tidak akan mampu dipenuhi jika hanya mengandalkan stok bambu dari 
alam. Pengetahuan mengenai teknik membuat bibit dari batang masih sangat terbatas oleh karena itu perlu 
disiapkan pedoman teknik pembibitan bambu dari stek batang. Pembibitan bambu dari stek batang memiliki 
keunggulan dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak. Tahapan teknik dan prosedur membuat bibit 
dengan stek batang yang telah dikaji dalam tulisan ini mulai dari tahap persiapan tempat pembibitan, 
persiapan stek, persemaian stek, penyapihan stek, pengisian polybag, pembongkaran dan seleksi bibit, 
penanaman stek dalam polybag, dan pemeliharaan. Analisis biaya dan perhitungan harga pokok produksi 
bibit bambu dari 10 jenis yang potensial untuk dikembangkan dapat menjadi pijakan untuk penentuan harga 
jual bibit bambu.  
 

Kata kunci: HHBK, bambu, perbanyakan vegetatif, analisa biaya, harga pokok produksi  

 

PENDAHULUAN 
Bambu merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu yang permintaan pasarnya selalu ada sepanjang 

tahun dan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan bambu dalam aktifitas kehidupan 
manusia. Tetapi sampai saat ini data permintaan pasar dan suplai pasar akan bambu di Indonesia belum 
tersedia. Sampai saat ini, kebutuhan bambu masih bersumber dari bambu alam yang dimiliki masyarakat. 
Proyeksi kebutuhan bambu dimasa yang akan datang tidak akan mampu dipenuhi jika hanya mengandalkan 
stok bambu dari alam. Pemanenan bambu yang ada di alam akan memberikan dampak negatif baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian produksi produk-produk bambu. Hal ini dapat 
diketahui dari keterangan pengrajin bambu atau pengguna bambu yang mengatakan kekurangan bahan baku 
bambu dalam memproduksi produk-produk bambu. 

 Oleh karena itu, diperlukan pengembangan bambu dan salah satu langkah awal dalam menunjang pro-
gram pengembangan bambu adalah penyediaan bibit untuk budidaya. Sementara itu, pengetahuan mem-
produksi bibit bambu belum banyak diketahui sehingga membutuhkan informasi atau petunjuk-petunjuk tek-
nis membuat bibit bambu. Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan lapangan dan kajian dari para pembuat 
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bibit bambu, disusun teknik membuat bibit bambu dari stek batang. Sebenarnya, bambu dapat diperbanyak 
dengan biji, stek batang, stek cabang dan stek rhizome. Dipilihnya informasi pembibitan dengan stek batang 
karena paling mudah memperoleh bahan bibit dan mudah dilakukan oleh siapapun dan ditempat manapun. 
Dalam pembibitan bambu dengan stek batang akan diinformasikan persyaratan jenis bambu yang dapat 
diperbanyak dengan stek batang,kemudian informasi jenis-jenis bambu yang berpotensi diperbanyak dengan 
stek batang, perencanaan dan persiapan tempat pembibitan, mempersiapkan stek, menyemai stek sampai 
pada analisa biaya membuat bbit bambu dari stek batang. 

 
BAHAN DAN METODE 
Persyaratan Jenis Bambu Diperbanyak dengan Stek Batang 
1. Batang berukuran besar (diameter > 5 cm) yang pada buku-bukunya terdapat mata tunas dan atau cabang 

utama yang menonjol 
2. Ditujukan untuk memproduksi bibit dalam jumlah besar/banyak.  Penggunaan stek rhizom relatif mahal 

karena cara mendapatkannya sulit (harus membongkar dasar rumpun) dan jumlahnya terbatas (satu ba-
tang hanya satu stek). Sedangkan dengan stek batang, mudah mendapatkan dan potensi jumlahnya sangat 
besar (satu batang dapat diperoleh > 8 stek). 
 

Jenis-Jenis Bambu Berpotensi Diperbanyak dengan Stek Batang 
1. Kelompok marga Bambusa : bambu ampel hijau (Bambusa vulgaris v. vitata), bambu ampel kuning (B. 

vulgaris v. striata), bambu duri (B. arundinacae) dan bambu tutul (B. maculata). 
2. Kelompok marga Dendrocalamus : bambu petung (Dendrocalamus asper), dan bamboo taiwan (D. 

latiflorus). 
3. Kelompok marga Gigantochloa : bambu tali (Gigantochloa apus), bambu ater (G. atter), bambu hitam (G. 

atroviolaceae), bambu mayan (G. robusta), bambu mayan (G. pseudoarundinaceae), bambu peting (G. 
levis), 
 

Perencanaan dan Persiapan Tempat Pembibitan 
A. Luas areal dan persyaratan tempat pembibitan  
1. Luas tempat pembibitan sangat tergantung dari luas jumlah bibit yang dibutuhkan. Berdasarkan 

pengalaman maka untuk 1000 bibit diperlukan lahan pembibitan seluas 400 m2. 
2. Tempat pembibitan stek batang terdiri dari bedeng penyemaian stek dan bedeng sapih stek yang sudah 

menjadi bibit dalam polybag untuk pemeliharaan. 
3. Dipilih tempat yang datar dengan tingkat kemiringan kurang dari 5 persen. Tanah yang bergelombang 

atau berbukit menyulitkan pengaturan penyiraman,  
4. Dekat sumber air yang mampu menyediakan air sepanjang kegiatan pembibitan karena bambu 

memerlukan air terus menerus, 
5. Dekat tempat penanaman agar mudah pengangkutan. Bibit bambu yang berasal dari stek biasanya 

berukuran besar sehingga untuk mengurangi biaya pengangkutan dilakukan dengan cara mendekatkan 
areal pembibitan dengan areal tanaman. 

6. Setelah diketahui kebutuhan luas areal pembibitan memenuhi persyaratan teknis maka batasi dengan tali. 
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Persiapan Tempat Pembibitan 
1. Babat dan bersihkan semak belukar dan atau alang-alang/rumput dan atau tunggak-tunggak pohon yang 

mengganggu. Setelah bersih lapangan dicangkul sedalam 30-40 cm dan singkirkan sisa-sisa akar tum-
buhan dan atau batu dan haluskan bongkahan-bongkahan tanah.  

2. Hasil babatan dan pembersihan (semak belukar, alang-alang/rumput, tunggak-tunggak pohon, sisa-sisa 
akar) dibakar agar terhindar dari gangguan serangga seperti rayap, jangkrik dan lain-lain serta kemung-
kinan akan menjadi tempat tumbuh cendawan. 

3. Membuat guludan, pematang dan saluran air. Areal tempat pembibitan harus dibagi untuk guludan, 
pematang dan saluran air. Guludan berfungsi sebagai tempat penyemaian stek, pematang berfungsi seba-
gai tanggul air dan jalan kontrol pemeliharaan dan saluran air berfungsi sebagai sarana pengaturan air 
siraman. Guludan dibuat lebar 1 meter, panjang tergantung keadaan bentuk tempat pembibitan dan 
tebalnya 20 cm. Untuk dicatat tiap meter persegi hanya dapat disemaikan sebanyak 25 stek. Sedangkan 
pematang dibuat setinggi 40 cm, lebar 50 cm. Sedangkan saluran air dibuat sedalam 20 cm dengan lebar 
20 cm.  

4. Buat saluran air lebih rendah dari guludan 
 

Mempersiapkan Stek 
Memilih Batang Bahan Stek 
1. Tandai batang-batang dalam rumpun dengan cat/warna yang memenuhi syarat sebagai bahan stek agar 

tidak salah tebang. 
2. Tebang batang yang sudah ditandai pada bagian pangkal. Untuk pembuatan bibit 1000 batang dibutuhkan 

200 batang bambu. Penebangan harus dilakukan hati-hati agar buluh tidak pecah. Untuk itu alat yang 
dipakai seperti golok, parang atau bendo harus tajam, Buatlah stek di tempat penebangan agar 
memudahkan pengangkutan. 
 

Memotong Stek 
1. Batang yang sudah ditebang dipotong-potong menjadi stek dengan ukuran 1 buku. Pemotongan dapat 

menggunakan gergaji atau golok atau parang atau bendo. Alat-alat tersebut harus tajam agar stek yang 
diperoleh tidak tersayat, memar atau pecah atau melukai mata tunas. Jika pada batang terdapat cabang 
utama maka jangan dipotong/dihilangkan. Dalam memotong atau membuat stek diusahakan jarak dari 
buku-buku dengan potongan tidak terlalu pendek minimal 10 cm, 

2. Stek-stek yang sudah jadi, diikat pada bagian tengahnya dan hindari benturan antara mata tunas satu 
dengan lain agar tidak luka/memar/pecah. Usahakan stek yang sudah jadi segera diangkut ke tempat 
pembibitan. Jika harus menunggu maka simpan di tempat yang teduh atau lembab dan terus menerus 
disiram air agar tetap segar. Bila jarak antara lokasi pengambilan stek dengan tempat pembibitan terlalu 
jauh dianjurkan stek yang berada di atas kendaraan ditutupi kain goni yang dibasahi. 
 

Penyemaian Stek  
Persiapan Tempat Penyemaian 
1. Sambil menunggu stek, di tempat pembibitan dibuat bedeng semai dengan lebar 1 meter, panjang 10 

meter atau menurut kebutuhan dan dalam 20 cm. Jarak antara galian satu dengan sebelahnya 20 cm, 
2. Tanah galian dionggokan/diletakan sebelah kanan-kiri galian. 
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Menanam Stek 
1. Stek yang sudah sampai, dianjurkan segera ditanam pada bedeng semai, posisi tidur, jarak semai 20x20 

cm. Jika terlalu rapat maka akan menghambat proses perakaran stek dan mempersulit proses penyapihan,  
2. Hindari menggunakan herbisida. Tanaman bambu tergolong rumput-rumputan sehingga bibit yang akan 

tumbuh bisa mati bila terkena herbisida.  
3. Penyiraman dikerjakan setiap hari, selama perawatan 2,5 bulan di guludan. Buat jadwal penyiraman. 
4. Untuk menghemat biaya maka sebaiknya kegiatan pembibitan dilakukan pada musim hujan, 
5. Hilangkan gulma yang tumbuh pada guludan dan kerjakan dengan cara manual (manual weeding). 

Perumputan dilakukan 2 (dua) kali selama pemelihraan. Pertama dikerjakan setelah umur 3-4 minggu dan 
kedua setelah umur 7-8 minggu. Buat jadwal perumputan. 
 

Persiapan Media Sapih 
1. Tanah galian dicampur dengan dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2 : 1 sehingga menjadi 

media sapih. Jika tanahnya kurang maka dapat menambahkan tanah dari tempat lain sampai cukup untuk 
mengisi 1000 polybag berukuran 20 x 20 cm.  

2. Kemudian media sapih yang sudah jadi ditambah dengan pupuk . 
 

Pengisian Polybag Dengan Media Sapih 
1. Isi polybag dengan media sapih. Gunakan sekop kecil dan ember atau tandu. Sekop kecil untuk 

membantu memasukan media ke polybag. Ember atau tandu digunakan untuk mengangkut polbag yang 
sudah diisi media ke tempat bedeng sapih. 

2. Susun polybag yang sudah diisi media sapih dalam petakan dalam kelompok-kelompok, setiap kelompok 
terdiri dari 100 polybag,  
 

Pembongkaran Bibit 
1. Jugil bagian bawah pangkal stek lakukan dengan hati-hati agar akar-akar muda tidak rusak, 
2. Seleksi stek, pilih yang sudah menghasilkan bibit. Tidak semua mata tunas pada stek batang meng-

hasilkan bibit. Pada umumnya jenis-jenis Bambusa sangat mudah berakar dengan tingkat keberhasilan 
sampai 95%. Sementara jenis-jenis Dendrocalamus, Gigantochloa hanya dapat menghasilkan bibit sampai 
60-80% kecali Gigantochloa apus yang hanya 40%. 

3. Bibit yang diperoleh dimasukan dalam bak/drum/ember yang berisi air. Hal ini dimaksudkan untuk me-
lindungi akar-akar bibit dari kekeringan. Sebaiknya bibit segera ditanam dalam polybag, jangan sampai 
terlambat.  
 

Penanaman Bibit Dalam Polybag 
1. Tanam bibit dalam polybag yang sudah diisi media. Lubangi permukaan media dengan sekop kecil 

sedalam 8 cm, masukan bibit dan diisi galian media kembali. Bibit tidak boleh ditanam terlalu dangkal 
karena mudah goyah bila di sentuh dan sistem perakarannya cepat mengambang. Demikian juga bibit 
tidak boleh ditanam terlalu dalam (pada dasar polybag) karena akar-akar akan cepat memenuhi dasar 
polybag dan lambatnya tunas baru yang akan muncul.  

2. Padatkan tanah sekitar leher bibit sampai penuh agar lebih kompak dan tidak goyah karena goncangan.  
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Pemeliharaan Bibit 
1. Pengairan. Airi bibit setiap 3 (tiga) hari sekali. Tetapi jika musim hujan, atur sistem pembuangan agar 

bibit tidak terendam air berhari-hari yang menyebabkan kematian karena akar-akarnya membusuk. 
2. Pengendalian gulma. Kerjakan dengan cara manual (weeding manual). Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 

(dua) kali selama 4 bulan pemeliharaan yaitu pada umur 3 minggu, 7 minggu dan 13 minggu. 
3. Pupuk dengan urea. Dilakukan 2 (dua) kali yaitu umur 4 minggu dan 14 minggu masing-masing dengan 

dosis 1 gram/polybag. 
4. Seleksi bibit. Bibit dalam polybag pertumbuhannya sering tidak sama maka perlu dilakukan seleksi antara 

bibit mati dan bibit hidup. Dari bibit yang hidup diseleksi kembali menurut tingkat pertumbuhannya. 
Keadaan ini dapat dilihat dari vigor bibit yaitu tumbuh lambat atau cepat. Seleksi bibit dilakukan 2 kali 
yaitu umur 8 minggu dan 13 minggu setelah tanam. 

5. Pemangkasan. Untuk mengurangi banyak penguapan dan meratakan masuknya sinar matahari keseluruh 
bibit dalam petakan maka perlu dilakukan pemangkasan Pangkaslah menurut kebutuhan dan kerjakan 
umur 13 minggu setelah tanam. 

 
Penggandaan Bibit 
1. Bibit yang berumur 4 bulan dapat segera ditanam. Tetapi jika terlambat bibit akan membentuk tunas-

tunas baru. Biasanya keterlambatan 3 bulan atau umur 7 bulan sudah keluar tunas lebih dari 2 batang. 
Tunas-tunas baru ini dapat dimanfaatkan dan dipisahkan menjadi bibit baru. 

2. Pemotongan rhizom tunas.  
3. Gunting cabang atau ranting yang tidak perlu dan potong batang bibit untuk mengurangi tinggi bibit.  
4. Keluarkan bibit dari polybag dan pisahkan tunas yang berakar dari induk bibit. 
5. Tanam kembali hasil pemisahan ke dalam polybag yang sudah diisi media sapih. 
6.  Atur dalam petakan dan pelihara seperti pada tahap pemeliharaan awal selama 3-4 bulan. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Biaya Pembuatan Bibit dan Harga Pokok Produksi  
Jenis dan Kebutuhan Bahan 

Bahan untuk membuat bibit stek batang dapat terdiri dari bahan stek,  polybag , pupuk kandang, 
batang bambu, paku, tali injuk dan paranet. Kebutuhan bahan-bahan untuk membuat bibit bambu di bedeng 
semai tidak sama dengan kebutuhan bahan untuk membuat bedeng sapih. Kebutuhan bahan-bahan untuk 
membuat bedeng semai tergantung jenis bambu karena berakibat pada kemampuan bahan stek menghasilkan 
bibit bambu. Pada umumnya jenis- jenis bambu dari marga Bambusa seperti bambu ampel hijau (B. vulgaris 
v. vitata) dan bambu ampel kuning (B. vulgaris v. striata) lebih mudah steknya menjadi bibit dibanding dari 
marga Dendrocalamus, maupun Gigantochloa. Sementara itu, stek dari marga Dendrocalamus lebih mudah 
dari marga Gigantchloa. Dari marga Gigantochloa yang paling mudah steknya menjadi bibit adalah jenis 
bambu peting (Gigantochloa levis), bambu andong (G. pseudoarundinacae), disusul bambu mayan (G. 
robusta), bambu hitam (G, atroviolacae), bambu ater (G.atter) dan paling sulit bambu tali (G. apus).  
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Tabel 1.  Bahan-bahan untuk membuat bibit bamboo dari stek batang berkapasitas 1000 bibit bamboo dari 
10 jenis bambu 

No. Jenis Bambu 

Bahan untuk bedeng semai 

Bahan stek 
(batang) 

Batang 
bambu 

(batang) 

Paranet 
(M2) 

Paku  
(kg) 

Tali injuk 
(Gulung) 

Pupuk 
kandang 
(karung 

1 Ampel hijau 1052 33 44 10 30 6 
2 Ampel kuning 1052 33 44 10 30 6 
3 Petung 1250 48 64 14 40 8 
4 Peting 1250 48 64 14 40 8 
5 Andong 1667 36 48 14 30 6 
6 Mayan 1667 36 48 14 30 6 
7 Hitam 2000 60 80 18 50 10 
8 Ater 2000 60 80 18 50 10 
9 Tutul 1250 48 64 14 40 8 
10 Tali 2500 75 100 21 70 13 

 

Tabel 2. Jenis dan jumlah bahan yang digunakan untuk membuat bedeng sapih untuk memproduksi bibit 
kapasitas 1000 bibit per jenis bambu 

No. Jenis Bambu 
Batang 
bambu 

(batang) 
Paranet (M2) Paku 

(kg) 
Tali injuk 
(Gulung) 

Pupuk 
kandang 

1 Ampel hijau 30 40 10 40 10 
2 Ampel kuning 30 40 10 40 10 
3 Petung 30 40 10 40 10 
4 Peting 30 40 10 40 10 
5 Andong 30 40 10 40 10 
6 Mayan 30 40 10 40 10 
7 Hitam 30 40 10 40 10 
8 Ater 30 40 10 40 10 
9 Tutul 30 40 10 40 10 
10 Tali 30 40 10 40 10 

 

Tenaga Kerja 
 Tenaga kerja untuk membuat bibit bambu dari stek batang terdiri pekerjaan membuat bedeng semai, 

menyemai, membuat bedeng sapih, mengisi polybag, membongkar semai dan seleksi bibit, menanam bibit 
dalam polybag dan pemeliharaan. Pekerjaan dapat dikerjakan sistem upah harian atau sistem borongan 
tergantung kesepakatan. Berdasarkan pengalaman, kebutuhan tenaga kerja untuk membuat bedeng semai dan 
bedeng sapih dikerjakan dengan sistem harian. Sedangkan pekerjaan lainnya dikerjakan dengan sistem 
borongan per-unit yang dikerjakan.  

 Kebutuhan tenaga kerja untuk membuat bedeng semai tidak sama untuk setiap jenis bambu tergantung 
jenis bambu dimana kebutuhan membuat bedeng semai paling besar adalah jenis bambu tali 10 HOK disusl 
bambu hitam, bambu ater, bambu tutul, bambu petung, bamu peting, bambu andong, bambu mayan dan 
paling sedikit bambu ampel hijau dan ampel kuning seperti ditunjukan Tabel 5. Dari Tabel 3 dapat dilihat 
bahwa kebutuhan tenaga kerja harian untuk membuat bedeng sapih sama untuk setiap jenis bambu yaitu 
masing-masing 4 HOK. Hal ini disebabkan karena fungsi bedeng sapih bersifat hanya memelihara bibit 
bambu yang sudah jelas kapasitasnya yaitu 1000 bibit bambu. 
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Tabel 3. Kebutuhan tenaga kerja membuat bedeng semai dan bedeng sapih  

No. Jenis Bambu 
Membuat 

bedeng samai 
(HOK) 

Membuat 
bedeng sapih 

(HOK) 
1 Ampel hijau 4,4 4 
2 Ampel kuning 4,4 4 
3 Petung 6,4 4 
4 Peting 6,4 4 
5 Andong 4,8 4 
6 Mayan 4,8 4 
7 Hitam 8 4 
8 Ater 8 4 
9 Tutul 6,4 4 
10 Tali 10 4 

HOK = Hari Orang Kerja 

 
Sementara itu pekerjaan borongan menyemai antara jenis bambu satu dengan lainnya tidak sama 

tergantung banyaknya bahan stek untuk yang akan disemai. Sedangkan borongan setiap unit pekerjaan 
mengisi polybag, membongkar semai dan seleksi bibit dan menanam bibit dalam polybag sama sesuai 
dengan kapsitas bibit yang akan dihasilkan yaitu masing-masing unit adalah 1000 bibit bambu seperti 
ditunjukan Tabel 4. 

 
Tabel 4. Upah borongan mengerjakan menyemai, mengisi polybag, membongkar semai dan seleksi bibit 

dan menanam bibit dalam polybag untuk pembuatan 1000 bibit bambu 10 jenis bambu 

No. 
 

Jenis 
bambu 

Menyemai 
(stek) 

Mengisi 
polybag 

(polybag) 

Membongkar 
semai 

dan seleksi bibit 
(bibit) 

Menanam bibit 
dalam polybag 

(bibit) 

1 Ampel hijau 1052 1000 1000 1000 
2 Ampel kuning 1052 1000 1000 1000 
3 Petung 1250 1000 1000 1000 
4 Peting 1250 1000 1000 1000 
5 Andong 1667 1000 1000 1000 
6 Mayan 1667 1000 1000 1000 
7 Hitam 2000 1000 1000 1000 
8 Ater 2000 1000 1000 1000 
9 Tutul 1250 1000 1000 1000 
10 Tali 2500 1000 1000 1000 

 
 
Harga Bahan dan Upah 

Besarnya harga bahan dan upah sangat tergantung daerah setempat dan untuk wilayah Lampung dan 
Bogor harga-harga bahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut yaitu untuk bahan stek disepakati 
Rp 700,-/bahan stek 2 mata tunas, harga paranet adalah Rp 8000,-/m2, batang bambu adalah Rp 12.000,-
/batang, pupuk kandang adalah Rp25.000,-/karung, harga paku adalah Rp 12.000,- dan harga tali injuk 
adalah Rp 8.000,-.  

Upah tenaga kerja untuk harian dan borongan tergantung kesepakatan dan pengalaman di lapangan di 
daerah Lampung dan Bogor untuk harian adalah Rp 50.000,-/orang dan borongan tergantung jenis pekerjaan 
seperti ditunjukan Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa upah menyemai adalah Rp 50,-/bahan stek, upah 
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mengisi polybag Rp 120,- , upah membongkar semai dan seleksi bibit adalah Rp 50,- dan upah menanam 
bibit dalam polybag adalah RP 50. 

Pengeluaran lainnya selama pembuatan bibit bambu adalah biaya pemeliharaan yang diasumsikan 
sebesar Rp 1.000.000,-/bulan. Pembibitan bambu biasanya dapat berlangsung sampai 6 bulan sehingga totol 
biaya pemeliharaan adalah Rp 6.000.000. 

 
Biaya dan Harga Pokok Produksi 

Berdasarkan kebutuhan bahan, jumlah tenaga kerja, harga bahan upah tenaga kerja maka diketahui 
biaya pembuatan bibit bambu setiap jenis bambu tidak sama seperti ditunjukan Tabel 5. Dari Tabel 5 dapat 
dilihat bahwa biaya membuat 100 bibit bambu paling besar pada jenis bambu tali disusul bambu hitam , 
bambu ater, bambu tutul, bambu, bambu petung, bambu peting, bambu tutul, bambu petung, bambu peting, 
bambu ampel hijau dan paling sedikit bambu ampel kuning.  

 

Tabel 5. Jumlah biaya pembuatan 1000 bibit bambu 10 jenis bambu 

No Jenis bambu 

Bahan 
untuk 

Bedeng 
semai 
(Rp) 

Bahan 
untuk 

Bedeng 
sapih 
(Rp) 

Upah 
Borongan 

(Rp)  

Upah 
Harian 

(Rp) 

Upah 
Pemeliharaan 

(Rp) 

Jumlah Biaya 
(Rp) 

1 Ampel hijau   
1.994.400.0   1.370.000.0 272600   

420.000.0 
   

6.000.000.0  10.057.000.0 

2 Ampel kuning   
1.994.400.0   1.370.000.0 272600   

420.000.0 
   

6.000.000.0  10.057.000.0 

3 Bambu petung   
2.603.000.0   1.370.000.0 282500   

520.000.0 
   

6.000.000.0  10.775.500.0 

4 Peting   
2.603.000.0   1.370.000.0 282500   

520.000.0 
   

6.000.000.0  10.775.500.0 

5 Andong   
2.492.900.0   1.370.000.0 303350   

440.000.0 
   

6.000.000.0  10.606.250.0 

6 Mayan   
2.492.900.0   1.370.000.0 303350   

440.000.0 
   

6.000.000.0  10.606.250.0 

7 Hitam   
3.530.000.0   1.370.000.0 320000   

600.000.0 
   

6.000.000.0  11.820.000.0 

8 Ater   
3.530.000.0   1.370.000.0 320000   

600.000.0 
   

6.000.000.0  11.820.000.0 

9 Tutul   
2.603.000.0   1.370.000.0 282500   

520.000.0 
   

6.000.000.0  10.775.500.0 

10 Tali   
4.455.000.0   1.370.000.0 345000   

700.000.0 
   

6.000.000.0  12.870.000.0 
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KESIMPULAN 
1. Kebutuhan bibit bambu dalam menunjang pengembangan budidaya bambu dapat diatasi dengan 

memproduksi bibit bambu yang berasal dari stek batang.  
2.  Metode pembibitan bambu dari stek batang tergolong sederhana, mudah, murah dan dapat diadakan 

secara masal.  
3. Informasi jenis bahan, jumlah bahan dan tenaga kerja untuk memproduksi bibit bambu dari stek batang 

yang  telah disajikan, dapat dijadikan pegangan atau arahan merencanakan dan memproduksi bibit bambu 
dengan  menyesuaikan dengan harga-harga bahan dan tenaga kerja setempat dimana kegiatan pembuatan 
bibit bambu dilakukan. 
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ABSTRAK 
 

Pantai Selatan Yogyakarta memiliki topografi pesisir, muara sungai dan tebing terjal. Pada pesisir yang 
berpasir landai masyarakat telah lama mengembangkan pertanian pantai dengan memanfaatkan vegetasi 
pioner. Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, berbagai jenis tanaman penghijauan diupayakan. Demi-
kian pula pengembangan daerah muara sungai dengan menggunakan jenis mangrove. Keberhasilan upaya 
rehabilitasi tersebut nampaknya ditentukan oleh pemilihan jenis pohon yang sesuai secara ekologi dan hasil 
hutan bukan kayu (HHBK)-nya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam tempo sesingkat mungkin.    

Penelitian ini bermaksud menginventarisasi jenis-jenis pohon yang telah dikembangkan oleh masya-
rakat di Pantai Selatan Yogyakarta dan mengkaji kesesuaiannya dari aspek ekologis dan ekonomis. Penje-
lajahan di lokasi penelitian dan skoring pada jenis-jenis pohon target dilakukan selama 2013-2014. Publikasi 
terkait juga dipelajari untuk memetakan jenis pohon yang dipilih, manfaat yang diperoleh dan permasalah 
yang dihadapi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif kuantitatif.  

 Cemara udang (Casuarina equisetifolia) saat ini menjadi jenis primadona yang dikembangkan oleh 
masyarakat pesisir, terutama di daerah berpasir landai. HHBK jenis ini sangat bervariasi mulai dari peman-
faatan daun hingga buahnya. Akasia auri (Acacia auriculiformis) dan gamal (Gliricidia sepium) yang telah 
lama dikembangkan mulai ditinggalkan mengingat pada saat musim kemarau menggugurkan daunnya. 
Pandan (Pandanus tectorius) yang merupakan tanaman asli pantai selatan juga tidak dikembangkan oleh 
masyarakat walau secara ekologi sangat sesuai. Jenis-jenis lainnya yang banyak ditanam di Pantai Selatan 
Yogyakarat baru sebatas berfungsi sebagai pohon penaung. Pada muara sungai, pemilihan jenis-jenis 
mangrove menemui kendala karena lapisan pasir yang tebal dan hempasan ombak yang besar. Manfaat 
ekonomi HHBK jenis mangrove bagi masyarakat juga belum ditemukan. 
 
Kata kunci: pemilihan jenis, HHBK, pesisir selatan Yogyakarta,  
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ABSTRAK 
 

Hutan dataran rendah yang berada di kawasan Hutan Peneltitian Labanan, Kabupaten Berau memiliki 
keanekaragaman jenis pohon yang sangat tinggi, terutama Dipterocarpaceae. Suku Dipterocarpaceae 
memiliki marga yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai hasil hutan non 
kayu (HHBK) dan salah satu diantaranya adalah pohon keruing sebagai penghasil minyak keruing. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui potensi pohon penghasil minyak keruing yang meliputi jumlah pohon dan 
volume pohon. Untuk mengetahui potensi pohon penghasil minyak keruing dilakukan pembuatan plot 
penelitian yang berukuran 100 m x 100 m (1 ha) yang dibuat sebanyak 6 plot penelitian. Pengamatan 
dilakukan terhadap semua individu jenis pohon keruing yang berdiameter 10 cm dan ke atas. Hasil penelitian 
terdapat 11 jenis pohon keruing dengan jumlah individu pohon secara keseluruhan sebanyak 224 individu 
pohon dengan kerapatan pohon di antara 25 – 53 pohon/ha atau rata-rata 37.33 pohon/ha. Dari 11 jenis 
pohon keruing tersebut terdapat sebanyak 5 jenis pohon yang menghasilkan minyak keruing yaitu 
Dipterocarpus confertus Sloot (14 pohon), D. crinitus Dyer (1 pohon), D. grandiflorus (Blco) Blco (8 
pohon), D. palembanicus Sloot (13 pohon) dan D.verrucosus Foxw. Ex. Vsl (28 pohon). Hasil perhitungan 
volume tegakan keruing secara keseluruhan diperoleh sebanyak 345.02 m3 atau 57.50 m3/ha. Diharapkan 
hasil ini dapat memberikan gambaran tentang potensi jenis pohon penghasil minyak keruing di Hutan 
Penelitian Labanan, Kabupaten Berau dan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat disekitar 
hutan penelitian yang secara tidak langsung akan mengalihkan sasaran pembalakan liar kepada pemanfaatan 
HHBK yang berarti turut melestarikan keberadaan hutan penelitian Labanan dari kerusakan yang diakibatkan 
oleh aktivitas pembalakan liar maupun kegiatan lainnya. 
 
Kata kunci: Dipterocarpus spp., potensi pohon, minyak keruing, hutan penelitian Labanan 
 

 
 

PENDAHULUAN 
Keruing dalam nama botani dikenal dengan Dipterocarpus adalah salah satu genus penting 

Dipterocarpaceae (Newman et al., 1999). Potensi ekonomi keruing tidak hanya terbatas sebagai penghasil 
kayu, tetapi juga sebagai penghasil minyak keruing. Minyak keruing dari beberapa spesies Dipterocarpus 
sudah sejak lama diperdagangkan karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat, aromatik, pelapis tahan air 
dan tinta litografis (Yulita, 2002). 

Pengembangan minyak keruing sebagai komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai 
ekonomi tinggi masih terkendala. Sampai saat ini potensi alami spesies tersebut di Indonesia belum diketahui 
secara pasti, namun di beberapa tempat di Kalimantan dan Sumatera bagian utara dilaporkan banyak 
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ditumbuhi spesies ini (Kartawinata, 1983). Beberapa studi melaporkan bahwa terdapat 69 spesies dari genus 
Dipterocarpus, 38 spesies diantaranya tumbuh di hutan-hutan primer di Indonesia, namun hanya terdapat 20 
species yang menghasilkan minyak keruing (Kartawinata, 1983; Boer dan Ella, 2001).  

Minyak keruing kurang dikenal dibanding jenis-jenis HHBK lainnya yang lebih komersial seperti 
tengkawang, damar, rotan dan gaharu. Pemanfaatan minyak keruing dalam catatan yang ada saat ini lebih 
banyak dijumpai di kawasan India dan Indocina (Dastur, 1996; Shiva dan Jantan, 1998) dibandingkan 
dengan kawasan Indonesia-Malaya. Pada tahun 1984, Sumatera mampu mengekspor sekitar 20 ton dengan 
kisaran harga saat itu sebesar US$ 30/4 galon (Lawrence, 1985). Negara sasaran ekspor minyak keruing 
adalah negara-negara Eropa.  

Pemanfaatan minyak keruing sebagai komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mempunyai nilai 
ekonomi tinggi masih terkendala dengan informasi tentang jenis-jenispohon keruing sebagai penghasil 
minyak keruing. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu penelitian mengenai jenis 
pohon penghasil minyak keruing di hutan Penelitian Labanan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh 
informasi mengenai potensi pohon penghasil minyak keruing yang meliputi kerapatan dan volume pohon 
keruing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data tentang jenis pohon penghasil minyak 
keruing yang dapat dimanfaatan sebagai HHBK secara tidak langsung dapat melestarikan keberadaan jenis 
tersebut di hutan alam. 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan, 
berdasarkan SK Menhut Nomor 121/Menhut-II/2007 mempunyai luas kawasan sebesar 7900 hektar yang 
terletak di Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan. Secara geografis 
hutan Penelitian Labanan terletak pada 1056’27’’–1056’47’’ LU dan 117013’24.4”–117013’39’’ BT. 

Kawasan hutan yang terdapat di hutan Labanan merupakan hutan campuran Dipterocarpaceae dataran 
rendah, karena adanya dominasi dari family Dipterocarpaceae. Lokasi penelitian terletak di daratan dengan 
topografi ringan sampai curam. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Fergusson (1951) lokasi 
penelitian termasuk dalam type iklim B dengan jumlah curah hujan sebesar 3.072,4 mm/tahun, temperatur 
rata-rata siang hari maksimum 32,40C dan minimum 210C. Jenis tanah adalah Podsolik Haplik dengan pH 4-
4,5; KTK tanah rendah, kejenuhan basa rendah (12-18%) dan bahan organik rendah. Tanah memiliki tekstur 
lempung liat berpasir sampai lempung berliat, warna kuning kecoklatan (10 YR 6/8), dan struktur gumpal.  

 
Bahan dan Alat 

Bahan penelitian yang digunakan adalah semua pohon yang berdiameter � 10 cm, kertas kerja, alat 
tulis dan cat. Sedangkan alat yang diperlukan adalah kompas, pita ukur dan tali nilon. 

 
Prosedur Penelitian 
1. Pembuatan plot penelitian 

 Untuk mengetahui spesies pohon penghasil minyak keruing dilakukan pembuatan plot penelitian 
sebanyak 6 buah yang masing-masing berukuran 100 m x 100 m (1 ha). Plot penelitian diletakkan secara 
purposive sampling pada tempat yang mempunyai banyak pohon keruing. Dari plot tersebut dibuat jalur 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

294

sebanyak lima jalur yang berukuran 20 x 100 m (0.2 ha), kemudian dibuat sub-plot sebanyak 25 buah 
yang berukuran 20 x 20 m (0.04 ha) seperti tertera pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema pembuatan plot penelitian di lapangan   

 
 

2. Pengumpulan data. 
Data yang dikumpulkan meliputi semua jenis pohon keruing termasuk jenis penghasil minyak keruing 

dan jenis yang berdiameter � 10 cm, nama jenis dan diameter pohon setinggi dada.     
 

