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FOKUS utama

REKAYASA
ALAT BANTU
PENGUNDUH BUAH
dengan Metode Rangka Susun
Wesman Endom
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor 16610
Telp. (0251) 8633378 ; Fax. (0251) 8633413 E-mail : endomwesman@gmail.com
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ingginya tingkat kerusakan sumberdaya alam hutan
pasca reformasi mengakibatkan banyak hal yang
merugikan kehidupan baik yang bersifat in-situ
maupun ex-situ. Oleh karena itu, sudah selayaknya
ke b i j a ka n ke h u ta n a n n a s i o n a l h a r u s m a m p u
meningkatkan upaya konservasi yang efektif atas
pengelolaan dan pemanenan hutan. Salah satu dukungan
yang diperlukan ialah penyediaan pasokan benih pohon
hutan yang memadai dan berkualitas tinggi untuk
ektensifikasi dan intensifikasi penanaman.
Untuk keberhasilan penanaman, secara genetik benih
harus asli, memiliki daya tumbuh tinggi, potensial, mudah
berkembang biak, bebas hama penyakit serta memiliki
kelembaban yang sesuai, agar sebelum akan disemai dapat
disimpan dengan tahan lama (Luan, 1993). Dari benihbenih terpilih dibuat persemaian sehingga bibit yang
dihasilkan berkualitas dan siap ditanam kapan saja.
Sedangkan untuk pengangkutannya dapat menggunakan
macam-macam wahana antara lain dengan keranjang
(Verstand , 1960).
Dalam dunia usaha kehutanan moderen, teknologi
perbenihan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan
untuk membangun dan mengelola kembali hutan. Banyak
teknologi kini telah digunakan untuk melakukan
perbanyakan bibit, percepatan pembelahan biji untuk
pertumbuhan, ketahanan bibit dari hama penyakit dan
sebagainya, termasuk cara pengangkutan bibit ke
lapangan dengan sistem kabel layang (Endom, Sugilar dan
Sprapto, 2006). Pada sisi lain, permasalahan yang dihadapi
untuk memperoleh benih yang bermutu baik adalah cara
pengunduhan yang selama ini masih banyak dilakukan
secara konvensional dengan cara memungut buah-buah
yang telah jatuh di tanah, atau memanjat pohon, dan atau
cara memotong ranting. Namun, sekalipun pohon dapat
dipanjat, pemungutan buah/biji yang masak masih tetap
sulit karena berada di pucuk-pucuk dahan pohon cukup
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jauh dan tinggi, sehingga buah atau biji-biji itu jauh dari
jangkauan tangan. Oleh karena itu, dahan/cabang yang
berbuah tersebut biasanya dipotong untuk kemudian
sesudah jatuh di tanah baru dilakukan pengumpulan
benih. Cara pengambilan buah/benih seperti itu lama
kelamaan produksi buah dari pohon itu semakin rendah
(Naning, 2013).
Sebagai antisipasi kesulitan ini maka dibangun
prototipe alat pengunduh benih berupa tower sederhana
dengan konstruksi yang dipasang secara bertahap dengan
sistem sambung susun hingga ketinggian tertentu.
Ketinggian alat yang dapat dicapai saat ini sekitar 11 m,
dan ditambah dengan tongkat pengunduh panjang
3 - 4 m. Namun demikian, pemasangannya memerlukan
keterampilan khusus, karena itu perlu ada semacam
transfer keahlian sebelum dioperasikan.
Rekayasa Alat ini dimaksudkan untuk Menunjang
kemudahan dalam pengunduhan buah/ benih dari
kebun bibit HTI, dan Memperkecil tingkat kerusakan
sumber penghasil buah/benih akibat cara pengambilan
konvensional dengan cara memotong dahan berbuah.

MENGENAL ALAT TOWER CRANE
Model prototipe yang dibangun diilhami dari alat
pengantar makanan di rumah sakit yang kemudian bentuk
dan fungsinya dimodifikasi dan dirancang agar bisa dipakai
untuk fungsi alat unduh buah hingga di ketinggian
tertentu, tergantung ketersediaan rangka tower
sambungannya. Modifikasi prototipe alat unduh buah ini
dibangun atas dasar modifikasi alat sejenis tower crane
yakni berupa alat yang dipakai untuk membawa bahan
adukan atau material lainnya pada pembuatan gedunggedung bertingkat. Tower crane senantisa berada di atas
bangunan dan secara bertahap selalu ditambah
ketinggiannya sesuai dengan ketinggian gedung yang
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Gambar 1. Bagian konstruksi rangka tower yang akan ditambahkan (A), bagian tersebut di bawah dan di atas ditambahkan
pada base tower untuk menambah ketinggian (B) dan tower crane sedang beroperasi (C).
(Sumber foto: Dly Trade.com)

sedang dibangun. Karena gedung yang sedang dibangun
bertambah tingginya, maka konsekuensinya tower crane
harus salalu ditambah tingginya. Penambahan tinggi tower
crane dilakukan dengan proses memasukkan satu persatu
bagian dari rangka tower kemudian dikunci (Gambar 1).
Prinsip tower crane ini kemudian diadopsi pada alat
unduh buah, hanya saja perbedaannya penambahan
konstruksi rangka tower dilakukan tidak di atas
sebagaimana pada tower crane canggih (Gambar 1),
melainkan dilakukan dari bawah. Akibat perbedaan itu
tentu berbeda pula sistem dan cara penguncian serta
mekanisme lainnya sehingga bisa membentuk sebuah
tower pengunduh benih.

bangun dari model alat yang akan dibangun seperti pada
Gambar 2.
4

3
2

PROTOTIPE ALAT TOWER UNDUH BUAH DAN CARA
PEMASANGANNYA
Unit tower untuk pengunduh buah dibangun dengan
mekanisme penambah tinggi serupa dengan tower crane,
yakni dengan memanfaatkan peran dari sistem kabel.
Selama ini sistem kabel telah diaplikasikan pada penelitian
pengeluaran kayu, pengangkutan bibit, uji coba kereta
wisata gantung, dan pengerukan lumpur situ. Terkait
dengan keperluan cara mengunduh buah, maka rancang
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Gambar 2. Skema imaginasi tower alat unduh benih
Keterangan : 1. Bagian utama alat dimana ada winch untuk mengangkat
rangka tower sambung, 2. Tower sambung 3. Dudukan
bagian atas tower 4. Tower pada tinggi tertentu
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A

Gambar 3. Bangunan dasar rangka alat unduh benih bertingkat (A), Cara memasukan rangka susun untuk menambah
ketinggian alat (B)
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa No 1 merupakan
komponen rangka tetap (base) dari tower pengunduh
buah ini di mana kemudian satu per satu dari bagian
rangka tower dinaikan pada ruang khusus (2), dan dengan
sistem penguncian maka tower bisa bertambah tinggi
sesuai dengan persediaan konstruksi rangka tower yang
ada (4). Setelah diproses dalam wujud sebenarnya,
konstruksi dari tower pengunduh benih diajikan pada
Gambar 3.

Tower unduh buah, didirikan dengan sistem sambung
susun. Pada pinsipnya berapapun tingginya yang
diinginkan, dapat dicapai sepanjang tersedia unit-unit
penyambung tower tersebut. Namun , mengingat
kotak tempat penyangga masih kurang dalam (hanya
sekitar 35 cm), maka untuk sementara tower baru
disiapkan maksimum sekitar 1 1 m. M ekanisme
penggunaan alat untuk pemungutan benih di pohon
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Mekanisme penggunaan alat untuk pemungutan benih di pohon
No
Komponen
Kegiatan/uraian
1
2
3

4

4

Seperangkat
tower
Unit bagian
tower
Unit
komponen
teratas
Prosedur
pemasangan
alat unduh
buah

Terdiri dari 1 komponen tetap tempat dinaikan satu persatu bagian komponen tower hingga
mencapai ketinggian tertentu. Komponen penyusun tower ada 6 buah.
Pada setiap komponen tower ada 2 pengunci pengikat antara unit komponen tor yang satu
dengan lainnya kecuali komponen unit tower teratas.
Dibaud dengan dudukan dimana kita akan berdiri sehingga akan cukup aman saat
melakukan penganduhan buah. Pada unit tower ini tedapat kuping besi tempat untuk
mengikatkan unit tower dengan seling penguat tower saat selesai diberdirikan penuh
a. Pilih lokasi tempat yang ideal untuk bisa memungut buah berada di sekitar buah yang
akan diambil. Akan lebih baik bila penempatan tersebut juga tidak hanya untuk
mengambil di satu pohon tapi juga untuk pohon di sekitarnya.
b. Tempatkan alat unduh, turunkan ke empat kaki penguat dudukan bila perlu buat lubang
untuk memasang kaki fondasi yang tersedia lalu bau t kencang agar unit ini berada pada
posisi stabil. Bila lapangan terdapat miring, atur dan sesuaikan tinggi kaki agar
permukaan dudukan pengangkat rata.
c. Masukkan dengan posisi agak miring unit komponen tower dan pasang agar berada di
tengah alas pengangkat supaya penarikan berjalan normal.
Vol. 6, No. 1 Edisi Juni, 2017 =

Tabel 1. Lanjutan
No
Komponen

Kegiatan/uraian
d. Buka pengunci yang ada di keempat pojok atas unit alat sehingga saat tongkat winch
diputar tarik alas pengangkat unit komponen bisa ke atas terus sampai melewati
pengunci alas unit tower.
e. Tarik pengunci alas unit tower sehingga unit tower yang terangkat tidak akan dapat turun
lagi.
f. Kunci unit tower yang satu dengan tower kedua, ketiga dan seterusnya sehingga unit
tower yang satu menyatu dengan unit tower lainnya.
g. Kunci unit tower yang telah naik dengan cara memutar ke empat penjepit yang berada
di setiap pojok dari unit alat unduh.
h. Saat ini satu unit tower telah terangkat, kemudian turunkan lagi alas pengangkat dengan
cara memutar balik tongkat di winch hingga bawah dan unit tower kedua, ketiga, dan
seterusnya siap diangkat ulang.
i. Lakukan proses yang sama dari d sampai k, ulangi proses itu hingga semua unit tower
seluruhnya terpasang.
j. Saat pemasangan unit tower dimulai jangan lupa pasang kabel penguat di empat sudut
yang telah disiapkan, sehingga pada saat semua unit tower terangkat tinggal dilakukan
pengencangan dengan cara memasang patok khusus untuk kemudian dipakai sebagai
tempat pengencang seling sehingga tower pengunduh benih betul betul stabil dan
aman.
k. Setelah ke empat kabel penguat posisi tower unduh baru kemudian pemetik dapat naik
ke tower itu sambil membawa tongkat pemotong buah.

Untuk melihat proses menaiki tower unduh ini
disajikan pada Gambar 4. Dari Gambar 4 terlihat tower
sudah terpasang pada lahan datar, sedangkan pada
Gambar 3A tower ini sudah ada roda agar mudah saat
berpindah tempat. Pada lapangan miring alat ini tingginya
sekitar 11 m dengan rincian: tinggi base alat 2,0 m, tinggi

rangka tower (1) = 1,5 m, sedangkan 5 tower selebihnya
tingginya 1,4 m. Dengan demikian tinggi alat = (2,0 + 1,5 + 5
(1,4) = 10,5 m. Ditambah panjang galah sekitar 3,5 m
maka benih pada ketinggian sekitar 14 m dapat dipungut
tanpa harus merusak pohon akibat dipotong dahan atau
cabangnya.

Gambar 4. Seorang teknisi mulai menaiki tower pengunduh buah pada uji coba awal di lapangan P3HH (kiri) dan berada
di puncak tower alat unduh benih (kanan)
=
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A

B

Gambar 5. Pengunduhan buah di atas ketinggian tower (A) dan hasilnya kemudian dipungut (B)

Gambar 6. Pemindahan alat dengan terlebih dahulu mengurangi beberapa rangka dan setelah selesai digunakan,
konstruksi tower unduh buah tampak lebih ringkas
Bila pada satu lokasi semuanya sudah terpungut
buahnya dan harus pindah ke tempat lain, tidak semua unit
komponen tower harus diturunkan. Penurunan komponen
unit tower cukup hanya 3 atau 4 buah, agar tidak akan
banyak mengulang pemasangan. Gambaran saat
memungut buah berada di puncak tower (Gambar 5)
semantara saat pindah tempat tanpa harus menurunkan
semua unit tower disajikan pada gambar 6.
Dengan adanya prototipe alat unduh ini maka masalah
kesulitan pengunduhan buah dapat dikurangi. Kendatipun
demikian, karena alat ini cukup berat dan penangannya
cukup rumit maka mobilitasnya rendah sehingga kurang
praktis dan akan berpengaruh pada rendahnya
produktivitas kerja alat. Namun, manfaat alat tidaklah
sebatas hanya untuk sebagai alat pengunduh buah saja,
6

alat dapat juga digunakan untuk kegiatan lainnya seperti
pengunduhan benih, pemangkasan dahan/cabang yang
memerlukan ketinggian hingga 10 m.

