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Edisi Forpro kali ini mengangkat fokus utama mengenai aplikasi
teknologi arang terpadu di tanaman budidaya masyarakat
di Kabupaten Cianjur. Berawal dari pelatihan yang diberikan
oleh para peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan (P3HH) sampai pada aplikasi arang terpadu untuk
tanaman kopi, wortel, padi dan jeruk. Peran para peneliti
menjadi ujung tombak untuk menghasilkan IPTEK arang
terpadu. Tahapan penelitian dan kajian tentang arang terpadu
terus dilakukan oleh para peneliti P3HH, salah satunya yang
dilakukan oleh Nur Adi Saputra dalam Fokus Utama lainnya
yang mengangkat tentang potensi pemanfaatan limbah
biomassa untuk teknologi arang terpadu. Di dalam tulisan
akan diulas bagaimana potensi pemanfaatan limbah industri
untuk produksi arang terpadu, karakteristik arang terpadu
dari beberapa jenis bahan baku, apa saja manfaat arang
terpadu bahkan sampai dengan bagaimana kelayakan dari
usaha arang terpadu.
Untuk menambah pengetahuan pembaca, Forpro menyajikan
Review tentang potensi dan prospek pemanfaatan limbah
pemanenan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan
meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan. Limbah
pemanenan sangat potensial untuk diolah menjadi produk
yang bernilai tambah tinggi tetapi saat ini belum dimanfaatkan
oleh para pemegang IUPHHK-HA padahal pemerintah telah
memberikan perangkat kebijakan untuk mengolah limbah
pemanenan dalam skema izin usaha industri primer hasil
hutan kayu di dalam areal IUPHHK-HA sesuai ketentuan
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019. Review lainnya
tentang rencana strategis Badan PBB di bidang kehutanan
dengan perspektif penelitian dan pengembangan hasil hutan.
Dalam tulisan ini, akan diulas bagaimana rencana peneltiian
dan pengembangan diselaraskan dengan rencana kehutanan
yang telah dirancang dalam Agenda Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Review lain yang tidak kalah menarik yakni tentang
Dendrokronologi yang akan menambah wawasan kita tentang
bagaimana kronologi lingkaran tumbuh atau cincin pohon
dihubungkan dengan kondisi iklim lingkungan pembentuknya.
Tulisan ini membahas sejarah penelitian dendrokronologi,
bagaimana umur pohon dapat diperkirakan dengan
menganalisis lingkaran tumbuh pohon dan perkembangan
dendrokronologis di daerah tropis khususnya di Indonesia.
Kolom fotografi pada edisi kali ini menampilkan bidikan kamera
pada pemaanfaatan limbah kayu sawit. Sebagai informasi
limbah batang sawit hasil peremajaan sangat melimpah, dan
berpotensi untuk diolah menjadi produk perkayuan sebagai
salah satu alternatif memenuhu kebutuhan bahan baku
industri perkayuan.
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• FOKUS UTAMA

ALIH TEKNOLOGI ARANG TERPADU
Puslitbang Hasil Hutan di Desa Karyamukti
Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur

Oleh : Tulus* & Gusmailina**
*) Penyuluh Kehutanan BPH Wilayah II Cianjur
**) Peneliti Puslitbang Hasil Hutan
email : tulusforester@gmail.com; gsmlina@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Desa Karyamukti termasuk salah satu desa yang
mendapat fasilitas pemberdayaan kelompok
tani dari Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hasil Hutan (P3HH) Bogor dalam kegiatan alih
teknologi Arang Terpadu, berupa pembuatan
arang, arang kompos bioaktif (Arkoba), dan
asap cair. Bahan-bahan yang digunakan dalam
pembuatan ketiga produk tersebut semuanya
dari limbah lignoselulosa yang banyak tersedia di
sekitar lingkungan. Limbah lignoselulosa diolah
menjadi produk yang dapat diaplikasikan untuk
mendukung budi daya pertanian, perkebunan,
maupun kehutanan. Dari kegiatan ini diharapkan
bisa menggerakkan masyarakat desa agar mampu
mengelola sumberdaya alam yang tersedia
secara optimal. Pendekatan dan pembinaan
melalui kelompok tani dirasakan sebagai salah
satu strategi yang efektif untuk mendorong
masyarakat dengan segenap kemampuan dan
keterampilannya agar ikut berpartisipasi dalam
pembangunan Desa Hutan. Hal tersebut tentunya
harus didukung oleh Pemda setempat.
Selama ini, permasalahan mendasar di Desa
Karyamukti adalah makin meluasnya lahan kritis
dan tanah longsor yang mengakibatkan banyak
petani beralih profesi. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, maka pada 12-14 Juni 2017, P3HH
telah melakukan kegiatan Alih Teknologi
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Arang Terpadu dengan tiga nara sumber, yaitu
Prof. Dr. Gustan Pari, M.Si, Dra Gusmailina, M.Si,
dan Dra. Sri Komarayati, serta dibantu Mad Ali
dan Deri Novian. Pelatihan berlangsung di kantor
Desa Karyamukti.
Tulisan ini melaporkan hasil kegiatan pelatihan
yang telah dilakukan di desa tersebut, sebagai
bentuk laporan dan pertanggungjawaban
penyuluh yang telah mendampingi kelompok
masyarakat tani sebagai penerima alih iptek,
serta testimoni dari beberapa anggota kelompok
yang telah menggunakan asap cair dan terbukti
hasilnya. Diharapkan dengan terbitnya tulisan ini
dapat memotivasi penyuluh untuk meningkatkan
kerjasama, baik dengan P3HH maupun dengan
kelompok binaannya, serta menyebarluaskan
informasi tersebut sampai ke masyarakat.