Analisis Data 
Analisis data dilakukan untuk mengetahui potensi tegakan yang meliputi: 

1.   Kerapatan (N/ha) = 
plotLuas
pohonJumlah

 
2.  Volume pohon dihitung berdasarkan Direktorat Bina program Kehutanan Edisi Khusus No.   51A, 1983 

dalam Susanty dan Siran (2005)  berikut: 
 

V=0,0001234 d2,41913 
 
dimana:  V = volume pohon (m3) 
              d  = diameter pohon 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di Kalimantan Timur jenis Dipterocarpus memiliki ciri sebagai pohon besar, toleran terhadap cahaya 
matahari dan tumbuh lambat (Phillips et al, 2002). Berdasarkan hasil identifikasi jenis keruing yang telah 
dilakukan di KHDTK Labanan terdapat sebanyak11 jenis pohon keruing dengan jumlah individu pohon 
sebanyak 224 pohon dan jenis yang banyak ditemukan diantaranya adalah Dipterocarpus sp (76 individu 
pohon), Dipterocarpus stellatus (40 individu pohon), Dipterocarpus verrucosus(28 individu pohon), Dipte-
rocarpus acutangulus (27 individu pohon) dan Dipterocarpus confertus (14 individu pohon) seperti tertera 
pada Tabel 1. Dari 11 jenis pohon keruing yang ditemukan di lokasi penelitian yang didasarkan daftar jenis 

100 m 
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pohon penghasil minyak keruing yang disebutkan Boer dan Ella (2001) terdapat sebanyak 5 jenis pohon 
yang menghasilkan minyak keruing yaitu Dipterocarpus confertus, D. crinitus, D. grandiflorus, D. 
palembanicus dan D.verrucosus. Di antara jenis-jenis tersebut Dipterocarpus grandiflorus telah dikenal 
sebagai penghasil utama minyak keruing di kawasan Malesia (Shiva dan Jantan, 1998). Menurut 
Purwaningsih (2004) beberapa jenis keruing merupakan jenis endemik yang terdapat di Indonesia seperti 
Dipterocarpus stellatus, D. confertus dan D. tempehes. 

 

Tabel 1.  Kelimpahan jenis dan jumlah pohon keruing dalam plot penelitian di KHDTKLabanan Kabupaten 
Berau, Kalimantan Timur. 

No Spesies Jumlah Pohon Ket. 

1 Dipterocarpus acutangulus Vesque 27 - 

2 Dipterocarpus glabrigemmatus Ashton 3 - 
3 Dipterocarpus confertus Sloot. 14 + 
4 Dipterocarpus crinitus Dyer 1 + 

5 Dipterocarpus grandiflorus (Blco) Blco 8 + 

6 Dipterocarpus humeratus Sloot. 3 - 
7 Dipterocarpus palembanicus Sloot. 13 + 
8 Dipterocarpus stellatus Ashton 40 - 
9 Dipterocarpus tempehes V.Sl. 11 - 
10 Dipterocarpus verrucosus Foxw.Ex.V.Sl. 28 + 
11 Dipterocarpus sp 76 - 

    224   
 Keterangan:  +  jenis pohon penghasil minyak keruing 
                       -   bukan jenis pohon penghasil minyak keruing. 

 
Jumlah pohon keruing yang terdapat di dalam plot penelitian sebanyak 224 batang dan mempunyai 

kerapatan pohon yang bervariasi antara 1 plot dengan lainnya berkisar di antara 25 – 53 batang/ha. Jumlah 
yang terbanyak terdapat pada plot 3 dan 4 masing-masing sebanyak 53 dan 50 batang/ha, seperti tertera pada 
Tabel 2. Hasil ini jauh lebih besar dibandingkan penelitian yang dilakukan Newman et al. (1999) yang 
menyebutkan potensi alami pohon keruing hanya sekitar 5-7 pohon per hektar. Walaupun jumlah jenis pohon 
keruing per hektar tergolong kecil, namun jenis ini biasanya berada pada strata tajuk di bagian atas kanopi 
hutan (Bischoff et al, 2005). 

 

Tabel 2.  Jumlah dan volume pohon penghasil minyak keruing pada plot penelitian di KHDTK Labanan 
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 

 
PLOT No Spesies Batang/ha Volume m3/ha 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 1 Dipterocarpus confertus Sloot.* 5 10.15099 
2 Dipterocarpus glabrigemmatus Ashton 3 0.40212 
3 Dipterocarpus grandiflorus (Blco) Blco* 3 8.06004 
4 Dipterocarpus humeratus Sloot. 1 2.05531 
5 Dipterocarpus stellatus Ashton 1 3.46521 
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PLOT No Spesies Batang/ha Volume m3/ha 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6 Dipterocarpus verrucosus Foxw. Ex.Vsl.* 1 1.65204 
7 Dipterocarpus sp 11 15.72548 

Jumlah 25 41.51121 
2 1 Dipterocarpus acutangulus Vesque 3 2.65141 

2 Dipterocarpus confertus Sloot.* 1 0.05775 
3 Dipterocarpus palembanicus Sloot.* 5 0.48579 
4 Dipterocarpus stellatus Ashton 6 6.92698 
5 Dipterocarpus verrucosus Foxw. Ex. Vsl.* 7 4.89333 
6 Dipterocarpus sp 9 27.03691 

Jumlah 31 42.0521752 

3 1 Dipterocarpus acutangulus Vesque 24 30.92115 
2 Dipterocarpus humeratus Sloot. 2 2.60036 
3 Dipterocarpus palembanicus Sloot.* 8 1.22589 
4 Dipterocarpus stellatus Ashton 1 0.19049 
5 Dipterocarpus tempehesV.Sl 11 2.33394 
6 Dipterocarpus sp 4 15.22146 

Jumlah 50 52.49330 
4 1 Dipterocarpus confertus Sloot.* 3 2.27913 

2 Dipterocarpus crinitus Dyer* 1 0.49627 
3 Dipterocarpus stellatus Ashton 27 51.48008 
4 Dipterocarpus verrucosus Foxw. Ex. Vsl.* 8 6.98151 
5 Dipterocarpus sp 14 19.17777 

Jumlah 53 80.41477 
5 1 Dipterocarpus confertus Sloot.* 5 15.57196 

2 Dipterocarpus stellatus Ashton 2 0.87145 
3 Dipterocarpus verrucosus Foxw. Ex. Vsl.* 5 4.32852 
4 Dipterocarpus sp 14 39.92791 

    Jumlah 26 60.69985 
6 1 Dipterocarpus grandiflorus (Blco) Blco* 5 2.44600 

2 Dipterocarpus stellatus Ashton 3 4.29331 
3 Dpterocarpus verrucosus Foxw. Ex. Vsl.* 7 10.81712 

4 Dipterocarpus sp 24 50.29048 

    Jumlah 39 67.84693 
    Total  224 345.01824 

 Keterangan: * penghasil minyak keruing 
 

Hasil perhitungan volume tegakan keruing secara keseluruhan diperoleh sebanyak 345.018248 m3, 
dimana volume tegakan yang terbesar terdapat di plot 4 sebesar 80.41476757 m3/ha dan terendah pada plot 1 
sebesar 41.51120634 m3/ha. Besarnya volume tegakan ini bervariasi, disebabkan karena diameter pohon dan 
jumlah pohon yang terdapat pada masing-masing plot berbeda seperti tertera pada Tabel 2. Ashton (1989), 
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menyebutkan bahwa variasi jenis pohon yang terdapat di hutan tropika basah banyak disebabkan adanya 
interaksi yang kompleks antara faktor fisik (iklim, kondisi tanah, topografi) dan faktor biologi (dinamika 
hutan dan proses perkembangan jenis selama pertumbuhannya).  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian jenis keruing tercatat sebanyak 11 jenis diantaranya Dipterocarpus acutangulus 
Vesque, Dipterocarpus glabrigemmatus Ashton, Dipterocarpus confertus Sloot, Dipterocarpus crinitus 
Dyer, Dipterocarpus grandiflorus (Blco) Blco. dan Dipterocarpus verrucosus Foxw. Ex. Vsl. Dari 11 jenis 
pohon keruing yang ditemukan di lokasi penelitian terdapat sebanyak 5 jenis pohon yang menghasilkan 
minyak keruing yaitu Dipterocarpus confertus Sloot, D. crinitus Dyer, D. grandiflorus (Blco) Blco , D. 
Palembanicus Sloot. dan D.Verrucosus Foxw. Ex. Vsl. Hasil perhitungan volume tegakan keruing diperoleh 
sebanyak 345.018248 m3, kisaran volume setiap plot antara 41 – 80 m3/ha. 

 
Saran 

Dari jenis keruing yang ditemukan tersebut di atas, perlu diketahui jenis pohon penghasil minyak 
keruing yang potensial dilihat dari produktivitas minyak yang dihasilkan untuk pengembangan pengelolaan 
jenis keruing dimasa akan datang. 
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ABSTRAK 

 
Gaharu adalah gumpalan berbentuk padat, berwarna coklat kehitaman sampai hitam dan berbau harum 

yang terdapat pada bagian kayu atau akar dari jenis tumbuhan penghasil gaharu yang telah mengalami proses 
perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Oleh sebab itu tidak semua tanaman 
penghasil gaharu menghasilkan gaharu. Gaharu yang tumbuh di daerah tropis memiliki marga Aquilaria, 
Gyrinops dan Gonystilus yang keseluruhannya termasuk dalam famili Thymelaeaceae. Marga Aquilaria 
terdiri dari 15 spesies, dan 6 diantaranya ditemukan di Indonesia (A. malaccensis, A. microcarpa, A. hirta, A. 
beccariana, A. cumingiana dan A. filarial), sedangkan Marga Gonystilus memiliki 20 spesies, sembilan 
spesies diantaranya juga terdapat di Indonesia. Secara nasional gaharu yang diperdagangkan masih dalam 
bentuk bongkahan, chips ataupun serbuk gaharu, hanya sedikit yang tertarik untuk mengolah gaharu secara 
lebih lanjut, misalnya dalam bentuk produk olahan seperti destilat gaharu, parfum, dan lain-lain yang tentu 
akan lebih meningkatkan nilai jualnya. Di Kalimantan Timur sendiri jenis gaharu yang mendominasi adalah 
jenis A. malaccensis, meski sudah mulai di budidayakan, namun sebagian besar masih dipanen dari hutan 
alam dengan mengamati ciri ciri tertentu pada daun, ranting dan kulit pohon serta dengan cara pelukaan pada 
batang, sedangkan metode penyulingan dengan cara perebusan (direct distillation), pengukusan (indirect 
distillation), dan penggunaan uap air dengan peralatan penyulingan sederhana dan mudah di dapatkan. 
Sedangkan sisa proses penyulingan dijadikan serbuk yang kemudian dipadatkan dan dimanfaatkan sebagai 
Makmul yaitu pengharum ruangan dengan proses pembakaran. 
 
Kata kunci : gaharu, Aquilaria malaccensis, penyulingan, pengukusan, Makmul 
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ABSTRAK 
 

Krisis energi dunia akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia hingga dua puluh tahun ke depan 
karena lonjakan penduduk mencapai 350 juta orang. Dampak dari krisis energi sepuluh terakhir ini masih 
dirasakan sampai saat ini. Untuk antisipasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan energi 
nasional (PP 5/2006) untuk mendorong pengembangan biofuel, diantaranya dengan menetapkan target 
produksi biofuel pada tahun 2025 sebesar 5% dari total kebutuhan energi nasional dan untuk mengurangi 
impor solar yang saat ini mencapai 35 juta kilo liter/tahun, Permen ESDM No. 25/2013 menginstruksikan 
campuran biodisel 10% dalam solar. Upaya ini dapat menghemat 4,4 juta kilo liter atau menghemat devisa 
US$ 4,096 milyar pada tahun 2014. Nyamplung (Calophyllum inophyllum) dengan produksi buah 20 
ton/ha/tahun, mempunyai rendemen minyak tinggi sebagai bahan baku biofuel. Dari 2-2,5 kg biji dapat 
menghasilkan satu liter minyak dengan rendemen 37-58 %. Rendemen tersebut lebih efisien dan lebih tinggi 
dibandingkan jenis tanaman yang lain. Nilai ekonomi buah nyamplung selain untuk biofuel juga dapat 
menghasilkan produk lain dengan pemanfaatan limbahnya untuk meningkatkan nilai tambah. Dari cangkang 
buah dapat menghasilkan briket arang untuk bahan bakar dan asap cair untuk pengawet kayu, bungkil 
sebagai limbah padat dari pengepresan biji mempunyai kandungan protein kasar tinggi yang dapat digunakan 
untuk pakan ternak, sedangkan getah (gum) sebagai limbah cairnya mengandung resin kumarin tinggi 
sebagai bahan baku obat-obatan. Tantangan dari peluang yang sangat tinggi tersebut masih cukup besar 
karena memerlukan penelitian integratif hulu-hilir antar bidang ilmu terkait yang dapat menunjang efisiensi 
dan efektifitas pengolahan industri agar produk yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam skala 
produksi.  

 
Kata kunci: biofuel, energi, nyamplung (Calophyllum inophyllum), obat-obatan, pakan. 

 

 

PENDAHULUAN 
Dampak dari krisis energi selama sepuluh tahun terakhir, masih dirasakan di Indonesia sampai saat ini 

dengan panjangnya antrean mobil dan truk terutama di luar Jawa yang akan mengisi solar di SPBU dan 
tingginya harga solar pada tingkat eceran hingga mencapai Rp. 20.000,- sd Rp. 30.000,- per liter. Impor 
Bahan Bakar Minyak (BBM) fosil juga terus meningkat, dan pada tahun 2013 sudah mencapai US$ 42,14 
milyar. Krisis energi tersebut telah mendorong penduduk dunia untuk mengalihkan sumber energinya ke 
energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Salah satu bentuk energi alternatif 
yang banyak dikaji dan dikembangkan pada saat ini adalah bahan bakar nabati (biofuel) (Hayes et al., 2007). 
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Untuk mendorong pengembangan biofuel ini, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan energi nasional (PP 
5/2006) dan diantaranya dengan menetapkan target produksi biofuel pada tahun 2025 sebesar 5% dari total 
kebutuhan energi nasional, dan penugasan kepada Kementerian Kehutanan untuk berperan dalam penyediaan 
bahan baku biofuel termasuk pemberian ijin pemanfaatan lahan hutan terutama lahan yang tidak produktif 
(ESDM, 2006). Untuk mengurangi ketergantungan impor solar dari negara lain yang saat ini mencapai 35 
juta kilo liter pertahun, Permen ESDM No. 25/2013 menginstruksikan campuran biodisel 10% dalam solar. 
Kebijakan tersebut dalam kurun waktu bulan September-Oktober 2013 dapat menghemat devisa US$ 161,71 
juta atau Rp. 1,84 triliyun. Dari berbagai liputan oleh media masa, menyebutkan bahwa dengan penggunaan 
biodisel dalam bahan bakar solar sebanyak 10% akan hemat devisa sampai dengan US$ 2,8 miliar bahkan 
pada tahun 2014 dapat menghemat 4,4 juta kilo liter atau setara hemat devisa US$ 4,096 miliar (Kompas, 29 
Agustus 2013; Sipayung, 2014).  

Nyamplung sebagai salah satu dari 6 (enam) jenis HHBK prioritas di Indonesia, merupakan salah satu 
jenis tanaman hutan yang mempunyai rendemen tinggi sebagai bahan baku biofuel yaitu dalam bentuk 
biokerosin sebagai pengganti minyak tanah dan biodisel sebagai pencampur solar dengan komposisi tertentu, 
bahkan dapat digunakan 100 % apabila teknologi pengolahannya tepat (Soeryawidjaja, 2005; Sopamena, 
2007; Dephut, 2008). Pemanfaatan biji nyamplung untuk biofuel tidak akan berkompetisi dengan 
kepentingan pangan, selain budidaya jenis tanaman ini mudah dan sudah ditanam sebagai tanaman wind 
breaker sejak setengah abad yang lalu di daerah marginal tepi pantai dan lahan-lahan kritis lainnya. Limbah 
yang dihasilkan dari proses pembuatan biofuel nyamplung cukup banyak dan mempunyai nilai ekonomi 
sehingga dapat meningatkan nilai tambah. Cangkang yang merupakan limbah pertama hasil pemisahan buah 
dengan biji yang dapat mencapai 50% dari berat buah dapat dimanfaatkan untuk briket dan asap cair. Limbah 
kedua adalah bungkil hasil pengepresan biji nyamplung yang dapat mencapai 60% dari berat biji kering 
dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena mempunyai kandungan protein kasar yang tinggi. Kedua 
limbah tersebut sampai saat ini tertumpuk di tempat industri dan akan menjadi masalah baru bagi lingkungan 
apabila tidak segera ditemukan pemanfaatannya, sementara krisis energi dan pakan ternak juga akan menjadi 
tantangan kita ke depan. Sedangkan limbah ketiga adalah getah (gum) sebagai limbah cair proses pemisahan 
minyak dengan getah (degumming), yang mempunyai kandungan resin kumarin tinggi dan dapat digunakan 
sebagai bahan baku obat-obatan.  

Namun demikian, tantangan dari peluang dan potensi yang sangat tinggi tersebut masih cukup besar 
karena memerlukan penelitian integratif hulu-hilir antar bidang ilmu terkait yang dapat menunjang efisiensi 
dan efektifitas pengolahan industri agar produk yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam skala 
produksi. Hasil-hasil penelitian dari peluang atau potensi nyamplung untuk ketahanan energi, pakan dan 
obat-obatan serta tantangan yang harus dicarikan solusi, akan disajikan dalam tulisan ini. 

 
BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2009-2014, meliputi kegiatan pengumpulan buah nyamplung untuk 
analisa rendemen dan karakteristik minyak (crude oil, refined oil, biodiesel) dari biji nyampung dan 
pengolahan limbah yang dihasilkan. Pengolahan dan analisa limbah dilakukan dari buah sampai dengan hasil 
pengepresan biji, seperti cangkang buah untuk briket dan asap cair, limbah padat (bungkil) dan limbah cair 
(resin) hasil pengepresan biji untuk mengetahui kandungan protein dan kandungan resin kumarin. Buah 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

304

dikumpulkan dari tegakan nyamplung di 7 pulau Indonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 

Pengolahan dan analisa dilakukan di beberapa laboratorium, yaitu: 1) Laboratorium Bioenergi di CV. 
Cahaya Khatulistiwa dan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) 
Yogyakarta untuk memproduksi crude oil, refined oil dan biodiesel; 2) Laboratorium Sifat Fisika Minyak 
dan Sifat Kimia Minyak di Pusat Litbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”, Kementerian 
Energi Sumber Daya Mineral, Jakarta untuk analisa karakteristik biodisel nyamplung; 3) Laboratorium 
Biokimia Nutrisi Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta untuk analisa kandungan protein pada bungkil; dan 4) Laboratorium Farmakologi di Fakultas 
Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk analisa kandungan resin kumarin pada minyak 
nyamplung (crude oil).  

 
Bahan Penelitian 

Untuk mengetahui potensi sebagai peluang dalam pengembangan nyamplung untuk energi, pakan dan 
obat-obatan, digunakan buah nyamplung. Alat-alat dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk mengetahui 
rendemen biofuel untuk energi, berat bungkil untuk pakan dan kandungan resin kumarin untuk obat-obatan 
adalah sbb.: 
1. Energi. Bahan-bahan untuk analisa biofuel adalah kain saring,H3PO4, aquades, methanol, H2SO4 dan 

NaOH. Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik, pemecah buah dan biji (seed separator), 
oven, alat pres ulir (screw press expeller), corong, corong pisah, tabung erlenmeyer, gelas ukur, pemanas, 
kompor magnetik stirrer. 

2. Pakan. Bahan-bahan untuk membuat pakan ternak hanya dari bungkil hasil pengepresan biji yang 
dikeringanginkan kemudian ditumbuk agar halus dengan menggunakan alat rogum . 

3. Obat-obatan. Bahan-bahan untuk analisa kandungan resin kumarin adalah air, eter, metanol, etil asetat. 
Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik, corong, penyaring, pipet, gelas ukur, spektrofo-
tometer. 

 
 
Metode Penelitian 
1. Energi. Pengolahan biji nyamplung menjadi biodiesel diawali dengan pengepresan biji nyamplung yang 

sudah dikeringkan (di bawah sinar matahari) kemudian dipress menggunakan alat pres ulir (screw press 
expeller) menjadi minyak mentah nyamplung atau crude calophyllum oil (CCO). Melalui proses 
degumming menggunakan H3PO4akan dihasilkan refined crude calophyllum oil (RCCO), kemudian 
dengan proses esterifikasi menggunakan H2SO4 dan methanol akan menghasilkan minyak Ester dan 
melalui proses lanjutan transesterifikasi menggunakan NaOHdan methanol akan dihasilkan crude 
biodiesel. Untuk menghasilkan biodisel dilakukan proses washing dan drying. Analisa biofuel untuk 7 
pulau di Indonesia dilakukan untuk mengetahui rendemen CCO, RCCO, dan Biodiesel. Formula yang 
digunakan untuk menghitung ketiga parameter di atas adalah sebagai berikut: 

2.  
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                  Berat Ekstraksi Biofuel 
Rendemen Biofuel =                                           × 100% 
       Berat Biji 

Keterangan: 
Rendemen Biofuel  = Rendemen CCO/RCCO/Biodiesel (%) 
Berat Ekstraksi Biofue l  = Berat CCO/ RCCO/ Biodiesel        (kg) 
Berat Biji    = Berat Biji Kering Nyamplung         (kg) 

 

2. Pakan. Bungkil yang merupakan limbah padat dari hasil pengepresan biji nyamplung kemudian diha-
luskan untuk analisa kandungan protein kasar sebagai campuran pakan ternak. Komposisi pakan dibuat 
dengan perbandingan 60% konsentrat : 40% hijauan ternak. Konsentrat terdiri dari bekatul, bungkil biji 
nyamplung dan mineral/vitamin, sedangkan hijauan ternak berupa rumput atau daun tanaman yang ada di 
lokasi penelitian. Pakan tersebut diaplikasikan pada domba umur 6 bulan selama 3 bulan. Analisis data 
dilakukan untuk mengolah data hasil pengamatan guna mendapatkan informasi respon pemberian pakan 
ternak dengan komposisi yang berbeda terhadap bobot kambing (bobot akhir – bobot awal). Hasil analisis 
data tersebut akan digunakan sebagai bahan rekomendasi pembuatan pakan ternak dengan menggunakan 
campuran bungkil nyamplung yang disusun dalam bentuk sebuah laporan akhir. 

3. Obat-obatan. Analisa kandungan kumarin dilakukan untuk limbah cair dari hasil pengepresan biji 
nyamplung (CCO). Sampel dari CCO sebanyak 14 sampel merupakan hasil pengepresan biji tahun 2011 
dan 2012 yang berasal dari 7 pulau di Indonesia. Jumlah CCO yang digunakan untuk analisis kumarin 
total adalah 10 ml dari masing-masing tegakan. CCO dipindakan ke dalam botol sampel dan ditutup rapat 
serta diberi label. Botol sampel kemudian ditutup lagi menggunakan aluminium foil untuk mengurangi 
penyerapan cahaya. Analisa kadar kumarin total pada CCO menggunakan metode spektrofotometri 
menurut Chang (Yu ying et al., 2005). Sampel CCO diambil 5 ml ditambah dengan campuran air dan etil 
asetat 5 ml (total 10 ml). Sampel uji diambil 5 ml dari campuran tersebut dan dikeringkan kemudian 
dilarutkan dalam eter. Hasilnya diukur kadar kumarinnya dengan metode spektrofotometri pada panjang 
gelombang 275 nanometer. Formula yang digunakan untuk menghitung parameter di atas adalah sebagai 
berikut: 

               Kadar kumarin dalam 0,01 mg 
Kadar kumarin dalam sampel =                                                                   x 100% 

         Volume eter per 0,01 ml 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peluang 

Kebijakan Energi Nasional yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui PP No. 5/2006, dianta-
ranya dengan menetapkan target produksi biofuel pada tahun 2025 sebesar 5% dari total kebutuhan energi 
nasional. Peraturan tersebut juga memuat penugasan kepada Kementerian Kehutanan untuk berperan dalam 
penyediaan bahan baku biofuel termasuk pemberian ijin pemanfaatan lahan hutan, terutama pada lahan yang 
tidak produktif. Kebijakan di atas dan potensi buah nyamplung yang tersebar hampir di seluruh wilayah 
Indonesia (Leksono dkk., 2010; Leksono, 2012) serta rendemen minyak dan karakteristik biodisel yang 
dihasilkan dari biji nyamplung (Leksono dan Putri, 2013; Leksono et al., 2014a), merupakan peluang dalam 
pengembangan nyamplung sebagai bahan baku energi. Demikian pula pemanfaatan limbah hasil 
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pengepresan biji nyamplung yang mempunyai potensi tinggi untuk campuran pakan ternak dan obat-obatan, 
merupakan peluang yang dapat dikembangkan dalam menghadapi krisis energi dan pakan dimasa 
mendatang. Peluang buah nyamplung untuk ketahanan energi, pakan dan obat-obatan disajikan dari hasil-
hasil penelitian berikut ini. 

 
1. Energi 

Dari hasil pengepresan biji dan analisa minyak nyamplung diketahui bahwa satu liter minyak 
nyamplung (CCO) dapat dihasilkan dari 2-2,5 kg biji kering nyamplung, lebih efisien dibandingkan dengan 
biji jarak pagar yang membutuhkan 4 kg untuk menghasilkan satu liter minyak (Bustomi dkk., 2008). Rata-
rata rendemen CCO terhadap berat kering biji nyamplung dengan menggunakan alat pres ulir (screw press 
expeller ) dari 7 pulau di Indonesia berkisar antara 50 – 58 % (Leksono et al., 2014a). Hasil pengepresan 
minyak nyamplung tersebut menunjukkan rendemen minyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
rendemen minyak (crude oil ) dari biji jarak pagar (25 – 50%), kepuh (25 – 40%) dan kesambi (27%) 
(Heyne, 1987; Sudradjad dan Setiawan, 2005; Sudrajad dkk., 2010a; Sudrajad dkk., 2010b; Hasnam, 2011; 
Raja dkk., 2011). Hasil ini semakin memperkuat prospek biji nyamplung sebagai bahan baku alternatif 
biofuel. Oleh karena proses pengolahan biofuel nyamplung hingga saat ini masih dikembangkan, sehingga 
kisaran rendemen biofuel yang dihasilkan dalam penelitian ini kemungkinan masih dapat ditingkatkan 
melalui proses analisa minyak yang lebih efektif dan efisien. 

Rendemen CCO, RCCO, dan biodiesel tertinggi dari 7 tegakan nyamplung di Indonesia ditunjukkan 
oleh tegakan dari Dompu (NTB) berturut-turut sebesar 58,33%, 53,0% dan 33,83%, dan berkisar antara 50 – 
53%, 36 – 44% dan 17 – 30%, sedangkan di Jawa ditunjukkan oleh tegakan dari Gunung Kidul (DIY) 
dengan rendemen 50%, 46,85% dan 28,95 (Leksono et al., 2014a). Tingginya variasi rendemen biofuel 
diantara 7 tegakan nyamplung tersebut mengindikasikan bahwa interaksi antara faktor genetik dan faktor 
lingkungan sangat kuat mempengaruhi produktivitas biofuel nyamplung. Hal ini menunjukkan bahwa 
program pemuliaan melalui seleksi antar tegakan/populasi nyamplung sangat efektif untuk dilakukan (Zobel 
and Talbert, 1984).  

Hasil penelitian sebelumnya menginformasikan bahwa berat dan ukuran buah terbesar tidak menun-
jukkan hubungan yang erat dengan berat dan ukuran biji terbesar, demikian juga untuk hubungan antara 
berat dan ukuran buah terkecil dengan berat dan ukuran biji terkecil (Leksono dan Putri, 2013). Hal ini 
kemungkinan karena struktur buah nyamplung terdiri dari daging buah, tempurung dan biji, sehingga 
keragaman antar populasi nyamplung dari ketiga bagian tersebut akan mempengaruhi berat dan ukuran buah 
maupun biji nyamplung. Belum ada yang melaporkan hubungan antara ukuran biji dengan rendemen biofuel 
yang dihasilkan, meskipun pada penelitian ini mengindikasikan biji berukuran besar menghasilkan rendemen 
biofuel yang tinggi. Namun karena kandungan getah (gum) dalam biji juga bervariasi antar tegakan 
nyamplung, maka bukan hanya ukuran biji yang mempengaruhi rendemen biofuel nyamplung. 

Hasil analisa 18 karakteristik biodisel nyamplung dibandingkan dengan standar SNI 04-7182-2006 
(Badan Standardisasi Nasional, 2006) menunjukkan bahwa hampir seluruhnya memenuhi persyaratan 
parameter sifat fisiko-kimia biodiesel sesuai dengan SNI 04-7182-2006, seperti: titik nyala, bilangan setana, 
titik kabut, sedimen dan kadar air, korosi lempeng tembaga, abu tersulfatkan, belerang, phosphor, bilangan 
asam, gliserol total, kadar ester alkali, bilangan iod dan uji halphen. Beberapa parameter yang masih 
bervariasi antar tegakan dan ada yang belum memenuhi standar adalah: masa jenis, viskositas, residu karbon 
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mikro, suhu destilasi dan gliserol bebas (Leksono et al., 2014a). Dari karakteristik biodiesel nyamplung 
tersebut, bilangan setana menentukan suhu ruang pembakaran dan kemudahannya untuk mesin di starter, 
bilangan asam menentukan tingkat korositas biodiesel terhadap mesin, titik nyala berhubungan dengan 
keamanan pengangkutan biodiesel karena kemudahannya terbakar, ester alkali menunjukkan persentase asam 
lemak yang diubah menjadi metil ester, bilangan iod menunjukkan banyaknya jumlah ikatan rangkap pada 
asam lemak, viskositas menunjukkan kekentalan biodiesel yang menentukan kelancaran aliran dalam 
permesinan, titik kabut berhubungan dengan kemudahannya biodiesel tersebut membeku. Sedangkan 
parameter lainnya berhubungan dengan emisi dan polusi (Sudrajad dan Hendra, 2009). 

Peluang lain dari nyamplung untuk ketahanan energi adalah karena sebaran jenis nyamplung yang 
hampir ditemukan di seluruh wilayah Indonesia dari ketinggian 0 – 200 m dpl. seperti di Taman Nasional 
(TN) Alas Purwo, TN Kepulauan Seribu, TN Baluran, TN Ujung Kulon, Cagar Alam (CA) Pananjung 
Pangandaran, Kawasan Wisata (KW) Batu Karas, Pantai Carita Banten, wilayah Papua (pulau Yapen, 
Jayapura, Biak, Nabire, Manokwari, Sorong, Fakfak), Maluku Utara (Halmahera dan Ternate), TN Berbak 
(Pantai Barat Sumatera), dll. Nyamplung tumbuh baik pada tanah mineral dan pantai berpasir marginal, 
tanah yang mengandung liat berdrainase baik dan toleran terhadap kadar garam, tumbuh baik pada 
ketinggian : 0 – 200 meter dpl., tipe curah hujan A dan B (1000 – 3000 mm/th dengan 4 – 5 bulan kering), 
temperatur rata-rata 18-33o C dan pH antara 4-7,4. Tegakan nyamplung pada umumnya tumbuh pada tipe 
hutan campuran, di hutan alam dengan jenis ketapang, malapari, waru laut, keben, pandan laut, dll. dan di 
hutan tanaman dengan akasia, mahoni, kayu putih, melinjo, nangka, duku, durian, dll. Nyamplung tumbuh 
paling dekat pada posisi 50 – 1000 m dari bibir pantai (Bustomi dkk., 2008). Peta sebaran nyamplung dari 6 
tegakan di Jawa pada umumnya berdekatan dengan pantai selatan dan pantai barat pulau Jawa yang 
mempunyai karakteristik fisik lahan dalam klasifikasi sistem dataran laut dan pantai B (Marine), sistem 
dataran P (Plain), sistem dataran aluvial A (Alluvial) sampai dengan sistem bukit kapur K (Karst Plateau), 
dengan sub sistem pesisir pantai yang bergelombang (coastal beach ridges), sub sistem riverne plains dan 
sub sistem kipas aluvial (Gently sloping volcanic alluvial fans), tipe batuan sedimen pasir serta tipe batuan 
kapur yang terbentuk dari endapan muara dan endapan vulkanik (Leksono dkk., 2010).  

Bahan baku energi dari buah nyamplung, selain dari bijinya juga dapat dihasilkan dari pemanfaatan 
limbah cangkang buah yang dapat dibuat briket arang dengan proses firolisis menggunakan teknologi 
sederhana dan alat yang murah. Hal ini merupakan nilai tambah dari pemanafaatan limbah pertama dari buah 
nyamplung untuk biofuel yang dapat mencapai 50% dari berat buah nyamplung.  

 
2. Pakan 

Pemanfaatan limbah agroindustri di masa mendatang akan semakin beragam, tidak hanya untuk 
digunakan langsung dan ekspor tetapi juga sebagai bahan baku industri pengolahan serta industri pakan 
ternak. Diversifikasi pemanfaatan produk samping (by-product) yang sering dianggap sebagai limbah (waste 
product) dari kegiatan agroindustri dan biomas yang berasal dari limbah pertanian maupun kehutanan 
menjadi pakan ternak, akan mendorong perkembangan usaha agribisnis ternak ruminansia secara integratif. 
Salah satu alternatif teknologi yang berorientasi pada konsep “zero waste” adalah pembuatan pakan lengkap 
(complete feed) dengan memanfaatkan limbah pertanian atau kehutanan dan limbah agroindustri sebagai 
bahan bakunya (Owen, 1981). 
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Dalam usaha peternakan, pakan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi efisiensi dan kesuk-
sesan usaha. Pakan menentukan kualitas produk peternakan, produktivitas ternak dan keuntungan peng-
usahaan ternak. Pengembangan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) menghadapi persoalan 
fluktuasi ketersediaan pakan hijauan karena semakin hari semakin rawan kekurangan suplai hijauan. Akhir-
nya sumber pakan utama ternak ruminansia hanya mengandalkan limbah pertanian yang kualitas nutrisinya 
rendah dicirikan oleh rendahnya tingkat kecernaan, kadar protein kasar, dan kadar karbohidrat non struktural, 
serta tingginya kadar serat utamanya yaitu lignoselulosa (Agus, 2011).  

Sebuah teknologi pengembangan peternakan domba dan kambing tanpa rumput telah banyak digu-
nakan dengan formula pakan lengkap (complete feed). Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan 
pemanfaatan limbah pertanian dan limbah agroindustri melalui proses pengolahan dengan perlakuan fisik 
dan perlakuan suplementasi bahan-bahan bernilai nutrisi tinggi untuk produksi pakan ternak. Keunggulannya 
adalah selain mengandung nutrisi yang seimbang juga lebih murah harganya. Keunggulan lainnya: hemat 
dalam penggunaan tenaga kerja (tenaga kerja 1 orang untuk100-150 ekor), mudah diaplikasikan, waktu 
penggemukan relatif pendek (3-4 bulan), pertumbuhan bobot badan cukup tinggi (150-200 gr/ekor/hari, 
praktis dan ekonomis karena 1 ekor domba membutuhkan 1 kg/hari dan harga relatif murah (Siregar, 1994; 
Hardianto, 2000; Wahyono, 2000). 

Bungkil dalam proses pembuatan biofuel nyamplung dapat mencapai 42-50% dari biji kering yang 
dipres (Leksono et al., 2014a). Hal ini tentu saja akan menjadi peluang besar apabila mempunyai nilai eko-
nomi sebagai nilai tambah pengolahan biofuel nyamplung. Hasil analisis di Laboratorium Biokimia Nutrisi 
Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan UGM menunjukkan bahwa bungkil nyamplung 
mengandung protein kasar sebesar 21,67 – 23,59%, jauh lebih tinggi dibandingkan kadar protein kasar pada 
bekatul (11%) yang selama ini digunakan sebagai pakan ternak. Dengan demikian bungkil nyamplung sangat 
potensial untuk dikembangkan sebagai pakan ternak, terutama sebagai campuran atau pengganti konsentrat 
yang dijual umum di pasar. Proses pemanfaatannya, bungkil nyamplung dijemur hingga kering, dihancurkan, 
kemudian dicampur dengan bahan lain melalui proses fermentasi menjadi pakan lengkap (complete feed). 
Efektivitas dari pemanfaatan bungkil hasil pres biji nyamplung saat ini masih dalam proses penelitian untuk 
mendapatkan komposisi yang optimal untuk pertumbuhan ternak domba di Desa Patutrejo, Kabupaten 
Purworejo, Jawa Tengah. 