PENUTUP
Prototipe alat unduh buah telah dibangun dengan
sistem susun sambung. Ketinggian alat baru dapat
mencapai ± 11 meter, bila ditambah dengan tinggi orang
dan galah panjang 3,5 m maka tinggi pohon yang dapat
diambil buahnya mencapai ± 14 m. Ketinggian alat dapat
terus disambung misal 18-20 m, namun ruang tempat
mengunci rangka pada base unit tower perlu ditambah
hingga 60 cm agar lebih aman, sementara ruang
pengaman yang ada masih relatif pendek (sekitar 35 cm).
Produktivitas alat ini diperkirakan masih rendah karena
Vol. 6, No. 1 Edisi Juni, 2017 =

waktu penanganan (penyetelan konstruksi) cukup rumit
dan lama serta mobilitas alat di lapangan yang rendah.
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T

idak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sumber
daya hutan masih sangat diperlukan baik sebagai
fungsi lingkungan maupun ekonomi khususnya
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan.
Kendati demikian, kontribusi PNBP terhadap Pendapat
Domestik Bruto (PDB) Nasional saat ini terus menurun dari
sebesar 0,89% pada tahun 2005 menjadi menjadi 0,63%
pada tahun 2013 (Kementerian Kehutanan, 2014). Selama
enam tahun terakhir, rata-rata penerimaan PNBP sektor
kehutanan sebesar Rp 3,9 milyar/tahun terdiri dari hasil
hutan kayu sebesar Rp 2,9 milyar/tahun dan non kayu
sebanyak Rp 1 miliar/tahun (Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan/KLHK, 2016). Sedangkan data tahun
2013 menunjukkan bahwa kontribusi paling besar
penerimaan PNBP dari hasil hutan kayu berasal dari hutan
alam (Gambar 1).

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014 (data diolah)

Gambar 1. Penerimaan PNBP sektor kehutanan tahun 2013
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Dari Gambar 1 tersebut di atas, menunjukkan bahwa
seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan lebih fokus membenahi pengelolaan hutan
alam yang selama ini terancam kelestariannya.
Permasalahan deforestasi dan degradasi hutan akibat
penyerobotan dan alih fungsi kawasan perlu segera
dituntaskan. Bahkan, penataan batas kawasan konsesi
yang menjadi biang konflik sosial hendaknya menjadi
prioritas yang diselesaikan. Permasalahan tersebut
merupakan kunci terwujudnya pengelolaan hutan yang
produktif dan lestari.
Sebenarnya realisasi penerimaan PNBP selama tahun
2010-2015 sangat menggembirakan bahkan melampaui
(101,1%) dari target yang ditetapkan sebesar rata-rata Rp
3,9 trilun/tahun (KLHK, 2016). Namun demikian, realisasi
penerimaan Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) masih
relatif rendah, yaitu hanya 64,5% dari target yang
ditetapkan sebesar rata-rata Rp 1,4 triliun/tahun,
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Selama ini, kebijakan pemerintah cq Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh
peningkatan PNBP masih dilakukan secara konvensional
dengan menaikan tarif harga patokan kayu. Menurut
Astana, Soenarno & Karyono (2014), kebijakan demikian
dinilai sangat memberatkan pelaku ekonomi usaha bidang
kehutanan dan dapat mengganggu kinerja pengelolaan
hutan karena pengaruhnya terhadap biaya dan
keuntungan. Astana et al., (2014) menyatakan bahwa
akibat kenaikan tarif Dana Reboisasi (DR) sebesar USD
0,50/m3 dan PSDH sebesar 10% dari HP maka keuntungan
perusahaan menurun sebesar 22,3%.
Beradasarkan uraian tersebut diatas, kebijakan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
meningkatkan penerimaan PNBP perlu diubah diantaranya
dengan memperhatikan efisiensi pemanenan kayu dan
optimalisasi pemanfaatan potensi limbahnya. Peningkatan
efisiensi pemanenan kayu akan berpengaruh pada
meningkatnya Jatah Produksi Tahunan (JPT) kayu bulat.
Vol. 6, No. 1 Edisi Juni, 2017 =

Tabel 1. Perkembangan realisasi penerimaan PSDH
No.

Tahun

Uraian

Rata-rata

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Target (Rp Triliun)

1,123

1,359

1,304

1,897

1,79

1,071

1,4

2.

Realisasi (Rp Triliun)

0,787

0,869

0,986

0,697

0,827

1,012

0,9

3.

Persentase (%)

70,1

63,9

75,6

36,7

46,2

94,5

64,5

Sumber: Kementerian LHK, 2016 (data diolah)

Makin besar JPT maka makin besar potensi penerimaan
PNBP khususnya dari PSDH dan DR. Sedangkan
pemanfaatan limbah kayu tidak saja dapat menambah
penerimaan PNBP tetapi juga berdampak pada aspek
terbukanya kesempatan kerja dan kesejahteraan
masyarakat di sekitar hutan.
PNBP KONVENSIONAL
Selama ini, kebijakan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan PNBP dari hasil
hutan kayu belum memperhatikan teknologi pemanenan
kayu yang lebih efisien. Penetapan JPT sebagai dasar
perhitungan PNBP masih menggunakan bilangan Faktor
Eksploitasi (FE) sebesar 0,7. Bilangan FE adalah indikator
tingkat efisiensi pemanenan kayu. Sebagai gambaran,
selama satu dasawarsa terakhir penetapan JPT sebanyak
9,1 juta m3/tahun dengan menggunakan bilangan FE 0,7.
Bilangan FE sebesar 0,7 tersebut diduga didasarkan pada
praktek pemanenan kayu tahun 1970-an dimana orientasi
produksi kayu bulat oleh para perusahaan pemilik Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) untuk memenuhi persyaratan
kebutuhan industri pengalohan kayu primer dengan
ukuran dolok berdiameter besar. Padahal, sejak tahun
1990-an efisiensi pemanenan kayu sudah meningkat
seiring dengan perkembangan teknologi dan peralatan
pemanenan kayu.
Selain itu, penetapan bilangan FE tersebut masih
menggunakan besaran satu angka di belakang koma
sehingga perhitungan JPT menjadi tidak optimal. Bahkan,
pengenaan PNBP tersebut juga belum mempertimbangkan potensi limbah kayu dari Batang Bebas Cabang (BBC)
dan limbah kayu dari Batang di Atas Cabang (BAC) yang
cukup banyak. Limbah kayu tersebut sangat potensial
dimanfaatkan untuk mengurangi defisit kebutuhan bahan
baku untuk industri pengolahan kayu. Dengan
dimanfaatkannya limbah kayu diharapkan sedikit banyak
akan menambah penerimaan PNBP karena bertambahnya
volume kayu produksi yang dimanfaatkan.
Di sisi lain, pengenaan PNBP dari Hasil Hutan Kayu
(HHK) selama ini juga masih didasarkan pada Laporan Hasil
Produksi (LHP) kayu bulat dan tidak dari Laporan Hasil
Cruising (LHC). Padahal, penetapan JPT menggunakan
dasar dari LHC tidak bertentangan dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penata -

=

Vol. 6, No. 1 Edisi Juni, 2017

usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.
Dalam Peraturan Menteri LHK tersebut antara lain
menyebutkan bahwa:
1. Pemegang IUPHHK-HA melaksanakan Inventarisasi
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas
sampling 100% sebagai dasar penyusunan rencana
penebangan dalam RKTUPHHK-HA.
2. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam
pelaksanaan ITSP,pohon yang direncanakan akan
ditebang dipasang label ID barcode yang berisi
informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja,
nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi
pohon bebas cabang, dan posisi pohon.
3. Pasal 8 ayat (6) rencana penebangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan
PSDH, DR, dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT). Khusus
terhadap PNT maka paska dikeluarkannya putusan
Mahkamah Agung No. 12 P/HUM/2015 sudah tidak
dipungut lagi.
INOVASI KEBIJAKAN PENGENAAN PNBP
Bertolak dari pengenaan PNBP yang konvensional,
maka paradigma pemungutan dan pengenaan PNBP
khususnya dari HHK dituntut lebih inovatif dan tidak hanya
mendasarkan pada kenaikan tarif. Adanya peningkatan
efisiensi pemanenan kayu, peluang dapat dimanfaatkannya limbah kayu dan perhitungan JPT dengan bilangan FE
dua angka dibelakang koma tampaknya perlu menjadi
bahan dalam pertimbangan kebijakan PNBP dimasa
depan.
1. Efisiensi pemanenan kayu
Hasil penelitian dengan teknologi Reduced Impact
Logging (RIL) menunjukkan bahwa bilangan FE berkisar
antara 0,77-0,88 dengan rata-rata 0,83 tergantung pada
kondisi IUPHHK-HA (Soenarno et al., 2016). Sedangkan
pemanenan kayu dengan teknologi tree length logging
mampu meningkatkan bilangan FE menjadi 0,93 (Idris &
Soenarno, 2015). Dengan dasar JPT konvensional sebesar
9,1 juta m3/tahun maka apabila penetapan JPT tersebut
menggunakan bilangan FE hasil penerapan teknologi RIL
akan diperoleh tambahan volume kayu ± 1,2 m3/tahun dan
dengan teknologi tree length logging sebanyak ± 2,1 juta
m 3 /tahun. Dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas
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jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada
Kementerian Kehutanan dan asumsi besarnya tarif PSDH
rata-rata Rp 760.000/m3, secara peningkatan JPT tersebut
akan berpengaruh pada bertambahnya penerimaan PNBP
dari PSDH sebesar Rp 91,2 milyar/tahun (teknologi RIL)
dan sebesar Rp 159,6 milyar/tahun (teknologi tree length
logging). Apabila dikaitkan dengan realisasi penerimaan
PNBP tahun 2014 sebanyak Rp 1,013 triliun (Kemenlk,
2016) maka kontribusi penerapan teknologi RIL dalam
pemanenan kayu hanya meningkat sebesar 9% tetapi
penerapan metode tree length logging mampu
meningkatkan PNBP sebesar 15,8%.

tentang limbah kayu secara eksplisit tidak tercantum di
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tersebut, kecuali pengertian Kayu Bulat Besar
(KB), Kayu Bulat Sedang (KBS), dan Kayu Bulat Kecil (KBK).
3. Penetapan JPT dengan bilangan FE dua angka
Penetapan JPT dengan menggunakan bilangan FE dua
angka di belakang koma akan menguntungkan
dibandingkan dengan hanya menggunakan bilangan FE
satu angka di belakang koma. Sebagai contoh, apabila
perhitungan JPT tahun 2015 menggunakan bilangan hasil
penelitian (0,80) maka akan diperoleh volume JPT
sebanyak 10,4 juta m3/tahun. Tetapi apabila menggunakan
bilangan FE dua angka di belakang koma (0,83) diperoleh
JPT sebanyak 10,8 juta m3/tahun atau penambahan
volume JPT sebanyak ± 400.000 m3/tahun. Dari contoh
perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
penetapan bilangan FE dengan menggunakan satuan
dua angka di belakang lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya menggunakan satu angka di belakang
koma.

2. Pemanfaatan limbah kayu
Soenarno et al., (2016) menyatakan bahwa potensi
limbah BBC sebesar ± 17% atau sebanyak ± 1,5 juta
m3/tahun sedangkan potensi limbah BAC sebesar ± 10,15%
dari potensi BBC (Idris & Soenarno, 2015) atau ± 0,3 juta
m3/tahun. Potensi limbah tersebut apabila dimanfaatkan
mempunyai nilai ekonomi cukup besar tidak saja bagi
pemegang IUPHHK tetapi juga Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Dengan asumsi limbah tersebut
dimanfaatkan dan dikenakan tarif PSDH sebesar
USD 2/m3 (1 USD = Rp 13.000,-) maka Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memperoleh
tambahan PNBP sebesar ± Rp 45,8 miliar/tahun yang
terdiri dari pemanfaatan limbah BBC sebesar ± Rp 39
miliar/tahun dan limbah BAC sebesar ± Rp 7,8
miliar/tahun.
Hingga saat ini potensi limbah kayu pemanenan baik
yang berasal dari hutan alam maupun hutan tanaman
belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Kendatipun
pemerintah telah mengeluarkan payung hukum melalui
peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.13/menlhk-II/2015 tentang izin usaha industri
primer hasil hutan tetapi perusahaan masih gamang
menerapkan di lapangan karena terkait kepastian
penatausahaan dan besarnya tarif limbah kayu.
Permasalahan ini dinilai sangat penting karena pengertian

4. Penetapan PNBP berdasarkan JPT
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
(2016) menunjukkan bahwa selama tahun 2006-2015
produksi kayu bulat hanya mencapai rata-rata 73,80% dari
JPT (Gambar 2).
Dengan JPT sebesar 9,1 juta m3/tahun dan kinerja
sebesar 73,80%, berarti capaian produksi kayu blat hanya ±
6,7 juta m3/tahun. Dengan demikian, masih tertinggal
sebanyak ± 2,4 m3/tahun potensi produksi kayu yang
seharusnya dapat dipanen dan dimanfaatkan. Tidak
terpanennya potensi kayu tersebut tidak saja merugikan
IUPHHK-HA bersangkutan tetapi bagi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengakibatkan
kehilangan potensi penerimaan PSDH sekitar Rp 181,2
miliar/tahun. Oleh karena itu, sebaiknya pengenaan PNBP
khususnya PSDH didasarkan dari JPT bukan dari LHP
seperti yang selama ini dilakukan.
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Gambar 2. Perkembangan kinerja produksi kayu hutan alam
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Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak
tercapainya target JPT secara teknis disebabkan oleh dua
faktor utama yaitu (1) kondisi cuaca, dan (2) jumlah dan
kondisi peralatan pemanenan kayu yang tidak memadai.
Terdapat empat jenis peralatan pokok dalam pemanenan
kayu yaitu gergaji rantai (chainsaw), traktor sarad, alat
muat bongkar kayu bulat (logs loader) dan truk
pengangkut kayu bulat (trailer logging truck). Untuk
mensiasati kendala cuaca di beberapa IUPHHK-HA
membuat jalan angkutan yang baik (all weather road)
sehingga tidak mengganggu proses transportasi kayu dari
TPn ke TPK/Log yard/Log pond.