II. KEGIATAN PELATIHAN
Pelatihan pembuatan asap cair diikuti oleh 30
orang peserta yang berasal dari unsur Karang
Taruna, BPD, LPM, staf desa dan anggota
Kelompok Tani Hutan serta utusan dari Ketua
Kelompok Tani dan Wakil ADM Perkebunan
Gunung Rosa. Dalam sambutannya, peneliti
P3HH mengemukakan bahwa dari teknologi
arang terpadu akan dihasilkan arang dan asap
cair. Selanjutnya arang digunakan sebagai bahan
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Gambar 1. Foto bersama Tim P3HH dengan peserta alih teknologi Arang Terpadu

pencampur dan pengkaya kompos sehingga
menghasilkan arang kompos bioaktif (Arkoba).
Dengan demikian produk yang dihasilkan dari
kegiatan arang terpadu adalah arang, arkoba, dan
asap cair. Asap cair atau cuka kayu adalah cairan
destilat yang diperoleh dari proses karbonisasi.
Cairan tersebut berwarna kuning coklat
kehitaman yang jika diaplikasikan dapat berfungsi
sebagai pestisida alami, hormon tumbuh, dan
pupuk. Ketiga produk tersebut diharapkan dapat
menggantikan pupuk dan pestisida kimia yang
selama ini sudah digunakan petani dalam proses
budi daya pertanian, perkebunan, maupun
kehutanan (Gusmailina, Pari, Komarayati &
Hendra, 2017). Oleh karena itu teknologi arang
terpadu perlu disebarluaskan ke masyarakat
karena selain murah dan mudah pembuatannya,
produknya berupa arkoba dan asap cair juga
dapat menggantikan pupuk dan pestisida kimia.
Pelatihan dibuka oleh Bapak Asep Rahmad,
yaitu Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan yang
bertindak sebagai fasilitator, dan dilanjutkan oleh
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Prof. (Ris) Dr. Gustan Pari. Dalam pengarahannya,
Prof. (Ris) Dr. Gustan Pari menjelaskan bahwa
penelitian asap cair di P3HH sudah berjalan
selama 30 tahun, sehingga ilmu tersebut wajib
disampaikan ke masyarakat untuk meningkatkan
produksi tanamannya. Teknologi arang terpadu
jika dikelola secara serius bisa dijadikan usaha
sampingan untuk menambah pendapatan
keluarga.
Pada pelatihan Arang Terpadu, penyuluh
kehutanan menyampaikan bahwa kegiatan
ini merupakan wahana pembelajaran bagi
masyarakat petani di Desa Karyamukti yang
memiliki potensi kopi arabika serta obyek wisata
Gunung Padang yang sudah terkenal. Dengan
adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung
program pembangunan di perkebunan kopi,
dalam rangka mewujudkan produk andalan kopi
organik Gunung Padang, yang menjadi ikon desa
tersebut.
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Gambar 2. Praktek pembuatan arang dan asap cair di Desa Karyamukti

Materi yang diberikan pada pelatihan terbagi dua,
yaitu teori dan praktek. Teori berisikan pengenalan
tungku produksi arang dan asap cair, baik yang 3
in 1 maupun yang konvensional menggunakan
bambu sebagai pendingin, pengenalan manfaat
arang, asap cair, dan arkoba dalam kehidupan,
serta cara pembuatannya. Kegiatan selanjutnya
adalah praktek pembuatan arang, asap cair,
dan arkoba. Selama pelatihan peserta cukup
antusias mengikuti seluruh kegiatan baik teori
maupun praktek karena kegiatan arang terpadu
merupakan hal baru serta cukup menarik bagi
peserta, terutama produk-produknya dapat
menggantikan pupuk dan pestisida kimia/sintetis
yang belakangan ini harganya cukup mahal serta
tidak ramah lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, P3HH juga menyerahkan
bantuan kepada Kelompok Tani Generasi Tani,
Kampung Neglasari, Desa Karyamukti, berupa:
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1) Dua unit tungku pembuatan arang dan
asap cair, yang terdiri dari 1 unit tungku
yang dilengkapi dengan pendingin stainless
serta satu 1 unit tungku arang dan asap
cair konvensional menggunakan pendingin
bambu.
2) 500 kg arang kompos bioaktif (arkoba) dan
40 liter asap cair yang siap pakai.