 
3. Obat-obatan 

Senyawa kimia dalam tumbuhan merupakan hasil metabolisme sekunder dari tumbuhan itu sendiri dan 
sangat bervariasi baik dari segi jumlah maupun jenis tumbuhannya. Beberapa dari senyawa tersebut telah 
diisolasi, sebagian diantaranya memberikan efek fisiologi dan farmakologis yang lebih dikenal sebagai 
senyawa kimia aktif. Salah satu metabolit sekunder pada tumbuhan adalah golongan kumarin. Kumarin 
merupakan salah satu elemen dari senyawa phenylpropanoids yang mempunyai banyak turunan dan 
merupakan bagian farmakologi yang penting karena memiliki aktifitas fisiologi yang berbeda seperti anti-
kanker, anti-oksidan, anti-peradangan, anti-HIV, anti-koagulan, anti-bakteri, analgesik dan kekebalan tubuh 
(Konstantina et al., 2004; Gacche et al., 2006; Wu et al., 2009; Basile et al., 2009; Riveiro, 2010). Selain itu 
kumarin juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan parfum dan sebagai bahan fluoresensi pada industri 
tekstil dan kertas(Murray, 1982). Kumarin banyak terdapat pada tumbuhanAngiospermae dan tidak jarang 
pada Gymnospermae serta tumbuhan tingkat rendah. Pada umumnya terdapat pada famili Rutaceae, 
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Leguminoceae, Umbelliferae dan Graminae. Kumarin ditemukan hampir di setiap bagian tumbuh-tumbuhan 
mulai dari akar, batang, daun sampai bunga dan juga buah (Murakami, 1999; Iqbal, 2006; Yulianis, 2010; 
Pratama et al., 2013; Prihatin, 2013). 

Biji nyamplung (Calophyllum inophyllum) juga mempunyai kadar kumarin yang berpotensi sebagai 
bahan baku obat-obatan. Resin kumarin yang terdapat pada biji nyamplung merupakan salah satu komponen 
yang akan mengganggu proses pengolahan biofuel sehingga harus dikeluarkan sebagai limbah. Dengan 
demikian kemanfaatan kumarin sebagai bahan baku obat-obatan, akan meningkatkan nilai tambah dari 
pemanfaatan biji nyamplung. Hasil analisis di Laboratorium Fitokimia, Bagian Biologi Farmasi, Fakultas 
Farmasi UGM menunjukkan bahwa kadar kumarin total pada CCO dari 7 pulau di Indonesia sangat tinggi 
dengan kisaran antara 0,33 - 1,119% dan 0,23 - 1,33% berturut-turut untuk CCO yang masih segar maupun 
yang telah disimpan 1 tahun. Kadar kumarin total di atas bervariasi antar sumber asal biji atau tegakan 
nyamplung yang diuji. Hasil tersebut lebih tinggi 0,261% - 0,412 % dibandingkan dengan kadar kumarin 
dari tegakan nyamplung di pulau Jawa, yaitu: 0,101% - 0,383%. Kadar kumarin tertinggi ditunjukkan biji 
dari tegakan nyamplung di Ketapang diikuti oleh tegakan di Selayar, Gunung Kidul, Dompu, Yapen, Padang 
dan terendah dari Sumenep. Namun dari tegakan yang mempunyai kadar kumarin total relatif tinggi baik 
pada biji segar maupun setelah menjadi CCO adalah dari tegakan nyamplung di Selayar (Sulsel) dan yang 
terendah adalah dari Sumenep (Madura) (Leksono et al., 2014b). Hasil ini tentu saja merupakan temuan yang 
sangat bermanfaat apabila kita akan mengembangkan nyamplung untuk tujuan obat-obatan, khususnya yang 
yang memerlukan senyawa phenylpropanoids yang mempunyai banyak turunan dan merupakan bagian 
farmakologi yang penting karena memiliki aktifitas fisiologi yang berbeda (Wu et al., 2009; Riveiro, 2010). 

Bila dibandingkan dengan variasi yang ditunjukkan dari rata-rata ukuran buah/butir dan ukuran biji/ 
butir serta hasil pengepresan biji nyamplung untuk menghasilkan rendemen CCO dari ketujuh tegakan 
tersebut bahwa rangking tertinggi sampai dengan terendah nampak berbeda (Leksono et al., 2014b), 
sebagaimana halnya dengan hasil analisa kadar kumarin di pulau Jawa. Hasil ini memperkuat teori yang 
menyatakan bahwa terdapat variasi dari karakter produk tanaman kehutanan, dalam hal ini kadar kumarin 
total diantara tegakan nyamplung baik di dalam pulau maupun antar pulau di Indonesia. Hal ini yang 
disebabkan karena perbedaan faktor genetik dan faktor lingkungan yang bersumber pada variasi antar 
populasi dalam species/ intra spesific variation (Zobel and Talbert, 1984; Falconer and Mackay, 1996). Hal 
ini sangat penting sebagai dasar pertimbangan dalam membuat strategi pemuliaan nyamplung yang harus 
spesifik tujuannya sesuai target produk yang diharapkan. Strategi yang sama untuk banyak tujuan yang 
berbeda harus dilakukan secara hati-hati untuk jenis tanaman nyamplung yang berpotensi terhadap banyak 
produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). Salah satu program pemuliaan untuk menghasilkan benih unggul 
dalam meningkatkan produktivitas buah dan biofuel telah dibuat strategi pemuliaannya dengan percepatan 
melalui pendekatan bioteknologi (Leksono dan Widyatmoko, 2010). 

 
Tantangan 

Tantangan dari peluang nyamplung sebagai bahan baku energi, pakan dan obat-obatan masih cukup 
besar karena memerlukan penelitian integratif hulu-hilir antar bidang ilmu terkait yang dapat menunjang 
efisiensi dan efektifitas pengolahan industri agar produk yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam 
skala produksi. Beberapa tantangan yang perlu disikapi dan memerlukan solusi antara lain: 
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- Hingga saat ini biaya produksi untuk pembuatan biodisel nyamplung masih tinggi yaitu antara 20.000 – 
25.000 per liter karena masih mengggunakan bahan kimia dari fosil yang masih mahal antara lain: H3PO4, 
Methanol, H2SO4, NaOH. Perlu terus melakukan inovasi dalam efisiensi pengolahan biodisel, baik dari 
peralatan dan bahan kimia yang digunakan, maupun proses pengolahannya. 

- Program Desa Mandiri Energi (DME) berbasis tanaman nyamplung yang telah ditetapkan dan dibangun 
oleh Kementerian ESDM (ESDM, 2007, 2008) saat ini tidak dapat beroperasi dengan maksimal sehingga 
perlu dilakukan pendampingan dan solusi agar dapat berjalan sesuai dengan kaidah industri (profitable). 

- Industri minyak nyamplung yang telah dibangun pada program DME masih menggunakan genset 
berbahan bakar solar fosil sebagai tenaga untuk menggerakkan mesin sehingga belum sesuai dengan 
konsep biodisel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sehingga perlu integrasi dengan institusi lain yang 
menunjang efisiensi dan efektifitas pengolahan industri, seperti penggunaan solar cell atau kincir angin 
sebagai tenaga listrik untuk menggerakkan mesin industri. 

- Pada era pembangunan hutan tanaman dengan pendekatan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), maka 
perlu memetakan daerah-daerah (KPH) yang tepat untuk pengembangan industri biodisel berbasis 
nyamplung. 

- Untuk meningkatkan pemanfaatan limbah padat menjadi pakan ternak pada industri minyak nyamplung 
diperlukan rekayasa sosial sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan menekan permasalahan 
lingkungan serta dapat meningkakan kesejahteraan masyarakat sekitar industri minyak nyamplung. 

- Dukungan alat pembuatan pakan ternak lenngkap (complete feed) perlu mendapatkan perhatian sehingga 
dapat dikelola secara komersial untuk skala bisnis pakan ternak diikuti dengan pendampingan dalam 
kelembagaan maupun pemasarannya.  

- Penelitian pamanfaatan limbah cair dari proses pembuatan biofuel nyamplung untuk obat-obatan masih 
perlu dilanjutkan sampai dapat diaplikasikan pada masyarakat seperti uji coba efektivitas kumarin untuk 
obat-obatan. 

- Nyamplung sebagai salah satu dari 6 (enam) jenis HHBK prioritas di Indoensia perlu didorong dan 
difasilitasi melalui kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan potensi dan peluang nyamplung untuk 
ketahanan energi, pakan dan obat-obatan dimasa mendatang, sehingga dapat diaplikasikan secara 
maksimal diikuti dengan menciptakan pasar yang lestari.  

 
KESIMPULAN 
1. Potensi buah nyamplung sebagai bahan baku biofuel, pakan ternak dan obat-obatan sangat tinggi 

sehingga berpeluang untuk ketahanan energi, pakan dan obat-obatan di masa mendatang. 
2. Biji nyamplung menghasilkan rendemen yang tinggi dan bervariasi antar tegakan/populasi pada 7 pulau 

di Indonesia sebesar 50 - 58% (CCO), 36 - 53% (RCCO) dan 17 - 33,83% (biodiesel). Rendemen 
tertinggi dihasilkan dari populasi Dompu (NTB) berturut-turut sebesar 58,33%, 53% dan 33,83% untuk 
CCO, RCCO dan biodiesel. Biodiesel nyamplung dari tujuh pulau tersebut sebagian besar telah 
memenuhi standar SNI 04-7182-2006 untuk biodiesel dari 18 karakter yang diuji.  

3. Limbah padat hasil pengepresan biji nyamplung dapat mencapai 42 - 50% dan mempunyai kandungan 
protein kasar di atas 20% sehingga sangat layak digunakan sebagai campuran pakan ternak. 
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4. Limbah cair hasil pengepresan biji nyamplung (resin pada CCO) mengandung kadar kumarin yang tinggi 
dan bervariasi antar tegakan nyamplung yang berasal dari 7 pulau di Indonesia, dengan kisaran antara 
0,328 - 1,109% sehingga sangat potensial sebagai bahan obat-obatan yang sangat penting. 

5. Rendemen biofuel nyamplung yang besar, kandungan protein kasar dan kadar kumarin total yang tinggi 
serta keragaman genetik yang tinggi dari 7 pulau di Indonesia, mempunyai potensi untuk meningkatkan 
produktivitas biofuel, pakan dan obat-obatan melalui program pemuliaan pohon sesuai dengan tujuan 
yang diinginkan.  

6. Tantangan dari peluang nyamplung sebagai bahan baku energi, pakan dan obat-obatan masih cukup besar 
dan masih memerlukan penelitian integratif hulu-hilir antar bidang ilmu terkait yang dapat menunjang 
efisiensi dan efektifitas pengolahan industri agar produk yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam 
skala produksi 
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ABSTRAK 
 

Limbah gergajian kayu ulin banyak terdapat di Kalimantan, dapat dimanfaatkan untuk pewarnaan alam 
dengan cara diekstrak karena terdapat kandungan tanin. Serat alam non tekstil yang akan diwarna meliputi 
agel, enceng gondok dan pandan dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Serat-serat tersebut diwarna 
dengan menggunakan ekstrak limbah gergajian kayu ulin pada suhu panas. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan perlakuan suhu yang tepat untuk pewarnaan alam pada serat alam non tekstil. Pewarnaan serat 
alam non tekstil (SANT) menggunakan limbah gergajian kayu ulin dengan variasi suhu 60oC, 80oC dan 
100oC, fiksasi dilakukan dengan larutan tawas, tunjung dan kapur. Hasil pewarnaan dilakukan pengujian 
terhadap ketahanan luntur warna terhadap pencucian, gosokan dan sinar matahari. Hasil penelitian 
pewarnaan yang mempunyai penyerapan paling baik adalah agel, pada suhu 100 0C mempunyai ketahanan 
luntur warna terhadap pencucian rata-rata baik dengan nilai 3-4 sampai 4- 5, terhadap sinar matahari baik 
nilai 4 sampai 5 sedangkan ketahanan luntur warna terhadap gosokan kering nilai cukup nilai rata-rata 3-4 
sampai 4. 
 
Kata kunci : kayu ulin, limbah gergajian, pewarnaan, serat alam non tekstil. 
 

 

PENDAHULUAN 
Kayu ulin (Eusideroxylon zwageri) adalah jenis kayu yang cukup dikenal di Kalimantan, digolongkan 

dalam family Lauraceae dan mempunyai sifat ketahanan kayu awet satu dan kelas kuat satu yang banyak 
digunakan sebagai bahan konstruksi terutama pada daerah yang terendam air (jembatan, dermaga, tiang 
pancang) juga sebagai papan sirap dan bagian bangunan lain (Anonim, 2004). Penyebaran kayu ulin terdapat 
di berbagai propinsi diantaranya Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, dengan berbagai nama daerah selain ulin yaitu Belian, 
Kayu Besi, Onglen. Kayu Ulin umumnya ditemukan di hutan primer dataran rendah dan dapat tumbuh pada 
ketinggian 400 m diatas permukaan laut. Kayu Ulin adalah jenis kayu yang banyak digunakan oleh 
masyarakat Kalimantan sebagai bahan bangunan termasuk lantai, dinding, tiang, kusen dan daun pintu. 

Walaupun potensi kayu ulin mulai berkurang, namun masih ada industri olahan kayu ulin yang 
memanfaatkannya untuk kebutuhan lokal. Industri pengolahan kayu ulin tersebut disamping menghasilkan 
produk olahan kayu ulin, dihasilkan juga limbah serbuk kayu ulin yang dapat dimanfaatkan untuk produk 
olahan lainnya. 
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Kayu ulin mengandung zat warna merah coklat dan zat ekstraktif yang berguna sebagai bahan 
pengawet pada kayu dan memberikan warna khas kayu ulin. Apabila kayu ulin direndam dalam air, maka 
akan meninggalkan warna merah kecoklatan pada air bekas rendaman (Fauziati, 2008). Substansi yang 
menentukan arah zat warna alam merupakan senyawa organik yang sering disebut coloring matter. Jenis 
coloring matter yang terdapat dalam sumber zat warna alam biasanya termasuk golongan tanin, baik bentuk 
hydrolysable tannins maupun condensed tannins (Enih, 1990).  

Flavonoid, stibelena, tannin, antosianin, dan eusiderin merupakan golongan zat warna ekstraktif yang 
ada di kayu. Kemudian Hillis (1987) dalam Herawati (2005) tentang warna alami kayu mengatakan bahwa 
flavonoid merupakan senyawa yang menyebabkan kayu teras berwarna merah, kuning dan coklat atau biru. 
Polifenol dan tanin pada kayu daun lebar memiliki kontribusi yang besar pada warna kayu. 

Serat alam non tekstil (SANT) meliputi agel (Corypha gebanga BL), enceng gondok (Eichornia 
crassipes solms) dan pandan (Pandanus amaryllifolius) merupakan bagian dari tanaman yang tumbuh subur 
di daerah rawa di Indonesia, dataran rendah ataupun pantai. Banyak digunakan masyarakat untuk diambil 
seratnya sebagai bahan kerajinan terutama kerajinan anyaman seperti topi, tas, tikar dan produk lainnya. 

Pewarnaan alam pada serat alam non tekstil dengan menggunakan zat warna alam belum banyak 
dilakukan karena warna kurang cerah dan kusam. Pada penelitian ini perlu dilakukan teknik pewarnaan 
dengan variasi suhu dan proses mordan sehingga diharapkan diperoleh hasil pewarnaan yang maksimal. 
 
BAHAN DAN METODE 
Bahan dan Peralatan 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah serbuk kayu ulin sebagai zat pembawa warna, serat alam 
non tekstil (SANT) meliputi agel, mendong dan enceng gondok. Serbuk kayu ulin diperoleh dari salah satu 
industri pengolahan kayu yang berada di kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Bahan agel, mendong 
dan enceng gondok diperoleh di perajin yang berada di daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa bahan 
pembantu dalam pewarnaan meliputi soda abu, tawas, tunjung, kapur tohor, air dan abu gosok. 

Peralatan yang digunakan meliputi bak tempat mordant sant, bak pewarnaan, neraca, termometer, 
panci, saringan, pengaduk, kompor serta beberapa peralatan untuk keperluan pengujian. 
 
Metoda 

Penelitian terdiri dari dua variabel perlakuan masing-masing perlakuan jenis SANT terdiri tiga bahan 
yaitu agel, enceng gondok, pandan dan perlakuan suhu pewarnaan terdiri tiga faktor masing-masing 600C, 
800C dan 1000C. Sebelum diberi pewarnaan maka SANT (agel, pandan dan enceng gondok) dilakukan 
proses mordan awal menggunakan tawas dan soda abu. Setelah dilakukan proses mordan awal dilakukan 
pewarnaan menggunakan ekstrak warna dari limbah serbuk kayu ulin terhadap masing- masing bahan 
SANT. Tahap selanjutnya dilakukan fiksasi menggunakan larutan tawas, tunjung dan kapur. Hasil dari 
pewarnaan tersebut dilakukan pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian, gosokan dan sinar 
matahari.  
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Ekstraksi Limbah Gergajian Kayu Ulin dengan Larutan air Abu Gosok 
Limbah gergajian kayu ulin dipastikan tidak tercampur dari ranting ataupun potongan kayu yang 

berukuran lebih besar dan tidak tercampur dengan limbah gergajian kayu lainnya. Kemudian limbah 
gergajian kayu ditimbang berat awal untuk menentukan perbandingan air larutan abu gosok. 

Limbah gergajian kayu ulin sebagai zat pembawa warna merupakan zat warna jenis asam/ basa, untuk 
ekstraksi diperlukan abu gosok setiap 3 kg dilarutkan dalam 10 liter air. Larutan didiamkan selama 24 jam, 
kemudian dipisahkan antara air dan abu gosok. Selanjutnya air ini digunakan untuk mengekstrak limbah 
gergajian kayu ulin dengan cara pemanasan. 

Limbah gergajian kayu ulin dimasukkan ke dalam panci dan ditambahkan air larutan abu gosok 
dengan perbandingan 1:2 atau sampai limbah gergajian kayu ulin terendam seluruhnya, kemudian dire-
bus/dipanaskan sampai mendidih dan setelah 1 (satu) jam api dimatikan. Setelah dingin dilakukan penya-
ringan menggunakan kain saring sehingga diperoleh filtrat dan ampas. Filtrat kemudian ditampung dalam 
suatu tempat/jerigen dan merupakan zat warna yang akan digunakan dalam pewarnaan. 

 
Aplikasi Pewarnaan pada SANT 

Aplikasi pewarnaan dimulai proses mordan dengan menggunakan tawas sebanyak 200 g yang dilarut-
kan dalam soda abu 60 g / l air. Bahan SANT dicelupkan kedalam larutan tawas secara merata, diangkat dan 
ditiriskan. 

Bahan SANT yang sudah dimordan kemudian dimasukkan ke dalam ekstrak pewarna limbah gergajian 
kayu ulin hingga terendam dan dipanaskan sesuai perlakuan 600C, 800C dan 1000C selama satu jam setelah 
suhu perlakuan tercapai, diangkat dan ditiriskan. 

Fiksasi dilakukan masing-masing menggunakan larutan kapur 50 g / l air, larutan tunjung 50 g / l air 
dan larutan tawas 70 g / l air. Bahan SANT yang sudah diwarna dicelupkan dalam larutan fiksator, sambil 
dibalik-balik agar terserap merata. Bahan SANT kemudian dicuci bersih dan dikeringkan. Masing –masing 
fiksator kapur, tawas dan tunjung akan memberikan warna yang berbeda- beda. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggunaan limbah gergajian kayu ulin sebagai bahan pewarna pada serat alam non tekstil (SANT) 
dilakukan dengan cara ekstraksi dalam larutan abu gosok menggunakan metoda pemanasan. Ekstraksi 
limbah gergajian kayu ulin melalui beberapa tahapan kegiatan meliputi penentuan larutan abu gosok, 
pemanasan dan penyaringan. Konsentrat hasil ekstraksi mengandung bahan aktif sebagai pengawet kayu, 
karena adanya komponen aktif seperti alkaloid, triterpenoid, steroid, saponin, flavonoid yang merupakan 
penghambat serangan jamur dan bahan pewarna spesifik kayu ulin (Fauziati, 2008). 

 Pewarnaan dilakukan terhadap tiga jenis serat yaitu serat agel, enceng gondok dan pandan, dengan 
perlakuan celupan sistim panas pada suhu pewarnaan 60oC, 80oC dan 100oC. Pemilihan variabel suhu untuk 
mengetahui masing-masing serat terhadap ketahanan panas. Waktu pewarnaan / pencelupan dengan sistim 
panas dipilih waktu optimum selama 30 menit karena semakin lama waktu pencelupan ada jenis sant yang 
tidak tahan terhadap panas sehingga akan rusak. Pemilihan lama waktu pencelupan berdasarkan serat sant 
tidak rusak tetapi dapat diwarnai dengan baik. Setelah perlakuan pewarnaan dilakukan fiksasi menggunakan 
tiga jenis fiksator meliputi kapur, tawas dan tunjung.  
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Hasil penelitian ternyata enceng gondok tidak tahan terhadap suhu pemanasan 100oC karena serat 
terlihat rusak dan lembek, sebaliknya dengan agel dan pandan tetap baik pada suhu 100oC. Penyerapan 
warna pada ketiga jenis SANT mempunyai ketahanan suhu berbeda-beda. Pada enceng gondok penyerapan 
warna baik pada kondisi suhu 60oC diperoleh warna cerah dan serat tidak rusak atau lembek, sedang pada 
agel penyerapan warna baik pada suhu 100oC, serat terlihat cerah. Pada pewarnaan pandan ternyata 
memberikan hasil yang kurang baik dan tidak cerah, hal ini disebabkan pandan terutama pada permukaan 
luar serat mempunyai lapisan yang sulit untuk ditembus dan menghalangi penyerapan warna. 

Pengujian terhadap ketahanan luntur warna pencucian, gosokan dan sinar matahari disajikan dalam 
Tabel 1, 2 dan 3.  

Pewarnaan sant (agel, enceng gondok dan Pandan) dengan zat warna alam limbah gergajian kayu ulin 
dengan cara pemanasan pada suhu 60oC, 80oC dan 100oC setelah dilakukan uji pencucian memberikan hasil 
yang bervariasi dari nilai 3 (cukup baik) sampai nilai 5 (sangat baik). Pada serat agel selain mempunyai 
ketahanan terhadap suhu ternyata juga mempunyai penyerapan warna tetap baik setelah dilakukan uji 
ketahanan luntur warna terhadap pencucian. Serat enceng gondok secara fisik tidak tahan terhadap suhu 
1000C karena serat menjadi lembek, dan pada perlakuan pencucian memberikan nilai paling rendah 
dibanding agel dan pandan yaitu adanya nilai 2 (kurang baik) pada penodaan warna setelah fiksasi 
menggunakan kapur. Serat pandan pada pewarnaan dengan suhu 60oC, 80oC dan 100oC setelah pencucian 
memberikan hasil rata-rata 3 (cukup baik) sampai nilai 4 (baik). Hal ini berarti serat pandan tahan pada 
pemanasan 100oC dan pewarnaan tidak luntur setelah pencucian. 

Pewarnaan pada sant (Agel, Enceng gondok dan Pandan) dengan zat warna alam dari ekstrak limbah 
gergajian kayu ulin pada suhu 60oC, 80oC dan 100oC memberikan ketahanan gosok cukup baik, namun pada 
serat pandan nilai ketahanan gosok mendekati cukup baik dengan fiksasi tunjung. Sedangkan penggunaan 
selain tunjung dapat memberikan ketahanan di atas 3 atau lebih. Sehingga direkomendasikan untuk 
pewarnaan pandan dengan ekstrak zat warna kayu ulin tidak menggunakan fiksasi tunjung. 

 

Tabel 1. Ketahanan Luntur Warna Hasil Celupan SANT dengan ekstrak limbah gergajian kayu Ulin 
Terhadap Pencucian 

 

No Jenis SANT Suhu 0C Perubahan Warna Penodaan Warna 
Tawas Tunjung Kapur Tawas Tunjung Kapur 

1. Agel 60 
80 

100 

3-4 
4 

3-4 

4 
4 
4 

4 
3-4 
4-5 

4-5 
4-5 
4-5 

4-5 
4-5 
4-5 

4-5 
4-5 
4 

2. Enceng Gondok 60 
80 

100 

4 
3-4 
3 

4 
3-4 
3-4 

3-4 
3-4 
3-4 

4 
3 

3-4 

4 
3 
4 

4 
2 
4 

3. Pandan 60 
80 

100 

3 
3-4 
4 

4 
3-4 
4 

4 
3-4 
3-4 

4 
3-4 
3-4 

3-4 
3-4 
3-4 

3-4 
3 
3 

Keterangan : Nilai skor    2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik 
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Tabel 2. Ketahanan Luntur Warna Hasil Celupan SANT dengan Ekstrak Limbah Gergajian Kayu Ulin 
Terhadap Gosokan 

 

No Jenis SANT Suhu 0C Nilai Gosok Kering 
Tawas Tunjung Kapur 

1. Agel 60 
80 
100 

4 
4 

3-4 

3-4 
4 
4 

4 
4 
4 

2. Enceng Gondok 60 
80 
100 

3-4 
2-3 
3-4 

2-3 
3 

3-4 

3 
2-3 
3 

3. Pandan 60 
80 
100 

3 
3-4 
4 

2-3 
2-3 
2-3 

3 
3-4 
3 

Keterangan : Nilai skor    2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik 

Tabel 3. Ketahanan Luntur Warna Hasil Celupan SANT dengan Ekstrak Limbah Gergajian  Kayu Ulin 
Terhadap Sinar Matahari 

No Jenis SANT Suhu 0C Nilai Tahan  Sinar Matahari 
Tawas Tunjung Kapur 

1. Agel 60 
80 
100 

5 
4-5 
5 

5 
4 

4-5 

5 
4-5 
4-5 

2. Enceng Gondok 60 
80 
100 

4-5 
4-5 
4-5 

4-5 
4 

4-5 

4 
4-5 
4-5 

3. Pandan 60 
80 
100 

4-5 
4-5 
4-5 

4-5 
4-5 
4-5 

4-5 
4-5 
4-5 

Keterangan : Nilai skor    2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik 

Ketahanan luntur warna terhadap sinar matahari hasil pewarnaan serat alam non tekstil dengan 
menggunakan zat warna ekstrak gergajian kayu ulin menunjukkan hasil yang baik, untuk semua jenis fiksasi. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai pengujian yang menunjukkan nilai di atas skala 4, untuk semua jenis serat dan 
dengan menggunakan semua jenis fiksasi. Dengan merujuk hasil tersebut maka serat alam dengan pewarnaan 
ekstrak kayu ulin dapat digunakan untuk dibuat kerajinan eksterior. 

Penggunaan sistem pencelupan panas menghasilkan ketuaan warna yang meningkat. Semakin panas 
proses pencelupan maka warna serat alam semakin tua. Dari Tabel 1 sampai Tabel 4 di atas dapat dilihat 
bahwa sistem pencelupan panas tidak mempengaruhi ketahanan luntur.  
 

Tabel 4. Hasil Pewarnaan SANT dengan Ekstrak Limbah Gergajian Kayu Ulin  

No Jenis SANT Suhu 0C 
Fiksasi 

Tawas Tunjung Kapur 
1. Agel 60 
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No Jenis SANT Suhu 0C 
Fiksasi 

Tawas Tunjung Kapur 
80 

  
100 

   
2. Enceng Gondok 60 

  
  80 

 
  

  100 

   
3. Pandan 60 

   
  80 

   
  100 

   
 
 
KESIMPULAN 
1. Ekstrak gergajian kayu ulin dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna untuk serat alam non tekstil yaitu 

agel, enceng gondok dan pandan. 
2. Hasil pewarnaan agel, enceng gondok dan pandan mempunyai kualitas ketahanan keluntur terhadap 

pencucian cukup baik sampai baik, ketahanan luntur terhadap gosokan cukup baik kecuali pandan dengan 
fiksasi tunjung dan ketahanan luntur warna terhadap sinar matahari baik sampai sangat baik. 

3. Hasil pewarnaan dengan sistem pencelupan panas dan dingin tidak mempengaruhi kualitas pewarnaan, 
namun berpengaruh terhadap ketuaan warna. 
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ABSTRAK 

 
Bambu telah dikenal dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagai senjata bambu runcing 

dalam perjuangan kemerdekaan dan penunjang kegiatan pertanian dan kehidupan di desa. Bambu banyak 
digunakan dalam bentuk caping, keranjang, alat masak dan lain sebagainya. Saat ini setelah Indonesia 
mengalami penurunan produksi kayu maka bambu muncul sebagai pilihan bahan baku subsitusi produk 
perkayuan. Penelitian bambu sebagai bahan substitusi produk perkayuan yang dilakukan sejak tahun 1999 
menghasilkan beberapa aspek pemanfaatan bambu yang dipilahkan ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman. Kekuatan bambu sebagai subsititusi kayu adalah kecepatan produksi bambu per satuan waktu 
dan kekuatan (sifat mekanika) yang dihasilkan oleh bambu serta corak bambu yang spesifik. Kelemahan 
bambu adalah bahwa bambu beruas menghasilkan distribusi kekuatan yang berbeda sepanjang batang dan 
komposisi anatomi secara radial menghasilkan distribusi kekuatan tertentu pula. Peluang yang ada dalam 
pemanfaatan bambu adalah permintaan atas produk perkayuan yang dapat disubstitusi dengan bambu 
sedangkan ancaman yang timbul adalah munculnya bahan substitusi yang lain.  

Pengalaman peneliti mengolah bambu menjadi balok laminasi dengan kekuatan yang sejajar dengan 
kayu menghasilkan limbah serutan sebesar 30-50% berbasis volume ataupun berat. Balok laminasi yang kuat 
dari bambu dihasilkan dari bambu bagian pinggir. Demikian juga bagian pangkal dan bagian ujung dengan 
diameter batang yang lebih kecil sudah tidak dapat digunakan sebagai bahan balok laminasi. Disebabkan 
volume limbah yang cukup besar maka limbah tersebut dimanfaatkan sebagai papan partikel atau papan 
strand baik digunakan sebagai substitusi papan atau sebagai inti dari balok laminasi bambu. Integrasi 
pengusahaan bambu seperti ini akan meningkatkan rendemen dan pendapatan dari pengolahan bambu.  
Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan integrasi pemrosesan bambu atau pengelolaan bambu adalah 
keharusan. 
 
Kata kunci: bambu, diversifikasi, integrasi pengusahaan bambu 
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ABSTRAK  
 

 Salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki nilai tinggi adalah gaharu. Jenis 
ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti parfum, pengharum ruangan,dan berbagai jenis 
aroma terapi, karena memiliki wangi yang khas. Gaharu juga dikenal sebagai salah satu obat tradisional. 
Hingga saat ini masyarakat lebih mengenal gaharu dalam bentuk kayu baik gubal maupun kemedangan. 
Namun ketersediaan kayu gaharu yang makin menurun membuat konsumen (pasar) mencoba menyerap 
produk gaharu dalam bentuk selain kayu, salah satunya adalah minyak gaharu. Pada penelitian ini telah 
dilakukan penyulingan minyak gaharu untuk melihat pengaruh persiapan bahan baku penyulingan terhadap 
rendemen minyak gaharu yang dihasilkan. Adapun perlakuan persiapan bahan yang dilakukan berupa variasi 
ukuran bahan dan lama perendaman. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa penyulingan gaharu 
kemedangan dengan kualitas terendah berupa serbuk menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dengan nilai 
mencapai 0,01% dibandingkan dengan bahan berupa chip. Lama perendaman bahan baku 2 minggu 
menghasilkan minyak yang lebih banyak. Adapun komponen kimia minyak gaharu hasil penyulingan 
mengandung senyawa furan dan kelompok ester lainnya yang menimbulkan aroma wangi. 
 
Kata kunci : ukuran bahan, perendaman, penyulingan, minyak gaharu 

 

 

PENDAHULUAN 
Salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki nilai tinggi adalah gaharu. Jenis 

ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti parfum, pengharum ruangan, dan berbagai jenis 
aroma terapi karena memiliki wangi yang khas. Gaharu juga dikenal sebagai salah satu obat tradisional. Pada 
perdagangan internasional gaharu dikenal dengan sebutan agarwood, aloe wood, dan eagle wood, oud 
(Timur tengah), dan Cing (Cina). Pada umumnya jenis-jenis pohon penghasil gaharu antara lain Aquilaria 
spp, Aetoxylon sympetallum, Gyrinops, dan Gonystylus. Berbagai jenis tumbuhan itu tersebar di Kalimantan, 
Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara termasuk NTB.  

ASGARIN (2009) memperkirakan bahwa sebanyak 2000 ton/tahun gaharu asal Indonesia memenuhi 
pusat perdagangan gaharu dunia di Singapura. Dari seluruh gaharu yang diperdagangkan di dunia, sebanyak 
70% berasal dari Indonesia dan sisanya 30% dari negara-negara Asia Selatan lainnya. Harga per kg gaharu 
mutu gubal super dapat mencapai sekitar Rp 50 juta/kg, sedangkan harga minyak gaharu mencapai US$ 100 
per tola/sekitar 11,8 ml. Tingginya harga gaharu ini disebabkan karena gaharu khususnya kualitas atas 
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(Super, AB, BC) merupakan kebutuhan pokok baik untuk acara ritual keagamaan maupun untuk wangi-
wangian di negara-negara Timur Tengah. Sebesar 90% ekspor gaharu ditujukan ke negara- negara di Timur 
Tengah sedangkan untuk kelas menengah ke bawah ke negara-negara Asia seperti Taiwan, Cina, Korea, dan 
Jepang, yang digunakan untuk produksi minyak dan acara -acara ritual dalam bentuk Hio. Perdagangan dan 
pemanfaatan gaharu lainnya berdasarkan data ekspor adalah untuk bahan baku industri kosmetika seperti 
parfum, minyak, sabun, lotions, pembersih muka serta obat-obatan seperti obat sakit perut, rhematik, 
malaria, asma, TBC, kanker, tonikum, dan aroma terapi. Pengobatan gaharu digunakan sebagai analgesic 
dan inti imflamantory dan diketahui bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti sakit gigi, ginjal, 
rematik, asma, diare, tumor, liver, diuretic, hepatitis, kanker, cacar, malaria, obat kuat pada masa kehamilan 
dan bersalin, juga memiliki sifat anti racun, anti mikroba, stimulan kerja saraf dan pencernaan (Heyne, 
1987). 

Di Propinsi NTB dan daerah lainnya di Indonesia, potensi gaharu alam telah berkurang namun 
pengelolaan gaharu budidaya telah berkembang di masyarakat. Pengembangan gaharu tersebut baik mulai 
dari budidaya pohonnya sampai dengan teknologi inokulasi untuk menghasilkan gaharu berkualitas. Sampai 
saat ini pada umumnya masyarakat masih memasarkan gaharu dalam bentuk kayu (gubal dan kemedangan). 
Pada sisi lain konsumen (pasar) dapat menyerap produk gaharu baik dalam bentuk kayu maupun minyak 
gaharu. Nilai ekonomi pemanenan masyarakat petani gaharu dapat bertambah apabila mereka dapat 
melakukan penyulingan untuk memproduksi minyak gaharu. Namun pengetahuan masyarakat tentang 
teknologi penyulingan dan sifat-sifat minyak gaharu yang dihasilkan masih terbatas. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana potensi produksi minyak gaharu dan sifat-sifat yang 
dimilikinya di NTB berdasarkan teknik penyiapan bahan dan metode pengolahannya (penyulingan). Data 
peneltian yang diperoleh akan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi dalam upaya 
diversifikasi produk gaharu untuk meningkatkan nilai tambah hasil pemanenan masyarakat petani gaharu di 
Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh teknik penyiapan bahan untuk meningkatkan 
rendemen minyak gaharu kemedangan. Informasi ilmiah tentang teknik penyiapan bahan untuk 
meningkatkan rendemen minyak gaharu kemedangan menjadi sasaran dari penelitian ini. 
 
BAHAN DAN METODE 
Bahan dan Alat 

Bahan pokok yang digunakan dalam proses penyulingan antara lain kemedangan gaharu Gyrinops 
verstegii kualitas paling rendah, air dan bahan bakar untuk proses pemanasan. Bahan pendukung lain 
diantaranya aquades, botol minyak, alcohol, kertas saring, plastik, ember, kasa, karung dan centong. 
Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain hammer mill, sieve shaker/ ayakan, hot plate stirrer, 
timbangan, seperangkat alat penyulingan metode kukus (steam), gelas ukur, pemanas air, piknometer, 
timbangan analitik dan alat-alat tulis. 

 
Metode Penelitian 
1. Persiapan bahan 

  Bahan baku yang digunakan terdiri dari 2 ukuran yaitu chips dan serbuk. Untuk mendapatkan sampel 
serbuk, bahan kemedangan gaharu berupa lempengan atau chip digiling dengan menggunakan hammer 
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mill. Hal ini dilakukan untuk memperkecil ukuran sampel yang akan disuling. Adapun ukuran sampel 
yang digunakan adalah 10-40 mesh. Sedangkan ukuran chips diseragamkan pula dari bahan baku yang 
berbentuk lempengan. Dalam penelitian ini akan digunakan sebanyak 15 kilogram bahan baku keme-
dangan gaharu untuk satu kali proses penyulingan.  