PENUTUP
Penetapan JPT sebaiknya tidak lagi menggunakan
bilangan FE konvensional sebesar 0,7 tetapi mempertimbangkan efisiensi pemanenan kayu menjadi sebesar
0,8. Penetapan bilangan FE dengan besaran satu angka
di belakang koma baik secara ekonomi maupun teknis
dinilai merugikan dibandingkan dengan menggunakan
besaran FE dua angka di belakang koma. Pemungutan
PNBP yang didasarkan pada perhitungan produksi aktual
kayu bulat berdasarkan laporan hasil produksi (LHP)
merugikan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Untuk meningkatkan penerimaan PNBP sebaiknya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melakukan berbagai kebijakan teknis antara lain melalui
(a) Penetapan besarnya menggunakan bilangan FE dua
angka di belakang koma, (b) Mendorong diberlakukannya kebijakan penerapan metode tree length logging
pada IUPHHK-HA, (c) Membuat petunjuk pelaksanaan
pemanfaatan limbah kayu khususnya terkait dengan
penatausahaan dan besaran tariff, dan (d) Memberikan
insentif kepada perusahaan yang kinerjanya menunjukkan efisiensi pemanenan dengan menggunakan base
line 0,7.

=

Vol. 6, No. 1 Edisi Juni, 2017

DAFTAR PUSTAKA
Astana S, Soenarno & Karyono, O.K. (2014). Implikasi
perubahan tarif DR dan PSDH terhadap laba
pemegang konsesi hutan dan penerimaan PNBP:
Studi kasus hutan alam produksi di Kalimantan
Timur. Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial dan
Ekonomi Kehutanan, 11 (3), 251-264.
Idris, M.M., Dulsalam, Soenarno & Sukanda. (2012). Revisi
factor eksploitasi untuk optimasi logging.
Prosidings Ekspose Hasil Penelitian Keteknikan
Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. Bogor: Pusat
Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan
Hasil Hutan.
Idris, M.M. & Soenarno. (2015). Penerapan metode tree
length logging skala operasional di areal teknik
silvikultur intensif: Studi kasus di PT Sarmiento
Parakanca Timber, Provinsi Kalimantan Tengah.
Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 33 (1), 19-34.
Kementerian Linglkungan Hidup dan Kehutanan. (2014).
Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2013.
Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Linglkungan Hidup dan Kehutanan. (2016).
Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2015.
Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan
tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak
yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No.P.13/Menhut-II/2015 tentang ijin usaha
industri primer hasil hutan.
Soenarno, Endom W, Basari Z, Dulsalam, Suhartana S &
Yuniawati. (2016). Faktor eksploitasi hutan di Sub
Regional Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hasil
Hutan, 32 (2), 335-348.

11

FOKUS

HUTAN BAMBU RAKYAT
DAN
PEMANFAATANNYA
di Desa Pringga Jurang Utara,
Kabupaten Lombok Timur

Oleh : Zakaria Basari
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
Jl. Gunung Batu
No.: 5Zakaria
Bogor Basari
16610
Oleh
Telp.
(0251)
8633378
;
Fax.
(0251)
8633413.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor 16610
Telp. (0251) 8633378 ; Fax. (0251) 8633413 E-mail :zakaria.basari@yahoo.com

J

aman dahulu bambu di Indonesia hanya dikenal oleh
masyarakat tradisional di pedesaan. Dewasa ini makin
disadari bahwa bambu ternyata merupakan material
multi fungsi, tidak saja untuk keperluan rumah sederhana
seperti peralatan dapur, saluran air kolam, pagar, trucuk
penahan erosi tanah dan tiang penyangga rumah kayu
tetapi juga dapat digunakan sebagai material dekorasi
pada hotel/rumah mewah. Karena nilai seni dan
keunikannya kita dapat menjumpai produk anyaman
bambu banyak menghiasi kamar-kamar hotel berbintang
dan kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan,
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bambu
dapat dibuat bambu lamina yang bernilai ekonomi tinggi
(Sulastingsih & Santoso, 2012). Dengan demikian, tidak
dipungkiri bahwa bambu mempunyai peranan penting
bagi kehidupan sehari hari manusia.
Diperkirakan di dunia jumlah bambu ada 600 – 700
jenis tumbuh di daerah dataran rendah hingga ke daerah
pegunungan dengan ketinggian 3.000 m dpl (Lembaga
Biologi Nasional, 1977). Berdasarkan hasil identifikasi di
laboratorium Indonesia diketahui bahwa jenis bambu yang
ada di Indonesia terdapat sebanyak 143 jenis
(Sulastiningsih, 2015). Di Indonesia bambu selain tumbuh
di areal kawasan hutan secara liar juga mudah ditemukan
dalam skala besar di tanah milik masyarakat pedesaan
sebagai Hutan Rakyat (HR), salah satunya di kabupaten
Lombok Timur. Hingga kini, informasi potensi dan
pemanfaatan bambu di Kapupaten Lombok Timur belum
banyak diketahui karena kurangnya data dan informasi
yang tersedia. Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan
data dan informasi tentang potensi dan pemanfaatan
bambu di desa Pringga Jurang Utara, Kabupaten Lombok
Timur.
Pengumpulan data dilaksanakan di Desa Pringga
Jurang, Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok
Timur pada pertengahan bulan Mei 2015 pada petak kajian
seluas 1600 m2. Teknik pengumpulan data primer
dilakukan dengan pengukuran tinggi dan diameter serta
12

menghitung jumlah batang pada tiap rumpun bambu.
Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan
cara mengadakan pencatatan data dan informasi di
institusi terkait, wawancara kegiatan usaha dengan
pengrajin bambu dan studi literatur.
Potensi Bambu
Berdasarkan hasil inventarisasi hutan bambu pada
areal seluas 1.600 m2 diketahui terdapat 13 rumpun
dengan jumlah 567 batang yang terdiri dari 3 jenis bamboo
yaitu bambu betung (Dendrocalamus asper), bambu
andong (Gigantochloa pseudoarundinacea (Steud.)
Widjaya) dan jenis bambu tali (Gigantochloa apus). Ratarata ukuran diameter bambu betung adalah 18 cm dan
tinggi batang 20 m sedangkan rata-rata ukuran diameter
bambu andong adalah 10 cm dengan tinggi batang 15 m.
Ukuran diameter dan tinggi bambu tali lebih kecil
dibandingkan kedua jenis betung maupun bambu tali.
Luas kebun masyarakat desa adalah 51 ha, ± 40%
atau 20,4 ha diantaranya merupakan hutan bambu dan
60% tanaman campuran milik masyarakat setempat
yang terdiri atas pohon sengon, manglid dan pohon
buah-buahan (Demografi Desa Pringga Jurang, 2014).
Dengan menggunakan dasar hasil inventarisasi seluas
1.600 m2 dan luas hutan bambu 20,4 ha maka potensi
bambu di kebun masyarakat diperkirakan mencapai
72.292 batang atau rata - rata 3.543 batang/ha.
Apabila diasumsikan harga bambu per batang Rp 10.000,maka akan diperoleh nilai ekonomi Rp 722.925.000,-.
Menurut informasi dari beberapa tokoh masyarakat
setempat bahwa pemilik hutan bambu tersebut
berjumlah 15 orang, sehingga penghasilan ekonomi
masyarakat dari pemanfaatan bambu rata - rata
Rp 48.195.500/orang.
Pemanenan
Dari pengalaman tinjauan ke beberapa daerah
diketahui, bahwa tanaman bambu di Indonesia umumnya
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adalah merupakan tanaman bambu simpodial, yaitu
batang–batangnya cenderung mengumpul di mana batang
bambu tua posisinya berada di tengah rumpun sementara
yang lebih muda berada di bagian sisi rumpun. Kebiasaan
masyarakat desa di Indonesia termasuk di Desa Pringga
Jurang pemanenan batang bambu umumnya dilakukan
dengan cara teknik tebang habis semua rumpun bambu.
Kebaikan cara tebang habis ini adalah mudah dan aman
karena sipenebang tidak perlu melakukan
pembersihan/pemapasan ranting–ranting, sedang
kelemahannya kualitas bambu menjadi sangat bervariasi
karena batang bambu yang sudah tua yang memiliki
kualitas baik bercampur dengan yang muda yang
kualitasnya rendah.
Teknik pemanenan bambu yang dilakukan oleh
masyarakat adalah secara manual/tradisional, di mana
penebangan dimulai dari ketinggian ± 15 cm di atas tanah
dengan menggunakan golok yang ukuran panjangnya
berkisar antara 30 – 40 cm. Kemudian bambu yang sudah
ditebang tersebut ditarik keluar dari rumpun, batangnya
dibersihkan dari ranting, selanjutnya disimpan ditempat
yang terbuka dan siap untuk diangkut ke tempat yang
diinginkan. Dalam penebangan rumpun bambu tersebut
tunggaknya ditinggalkan agar dikemudian hari dapat
tumbuh kembali.
Sutiono dan Wardani (2008) menyatakan, bahwa
dalam pemanenan bambu yang pertama kali di panen
adalah batang yang tumbuh pada generasi ketiga, setelah
itu dilakukan pemanen setiap tahun pada batang-batang
bambu generasi keempat, kelima dan seterusnya. Untuk
memperoleh batang yang berkualitas prima sebaiknya
penebangan dilakukan pada musim kemarau. Kemudian
setelah batang bambu tersebut ditarik dan dipangkas
cabang-cabangnya maka batang dipotong-potong menjadi
ukuran 4 meter. Di hutan tanaman bambu juga dilakukan
kegiatan penjarangan yang merupakan penebangan
generasi pertama dan kedua. Penebangan penjarangan ini
sebenarnya merupakan kegiatan pemeliharaan sehingga
batang bambu yang dipungut masih kecil-kecil.
Sistem pemanenan yang diuraikan di atas adalah waktu
pemanenan yang ideal, tetapi yang terjadi di desa yang
dikaji, ternyata waktu penebangan itu disesuaikan dengan
kebutuhan ekonomi pemiliknya, yang penting jika
diameter dan tinggi batangnya sudah sesuai dengan
pesanan konsumen maka bambu itu langsung ditebang.
PEMANFAATAN BAMBU
Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemanfaatan
bambu dilakukan pada pengrajin bambu (home industry)
milik ibu Rose di Desa Montongbetok. Dari hasil
wawancara diperoleh informasi bahwa dari hasil
pembelian bambu sebanyak 4 truk per bulan dengan harga
Rp 9.600.000,- dapat dibuat keranjang sebanyak 2.400
buah dengan nilai jual Rp 12.000.000,- sehingga diperoleh
sebesar Rp 2.400.000,-. Kemudian dari limbah bambu yang
berupa serutan diproses menjadi 50 sangkar burung dan
50 kandang ayam yang laku dijual dengan harga masing-
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Gambar 1. Keranjang ayam (Foto koleksi pribadi, 2013)
masing Rp 50.000,-/unit, sehingga dari hasil penjualannya
ibu Rose mempunyai keuntungan tamhanan sebesar Rp
3.000.000. Dengan demikian keuntungan ibu Rose
mencapai Rp 5.400.000. Bentuk sangkar burung, kandang
ayam dan anyaman bilik bambu dapat dilihat pada Gambar
1.
Penelitian dilanjutkan ke pengrajin gubug bambu Pruga
yang berada di Desa Bujak Kecamatan Batukliang. Gubug
bambu Prayuga ini adalah merupakan gubug antik yang
diletakkan di luar rumah mewah yang biasanya digunakan
untuk istrahat. Hasil wawancara dengan salah seorang
bapak pengrajin menunjukkan, bahwa kemampuan untuk
membuat gubug bambu Pruga rata–rata sebanyak empat
unit/bulan. dengan modal sebesar Rp 3.600.000,-. Setiap
bulan 4 buah gubug pruga tersebut laku dijual dengan
harga Rp 2.000.000,-/pruga. Dengan demikian keuntungan
dari usaha pembuatan 4 unit pruga mencapai Rp
4.400.000,-/bulan. Komponen bangunan gubug pruga
terdiri dari (a) galar sebagai tempat duduk dibuat dari
bambu galah/bambu andong, (b) tiang digunakan bambu
betung, (c) kaso–kaso dibuat dari bambu tali, dan (d) atap
digunakan jerami yang sudah dikeringkan.
Sebagaimana sudah diinformasikan di atas, bahwa
limbah dari pembuatan gubug pruga juga digunakan untuk
pembuatan keranjang, sarang burung, kandang ayam dan
bilik. Pengrajin gubug pruga umumnya terdiri dari empat
kelompok dan saling bekerja sama dengan tugas masingmasing kelompok berbeda. Kelompok pertama yaitu
khusus membuat gubug pruga, kelompok kedua membuat
kandang ayam, kelompok ketiga membuat keranjang dan
sarang burung sedangkan kelompok keempat membuat
bilik untuk bahan diding bangunan pruga. Agar gubug
pruga tersebut mempunyai nilai seni tinggi dan tahan
terhadap pelapukan maka teknik pembuatannya
diperlukan pelatihan khusus dan tambahan bahan
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pengawet. Untuk itu diperlukan pelatihan desain
konstruksi bangunan dan tambahan ilmu di bidang teknik
pengawetan bambu. Selama ini, masyarakat melakukan
proses pengawetan bambu melalui cara pemanasan
secara alami dengan dijemur di pinggir. Subianto dan
Karliati (2001) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan
bambu untuk keperluan mebel dan lain-lain maka
potongan batang bambu yang akan digunakan tersebut
perlu dipanaskan selama ± 4 jam dalam temperatur 1000 C
– 1600 C sehingga diperoleh batang bambu yang sudah
kering dengan kondisi fisik yang stabil dan layak untuk
digunakan. Oleh karena itu, disarankan pemerintah
daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur dapat
mengambil peran dan bekerjasama dengan ahli
pengawetan kayu/bambu dari Perguruan Tinggi dan/atau
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan serta
seniman setempat. Kehadiran seniman setempat sangat
penting agar desain arsitek bangunan tidak mengabaikan
karakteristik dan kearifan lokal yang telah menjadi budaya
masyarakat. Selanjutnya Pemda setempat perlu juga
membantu dalam mempromosikan dan membuka
peluang ekspor, antara lain dengan diikutkan dalam ajang
promosi baik di dalam maupun di luar negeri.
Berdasarkan informasi masyarakat, bambu di Desa
Pringga Jurang Utara kadang-kadang pemilik tanaman
bambu juga memungut rebungnya untuk dijadikan
makanan sebagai gizi makanan untuk keluarganya. Di
China, Korea dan Jepang sayur rebung bambu adalah
merupakan makanan istimewa karena selain rasanya gurih
juga nilai gizinya tinggi. Bahkan bagi masyarakat China
rebung bambu adalah merupakan makanan ritual yang