III. APLIKASI PADA TANAMAN
KOPI ORGANIK
Kegiatan penanaman kopi organik telah
dilaksanakan pada pertengahan Juni 2017 di
lahan Bapak Encep Jamaludin sebagai pemilik
dan penggarap kopi dan palawija di Blok Gunung
Padang, Desa Karyamukti, pada ketinggian 1200
m dari muka laut. Jenis kopi yang ditanam adalah
kopi arabika varitas Java preanger dengan pola
tanam agroforestry. Jarak tanam 1,5 m x 2 m,
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Gambar 3. Serah terima tungku produksi arang terpadu, arkoba dan asap cair dari P3HH

di antara pohon sengon dan tanaman campuran
lainnya. Pada tahap awal (tahun 2017) telah
ditanami sebanyak 200 tanaman menggunakan
arkoba dengan dosis perlubang 1 kg, dan blanko
sebagai pembanding 10 pohon. Pengamatan
pertumbuhan diameter dan tinggi tanaman
dilakukan oleh tim peneliti dari P3HH bersama

A

penyuluh kehutanan dan kelompok tani. Selain
data pertumbuhan tanaman, juga diamati tandatanda serangan hama bintik daun berwarna
coklat. Jika tampak adanya tanda tersebut, maka
dilakukan pencegahan dengan menyemprotkan
asap cair pada permukaan daun, akar, batang,
dan tanah.

B

Gambar 4. Penyerahan arkoba dan asap cair (A); berpoto sebelum penanaman kopi (B)
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IV. TESTIMONI

6.

Beberapa kesaksian anggota kelompok tani yang
sudah menggunakan asap cair antara lain:
1.

Bapak Enjan, (staf
Kecamatan Campaka)

Desa

Karyamukti

Asap cair yang disemprotkan Kelompok
Tani Mas pada tanaman wortelnya, setelah
tiga kali penyemprotan, terbukti mampu
meningkatkan
pertumbuhan
tanaman
tersebut serta menghasilkan warna daun
hijau tua.
2.

Bapak Dadang (anggota KTH Campaka Jaya)
Penggunaan asap cair pada tanaman padi
jenis IR. 64 oleh Kelompok Tani Tunas
Mekar dengan cara penyemprotan di bagian
daun sebanyak 4 kali menggunakan dosis 4
tutup botol per 14 liter air, terbukti mampu
menghasilkan daun dengan warna hijau
mengkilap dan kaku, serta jumlah anakan
yang lebih banyak. Waktu penyemprotan
pukul 07:00 sampai 09:00 pagi.

3.

Endang Samsul Bahri (Ketua KTH Sugih Tani)
Aplikasi asap cair pada tanaman padi yang
ditanam di Desa Cimenteng juga ampuh
menghilangkan hama penggerek batang
padi.

4.

Dikdik (Staf Bina Usaha Kehutanan Dishutbun
Cianjur)
Penerapan asap cair pada tanaman jeruk
dapat mengurangi tingkat keguguran buah
sebanyak 30%.

5.

Enday Suardy (Kepala Seksi PM Kecamatan
Campaka)
Aplikasi asap cair pada 20 pohon jambu
jamaika (MPTS) di lokasi demplot
Kampung Cigombong, Desa Cidadap dapat
meningkatkan
pertumbuhan
buahnya.
Penyemprotan dilakukan setiap dua minggu
sekali pada pagi hari di bagian tanah, batang,
dan daun sehingga dapat mengendalikan
hama penggerek batang serta mencegah
penyakit totol pada daun jambu tersebut.
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Dodo Saefudin (KTH Mukti Tani Jaya Desa
Wangunjaya)
Minuman domba yang ditambahkan asap
cair bisa meningkatkan nafsu makan dan
membuat kotoran domba tidak berbau.