 Bahan yang telah siap mengalami perendaman selama 1, 2, dan 3 minggu. Selanjutnya dimasukkan 
dalam ketel penyulingan. Agar sampel tidak melewati saringan maka ditambahkan kasa berukuran kecil 
pada saringan ketel penyulingan. 

 
2. Penyulingan 

  Metode penyulingan yang digunakan adalah metode kukus. Pada metode kukus bahan baku dengan 
air dipisahkan oleh saringan sehingga tidak terjadi kontak antara bahan baku dan air. Suhu pemanasan 
yang digunakan adalah 90-100oC. Suhu tersebut harus stabil untuk menjaga kontinuitas proses 
penyulingan. Selain memperhatikan suhu, kondisi air yang dalam boiler juga harus diperhatikan. 
Penyulingan dilakukan selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keluarnya minyak dari 
jaringan kayu tersebut. 

 
3.  Perhitungan rendemen 

 Perhitungan rendemen dimaksudkan untuk mengetahui persentase produksi minyak gaharu 
kemedangan asal NTB dari proses penyulingan dengan metode kukus. Berikut ini cara mendapatkan 
rendemen minyak. 

                                   Berat minyak gaharu yang dihasilkan 
     Rendemen (%) =   -----------------------------------------------  x 100% 
                                   Berat gaharu kemedangan yang disuling 

 

 

4. Analisis Karakteristik Minyak 
Karakteristik minyak gaharu hasil penyulingan dapat diketahui melalui proses analisis (pengujian). 

Pengujian sifat fisis hanya terbatas pada warna dan pengujian sifat kimia yang dilakukan adalah 
kandungan senyawa-senyawa aromatis yang terkandung dalam minyak gaharu. 

 
 
Analisa Data 

Data yang akan dikumpulkan meliputi rendemen penyulingan, dan sifat fisiko-kimia minyak gaharu. 
Beberapa perlakuan yang akan dicobakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Teknik penyiapan bahan baku kemedangan gaharu berupa ukuran bahan baku yaitu chip dan serbuk 
b. Perlakuan waktu perendaman yaitu selama 1 minggu, 2 minggu dan 3 minggu. 

Rancangan yang digunakan adalah rancangan split plot dengan ulangan sebanyak 3 kali. Pengolahan 
data lanjutan dilakukan dengan analisis keragaman selang kepercayaan 95% menggunakan program SAS. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyulingan dan rendemen minyak gaharu 

Penyulingan merupakan proses pemisahan komponen berupa cairan atau padatan dari dua macam 
campuran atau lebih berdasarkan perbedaan titik uapnya. Metode penyulingan biasanya dilakukan terhadap 
minyak atsiri yang tidak larut dalam air (Armando R, 2009). Pada penelitian penyulingan gaharu berbahan 
baku kemedangan kualitas terendah yang telah dilakukan diperoleh hasil berupa minyak gaharu yang sangat 
kecil jumlahnya. Hal ini mengakibatkan sulitnya proses pemisahan antara minyak dan air yang ikut keluar 
bersama pada proses tersebut. Untuk mendapatkan minyak gaharu murni maka dilakukan pemisahan dengan 
menggunakan alkohol. Proses pemisahan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a) campuran minyak dan air didinginkan sehingga minyak membeku 
b) saring campuran tersebut dengan menggunakan kertas saring 
c) minyak yang menepel pada kertas saring dan pada botol dilarutkan dengan alcohol 
d) minyak yang telah larut dalam alkohol selanjutkan diuapkan untuk mendapatkan minyak gaharu yang 

murni (Gambar 1) 
 

 
                (a)                                                                       (b) 

Gambar 1. Larutan minyak gaharu alkohol (a) dan minyak gaharu (b) 

 
 Pada Gambar 1 (b) dapat dilihat bahwa minyak gaharu yang dihasilkan berwarna coklat. Pada 
beberapa hasil suling lainnya diperoleh pula minyak yang berwarna kuning hingga coklat kehitaman. Hal ini 
sangat dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Pascapanen Pertanian (2008) juga menunjukkan bahwa warna minyak gaharu hasil 
penyulingan berwarna coklat dan hal ini dipengaruhi oleh bahan baku dan alat yang digunakan. 
 Nilai rata-rata rendemen hasil penyulingan dengan bahan baku berbentuk serbuk dapat dilihat pada 
Gambar 2.  

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa minyak gaharu yang dihasilkan dari penyulingan serbuk gaharu 
kemedangan kualitas terendah yang mengalami perendaman selama 2 minggu menghasilkan minyak dengan 
rendemen tertinggi yaitu 0,0086%. Sementara itu rendemen minyak gaharu terendah memiliki rata-rata hasil 
0,0063% dengan lama rendam 3 minggu. Hasil uji ragam menunjukkan bahwa pada selang kepercayaan 
95%, lama perendaman memiliki pengaruh yang nyata terhadap nilai rendemen minyak gaharu yang 
dihasilkan. Perendaman bahan baku gaharu 2 minggu menghasilkan rendemen minyak yang lebih tinggi 
dibandingkan perendaman selama 1 minggu dan 3 minggu. Minyak dan air akan terpisah karena memiliki 
berat jenis yang berbeda. Air yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi akan berada di bawah sedangkan 
minyak di atas. Namun perlu diingat bahwa air yang terembunkan selalu jenuh dengan minyak atsiri 
(Sastrohamidjojo H, 2004). 
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Gambar 2. Nilai rendemen minyak gaharu berbahan baku serbuk 

 

 Merujuk pada penelitian Sulharman (2011) bahwa perendaman bahan baku gaharu selama 5 hari 
mampu meningkatkan rendemen hasil penyulingan sebesar 0,025% dibandingkan dengan yang tanpa 
perendaman. Perendaman bahan baku penyulingan bertujuan untuk melunakkan jaringan kayu dimana 
minyak terperangkap. Dengan lunaknya jaringan tersebut diharapkan minyak akan lebih mudah terdestilasi. 
Kegiatan pengkondisian pada penyulingan gaharu ini banyak dilakukan di India, Taiwan dan beberapa 
negara yang memproduksi minyak gaharu.  

 Pada bahan baku berupa chips diketahui bahwa nilai rata-rata rendemen minyak gaharu tertinggi 
diperoleh melalui pengkondisian perendaman selama 2 minggu dengan nilai 0,0063% (Gambar 3). Hal ini 
serupa dengan yang terjadi pada bahan berupa serbuk. 
 

 
Gambar 3. Nilai rendemen minyak gaharu berbahan baku chips 
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 Gambar di atas juga menggambarkan bahwa perlakuan perendaman bahan baku selama 2 minggu 
menghasilkan minyak yang tertinggi jumlahnya yaitu 0,0063%. Sementara itu nilai terendah yaitu 0,0036% 
diperoleh dari hasil penyulingan dengan lama perendaman bahan baku 3 minggu. Hasil analisis statistik 
berupa uji ragam juga menunjukkan bahwa penyulingan dengan bahan baku chip dipengaruhi oleh lamanya 
perendaman. Rendemen minyak yang paling besar diperoleh melalui perendaman selama 2 minggu. 

 Bila membandingkan rendemen minyak yang diperoleh antara bahan baku serbuk dan chips dengan 
metode penyulingan yang sama yaitu kukus maka akan diperoleh grafik sebagai berikut. 
 

 
 

Gambar 4. Nilai rendemen minyak gaharu dengan metode kukus 

 Gambar 4 tersebut menggambarkan bahwa rendemen minyak yang dihasilkan dari bahan baku berupa 

serbuk selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku berupa chips. Hal ini terlihat dari setiap 

perlakuan lama perendaman dimana selisih masing-masing perlakuan ukuran bahan baku pada lama 

perendaman 1 minggu, 2 minggu dan 3 minggu adalah 0,0009%; 0,0023% dan 0,0027%. Pada selang 

kepercayaan 95%, hasil uji ragam menunjukkan perlakuan ukuran bahan baku memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap rendemen minyak gaharu yang dihasilkan. Bahan baku serbuk akan menghasilkan minyak yang 

lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan bahan baku berupa chips. 

 
Analisis komponen kimia 

 Hasil analisis komponen kimia minyak gaharu hasil penyulingan dengan sistim kukus disajikan pada 
Tabel 1. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa komponen kimia dari beberapa perlakuan dalam penyu-
lingan menghasilkan senyawa-senyawa yang relatif sama seperti 1,2-benzenedicarboxylic acid, dioctil ester; 
9-octadecanoic acid (Z); 2,3,3,4,7-pentamethyl-2,3-dihydro-benzofuran dan beberapa senyawa lainnya. 
Senyawa benzene merupakan kelompok senyawa aromatis. Menurut Pasaribu G, dkk (2013), senyawa 
benzene dan furan merupakan kelompok senyawa aromatis pembawa harum pada gaharu. 
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Tabel 1. Komponen kimia minyak gaharu hasil penyulingan 

No. Bahan baku Metode penyulingan Komponen kimia 

1 

Kukus 

Chips 

Tetradecanoic acid 
Pentadecanoic acid 
9-octadecanoic acid (Z) 
2-heptadecanone 
1,2-benzenedicarboxylic acid, dioctil ester 
2,3,3,4,7-pentamethyl-2,3-dihydro-benzofuran 

2 Serbuk  

naphthalene, 1,6-dimetil-4-(1-metiletil) 
2,3,3,4,7-pentamethyl-2,3-dihydro-benzofuran 
1,2-benzenedicarboxylic acid, dioctil ester 
ergostane-3,5,6,12,25-pentol, 25-acetat, 
(3.beta.,5.alpha.,6beta.,12.beta) 
Heptacosane 
9-octadecanoic acid 

 

KESIMPULAN 
1. Bahan baku berupa serbuk menghasilkan rendemen minyak gaharu yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan bahan baku berupa chips. 
2. Rendemen minyak gaharu tertinggi diperoleh dari bahan baku yang mengalami perendaman selama 2 

minggu. 
3. Komponen kimia minyak gaharu hasil penyulingan mengandung senyawa furan dan kelompok ester 

lainnya yang menimbulkan aroma wangi. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Jamur pelapuk putih seringkali kita temukan pada tunggul kayu yang telah mati. Pada tunggul tersebut 
banyak ditumbuhi jamur putih yang penampilannya besar dan liat. Jamur pelapuk putih tidak dapat dijadikan 
sebagai sumber pangan dan bahkan membuat kayu rumah menjadi lapuk. Sebagian banyak orang mengang-
gapnya jamur pelapuk putih tidak berguna, namun ternyata jamur tersebut memiliki manfaat lain yaitu 
sebagai pendegradasi zat warna didalam tekstil. 

Limbah tekstil merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses pengkajian, proses penghilangan 
kanji, merserisasi, pewarna, percetakan dan proses penyempurnaan. Karakteristik utama dari limbah industri 
tekstil adalah tingginya kandungan zat warna sintetik, yang apabila dibuang ke lingkungan tentunya akan 
membahayakan ekosistem perairan. Zat pewarna yang terdapat pada limbah Industri memiliki struktur kimia 
yang berupa gugus kromofor dan terbuat dari beberapa bahan sintetis yang membuatnya resisten terhadap 
degradasi saat nantinya memasuki perairan. Meningkatnya kekeruhan air dikarenakan adanya polusi zat 
warna, dan akan menghalangi masuknya cahaya matahari kedasar perairan yang dapat mengganggu keseim-
bangan proses fotosintesis. Ditambah adanya efek mutagenetik dan karsinogen pada zat warna tersebut 
sehingga menjadi masalah yang sangat serius. 

Mekanisme untuk menghilangkan warna pada bahan pewarna tekstil sintetik juga dapat dilakukan oleh 
jamur pelapuk putih. Jamur pelapuk putih memproduksi enzim-enzim pendegradasi lignin yang nonspesifik 
yang dapat mendegradasi berbagai jenis-jenis pengotor organik termasuk zat warna tekstil. Enzim-enzim 
yang diproduksi oleh jamur pelapuk putih mengkatalis pembentukan radikal bebas. 

 
Rumusan Masalah 

Limbah industri tekstil tergolong limbah cair dari proses pewarna yang merupakan senyawa kimia 
sintetik, mempunyai kekuatan pencemar yang kuat. Bahan pewarna tersebut terbukti mampu mencemari 
lingkungan, zat warna tekstil merupakan zat warna yang mempunyai kemampuan untuk diserap oleh serat 
tekstil. 
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Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan jamur pelapuk putih (Pleurotus ostreatus, 

Phanerochaete chryosporium, dan Trametes versicolor) mendegradasi bahan pewarna yang digunakan di 
pabrik tekstil.  

 
Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi penting tentang pemanfaatan jamur pelapuk 
putih untuk menghilangkan warna pada bahan pewarna tekstil sintetik. Sebagai salah satu alternatif bagi 
industri tekstil sintetik dalam mengatasi limbah yang dihasilkan dengan menggunakan bahan alami yang 
ramah lingkungan. 
 
METODE PENELITIAN 
Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di LaboratoriumPerlindungan Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Winaya 
Mukti. 

 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah jamur pelapuk putih (Pleurotus ostreatus, Phane-
rochaete chryosporium, dan Trametes versicolor). Medium yang di gunakan adalah PDA (Potato Dextro 
Agar) sebagai tempat pertumbuahan jamur, medium cair (Kirk Medium). Bahan lain adalah zat pewarna 
(Methylen blue). Alat yang digunakan adalah labu erlenmeyer, cawan petri,spectrofotometer dan alat tulis. 

 
Prosedur Penelitian 

Jamur pelapuk putih yang digunakan terdiri atas tiga jenis yaitu : (Pleurotus ostreatus, Phanerochaete 
chryosporium, dan Trametes versicolor). Jamur ditumbuhkan dalam Potato Dexstro Agar (PDA) bahan yang 
digunakan untuk pembuatan PDA ( diantaranya kentang, dextros, dan agar ) dan diinkubasi pada suhu 280C 
selama 7 hari sebelum digunakan. 

 
Uji Efikasi Jamur Pelapuk Kayu Pada Medium Cair 

Pada pengujian efikasi jamur pelapuk kayu terhadap zat pewarna methylen blue ini digunakan tiga 
konsentrasi zat pewarna yaitu 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan tanpa menggunakan zat pewarna sebagai control 

 
Parameter Yang Diamati 

Parameter yang diamati adalah daya hambat dengan melakukan pengukuran diameter pertumbuhan 
jamur yang diujikemudian diamati perubahan warnanya, lalu berat kering miselia dan panjang gelombang 
warna. 

 
Pengukuran Diameter 

Jamur pelapuk putih di tumbuhkan pada Kirk medium dan dilakukan perhitungan diameter selama tiga 
minggu sampai jamur pelapuk putih memenuhi medium. 
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Berat Kering Miselia 
Jamur pelapuk putih yang sudah tumbuh dan menyebar dalam kirk medium kemudian dipisahkan 

dengan cara menyaring miselia dengan kertas saring dan di timbang berat keringnya. Dilanjutkan dengan 
pengeringan pada 800C selama 24 jam sampai beratnya konstan. 

 
Pengujian Decolorisasi 

 Pengujian decolorasi merupakan pengujian terhadap medium Kirk yang sudah tidak di tumbuhi jamur. 
Perhitungannya menggunakan spektrofotometer UV visible yang tujuanya untuk mengetahui panjang 
gelombang warna. 

 
Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial. Faktor pertama adalah 
tiga jenis jamur pelapuk yaitu (Pleurotus ostreatus, Phanerochaete chryosporium, dan Trametes versicolor) 
faktor kedua zat pewarna methylen blue dengan taraf konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm. Masing- 
masing perlakuan di ulang tiga kali.  
Model persamaan yang digunakan : 

Yiji = μ + �i + �j + (��)ij + €ijk 

Di mana: 

Yij  = nilai pengamatan pada satuan percobaan ke-K yang memperolah kombinasi perlakuan ij 
(taraf ke-I dari faktor P dan taraf ke – j dari faktor D ) 

μ       = nilai tengah populasi (rata-rata yang sesungguhnya) 
�i        =  pengaruh aditif taraf ke-I dari faktor P 
j         =  pengaruh aditif taraf ke-j dari faktor D 
(�)ij    =  pengaruh interaksi taraf ke-I dari faktor P dan pengaruh intreaksi taraf ke-j dari faktor D 
€ijk   = pengaruh galat dari suatu percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi   perlakuan ij 

 

Untuk mengetahui pengaruh zat pewarna terhadap pertumbuhan jamur pelapuk kayu diamati pula daya 
hambatnya dengan menggunakan rumus, persentase daya hambat dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 

DH= R1-R2/R1 × 100% 

Dimana: 
DH  =  Daya hambat (%) 
R1 =  Diameter Kontrol (mm) 
R2 =  Diameter Perlakuan (mm)  
 

Analisis Data 
Data hasil pengamatan dihitung dan dianalisis menggunakan Minitab 15, dan uji lanjut dengan meng-

gunakan uji Duncan untuk mengetahui pengaruh methylen blue terhadap pertumbuhan jamur pelapuk putih. 
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Tabel 1. Analisis Ragam 

 
Signifikan berdasarkan � dan hasil output Minitab 15 adalah dikatakan signifikan apabila P Value < �. 
Dimana � adalah selang kepercayaan yang terdiri : 
1. Apabila nilai signifikan P value > 0,05, maka tidak berbeda nyata. 
2. Apabila 0,05 > P value > 0,01 atau 0,01 < P value < 0,05, maka beda nyata. 
3. Apabila P value < 0,01, maka sangat nyata. 
Kriteria uji keputusan 
1. Jika P Value < � 0,05, maka terima H1 pada taraf nyata 5 % 
2. Jika P Value > � 0.05, maka terima H0 
Apabila data menunjukkan sangat-sangat nyata, maka untuk mengetahui perlakuan yang memberikan 
pengaruhnya maka data perlu di uji lebih lanjut untuk menentukan kontrol dengan menggunakan uji Duncan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rata-Rata Pertumbuhan Diameter 

Untuk mengetahui diameter jamur pelapuk putih maka di lakukan perhitungan setiap harinya selama 
tiga minggu. Hasil pengamatan rata-rata diameter jamur pelapuk putih yang dipengaruhi oleh zat pewarna 
methylen blue dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2. Rata-Rata Pertumbuhan Diameter 

Pengamatan 

ke- 

P. ostreatus (mm) P. chryosporium (mm) T. versicolor (mm) 

1 2 3 kontrol 1 2 3 kontrol 1 2 3 kontrol 

1 14,3 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 14,3 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 

2 14,3 14,33 14,33 15,92 14,33 14,33 14,3 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 

3 15 14,54 15,5 17,51 14,85 14,54 15,5 17,51 14,33 14,33 14,43 14,64 

4 15,4 14,64 15,71 17,83 15,49 14,64 15,7 18,15 14,33 14,98 14,43 14,64 

5 15,7 14,75 16,76 18,47 16,45 14,75 16,8 19,1 14,33 15,07 14,75 14,96 

6 16,1 17,69 18,47 19,1 17,3 17,69 18,5 20,71 15,36 15,6 14,75 16,87 

7 16,8 18,89 19,31 20,06 18,15 18,89 19,3 21,01 16,34 16,34 16,98 18,15 

8 17,6 19,53 20,16 21,97 19,4 19,35 20,2 23,24 18,04 16,87 17,62 19,74 

9 18 19,85 21,76 23,24 20,06 19,85 21,8 24,2 18,46 17,4 18,15 21,01 

10 19,5 21,02 22,6 24,52 20,8 21,02 22,6 25,76 19,1 18,04 19 23,24 

11 20,5 22,07 23,56 26,11 22,18 22,07 23,6 26,78 19,95 18,47 19,53 24,2 

12 21,7 23,35 24,73 27,7 23,77 23,35 24,7 29,29 20,7 19,1 19,95 25,15 

13 23,2 24,09 25,26 28,98 24,62 24,09 25,3 31,21 21,44 19,31 20,27 26,43 

14 23,5 25,15 26,22 29,93 25,26 25,15 26,2 32,48 21,54 19,53 20,45 27,38 

Sumber 
Keragaman Derajat bebas Jumlah kuadrat Jumlah kuadrat 

tengah P.value 

Perlakuan 
Galat 
Total 

r 
t 

(r.t)-1 

JKB
JKG 
JKT 

KTP
KTG 
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Pengamatan 

ke- 

P. ostreatus (mm) P. chryosporium (mm) T. versicolor (mm) 

1 2 3 kontrol 1 2 3 kontrol 1 2 3 kontrol 

15 23,9 25,9 26,96 31,52 26,22 25,9 27 33,12 21,76 19,85 21,23 28,34 

16 24,3 26,75 27,81 33,12 26,85 26,75 27,8 34,07 22,08 19,85 21,33 29,29 

17 25,3 27,49 28,98 34,39 27,38 27,49 29 35,66 22,5 20,27 21,97 31,84 

18 25,7 27,91 30,25 34,71 28,23 27,91 30,3 36,3 23,14 20,49 22,21 32,16 

19 26,2 28,34 30,78 36,3 28,76 28,34 30,8 36,32 24,09 20,7 22,7 32,48 

20 26,6 29,08 31,31 36,94 29,5 29,08 31,3 37,22 24,41 20,8 22,91 32,8 

21 26,9 29,82 31,63 36,94 30,67 29,82 31,6 37,22 24,84 21,45 23,46 32,87 

Rata-rata 20,50 21,88 23,16 26,17 22,12 21,87 23,16 27,05 19,30 17,96 18,80 23,56 

 

 
Gambar 1. Pertumbuhan rata-rata diameter pada medium Kirk 

Tabel 3. Hasil Analisis Sidik Ragam Nilai Pertumbuhan Diameter 

Sumber keragaman Derajat 
bebas 

Jumlah 
kuadrat 

Jumlah kuadrat 
tengah F Hitung P Value 

Perlakuan 
Galat 
Total 

11 
24 
35 

271.45 
74,14 
345,58 

24,68 
3,09 

7,99 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa nilai P Value 0,000 lebih kecil dari taraf nyata dari 
0,05, artinya konsentrasi zat pewarna berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan diameter jamur 
pelapuk putih. Sehingga dapat diambil keputusan terima H1 yang artinya terdapat perbedaan pertumbuhan 
diameter jamur pelapuk putih. Untuk itu perlu dilakukan pengujian lanjut. Uji lanjut yang digunakan adalah 
uji lanjut Duncan yang hasilnya disajikan pada Tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4. Uji Lanjut Nilai Pertumbuhan Diameter 

Perlakuan Rata-rata Pertumbuhan Diameter (mm) 
P.ostreatus P.chryosporium T.versicolor 

Kontrol 36,94bc 37,22bc 32,8b 

5ppm 26,6ab 29,5ab 24,41ab 

10ppm 29,08ab 29,08ab 20,8ab 

15ppm 31,31ab 31,3bc 22,91a 

 

Berdasarkan tabel di atas untuk perlakuan kontrol jamur jenis P.ostreatus dan P.chryosporium tidak 
berbeda nyata, dan berbeda nyata untuk jamur jenis T.versicolor sedangkan untuk perlakuan 5 ppm dan 10 
ppm semua jenis jamur tidak berbeda nyata. Untuk perlakuan 15 ppm semua jamur berbeda nyata untuk 
pertumbuhan diameternya. 

 
Daya Hambat 

Daya hambat berpengaruh untuk mengetahui pengaruh zat pewarna terhadap pertumbuhan jamur 
pelapuk putih. Data hasil penelitian terhadap daya hambat pada masing- masing jenis jamur diperoleh hasil 
yang disajikan dalam bentuk Tabel 5 berikut ini. 
 

Tabel 5. Persentase Daya Hambat Jamur Pelapuk Putih 

Konsentrasi 
methylen blue 

Daya hambat (%)

Pleurotus ostreatus Phanerochaete
chryosporium

Trametes versicolor 
5 ppm 41,20 43,89 47,04 

10 ppm 45,34 44,20 45,20 
15 ppm 41,68 39,53 49,86 
Kontrol 0 0 0 
 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa persentasi daya hambat masing-masing jamur 
memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan yang menonjol terlihat pada jamur Trametes versicolor, pada jamur 
tersebut semakin perlakuannya besar maka persentase daya hambat semakin besar sehingga jamur jenis ini 
merupakan jamur yang tidak cocok digunakan untuk mendegradasi warna pada zat pewarna tekstil sintetik.  
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Gambar 2. Pengaruh zat pewarna methylen blue terhadap daya hambat jamur yang diuji 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Sidik Ragam Daya Hambat 

 
Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai P Value lebih kecil dari taraf nyata 0,05, artinya 

zat pewarna methylen blue berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan jamur pelapuk putih. Pertum-
buhan jamur pelapuk putih pada medium kirk di pengaruhi oleh zat pewarna methylen blue. Sehingga dapat 
disimpulkan diambil keputusan terima HI artinya adanya pengaruh daya hambat terhadap pertumbuhan 
jamur pelapuk putih untuk itu perlu dilakukan pengujian lanjut. Uji lanjut yang di gunakan adalah uji lanjut 
Duncan yang disajikan pada Tabel 7 di bawah ini : 

 

Tabel 7. Uji Lanjut Nilai Daya Hambat 

Perlakuan Daya Hambat (%) 
P.ostreatus P.chryosporium T.versicolor 

5ppm 39,88bc 40,10bc 42,93bc 

10ppm 43,76b 39,93bc 43,77bc 

15ppm 35,37a 41,91bc 43,76bc 

 

Berdasakan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perlakuan 5 ppm jamur jenis P.ostreatus, 
P.chryosporium dan T.versicolor tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk perlakuan 10 ppm jamur jenis 
P.ostreatus berbeda nyata dengan kedua jenis jamur lainnya sama halnya untuk perlakuan 15ppm untuk daya 
hambat. 
 
Perubahan Warna 

Untuk mengetahui perubahan warna pada setiap harinya maka dilakukan pengamatan dengan hasil 
bening (0), biru muda (1), biru (2), dan biru tua (3). Hasil perubahan warna dapa di lihat pada Tabel 8 di 
bawah ini: 

 
Table 8. Perubahan Warna Jamur Pelapuk Putih 

Hari 
P.ostreatus P.chrsosporium T.versicolor 

Kontrol 5ppm 10ppm 15ppm 5ppm 10ppm 15ppm 5ppm 10ppm 15ppm 
1 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
4 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
5 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
6 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 

Sumber 
keragaman 

Derajat 
bebas 

Jumlah 
kuadrat 

Jumlah kuadrat 
tengah F Hitung P Value 

Perlakuan  
Galat 
Total  

8 
18 
26 

185,6 
246,7 
432,3 

23,2 
13,7 

1,69 0,168 
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Hari 
P.ostreatus P.chrsosporium T.versicolor 

Kontrol 5ppm 10ppm 15ppm 5ppm 10ppm 15ppm 5ppm 10ppm 15ppm 
7 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
8 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
9 1 2 3 1 2 3 3 2 3 0 
10 1 2 3 2 1 3 3 2 3 0 
11 1 2 3 2 1 3 3 2 3 0 
12 1 2 3 0 2 2 3 2 3 0 
13 1 2 3 0 2 2 3 2 3 0 
14 1 2 3 0 2 2 3 2 3 0 
15 0 1 2 0 2 2 2 2 3 0 
16 0 1 2 0 2 2 2 2 3 0 
17 0 1 2 0 2 2 2 2 3 0 
18 0 1 2 0 2 2 1 3 2 0 
19 0 1 2 0 2 2 1 3 2 0 
20 0 1 2 0 2 2 1 3 2 0 
21 0 1 2 0 2 2 1 3 2 0 

Keterangan : bening=0, biru muda=1, biru= 2 ,biru tua=3,  

Berdasarkan Tabel 7 di atas pada jamur P.ostreatus yang dilakukan dengan tiga kali ulangan di peroleh 
data bahwa jamur tampak bening terjadi pada perlakuan 5 ppm hari ke 15, dan pada jamur P.chryosporium 
juga sama pada perlakuan 5 ppm namun pada hari ke 12 sedangkan untuk jamur jenis T.versicolor tidak 
tampak bening setelah di amati selama tiga minggu. 
 
Berat Kering Miselia 

Hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh bahwa pertumbuhan diukur berdasarkan berat kering dari 
miselia setelah di filtrasi yang dilanjutkan dengan pengeringan pada 80°C selama 24 jam sampai beratnya 
konstan dilihat pada Tabel 9 berikut ini : 

 

Tabel 9. Rata-rata Berat Kering Miselia 

Perlakuan 
Rata-rata berat kering Miselia (gr) 

Pleurotus ostreatus Phanerochaete
chryosporium

Trametes versicolor 
5ppm 0,037 0,041 0,024 

10ppm 0,024 0,033 0,022 
15ppm 0,021 0,024 0,022 
Kontrol 0,043 0,043 0,038 
 

Berdasarkan Tabel 9 di atas maka diperoleh hasil untuk jamur jenis P.chryosporium memiliki berat 
kering tertinggi sebesar 0,041 pada perlakuan 5 ppm, sedangkan jamur jenis P.ostreatus adalah 0,037 dan 
jamur jenis T.versicolor memiliki rata-rata berat kering miselia terendah yaitu 0,024 pada perlakuan 5 ppm. 
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Gambar 3. Rata-rata berat kering Miselia 

 

Tabel 10. Perbandingan Daya Hambat Dan Berat Kering Miselia 

Jenis jamur Persentasi daya hambat (%) Rata-rata berat kering miselia (gr) 
5 ppm 10 ppm 15 ppm Kontrol 5 ppm 10 ppm 15 ppm Kontrol 

P.ostreatus 41,20 45,34 41,68 0 0,037 0,024 0,021 0,043 
P.chryosporium 43,89 44,20 39,53 0 0,041 0,033 0,024 0,043 

47,04 45,20 49,86 0 0,024 0,022 0,022 0,038 
 

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa semakin tinggi daya hambatnya maka 
berat kering miseliumnya semakin kecil. Terlihat pada jamur jenis T.versicolor yang memiliki daya hambat 
tertinggi sebesar 49,86%, dan berat kering miselianya terendah yaitu 0,22 gr. 

 
Pengujian Decolorisasi 

 Pengujian decolorasi merupakan pengujian terhadap medium kirk yang sudah tidak di tempati jamur. 
Perhitungannya menggunakan spektrofotometer UV visible yang tujuanya untuk mengetahui panjang 
gelombang warna.  

 

Tabel 11. Pengukuran Absorban dengan Menggunakan Spektrofotometer UV Visible � 700 nm 

Konsentrasi P. ostreatus P.chryosporium T. versicolor
5 ppm 0,012 0,014 0,016 
10 ppm 0,604 0,686 0,557 
15 ppm 0,421 0,532 0,396 
Kontrol 0457 0,915 2,026 

 

Berdasarkan Tabel 11 dapat disimpulkan jenis jamur P.ostreatus dengan konsentrasi 5 ppm memiliki 
nilai absorban terkecil yaitu 0,012 yang berarti jamur tersebut dapat mendegradasi zat pewarna methylene 
blue dengan baik. Jenis jamur P.chryosporium memiliki nilai absorban 0,014 yang bisa dikatakan baik untuk 
pendegradasi warna, berbeda dengan jenis jamur T.versicolor yang nilai absorbannya sangat tinggi yaitu 
0,016 sehingga tidak bisa mendegradasi warna zat pewarna methylen blue. 
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5. Berdasarkan Tabel 11, dapat disimpulkan jenis jamur P.ostreatus dengan konsentrasi 5 ppm memiliki 
nilai absorban terkecil yaitu 0,012 yang berarti jamur tersebut dapat mendegradasi zat pewarna methylen 
blue dengan baik. Sedangkan untuk jenis jamur P.chryosporium memiliki nilai absorban 0,014 yang bisa 
dikatakan baik untuk pendegradasi warna, berbeda dengan jenis jamur T.versicolor yang nilai 
absorbannya sangat tinggi yaitu 0,016 sehingga tidak bisa mendegradasi warna zat pewarna methylen 
blue. 

 
Saran 
1. Dapat direkomendasikan untuk digunakan dalam pengolahan limbah untuk mendegradasi zat pewarna 

pada bahan pewarna tekstil sintetik sebaiknya menggunakan jenis jamur Pleurotus ostreatus dan 
Phanerochaete chryosporium untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

2. Bagi peneliti lainnya dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap 
jamur pelapuk putih. 
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ABSTRAK 
 

Bambu merupakan satu jenis produk dalam kelompok hasil-hutan bukan kayu yang dijumpai sebagai 
tumbuhan yang tumbuh dengan sebaran geografi sangat luas di Indonesia. Tanaman ini mempunyai manfaat 
sangat besar, terutama bagi masyarakat pedesaan. Mereka menggemari bambu karena kondisi alami bambu 
yang unggul dan memenuhi syarat bagi berbagai keperluan hidupnya, sehingga bambu berstatus sebagai 
material budaya dalam tataran ideofak, sosiofak dan artefak.  

Tulisan ini disajikan sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira atas dimulainya masa purna tugas 
Bapak Ir. Kasmudjo, M.S., yang telah mengabdikan diri secara setia dalam dunia pendidikan tinggi, 
khususnya dalam mimbar ilmu hasil hutan bukan kayu. Tulisan ini disusun secara ekploratif dan naratif 
berdasarkan penelitian, dan Focused Group Discussion serta pengamatan penulis terhadap bambu dan 
teknologi konservasinya sebagai material budaya berbasis kearifan tradisional etnik Jawa dan Tana Toraja. 

Hasil pengamatan menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut (1) bambu memiliki kondisi alami 
yang unggul antara lain : batangnya yang lurus dan kuat, serta keras, tetapi relatif ringan, mudah 
dikembangbiakkan, memerlukan waktu yang relatif pendek untuk mencapai tingkat kedewasaan, tersedia 
dalam jumlah banyak dan ukuran buluh yang sangat variatif; (2) bambu dipilih untuk memenuhi kebutuhan 
hidup masyarakat, meliputi konstruksi rumah tinggal komponen struktur dan komponen non-struktur, 
perancah, tangga, pipa penyalur air, instrumen musik, peralatan dapur, peralatan rumah tangga, furnitur, 
jembatan, tali pengikat dan bahan bakar serta bahan makanan; (3) kearifan tradisional berkait dengan 
teknologi konservasi pemanfaatan bambu meliputi pemilihan jenis bambu untuk disesuaikan dengan ragam 
pemanfaatannya, pemilihan umur panen bambu, pemilihan masa tebang berbasis pranoto mongso, teknologi 
penebangan bambu, teknologi perendaman buluh bambu, teknologi pengatusan, teknologi pengasapan dan 
pemanfaatan posisi longitudinal dan lateral buluh bambu secara beragam. 

 
Kata kunci: bambu, pemanfaatan, kearifan lokal, Jawa, Tana Toraja 

 
 

PENDAHULUAN 
Bambu merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis dan berkembang sangat 

baik di daerah yang beriklim lembab dan panas, meski ada beberapa jenis bambu yang tumbuh di daerah 
beriklim sedang, seperti di wilayah China, Jepang dan pegunungan Andes di Amerika Selatan (Rao, 1966). 
Bambu pada umumnya tumbuh pada ketinggian antara 0 sampai dengan 1500 m, tetapi ada bebeapa jenis 
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bambu yang tumbuh pada ketinggian antara 2000 sampai dengan 2700 meter di atas permukaan laut (Lessard 
dan Chouinard, 1980). 

Bambu merupakan salah satu anggota familia Gramineae atau rerumputan. Pernyataan ini ditandai 
sifat morfologis bambu yang berdaun tunggal berbentuk pita dan tersusun berselang seling pada ranting-
rantingnya, batangnya bernodia sehingga ada bagian ruas batang dan bagian antar ruas batang, memiliki akar 
serabut dan memiliki rimpang (Maradjo dan Sunarko, 1977). Secara keseluruhan, Pulle (1952) 
mengklasifikasikan bambu dalam penggolongan sebagai berikut. Divisio spermatofita, subdivisio angio-
spermae, kelas monocotyledoneae, ordo poales, familia gramineae (poaceae), genus ada 75 dan species ada 
1250.  