selalu harus tersaji pada saat memperingati tahun baru
imlek karena hal itu merupakan sebagai tanda bakti
seorang anak terhadap orang tua. Sutiono, Widiarti, dan
Mawazin (2010) menyatakan, bahwa rebung atau tunas
muda calon bambu yang berumur satu minggu adalah
merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi dan
diperdagangkan di pasar tradisional sebagai sayuran yang
gurih rasanya .Di Indonesia jenis sayuran tersebut dikenal
dengan sayur lodeh campur rebung.

PENUTUP
Dari luasan ± 51 ha hutan bambu rakyat di Desa Pringga
Jurang Utara jumlah rata–rata batang bambu mencapai
3.543,7 batang/ha. Jenis bambu terdiri atas bambu betung
(Dendrocalamus asper (Schult), bambu andong/galah
(Gigantochloa pseudoarundinacea (Steud.) Widjaya) dan
jenis bambu tali (Gintocholoa apus (Kurz) Backer ex
Heyne). Salah seorang pengrajin bambu bernama Ibu Rose
dalam pemanfaatan bambu menjadi keranjang, kandang
ayam dan sangkar burung mempunyai keuntungan
rata–rata mencapai Rp 5.300,000,-/bulan. Sedang
keuntungan pengrajin gubug prayuga rata–rata mencapai
Rp 4.400.000,-/bulan. Untuk meningkatkan kualitas hasil
kerajinan bambu maka disarankan pihak pemegang
kebijakan (Pemda) mengadakan pelatihan dengan
mengadakan tenaga ahli pengawetan bambu dari
Puslitbang Hasil Hutan atau dari Seni rupa ITB.
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ejak abad ke XV di Spanyol, kayu telah digunakan
sebagai bahan dasar pembuatan alat musik, seperti
piano, gitar, biola, dan pemukul drum. Hornbostel
dan Sachs (1914) dalam Bennet (2016) membagi alat
musik ke dalam empat kelas berdasarkan sumber getaran
yang menimbulkan suara, yaitu: aerophones, udara dalam
kolom instrumen alat musik bergetar dan menimbulkan
suara; idiophones pada saat seluruh bagian tubuh
instrumen bergetar dan mengeluarkan suara;
membranophones adalah alat musik yang memanfaatkan
membran yang dipukul atau digesek agar bergetar dan
menimbulkan suara; dan chordophones, alat musik
berbunyi dengan menggetarkan senar atau tali (string)
yang memanjang pada dua titik berjauhan. Alat musik
yang menggunakan bahan kayu umunya termasuk dalam
kelompok chordophones, yaitu suara dihasilkan dari
getaran senar atau tali (string) yang diteruskan oleh tubuh
instrumen dan kolom udara yang ada dalam instrumen
tersebut seperti gitar dan biola.
Gitar atau dalam Bahasa Inggris disebut 'guitar'
berasal dari perpaduan Bahasa Persia 'sihtar', Bahasa
Yunani 'kithara', Bahasa Arab 'qitar' dan Bahasa Spanyol
'guittara' (Harper, 2015; Chapman, 2000). Gitar dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai:“alat
musik dengan bahan dari kayu, berleher panjang,
berdawai enam atau lebih, dimainkan dengan memetik
dawai itu dengan jari”.
Gitar merupakan salah satu alat musik yang populer di
masyarakat. Pada tahun 2013, industri musik Amerika
Serikat telah menjual sekitar 1.363.000 gitar akustik dan
1.110.000 gitar elektrik. Pada tahun yang sama, China
telah mengekspor lebih dari 10 juta gitar ke seluruh dunia
(Bennet, 2016). Hal ini menunjukkan alat musik gitar telah
menjadi salah satu komoditi alat musik yang memiliki
pangsa pasar yang besar dan diprediksi akan terus
meningkat.Gitar dikelompokan menjadi dua tipe, yaitu
gitar akustik dan gitar listrik. Gitar akustik adalah gitar yang
menghasilkan nada suara dari dawai yang dipetik tanpa
menggunakan penguat bunyi bertenaga listrik. Gitar listrik
atau dikenal dengan istilah gitar melodi adalah gitar yang
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menghasilkan nada suara dengan bantuan listrik sesuai
dengan melodinya (Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, 2016).
Secara konvensional gitar terbuat dari bahan kayu yang
memiliki sifat akustik yang baik. Badan gitar dibuat dari
lembaran kayu yang disusun, dibentuk, dan direkatkan
membentuk badan gitar, sehingga pada saat dawai dipetik
udara dalam badan gitar mampu beresonansi dan badan
gitar mampu menahan dan memantulkan resonansi
menghasilkan nada seperti yang diinginkan. Bahan
alternatif sebagai pengganti kayu untuk komponen gitar
seperti badan gitar, dudukan grip dan penahan dawai.
Bahan serat karbon, fiberglass, dan high pressure
laminates telah digunakan untuk pembuatan gitar melodi
(electric), namun untuk gitar akustik, kayu masih menjadi
bahan yang paling baik. Jenis kayu yang umum digunakan
untuk gitar akustik adalah rosewood, mahagony, maple,
koa, spruce, cedar, spanish cedar, dan ebony (Chapman,
2000). Jenis kayu yang digunakan termasuk dalam
kelompok kayu mewah dengan nilai jual tinggi memiliki
corak khas yang menarik dan karakteristik bahan yang
memantulkan suara serta menghasilkan melodi yang baik.
Selain digunakan untuk alat musik piano kelompok jenis
kayu mewah juga digunakan sebagai bahan produk kayu
yang bernilai tinggi seperti mebel (Krisdianto et al., 2015).
Ironisnya, kelompok jenis kayu mewah saat ini mulai sulit
diperoleh di pasaran, sehingga perlu dicari jenis kayu
alternatif untuk bahan pembuatan gitar. Tulisan ini
mempelajari jenis kayu Indonesia yang mungkin dapat
dijadikan alternatif dalam pembuatan gitar akustik.

KOMPONEN GITAR KAYU
Kualitas suara yang dihasilkan dari gitar ditentukan
oleh berbagai faktor yaitu pemilihan jenis kayu, ukuran dan
bentuk, pola penguat (bracing pattern), pengukur senar
(string gauge), panjang leher, dan jenis perekat (Johnston
& Boak, 2008). Diantara faktor tersebut, pemilihan jenis
kayu merupakan salah satu faktor utama untuk
menentukan kualitas nada yang dihasilkan oleh gitar
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Gambar 1. Anatomi gitar akustik
(Bennet, 2002, 2016). Sebagian besar kayu utuh pada
umumnya dapat digunakan sebagai komponen gitar,
namun berbagai pertimbangan seperti sifat akustik, corak
gambaran kayu utuh, kualitas pengerjaan, dan kualitas
hasil finishing menjadi penentu dalam pemilihan jenis kayu
untuk gitar. Secara umum komponen gitar dengan bahan
baku dari kayu disajikan pada Gambar 1.
Komponen gitar berbahan kayu dapat dikelompokan
menjadi lima bagian yaitu bagian belakang dan samping
(back and sides), dudukan senar (bridge), papan grip
(fretboard), leher dan kepala (head and neck), dan bagian
muka (top). Pemilihan jenis kayu ditentukan oleh warna,
corak atau tampilan kayu dan berat jenis serta keteguhan
lentur statis (MoE) kayu (Bennett, 2002; Bennett & Balick,
2008). Saat ini, jenis yang telah digunakan oleh luthier
(istilah pengrajin pembuat gitar) adalah jenis kayu
rosewood, mahoni, maple, koa, eboni, dan cedar. Untuk
bagian belakang dan samping digunakan jenis kayu
rosewood (Dalbergia sp.), mahagony (Swietenia sp.),
maple (Acer sp.), dan koa (Acacia koa). Bagian dudukan
senar (bridge) dan papan grip (fretboard) menggunakan
jenis ebony (Diospyros sp.) dan rosewood (Dalbergia sp.).
Bagian leher dan kepala umumnya menggunakan jenis
mahagony (Swietenia sp.), maple (Acer sp.), rosewood
(Dalbergia sp.), dan Spanish cedar (Cedrela odorata L.).
Bagian muka (top) termasuk penyangga (brace), umumnya
16

menggunakan jenis kayu spruce (Picea sp.) (Bennett,
2016).
Kayu rosewood yang digunakan untuk gitar berasal dari
genus Dalbergia yaitu East Indian rosewood (Dalbergia
latifolia Roxb.) dan Brazilian rosewood (Dalbergia nigra
(Vell.) Benth.). Di Indonesia jenis kayu rosewood
(Dalbergia latifolia Roxb.) telah dikenal dengan nama
dagang kayu sonokeling. Kayu sonokeling yang berwarna
gelap dengan corak bergaris memiliki tampilan yang
menarik dan digolongkan dalam kayu mewah (Gambar
2a). Saat ini, kayu sonokeling dapat diperoleh dari hutan di
Jawa, Kalimantan, dan Maluku, dan diperdagangkan
utamanya untuk produk mebel mewah (Krisdianto et al.,
2015). Dengan pertimbangan nilai ekonomi yang lebih
tinggi, peruntukan kayu sonokeling untuk mebel dapat
dialihkan untuk komponen alat musik gitar. Berdasarkan
catatan dalam database Xylarium 1915, jenis Dalbergia
nigra tidak ditemukan di Indonesia, namun beberapa jenis
Dalbergia lain yang ditemukan di Indonesia diantaranya
Dalbergia sissoides Grah. yang tumbuh di Jawa dan
Dalbergia parviflora Roxb. yang tumbuh di Kalimantan.
Nama lokal kayu Dalbergia adalah sonokeling, kayu sono,
sono minahasa (Jawa), kayu lakah, tada, akar laka, garu,
sambutelat (Kalimantan), dan ruroku (Maluku). Jenis lain
dari genus Dalbergia ini dapat digunakan sebagai alternatif
bahan pembuat gitar.
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Gambar 2. Kayu sonokeling (a), kayu mahoni daun lebar (b), mahoni (c), dan aser (d)