V. PENUTUP
Alih Teknologi Arang Terpadu telah dilaksanakan
di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka,
Kabupaten Cianjur, dan dihadiri peserta dari
berbagai unsur Karang Taruna, BPD, LPM,
staf desa dan anggota Kelompok Tani Hutan,
termasuk wakil ADM Perkebunan Gunung Rosa.
Dari teknologi tersebut dihasilkan arang, arkoba,
dan asap cair. Arang digunakan sebagai bahan
pencampur dan pengkaya kompos sehingga
menghasilkan arang kompos bioaktif (Arkoba).
Produk dari arang terpadu jika diaplikasikan dapat
menggantikan peran dari pupuk dan pestisida
kimia yang selama ini digunakan oleh petani.
Semoga tulisan ini bermanfaat dalam upaya
menyebarluaskan informasi tentang teknologi
arang terpadu, teknik serta manfaatnya, sehingga
sampai ke masyarakat pengguna untuk kemudian
dipraktekkan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA
Gusmailina, Pari, G., Komarayati, S & Hendra, D.
(2017). Teknologi arang terpadu. Materi
Dalam rangka alih Iptek Arang Terpadu.
Kerjasama Forum Komunikasi Peneliti,
Widyaiswara, Penyuluh & Guru SKMA.
Bogor. Pusat Diklat SDM LHK.
Ispandi, A., & Munip, A. (2004). Efektivitas pupuk
PK dan frekuensi pemberian pupuk K dalam
meningkatkan serapan hara dan produksi
kacang tanah di lahan kering alfisol. Bulletin
Ilmu Pertanian, 11 (2), 11-24.
Silahooy, Ch. (2008). Efek pupuk KCl dan SP-36
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Oleh : Soenarno
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Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610
Telp. (0251) 8633378, Fax. (0251) 8633413
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I. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya hutan
alam (SDHA) mencapai 120.562 juta ha, termasuk
68.990 juta ha hutan alam produksi (Badan Pusat
Statistik, 2017a). Keberadaan SDHA berperan
penting sebagai sumber penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), khususnya dari Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
PSDH digunakan untuk pembangunan nasional
dan pembangunan daerah, sedangkan DR untuk
pembangunan kehutanan yang terkait dengan
kegiatan reboisasi hutan dan rehabilitasi lahan
serta kegiatan lain yang mendukung kelestarian
hutan. Besarnya PSDH dan DR tergantung pada
tingkat produksi kayu bulat dari para pemegang
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan
Alam (IUPHHK-HA). Semakin tinggi produksi kayu
bulat semakin tinggi PSDH dan DR yang akan
diterima oleh KLHK.
Ironisnya, di sisi lain, realisasi produksi kayu
bulat terus menurun dan berdampak pada makin
sedikitnya kontribusi sektor kehutanan terhadap
PDB Nasional, yaitu dari sebesar 0,91% pada
tahun 2003 menjadi 0,653% pada tahun 2013
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2014; Winata, 2019). Hal ini dikarenakan, salah
satunya adalah terus menurunnya jumlah
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pemegang IUPHHK-HA dari sebanyak 304 unit
pada tahun 2009 tersisa menjadi 268 unit pada
tahun 2016 dengan produksi kayu bulat sebanyak
5.879 juta m3 selama hampir dua dasawarsa
(Badan Pusat Statistik, 2017b). Dari sebanyak 268
unit IUPHHK-HA diperkirakan sekitar 30% yang
tidak aktif di lapangan (Suparna, 2016). Penyebab
lainnya adalah rendahnya realisasi produksi kayu
akibat masih banyak terjadi limbah pemanenan
kayu yang teringgal di dalam petak tebangan.
Issue limbah pemanenan kayu tersebut
sebenarnya sudah cukup lama menjadi bahan
diskusi oleh berbagai pihak baik dalam bentuk
tulisan hasil penelitian maupun forum diskusi,
lokakarya dan kegiatan lainnya. Namun sampai
saat ini, political will dari berbagai pihak terkait
untuk pemanfaatan limbah pemanenan kayu
masih lemah. Masalah pemanfaatan limbah
pemanenan kayu seharusnya tidak hanya menjadi
beban pelaku usaha IUPHHK-HA tetapi juga
menjadi tanggungjawab pemerintah sehingga
dapat bersama-sama mencari solusi yang tepat.
Dalam tulisan ini terlebih dahulu akan dipaparkan
potensi, prospek dan kendala dalam pemanfaatan
limbah pemanenan kayu hutan alam. Beberapa
ide akan dipaparkan lebih lanjut sebagai usulan
solusi untuk optimalisasi pemanfaatan limbah
pemanenan kayu hutan alam.
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II. PERKEMBANGAN KINERJA
PRODUKSI KAYU HUTAN
ALAM
Perkembangan jumlah IUPHHK-HA selama
tahun 2000 hingga tahun 2016 terus mengalami
penurunan. Gambar 1 menunjukkan pada tahun
2000, jumlah IUPHHK-HA masih sebanyak 362
unit dengan luas areal 39,16 juta ha. Angka ini
menurun menjadi 269 pada tahun 2016 dengan
luas konsesi sebesar 20,62 juta ha (Suparna,
2016). Hal ini berarti selama 17 tahun telah
terjadi penurunan jumlah IUPHHK-HA sebanyak
100 Unit atau rata-rata ± 6 Unit IUPHHK-KA per
tahun tidak beroperasi. Menurut Suparna (2016)
berkurangnya jumlah IUPHH-KA disebabkan oleh
faktor mahalnya biaya transaksi, resiko bisnis
meningkat, regulasi yang kurang kondusif dan
lemahnya status lahan kehutanan.

Kondisi ini juga dipengaruhi belum optimalnya
efisiensi pemanfaatan kayu, merosotnya
kesehatan pohon dan produktivitas hutan.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan kisaran
efisiensi pemanfaatan kayu adalah sebesar
77-89% di Kalimantan dan 86-88% di Papua
(Soenarno et al., 2016; Soenarno, Dulsalam, &
Endom, 2013; Ruslim & Gunawan, 2008; Soenarno,
Endom & Suhartana, 2018). Hasil penelitian
di Kalimantan dan Papua juga menunjukkan
rata-rata jumlah pohon yang tidak ditebang
karena memiliki cacat (gerowong) pertumbuhan
mencapai sebesar 20-45% dari jumlah pohon
yang telah dipasang IDbarcode hasil inventarisasi
tegakan sebelum penebangan (ITSP). Di sisi lain,
produktivitas hutan alam juga tercatat semakin
menurun dari rata-rata 0,61 m3/ha/tahun menjadi
0,40 m3/ha/tahun (Suparna, 2016).
Hingga saat ini produksi kayu bulat dari hutan
alam masih mengandalkan hanya dari beberapa
Pulau Kalimantan, Papua dan Maluku. Dengan
demikian maka potensi limbah pemanenan
kayu juga terdapat dibeberapa propinsi di tiga
Pulau tersebut. Fakta ini terlihat pada Gambar 3
yang menampilkan data terakhir perkembangan
wilayah penghasil utama kayu bulat hutan alam
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2016); Badan Pusat Statistik, 2017b).