Pertumbuhan bambu berlangsung sangat cepat, bahkan kecepatan pertumbuhannya tertinggi bila 
dibandingkan dengan pertumbuhan sumber daya alam hayati yang lain (Lessard dan Chouinard, 1980). 
Pertumbuhan batang muda dapat mencapai 50 cm dalam waktu sehari semalam pada musim penghujan 
(Soediono, 1956). Tinggi maksimum batang dapat dicapai pada pertumbuhan yang berlangsung dalam 
setengah tahun pertama, sedang proses pendewasaan berlangsung dalam dua tahun berikutnya. Dalam proses 
pendewasaan ini, terjadi perubahan dalam hal kekerasannya yang disebabkan oleh adanya proses lignifikasi 
dinding sel. Proses lignifikasi disertai dengan proses pengendapan silika pada dinding dan ruas batang. 
Bambu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai umur 2 tahun (Rao, 1966). 

Batang bambu berongga dan ketebalan batangnya bervariasi dari satu spesies bambu ke spesies yang 
lain. Ada beberapa jenis bambu yang mempunyai cabang yang berukuran relatif besar, tetapi ada pula yang 
ranting dengan ukuran yang relatif kecil. Selain itu, ada pula beberapa jenis bambu yang memiliki duri (Rao, 
1966). Percabangan batang terjadi tepat pada bagian ruas (internodia) batang. Cabang-cabang tersebut juga 
beruas-ruas sebagaimana yang terjadi pada batang, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil (Sulthoni, 1983). 

Bambu digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan ukuran dimensi diameter batangnya, yaitu 
bambu kecil, bambu sedang dan bambu besar (Hildebrand, 1984). Bambu kecil mempunyai diameter batang 
antara 1 sampai dengan 3 cm. Bambu sedang mempunyai diameter 3 sampai dengan 8 cm, dan bambu besar 
mempunyai diameter batang minimum 8 cm. Contoh species bambu yang mewakili masing-masing golongan 
ini secara berurutan adalah Bambu bedani (Bambusa multiplex Raeusch), Bambu apus (Gigantochloa apus 
Kurz) dan Bambu petung (Dendrocalamaus asper Backer). Ukuran diameter batang memiliki korelasi positif 
dengan tingkat ketebalan batang, sehingga besar-kecilnya ukuran diameter berpengaruh terhadap tebal-
tipisnya dinding batang. Dengan demikian, ukuran diameter batang berpengaruh terhadap sifat-sifat dasar 
batang bambu, baik sifat anatomi, sifat fisika, sifat mekanika dan sifat kimia (Limaye, 1952). Sifat-sifat 
dasar yang berbeda pada setiap jenis bambu mempengaruhi sikap orang dalam pemilihan jenis bambu 
sebagai material budaya bagi penggunaan tertentu. 

Penggunaan bambu sebagai benda fungsional yang terbuat bambu telah inventarisasi dan ditemukan 
ada 17 macam wujud, yaitu (1) konstruksi bangunan (tiang, belantar, usuk, reng, kusen, daun pintu dan 
jendela, anyaman dinding), (2) venir, (3) mebel dan alat rumah tangga, (4) lantai, (5) gentong (tong bambu), 
(6) peralatan berolah raga, (7) alat musik (seruling, kentongan, angklung), (8) peralatan untuk menggambar, 
(9) tiang listrik dan telepon, (10) perperahuan (gethek), (11) patung dan ukiran dekoratif, (12) pensil dan 
balpoint, (13) moulding, (14) senjata dan alat potong (welat, panah, busur, bambu runcing), (15) arang untuk 
energi dan bahan absorsi serta pengobatan serta (16) bubur kayu dan kertas dan (17) alat transportasi darat 
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(gerobak dan dokar) (Anonim, 1976). Begitu banyaknya fungsi bambu bagi kehidupan manusia, sehingga 
bambu ditempatkan sebagai material budaya, sehingga dijumpai kebudayaan bambu.  

Untuk memahami tentang kebudayaan bambu, dilakukan penelusuran terhadap definisi kebudayaan, 
wujud kebudayaan, dan unsur-unsur kebudayaaan. Koentjaraningrat menjelaskan, bahwa kebudayaan berasal 
dari kata dasar “budaya” yang berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk 
jamak dari buddhi (budi atau akal). Buddayah diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal 
manusia. Dengan demikian, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan, ide 
yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia, yang berfungsi sebagai pengarah bagi siapa pun yang menjadi 
warga kelompok itu dalam bersikap dan bertingkah laku. Karena berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap 
dan bertingkah laku, maka pada dasarnya kebudayaan mempunyai kekuatan untuk memaksa pendukungnya 
untuk mematuhi segala pola acuan yang digariskan oleh kebudayaan itu (Hidayat, 2013).  

Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga ranah, yaitu: gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan 
adalah wujud ideal kebudayaan.Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-
ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba 
atau disentuh. Nilai – nilai merupakan unsur paling sentral dalam kebudayaan dan merupakan konsepsi 
tentang apa yang benar atau salah (nilai moral), baik atau buruk (nilai etika) serta indah atau jelek (nilai 
estetika). Dari sistem nilai inilah kemudian tumbuh norma yang merupakan patokan atau rambu – rambu 
yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini terletak di alam pemikiran 
atau di dalam otak warga masyarakat. Jika masyarakat menyatakan gagasan mereka melalui aktivitas 
tertentu, misalnya menulis, maka terbentuk tulisan. Dengan demikian, maka lokasi kebudayaan ideal itu 
berpindah dari gagasan yang ada di dalam otak menjadi konsep yang tertuang di dalam tulisan yang 
berwujud karangan dan buku hasil karya sang penulis sebagai warga masyarakat (Catur, 2013).  

Aktivitas adalah wujud kebudayaan kedua, yakni suatu tindakan yang berpola yang dilakukan oleh 
orang sebagai anggota masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini 
berarti adanya kontak langsung antar manusia. Aktivitas ini bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-
hari, dan dapat diamati dan direkam/disimpan dalam pikiran manusia. Sementara itu, artefak atau hasil karya 
adalah wujud kebudayaan fisik yang merupakan hasil aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam 
masyarakat. Artefak berupa benda-benda atau barang-barang yang dapat diraba, dilihat, dan didokumen-
tasikan. Artefak memiliki sifat yang paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan (Catur, 2013).  

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan 
dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah 
terhadap tindakan (aktivitas). Selanjutnya, tindakan dan aktivitas memberi pengaruh terhadap karya dan 
artefak manusia. Dalam pandangan ontologis, kebudayaan memilah adanya tiga lapis kebudayaan, yaitu 
ideofakt, sosiofakt, dan artefakt. Ideofakt adalah ide dan nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat. Ideofakt 
itu kemudian dikonkretkan secara sosial menjadi perilaku, konvensi, dan tradisi dan ranah konkritisasinya 
disebut sosiofakt. Sosiofakt ini selanjutnya dimaterialisasikan dalam artefakt sebagai produk material 
kebudayaan.  

Berdasarkan pemahaman mengenai kebudayaan tersebut, maka kebudayaan bambu dapat dirumuskan. 
Kebudayaan bambu terdiri atas suatu sistem pengetahuan, gagasan, ide tentang bambu dan tetumbuhan, yang 
dimiliki oleh suatu kelompok manusia, yang berfungsi sebagai pengarah bagi siapa pun yang menjadi warga 
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kelompok itu dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kaitannya dengan penumbuhan dan pemanfaatan 
bambu, serta wujud-wujud produk yang berbahan bambu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Karena berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, maka kebudayaan bambu 
mempunyai kekuatan untuk mempersuasi dan memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola pikir, 
pola tindak dan pola acuan yang digariskan oleh kebudayaan bambu itu. Persuasi dan pemaksaan 
teregenerasinya pola pikir, pola tindak dan pola karya ini berlangsung secara tradisional yang telah berproses 
dalam durasi waktu yang sangat panjang. Pola pikir, pola tindak dan pola karya serta hasil karya bambu 
mewujud dalam kearifan yang bersifat tradisional.  

 
BAHAN DAN METODE 

Bahan yang diposisikan sebagai obyek penelitian adalah bambu yang menjadi benda budaya, baik 
berupa benda fungsional maupun komponen bangunan rumah adat bagi etnik Jawa dan etnik Tana Toraja. 
Bangunan rumah adat etnik Jawa yang dipilih adalah bangunan yang berada di wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Bangunan rumah adat Tana Toraja terdiri atas Tongkonan dan Alang yang dipilih adalah yang 
berada di dua situs, yaitu (1) Nenggala dan (2) Palawa yang berada pada Kabupaten Toraja Utara, Provinsi 
Sulawesi Selatan.  

Metode pengamatan dilakukan secara ekploratif dan naratif berdasarkan (1) beberapa penelitian yang 
telah dilakukan penulis, baik di laboratorium untuk menguji berbagai sifat dasar bambu, maupun (2) 
pengamatan yang dilakukan berbagai lingkungan pedesaan, khususnya yang menjadi wilayah pemukiman 
etnik Jawa dan etnik Tata Toraja, serta (3) Focused group Discussion (FGD) tentang teknologi konservasi 
bambu sebagai material budaya berbasis kearifan tradisional etnik Jawa dan Tana Toraja.  

Di dalam konteks penyelenggaraan FGD, maka proses FGD dilakukan dengan tiga tahap dengan 
urutan berikut. Pertama, menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan di dalam FGD. Kedua, menentukan 
kriteria orang yang akan diundang dan diajak berbincang di dalam FGD. Ketiga, melakukan aktivitas FGD, 
yakni suatu perbincangan yang relatif terarah di dalam kelompok yang dihadiri atau melibatkan beberapa 
orang. Secara keseluruhan, FGD ini dilakukan sebanyak dua kali, dan masing-masing FGD melibatkan 
anggota kelompok yang berbeda. Secara kronologis, dua aktivitas FGD adalah (1) FGD Pallawa 1, (2) FGD 
Pallawa 2. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan hasil FGD disajikan di dalam beberapa butir berikut. (1) Bambu sangat digemari 
masyarakat etnik Jawa dan etnik Tana Toraja. Hal ini disebabkan karena bambu memiliki kondisi alami yang 
unggul. Keunggulan itu antara lain terungkap dalam hal-hal sebagai berikut. Bambu mudah dikembang-
biakkan, dan memerlukan waktu yang relatif pendek untuk mencapai tingkat kedewasaan. Batang bambu 
bersifat lurus dan kuat, serta keras, tetapi relatif ringan. Bambu tersedia dalam jumlah banyak dan ukuran 
diameter buluh yang sangat variatif. Hasil pengamatan mendapatkan beberapa jenis bambu, antara lain: 
Bambu apus, B. petung, B. wulung, B. ampel, B. ori, B. legi, B. kuning, B. peting, dan B. tutul serta B. 
gendani.  

(2) Bambu dipilih untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat etnik Jawa dan etnik Tana 
Toraja. Kebutuhan hidup itu meliputi konstruksi rumah tinggal komponen struktur dan komponen non-
struktur, perancah, tangga, pipa penyalur air, instrumen musik, peralatan dapur, peralatan rumah tangga, 
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furniture, jembatan, tali pengikat dan bahan bakar serta bahan makanan yang bersumber dari rebung bambu. 
Bagi masyarakat etnik Tana Toraja, bambu bahkan digunakan sebagai komponen non-struktur dalam wujud 
atap rumah, baik bangunan Tongkonan maupun Alang. Pemanfaatan bambu sebagai bahan konstruksi karena 
bambu memiliki kekuatan yang tinggi. Kekuatan tekan sebesar 5539 N/cm2 pada bambu Ori dan 5066 N/cm2 
pada bambu wulung (Suranto, 1986). 

 (3) Kearifan tradisional berkait dengan teknologi konservasi pemanfaatan bambu meliputi (a) 
pemilihan jenis bambu untuk disesuaikan dengan ragam pemanfaatannya, (b) pemilihan umur panen bambu, 
(c) pemilihan kondisi rumpun bambu ketika ditebang (d) pemilihan masa tebang berbasis pranoto mongso, 
kondisi bulan, hari dan jam (e) teknologi penebangan bambu, (f) teknologi perendaman buluh bambu, (g) 
teknologi pengeringan bambu (h) teknologi pengasapan bambu (i) pemanfaatan posisi longitudinal dan 
lateral buluh sesuai dengan ragam pemanfaatan.  

Dalam hal (a) pemilihan jenis bambu untuk disesuaikan dengan ragam pemanfaatannya, terlihat bahwa 
bambu petung digunakan sebagai konstruksi struktur bangunan, baik konstruksi rumah maupun jembatan. 
Hal ini disebabkan karena dimensi buluhnya yang besar dan hasil pengujian di laboratorim memperlihatkan 
bahwa bambu petung memiliki kekuatan mekanika yang tinggi. Sementara itu, bambu apus digunakan 
sebagai komponen dinding dan komponen atap, karena tingkat keawetan alaminya yang sangat tinggi. 
Sebaliknya, bambu ampel digunakan sebagai perancah kerena kekuatannya yang sangat tinggi dalam kondisi 
segar, tetapi sangat rentan terhadap infeksi kumbang, terutama kumbang bubuk. Sementara itu, sebagai 
bahan mebel yang mengutamakan kekuatan dan estetika, dipilih Bambu tutul, Bambu wulung dan Bambu 
Ori. 

Dalam hal (b) pemilihan umur panen bambu, maka bambu dipanen pada umur minimal dua tahun 
untuk kepentingan konstruksi dan kekuatan. Sebaliknya bambu dipanen pada umur muda, yaitu umur satu 
tahun dan paling lambat umur dua tahun untuk kepentingan pembuatan tali dan bahan kerajinan berbasis 
anyaman. Hal ini disebabkan karena bambu pada umur muda memiliki tingkat kelenturan yang sangat tinggi. 

Dalam hal (c) pemilihan kondisi rumpun bambu ketika ditebang, kearifan tradisional mengajarkan 
bahwa bambu yang sedang ditebang adalah bambu yang tidak sedang berebung (tidak mengeluarkan rebung) 
dan bambu yang tidak sedang berbunga. Mengapa demikian? Bambu yang sedang berebung dan bambu yang 
sedang berbunga memiliki kandungan pati yang sangat tinggi. Kandungan pati yang tinggi akan 
mengakibatkan bambu tersebut semakin rentan terhadap serangan serangga, khususnya kumbang bubuk 
Dinoderus minutus (Sulthoni, 1983). 

Dalam hal (d) pemilihan masa tebang berbasis pranoto mongso, kondisi bulan, hari dan jam kearifan 
tradisional mengajarkan bahwa bambu ditebang dalam mongso tuwo, dalam bulan dalam kondisi tilem 
(durasi waktu antara dua hari sebelum dan sesudah bulan purnama), dan penebangan dilakukan pada setelah 
jam 12 siang sampai dengan sore hari. Mengapa demikian? Penebangan yang dilakukan pada mongso tuwo 
menyebabkan bambu menjadi lebih awet sehingga durasi pemakaiannya lebih panjang (Subyanto, 1976). 
Argumentasi ini dipertegas oleh Sulthoni (1983). Menurut Sulthoni (1983), bambu memiliki kadar pati yang 
paling rendah dan anggota populasi kumbang bubuk juga paling sedikit pada mongso tuwo. Sementara itu, 
penebangan pada bulan tilem (durasi waktu antara dua hari sebelum dan sesudah bulan purnama), dan 
penebangan dilakukan pada setelah jam 12 siang sampai dengan sore hari menyebabkan bambu memiliki 
kadar air yang lebih rendah. Rendahnya kadar air ini menyebabkan kualitas bambu menjadi lebih tinggi, 
antara lain karena penyusutan bambu menjadi lebih kecil dan kekuatan bambu menjadi lebih besar bila 
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dibandingkan dengan bambu yang dihasilkan dari penebangan di luar waktu bulan purnama dan di luar 
selang waktu tersebut. 

Dalam hal (e) teknologi penebangan bambu, kearifan tradisional etnik Jawa mengajarkan bahwa 
penebangan secara tebang pilih dilakukan terhadap bambu yang telah tua, yakni bambu yang berada di 
bagian tengah rumpun bambu. Penebangan dimulai pada posisi timur setiap rumpun bambu. Bambu yang 
ditebang adalah bambu yang telah tua. Tingkat ketuaan bambu ditandai dengan (1) adanya cendawan putih 
(panu bambu) yang menempel pada batang bambu, (2) tidak ada bekas seludang pada setiap ruas bambu, dan 
(3) bambu yang telah keluar akarnya pada ruas pertama sampai dengan ke delapan dari pangkal batang 
bambu. Menurut Suranto (1996), bambu yang telah tua memiliki kekuatan mekanika yang lebih tinggi 
daripada bambu yang masih muda. Semakin tua bambu, kekuatan mekaniknya semakin tinggi. Kekuatan 
bambu meningkat dari umur 2 tahun sampai 4 tahun, kemudian menurun lagi pada umur 5 tahun. Pola 
kekuatan bambu yang demikian ini didukung oleh sifat kimianya, terutama kadar lignin (Suranto, 1998). 
Sementara, kearifan lokal etnik Tana Toraja mengajarkan bahwa penebangan bambu dilakukan dengan 
tebang habis terhadap rumpun bambu terpilih. Dalam penebangan ini, diperoleh bambu dengan berbagai 
umur, sehingga diperoleh bambu sebagai bahan konstruksi bangunan maupun bambu sebagai bahan tali 
untuk pengikatan. 

Dalam hal (f) teknologi perendaman buluh bambu, kearifan tradisional mengajarkan bahwa buluh-
buluh bambu tersebut direndam dalam air tergenang di dalam kolam, atau lumpur di sawah atau air mengalir 
pada selokan atau sungai selama minimal tiga bulan sampai dengan satu tahun. Setelah perendaman, buluh 
bambu ini kemudian dicuci agar bersih dan bebas dari lumpur dan lumut. Mengapa demikian? Menurut 
Sultoni (1983), bambu dalam proses perendaman akan mengalami penurunan kadar pati melalui proses 
fermentasi. Bambu yang kadar patinya rendah akan memiliki tingkat keawetan yang lebih tinggi, karena 
bambu berkadar pati rendah tidak menarik bagi kumbang bubuk untuk mendatanginya dan menjadikannya 
sebagai sumber makanan dan tempat tinggal. 

Dalam hal (g) teknologi pengatusan dan pengeringan bambu kearifan tradisional etnik Jawa 
mengajarkan bambu yang jenuh sebagai akibat dari perendaman dalam air selama durasi waktu minimum 
tiga bulan itu perlu diatuskan dan dikeringkan. Teknologi pengatusan dan pengeringan bambu dilakukan 
dengan menyandarkan bambu ini pada sandaran yang tersedia secara alami maupun buatan. Sandaran alami 
berwujud pohon yang ada di pekarangan, sedangkan sandaran buatan berupa dinding bangunan rumah. 
Mengapa demikian? Hasil penelitian Suranto (1986) tentang sifat anatomi kayu mendapatkan kenyataan, 
bahwa bambu memiliki phloem dan xylem yang berorientasi ke arah longitudinal. Phloem dan xylem 
merupakan komponen jaringan bambu yang menjadi sarana pengaliran cairan di dalam bambu. Dengan 
demikian, aliran air berlangsung sangat mudah dalam arah longitudinal, sedangkan aliran ke arah radial dan 
tangensial berlangsung sangat lamban. Oleh karena itu, maka penempatan bambu secara tersandar akan 
mempermudah proses pengaliran air dalam arah longitudinal, apalagi dibantu oleh gaya gravitasi bumi. 
Dengan demikian, maka penyadaran batang bambu mempercepat proses pengeringan dan pengatusan bambu. 

Dalam hal (h) teknologi pengasapan bambu kearifan tradisional etnik Jawa mengajarkan bahwa buluh 
bambu yang telah direndam itu kemudian ditempatkan di atas tungku yang ada di dapur sebagai tempat 
memasak makanan dan minuman dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Mengapa demikian? 
Pengasapan bambu merupakan proses menginteraksikan asap yang dihasilkan oleh proses pembakaran kayu 
bakar dengan bambu. Asap ini mengandung senyawa-senyawa fenol, senyawa karbonil, senyawa asam, 
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senyawa hydrocarbon polisiklis aromatis dan senyawa benzopirena. Senyawa ini bersifat bahan pengawet 
bagi bahan berlignoselulosa, termasuk bambu (Anonim, 2009).  

Dalam hal (i) pemanfaatan posisi longitudinal dan lateral buluh sesuai dengan ragam pemanfaatan, 
kearifan tradisional mengajarkan bahwa bambu bagian pangkal, bagian tengah dan bagian ujung 
dimanfaatkan untuk pemanfaatan secara berbeda. Bambu bagian pangkal digunakan untuk komponen 
konstruksi yang memerlukan kekuatan utama terutama tiang dan belandar, sedangkan bagian tengah 
digunakan untuk komponen konstruksi yang memerlukan kekuatan sedang, misalnya untuk usuk, sementara 
itu bagian ujung digunakan untuk pengikat. Kearifan ini didukung oleh hasil penelitian Suranto (1986) yang 
menyatakan, bahwa kekuatan bambu semakin mengecil seirama dengan posisi bagian batang bambu dari 
posisi ujung ke arah posisi pangkal batang, yakni masing-masing sebesar 5250N/cm2, 4347 N/cm2, dan 3916 
N/cm2.  

Di samping itu, kearifan tradisional mengajarkan juga bahwa bambu bagian dinding luar dan bagian 
dinding dalam juga dimanfaatkan untuk pemanfaatan secara berbeda. Dinding bagian luar buluh digunakan 
sebagai bahan untuk membuat dinding rumah dan atap yang permanen, sedangkan dinding bagian dalam 
buluh digunakan sebagai bahan untuk membuat dinding yang bersifat sementara. Dalam penelitian tentang 
sifat anatomi bambu, Suranto (1986) mendapatkan realitas, bahwa jaringan sklerenkim semakin padat dan 
semakin rapat seirama dengan posisi radial bambu, sehingga bagian luar dinding bambu mengandung 
sklerenkim dengan kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerapatan sklerenkim pada bagian 
dalam dinding bambu. Sklerenkim merupakan unsur pendukung kekuatan dan kekerasan bambu, sehingga 
semakin rapat intensitas sklerenkim, maka bagian bambu tersebut semakin keras dan semakin awet.  

 
KESIMPULAN 
Bambu yang berperan sebagai material budaya memiliki karakter dan status berikut: 
(1)  Bambu memiliki kondisi alami yang unggul: batang lurus dan kuat, serta keras, tetapi relatif ringan, 

mudah dikembangbiakkan, memerlukan waktu yang relatif pendek untuk mencapai tingkat kedewasaan, 
tersedia dalam jumlah banyak dan ukuran buluh yang sangat variatif.  

(2)  Bambu dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi kontruksi rumah tinggal 
komponen struktur dan komponen non-struktur, perancah, tangga, pipa penyalur air, instrumen musik, 
peralatan dapur, peralatan rumah tangga, furnitur, jembatan, tali pengikat dan bahan bakar serta bahan 
makanan.  

(3)  Kearifan tradisional berkait dengan teknologi konservasi pemanfaatan bambu meliputi pemilihan jenis 
bambu untuk disesuaikan dengan ragam pemanfaatannya, pemilihan umur panen bambu, pemilihan 
masa tebang berbasis pranoto mongso dan waktu tilem, teknologi penebangan bambu, teknologi peren-
daman buluh bambu, pemanfaatan posisi longitudinal dan lateral buluh sesuai dengan ragam 
pemanfaatan terdukung oleh nilai keilmuan.  
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ABSTRAK  
 

Saat ini pola konsumsi makanan masyarakat mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah 
mengkonsumsi jenis makanan berlemak sehingga menyebabkan kadar kolesterol tinggi. Berbagai macam 
obat penurun kolesterol ditawarkan di pasaran, namun isu back to nature menyebabkan obat dari bahan alam 
terutama tumbuhan banyak dicari oleh masyarakat. Tumbuhan sebagai sumber obat diyakini oleh masyarakat 
dapat menyembuhkan penyakit dengan efek samping lebih kecil dibandingkan dengan obat kimia. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berkhasiat anti kolesterol. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Nopember 2012. Metode yang digunakan adalah studi 
etnobotani dengan purposive random sampling. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dan responden 
ditentukan secara random dengan wawancara terstruktur. Lokasi penelitian yaitu Desa Senaru, Bayan dan 
Pemenang Timur Kabupaten Lombok Utara, Dusun Tenganan Pegringsingan, Bukit Kangin dan Bukit Kauh 
Kabupaten Karangasem, Desa Nulle, Naukae dan Anin Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain wawancara 
juga dilakukan pengambilan contoh tanaman untuk dianalisis kandugan fitokimianya. Data yang didapat 
ditabulasi, diklasifikasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jenis tumbuhan hutan 
yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai anti kolesterol, yaitu Maja (Aegle maemelos, Berora 
(Kleinhovia hospital L.), Lemboke bulu(Ficus hispida L.f.), Jukut (Syzygium polyanthum), Pungut (Streblus 
asper Lour) dan Pinang (Areca catechuL.). Keenam jenis tersebut mempunyai tiga kandungan fitokimia 
sama yang berpotensi untuk menurunkan kadar kolesterol yaitu flavonoid, tanin dan saponin. Informasi 
tumbuhan HHBK sebagai antikolesterol dapat digunakan oleh masyarakat untuk dibudidayakan dan 
mencegah hilangnya plasma nutfah tumbuhan hutan yang berpotensi sebagai bahan baku obat.  

 
Kata kunci : anti kolesterol, etnobotani, HHBK, fitokimia, bahan baku obat.  
 

 

PENDAHULUAN 
Manusia dapat hidup tidak lepas dari yang namanya makanan. Menurut Judajana (2011), dalam dekade 

terakhir, pola konsumsi khususnya komposisi makanan pada manusia Indonesia terutama yang berdiam di 
kota mengalami banyak perubahan gaya hidup. Salah satu perubahan tersebut adalah berpindahnya pilihan 
kepada jenis makanan yang banyak mengandung lemak sehingga menyebabkan kadar lemak yang tinggi 
dalam darah atau yang disebut dengan kolesterol darah tinggi. Berbagai macam obat ditawarkan di pasaran. 
Salah satunya adalah pravastatin yaitu obat golongan statin. Pravastatin bekerja dengan menghambat enzim 
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yang memproduksi kolesterol (Katzung 2007 dalam Rahadi, 2010). Beberapa efek samping yang dapat 
muncul karena pemakaian pravastin adalah nyeri dada, sakit kepala, nyeri otot, demam, nyeri abdomen 
kuadran kanan atas, nausea, kelelahan, hilang sensasi, sulit bernafas dan menelan, gatal dan serak (Anonim 
2010 dalam Rahadi, 2010). 

Namun adanya isu back to nature menyebabkan obat dari bahan alam banyak dicari oleh masyarakat. 
Penggunaan tumbuhan sebagai sumber obat diyakini oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit dengan 
efek samping lebih kecil dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Indonesia memiliki tidak kurang dari 
30.000 jenis tumbuhan berbunga dan 1.100 jenis diantaranya mempunyai khasiat sebagai obat (Heyne, 
1987). Masyarakat Indonesia telah lama menggunakan tumbuhan sebagai sumber obat, bahan kimia dan 
pemberi rasa. Obat tradisional banyak digunakan masyarakat terutama dalam upaya preventif (pencegahan 
penyakit), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Obat tradisional 
merupakan obat jadi atau ramuan bahan alam yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik 
atau campuran bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 
pengalaman (Katno dan Pramono, 2008). 

Untuk mendukung perkembangan obat tradisional khususnya yang bermanfaat menurunkan kadar 
kolesterol darah maka perlu adanya penggalian informasi penggunaan bahan-bahan alam di hutan sebagai 
antikolesterol oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu juga untuk mencegah hilangnya plasma nutfah 
tumbuhan hutan yang berpotensi sebagai bahan baku obat. Informasi mengenai tumbuhan hutan yang 
bermanfaat sebagai anti kolesterol tersebut dapat diperoleh dengan studi etnobotani. Etnobotani adalah suatu 
ilmu yang mempelajari hubungan antara tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan oleh suku/bangsa tertentu 
atau penduduk asli untuk kepentingan hidup sehari-hari (Ferdiansyah, 2009). Etnobotani diduga masih 
banyak dilakukan oleh masyarakat disekitar Kabupaten Lombok Utara yang berdekatan dengan Gunung 
Rinjani, Kabupaten Karangasem yang banyak hutan adatnya dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Pulau 
NTT yang merupakan pulau dengan flora dan tipologi yang khas daerah kering walaupun dekat dengan 
hutan. Sehingga eksplorasi tumbuhan hutan dilakukan di tiga Kabupaten tersebut yang masyarakatnya masih 
banyak menggunakan tumbuhan hutan untuk obat.  

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Nopember 2012. Penelitian dimulai 
dengan pemilihan lokasi menggunakan purposive random sampling. Lokasi penelitian ditentukan secara 
purposive dan responden ditentukan secara random. Lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Utara, 
Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Timot Tengah Selatan. Pada masing-masing lokasi diambil 3 titik 
desa atau dusun yang berdekatan dengan hutan. Pada masing-masing desa atau dusun diambil 25 responden 
untuk wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis pohon hutan yang 
sering digunakan dalam pengobatan oleh masyarakat terutama untuk menurunkan kolesterol, bagian 
tumbuhan yang digunakan, dosis atau ukuran yang digunakan untuk pengobatan serta cara pengobatannya. 
Bagian pohon yang berkhasiat untuk penurun kadar kolesterol diambil sampelnya untuk dianalisis 
kandungan fitokimianya di Pusat Studi Biofarmaka, Bogor. Data yang terkumpul ditabulasi, diklasifikasi dan 
dianalisis lebih lanjut secara deskriptif.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Cara pemanfaatan tumbuhan obat pada masyarakat Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Karangasem 

dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok yaitu 
pengobatan yang mengggunakan komponen fitokimia bagian tumbuhan dan pengobatan secara supranatural. 
Pengobatan dengan cara menggunakan komponen fitokimia bagian tumbuhan biasanya memanfaatkan bahan 
tanaman baik mentah, simplisia yang sudah dihancurkan/dikunyah, dilayukan, direbus dan diminum atau 
dioleskan pada bagian tubuh yang sakit (Kristina et al., 2006). Sedangkan pengobatan dengan supranatural 
yaitu menggunakan bantuan dukun/paranormal meskipun ada sebagian yang menggabungkan dengan 
penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Namun di luar kedua kelompok tersebut ada juga masyarakat 
yang mengkonsumsi obat warung atau resep dokter atau pergi ke puskesmas dan berobat ke dokter.  

Beberapa spesies tanaman (berupa pohon) yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, 
Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk obat penurun kadar kolesterol disajikan 
pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Spesies tanaman yang berkhasiat penurun kadar kolesterol  

No Nama 
lokal Species Lokasi 

Bagian yang 
bermanfaat anti 

kolesterol 
Cara menggunakan 

1. Maja Aegle marmelos 
(L.) Correa/ 
Rutaceae 

Kabupaten 
Lombok 
Utara 

Daun 
(Gambar 2) 

Beberapa lembar daun direbus dengan 1 
gelas air, disisakan setengah gelas 
kemudian air rebusan diminum, 2 kali 
sehari 

2. Berora 
 

Kleinhovia 
hospita 
L./Malvaceae 

Kabupaten 
Lombok 
Utara 

Akar 
(Gambar 4) 

Beberapa akar diseduh dengan 1 gelas 
air panas kemudian diminum, 2 kali 
sehari 

3. Lemboke 
bulu 

Ficus hispida 
L.f/ Moraceae 

Kabupaten 
Lombok 
Utara 

Daun 
(Gambar 6) 

Pucuk daun muda dicampur garam 
kemudian dikunyah, 2 kali sehari  

4. Jukut Syzygium 
polyanthum/ 
Myrtaceae 

Kabupaten 
Karangasem 

Daun 
(Gambar 8) 

Beberapa lembar daun direbus dengan 1 
gelas air, disisakan setengah gelas 
kemudian air rebusan diminum, 2 kali 
sehari 

5. Pungut Streblus asper 
Lour./Moraceae 

Kabupaten 
Karangasem 

Daun 
(Gambar 9) 

Beberapa helai daun ditumbuk 
kemudian dioles pada bagian yang sakit 
(contoh untuk sakit stroke karena 
kolesterol tinggi), dioles 2 kali sehari 

6 Pinang Areca cathecu 
L./Arecaceae 

Kabupaten 
Timor 
Tengah 
Selatan 

Akar (Gambar 
10) 

Beberapa potong akar dikeringkan 
kemudian direbus dengan 1 gelas air, 
disisakan setengah gelas kemudian air 
rebusan diminum 2 kali sehari.  
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mencapai tinggi 10 m (Gambar 6) (Anonim3, 2012). Manfaat dari tumbuhan ini belum banyak yang 
mempublikasikan. 

Masyarakat pada umumnya sudah mengenal daun jukut sebagai bumbu masakan (dikenal dengan daun 
salam). Namun sebenarnya manfaat daun jukut ini lebih dari sekedar sebagai bumbu masakan karena 
berpotensi menurunkan kadar kolesterol darah yang tinggi. Untuk daun pungut digunakan untuk pengobatan 
dengan cara daun dihancurkan/ditumbuk dan langsung dioleskan pada bagian yang sakit. Kemungkinan 
besar daun pungut tersebut mempunyai sifat vasodilator yaitu melebarkan pembuluh darah yang tersumbat. 
Pengobatan mungkin akan lebih baik jika daun pungut direbus terlebih dahulu kemudian diminum airnya 
karena secara teori tanin yang berperan menurunkan kadar kolesterol dapat diekstraksi dengan air panas 
(direbus). Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memanfaatkan buah pinang sebagai pelengkap 
sirih, hal ini telah menjadi kebiasaan turun temurun. Namun bagian lain seperti kayu atau pelepah daun 
belum banyak yang memanfaatkannya. Populasi jenis pohon ini pun masih relatif banyak di sekitar hutan 
maupun di pekarangan masyarakat, ada yang sengaja menanam ada pula yang tumbuh alami. 

Untuk analisis kandungan fitokimia dari keenam tumbuhan hutan yang berkhasiat sebagai obat 
penurun kolesterol disajikan pada Tabel 2 berikut ini. 

 

 Tabel 2. Kandungan fitokimia masing-masing jenis pohon yang berkhasiat penurun kadar kolesterol 

No Nama/bagian 
tanaman 

Fitokimia 
Alkaloid Steroid Flavonoid Tanin Saponin Triterpenoid Hidroquinon 

1 Lemboke 

bulu/daun 

+ + + + + - - 

2 Berora/akar - - + + + - + 

3 Maja/daun - + + + + + - 

4 Jukut/daun - + + + + - - 

5 Pungut/daun - + + + + - - 

6 Pinang/akar - - + + + - - 
 

Hasil analisis fitokimia menunjukkan bahwa semua spesies tanaman yang berkhasiat anti kolesterol 
mengandung tanin, saponin dan flavonoid (Tabel 2). Tanin merupakan zat pahit polifenol tanaman yang baik 
dan cepat mengikat serta mengecilkan protein. Tanin berfungsi sebagai anti oksidan, astringen dan 
hipokolesterolemi (penurun kadar kolesterol). Mekanisme tanin dalam menurunkan kolesterol darah adalah 
tannin bereaksi dengan protein mukosa dan sel epitel usus sehingga menghambat penyerapan le-
mak. Sedangkan saponin berfungsi mengikat kolesterol dengan asam empedu sehingga menurunkan 
kadar kolesterol (Syafiudin, 2011). Flavonoid bermanfaat untuk anti oksidan, melindungi struktur sel, 
meningkatkan efektifitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos tulang serta sebagai antibiotik (Waji 
dan Sugrani, 2009). Anti oksidan selanjutnya juga berperan dalam merangsang aktifitas genetik yang men-
cegah penggumpalan darah, melenturkan pembuluh darah dan menurunkan kadar kolesterol LDL (Anonim, 
2012). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Pridayanti (2008) yaitu melihat pengaruh ekstrak daun jukut/salam 
terhadap kadar LDL kolesterol serum tikus jantan galur wistar hiperlipidemia menunjukkan bahwa pe-
mberian ekstrak daun jukut 0,18 gr; 0,36 gr; dan 0,72 gr/hari selama 15 hari dapat menurunkan kadar LDL 
kolesterol tikus hiperlipidemia secara bermakna, dengan dosis 0,72gr/hari sebagai dosis yang menurunkan 
kadar LDL kolesterol serum lebih tinggi dibanding dengan dosis lainnya.  