Dalam perdagangan kayu dunia, kayu mahagony
merupakan salah satu jenis kayu yang sangat dikenal
diantaranya dengan sebutan kayu merah (red wood). Kayu
mahagony untuk gitar pada umumnya adalah jenis kayu
West Indian mahogany (Swietenia mahagoni L.) dan
Honduran mahogany (Swietenia macrophylla King)
(Bennet, 2016). Kedua jenis kayu mahoni tersebut tumbuh
dan diperdagangkan di Indonesia dengan nama mahoni
atau mahoni daun lebar untuk jenis Swietenia macrophylla
King (Gambar 2b) dan mahoni untuk jenis Swietenia
mahagoni L. (Gambar 2c). Permintaan kayu mahoni daun
lebar terutama dari Amerika Latin sangat tinggi sehingga
menyebabkan eksploitasi jenis mahoni daun lebar
berlebihan. dan diprediksi kayu dari jenis mahoni daun
lebar akan semakin langka, sehingga saat ini jenis mahoni
daun lebar dimasukkan ke dalam Appendix II CITES
(Convention on International Trade in Endangered
Species), yaitu dapat diperdagangkan dengan ijin khusus
dari CITES (CITES, 2013, 2015).
Jenis kayu maple untuk gitar adalah European maple
(Acer pseudoplatanus L.), rock maple (Acer saccharum ssp.
nigrum (F.Michx.) Des.) dan A. saccharum Marshall, serta
Norway maple (Acer platanoides L.). Kayu jenis maple tidak
tumbuh di Indonesia, namun terdapat jenis lain dengan
genus yang sama, yaitu Acer niveum Bl. (Gambar 2d). Dari
pangkalan data Xylarium Bogoriense 1915, Puslitbang
Hasil Hutan, diketahui jenis A. niveum Bl. tumbuh di
beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera dengan
nama lokal madang kapeh panji (Sumbar), pancur mas,
rabak-rabak, karumbuk (Sumut), medang putih (Sumsel),
dan lemuru gading (Bengkulu); Nusa Tenggara Timur
dengan nama lokal: pelmietan, pena hau, welemasa, dan
wawi; Jawa: huru madang, mangprang, huru minyak, ki
cawenes ore, julupang kuning (Jawa Barat). Di Kalimantan
jenis A. niveum Bl. dikenal dengan nama kumai, sedangkan
di Sulawesi dikenal dengan nama tina, keu, atau nilo.
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Jenis kayu cedar untuk gitar adalah jenis western red
cedar (Thuja plicata Donn.ex D.Don) dan Spanish cedar
(Cedrela odorata L.), sedangkan jenis spruce adalah
engelmann spruce (Picea engelmannii Parry ex Engelm.),
European spruce (Picea abies (L.) H.Karst., sitka spruce
(Picea sitchensis (Bong) Carriere), red spruce (Picea rubens
Sarg.). Jenis pohon cedar dan spruce tidak tumbuh di
Indonesia sehingga alternatif kayu yang dapat digunakan
sebagai kayu pengganti kayu cedar adalah kayu dari genus
Cedrela, yaitu Cedrela febrifuga Bl. yang dikenal dengan
nama daerah suren atau surian. Selain pendekatan genus,
kayu pengganti untuk gitar dapat dicari dari pendekatan
berat jenis dan keteguhan lentur statis (MoE) (Wegst,
2006).

SIFAT AKUSTIK DAN PEMILIHAN JENIS KAYU
Faktor yang mempengaruhi kualitas kayu untuk gitar
adalah sifat akustik suatu jenis kayu dalam menghasilkan
nada. Nada yang dihasilkan berasal dari dawai yang
dipetik atau digesek sehingga menimbulkan suara dengan
resonansi udara dalam badan gitar akustik. Kayu utuh
sebagai badan gitar (tonewood) memiliki karakteristik
khusus, diantaranya tampilan dan nada yang dihasilkan
sangat khas. Penggunaan venir tipis yang direkatkan pada
kayu lapis untuk menghasilkan corak tampilan kayu yang
bagus telah dilakukan, namun nada yang dihasilkan oleh
kayu utuh dengan kayu lapis berbeda. Badan gitar yang
terbuat dari kayu utuh (tonewood) menghasilkan nada
yang lebih baik dari kayu lapis walaupun dengan lapisan
venir kayu indah. Walaupun kayu lapis lebih stabil, mudah
dikerjakan dan murah serta mudah diperoleh, namun nada
yang dihasilkan tidak sebagus gitar yang dibuat dari kayu
utuh (Simmons, 2005).
Dalam sebuah pohon, kayu memiliki karakteristik yang
bervariasi dari bagian pangkal, tengah, dan ujung, serta
bagian dekat empulur dan dekat kulit (Panshin & de Zeeuw,
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Keteguhan lentur statis (MOE, Gpa)

1980). Kayu utuh untuk badan gitar sebaiknya diambil dari
batang yang berdiameter besar, agar bagian terasnya
dapat digunakan sebagai badan gitar utuh tanpa harus
menambah atau menyambung bagian tubuh gitar.
Pemilihan kayu untuk komponen gitar mempertimbangkan kualitas kayu yang dapat diukur secara obyektif seperti
sifat fisis dan mekanis, dan kualitas kayu yang diukur secara
subyektif seperti warna, serat, porositas, dan corak. Selain
itu, sifat pengerjaan kayu seperti kehalusan setelah
pengampelasan, pembuatan lubang, perekatan,
pelengkungan, finishing, dan keawetan kayu juga
mempengaruhi kualitas kayu untuk gitar. Pengerjaan kayu
termasuk penggergajian, pengeringan, dan penyimpanan
sebelum pengerjaan juga mempengaruhi kualitas kayu
sebagai bahan gitar, sehingga seleksi material kayu untuk
gitar dilakukan secara hati-hati untuk mendapatkan
material kayu yang baik (Bennet, 2002, 2016).
Pemilihan jenis kayu untuk alat musik dipengaruhi oleh
kecepatan kayu merambatkan suara, karakteristik
impedans (perbedaan potensi menghantarkan gelombang
pada kedua ujung kayu), koefisien radiasi suara, dan
koefisien kehilangan suara. Begitu juga persyaratan kayu
untuk gitar. Faktor-faktor tersebut diatas memiliki
hubungan yang erat dengan kerapatan kayu dan
keteguhan lentur statis (Wegst, 2006). Hubungan antara
keteguhan lentur statis dan kerapatan kayu dalam hal
komponen gitar kayu disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan empat kelompok kayu
berdasarkan kerapatan (g/cm3) dan keteguhan lentur
statisnya (MoE, GPa), yaitu kelompok pertama kayu untuk
dudukan senar (bridge) dengan kerapatan 0,80 – 1,20
g/cm3 dan keteguhan lentur statis 11 – 18 GPa atau
1,12.105 – 1,84.105 kg/cm2; kelompok kedua untuk papan
grip (fretboard) termasuk kepala (headset) adalah kayu
dengan kerapatan 0,60 – 1,2 g/cm3 dan keteguhan lentur
statis 9,18.104 - 1,84.105 kg/cm2; kelompok ketiga kayu
untuk bagian leher (neck) dan bagian belakang dan
samping (back and side) dengan kerapatan 0,45 – 0,9 g/cm3
dan keteguhan lentur statis 8,16.104 - 1,43.105 kg/cm2; dan
kelompok keempat untuk bagian muka (top) dengan
kerapatan 0,4 – 0,6 g/cm3 dan keteguhan lentur statis
8,16.104 - 1,22.105 kg/cm2. Kayu Indonesia yang termasuk
dalam kelompok pertama adalah jenis kayu adalah kayu
eboni hitam (Diospyros ferrea (Willd.) Bakh., D. rumphii
Bakh.), eboni bergaris (Diospyros celebica Bakh., D. lolin
Bakh., D. pilosanthera Blanco), sonokeling (Dalbergia
latifolia Roxb.), ulin (Eusideroxylon zwageri T.&B.), kayu
besi (Homalium foetidum (Roxb.) Benth.), dan sawo
(Manilkara spp.).
Kayu yang tumbuh di Indonesia yang termasuk dalam
kelompok dua adalah jenis yang termasuk dalam
kelompok satu, ditambah dengan beberapa jenis yaitu jati
(Tectona grandis L.f.)., merbau (Intsia palembanica Miq.),
mahoni (Swietenia sp.), dan nyatoh (Palaquium spp.).

Papan grip (fretboards)

Dudukan senar (bridges)
Muka
(tops 1)

Leher (necks)

belakang dan
sisi(backs & sides)

Muka
(tops 2)
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Kerapatan kayu (g/cm3)
Sumber: Bennet (2016)
Keterangan: RC=Western red cedar; NS=Engelmann spruce; ES=European spruce; SS=Sitka spruce; RS=Red spruce; SC=Spanish cedar;
MC=Mediterranean cypress; BM=Bigleaf maple; HM=Honduran mahogany; WM=West Indian mahogany; KO=Koa; EM=European maple;
RM2=Rock maple2; NM=Norway maple; RM1=Rock maple1; ER=East Indian rosewood; BR=Brazilian rosewood; CE=Ceylon ebony;
GE=Gaboon ebony; ME=Macassar ebony

Gambar 3. Pengelompokan jenis kayu berdasarkan keteguhan lentur statis dan kerapatan kayu untuk gitar akustik
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Gambar 4. Penampang kayu eboni bergaris (a), ulin (b), kayu besi (c), nyatoh (d), jati (e), merbau (f), keledang (g), sungkai
(h), kempas (i), angsana (j), agathis (k), durian (l)

Selain memenuhi kriteria kerapatan dan keteguhan lentur
statis, jenis kayu ini memiliki warna khas agak gelap
maupun kemerahan. Jenis kayu yang dapat dikelompokkan
dalam kelompok tiga untuk bagian leher dan bagian
belakang serta sisi samping gitar, dapat digunakan jenis
keledang (Artocarpus sp.), nyatoh (Palaquium spp.) dan
kempas (Koompassia malaccensis L.) serta beberapa jenis
angsana (Pterocarpus spp.). Untuk bagian muka, bisa
digunakan jenis kayu yang memiliki warna cerah seperti
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kayu sungkai (Peronema canescens Jack.) dan damar
(Agathis sp.), serta kayu durian (Durio sp.). Pemilihan
jenis tersebut diatas adalah berdasarkan kerapatan,
keteguhan lentur statis, dan corak yang dimiliki suatu
jenis kayu. Pengujian terhadap sifat akustiknya perlu
dilakukan agar gitar yang dihasilkan dapat memberikan
nada yang pas. Pembuat gitar (luthier) biasanya
memiliki rasa tersendiri dalam pemilihan jenis kayu untuk
gitar.

19

PENUTUP
Indonesia memiliki keanekaragaman pohon penghasil
kayu tinggi. Berdasarkan pendekatan genus dan kesamaan
nilai keteguhan lentur statis serta kerapatan kayu maka
beberapa jenis kayu dapat direkomendasikan sebagai
komponen gitar kayu. Kualitas kayu dari setiap bagian
pohon bervariasi, sehingga perlu pengujian sifat akustik
dari jenis kayu tersebut. Diharapkan dengan pengujian ini
dapat diketahui karakteristik sifat akustiknya sebagai dasar
pemilihan komponen gitar kayu, terutama untuk bagian
badan gitar yang memiliki fungsi meneruskan getaran
dawai dalam bentuk resonansi udara dalam badan gitar.
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ingkat pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai
1,75% (perkotaan) dan 0,52% (perdesaan) dari
tahun 2014 ke 2015 (BPS, 2015). Pertumbuhan
penduduk berbanding terbalik dengan cadangan sumber
energi yang semakin menipis, sehingga menimbulkan
krisis energi global (Olsson, 2002). Sumber energi primer
Indonesia masih tergantung kepada bahan bakar fosil
(batubara, minyak bumi) dengan produksi 353 juta ton
batu bara dan 7,7 Million Stock Tank Barrels (MMSTB)
minyak mentah (ESDM, 2012). Sumber energi fosil juga
dipengaruhi maturitas organik yang pada umumnya
membutuhkan waktu pembentukan jutaan tahun.
Selain masa periode maturitas, emisi CO2 pembakaran
batubara dan minyak juga menjadi perhatian serius dunia.
Emisi CO2 di China diperkirakan mencapai 3 juta ton per
tahun dan di Amerika mencapai sekitar 1,5 juta ton per
tahun (MIT, 2007). Emisi CO2 pembakaran minyak bumi di
kawasan Uni Eropa sebesar 3,78 juta ton atau 75% emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) global (Al Salem, 2008). Kadar CO2
global saat ini tercatat sebagai emisi tertinggi selama kurun
waktu 125.000 tahun terakhir (Lubis, 2007).