Sumber: (Suparna, 2016; Badan Pusat Statistik, 2017b)

Gambar 1. Perkembangan jumlah IUPHHK-HA

Makin berkurangnya jumlah IUPHHK-HA
yang masih beroperasi juga berdampak pada
menurunnya kinerja produksi kayu bulat hutan
alam (Gambar 2).

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016;
Badan Pusat Statistik, 2017b)

Gambar 3. Wilayah penghasil utama kayu bulat hutan
alam

Sumber: (Suparna, 2016; Badan Pusat Statistik, 2017b)

Gambar 2. Perkembangan kinerja produksi kayu bulat
(juta m3)
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III. POTENSI LIMBAH
PEMANENAN KAYU HUTAN
ALAM
Limbah pemanenan kayu didefiniskan sebagai
sortimen kayu dengan diameter ≥ 30 cm
yang merupakan sisa pembagian batang hasil
pengukuran petugas Ganis Penguji Kayu Bulat
Rimba (GANIS PKBR) atau Perencanaan Hutan
(CANHUT). Limbah kayu termasuk tunggak dan
sortimen kayu dari batang di atas cabang (BAC)
sampai diameter 30 cm yang dikelompokkan
ke dalam Kayu Bulat Kecil (KBK). Secara teknis,
gambaran potensi limbah pemanenan kayu dari
setiap pohon yang ditebang diilustrasikan pada
Gambar 4.
Besarnya limbah pemanenan kayu dari setiap
pohon yang ditebang tergantung metode
pemanenan kayu yang diterapkan. Selain itu,
Astana, Soenarno, & Endom, (2015) menyatakan
bahwa limbah pemanenan kayu yang terjadi
dipengaruhi oleh jenis kayu yaitu jenis kayu
tenggelam (sinker) atau terapung (floater). Secara
sederhana, berdasarkan metode pemanenan
kayu limbah pemanenan kayu dapat digolongkan
ke dalam 2 kelompok yaitu limbah kayu
konvensional dan limbah kayu tree length logging
sebagai berikut:

A. Limbah kayu konvensional
Limbah kayu konvensional dihasilkan pada
teknik RIL tetapi dengan penebangan pohon
menggunakan metode konvensional. Ciri utama
penebangan konvensional adalah penebang
(operator chainsaw) diberikan kewenangan

penuh di petak tebang untuk kegiatan pembagian
batang (Ruslandi, 2013). Oleh karena itu besarnya
limbah kayu konvensional sulit dikontrol dan
dipertanggungjawabkan secara teknis. volume
limbah kayu konvesional tergantung sistem upah
penebangan, kecerobohan dan kompentensi
operator chainsaw dan adanya kebijakan teknik
grading dan scaling yang ketat di Tempat
pengumpulan kayu sementara (TPn) akibat
persyaratan khusus dari pihak pembeli kayu
(Soenarno, 2015).
Beberapa
hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa teknik pemanenan kayu konvensional
mengakibatkan terjadinya limbah Batang Bebas
Cabang (BBC) yang terjadi masih tinggi, yaitu
berkisar antara 14-25%/pohon dengan ratarata 17%/pohon (Soenarno et al., 2016; Idris,
Dulsalam, Soenarno, & Sukanda, 2012). Limbah
tersebut terdiri dari limbah tunggak, banir,
pangkal dan ujung, masing-masing sebesar
rata-rata 18,9%; 35,6%; 14,7% dan 31,6% atau
0,010 m3/pohon; 0,211 m3/pohon; 0,186 m3/
pohon dan 0,181 m3/pohon (Soenarno, Endom &
Suhartana, 2018), seperti disajikan pada (Gambar
5).
Posisi limbah kayu konvensional umumnya masih
tersebar di dalam petak tebang sehingga harus
ditarik/disarad ke tempat pengumpulan kayu
sementara (TPn) di pinggir jalan angkutan apabila
akan dimanfaatkan. Secara teknis dan ekonomis,
penyaradan limbah kayu konvensional ini dinilai
tidak praktis dan diduga memerlukan biaya yang
mahal. Untuk itu, diperlukan alternatif metode
penebangan dan pengeluaran limbah kayu yang
tepat.