Keenam jenis HHBK diatas merupakan tumbuhan hutan yang berkhasiat sebagai obat penurun 
kolesterol. Sehingga pada lokasi penelitian di tiga Kabupaten tersebut perlu dilakukan budidaya untuk 
perbanyakan tumbuhan hutan tersebut. Tumbuhan hutan tersebut merupakan jenis HHBK potensial yang 
perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi biofisik masing–masing daerah. Sehingga akan mendukung jenis 
HHBK tersebut sebagai tumbuhan hutan untuk komoditi bahan baku obat dan kelestarian hutan tetap terjaga. 

 
KESIMPULAN 

Jenis HHBK yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat (Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten 
Karangasem dan Kabupaten Timor Tengah Selatan) sebagai anti kolesterol adalah maja (Aegle marmelos 
(L.) Correa, lemboke bulu (Ficus hispida L.f.), berora (Kleinhovia hospita L.), jukut (Syzygium polyanthum), 
pungut (Streblus asper Lour.) dan pinang (Areca catechu L.). Keenam jenis tersebut mempunyai tiga 
fitokimia yang sama dan berpotensi untuk menurunkan kadar kolestrol yaitu flavonoid, tannin dan saponin.  

Upaya budidaya untuk keenam jenis HHBK diperlukan, karena potensial sebagai bahan baku obat 
sesuai dengan kondisi biofisik masing – masing daerah. Upaya budidaya ini diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat sekitar atau pasar obat herbal akan komoditi HHBK penghasil obat, dan mencegah 
hilangnya plasma nutfah sehingga kelestarian di alam akan tetap terjaga.  
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ABSTRACT 
 

The main problem if nyamplung oils used for alternative fuels is the high content of free fatty acids. 
Therefore, it is required process of esterication trans-esterification to reduce the amount of free fatty acids. 
The purpose of this research was to determine the effect of temperature and the addition methanol to physical 
and chemical properties of nyamplung oil. The research were conducted at the Laboratory of Forest Products 
Technology, and Central Laboratory Instiper University of Jogjakarta. The research were done in four stages 
of mechanical extraction, degumming, esterification and transesterification. Factors used in the research were 
temperature variations - and the percentage addition of methanol in esterification-transesterification. The 
temperature varied among 400 °C, 500 °C, and 600 °C, and the percentage methanol was 20% to the oil 
volume. The research used completely randomized design, with factorial experiments. Parameters observed 
were water content of oil extraction, specific gravity, viscosity, acid number, saponification and free fatty 
acid. The results showed that the average value of the extracted nyamplung oil (crude oil) is the water 
content of 0.47%, a specific gravity of 0.92 g / ml, 98.67 cP viscosity, acid number 52.36 mg KOH / g, the 
number saponification esterification II 198.99 mg KOH / g, 21.24% of free fatty acids. While in the process 
of esterification and trans-esterification, respectively density of 0.93 g / ml and 0.89 g / ml, 21.85 cP and 
16,78cP viscosity, acid number 11.07 mg KOH / g and 0.94 mg KOH / g, saponification 198.99 mg KOH / g 
and 8.79 mg KOH / g, free fatty acids 3.62% and 0.62% as well as the appearance of a murky yellow-brown 
and yellow-clear liquid. Results of analysis of variance on the trans esterification process showed that the 
treatment temperature and the addition of methanol giving real effect to the properties nyamplung oil 
transesterification process results include parameters, acid number, saponification and free fatty acid. 
 
Keywords : temperate, addition methanol, esterification, nyamplung oils properties. 

 

 

PENDAHULUAN 
Usaha penyediaan subtitusi berupa bahan bakar alternatif merupakan keharusan sebagai upaya peme-

nuhan kebutuhan minyak dalam negeri dan menekan tingginya impor bahan bakar solar. Sumber bahan bakar 
alternatif tersebut harus dapat menjamin suplai dalam negeri, renewable, memanfaatkan infrastruktur yang 
ada serta memiliki kesesuaian dengan mesin-mesin pengguna. Minyak nabati yang antara lain diperoleh dari 
minyak kelapa, CPO, minyak kedelai dan minyak kacang tanah merupakan produk yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber bahan bakar alternatif karena minyak nabati merupakan sumber daya yang renewable dan 
sustainable. Pemanfaatan minyak nabati tersebut, akan langsung berkompetisi dengan persoalan pemenuhan 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

359

kebutuhan pangan, sehingga, usaha mendapatkan sumber alternatif minyak nabati harus diorentasikan pada 
minyak nabati yang bukan sebagai sumber pangan, salah satunya adalah minyak nyamplung (Calophyllum 
inophyllum). Tanaman nyamplung sebagai tanaman hutan, pemanfaatannya tidak mengganggu ketersediaan 
pangan dan bukan ancaman bagi ketahanan pangan.  

Kelebihan Nyamplung, dibandingkan dengan tanaman-tanaman penghasil minyak-minyak nabati 
lainnya adalah kandungan minyak yang cukup tinggi yakni 40 - 70 % (Nijverheid dan Handel dalam Hyne, 
1987). Menurut Hyne (1987), inti biji mengandung air 3,3 % dan minyak 71,4%. Greshoff dalam Hyne 
(1987), menyatakan bahwa kadar minyak biji bintangur 55% pada biji yang segar dan 70,5% pada biji yang 
benar-benar kering. Minyak nyamplung dihasilkan melalui proses ekstraksi biji nyamplung baik melalui 
pelarut maupun melalui ekstraksi mekanis. Untuk bahan bakar yang berkadar minyak tinggi (40%-70% 
minyak dalam bahan) metode mekanis lebih dianjurkan, karena lebih cepat, lebih mudah, dan relatif lebih 
murah. Bahan-bahan berkadar minyak rendah harus diekstrak dengan metode pelarut karena ekstraksi pelarut 
merupakan ekstraksi dengan efisiensi tertinggi, yaitu dengan rendamen sekitar 98%. Ekstraksi mekanis dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu pengepresan dingin dan pengepresan panas. Menurut (Murdijati, 1988) 
bahwa pada ekstraksi mekanik diperoleh minyak kasar, agar dapat tahan lama harus mengalami pembersihan 
dan pemurnian terlebih dahulu. Begitu juga dengan minyak nyamplung hasil ekstraksi mekanis tidak 
langsung dapat digunakan oleh karena kandungan asam lemak bebasnya yang sangat tinggi, harus dilakukan 
proses esterifikasi-transesterifikasi. Esterifikasi bertujuan untuk mengubah asam-asam lemak dari trigliresida 
dalam bentuk ester. Reaksi esterifikasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut inter-esterifikasi 
atau pertukaran ester yang didasarkan atas prinsip transesterifikasi. Dengan prinsip reaksi ini, hidrokarbon 
rantai pendek dalam asam lemak seperti asam butirat dan asam kaproat yang menyebabkan bau tidak enak, 
dapat ditukar dengan rantai panjang yang bersifat tidak menguap (Kataren, 1996).  

Reaksi esterifikasi untuk menurunkan asam lemak bebas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
suhu reaksi, jumlah reaktan dan jenis katalis.. Suhu reaksi mempengaruhi laju reaksi dan produktivitas ester-
ester, semakin tinggi suhu yang digunakan, maka laju reaksi dan produktivitas ester akan semakin tinggi 
(Syah, 2006). Menurut Kataren (1996), suhu tinggi akan menyebabkan titik didih dari asam lemak akan 
semakin meningkat dengan bertambah panjangnya rantai karbon asam lemak tersebut.Selain itu,Untuk 
mendorong agar reaksi bisa berlangsung ke konversi yang sempurna pada temperatur rendah, maka pada 
penelitian ini sengaja dilakukan eksperimen atau percobaan dengan suhu bervariasi mulai 40ºC, 50ºC dan 
60ºC. Sedangkan rasio antara methanol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi produksi metil ester, 
semakin banyak volume methanol yang digunakan maka konversi metil ester yang dihasilkan akan semakin 
banyak. Perbandingan volume antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri 
untuk mendapatkan metil ester yang lebih besar dari 98% berat adalah 6 : 1. Penurunan asam lemak bebas 
melalui esterifikasi dan transesterifikasi melalui beberapa variasi suhu dan volume metanol penting untuk 
diketahui agar dapat diketahui kombinasi yang tepat untuk perlakuan esetrifikasi dan transesterifikasi. 
Parameter penelitian yang diukur adalah rendemen dan kadar air minyak hasil ekstraksi, dan pada minyak 
hasil esterifikasi-trans esterifikasi adalah berat jenis, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, dan 
kadar asam lemak bebas.  

Penelitian ini dilaksanakan melalui proses ekstraksi, esterifikasi-trans esterifikasi yang dirancang 
untuk menurunkan kadar lemak bebas yang sangat tinggi dan untuk mengetahui sifat fisika-kimia minyak 
nyamplung; (kadar air, densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, dan kadar asam lemak 
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bebas). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dan penambahan metanol terhadap 
sifat fisika dan mekanika minyak nyamplung.  

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan adalah biji Nyamplung (Calophyllum inopyllum), asam fosfat sebagai bahan 
pembentukan senyawa fosfatida, asam sulfat, KOH, metanol, alkohol 95% netral, penolptalein (PP), KOH, 
NaOH dan HCL. Alat yang digunakan meliputi martil, alat pengempa sekru, kertas saring, oven, desi-
kator,destilator, waterbath, kompor listrik, Termometer, corong pemisah, gelas piala, gelas ukur, hot plate 
dan magnetik stirrer, cawan porselen, erlemeyer, karet erlemeyer, alat-alat gelas viskometerviknometer, 
buret, selang kecil, sendok pengaduk, timbangan analitik dan timbangan manual, botol bekas, alat tulis dan 
kamera. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
percobaan faktorial. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor suhu 
esterifikasi yang meliputi 3 aras (suhu 40 0C, 50 0C dan 60 0C) dan penambahan persentase methanol terdiri 3 
aras ( 10%, 15% dan 20%) dari volume minyak. Setiap kombinasi perlakuan, dilakukan 3 kali ulangan. Data 
dianalisis menggunakan analisis varian yang selanjutnya bila ada perlakuan yang berbeda nyata dilakukan uji 
lanjut menggunakan prosedur beda nyata terkecil (BNT). Parameter yang diamati dalam penelitian ini kadar 
air ekstraksi, berat jenis, kekentalan, bilangan asam, bilangan penyabunan, dan asam lemak bebas.  

 
HASIL DAN ANALISIS HASIL 
Pengujian Sifat Fisika dan Kimia Minyak Nyamplung (cruide oil) Hasil Ekstraksi. 

Rata-rata hasil pengujian sampel minyak nyamplung (Calophyllum inophyllum) pada proses ekstraksi 
dapat dilihat pada Tabel 1.  
Tabel 1. Nilai rata-rata sifat fisika- kimia minyak nyamplung kasar pada proses ekstraksi mekanis 
 

No Parameter Hasil Pengujian 
1 Rendemen 44,7% 
2 Kadar air 0,47% 
3 Berat jenis 0,93 g/ml 
4 Viscosity 98,67cP 
5 Bilangan asam 52,36 mg KOH/g 
6 Asam lemak bebas 21,24 % 
 Penampakan Hijau gelap dan kental  

     

Rendemen yang dihasilkan dari proses ekstraksi mekanis biji nyamplung sebesar 44,7% lebih tinggi 
dibandingkan rendemen minyak nabati yang yang selama ini dipakai sebagai bahan baku biodiesel (CPO 
buah sawit ± 35%). Untuk kadar air minyak nyamplung sebesar 0,47%, menunjukan nilai yang tergolong 
sangat rendah, hal ini disebabkan biji nyamplung sebelum dilakukan ekstraksi dilakukan penjemuran, 
sehingga akan membantu menurunkan kadar air biji sebelum ekstraksi berlangsung. Berat jenis merupakan 
salah indikator penting dalam menetukan kualitas dan kemurnian minyak (Guenther, 1987). Tingginya berat 
jenis minyak nyamplung hasil ekstraksi mekanis ini disebabkan disebabkan, pada tahapan minyak kasar hasil 
ekstraksi menkanis, masih banyak tercampur getah dan kotoran (belum dilakukan degumming) sehingga 
akan meningkatkan berat minyak persatuan volumenya.  
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Nilai viskositas masih sangat tinggi (kental) disebabkan masih banyaknya getah yang dikandung 
minyak sehingga menyebabkan kekentalan pada minyak, sehingga dibutuhkan perlakuaan awal yaitu proses 
pemisahan minyak dengan getah dan kotoran-kotoran lain yang ikut terbawa saat proses ekstraksi berlang-
sung. Bilangan asam menujukkan jumlah asam lemak bebas yang dihitung berdasarkan bobot molekul dari 
asam lemak atau campuran asam lemak. Bilangan asam ini dinyatakan dalam dalam KOH 0,1 N yang 
digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 g minyak. Bilangan asam minyak 
nyamplung hasil ekstraksi mekanis menunjukan nilai cukup rendah, bila dibandingkan beberapa pustaka 
(Sudrajat, 2007). Asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak yang terlalu tinggi akan menyebabkan 
reaksi penyabunan dalam pembuatan biodisel. Hasil analisis kadar asam lemak bebas atau FFA minyak 
nyamplung ternyata hasilnya cukup baik untuk selanjutkan dilakukan tahapan proses esterifikasi dan 
transesterifikasi sampai bilangan asam kurang dari 2-5%.. Kenampakan minyak hasil ekstraksi masih kental 
dan berwarna gelap hal ini bisa disebabkan adanya kerusakan biji yang digunakan sebagai bahan utama 
pembuatan minyak sehingga menyebabkan degradasi non gliserida yang akan menyebabkan pembentukan 
zat warna yang terlarut dalam minyak yang kemudian juga menciptakan bau yang tidak disukai (Murdijati G, 
1988). 
 
Pengujian Sifat Fisika dan Kimia Minyak Nyamplung hasil Proses Esterifikasi  

Proses selanjutnya setelah diperoleh minyak kasar hasil mekanis adalah proses esterifikasi. Nilai rata-
rata minyak nyamplung hasil proses esterifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.  
 

Tabel 2. Karakteristik minyak nyamplung hasil proses esterifikasi dan nilai rata-rata. 
 

No Parameter Hasil Esterifikasi Nilai rerata

1 Berat jenis 0,87 – 0,95 g/ml 0,93 g/ml

2. Viscosity 17,67 – 26,67 cP 21,85 cP

3. Bilangan Asam 7,80 – 13,59 mg KOH/g 11,07 mg KOH/g

4. Bilangan penyabunan 173,91 – 211,31 mg KOH/g 198,99 mg KOH/g

5. Asam lemak bebas 3,57 – 3,71 % 3,62 %

6. Penampakan kuning kecoklatan, keruh.  
      

Pada pengukuran berat jenis, nilai rata-ratanya tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai 
rata-rata berat jenis pada proses ekstraksi yaitu 0,93 g/ml. Untuk viskositas mengalami penurunan 
dibandingkan dengan minyak hasil proses ekstraksi mekanis, hal ini disebabkan, pada proses degumming 
digunakan asam fosfat, yang bertujuan untuk membantu mengendapkan getah yang tercampur minyak, 
sehingga kadar getah yang mengandung resin protein serta fosfatida, di dalam minyak dalam minyak akan 
berkurang. Pada minyak kasar hasil ekstraksi mekanis nilai viskositasnya adalah 98,67cP, sedangkan minyak 
hasil esterifikasi mengalami penurunan menjadi 21,85 cP. Nilai rata-rata bilangan asam dan asam lemak 
bebas hasil proses esterifikasi pada penelitian ini yaitu 11,07 mg KOH/g. Nilai rata-rata asam lemak bebas 
hasil proses esterifikasi sudah cukup rendah yaitu 3,62%. Nilai rata-rata bilangan penyabunan pada proses 
esterifikasi ini masih tinggi yaitu sebesar 198,99 mg KOH/g. Kenampakan minyak pada esterifikasi sudah 
menunjukan warna lebih terang daripada minyak hasil ekstraksi mekanis, dengan warna kuning kecoklatan, 
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walaupun masih terlihat keruh. Kenampakan minyak hasil esterifikasi lebih terang dan kondisi minyak lebih 
encer daripada minyak hasil ekstraksi mekanis.  

 
Pengujian Sifat Fisika dan Kimia Minyak Nyamplung Hasil Transesterifikasi

Hasil pengujian sifat minyak nyamplung berdasarkan parameter, berat jenis, viscosity, bilangan asam, bilang-
an penyabunan dan asam lemak bebas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Berat jenis 

Berat jenis adalah perbandingan berat antara minyak dan aquades dalam volume tertentu serta suhu 
yang sama. Berat jenis minyak nyamplung hasil trans esterifikasi berkisar 0,87 – 0,95 g/ml. Hasil dari 
analisis varians terhadap nilai rata-rata berat jenis nyamplung hasil trans esterifikasi menunjukkan fak-
tor suhu, dan persentase penambahan persentase metanol serta interaksi keduanya memberikan penga-
ruh yang tidak nyata. Hal ini terjadi disebabkan dengan adanya penurunan getah dan kotoran dalam 
minyak kasar akibat proses degumming sehingga berat jenis minyak yang dianalisis menjadi berat jenis 
minyak murni. 

b. Kekentalan (Viscosity) 
Viscosity adalah kekentalan zat cair yang dapat diartikan sebagai ukuran kekentalan bahan bakar yang 
dapat mengalir. Kekentalan yang tinggi mengakibatkan zat cair tersebut sulit mengalir dan sebaliknya, 
jika nilai viskosity rendah maka zat cair tersebut mudah untuk mengalir. Dari hasil ini dapat dilihat 
bahwa nilai viskositas mengalami kenaikkan dari setiap faktor suhu. Nilai rata-rata kekentalan minyak 
nyamplung hasil trans esterifikasi berkisar antara 14,33 – 23,33 cP. Hasil analisis varians menunjukkan 
bahwa faktor suhu dan penambahan persentase metanol serta interaksi keduanya memberikan pengaruh 
yang tidak nyata.  

c. Bilangan asam (Acid number) 
Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, serta dihitung berdasarkan berat molekul 
dari asam lemak atau campuran asam lemak (Ketaren, 1986). Rata-rata bilangan asam minyak nyam-
plung hasil trans esterifikasi terlihat pada Gambar 1. Hasil dari analisis varians menunjukkan bahwa 
hanya perlakuan faktor penambahan persentase metanol memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada 
taraf uji 5%. Nilai rata-rata bilangan asam minyak nyamplung pada proses transesterifikasi berkisar 0,67 
mg KOH/g - 1,14 mg KOH/g. Hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan bahwa faktor penambahan 
persentase metanol 15%, dan 20% memiliki nilai yang tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan 
penambahan persentase metanol 10%. Pada perlakuan penambahan persentase methanol nilai rata-rata 
bilangan asam minyak nyamplung terendah 0,85 mg KOH/g dan tertinggi 1,09 mg KOH/g, sedangkan 
pada perlakuan suhu tidak menunjukan perbeda nyata, dengan nilai rata-rata terendah 0,91 mg KOH/g 
dan tertinggi 0,98 mg KOH/g.  

d. Bilangan penyabunan 
Bilangan Penyabunan adalah banyaknya alkali yang dibutuhkan untuk menyabunkan sejumlah 

minyak. Bilangan penyabunan dinyatakan dalam jumlah milligram kalium hidroksida yang dibutuhkan 
buat untuk menyabunkan 1 gram minyak. Besarnya bilangan penyabunan ini bergantung sama berat 
molekul minyak. Minyak dengan bobot molekul rendah akan mempunyai bilangan penyabunan yang 
lebih tinggi daripada minyak yang bobot molekulnya tinggi (Ketaren, 1986). Nilai rata-rata bilangan 
penyambunan berkisar hasil penelitian berkisar 6,36 mg KOH/g - 13,46 mg KOH/g. Hasil dari analisis 
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varians menunjukkan bahwa hanya faktor perlakuan suhu memberikan pengaruh yang nyata pada taraf 
uji 5%, Hasil uji Beda Nyata Terkecil menunjukkan bahwa faktor suhu 50°C dan 60°C tidak tidak 
berbeda nyata, tetapi suhu 40°C berbeda nyata. Pada perlakuan suhu, nilai rata-rata bilangan 
penyabunan terendah 7,08 mg KOH/g dan tertinggi 11,94 mg KOH/g sedangkan pada perlakuan 
penambahan persentase methanol tidak menunjukan perbeda nyata, dengan nilai rata-rata terendah 8,54 
mg KOH/g dan tertinggi 9,19 mg KOH/g. 

 

 
Gambar 1. Grafik hubungan persentase penambahan methanol terhadap nilai bilangan asam. 

 

 
Gambar 2. Grafik hubungan perlakuan suhu terhadap nilai bilangan penyabunan. 

 
e. Asam lemak bebas 

Asam lemak bebas (free fatty acid) adalah asam yang di bebaskan pada hidrolisa dari lemak. Pada 
pengujian minyak nyamplung yang terpenting adalah pengujian asam lemak bebas (free fatty acid). 
Nilai rata-rata asam lemak bebas hasil trans esterifikasi minyak nyamplung pada perlakuan suhu dan 
persentase penambahan methanol berkisar 0,47% – 0,79%. Hasil analisis varians menunjukkan bahwa 
faktor penambahan persentase metanol dan interaksi keduanya memberikan pengaruh yang nyata pada 
taraf uji 5%. Hasil uji lanjut beda nyata terkecil menunjukan bahwa penambahan methanol 10% berbeda 
nyata dengan penambahan methanol 15% dan 20%. Penambahan methanol 10% menghasilkan nilai 
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rata-rata asam lemak bebas sebesar 0,70% sedangkan penambahan methanol 15% dan 20% 
menghasilkan nilai rata-rata asam lemak bebas masing-masing sebesar 0,58% dan 0,59%. Interaksi 
antara perlakuan persentase penambahan methanol dan suhu yang memberikan nilai asam lemak bebas 
yang optimal adalah pada kombinasi perlakuan penambahan methanol 15% dan suhu 40 0C dengan nilai 
0,47% . Untuk lebih jelasnya terlihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik Interaksi perlakuan suhu dan penambahan persentase methanol terhadap asam lemak 
bebas. 

 
 

f. Perbandingan karakteristik minyak nyamplung (Calophyllum inophyllum) hasil penelitian dengan 
Pustaka 

 
Tabel 3. Perbandingan karakteristik minyak nyamplung hasil penelitian dengan pustaka 

No Karakteristik 
Hasil Penelitian Woesono & 

Webliana, 2011 Satuan Crude oils Esterifikasi Transesterifikasi

1 Rendemen 44,7 - - - % 

2 Kadar air 0,47 - - - % 

3 Berat jenis 0,93 0,93  0,89 0,88 g/ml 

4 Viskositas 98,67 21,85  16,78 51,13 cP 

5 Bilangan asam 52,36 11,07  0,94 9,89 mg KOH/g 

6 Bilangan penyabunan - 198,99 8,79 172,91 mg KOH/g 

Asam lemak bebas 21,24 3,62 0,62 5,017 % 

7 Kenampakan Hijau gelap 
dan kental 

kuning 
kecoklatan, keruh Kuning, encer Kuning tua, encer  

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Dari hasil penelitian mengenai karakteristik minyak nyamplung (Callophyllum inophyllum) sebagai 
sumber energi alternatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Rendemen yang dihasilkan dari proses ekstraksi mekanis minyak nyamplung sebesar 44,7% dari biji 

yang sudah melalui tahap pendahuluan yaitu pengupasan, dan pengeringan.  
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2. Perlakuan suhu 40ºC, 50 ºC dan 60 ºC dan penambahan persentase metanol 10%, 15% dan 20% pada 
proses trans esterifikasi tidak memberikan pengaruh nyata pada, berat jenis dan , viskositas, sedangkan 
pada parameter bilangan asam dan bilangan penyabunan, dan kadar lemak bebas memberikan pengaruh 
yang nyata.  
 

Saran  
Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memaksimalkan rendemen minyak hasil ekstraksi, melaui metode 
pengepressan dan peralatan permesinan. 
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ABSTRAK 
 

Pakanangi (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn.) termasuk ke dalam famili Lauraceae, 
tergolong sebagai penghasil minyak atsiri karena mempunyai ciri khas pohon yang berbau harum pada 
bagian batang maupun akar tanaman apabila dilukai atau terkena sayatan. Tanaman ini sebelumnya dapat 
dengan mudah dijumpai di hutan-hutan alam di Sulawesi maupun di hutan rakyat, namun kini semakin 
jarang dijumpai. Tulisan ini menggambarkan khasiat dan manfaat serta cara pemanfaatan pakanangi di 
Sulawesi Tengah. Kajian dilakukan di daerah Sulawesi Tengah dengan metode survey. Terlihat bahwa 
pakanangi merupakan komoditas Hasil hutan bukan kayu yang potensial, penghasil minyak atsiri, dari batang 
dan akarnya mengandung senyawa aromatik yang dapat digunakan sebagai parfum. Warna minyak yang 
dihasilkan adalah kuning muda – kuning dengan kadar safrol 90-98%. Kayunya dapat digunakan sebagai 
bahan bangunan namun masyarakat Sulawesi Tengah lebih mengeksploitasi akar pakanangi untuk disuling 
minyaknya sehingga potensi keberadaan tanaman ini di alam makin rendah.  
 
Kata kunci : pakanangi (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn.), pemanfaatan, Sulawesi Tengah 
 

 

LATAR BELAKANG 
Pakanangi (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn.) termasuk ke dalam famili Lauraceae, 

tergolong sebagai penghasil minyak atsiri. Hal tersebut dikarenakan tanaman ini mempunyai ciri khas pohon 
yang berbau harum pada bagian batang maupun akar tanaman apabila dilukai atau terkena sayatan. 
Pakanangi ini merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan dari Sulawesi Tengah 
selain rotan dan damar (BPS Sulteng, 2007).  

Pakanagi di Sulawesi dikenal dengan nama pakanangi atau palio sedangkan di Jawa dikenal dengan 
nama kipedes, kisereh, telasih (Departemen kehutanan, 2002; Zuhut et al., 2013). Tanaman ini sebelumnya 
dapat dengan mudah dijumpai di hutan-hutan alam di Jawa maupun di hutan rakyat, namun kini semakin 
jarang dijumpai. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tanaman ini banyak disukai oleh masyarakat 
karena mempunyai banyak manfaat khususnya baik untuk digunakan sebagai bahan bangunan, sehingga 
menjadi salah satu jenis yang menjadi sasaran utama kegiatan penebangan liar. Hal ini dapat diketahui dari 
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hasil survei di kawasan hutan yang sebelumnya terdapat kisereh saat ini sudah tidak dapat ditemui lagi dan 
hanya meninggalkan tunggak bekas tebangan (Hani et al., 2010). 

Begitu juga kondisi di Sulawesi, tanaman yang lebih dikenal dengan pakanangi ini sebelumnya dengan 
mudah dijumpai di hutan-hutan alam maupun di hutan rakyat. Namun karena eksploitasi yang terus menerus 
tanpa upaya penanaman kembali, membuat C. parthenoxylon (Jack) Meissn) semakin langka. Lebih 
parahnya lagi, eksploitasi tanpa meninggalkan tunggak bekas tebangan seperti di Jawa, sehingga tidak 
terdapat permudaan alaminya. Meskipun merupakan jenis HHBK unggulan, namun masih banyak 
masyarakat yang belum mengenal tentang tanaman ini. Masyarakat umumnya mengeksploitasi untuk 
disuling minyaknya, padahal masih banyak lagi manfaat dari C. parthenoxylon (Jack) Meissn) ini. Oleh 
karena itu, tulisan ini menggambarkan karakteristik, khasiat dan manfaat serta cara pemanfaatan pakanangi 
(C. parthenoxylon (Jack) Meissn) di Sulawesi Tengah. 
 
BAHAN DAN METODE 

Kajian dilaksanakan di desa Lemban Tongoa, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Prop. Sulawesi Tengah,. Kajian 
dilaksanakan dengan metode survey dengan mewawancarai pelaku-pelaku yang memanfaatkan pakanangi 
serta eksplorasi informasi melalui studi pustaka.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik pakanangi (C. parthenoxylon (Jack) Meissn)) 

Pakanangi (C. parthenoxylon (Jack) Meisn) tergolong dalam family Lauraceae, dan Subfamily 
Lauroideae. Tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari Selatan hingga Timur Asia (Bhutan, Burma, 
Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Philippines, Thailand, and Vietnam) (Xi Wen et 
al., 2013). Nama lain dari tanaman ini adalah Re huong (Vietnam), Huang zhang (China), Saffrol Laurel, 
Martaban camphor (English), Dalchini, Ohez, Gondhori (India), Karawe, Hmanthein (Burma), Kayu (Sabah, 
Malaysia) (Sein, C.C. and Mitlöhner, R. 2011). Di Indonesia sendiri mempunyai nama daerah nama daerah 
antara lain Laso, nawfawa, kayu gadis, kayu lada, madang loso, medang loso, medang lesa, medang sahang 
(Sumatra); huru pedas, ki pedas (Sunda); kipedes, kisereh, telasih, selasihan (Jawa); marawali, merang, 
parari, pelarah, peluwari, kapaleh (Kalimantan) dan palio, pakanangi (Sulawesi) (Departemen kehutanan, 
2002; Zuhut et al., 2013). 

C. parthenoxylon (Jack) Meisn) tersebar di Vietnam pada ketinggain 200 m dpl dan tumbuh diantara 
spesies tanaman lain seperti Michelia spp., Phoebe spp., Gironniera subaequalis, Vatica tonkinensis dsb. 
Terkadang ditemukan juga tumbuh pada hutan sekunder yang terdiri atas 5-7 grup tanaman. Biasanya 
menempati lantai atas dari kanopi hutan dan membentuk persentase yang tinggi dari spesies yang ada (Sein, 
C.C. and Mitlöhner, R. 2011). Persyaratan kondisi tumbuh C. parthenoxylon (Jack) Meisn) adalah; curah 
hujan rata-rata 1500 – 3300 mm, jumlah hujan dalam setahun antara 6-7 bulan, suhu rata-rata tahunan 21,5 - 
23°C, rata-rata suhu tertinggi dalam bulan terpanas 32-33°C dan rerata suhu terendah dalam bulan terdingin 
10-14°C (Kha 2004 dalam Sein, C.C. and Mitlöhner, R. 2011). Tanaman ini merupakan tumbuhan liar di 
hutan-hutan basah, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi pada ketinggian tempat 300 - 1.500 m 
dpl (Zuhut et al., 2013). 

C. parthenoxylon (Jack) Meisn) mampu tumbuh pada beberapa jenis tanah. Pertumbuhannya cepat 
pada tanah yang dalam, berpasir dan terairi dengan baik, di bawah tutupan hutan. Pohon dapat diregenerasi 
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dari biji dan terubusan. Regenerasi secara alami dan terubusan umumnya tumbuh bagus pada hutan 
sekunder. Pohonnya akan tumbuh antara 15-25 tahun (JICA, 1996). 

Umumnya suku Lauraceae mempunyai ciri pohon mulai kulit batang hingga ranting yang mengandung 
minyak atsiri, daunnya tunggal, berseling dan berwarna hijau dengan bunga kecil berkelamin dua berwarna 
hijau atau kuning. Bentuk buah buni, berbiji satu, berdaging bulat memanjang (Rismunandar, 1989). Begitu 
juga dengan C. parthenoxylon (Jack) Meisn) yang tergolong tanaman yang selalu hijau (evergreen tress) 
dengan batang yang lurus besar dan mampu mencapai ketinggian hingga 30 m serta diameter setinggi dada 
60-70 cm (Kha 2004 dalam Sein, C.C. and Mitlöhner, R. 2011). Batang bulat, diameter mencapai 1 m atau 
lebih, percabangan simpodial, kayunya berbau harum, permukaan kasar, dan berwarna coklat. Daun tunggal, 
letak tersebar, duduk berseling, bentuk oval sampai lonjong, panjang 10-20 cm, lebar 6-15 cm, ujung 
meruncing, pangkal tumpul, tepi rata, tangkai silindris, panjang 5-15 cm, berwarna coklat kemerahan, 
pertulangan daun (melengkung, menonjol, dan berwarna hijau kekuningan), permukaan atas (licin, 
mengkilat, dan berwarna hijau), dan permukaan bawah (sedikit kasar dan berwarna hijau kelabu) (Zuhut et 
al., 2013).  

Bunga majemuk, berbentuk tandan, letak terminal di ketiak daun atau di batang, panjang tangkai 3-5 
cm, kelopak bunga (berbentuk cawan, ujung runcing, dan berwarna hijau), benang sari (halus, berbentuk 
jarum, dan berwarna kuning), putik berbentuk silindris dan berwarna kuning kemerahan, mahkota bunga 
(berlepasan, berbagi 5, ujung tumpul, panjang 3-5 mm, halus, dan berwarna kuning pucat). Jenis ini 
berbunga pada bulan September-November dan waktu panen bahan obatnya yang tepat dilakukan pada bulan 
Juni-Agustus (Zuhut et al., 2013).  

Buahnya berbentuk bulat telur, panjang 5-10 mm, kulit lunak, jika masih muda berwarna hijau dan 
setelah tua berwarna ungu. Buahnya hanya memiliki satu biji, yang memiliki lapisan cokelat pucat. Biji 
berbentuk bulat, keras, diameter 5-8 mm, dan berwarna putih (Kha 2004 dalam Sein, C.C. and Mitlöhner, R. 
2011; Zuhut et al., 2013). Akar tunggang dan berwarna coklat kotor (Zuhut et al., 2013).  

 
Khasiat dan Manfaat C. parthenoxylon (Jack) Meissn) 

Kayu Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) dapat digunakan sebagai bahan konstruksi untuk 
pembuatan bahan-bahan rumah tangga, bilah-bilah lantai, untuk kayu tatahan serta bagus kayunya untuk 
perahu (JICA, 1996). Kayunya berserat dan bagus digunakan untuk furnitur dan lemari (Zhang Ke, 2014). 
Kayunya tahan terhadap serangan rayap sehingga banyak digunakan oleh masyarakat di Ciamis dan 
Tasikmalaya (Hani et al. , 2010). Bahkan bahan baku pembuatan arang aktif maupun sebagai bahan bakar 
arang karena mempunyai nilai kalor yang tinggi (Nurhayati et al., 1997).  

Untuk minyak C. parthenoxylon (Jack) Meisn) belum ada nama dagang khusus dalam pasaran minyak 
atsiri dunia. Terkadang minyak ini sering disamakan dengan sassafras oil yang disuling dari tanaman karena 
secara aroma memang sama akibat kadar senyawa safrol yang tinggi di atas 95%. Warna minyak C. 
parthenoxylon (Jack) Meisn) yang dihasilkan adalah kuning muda – kuning dengan kadar safrol 90-98%. 
Utamanya sering disebut dengan minyak pakanangi. Di peredaran domestik sendiri, harga minyak pakanangi 
berkisar Rp. 900.000,-/kg.  

Akar, batang, kulit kayunya serta daun mengandung minyak atsiri, yang secara tradisional digunakan 
untuk mengobati penyakit liver, pencernaan yang terganggu, sakit punggung, lemah syahwat, dan 
meingkatkan peredaran darah (JICA, 1996). Komponen utama dari minyak kulit akar adalah benzil benzoat 



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

370

(52,0%), sedangkan minyak kayu terutama terdiri dari safrole (90,3%) (Moi et al., 1995). Polyphenolic yang 
berasal dari kulit C. parthenoxylon (Jack) Meisn) baik untuk penderita diabetes, karena zat aktifnya dapat 
menurunkan kadar glukosa dalam darah (Jia et al., 2001). Inti buahnya mengandung minyak dan lemak 
(lebih dari 60%), biasanya digunakan pada pabrik sabun (Zhang Ke). 

 
Cara Pemanfaatan C. parthenoxylon (Jack) Meissn) di Sulawesi Tengah 

C. parthenoxylon (Jack) Meisn) dapat ditemukan di lahan perkebunan coklat milik rakyat di Desa 
Namo, dusun Sada Unta, Gunung Panto Lumba Kec. Kulawi, Kabupaten Donggala propinsi Sulawesi 
Tengah (Andianto, 2012). Selain itu berdasarkan pengamatan terdapat juga juga di lahan perkebunan coklat 
milik rakyat yang terletak di desa Lemban Tongoa, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Prop. Sulawesi Tengah Pohon ini 
tumbuh pada lahan dataran tinggi dan pegunungan dengan ketinggian sekitar 800 mdpl. 