Gambar 1. Antrian membeli gas LPG di Undaan, Kudus
Sumber foto: http://m.rimanews.com
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Selain menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK),
bahan bakar dari fosil juga memiliki fluktuasi harga yang
tidak menentu. Energy Transition Advisors (ETA, 2014)
melaporkan harga batu bara sangat fluktuatif dari 119 USD
per ton pada tahun 2008 menjadi 71 USD per ton pada
tahun 2013. Fluktuasi harga juga terjadi pada harga
minyak dunia seperti disampaikan oleh US Energy
Information Administration (EIA, 2014). Secara umum,
fluktuasi harga energi dari bahan fosil lebih dipengaruhi
oleh cadangan bahan bakar di alam dan kesempatan
pembukaan tambang/kilang baru.
Salah satu solusi strategis untuk menambah
ketersediaan energi alternatif adalah penggunaan energi
baru terbarukan berbasis biomassa. Jumlah pengguna
energi terbarukan berbasis biomassa meningkat sekitar
34% antara tahun 2000 sampai 2010 (Meier, 2013).
Peningkatan permintaan sumber energi terbarukan secara
signifikan turut membuka peluang industri pengolahan
energi biomassa. Energi terbarukan berbasis biomassa
berperan dalam meningkatkan suplai energi global
dengan mengurangi ketergantungan pada sumber energi
dari fosil (Bourguignon, 2015). Pemerintah Indonesia
menargetkan bauran energi primer dari energi terbarukan
paling sedikit mencapai 23% pada tahun 2025 (ESDM,
2012).
Potensi pemanfaatan pelet kayu sebagai bahan bakar
berada pada posisi paling atas dari alternatif energi
terbarukan biomassa lainnya (Stahl, 2008). Meskipun
begitu, walaupun sudah ada kebijakan penggunaan energi
terbarukan, masih banyak aksi perlu dilakukan untuk
menurunkan emisi CO2 melalui peningkatan teknologi
ramah lingkungan. Material pelet kayu bersifat karbon
netral yang berarti tidak menambah emisi CO2 ke
lingkungan. Rendahnya emisi pelet kayu dikarenakan
pepohonan, sebagai material pelet kayu, menyerap lebih
banyak CO2 daripada membuangnya. Emisi CO2 pelet kayu
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8 kali lebih rendah dari bahan bakar gas dan 10 kali lebih
rendah daripada bahan bakar minyak dan batubara
(Olsson, 2002).

KARAKTERISTIK PELET KAYU
Pemanfaatan kayu sebagai sumber energi terbarukan
mengacu kepada nilai kalor yang berbeda setiap jenisnya.
Suranto (2006) menyatakan bahwa kualitas kayu energi
dipengaruhi oleh beberapa hal : (1) Spesies kayu jenis kayu
lunak memiliki nilai kalor lebih tinggi dibanding kayu keras
(Pirraglia, Gonzalez, & Saloni, 2010); (2) Teknik silvikultur
(3) Kandungan lignin; (4) Ekologi hutan termasuk iklim; (5)
Anatomi pohon (akar, batang, daun) memiliki nilai kalor
yang berbeda. Pengetahuan tentang komposisi kimia
(Döring, 2013) dan elemen kritikal/kerapatan berpengaruh signifikan dalam pembuatan pelet kayu
(Pirraglia et al., 2010). Elemen kritikal adalah proses
peningkatan nilai panas, penurunan kadar air, peningkatan
efisiensi pembakaran, dan kemudahan dalam transportasi
melalui proses densifikasi (Olsson, 2002; Wahlund, Yan, &
Westermark, 2004).
Untuk meningkatkan nilai dan fungsi kayu sebagai
sumber energi pada umumnya dilakukan teknik
pemadatan biomassa (biomass densification) menjadi
pelet. Pemadatan biomassa merupakan suatu metode
pengembangan fungsi suatu sumber daya dengan
meningkatkan kandungan energi tiap satuan volume,
mengurangi jumlah abu pada sisa pembakaran dan
meningkatkan nilai kalor (Saptoadi, 2006). Proses
pemadatan dilakukan melalui proses pengempaan untuk
meningkatkan kerapatan massa atau kerapatan potensi
energi. Beberapa keuntungan dari pelet kayu (Gemco
Energy, 2016) adalah: (1) Harga pelet kayu lebih kompetitif
dan stabil terhadap sumber energi fosil; (2) Material pelet
dapat berasal dari kayu, limbah industri perkayuan, limbah
pertanian, dan limbah biomassa lainnya (Bourguignon,
2015); (3) Bahan bakar ramah lingkungan dengan tingkat
emisi CO2 rendah (Olsson, 2002); (4) Kemudahan dalam
transportasi dan handling dengan ukuran, bentuk,

kandungan air dan kerapatan seragam (MIT, 2007; Stahl,
2008).
Kerapatan pelet pada standar Swedia (SS 18 71 20)
berkisar antara 600 – 700 kg/cm3, dengan demikian 3 m3
pelet kayu sebanding dengan 1 m3 minyak (Olsson, 2002)
dengan panjang normal pelet 5 – 50 mm. Proses
pengempaan dan pemberian panas juga mengakibatkan
terjadinya ikatan silang antara lignin saat suhu kembali
normal (Hill, 2006). Yakin (2014) dalam Adrian (2015)
menyatakan bahwa penambahan perekat akan
meningkatkan daya ikat antar partikel sehingga dapat
memperkecil rongga pelet kayu.
Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa
kadar air dalam kayu merupakan faktor terpenting dalam
penentuan kualitas biomassa. Semakin rendah kadar air,
akan semakin meningkatkan nilai kalor pelet kayu yang
dihasilkan (Pichler, Greinöcker, & Golser. (2006, May);
Jirjis, Öhman, & Vinterbäck. (2006); Lehtikangas (2001);
Obernberger & Thek (2004); Fasina (2008); Rhén, Gref,
Sjöström, & Wästerlund. (2005); Christa, Wilfried, Michael,
& HFA. (2006)). Kadar air dalam kayu juga berpengaruh
terhadap biaya penyimpanan dan transportasi, serta nilai
kalor. Penurunan kadar air pelet sangat dipengaruhi waktu
dan suhu pada proses pengempaan (Zam, & Putranto,
2011). Standar bahan baku pelet kayu (serbuk kayu) di
Swedia memiliki kadar air antara 5 – 12% setelah
dikeringkan (Reeb, 2009; Stahl, 2008). Pengeringan juga
merupakan salah satu faktor biaya utama untuk produksi
pelet (Stahl, 2008). Selain proses pengeringan, pemberian
perekat tapioka dapat menurunkan kadar air pelet kayu.
Penambahan perekat dapat saling mengisi pori-pori yang
kosong serta menurunkan molekul air yang dapat
menempati pori-pori tersebut (Adrian, Sulaeman, Oktorini
& Yossi., , 2015).
Mineral silika merupakan unsur utama dalam residu
pembakaran (abu), dimana bahan-bahan organik dalam
kayu akan terbakar sedangkan bahan-bahan anorganik
akan tertinggal (Zam et al., 2011). Kadar abu berkorelasi
negatif terhadap mutu pelet kayu, sehingga semakin tinggi
kandungan abu akan menurunkan nilai kalor pelet kayu.
Konten abu normalnya berada di kisaran 0,4 – 0,5% dari
berat kering (Hill, 2006).

TEKNOLOGI PELET KAYU

Gambar 2. Elemen kritikal berpengaruh terhadap kualitas
pelet kayu
Sumber foto: http://www.biomass.energy.org
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Ada tiga tipe pembuatan bahan bakar biomass: pelet,
briket, dan serbuk. Walaupun briket lebih rendah biayanya,
bahan bakar pelet lebih cocok digunakan karena
kemudahan dalam hal transportasi (Olsson, 2002).
Kandungan air briket menambah berat satuannya sehingga
menurunkan tonase per satuan unit transportasi dan
meningkatkan tingkat kelembapan briket. Penerapan
teknologi pemadatan pelet dapat juga menurunkan emisi
GRK melalui kandungan karbon netral (Stahl, 2008). Teknik
pemadatan juga akan meningkatkan nilai kalor lebih tinggi.
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Hasil olahan kayu berupa pelet dengan kadar abu 0,5 %
dapat menghasilkan energi hingga 4,7 kWh per kilogram
atau 19,6 gigajoule per milligram (Deperindag, 2014).
Teknologi pembuatan pelet kayu (Beekees et al., 2014)
secara umum terdiri dari: (1) Pemadatan menghasilkan
kandungan air di bawah 5%; (2) Tanpa perlakuan panas
dengan kandungan air antara 10 – 20%; dan (3) Perlakuan
panas menghasilkan kandungan air di bawah 10%.

MANFAAT PELET KAYU
Pembakaran pelet dapat digunakan sebahan bahan
bakar di industri pembangkit tenaga listrik atau sistem
pemanas ruangan perumahan (Stahl, 2008). Secara umum
pemanfaatan pelet kayu dapat menghasilkan panas
(Joseph, 2012) dan listrik (Beekees, Cremers, Witkamp,
2014) dengan mekanisme:
a. Pembakaran langsung sebagai bahan bakar untuk
menghasilkan panas dan listrik, dimana efisiensi
pembakaran berkisar 40%.
b. Co-firing, bahan bakar pendamping batubara dengan
porsi 20%. Efisiensi pembakaran 33 – 37%.
c. Co-generation, pembakaran pelet kayu untuk
menghasilkan dua produk: panas dan listrik. Efisiensi
pembakaran 75 – 90%.
d. Gasifikasi perubahan biomassa menjadi gas untuk
menghasilkan listrik. Efisiensi pembakaran sekitar 60%.
Saat ini, Indonesia belum memiliki pembangkit listrik
berbasis pelet kayu, sedangkan pemanfaatan limbah
kelapa sawit sebagai bahan bakar pembangkit listrik telah
diinisiasi dari tahun 2016 (Deperindag, 2014). PLN wilayah
Kalimantan Barat menandatangani perjanjian jual beli
listrik dengan PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari sebagai
pengembang listrik swasta (IPP) pada Bulan September
2016. Kapasitas produksi pembangkit listrik berbasis
limbah kelapa sawit ini diperkirakan sekitar 70 juta KWh
per tahun menggunakan 98.400 ton limbah kelapa sawit
(ESDM, 2016).
Penggunaan biomass (didominasi pelet kayu) sebagai
bahan bakar penghasil listrik di negara-negara Eropa pada
tahun 2013 sebesar 3% (7MTOE) dan 15% (8,8 MTOE)
digunakan di sektor industri (Bourguignon, 2015). Fakta ini
sejalan dengan kebijakan negara-negara di Eropa yang
menargetkan kontribusi energi terbarukan sebesar 20%
pada tahun 2020. Di Swedia, pelet kayu digunakan sebagai
penghasil energi listrik, mengkonsumsi hampir 50%
konsumsi domestik, sekitar 37% digunakan sebagai sistem
penghangat ruangan (Stahl, 2008). Fakta lain di Eropa
Utara, industri biomass telah berkembang pesat,
mempekerjakan 380.200 tenaga kerja dan berkontribusi
lebih dari €42 juta terhadap ekonomi. International
Renewable Energy Agency (IRENA) mencatat
perkembangan industri pembangkit tenaga listrik
memerlukan dukungan teknologi dan dukungan finansial
publik memadai. Komisi negara Eropa memprediksi
penggunaan biomassa berdasarkan tingkat konsumsi
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Gambar 3. Pembangkit listrik pelet kayu di Ontario,
Amerika Utara berkapasitas 205 MW
Sumber foto: http://biomassmagazine.com

dapat meningkat pada tahun 2020 setara 132 MTOE dari
103,3 MTOE di tahun 2012 (Bourguignon, 2015).
Kebijakan Renewable Portofolio Standart (RPS) yang
diberlakukan di Korea Selatan sejak 2012 mewajibkan
penggunaan EBT sektor pembangkit listrik mencapai 10%
pada tahun 2022. Kebijakan ini mendorong peningkatan
kebutuhan pelet kayu di Korea Selatan menjadi 174.068
ton pada tahun 2012 (Deperindag, 2014). Pemerintah
Korea Selatan melakukan penandatanganan MoU dengan
Kementerian Kehutanan RI pada tanggal 6 Maret 2009
sebagai langkah strategis untuk memenuhi konsumsi pelet
kayu yang diperkirakan meningkat 200% per tahun.
Implementasi kerjasama tersebut adalah pembangunan
pabrik pelet kayu terbesar se-Asia Tenggara dengan
kapasitas sebesar 100.000 ton per tahun di Wonosobo,
Jawa Tengah.
Potensi Pasar Domestik
Pada tahun 2012, Provinsi Jawa Tengah memiliki
sekitar 4 juta rumah tangga yang menggunakan kayu bakar
untuk memasak, sekitar 16% dari rumah tangga yang
bergantung pada kayu bakar. Hal ini membuat Provinsi
Jawa Tengah menjadi provinsi kedua terbesar yang
menggunakan kayu bakar sebagan sumber energi di
Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tingkat
kemiskinan di atas 21%, pada tahun 2010, memiliki angka
ketergantungan tertinggi pada kayu bakar untuk memasak
dengan komposisi 850.000 dari 1.010.000 rumah tangga
atau 83,4% dari total rumah tangga yang menyatakan
bahwa kayu bakar adalah sumber energi utama untuk
memasak (The Apex, 2013).
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Program kerjasama World Bank dan Kementerian
ESDM membagi 3 (tiga) kelompok potensial pengguna
biomassa (pelet). Pertama adalah masyarakat pinggiran
kota dengan beberapa akses ke berbagai pilihan bahan
bakar, tetapi dengan preferensi terhadap kompor
biomassa karena biaya yang lebih rendah dan ketersediaan
bahan bakar yang relatif tinggi. Kedua adalah konsumen
potensial di komunitas pinggiran kota yang menggunakan
LPG atau minyak tanah sebagai sumber utama bahan bakar
tetapi juga menggunakan biomassa sebagai bahan bakar
memasak pelengkap untuk keperluan tertentu. Segmen
ketiga adalah masyarakat pedesaan dan terpencil yang
menggunakan biomassa sebagai bahan bakar primer
memasak mereka karena keterbatasan infrastruktur dan
keterbatasan biaya (The Apex, 2013).
Potensi Pasar Internasional
Kebutuhan import energi negara-negara di Eropa
didominasi oleh energi fosil (99,5%) dengan rincian minyak
87,4%; batubara 44,3%, dan gas alam 65,3% (Calderon,
2015). Anderson (2014) dalam Calderon (2015)
menyatakan bahwa konsumsi energi pemanas paling besar
adalah untuk perumahan (53%) dan industri (24,5%). Nilai
impor negara-negara Eropa lebih dari € 1 juta per hari atau
sekitar 4% dari GDP tahunan Uni Eropa. Peran energi
biomass memegang peran penting dalam sistem energi EU
(Melin, 2015) dalam Calderon, 2015).
Kebutuhan pelet kayu dunia saat ini diperkirakan
mencapai sekitar 20 juta ton per tahun dan terus
meningkat seiring banyaknya pembangkit tenaga listrik
dan sistem penghangat ruangan di negara 4 musim
(Deperindag, 2014). Kebutuhan pelet kayu dunia
diperkirakan mencapai 24 juta ton pada tahun 2020. Untuk
Eropa, kebutuhan pelet kayu tercatat diatas 10 juta ton
pada tahun 2009 dan meningkat menjadi sekitar 13 juta
ton pada tahun 2010 (Supriadi, 2014). Sementara itu pasar
pelet biomassa kayu untuk tujuan energi juga sangat
menjanjikan di Eropa, Amerika dan Korea Selatan. Korea
bahkan menargetkan impor 5 juta ton pelet pada tahun
2020 untuk memenuhi 75% kebutuhan dalam negeri untuk