Gambar 4. Limbah pemanenan kayu
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a

b

c

d

Sumber: Koleksi pribadi

Gambar 5. Limbah pemanenan kayu di petak tebang (a = tunggak, b = banir, c = pangkal, d = ujung)

B. Limbah kayu tree length logging
Limbah kayu tree length logging (TLL) adalah
limbah pemanenan kayu yang dihasilkan dari
penerapan metode TLL. Metode TLL adalah
upaya perbaikan pemanenan kayu yang dilakukan
mulai proses penebangan, penyaradan kayu dan
pembagian batang di TPn (Idris & Soenarno,
2015b; Soenarno & Dulsalam, 2017) Setelah pohon
ditebang, operator chainsaw tidak melakukan
pembagian batang tetapi hanya memangkas
cabang-cabang sepanjang BAC sampai diameter
minimal 30 cm. Penyaradan kayu dilakukan
sepanjang mungkin dengan mengikut-sertakan
BAC. Pembagian batang dilakukan di TPn setelah
proses pengukuran dan pengujian kayu oleh
GANIS PKB atau GANIS CANHUT. Penerapan
metode TLL di lapangan tetap mengikuti kaidahkaidah teknologi RIL (Soenarno, Dulsalam, &
Yuniawati, 2019).

Hasil ujicoba skala operasional di beberapa
IUPHHK-HA menunjukkan bahwa penerapan
metode TLL mampu meningkatkan efisiensi
pemanenan kayu menjadi berkisar antara
90–95% atau rata-rata 93% (Idris & Soenarno,
2015b; Idris & Soenarno, 2015a). Hal ini berarti
potensi limbah pemanenan kayu metode TLL
berkisar antara 5–10% dengan rata-rata 7%
atau setara dengan volume limbah kayu sebesar
0,910 juta m3/tahun. Selain limbah BBC, pada
metode TLL juga dihasilkan limbah pemanenan
kayu yang berasal dari BAC. Hasil penelitian
Idris besarnya limbah pemanenan kayu BAC
adalah 2,68% terhadap volume BBC atau setara
0,348 juta m3/tahun. Limbah pemanenan kayu
TLL kondisinya siap dimanfaatkan karena sudah
berada di TPn (Gambar 6). Oleh karena itu,
metode TLL ini memiliki prospek yang bagus
untuk diterapkan dalam kegiatan pemanenan
kayu di hutan alam khususnya di IUPHHK-HA.

Sumber: Koleksi pribadi

Gambar 6. Limbah kayu TL di TPn
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IV. PROSPEK DAN KENDALA
PEMANFAATAN LIMBAH
PEMANENAN KAYU
Berdasarkan JPT Nasional rata-rata sebesar
9,1 juta m3/tahun (setara volume BBC ± 13 juta
m3/tahun), diperkirakan potensi limbah kayu
konvensional mencapai ± 2,21 juta m3/tahun dan
limbah kayu TLL sebesar ± 0,910 juta m3/tahun.
Secara teknis, prospek pemanfaatan limbah
pemanenan kayu mempunyai peluang cukup
besar karena industri pengolahan kayu masih
sangat kekurangan bahan baku. Kekurangan
(deficit) bahan baku industri pengolahan kayu
selama tahun 2013-2015 seperti disajikan pada
Gambar 7 (Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, 2016).

apabila mempunyai panjang minimal 1,3 m
dan kondisi sortimennya tidak cacat (bengkok,
berlubang, busuk hati, banyak mata buaya/notch,
pecah). Beberapa hasil penelitian menunjukkan
bahwa rata-rata sebagian besar limbah kayu
kondisinya masih baik (Gambar 8).

Sumber: (Soenarno, 2014a; Soenarno, 2014b, data disajikan sesuai kebutuhan.

Gambar 8. Sebaran kondisi limbah di beberapa
IUPHHK-HA

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016

Gambar 7. Defisit kebutuhan kayu bulat untuk
industry pengolahan kayu

Dari segi legalitas, sejak tahun 2008 dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.1/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/2019 antara lain disebutkan
bahwa pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu (IUIPHHK) yang telah melaksanakan
kegiatan usaha di dalam areal IUPHHK atau di
dalam areal Pengelolaan Hutan yang bersertifikat
PHPL dengan Predikat Baik dapat mengoperasikan
mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis
industri yang diizinkan dan pengoperasian mesin
portable pengolah kayu di dalam areal IUPHHKHA hanya digunakan untuk mengolah limbah
pemanenan dan/atau kayu bulat kecil hasil
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara umum kondisi limbah pemanenan kayu
dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu
baik, cacat, dan pecah. Limbah kayu dinilai baik
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Gambar 7 menunjukkan bahwa sebaran kondisi
limbah bervariasi antara IUPHHK-HA satu
dengan yang lainnya. Hal ini diduga disebabkan
oleh perbedaan kebijakan manajemen, kondisi
topografi, fenotipe tegakan dan keterampilan
operator chainsaw. Dari ketiga kategori limbah
tersebut, limbah yang kondisinya baik dapat
diolah menjadi produk vinir dan kayu gergajian
agar diperoleh nilai tambah ekonomi yang tinggi
(Astana et al., 2015).
Selama ini industri pengolahan kayu sebagian
besar mengolah kayu menjadi produk kayu olahan
berupa kayu serpih dan pulp (Gambar 9).