Masyarakat Lemban Tongoa mengeksplorasi C. parthenoxylon (Jack) Meisn) yang tersebar secara 
alami di lahan miliknya maupun hutan. Umumnya ekplorasi dilakukan terhadap semua batang tanaman 
sampai ke akarnya, bahkan akar itulah yang utamanya diambil. Sebab kandungan safrol yang terdapat di akar 
lebih tinggi dibandingkan pada batang tanaman sehingga harga akar per kg lebih tinggi dibandingkan harga 
batang per kg (Rp. 750,- dibanding Rp. 400,-). 

Masyarakat memotong pohon C. parthenoxylon (Jack) Meisn) kemudian membaginya dalam beberapa 
bongkahan kayu. Selanjutnya bongkahan batang dan akar tersebut dibawa dengan cara dipanggul untuk 
dikumpulkan di satu lokasi yang dekat dengan akses jalan. Gambaran cara pengambilan pakanangi dapat 
dilihat pada Gambar 1. Selanjutnya tunggak-tunggak dan akar pohon pakanangi tersebut dijual ke lokasi 
pabrik pengolahan minyak pakanangi (PT. Artha) yang ada di Desa Batu Surya, Kec. Sindue Kab. Donggala.  

 

 
Gambar 1. Cara pengumpulan pakanangi di desa Lemban Tongoa 

 

Pada pohon induk Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) tidak ditemukan permudaan alam baik 
tingkat anakan, sapih maupun tiang. Umumnya permudaan alam anakan banyak dijumpai di bawah pohon 
induk pada saat musim hujan, apabila di lantai hutan tidak ada tanaman bawah yang lain. Anakan 
Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) tersebut apabila dibiarkan begitu saja lambat laun akan mati 
dengan sendiri, karena Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) termasuk jenis yang intoleran sehingga 
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tidak tahan terhadap naungan serta tidak mampu bersaing jika ada tanaman bawah yang lain. Hal ini sejalan 
dengan penelitan JICA (1996) yang menyatakan bahwa pada saat muda, pertumbuhan C. parthenoxylon 
(Jack) Meisn) membutuhkan sedikit naungan sedangkan ketika dewasa C. parthenoxylon (Jack) Meisn) 
sangat membutuhkan cahaya. 

Kondisi sedikitnya permudaan alami C. parthenoxylon (Jack) Meisn) serta cara eksploitasi yang tidak 
menyisakan tunggak akar ini agar muncul trubusan membuat keberadaan tanaman ini potensi keberadaan 
tanaman ini di alam makin rendah, bahkan cenderung membahayakan. Di Vietnam sendiri tanaman ini sudah 
dipertimbangkan sebagai tanaman yang keberadaannya sudah kritis membahayakan (Asian Regional 
Workshop, 2013). Jangan sampai hal ini juga terjadi dengan pakanangi (C. parthenoxylon (Jack) Meisn) 
yang ada di Sulawesi Tengah. Perlu kerjasama dari semua pihak untuk menjaga keberadaan tanaman yang 
menjadi andalan HHBK di propinsi Sulawesi Tengah ini. 

.  
KESIMPULAN 

Pakanangi C. parthenoxylon (Jack) Meisn) merupakan komoditas Hasil hutan bukan kayu yang 
potensial di Sulawesi Tengah, penghasil minyak atsiri, dari batang dan akarnya mengandung senyawa 
aromatik yang dapat digunakan sebagai parfum. Warna minyak yang dihasilkan adalah kuning muda – 
kuning dengan kadar safrol 90-98%. Kayunya dapat digunakan sebagai bahan bangunan namun masyarakat 
Sulawesi Tengah lebih mengeksploitasi akar pakanangi untuk disuling minyaknya sehingga potensi 
keberadaan tanaman ini di alam makin rendah.  
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ABSTRAK
Bambu wulung (Gigantochloa verticillata (Wild) Munro), apus (Gigantochloa apuz

Kurz), dan tutul (Bambusa maculata Widjaya) dapat tumbuh di berbagai daerah dan memiliki 
nilai komersil. Sebagai bahan mebel dan kerajinan, kualitas bambu dipengaruhi banyak hal 
antara lain janis dan umur penggunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 
optimal pengerjaan bambu pada jenis dan umur bahan yang berbeda dengan dukungan sifat fisik, 
fisika, dan mekanika sebagai mebel dan kerajinan. Pada penelitian ini diuji kualitas dari tiga jenis 
bambu (wulung, apus, dan tutul) serta umur bambu (2 dan 3) yaitu uji sifat pengerjaan, sifat fisik, 
sifat fisika, dan sifat mekanika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua jenis bambu dan 
umur bambu yang diuji berada dalam kelas pengerjaan I-II. Sifat fisika menunjukkan kadar air, 
penyusutan arah lebar-tebal dan volumetrik kecil dan berat jenis sedang. Sifat mekanika 
termasuk kelas II-IV. Sifat fisik, bambu wulung dan tutul optimal digunakan sebagai bahan 
mebel dan kerajinan karena memiliki warna, kesan raba, tekstur kilap, dan kekerasan yang 
memadai. Kualitas pengerjaan pada umur 3 tahun memberikan peluang yang lebih baik sebagai 
bahan mebel dan kerajinan. 

Kata kunci: mabel, kerajinan, bambu wulung, bambu apus, bambu tutul

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya memiliki hutan 
yang luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari hutan tersebut dihasilkan hasil hutan kayu dan 
non kayu. Pertambahan penduduk di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan 
pertambahan penduduk di Indonesia tersebut, kebutuhan akan kayu juga semakin meningkat. Hal ini 
menuntut penggunaan kayu secara efisien. Kebutuhan kayu untuk industri termasuk mebel dan kerajinan 
dibutuhkan sebesar 57,1 juta m3/tahun,dari hutan alam dan hutan tanaman dihasilkan kayu sebesar 45,8 
juta m3/tahun sehingga menyebabkan defisit kayu sebesar 11,3 juta m3/tahun (Anonim, 2007). Oleh 
karena itu perlu adanya upaya peningkatan pengganti kayu sebagai bahan baku industri, termasuk mebel 
dan kerajinan. Bambu dapat menjadi salah satu alternatif pengganti kayu karena memiliki beberapa 
keunggulan daripada kayu yaitu mudah ditanam, pertumbuhannya cepat, mudah dikerjakan, mudah 
dibelah, mudah dipotong, mudah diampelas, harga relatif murah, buluhnya panjang, batangnya lurus, 
keras serta ulet. 

Bambu merupakan jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Tanaman 
bambu Indonesia ditemukan di dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 0-700 m dpl 
(Verhoef, 1997). Bambu umumnya ditemukan di tempat-tempat terbuka dan daerahnya bebas dari 
genangan air,baik di pekarangan, tegalan maupun di hutan.
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Pemanfaatan bambu harus diperhatikan beberapa faktor yang dapat menentukan  kualitas dan 
kuantitas produk yang dapat dihasilkan, seperti faktor jenis, umur, kadar air, berat jenis, perubahan 
dimensi, kekuatan, keawetan, dan pengerjaan. Dalam pengerjaan bambu sebagai bahan baku mebel dan 
kerajinan, faktor yang mempengaruhi kualitas mebel dan kerajinan antara lain umur, tempat tumbuh, jenis 
bambu, dan bagian batang bambu. 

Menurut Sherma (1980) dalam Suranto (1989) bambu dianggap dewasa setelah mencapai umur 3 
tahun sedangkan menurut Kaseno (1965 dalam Surtiyanto 1987) umur bambu yang bisa dipanen 2 sampai 
5 tahun. Bila dipanen kurang dari 2 tahun maka bambu umurnya kurang memadai untuk penggunaan-
penggunaan yang memerlukan kekuatan.  

Selain umur, jenis bambu juga dapat mempengaruhi kualitas mebel dan kerajinan yang 
dihasilkan. Penelitian ini menggunakan bambu umur 2 dan 3 tahun, menurut Kasmudjo (2005) bahwa 
untuk bahan mebel dan kerajinan bisanya digunakan aneka jenis bambu dengan umur tidak lebih dari 5 
tahun. Namun dalam pemanfaatannya di lapangan masih kurang diperhatikan jenis dan umur bambu 
tersebut, artinya semua jenis dan umur bambu kemungkinan dapat digunakan untuk semua tujuan 
penggunaan.  

Atas dasar informasi tersebut maka perlu dilakukan penelitian ilmiah mengenai kualitas bahan 
baku bambu dari beberapa jenis yaitu bambu wulung  (Gigantochloa verticillata (Wild) Munro); bambu 
tutul (Bambusa maculata Widjaya), dan bambu apus (Gigantochloa apus Kurz) pada umur 2 dan 3 tahun. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan - Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ada 3 jenis (J) yaitu bambu wulung  (Gigantochloa 

verticillata) ; bambu tutul (Bambusa maculata), dan bambu apus (Gigantochloa apus) pada umur (U) 2 
dan 3 tahun yang diambil dari Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (175 m dpl). Bambu 
ditebang 10 cm dari atas permukaan tanah dan dipotong dengan panjang 6 m.  
Alat – Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa: sabit (alat potong lainnya), gergaji tangan, 
pita meter, gelas beker, gergaji lingkar (Craftsman, model no.113 29931), caliper digital (Mitutoyo), oven 
(Memmer), timbangan analitik (Ohaus), Moisture meter(Protimeter, Universal Testing Machine, Baldwin, 
model 60 HVL), mesin dan peralatan bubut (Craftsman), mesin pengampelas berbentuk piringan 
(Emcostar, tipe Kma 34/2), mesin dan peralatan bor (model KTF 16A, Taiwan), mesin dan peralatan 
ketam (Geetech tipe CT-150),desikator, dan gelas ukur.
Cara Kerja  

Bahan bambu dipotong kemudian dikering anginkan dan digergaji sepanjang ± 30 cm, kemudian 
dibelah dengan lebar ± 5 cm dan sebagian lagi dibiarkan tetap utuh. Bambu belah digunakan untuk contoh 
uji sifat fisik, fisika, mekanika (kekerasan), dan sifat pengerjaan bambu yang meliputi penggergajian 
(pemotongan), pengeboran, pengampelasan, dan pengetaman, sedangkan bambu utuh digunakan sebagai 
contoh uji pembubutan. Sifat pengerjaan dilakukan sesuai dengan pedoman ASTM D-1666-64 
(Anonim,1985); sifat fisik berpedoman pada contoh uji untuk identifikasi kayu, dengan pustaka 
Kasmudjo (2010) dengan modifikasi; sifat fisika dan mekanika (kekerasan) berpedoman British Standard
B.S.373 (Anonim, 1957 dan 1983) dan Koch (1964) yang dimodifikasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Sifat Pengerjaan Bambu 

Hasil pengujian sifat pengerjaan bambu berupa nilai cacat-cacat pengerjaan disajikan pada Tabel 1 

berikut:

Tabel 1. Hasil Rata-rata Cacat Pengerjaan Bambu 

Kode
Cacat  Pengerjaan (%)

Penggergajian Pengeboran Pengetaman Pembubutan Pengampelasan

J1U1 24,59 24,58 5,61 19,55 3,16
J1U2 34,44 30,88 2,09 16,12 2,18
J2U1 28,43 26,15 4,81 17,29 2,67
J2U2 41,32 23,36 4,55 20,74 1,41
J3U1 27,45 19,81 0,98 11,50 1,62
J3U2 30,97 29,09 0,70 10,24 0,61

Rata-rata
Total

31,20 25,65 3,12 15,91 1,94

Keterangan : J (Jenis bambu) = J1: Apus, J2: Tutul, J3: Wulung.  U (Umur bambu) = U1: 2 tahun, U2: 3 tahun. 

Tabel 2. Anova Sifat Pengerjaan Bambu (%) 

Sumber Variasi Penggergajian Pengeboran Pengetaman Pembubutan Pengampelasan

Jenis (J) 0,64ns 0,37ns 6,29 * 2,77ns 30,83**

Umur (U) 0,02ns 2,84ns 1,71ns 0,03ns 40,91**

Interaksi (J*U) 2,01ns 0,29ns 0,77ns 0,48ns 0,73ns

Keterangan : ns : tidak berbeda  *:berbeda nyata ** : berbeda sangat nyata 

Hasil uji penggergajian menghasilkan cacat antara dengan rata-rata 31,20%, atau mayoritas 
termasuk agak banyak (kelas II). Berdasarkan faktor jenis bambu, menghasilkan cacat penggergajian 
(pemotongan) antara 24,59 – 41,32% termasuk sedang sampai agak banyak. Pada jenis wulung rata - rata 
diperoleh cacat 29,21%,  jenis apus 29,52%, dan jenis tutul 34,87%. Berdasarkan faktor umur, rata-rata 
cacat penggerjaan penggergajian (pemotongan) pada umur 3 tahun lebih banyak dibandingkan pada umur 
2 tahun dengan nilai berturut-turut 35,58% dan 26,82% termasuk sedang sampai agak banyak (kelas II-
III). Hasil pengujian  anova (Tabel 2) cacat penggergajian bambu menunjukkan bahwa faktor jenis, umur 
dan interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata. Oleh karena itu dalam penggunaannya, faktor jenis 
dan umur dapat dipilih secara bebas, karena tidak mempengaruhi kualitas produk tersebut. Jenis cacat 
yang banyak ditemukan adalah serat terangkat (raised grain).

Hasil uji pengeboran menghasilkan cacat rata-rata 25,65% atau mayoritas termasuk agak banyak 
(kelas II). Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pengeboran antara 19,81 – 30,88% termasuk 
sedikit sampai agak banyak. Jenis wulung diperoleh cacat sebesar 24,45%, jenis apus 27,73% dan jenis 
tutul 24,76%. Berdasarkan faktor umur, rata-rata cacat penggerjaan pengeboran pada umur 3 tahun sedikit 
lebih banyak dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai berturut-turut 27,78% dan 23,51% termasuk 
sedikit agak banyak (kelas II). Hasil analisis varians uji pengeboran menunjukkan bahwa faktor jenis, 
umur, dan interaksi tidak memberikan perbedaan nyata. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat 
tercabik (torn grain).
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Hasil uji pengetaman menghasilkan cacat rata-rata 3,12% atau sangat sedikit (kelas I). 
Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pengetaman antara 0,98 – 4,81% termasuk sangat sedikit. 
Pada jenis wulung rata – rata diperoleh cacat  0,84%, jenis apus 3,85% dan jenis tutul 4,68%. Berdasarkan 
faktor umur, rata-rata cacat penggerjaan pengeboran pada umur 2 tahun sedikit lebih besar dibandingkan 
pada umur 3 tahun dengan nilai berturut-turut 3,8% dan 2,45% termasuk sangat sedikit. Hasil analisis 
varians uji pengetaman menunjukkan bahwa faktor jenis maupun umur bambu tidak memberikan 
perbedaan nyata, sedangkan interaksi memberikan perbedaan nyata, sehingga ke dua faktor sebaiknya 
digunakan bersama-sama. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat terangkat (raised grain).

Hasil uji pembubutan menghasilkan cacat rata-rata 15,91% atau mayoritas termasuk sedikit (kelas 
II). Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pembubutan antara 10,24 – 20,74% termasuk sedikit. 
Pada jenis wulung rata – rata diperoleh cacat sebesar 19,02%, jenis apus 10,87% dan jenis tutul 17,84%. 
Berdasarkan faktor faktor umur, rata-rata cacat penggerjaan pembubutan pada umur 2 tahun sedikit lebih 
besar dibandingkan pada umur 3 tahun dengan nilai berturut-turut 16,11% dan 15,70% termasuk sedikit. 
Hasil analisis varians uji pembubutan menunjukkan bahwa faktor jenis dan umur bambu memberikan 
perbedaan sangat nyata, tetapi interaksi ke dua faktor tersebut tidak memberikan perbedaan nyata. Kedua 
faktor sebaiknya tidak digunakan bersama-sama. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat 
terangkat (raised grain).

Uji pengampelasan menunjukkan hasil cacat rata-rata 1,94%, atau mayoritas termasuk sangat 
kecil (kelas I). Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pengampelasan antara 0,61 – 3,16% termasuk 
sangat sedikit. Pada jenis wulung diperoleh cacat sebesar 1,12%, jenis apus 2,67% dan jenis tutul 2,04%. 
Berdasarkan faktor umur, rata-rata cacat penggerjaan pengampelasan pada umur 2 tahun sedikit lebih 
besar dibandingkan pada umur 3 tahun dengan nilai 2,48% dan 1,40% termasuk sangat kecil (kelas I). 
Hasil analisis varians menunjukkan bahwa faktor jenis dan umur menunjukkan perbedaan nyata serta 
interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata, sehingga faktor jenis dan umur perlu diperhatikan 
dalam penggunaanya. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat berbulu halus (fuzzy grain).

2. Sifat Fisik Bambu 
 Sifat fisik bambu disajikan pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Sifat Fisik Bambu 

Kode Warna Bau Kesan 
raba/tekstur Kilap Keras Berat 

J1U1 Coklat Kehijauan Khas 
Agak Kasar 

sampai Halus 
Suram sampai Agak 

Mengkilap
Sedang sampai 

Agak Keras 
Sedang sampai 

Agak Berat 

J1U2 Coklat Kehijauan Khas Halus 
Agak Mengkilap 

sampai Mengkilap 
Sedang sampai 

Agak Keras 
Sedang sampai 

Agak Berat 

J2U1
Coklat Muda 

Kekuningan dengan 
Tutul Coklat 

Khas 
Agak Kasar 

sampai Halus 
Agak Mengkilap 

sampai Mengkilap 
Sedang Sedang 

J2U2
Coklat Muda 

Kekuningan dengan 
Tutul Coklat 

Khas 
Agak Kasar 

sampai Halus 
Agak Mengkilap 

Sampai Mengkilap 
Sedang sampai 

Agak Keras 
Sedang sampai 

Agak Berat 

J3U1
Coklat Tua 
Kehitaman

Khas 
Agak Kasar 

sampai Halus 
Agak Mengkilap 

sampai Mengkilap 
Sedang sampai 

Agak Keras 
Sedang sampai 

Agak Berat 

J3U2
Coklat Tua 
Kehitaman

Khas Halus Mengkilap 
Agak Keras 

sampai Keras 
Agak berat 

sampai berat 

Keterangan : J (Jenis bambu) = J1: Apus, J2: Tutul, J3: Wulung. U (Umur bambu) = U1: 2 tahun, U2: 3 tahun. 
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Dari identifikasi warna bambu diperoleh warna bambu apus pada umur 2 dan 3 tahun yaitu coklat 

kehijauan; bambu tutul umur 2 dan 3 tahun memiliki warna coklat muda kekuningan dengan tutul coklat; 

dan bambu wulung umur 2 dan 3 tahun memiliki warna batang coklat tua kehitaman. Bau bambu dari 

faktor jenis dan umur diperoleh hasil yang sama, yaitu khas (segar). Kesan raba dan tekstur bambu 

diperoleh hasil yang bervariasi yaitu agak kasar sampai  halus. Masing-masing jenis bambu umur  tahun 

memiliki kesan raba agak kasar sampai halus, sedangkan untuk umur 3 tahun pada bambu apus dan 

wulung memiliki kesan raba halus. Semua jenis bambu pada umur 2 dan 3 tahun pada penelitian ini 

memberikan kesan kilap yaitu suram-agak mengkilap, kecuali pada bambu wulung umur 3 tahun yang 

memberikan kesan kilap yang baik yaitu mengkilap. Kekerasan bambu diperoleh hasil yang relatif sama 

yaitu sedang, agak keras sampai keras dengan didominasi kekerasan sedang. Bambu apus umur 2 dan 3 

tahun memberikan kekerasan sedang sampai agak keras; bambu tutul umur 2 tahun memberikan 

kekerasan sedang dan umur 3 tahun memiliki kekerasan sedang sampai agak keras; sedangkan bambu 

wulung umur 2-3 tahun memberikan kekerasan sedang agak keras – keras. Berat bambu diperoleh hasil 

untuk bambu apus umur 2 dan 3 tahun memiliki berat sedang sampai agak berat; bambu tutul umur 2 

tahun memiliki berat sedang dan umur 3 tahun sedang sampai agak berat, sedangkan bambu wulung umur 

2 tahun memiliki berat sedang sampai agak berat dan umur 3 tahun memiliki berat agak berat sampai 

berat. Berdasarkan beratnya maka jenis dan umur bambu 2-3 tahun berpeluang sebagai bahan mebel 

(tertentu) dan kerajinan. 

3. Sifat Fisika Bambu 
 Sifat fisika bambu pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Rata-rata Sifat Fisika 

Kode

Sifat Fisika

Kadar air
Berat
Jenis

Penyusutan
arah lebar (%)

Penyusutan arah 
tebal (%)

Penyusutan 
volumetrik (%)

J1U1 12,94 0,6 1,68 5,1 14,64
J1U2 13,25 0,61 1,82 5,83 16,01
J2U1 13,08 0,55 1,52 5,61 13,74
J2U2 13,15 0,6 1,65 5,78 13,48
J3U1 12,98 0,6 1,89 5,94 15,92
J3U2 13,09 0,72 1,65 6,14 15,22

Rata-rata Total 13,08 0,61 1,70 5,73 14,84
Keterangan : J (Jenis bambu) = J1: Apus, J2: Tutul, J3: Wulung. U (Umur bambu) = U1: 2 tahun, U2: 3 tahun. 

Tabel 5. Anova Sifat Fisika Bambu 

Sumber Variasi
Kadar air

Berat jenis
Penyusutan

arah lebar (%)
Penyusutan arah 

tebal(%)
Penyusutan 

Volumetrik (%)KU (%)

Jenis (J) 0,31ns 3,44ns 0,15ns 0,56ns 3,36ns

Umur (U) 0,01ns 4,97 * 0,01ns 0,74ns 0,05ns

Interaksi (J*U) 0,37ns 1,38ns 0,28ns 0,16ns 0,78ns

Keterangan  :    ns: tidak berbeda *:berbeda nyata ** : berbeda sangat nyata 
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Hasil uji kadar air (kering udara) bambu dengan rata-rata 13,08% termasuk memadai. 

Berdasarkan faktor jenis bambu, rata-rata kadar air kering udara relatif hampir sama yaitu jenis tutul, jenis 

apus dan wulung berturut-turut 13,11% ; 13,10% dan 13,04%. Berdasarkan faktor perbedaan umur, rata-

rata kadar air kering udara pada umur 3  tahun sedikit lebih besar dibandingkan pada umur 2 tahun 

dengan nilai berturut-turut 13,16% dan 13,00%.  Hasil analisis varians uji kadar air (kering udara) bambu 

bahwa faktor jenis, umur serta interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata. 

Hasil uji berat jenis bambu menghasilkan nilai rata-rata 0,61 mayoritas termasuk sedang. 

Berdasarkan faktor jenis bambu rata-rata berat jenis paling besar pada jenis wulung sebesar 0,72, apus 

sebesar 0,60 dan tutul sebesar 0,57. Yang termasuk kedalam berat jenis berat 0,60 – 0,90 sebanyak 50%, 

sedang 0,40 – 0,60 sebanyak  50%. Berdasarkan umur, rata-rata berat jenis pada umur 3 tahun lebih besar 

dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai rata-rata berturut-turut 0,64 dan 0,58 termasuk sedang 

(66,67%) sampai berat (33,33%). Hasil analisis varians uji berat jenis bambu menunjukkan bahwa faktor 

jenis serta interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata, sedangkan umur menunjukkan perbedaan 

nyata. Faktor umur diduga memberikan peran lebih terhadap kualitas bambu. Penggunaan setiap umur 

dan semua jenis secara bersamaan akan memberikan peran kualitas bambu untuk bahan mebel dan 

kerajinan.

Hasil uji penyusutan arah lebar bambu menurut perbedaan jenis dan umur menghasilkan nilai 

rata-rata 1,70 %, termasuk kecil. Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil ke tiga jenis bambu antara 1,52 – 

1,89 % termasuk kecil dan sedikit bervariasi. Pada jenis wulung menghasilkan  penyusutan arah lebar 

1,77 %, jenis apus 1,75 % dan jenis tutul 1,58 %. Berdasarkan faktor umur, rata-rata penyusutan arah 

lebar pada umur 3 tahun lebih besar dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai berturut-turut 1,70 % 

dan 1,69 % termasuk kecil. Hasil anova penyusutan arah lebar bambu menunjukkan bahwa faktor jenis, 

umur, serta interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata. 

Hasil uji penyusutan arah tebal bambu menurut perbedaan jenis dan umur menghasilkan nilai 

rata-rata 5,73 %, termasuk agak kecil. Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil ke tiga jenis bambu antara 

3,79 – 6,39 % termasuk kecil dan sedikit bervariasi. Pada jenis wulung menghasilkan  penyusutan arah 

tebal 6,04 %, jenis apus 5,46 % dan jenis tutul 5,69 %. Berdasarkan faktor umur, rata-rata penyusutan 

arah lebar pada umur 3 tahun lebih besar dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai berturut-turut 5,92 

% dan 5,55 % termasuk agak kecil. Hasil anova penyusutan arah tebal bambu menunjukkan bahwa faktor 

jenis, umur, serta interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata.  

Uji penyusutan volumetrik bambu menurut perbedaan jenis dan umur menghasilkan nilai rata-rata 

14,84 % termasuk agak kecil. Berdasarkan faktor jenis bambu, rata-rata penyusutan volumetrik paling 

besar pada jenis wulung kemudian disusul jenis apus dan tutul dengan nilai berturut-turut 15,57% ; 

15,33% dan 13,61% termasuk agak kecil. Berdasarkan faktor umur, rata-rata penyusutan volumetrik pada 

umur 3 tahun lebih besar dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai berturut-turut 14,90% dan 14,77% 

termasuk agak kecil. Hasil anova penyusutan volumetrik bambu bahwa faktor jenis, umur serta 

interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa ke dua faktor serta 

interaksinya tidak berperan terhadap kualitas bambu terkait penyusutan volumetrik. Oleh karena itu dalam 
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penggunaanya, peran jenis dan umur dapat dipilih secara bebas karena tidak mempengaruhi kualitas 

produk tersebut. 

4. Sifat Mekanika Bambu 
 Sifat mekanika bambu pada penelitian ini disajikan pada Tabel 6 berikut : 

Tabel 6. Hasil Rata-rata Sifat Mekanika 

Kode Kekerasan Tekan Sejajar Serat Tekan Tegak Lurus Serat

J1U1 322,48 258,55 288,02

J1U2 339,49 308,09 292,2

J2U1 336,94 301,63 286,46

J2U2 337,37 384,67 354,16

J3U1 336,32 395,21 316,32

J3U2 415,32 487,86 380,84
Rata-rata Total 347,99 356,00 319,67

Keterangan : J (Jenis bambu) = J1: Apus, J2: Tutul, J3: Wulung. U (Umur bambu) = U1: 2 tahun, U2: 3 tahun. 

Tabel 7. Anova Sifat Mekanika Bambu 

Sumber Variasi Kekerasan
Tekan Sejajar 

Serat
Tekan Tegak 
Lurus Serat

Jenis (J) 3,02ns 40,54** 8,42**

Umur (U) 3,97ns 26,85** 15,26**

Interaksi (J*U) 2,20ns 0,81ns 3,15ns

Keterangan : ns : tidak berbeda  *:berbeda nyata ** : berbeda sangat nyata 

Hasil uji sifat mekanika (kekerasan) bambu rata-rata 347,99 kg/cm² termasuk sedang (kelas kuat 

III). Berdasarkan faktor jenis bambu, besarnya antara 330,99 – 375,82 kg/cm². Pada jenis wulung 

menghasilkan nilai kekerasan 375,82 kg/cm², jenis apus 330,99 kg/cm² dan jenis tutul 337,15 kg/cm². 

Berdasarkan faktor perbedaan umur, rata-rata kekerasan bambu pada umur 3 tahun lebih besar 

dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai berturut-turut 342,31 kg/cm² dan 331,91 kg/cm² termasuk 

kelas diatas menengah. Hasil anova kekerasan bambu bahwa faktor jenis, umur, serta interaksinya tidak 

menunjukkan perbedaan nyata. Oleh karena itu dalam penggunaanya, faktor jenis dan umur dapat dapat 

dipilih secara bebas atau bersama-sama, karena tidak mempengaruhi kualitas produk tersebut dan tetap 

memperhatikan dalam penggunaanya untuk mebel atau kerajinan. 

Hasil uji sifat mekanika (kekuatan tekan sejajar serat) bambu rata-rata 356,00 kg/cm² termasuk 

sedang (kelas kuat III). Berdasarkan faktor jenis bambu, besarnya antara 283,32 – 441,54 kg/cm². Pada 

jenis wulung menghasilkan nilai kekerasan 441,54 kg/cm², jenis apus 283,32 kg/cm² dan jenis tutul 

343,15 kg/cm². Berdasarkan faktor umur, rata-rata tekan sejajar serat bambu pada umur 3 tahun lebih 

besar dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai berturut-turut 393,54 kg/cm² dan 318,46 kg/cm² 
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termasuk kelas kuat IV - III atau rendah sampai diatas menengah. Hasil anova tekan sejajar serat bambu 

bahwa faktor jenis dan umur menunjukkan perbedaan sangat nyata, sedangkan interaksinya tidak 

menunjukkan perbedaan nyata.

Hasil uji sifat mekanika (kekuatan tekan tegak lurus serat rata-rata 319,67 kg/cm² termasuk 

sedang (kelas kuat III). Berdasarkan faktor jenis bambu, besarnya antara 290,11 – 348,58 kg/cm². Pada 

jenis wulung menghasilkan nilai kekerasan 348,58 kg/cm², jenis apus 290,11 kg/cm² dan jenis tutul 

320,31 kg/cm². Berdasarkan faktor perbedaan umur bambu, rata-rata tekan tegak lurus serat bambu pada 

umur 3 tahun lebih besar dibandingkan pada umur 2 tahun dengan nilai berturut-turut 342,40 kg/cm² dan 

296,933 kg/cm² termasuk diatas menengah sampai rendah (kelas IV – III). Hasil anova tekan sejajar serat 

bambu bahwa faktor jenis dan umur menunjukkan perbedaan nyata, sedangkan interaksinya tidak 

menunjukkan perbedaan nyata. 

KESIMPULAN

Jenis bambu wulung, apus dan tutul umur 3 tahun bisa digunakan sebagai bahan semua produk 

mebel dan kerajinan, untuk jenis wulung, apus dan tutul umur 2 tahun hanya bisa digunakan sebagai 

bahan kerajinan karena memiliki sifat mekanika yang rendah.
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendemen tepung, kadar air, kadar pati, kadar gula 
pereduksi dan kadar bioetanol yang dihasilkan dari limbah ampas produksi minyak biji karet melalui 
fermentasi dengan bahan serta durasi waktu fermentasi yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan 
meliputi pembuatan tepung limbah ampas produksi minyak biji karet, penentuan kadar air, kadar pati, 
hidrolisis asam menggunakan H2SO4 dengan konsentrasi 0,2;0,3;0,4;0,5 M, analisis kadar gula pereduksi, 
fermentasi (fermipan dan ragi) dengan waktu fermentasi 24; 48; 72; 96; 120 jam dan analisis kadar etanol. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen tepung limbah biji karet sebesar 37,4%, kadar air 7,56%, 
kadar pati 23,75%, kadar gula pereduksi 18914,8073 ppm (0,5M) dan kadar bioetanol sebesar 3,2% 
diperoleh pada waktu fermentasi 48 jam dengan fermentor fermipan. 

 
Kata kunci : limbah, ampas, biji karet, bioetanol, fermentasi. 
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ABSTRAK 
 

Getah kopal dari pohon Agathis (damar) termasuk klasifikasi getah vernis/laquer dengan ciri proporsi 
yang relatif rendah untuk zat mudah yang mudah menguap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
komposisi getah kopal berdasarkan metode fraksinasi/ekstraksiyang berbeda. Bahan kopal berasal dari 
tegakan damar (Agathis loranthifolia) dari KPH Kedu Selatan. Hasil menunjukkan bahwa melalui 
perendaman dingin secara berturutan dengan berbagai pelarut, fraksi non-polar (terlarut larut toluena dan 
eter) mencakup sekitar 71 % berat total getah sedangkan fraksi semi-polar (terlarut etil asetat) sekitar 19 %. 
Perendaman dingin kopal padat dengan berbagai pelarut secara terpisah menghasilkan pelarut etanol 
melarutkan sekitar 70 % getah yang lebih efektif dibandingkan pelarut standar seperti eter (48 %). Ekstraksi 
panas dengan pelarut heksana dan diklorometana hanya mampu melarutkan 3-8 % berat kopal. Fraksinasi 
dengan eter pada kopal yang digerus sampai halus mampu melarutkannya sampai 83 % sedangkan residunya 
tidak larut dalam etanol (13 %). Data-data di atas menunjukkan bahwa komposisi getahkopal bisa bervariasi 
karena perlakuan awal atau metode ekstraksi. 

 
Kata kunci : Agathis loranthifolia, kopal, getah, ekstraktif, fraksinasi,  

 
 

 

PENDAHULUAN 
Kopal merupakan produk getah resin khususnya dalam kelompok resin vernis dan lakuer (Langenheim 

2003). Getah ini dikenal karena sifat kekerasan atau kepadatan fisik getahnya. Selain itu disebutkan juga 
genera penghasil getah kopal adalah family Leguminosae sub-family Caesalpinioideae dan konifer dari 
daerah tropis, Agathis (Araucariaceae). Di Indonesia, kopal dihasilkan dari spesies Agathis dan diklasifi-
kasikan sebagai kopal manila serta diperoleh dari penyadapan. 

Kopal keras berasal dari leguminosae dan konifer mempunyai perbedaan komposisi kimia sehingga 
menyebabkan kekerasan getah yang berbeda (Langenheim 2003). Kopal konifer didominasi oleh asam 
komunat sedangkan oleh asam ozoat. Sifat tersebut menyebabkan kopal banyak dipakai bahan vernis 
permukaan yang keras (hard varnish), tinta cetak, dan bahan semir. 

Data komposisi kimiawi penyusun kopal dari Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya 
melaporkan sifat fisiko-kimia kopal manila dari Probolinggo (Waluyo dkk. 2004b) serta pembuatan 
vernisnya (Waluyo dkk 2004a). Eksperimen ini merupakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui 
komposisi kimia kopal dengan melakukan fraksinasi berdasarkan polaritas pelarut organik. Pengetahuan ini 
diharapkan mampu menjelaskan sifat padat/keras kopal dari komposisi ekstraknya. 
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BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
Bahan 

Bahan kopal berasal dari tegakan damar (Agathis loranthifolia) dari KPH Kedu Selatan. Pelarut 
organik yang digunakan grade PA dan teknis (etanol 95 %). Indeks polaritas pelarut mengacu padaReichardt 
(2013). 

 
Fraksinasi getah padat pada suhu kamar 

Sebanyak 2 g getah kopal padat dilarutkan dalam 50 ml toluena, eter, etil asetat, dan metanol secara 
berturutan selama 3 jam. Hasil filtrat tiap pelarut disaring dengan kertas saring kemudian pelarutnya 
dikeringkan. Ekstrak kering kemudian ditimbang dan rendemen dinyatakan berdasarkan persen berat awal 
getah. Fraksi residu merupakan fraksi yang tidak larut dalam pelarut-pelarut di atas. 

 
Ekstraksi getah padat melalui pemanasan 

Sebanyak 2 g getah kopal padat dilarutkan dalam 50 ml heksana, diklorometana, dan butanol secara 
terpisah di pelat pemanas selama 30 menit. Hasil ekstrak dan rendemen dihitung dengan cara yang sama 
dengan fraksinasi getah padat pada suhu kamar. Ekstraksi juga dilakukan secara terpisah dengan pelarut 
etanol 95 %, benzena, etanol-benzena, dan eter. 