industri dan rumahan (Bioteknologi, & Hutan. 2014).
Sampai dengan tahun 2014, Vietnam merupakan negara
produsen pelet kayu tertinggi diikuti oleh Canada,
Malaysia, dan Rusia (Tabel 1).
Para pebisnis melihat potensi yang besar untuk
bertransaksi dengan perusahaan Indonesia karena harga
produk Indonesia (US$ 131 per ton) mampu bersaing
dengan Malaysia (US$ 141 per ton) dan Vietnam dengan
kisaran US$ 144 per ton (Policy Brief Deperindag, 2014).

PENUTUP
Peluang pasar pelet kayu di dalam dan luar negeri
menuntut peningkatan penguasaan IPTEK terutama
bidang budidaya, pengolahan, dan pemanfaatan lanjutan.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan volume produksi dalam negeri antara lain:
1. Identifikasi jenis – jenis kayu cepat tumbuh dengan
nilai kalor yang tinggi,
2. Penguasaan teknologi pengolahan dalam rangka
meningkatkan kualitas pelet kayu,
3. Smart market melalui promosi berbasis website dan
partisipasi seminar energi internasional,
4. Dukungan kebijakan dan insentif bagi perkembangan
pelet kayu dalam negeri, dan
5. Menjadikan pelet kayu sebagai salah satu bisnis utama
di KPH.
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Tabel 1. Produksi Pelet Kayu Dunia
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Rusia
Vietnam
Malaysia
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Canada
China
U.S.A
Thailand
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Volume Pellet Kayu (ton per ta hun)
2012

2013

2014 (Jan – Mar)
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30.697.841
8.932.848
2.646. 299
3.648.450
183.753
314.167
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157.225.550
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9.314.834
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paya pengurangan sampah yang bertujuan untuk
membatasi volume tumpukan sampah sangat
perlu dilakukan. Selain bertujuan untuk
kebersihan, keindahan dan kesehatan, pengolahan
sampah perlu dilakukan agar dapat mencegah emisi gas
Rumah kaca (GRK) dari tumpukan sampah ke atmosfir.
Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah
teknologi arang terpadu dengan memanfaatkan sampah
organik menjadi produk arang, asap cair dan arang kompos
bioaktif (Arkoba). Ke tiga produk ini dapat digunakan
sebagai pengganti pupuk kimia, sekaligus mendukung
keberhasilan budidaya organik.
Arang kompos bioaktif (Arkoba) adalah gabungan
arang dan kompos yang dihasilkan melalui teknologi
pengomposan dengan bantuan mikroba lignoselulotik
yang tetap hidup di dalam kompos. Apabila diberikan ke
tanah, mikroba tersebut berperan secara hayati sebagai
biofungisida untuk melindungi tanaman dari serangan
penyakit akar, sehingga disebut bioaktif (Gusmailina, et al.,
2002). Sejak tahun 2000-an Teknologi arang terpadu ini
telah disosialisasikan ke berbagai kelompok masyarakat
dan instansi pemerintahan. Banyak kelompok yang telah
sukses menerapkan teknologi ini baik berupa Arkoba
maupun asap cair, untuk kemudian dimanfaatkan sendiri,
ada juga yang telah berhasil menjual secara komersil
(Komarayati et al., 2011; 2014). Pada tahun 2016, dbuat
demplot percontohan bertujuan untuk menerapkan
sistem budidaya organik pada padi dengan menggunakan
Arkoba sebagai pupuk dasar dan asap cair sebagai suplai
tambahan unsur hara sekaligus pestisida alami. Lokasi
yang dipakai adalah milik kelompok tani Iti Kurih sekaligus
yang mengelolanya. Sistem budidaya yang dilakukan
selama ini adalah menggunakan pupuk kimia yang
diberikan sebanyak 3 kali selama periode semusim tanam,
termasuk menggunakan pestisida untuk mencegah
serangan hama dan penyakit.
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Lokasi demontrasi plot percontohan (Demplot)
terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang,
Kabupaten Cianjur. Luas yang dipakai untuk uji coba
adalah 0.2 Ha, musim tanam (MT) II (April s/d Agustus
2016). Varitas padi yang ditanam adalah varietas Ciherang,
jarak tanam 30 x 30 cm. Jumlah bibit yang ditanam: 2-3
batang/ rumpun yang ditanam secara monokultur. Tanggal
tanam 20 April 2016, tanggal panen 1-2 Agustus 2016.
Pelaksana: Bapak Sarifudin (Pengurus Kelompok Tani Iti
Kurih).
Kegiatan ini untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh penggunaan Arkoba sebagai pengganti pupuk
kimia, serta asap cair sebagai pengganti pestisida terhadap
produksi padi. Umumnya peralihan budidaya padi yang
menggunakan pupuk kimia dan pestisida menjadi
budidaya organik, produksi padi pertama akan menurun,
bahkan ada yang mencapai 50% penurunan produksinya,
dan ini biasanya berlangsung hingga 3 kali musim tanam.
Dan setelah musim tanam ke empat produksi padi akan
meningkat.

APLIKASI
Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi
sawah yaitu dengan cara pemupukan. Pemberian pupuk
pada padi sawah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
jenis pupuk, dosis pupuk, cara pemberian serta waktu
pemberian. Selain faktor tersebut tanah dan iklim juga
merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap
produksi tanaman. Sifat biologi, kimia, fisik tanah serta
faktor lingkungan sangat memegang peranan penting
dalam budidaya tanaman, karena tanah merupakan
tempat tumbuh tanaman, gudang unsur hara, tempat
persediaan air dan udara tanah yang keberadaanya
diharapkan dalam kondisi seimbang dan tidak kurang atau
berlebihan. Aktivitas kegiatan ini meliputi:
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1. Pengolahan tanah
Pengolahan tanah dilakukan dengan cara dibajak
dengan menggunakan traktor dan dibiarkan selama 12
hari. Pengolahan tanah kedua digemburkan dan
diratakan dan dibiarkan selama 1 hari agar lumpur
mengendap. dan selanjutnya tanah sambil diratakan
dan diberi pupuk Arkoba 9 kw untuk luasan 2000 m
persegi dengan cara disebar sehari sebelum tanam
(Gambar 1).
2. Persemaian
Bibit disemai pada bedeng tabur selama 2 minggu
dengan daya tumbuh lebih dari 80% .
3. Penanaman
Penanaman dilakukan dengan menggunakan caplak
jarak tanam 30 cm x 30 cm dengan jumlah 2-3
bibit/lubang tanam (Gambar 2).
4. Penyulaman
Satu minggu setelah tanam dilakukan penyulaman
terhadap tanaman yang mati atau diserang hama dan
penyakit. Pada minggu awal penanaman, tanaman
terserang hama belalang dan keong/siput. Tanaman
yang mati disulam dan kemudian tanaman disemprot
dengan asap cair.

5. Pemupukan
Tidak ada pemupukan lanjutan, hanya menggunakan
asap cair yang diberikan 15 hari setelah tanam
kemudian secara kontinyu diberikan dengan interval
waktu satu minggu sekali. Pemberian asap cair
berfungsi sebagai tambahan suplai unsur hara
sekaligus mencegah hama dan penyakit, diberikan
dengan dosis yang disesuaikan dengan perkembangan
tanaman. Penyemprotan dengan asap cair sampai
panen dilakukan sebanyak 10 kali. Dosis awal diberikan
1 persen, kemudian ditingkat sesuai dengan umur
tanaman hingga 3 persen.
6. Pengendalian hama dan penyakit
Hama dan Penyakit yang menyerang pada tanaman
padi tidak begitu signifikan. hanya pada tanaman
umur satu minggu terjadinya serangan hama
belalang dan keong. Penanggulangan sudah dilakukan
dengan cara penyemprotan dengan asap cair dan
penyulaman tanaman yang terserang. Kerusakan
yang disebabkan oleh belalang/keong diperkirakan
10%. Hal ini disebabkan akibat penanaman yang terlalu
awal dan curah hujan yang tinggi serta air
menggenang.

Gambar 1. Pemberian Arkoba sebagai pupuk dasar setelah pengolahan tanah.
(Sumber foto: Gusmailina, 2016)

Gambar 2. Penanaman padi
(Sumber foto: Gusmailina, 2016).
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7. Panen
Rata-rata jumlah anakan per pohon mencapai 23-33
anakan/rumpun, jumlah malai padi per rumpun = 7
malai, jumlah bulir gabah per malai mencapai 160 bulir
gabah. Pemanenan dilakukan setelah padi berumur 3
bulan, dilakukan dengan menggunakan sabit. Hari
pertama pemanenan dilakukan tanggal 1 Agustus 2016
pagi, hari ke dua pemanenan tanggal 2 Agustus 2016
dihadiri oleh Kepala Pusat P3HH beserta Kabid.
Pengembangan sekaligus seremonial pemotongan
padi oleh Kapus P3HH (Gambar 3 dan 4). Dari sawah
seluas 2000 meter persegi dihasilkan gabah padi
sebanyak 1020 kg, atau sekitar 5,1 ton/ha dengan
rendemen beras 75 kg/kw gabah.
8. Analisis usaha
Pada Tabel 1 dapat diketahui perolehan hasil
perbandingan bertanam padi secara non organik dan
organik dengan pemberian arkoba + asap cair. Total
modal bertanam padi secara non organik adalah Rp.
2.736.700. Produksi padi dari lahan seluas 2000 m2
sebesar 1.120 kg. Sedangkan total modal bertanam
padi secara organik dengan menggunakan arkoba +
asap cair adalah Rp. 3.032.200 dengan produksi padi
850 kg. Modal bertanam dengan menggunakan arkoba
+ asap cair sedikit lebih tinggi dibanding modal
bertanam non organik, karena upah menyemprot asap
cair setiap minggu, namun pada penjualan beras
organik jauh lebih mahal, bahkan hampir 2 kali lipat,
sehingga keuntungan juga makin tinggi.
Harga jual beras organik dengan menggunakan arkoba
+ asap cair sebesar Rp.11.500/kg. Harga ini adalah harga
jual yang sangat rendah. Beras yang dihasilkan selain
sebagian besar dikonsumsi sendiri, sebagian dijual secara
terbatas untuk saudara dan kerabat dekat. Sesungguhnya
harga beras organik Cianjur di pasaran bisa mencapai Rp.
20.000 bahkan ada yang mencapai Rp.21.000/kg. Pada

Tabel 2 dapat dilihat perolehan keuntungan bertanam padi
organik dengan menggunakan arkoba + asap cair dengan
skenario harga jual sesuai harga pasar.
Pada Tabel 2 dapat dilihat skenario keuntungan
bertanam padi organik dengan menggunakan Arkoba +
asap cair sangat menguntungkan jika dibanding dengan
non organik. Jika harga jual beras organik Rp.12.000/kg
maka akan diperoleh keuntungan lebih dibanding secara
kimia sebesar Rp 8.150.000/ha/3 bulan, jika harga jual
beras organik Rp.15.000/kg, maka akan diperoleh
keuntungan Rp. 20.900.000/ha/3 bulan. Dengan demikian
bertanam padi organik dengan Arkoba + asap cair adalah
solusi yang menguntungkan. Selain menambah
pendapatan, juga solusi sehat baik kesehatan manusia,
juga kesehatan lingkungan. Oleh sebab itu sangat
dianjurkan bertanam padi atau bertanam tanaman lainnya
dengan menggunakan arkoba + asap cair.