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016

Gambar 9. Jenis produk kayu olahan
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Apabila dikaitkan dengan jenis produk kayu olahan
maka potensi limbah pemanenan kayu sebagian
besar sangat potensial menjadi substitusi bahan
baku industri serpih kayu dan pulp bahkan dapat
diolah menjadi bioenergi (arang/ biocharcoal dan
pellet). Hal ini disebabkan oleh ketiga jenis industri
pengolahan kayu tersebut tidak menyaratkan
kualitas kayu. Sebagian kecil limbah pemanenan
kayu yang masih baik digunakan untuk produk
kayu vinir. Oleh karena itu, potensi limbah
pemanenan kayu mempunyai prospek sangat
baik untuk meningkatkan produk kayu olahan.
Ironisnya, sejak diterbitkannya peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P. 35 Tahun 2008
hingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.1 Tahun 2019 tidak
banyak IUPHHK-HA yang telah memanfaatkan
limbah pemanenan kayu. Beberapa IUPHHKHA yang telah mengolah limbah pemanenan
kayu bahkan telah berhenti operasi. Hal ini
disebabkan oleh beberapa kendala baik teknis,
ekonomis dan legalitas perkembangan regulasi.
Secara teknis, IUPHHK-HA belum menemukan
metode pengeluaran limbah yang mudah dan
efisien serta terjadi penurunan kondisi kualitas
limbah kayu. Pada tahun 2008an, kondisi limbah
kayu relatif masih banyak yang dapat diolah
menjadi kayu gergajian dan vinir. Akan tetapi,
kondisi limbah kayu saat ini kualitasnya menurun
sehingga cocok untuk produk kayu serpih saja.
Berdasarkan informasi dari IUPHHK-HA yang
telah melaksanakan pengolahan limbah kayu dan
sekarang tidak beroperasi lagi menyatakan bahwa
kondisi limbah kayu yang ada saat ini tidak bisa
dibuat vinir yang tipis dan sering terputus-putus.
Hal ini berdampak pada penolakan industri kayu
lapis menggunakan limbah kayu yang ada dalam
rangka menghindari biaya operasional yang lebih
mahal untuk proses penyambungan (jointing)
dan finishing.
Kendala ekonomi yang dihadapi beberapa
IUPHHK-HA adalah pungutan PSDH dan DR yang
dinilai mahal. Bahkan untuk jenis kayu tertentu
(kayu Merbau) besarnya tarif dan harga patokan
(HP) kayu bulat kecil (KBK) disamakan dengan log
utama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2014 menyebutkan bahwa tarif DR untuk
KBK sebesar US$ 4/m3 dan PSDH sebesar 10% HP
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(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).
Besaran HP untuk KBK adalah Rp 310.000/m3
dan jenis kayu lainnya tanpa batasan diameter
termasuk Merbau adalah Rp 1.850.000/m3
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2017). Kedua jenis pungutan tersebut merupakan
pungutan yang langsung mempengaruhi perilaku
pemegang IUPHHK-HA terhadap biaya produksi
dan laba (Astana, Soenarno, & Karyono, 2014).
Secara umum, kualitas kayu bulat dari hutan
alam, baik kelompok jenis kayu meranti maupun
rimba campuran dibedakan menjadi tiga yaitu
kayu bulat besar (KB), kayu bulat sedang (KBS)
dan kayu bulat kecil (KBK). Untuk kayu hutan
alam, KB merupakan kualitas kayu terbaik
kemudian KBS dan yang paling rendah mutunya
KBK. Dalam Peratutarn Pemerintah Nomor 12
tahun 2014 dan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 64 tahun 2017 menyebutkan
bahwa besaran tarif DR dan PSDH berbeda
tergantung kelomok jenis kayu, kualitasnya dan
daerah asalnya (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, 2017; Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, 2014). Besarnya tarif pungutan
paling mahal adalah kayu kelompok jenis Meranti
sedangkan untuk kelompok jenis yang sama
makin baik kualitas kayu makin mahal besaran
tarif pungutan DR dan PSDH.

V. USULAN SOLUSI
UNTUK OPTIMALISASI
PEMANFAATAN LIMBAH
PEMANENAN KAYU HUTAN
ALAM
Untuk mengoptimalkan pemanfataan limbah
pemanena kayu hutan alam, beberapa solusi
diusulkan sebagai berikut :

A. Penerapan metode pemanenan
kayu sepanjang mungkin (tree
length logging)
Penyempurnaan metode tree length logging
(TLL) yang merupakan penyempurnaan metode
penebangan dan penyaradan kayu pada teknologi
RIL. Dalam metode TLL ini maka kegiatan
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pembagian batang tidak dilakukan di petak
tebang tetapi di TPn setelah dilakukan pengujian
dan pengukuran oleh petugas grading scaling
yang bersertifikat. Kayu bulat bersama batang
di atas cabang (BAC) sampai diameter maksimal
30 cm disarad secara utuh dengan traktor sarad
ke TPn. Penerapan metode tree length logging
mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan
kayu dan dapat menekan biaya pengeluaran
limbah pemanenan kayu (Soenarno & Dulsalam,
2017). Keuntungan lain menerapkan metode TLL
adalah meningkatnya produksi kayu bulat dan
diperolehnya tambahan volume kayu dari BAC.