 
Fraksinasi getah halus pada suhu kamar 

Sebanyak 2 g getah kopal yang telah dihaluskan dalam ukuran 100-200 mesh padat dilarutkan dalam 
50 ml eter, butanol, dan etanol secara berturutan selama 3 jam. Hasil ekstrak dan rendemen dihitung dengan 
cara yang sama dengan fraksinasi getah padat pada suhu kamar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fraksinasi pertama kali dilakukan dalam kondisi getah masih padat atau tanpa pencacahan. Hasil 
ekstraksi secara berturutan (Gambar 1) menunjukkan bahwa toluena mampu melarutkan separuh lebih (52 
%) dari total berat. Dalam hal ini, penjumlahan ekstrak non-polar (toluena dan eter) mampu melarutkan 
sampai 62 % getah padat disusul oleh fraksi semi-polar yang terlarut etil asetat sekitar 19 %. Fraksi tidak 
terlarut (residu) sekitar 10 %. Hal ini dianggap wajar karena ciri khas getah resin yang umumnya didominasi 
fraksi non-polar meski nilai ini lebih rendah bila dibandingkan kelarutan dari kelompok oleoresin.  

Karena tingginya fraksi non-polar ini, maka getah padat dicoba untuk dilarutkan dengan bantuan panas 
dengan pelarut n-heksana, diklorometana, serta butanol yang lebih ke polar medium secara terpisah. Hasil 
menunjukkan (Gambar 2), ternyata n-heksana dan diklorometana tidak mampu melarutkan sampai 10 % 
berat awal meski termasuk kelompok pelarut non-polar seperti halnya eter dan toluena. Toluena dengan 
indeks polaritas 2,4 dianggap lebih sesuai dibandingkan n-heksana dengan indeks polaritas mendekati 0. 
Diklorometana, yang merupakan pelarut standar untuk melarutkan getah pada serbuk kayu (ASTM 2007) 
indeksnya diasumsikan terlalu tinggi (3,1) untuk melarutkan senyawa-senyawa non-polar pada kopal padat 
demikian pula butanol (indeks polaritas 4,0). Hasil ini menunjukkan bahwa ekstraksi dengan panas tidak 
selalu menghasilkan persen ekstraksi yang lebih tinggi dengan semua jenis pelarut non-polar. 
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Gambar 1. Komposisi getah kopal padat (berdasar berat getah)  

dari ekstraksi berturutan dengan berbagai pelarut organik. 
 

 

 
Gambar 2. Kadar terlarut getah kopal padat (berdasar berat getah)  

dari ekstraksi panas secara terpisah dengan berbagai pelarut organik non-polar. 
 
 

Ekstraksi lanjutan dilakukan dengan pelarut non-polar lainnya seperti eter dan benzena, pelarut yang 
lebih polar dan pelarut universal seperti etanol serta pelarut standar dalam ekstraksi kayu menurut ASTM 
(1984) yaitu etanol-benzena (1:2, v/v). Hasil estraksi secara terpisah dengan bantuan panas diperlihatkan di 
Gambar 3. Pelarut non-polar seperti benzena (indeks polaritas 2,7) dan eter (indeks polaritas 2,8) mampu 
melarutkan sampai 40-60 % dari berat semula. Hasil tersebut juga mendekati yang dicapai pelarut toluena 
melalui perendaman dingin. Di lain pihak, pelarut polar seperti etanol (indeks polaritas 5,2) mampu 
melarutkan kopal sampai 73 %. Hal tersebut mengindikasikan persentase komponen polar dalam kopal 
relatif banyak dalam bentuk getah padat. Meskipun demikian, campuran etanol-benzena ternyata hanya 
mampu mengekstrak 32 %. Tidak diketahui secara pasti penyebab rendahnya kelarutan tersebut. Diduga hal 
tersebut berkaitan dengan efektivitas pelarut campuran terhadap getah dalam bentuk padatan. Pelarutan 
hampir sempurna kopal dicapai dengan campuran etanol-toluena (2:1, v/v) tetapi dalam bentuk serbuk halus 
(sekitar 200 mesh) dan media panas mengacu SNI untuk kopal (2011). Fenomena tersebut juga menunjukkan 
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bahwa kondisi fisik getah juga sangat berpengaruh serta efektivitas benzena di dalam campuran tersebut 
lebih rendah dibandingkan toluena.  

 

 
Gambar 3. Komposisi getah kopal padat (berdasar berat getah)  

dari ekstraksi panas secara terpisah dengan berbagai pelarut organik. 
 

Penelitian sebelumnya (Waluyo dkk, 2004a) untuk pembuatan vernis dilakukan pelarutan dengan 
getah kopal halus (40 mesh) dengan pelarut propanol-2 dan etil asetat (1:1,v/v). Fraksinasi akhir dilakukan 
dengan sampel getah yang sudah digerus/dihaluskan antara 100-200 mesh melalui ekstraksi dingin secara 
berturutan. Hasil ekstraksi (Gambar 4) menunjukkan bahwa pelarut eter saja sudah mampu melarutkan 83 % 
getah. Kontras dengan hasil ekstraksi getah padat dengan media panas yang hanya menghasilkan 48 % untuk 
pelarut eter (Gambar 3). Hal ini menunjukkan bahwa komponen non-polar yang sangat tinggi dalam getah 
yang kontras berbeda dengan hasil fraksinasi awal (Gambar 1). Fraksinasi komponen non-polar menjadi 
fraksi asam dan netral sedang dilaksanakan dan akan dilaporkan dalam waktu dekat. Selain itu, komponen 
tidak terlarut (fraksi residu) yang mencapai 13 % dari berat awal. Fraksi residu ini diduga merupakan 
kopolimer dari asam komunat (diterpena) yang memberi sifat kekerasan tinggi pada kopal (Langenheim 
2003), meski sudah dilakukan penggerusan. Residu ini juga bisa merupakan kotoran yang terikut saat 
penyadapan. Waluyo dkk (2004b) mendapatkan kisaran kotoran 2-24 % pada getah kopal dari 3 tempat 
berbeda. 

 

 
Gambar 4. Kadar terlarut getah kopal bentuk bubuk melalui ekstraksi secara berturutan  

dengan berbagai pelarut organik non-polar. 
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KESIMPULAN 

Fraksinasi getah kopal dilakukan melalui berbagai metode dan pelarut organik. Pada fraksinasi di suhu 
kamar dan dalam bentuk getah padat, toluena mampu melarutkan sekitar 52 % getah. Pelarutan getah padat 
dengan panas menghasilkan kelarutan tertinggi (73 %) oleh pelarut etanol. Pelarutan pada getah yang digerus 
atau halus menghasilkan kelarutan 83 % oleh pelarut eter. Berdasarkan hasil di atas, komposisi ekstraktif 
menunjukkan hasil yang berbeda disebabkan oleh perbedaan metode fraksinasi dan perlakuan awal terhadap 
getah. 
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REKAM JEJAK DAN KONTRIBUSI PENGEMBANGAN HASIL HUTAN 
NON KAYU : SEBUAH CATATAN PENGABDIAN 

 
 

Kasmudjo 
 

Fakultas Kehutanan UGM 
 
 

Assalamu alaikum W.W. 
 
Bapak/Ibu/Hadirin yang saya hormati 

Suatu kehormatan yang tak terhingga kepada semua kolega, teman-teman dekat maupun yang lain, 
apalagi pemerhati yang mendalami Bidang Ilmu Hasil Hutan Bukan Kayu atas kehadiran, dukungan dan 
berkenan meluangkan waktu datang pada acara ini. 

Awalnya saya belum sejalan dengan acara ini karena merasa agak berlebihan, apalagi kalau dikaitkan 
dengan Rencana Purna Tugas saya pada 1 Desember 2014 nanti. Sederhana saja saya katakan, karena 
saya pribadi merasa belum memadai dalam menyumbangkan apapun bagi instansi saya khususnya yaitu 
Fakultas Kehutanan UGM, apalagi dunia Kehutanan pada umumnya dan lebih spesifik pada lingkup HHBK. 

Pada perjalanannya setelah saya menerima SK Pensiun (Purna Tugas) pada 5 April 2014 dari 
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kawan-kawan kolega dari Laboratorium HHBK khususnya dan 
Bagian Teknologi Hasil Hutan (THH) pada umumnya agar ada acara yang spesifik, misalnya semacam 
seminar yang terkait HHBK sekaligus katanya, saat ini kan eranya HHBK, sehingga waktunya dapat 
dianggap mendukung. Baiklah, tetapi saya pesan jangan memberatkan dan agar dapat memberi sumbangan 
luaran (out put) yang bermanfaat kedepan. 

Selanjutnya kolega saya khususnya Pak Sigit dan Bu Rini terus melakukan langkah-langkah dan upaya 
untuk mewujudkan acara ini.Insyaallah dari berbagai pihak baik dari birokrat/pemerintah, swasta, asosiasi, 
BUMN/BUMS, DKN, Industri dan lain-lain mendapat sambutan. Terima kasih banyak saya sampaikan. 
Waktu terus berjalan, dan pada akhirnya saya yang diibaratkan terkait acara ini dan siapa tahu ada hal-hal 
penting yang dapat memberi manfaat, maka saya diminta juga membuat tulisan pendek terkait rekam jejak 
saya ini, terutama terkait dengan bidang ilmu HHBK, baik secara akademik teoritis, maupun terapannya 
yang sudah dilakukan yang mungkin bermanfaat bagi HHBK kedepan. 

Oleh panitia saya diminta membuat tulisan dengan tema :Rekam Jejak dan Kontribusi Pengem-
bangan HHBK: Sebuah Catatan Pengabdian.Suatu permintaan yangtidak mudah untuk memenuhinya, 
karena beberapa rekaman tertulis maupun dokumen kurang tersimpan dengan baik.Selain itu kalau dikaitkan 
dengan pengabdian saya menuju HHBK/HHNK yang sekarang, ceritanya panjang penuh liku-liku yang 
kadang-kadang agak lucu juga. Dari sisi akademik maupun penerapannya dalam pengabdian kepada pihak 
lain yang terkait, kadang-kadang juga penuh dengan plus minus juga. 
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Dari sisi akademik saya diterima sebagai CPNS pada 1 Maret 1976 dalam Bidang Ilmu (Pelajaran) 
Pengolahan Hasil Hutan.Sampai tahun 1980 berstatus sebagai Asisten (Ahli) dan setelah Golongan IIIc 
(mulai 1981) baru bisa menjadi Dosen.Senior saya yang banyak membimbing adalah Bapak Ir. 
Moch.Yoesoef disamping Bapak Soenardi B.S.F. Kebetulan Bapak Ir. Moch.Yoesoef adalah ahli 
dibidangnya dan juga Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan. Mulai saat itulah saya dilibatkan dalam 
berbagai penelitian maupun yang lain. Kebetulan saya juga mulai senang menulis artikel atau bahan kajian di 
Majalah Kehutanan Indonesia, Duta Rimba Perum Perhutani (sempat menjadi penulis tetap) dan 
Berita Selulosa Bandungterkait : Anatomi, pulp kertas, komposit, pengeringan dan pengawetan kayu serta 
pemanfaatan limbah industri. Tahun 1981 adalah tahun awal saya meniti pekerjaan sebagai Dosen yang 
sesungguhnya. 

Syarat akademik pertama sebagai Dosen, saya harus mulai mengajar Identifikasi, Struktur dan 
Anatomi Kayu, kemudian Sifat-sifat Kayu (terutama sifat fisika dan mekanika). Menurut senior saya 2 
bidang ilmu tersebut adalah wajib ditempuh dan dikuasai sebelum meningkat ke bidang ilmu lain di 
lingkungan Teknologi Hasil Hutan (waktu itu namanya masih Teknologi Kehutanan). Sejalan dengan itu 
saya juga harus mengajar Pengolahan Hasil Hutan.Saya sempat mengajar dan membenahi Laboratorium 
Struktur dan Sifat Kayu sampai tahun 1989 (9 tahun), dan Pengolahan Hasil Hutan yang didalam materinya 
hanya diisi materi HHBK sekitar 10% HHBK (dua kali kuliah saja). 

 
Bapak/Ibu/Hadirin yang saya hormati 

Selanjutnya padatahun 1982 ada aturan bahwa Dosen di Universitas/Institut non Kependidikan agar 
menempuh AKTA V. Saya kebetulan masuk Akta V angkatan I. Jadi semula kalau SK mengajar dikeluarkan 
oleh Rektor, sesudah itu kalau belum lulus Akta V tidak dikeluarkan SK lagi. Akta V ditempuh selama 1 
tahun dengan 3 acara wajib: pertama mengikuti kuliah/pembekalan 1 (satu)/bulan sekali, menyerahkan 
tugas modul 1 (satu) minggu sekali dan lulus ujian praktek mengajar yang dievaluasi oleh 2 (dua) Dosen 
Senior dari dalam dan luar Fakultasnya. Materi Akta V terdiri dari :Filsafat Ilmu (Pendidikan), 
Perencanaan Pendidikan dan Pengajaran), Metode Pengajaran dan Evaluasi pendidikan dan 
(Pengajaran). Setelah lulus tahun 1983 saya dibebani tambahan sebagai Dosen Matakuliah Pulp dan Kertas 
selama 6 tahun.Bersamaan dengan itu saya harus menempuh Ujian Dinas tahun 1985 dan pendidikan 
Pascasajanaselama 3 tahun dari 1985 – 1988. 

Selama mengajar, penelitian dan publikasi yang saya lakukan masih terkait dengan materi 2 
matakuliah tersebut, misalnya Jenis kayu untuk pulp kertas, dimensi serat dan proporsi sel untuk pulp kertas, 
Sifat-sifat kayu penting untuk berbagai tujuan penggunaan dan lain-lain. Seterusnya kurikulum terus 
berkembang dan tahun 1987 mulai diterapkan SKS, sehingga beberapa matakuliah berubah walaupun ada 
yang tetap, kemudian disusul adanya keharusan menggunakan Kurnas (Kurikulum Nasional)dimana setiap 
Progtam Studi yang didukung Jurusan, harus memiliki sekitar 40 SKS matakuliah baru atau matakuliah lama 
yang dikembangkan. Itulah awal seorang Dosen yang sudah berwenang mengajar harus rangkap bidang ilmu 
karena untuk program studi THH saat itu baru ada sekitar 7 (tujuh) orang Dosen. Saat itu kolega, Dosen di 
THH harus mengasuh 2 matakuliah atau lebih. Saat ituadalah awal saya mengasuh matakuliah 
HHNK/HHBK sebagai Matakuliah Utama kemudian ditambah matakuliah ke dua yaitu mebel dan 
kerajinan (kayu, bambu, rotan). 
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Dalam perjalanan saya sebelum tahun 1992 juga diberi tambahan jabatan tugas dari Fakultas sebagai 
Koordinator Praktikum Laboratorium, kemudian Wakil Fakultasyang mengurusi Bahan dan Peralatan 
Laboratorium. Ditengah tugas-tugas yang banyak, keinginan untuk menulis, meneliti dan mengabdikan 
ilmu dan pengalaman tetap tinggi, misalnya sebagai Tim Penelitian Potensi Jenis Bus putih (semacam 
kayu putihrawa atau gelam) di Papua selatan (Merauke), Tim pengembangan potensi rotan di 
Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, termasuk kerjasama dengan pihak lain/Depertemen untuk aneka 
bidang di Kehutanan, seperti : Evaluasi dan upaya pemanfaatan Pengolahan Hasil Hutan di Riau dan 
Kalimantan Selatan, Proyek Reboisasi di lahan transmigrasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
serta Konsumsi dan peredaran kayudi Region II (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan sebagainya. 

 
Bapak/Ibu/Hadirin yang saya hormati 

 Disela waktulain yang ada saya juga menulis Diktat-diktat yang terkait dengan matakuliah yang 
diasuh maupun lainnya masih dalam lingkup Teknologi Hasil Hutan sekitar 15 buah (diterbitkan oleh : 
Bagian Penerbitan Fakultas Kehutanan UGM). Saat diterapkan SKS sampai sebelum Kurnas, saya juga 
sempat mengasuh matakuliah Pengolahan Hasil Hutan Kayu, Karateristik HHNK, Variasi kayu dan 
Kerajinan Kayusampai tahun 2000. 

Jabatan selanjutnya datang lagi setelah 2 (dua) jabatan terdahulu habis masa jabatannya, yaitu diangkat 
(dipilih) sebagai Sekretaris Jurusan (3 tahun) sampai 1995, sebagai Ketua Jurusan Teknologi Hasil 
Hutan tahun 1995 – 1999 dan Sekretaris SenatFakultas 3 periode sampai tahun 2005.Yang menarik juga 
diberi kesempatan 3 Minggu ke Kyoto dan Nagoya (Jepang) untuk menambah pengalaman ilmu THH. 
Ada yang membanggakan juga saat menjabat sebagai Ketua Jurusan yaitu dapat menyelenggarakan Diklat 
Manager Industri Kayu/Kayu Lapis 2 kali, kerjasama dengan Forest Citra Sejahtera Jakarta (Institusi Uji 
Standar Kualitas Produk Hasil Hutan, swasta). 

Yang bagi saya memberikan kenangan berharga adalah : ikut partisipasi penyusunan Kurikulum 
Politeknik Kehutanan Samarinda, mendirikan Prodi Kehutanan UNTAD Palu dan Prodi Diploma 
UNMER di Madiun, Bersamaan pula kemudian menjadi anggota/Ketua Komisi Pangkat /Jabatan Dosen, 
Ketua/anggota Komisi Pembelajaran dan Skripsi Jurusan sampai tahun 2012. Disamping sebagai Ketua 
Laboratorium HHNK mulai tahun 2000 sampai sekarang dan 3 (tiga) tahun terakhir sampai sekarang juga 
menjabat sebagai Sekretaris Komite Riset Fakultas Kehutanan UGM.Tahun 2008 – 2012 juga sempat 
menjabat lagi sebagai Sekretaris Prodi Jurusan Teknologi Hasil Hutan. 
 
Bapak/Ibu/Hadirin yang saya hormati 

Dengan demikian tahun 2000 adalah tahun saya mulai fokus mengasuh, menekuni dan mengem-
bangkan matakuliah dan Bidang ilmu HHBK secara penuh, disamping Teknologi Pengolahan Mebel dan 
Kerajinan (Kayu, rotan,bambu) sebagai bidang ilmu lain. Matakuliah bidang ilmu HHBK/HHNK terdiri 
dari Pengantar HHNK 3 SKS, Teknologi Pengolahan Produk Ekstraktif (2/1 SKS), Teknologi 
Pengolahan Produk Budidaya (2 SKS), TP. Monokotil dan Bambu (2 SKS).Dua matakuliah terdahulu 
adalah matakuliah wajib, sedang 3 matakuliah berikutnya adalah matakuliah pilihan.Disamping itu juga 
mengasuh matakuliah TP. Mebel dan Kerajinan (2 SKS) (pilihan).Selain itu dapat saya sampaikan bahwa 
semua matakuliah (baik wajib maupun pilihan/sudah tersedia buku ajaryang saya susun (sebagian 
bersama kolega). 
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Bahkan: Teknologi Hasil Hutan suatu pengantar,HHNK suatu pengantar, Rotan dan Bambu, 
dan Produk Ekstraktif Tumbuhan sudah diterbitkan dengan ISBN melalui Penerbit Cakrawala Media 
untuk kalangan luas. Matakuliah HHBK/HHNK juga sempat disajikan secara kolaboratif (tayangan bersama 
semacam Tele conference) dengan Fakultas Kehutanan UNLAM Banjar Baru Kalimantan Selatan.Untuk 
matakuliah TP. Mebel dan Kerajinan sempat kolaborasi penyampaian materi bersama dengan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, ASOSIASI dan Pengusaha Mebel dan Kerajinan. 

Dengan semangat dan cinta HHBK, telahsaya rintis pula penerbitan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian 
Laboratorium HHNKdengan ISBN yang saat ini sudah sampai volume 4 (setahun terbit sekali). Setiap 
Publikasi memuat 5 – 10 hasil penelitian dari mahasiswa, dosen maupun kerjasama dengan pihak lain. 
Angan-angan kedepan kepada yunior generasi penerus saya mengharapkan dengan sangat untuk diteruskan 
dan semakin dikembangkan lebih baik lagi. 
 
Bapak/Ibu/Hadirin yang saya hormati 

Selanjutnya saya sampaikan bagaimana kondisi sarana dan prasarana Laboratorium HHBK/ 
HHNK dari awal.Secara bertahap Laboratorium HHNK juga mulai meningkat fasilitasnya, walaupun belum 
sempurna. Oleh karenanya kalau HHBK ke depan benar-benar akan dikembangkan dan mendukung program 
pemerintah (c/d Departemen/Kementrian) sudah saatnya Perguruan Tinggi bersama Balai-Balai Penelitian, 
Pusat Studi, Pemerhati, Asosiasi, Swasta dan lain-lain harus bersama-sama bangkit dalam menanganinya. 
Materi (teori) yang komprehensif dan up to date yang didukung oleh praktek-praktek nyatadan Labora-
torium/ Penelitian yang memadai sudah saatnya diselaraskan. Dengan susah payah dan didukung oleh 
pendanaan yang relatif terbatas, Lab.HHBK yang secara mandiri di SK - kan mulai tahun 2000,saat ini 
fasilitas sarana prasarana Lab. HHNK sebagai berikut : 
1. Terkait produk minyak atsiri, mampu melakukan penuh (distilasi, uji rendemen dan kualitas produk) 
2. Terkait produk minyak lemak, belum memadai 
3. Terkait produk getah resin, sebagian masih belum memadai 
4. Terkait produk getah karet, belum tersedia 
5. Terkait rotan dan bambu, cukup memadai 
6. Terkait sutera alam, lak dan madu lebah masih terbatas. 
7. Terkait penyamak nabati dan pewarna alami : cukup memadai 
8. Terkait aplikasi minyak atsiri, mulai dirintis misalnya peluang sebagai penghalau/pembunuh 

serangga sumber penyakit. 
9. Terkait peningkatan kualitas bahan pra pengolahan (misalnya pengasapan, aneka acara pengeringan 

dan pengawetan rotan dan bambu, sudah dirintis mulai tahun 2005. 
10. Terkait mebel dan kerajinan (kayu, bambu, rotan) : cukup memadai. 
11. Telah tersedia perpustakaandan jaringan internet sendiri 

Semua informasi tersebut, beserta kondisi Sumber Daya Manusia dan fasilitas yang ada diwujudkan 
dalam Profil Laboratorium Hasil Hutan Non Kayu dan bisa diketahui siapa saja. 
 
Bapak/Ibu/Hadirin yang saya hormati 
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Mulai tahun 2013 setelah kolega Dosen dari Laboratorium HHNK, 2 (dua) orang mendapat gelar S3 
(Doktor), Laboratorium/ Bidang Ilmu HHBK mulai berperan lebih meningkat, terutama dalam penelitian dan 
mengasuh matakuliah di Program Pascasarjana. 

Sejalan dengan dirintisnya Lab. HHBK tahun 1992 dan secara mandiri mulai tahun 2000, aplikasi 
bidang ilmu HHBK telah banyak ikut terlibat dan berperan dalam penelitian dan pengabdian misalnya : 
 

1. Bidang HHBK (Utama) 
a. Menyajikan hasil penelitian pada Seminar tahunan MAPEKI (9 makalah dari 14 kali) 
b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Hutan (termasuk HHBK) : dari Dephut, (dalam Tim). 
c. Peningkatan kualitas produk mebel, rotan dan bambu: dari Deperindag (dalam Tim). 
d. Kajian desain ergonomik mebel kayu dan rotan :dari Deperindag (dalam Tim). 
e. Evaluasi industri pengolahan HHBK di Jawa Tengah: dari Kanwil Dishutbun (dalam Tim). 
f. Potensi getah pinus terhadap kapasitas pabrik-pabrik pengolahan gondorukem di Jawa Tengah 

:Perum Perhutani (dalam Tim). 
g. Inventarisasi dan peluang pemanfaatan potensi bambu di Nusa Tenggara Timur: BPDAS, 

Kupang. (dalam Tim). 
h. Penyusunan Tabel Produksi Sadapan Getah Pinus : Perum Perhutani (dalam Tim). 
i. Penelitian terkait HHBK :  

1).  Minyak atsiri :minyak kayu putih, nilam, ekaliptus, kenanga, terpentin, kapulaga (daun, 
bunga, buah, getah) 

2).  Minyak lemak : tengkawang 
3).  Getah resin : kopal, gondorukem, getah merah, kemenyan, dan lain-lain 
4).  Getah karet : jelutung 
5).  Pewarna alami : jati, mahoni, indigo, nangka, secang, mangga, mangium, ekaliptus, 

ketapang, akasia (daun, kulit, buah, kayu/limbah serbuk). 
6).  Penyamak nabati : mangium 
7).  Produk Budidaya : madu, sutera alam, lak 
8).  Produk berkekuatan : bambu (7 jenis) dan rotan. 
9).  Evaluasi sadapan dan peningkatan produksi getah pinus (Perum Perhutani) (konsultan). 

j. Pembicara/penyaji/pemakalah : 
1).  Sosialisasi Peningkatan Kualitas Produk Mebel Rotan di Jakarta, Cirebon, Solo dan 

Surabaya :dari Deperindag. 
2). Peluang nyamplung sebagai bahan biodiesel/energi di Purworejo, BPDAS Serayu Opak 

Progo. 
3).  Peningkatan usaha perlebahan di Temanggung, Balai Wilayah IV Kehutanan, Magelang 
4).  Peluang ekaliptus Dieng sebagai sumber usaha minyak atsiri (Pelatihan 3 kali). Bappeda dan 

Dinas Sosial Banjarnegara. 
5).  Pengembangan materi kuliah HHNK dari dukungan informasi lapangan di Jawa Tengah. 

Perum Perhutani Kedu Utara dan Banyumas Timur serta Bappeda Banjarnegara. 
6).  Peranan HHBK dalam menunjang konservasi kawasan DAS di Banjarnegara dan 

Wonosobo: BPDAS Serayu Opak Progro dan Bappeda.. 
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7). Kewirausahaan Hasil Hutan (termasuk lingkup usaha HHBK) Unpar Palangka raya 
Kalimantan Tengah. 

8).  Pengabdian : 
������������������������������������#���������\�����^����`�|�����~#�����
��`���#�����\����������������������������������#���#���#�~�����#������#����������
�� ������������ ���#��������� ��#�#��� ���|�� ��ngeringan dan pengawetan tepat guna : 

`#����~#������
 (selengkapnya lihat lampiran) 
 

2. Bidang Teknologi Hasil Hutan^��������������������������#���������\��������|�����������������
a).  Evaluasi kelayakan indust��^�������������������������
�������\����\�������|������\�ti sebagai bahan mebel dan ke��\����^���������������������
�������\��������������������������#�������|��^��������|��������
�����������\����� ��|��#�������������� ������ ����#� ���� ����\����� �������� ���������� ������� ��������

����������������������������#�������|���������������#��������������������������#���������#����
#����^�����#�����������~��������

e). Buku terbitan dengan ISBN : Cara jitu memilih kayu untuk tujuan penggunaan, Tek-
nologi Hasil Hutan (Suatu Pengantar), Mebel dan kerajinan (Teori Dasar dan Aplikasi) 

����� �����#�������|���������������������#���~�`�����������`�����������������������������
��������������������|���������������������#���~�`�����������`�����������������������������
h).  Pengabdian: 
 1).  Peningkatan kualitas bahan baku industri 
� �����������#���������������������������������������������������
 3). Pendayagunaan kayu dari hutan rakyat untuk mebel dan kerajinan 

������������#�������������������������������hari dan pengawetan rendeman panas dingin. 
i).  Pembicara/penyaji/pemakalah : 

���� ~����������\�����|�� ������� #���#� ���� ��|�� ������� ��#���������� ���������� ����� ��� �����
Timur. 

2). Kemundurankualitaskayu rakyat�^�����~�~���|��������������
����������������#���#����������������������#�������#�����|�������������|�^��������������������

������������|�������
��������������������\���������������\�������|��^�������������������������
����������������\�������|������������������|��^��~�����|�������
������|������������������������������^�¡¢~����������

(selengkapnya lihat lampiran) 
 

�����£���£��������|������|�����������
Akhirnya setelah saja mengabdikan diri selama 38 tahun dan pernah menerima penghargaan dari 

����������� ������ ����������� �¤� ������ ��¥¥¦��� ��� ������ ��¤¤��� ���� �¤� ������ ��¤¤§��� ������ ����� ��|��
�������������������������������������������������������khir pengabdian saya sebelum pensiun pada tanggal 
������������¤������������������������������������¨�����������������¡���#���������������ª`�~��������
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hasilnya saya sudah merasa bangga karena dari tahun ke tahun ada kemajuanbidang ilmu HHBK, termasuk 
penelitian, pengabdian, dan kerjasama dengan Laboratorium serta sumbangan pengembangannya dalam 
penerapan walaupun relatif lambat. 

Keinginan dan cita-cita tersebut antaralain : 
1. Laboratorium HHBK/HHNK kedepan menjadi salah satu Laboratorium Unggulan yang banyak 

memberikan karya dan informasi penting bagi institusi, bangsa/Negara dan masyarakat luas. 
2. Mempublikasikan semua hasil penelitian dan pengabdian agar semakin terbuka disampaikan kepada 

masyarakat. 
3. Masih ingin menerbitkan buku terkait HHBK khususnya tentang Produk-produk Hasil Budidaya 

seperti : budidaya lak, sutera alam, madu lebah, jamurpada gaharu dan sebagainya. 
4. Kelengkapan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang masih ralatif terbatas dapat secepatnya 

ditambah dan ditingkatkan. 
5. Cita-cita bahwa Laboratorium HHBK/HHNK adalah salah satu garda terdepan sumber bidang ilmu 

(pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, perpustakaan, jaringan informasi dan lain-lain). 
6. Penggalian info ilmiah HHBKdalam negeri harus semakin nyata digali potensi dan prospeknya kedepan 

bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan Hasil Hutan 
7. Perlu disiapkan strategi pengembangan HHBK ke depan secara optimal, berimbang dan berkelanjutan. 

 
Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan pada hari-hari yang berbahagia ini. Mungkin 

sumbangan saya untuk Kehutanan, Teknologi dan khususnya bidang HHBK belum seberapa, tapi saya 
optimis kedepan akan lebih baik dan berkembang lagi. 

Semoga sumbangan pengabdian saya ini ada gunanya dan dipahami apa adanya dan terima kasih 
banyak. Sangat khusus kepada keluarga, kolega, handai taulan dan siapapun yang selama ini selalu bertemu 
dan bekerja sama dengan Laboratorium HHBK/HHNK Fakultas Kehutanan UGM atau saya pribadi, saya 
sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. 

 
Sekian dan terima kasih. 
 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 
 

     
 

  



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

396

PANITIA SEMINAR NASIONAL HASIL HUTAN BUKAN KAYU 
 

1. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Kehutanan UGM 
Ketua Bagian Teknologi Hasil Hutan 
 

2. Steering Committee : Kasmudjo, M.S. 
Wiratno, M.Sc., 
Teguh Yuwono, M.Sc. 
Prof. Sunardi Prawirohatmojo 
Dr. Sutjipto A.Hadikusumo 
Prof. Tibertius Agus Prayitno, Ph.D.                       
Dr. Sri Nugroho Marsoem 
Dr. J.P. Gentur Sutapa 
Y. Suranto, M.P. 

3. Organizing Committee   
 Ketua I : Dr. Sigit Sunarta  
 Sekretaris I : Rini Pujiarti, S.Hut., Ph.D. 
 Sekretaris II : Rupita Nilansari, S.Hut. 
 Bendahara I : Eliya Wihardini C., S.E. 
 Kesekretariatan : Harry Praptoyo, M.P. 

Shofi Rukhama, S.Hut. 
 

 Seksi-seksi   
 Acara, Makalah dan Pameran : Dr. Ganis Lukmandaru 
   Tomy Listyanto, Ph.D. 

Dr. Ragil Widyorini 
Denny Irawati, Ph.D.   
Agus Ngadianto, M.Sc. 
Yuslina Wari, S.Hut.

 Publikasi, Dokumentasi, Perlengkapan 
dan Transportasi 

: Dr. Widyanto Dwi Nugroho  
Oka Karyanto, M.Sc. 
Zumas Riza Ahmad, S.Hut.  
Khoirul Anam 
Sugiarto

   Fajar Setiaji, S.Hut.
Heriyanto  

 Konsumsi 
 
 
P3K                                        

: 
 
 
: 

Sri Suryani, S.Hut
Tri Rusminingsih 
Purwanti Yuni Lestari 
Ediyanto 
Bayu Rahmatullah 
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SUSUNAN ACARA SEMNAS HHBK 
“PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN 

KAYU (HHBK) DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN HUTAN” 
 

Hari Pertama (Kamis, 6 November 2014) 
 

Waktu (WIB) Acara 
07.30-08.30 Registrasi 
08.30-08.35 Sambutan Ketua Panitia
08.35-08.40 Sambutan Dekan Fakultas Kehutanan
08.40-08.50 Sambutan dan Ucapan Selamat Datang oleh Bupati  Sleman

08.50-09.00 Pembukaan dan Arahan oleh Dirjen BPDAS-PS
09.00-09.10 Penandatanganan MoU Hutan Rakyat Kemitraan dan Sentra Bambu Sleman 
09.10-09.20 Penyerahan SK Bupati Sleman Tentang Sentra Bambu Sleman oleh Bupati Sleman
09.20-09.30 Launching Alat Pengawetan Bambu 
09.30-10.00 Rehat  

Seminar 

Temu Usaha 
Tani/ 

Pameran 

Materi Utama (Moderator : Prof. T.A.Prayitno, Ph.D)

10.00-10.30 
Kementerian Kehutanan : Strategi Kebijakan Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan  Kayu dalam Rangka Kelola Kawasan untuk 
Kesejahteraan Rakyat (Wiratno, M.Sc., Bina Perhutanan Sosial). 

10.30-11.00 
Fakultas Kehutanan UGM : Rekam Jejak dan Kontribusi 
Pengembangan HHNK : Sebuah Catatan Pengabdian Ir. Kasmudjo, 
M.S. (Kasmudjo, M.S., Bagian Teknologi Hasil Hutan). 

11.00-11.15 Fakultas Kehutanan UGM : Penyampaian Usulan Perumusan  
Kebijakan HHNK (Dr. Sigit Sunarta; Ketua Tim Perumus). 

Seminar Sesi I (Moderator : Dr.Ahmad Maryudi)

11.15-11.30 1. Dewan Kehutanan Nasional : Pengembangan Komoditas Hasil 
Hutan Bukan Kayu di KPH (Dr. Agus Setyarso)

11.30-11.45 2. Perum Perhutani : Inventarisasi Kearifan Lokal dalam 
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Mohammad Subagja, M.M). 

11.45-12.00 
3. Koordinator Pendamping JIFPRO Kalimantan Selatan 
:Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Kawasan Hutan Lindung 
Berbasis Perhutanan Sosial (Dr. Mahrus Aryadi) 

12.00-12.30 Sesi Tanya Jawab 

12.30-13.30 Ishoma 
Seminar Sesi II (Moderator Dr. Joko Sulistyo) 

13.30-13.45 1. APHI : Prospek Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Pengelolaan  
Hutan Indonesia (Dr. Bambang Widyantoro). 
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Waktu (WIB) Acara 

13.45-14.00 2. Balai Penelitian Teknologi HHBK NTB: Status Penelitian Hasil 
Hutan Bukan Kayu (Nugraha Firdaus, M.Env.)  

14.00-14.30 Sesi Tanya Jawab 
14.30-15.00 Rehat  

15.00-15.50 

 
Sesi Paralel 1 

 
 

Penyusunan 
Perumusan 
Strategi 
Kebijakan 
HHNK 
(oleh Tim 
Perumus)

15.50-16.40 Sesi Paralel 2 

16.40-16.55 Pembacaan Perumusan Seminar
16.55-17.00 Penutupan oleh Dekan Fakultas Kehutanan

 
 
 
 
 

SUSUNAN ACARA KUNJUNGAN (FIELD TRIP ) 
 

Hari Kedua (Jumat, 7 November 2014) 

Waktu  
(WIB) Acara 

07.30-08.30 Heregistrasi 
08.30-09.15 Perjalanan Ke Bambu Nusa Verde 
09.15-10.00 Kunjungan di Bambu Nusa Verde 
10.00-10.30 Perjalanan ke P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Seni dan Budaya) 
10.30-11.30 Kunjungan ke P4TK 
11.30-13.00 ISHOMA 
13.00-13.45 Perjalanan ke Moyudan 
13.45-14.45 Desa Wisata Tenun HHBK Gamplong 
14.45-15.00 Perjalanan menuju Industri Tunggak Semi Bamboo Handycraft 
15.00-16.00 Kunjungan di Tunggak Semi Bamboo Handycraft 
16.00-16.45 Perjalanan pulang menuju Fakultas Kehutanan UGM 
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Dokumentasi Seminar Nasional Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
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