PERTANIAN ORGANIK
Penerapan pertanian organik mulai diperhatikan
kembali sebagai teknologi alternatif setelah munculnya
berbagai persoalan ketahanan pangan dan persoalan
lingkungan, dimana terjadi kerusakan sumber daya tanah,
air dan udara. Pertanian organik sebagai bagian pertanian
yang akrab lingkungan perlu segera dimasyarakatkan
kembali sejalan dengan semakin banyaknya dampak
negatif terhadap lingkungan yang terjadi akibat dari
penerapan teknologi intensifikasi yang mengandalkan
bahan kimia pertanian. Berbagai penyakit pada manusia
muncul akibat dari residu pupuk kimia dan pestisida yang
secara tidak sadar ikut termakan bersamaan dengan bahan
makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dalam penerapan
pertanian organik banyak menghadapi kendala
diantaranya berupa perubahan dimana takarannya harus
banyak dibanding dengan pupuk anorganik. Bahan
bakunya juga banyak persaingan kepentingan, seperti

Gambar 3.Panen padi organik hasil aplikasi Arkoba+asap cair oleh kapus P3HH;
dan foto bersama pimpinan pesantren, PPL dan kelompok tani
(Sumber foto: Gusmailina, 2016)
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Tabel 1. Perbandingan Bertanam Non Organik dan Organik (Arkoba + Asap Cair)
No

NONORGANIK/musim tanam/2000 M2
Benih Ciherang
Pupuk ponska
NPK
Urea

5 kg
50 kg

Rp
75.000
200.000

15 kg

60.000

pestisida
Upah tanam
Upah semprot
Upah Panen
Ongkos giling

3 kali

250.000
1.099.700
100.000
560.000
392.000

2 kali
10 HOK
1.120Kg
TOTAL

ORGANIK/ARKOBA + ASAP CAIR/musim tanam/2000 M2
Rp
Sken1*
Sken2**
Benih Ciherang 5 kg
75.000
75.000
75.000
Pupuk dasar
800 kg
300.000***) 1.200.000*
1.200.000
Arkoba
***)
****)
Asap cair/10
2cc/lt
200.000
200.000
200.000
hari
Upah tanam
Upah semprot
Upah Panen
Ongkos giling

850 kg

2.736.700

PENJUALAN (1.120 x 6500)

7.280.000

KEUNTUNGAN

4.543.300

TOTAL
PENJUALAN (850 x
Rp.11.500)
KEUNTUNGAN
Kelebihan keuntungan
menggunakan
Arkoba+asap cair

1.099.700
500.000
560.000
297.500

1.099.700
500.000
560.000
297.500

1.099.700
500.000
560.000
297.500

2.734.700

3.932.200

3.932.200

9.775.000

9.775.000

12.750.000

7.040.300

5.842.800

8.817.800

2.497.000
12.485.000/
ha

1.299.500
6.497.500/
ha

4.274.500
21.372.500/
ha

Keterangan Sken 1: *) jika arkoba dibeli seharga Rp. 1500/kg; **) jika harga jual Rp.15.000/kg; ***) kalau dibuat sendiri (biaya yg dikeluarkan hanya
aktivator dan upah harian 2 orang/1hari); ****) kalau dibeli seharga 1500/kg.

Tabel 2. Perbandingan bertanam padi organik dan non organik (Arkoba + asap cair) dan beberapa skenario harga penjualan
No

NONORGANIK/musim tanam/2000
M2
MODAL
Rp
TOTAL
2.736.700
PENJUALAN
(1.120 x 6500)

KEUNTUNGAN

7.280.000

4.543.300

ORGANIK/ARKOBA + ASAP CAIR/musim
tanam/2000 M2
MODAL
Rp
Sken1
TOTAL
3.126.700
4.026.700
PENJUALAN
(850 x Rp.11.500)
(850 x Rp 12.000)*
(850x Rp 15.000)**
KEUNTUNGAN
Kelebihan keuntungan
menggunakan
Arkoba+asap cair
dibanding non organik

9.775.000
10.200.000
15.300.000
6.648.300

9.775.000

2.105.000
10.525.000/ha

1.205.000
6.025.000/h
a

5.748.300

Sken2
4.026.700

10.200.000*
12,750.000**
6.173.300*
8.723.300**
1.630.000*
8.150.000/ha*
4.180.000**
20.900.000/ha**

Keterangan : *) jika dijual Rp 12.000/kg; **) jika dijual Rp 15.000/kg

limbah panen untuk makanan ternak, jerami padi untuk
kertas, ampas tebu untuk bahan bakar dan lain sebagainya.
Sehingga petani banyak yang enggan memulai untuk
beralih ke pertanian organik.
Arkoba + Asap cair merupakan salah satu alternatif
pilihan dalam rangka mendukung pengembangan
pertanian organik yang berkelanjutan, yang mampu
mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi
tanaman, namun tidak menyebabkan dampak negatif
terhadap lingkungan, mampu mengkonservasi dan
mempertahankan produktivitas lahan secara mudah dan
murah. Umumnya peralihan sistem pertanian
konvensional yang mengandalkan pupuk kimia dan
pestisida ke sistem pertanian organik, pada awalnya akan
beresiko terhadap penurunan produksi. Produksi padi
=
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pada musim tanam pertama yang menggunakan organik
akan menurun hingga mencapai 50%, keadaan ini
berlangsung hingga musim tanam ke tiga. Musim tanam
ke 4 produksi akan melonjak hingga 2 kali lipat, yang
diiringi dengan kualitas produk yang bagus dan super
(Sutanto, 2002). Namun ternyata pada Demplot padi
dengan system organik menggunakan Arkoba + Asap cair,
tidak terjadi penurunan produksi yang signifikan dimana
produksi padi yang diperoleh sebesar 5,1 ton/ha,
sedangkan produksi padi yang ditanam dengan sistem
konvensional menggunakan kimia sebesar 5 ton/ha.
Rendemen beras yang menggunakan Arkoba + Asap cair
lebih tinggi yaitu 75kg/100 kg gabah, sedangkan
rendemen beras yang ditanam secara anorganik hanya
65kg/100 kg. Hal ini menunjukkan bahwa beras yang
29

dihasilkan lebih bernas, padat dan berisi penuh serta tidak
mudah patah (Gambar 6).

KEUNGGULAN APLIKASI ARKOBA + ASAP CAIR
Beberapa kelebihan yang diamati dari demplot
penanaman padi menggunakan Arkoba + asap cair
dibanding dengan padi yang ditanam secara konvensional
menggunakan pupuk kimia dan pestisida antara lain:
1. Benih yang ditanam 2-3 batang/rumpun berkembang
menjadi 26-33 batang/rumpun. Sementara jika
dibanding dengan pertumbuhan tanaman padi yang
ditanam secara anorganik dengan jenis dan lokasi yang
sama, benih yang ditanam 10 batang/rumpun
berkembang menjadi 36 batang/rumpun.
2. Tanaman padi yang ditanam dengan Arkoba + asap cair
tidak terserang hama dan tikus, sementara tanaman
yang ditanam secara anorganik di lokasi yang sama
terserang hama tikus.
3. Bulir padi lebih padat dan berisi, tidak banyak yang
hampa, tidak patah-patah, sebaliknya tanaman yang
ditanam secara kimia sebagai pembanding bulir padi
banyak yang hampa dan banyak yang patah-patah
sesudah digiling.
4. Daun padi yang ditanam menggunakan Arkoba + asap
cair saat panen masih hijau, sementara tanaman
pembanding sudah kuning. Hal ini menandakan bahwa
tanaman padi yang ditanam menggunakan Arkoba +
asap cair lebih tahan dan awet dan tidak cepat roboh,
jika tidak segera dipanen, sedangkan tanaman
pembanding, jika daun sudah kuning, akan mudah
roboh dan mati jika tidak segera di panen.
5. Tanah bekas panen padi yang menggunakan Arkoba
dan asap cair meninggalkan bekas tanah yang lebih
lembut kehitaman dan tidak mudah keras dan rengkah,
walau sudah terpapar sinar matahari selama 2 hari,
sementara tanah bekas panen tanaman padi yang

menggunakan secara kimia, dengan waktu sama sudah
keras dan rengkah. (Gambar 7).
6. Menggunakan Arkoba + asap cair lebih murah dan
mudah jika dibanding dengan menggunakan pupuk
kimia dan pestisida. Penggunaan Arkoba hanya
sekali/musim tanam yaitu sehari sebelum tanam,
sebaliknya jika secara kimiawi, pemberian pupuk kimia
3 kali/musim tanam. Dengan demikian petani akan
lebih hemat dalam biaya jika menggunakan Arkoba +
Asap cair. Selain itu semua bahan baku Arkoba + asap
cair, memanfaatkan bahan-bahan limbah/gulma yang
ada dan tersedia disekitarnya, seperti semak belukar,
serasah dedaunan, limbah organik dari rumah tangga.

PENUTUP
Aplikasi arang kompos bioaktif dan asap cair secara
terpadu pada tanaman padi sawah tidak terserang hama
dan tikus, bulir padi lebih padat dan berisi dan tidak patahpatah, tidak mudah roboh, tanah bekas panen padi yang
menggunakan Arkoba dan asap cair meninggalkan bekas
tanah yang lebih lembut kehitaman dan tidak mudah keras
dan rengkah, walau sudah terpapar sinar matahari selama
2 hari. Secara finansial lebih menguntungkan dibanding
padi yang ditanam secara non organik.
Penanaman padi organik menggunakan Arkoba + Asap
cair sangat layak untuk dikembangkan dan perlu dukungan
dari berbagai pihak. Selain memberikan produksi/ hasil
yang menjanjikan, tidak terserang hama, hemat, menjaga
kestabilan produktivitas lahan, juga teknologi Arkoba +
asap cair merupakan solusi dari pemanfaatan limbah,
sehingga teknologi ini sangat ramah lingkungan, efisien
dan mudah serta murah.
Demplot ini merupakan awal dari pengalihan sistim
budidaya padi konvensional dengan menggunakan pupuk
kimia dan pestisida beralih ke sistim budidaya organik
menggunakan Arkoba dan asap cair. Umumnya peralihan

Gambar 6. Perbandingan beras hasil budidaya non organik dan organik
menggunakan Arkoba + asap cair
(Sumber foto: Gusmailina, 2016)
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Gambar 7. Perbandingan tanah bekas budidaya organik dengan Arkoba + Asap cair
(A) dan non organik (B) (Sumber foto: Gusmailina, 2016)
system budidaya secara kimia ke organik, akan mengalami
produksi yang menurun hingga 50%, namun kenyataan
menunjukkan bahwa peralihan ke sistim organik
menggunakan Arkoba dan Asap cair, sama sekali tidak
beresiko menurunkan produksi secara nyata.
Teknologi arang terpadu dengan produk arang kompos
bioaktif (arkoba) dan asap cair, perlu direkomendasikan
untuk diterapkan dalam rangka pemanfaatan limbah/
sampah organik dengan pertimbangan antara lain:
a. Pembuatan dan aplikasi arkoba + asap cair adalah
solusi pemanfaatan limbah; bertanam secara organik
yang lebih menguntungkan; sehat & higienis;
memperbaiki kondisi lahan; murah dan mudah; serta
peluang usaha.
b. Pembuatan dan aplikasi arang kompos menunjang
program CDM, karena : (1) dengan memanfaatkan
arang sebagai sumber karbon, dapat mencegah
peningkatan pelepasan jumlah karbon ke atmosfir
sehingga karbon akan tersimpan dalam batas waktu
tertentu dalam arang di dalam tanah; (2) arang sebagai
sumber karbon di dalam tanah dapat merangsang
perkembangan mikroorganisme tanah, sehingga dapat
membangun kondisi biologis tanah, meningkatkan pH
tanah, memperbaiki kondisi fisik dan kimia tanah,
sehingga meningkatkan produktivitas tanah dan
tanaman. Meningkatnya pertumbuhan tanaman hutan
memperbesar jumlah sink atau rosot CO2 dan
selanjutnya akan dicapai net-source penyerapan > dari
emisi; (3) mengurangi pelepasan emisi berbagai gas
rumah kaca dari tumpukan sampah & TPA.
c. Penerapan pengolahan sampah organik menjadi
produk arang terpadu yaitu arkoba dan cair yang
diaplikasikan secara terpadu juga, perlu didukung
dengan kebijakan karena juga untuk mendukung
program pengurangan tumpukan sampah dan emisi,
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mendukung program Gerakan Indonesia Peduli
Sampah Menuju Masyarakat Berbudaya dalam rangka
“Menuju Indonesia Bersih 2020”, serta mendukung
program budidaya organik dan ketahanan pangan yang
sehat.
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