B. Kebijakan pemanfaatan limbah
pemanenan kayu
Peluang PT. JDIPI untuk memanfaatkan potensi
limbah pemanenan kayu sebanyak 37.003,2
sangat
dimungkinkan
regulasi
m3/tahun
sebagai payung hukum sudah dikeluarkan oleh
pemerintah cq. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Dalam peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.1/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019
tentang
Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) Pasal
26 antara lain menyebutkan:
1) Pemegang IUIPHH berupa IUIPHHK dan
bagi IUIPHHK yang telah melaksanakan
kegiatan usaha di dalam areal IUPHHK
atau di dalam areal Pengelolaan Hutan
yang bersertifikat PHPL dengan Predikat
Baik dapat mengoperasikan mesin portable
pengolah kayu sesuai dengan jenis industri
yang diizinkan.
2) Kapasitas
produksi
mesin
portable
pengolah merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Kapasitas Produksi
IUIPHHK.
3) Pengoperasian mesin portable pengolah
kayu di dalam areal IUPHHK-HA hanya
digunakan untuk mengolah kayu Limbah
Pemanenan dan/atau kayu bulat kecil hasil
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Namun demikian, berdasarkan wawancara
dengan salah satu IUPHHK-HA di Papua Barat
apabila yang dimaksud limbah pemanenan kayu
disamakan dengan KBK maka peluang untuk
memanfaatkan limbah sulit dilaksanakan karena
pertimbangan perhitungan kelayakan ekonomis.
Hal ini disebabkan oleh mahalnya tarif dan harga
patokan KBK untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar
USD 4/m3 dan Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)
sebesar 10% dari harga patokan. Bahkan untuk
limbah jenis kayu khusus (merbau) besarnya DR
dan PSDH sama dengan Kayu Bulat Besar (KB).
Agar pemanfaatan limbah kayu tersebut menarik
minat bagi IUPHHK-HA maka kebijakan yang
diperlukan adalah (1) meninjau ulang besaran tarif
dan harga patokan untuk KBK dan (2) memberikan
insentif berupa besaran faktor eksploitasi (FE) bagi
IUPHHK-HA minimal sebesar 0,8 bagi IUPHHK-HA
yang memanfaatkan limbah kayu dan sebesar 0,9
bagi IUPHHK-HA yang menerapkan metode TLL
dan memanfaatkan limbah kayu. (diberi narasi
1-2 paragraf penjelasan sesuai ide penulis)

VI. PENUTUP
Saat ini IUPHHK-HA telah menerapkan teknologi
reduced impact logging (RIL) tetapi pemanenan
kayu masih dilakukan dengan metode konvensional
sehingga masih banyak meninggalkan limbah
kayu. Potensi limbah pemanenan kayu metode
konvensional berkisar antara 14-25% dan metode
TLL sebesar 5-10%. Secara teknis dan ekonomis
potensi limbah pemanenan kayu dinilai sangat
prospektif sebagai substitusi bahan baku industri
pengolahan kayu khususnya untuk produk kayu
serpih atau arang (biocharcoal). Beberapa kendala
yang dihadapi pemegang IUPHHK-HA untuk
memanfaatkan limbah pemanenan kayu antara
lain belum diketahuinya metode pengeluaran
limbah dan biaya yang diperlukan, penurunan
kualitas limbah dan masih dirasakannya pungutan
DR dan PSDH yang mahal. Soulsi yang ditawarkan
untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
antara lain penerapan metode TLL dan pemberian
insentif tbagi IUPHHK-HA yang melaksanakan
pengolahan limbah pemanenan kayu.

4) Jenis mesin portable pengolah kayu tidak
termasuk chain saw/gergaji rantai.
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E-mail: nadisaputra@forda-mof.org; nadisaputra@gmail.com

PENDAHULUAN
Industri primer hasil hutan kayu bertanggung
jawab dalam hal pengolahan kayu bulat dan/
atau bahan serpih menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi. Seiring peningkatan populasi,
menuntut bahan baku (kayu) untuk memenuhi
berbagai keperluan manusia. Sebagai contoh,
pemenuhan bahan baku pada tahun 2016
mencapai 49 juta m3, sebagian besar berasal
dari hutan tanaman (66%), hutan alam dan
kayu rakyat, yang masing-masing berkontribusi
sebanyak 10% (KLHK, 2016). Proses produksi
olahan kayu menghasilkan produk olahan dan
limbah sebagai sisa produksi. Limbah sebanyak
40 ribu m3 dihasilkan dari 45 juta m3 dari industri
berkapasitas 6.000 m3/tahun (KLHK, 2016).
Volume limbah yang hanya 0,1% memperlihatkan
manajemen limbah di perusahan-perusahaan
berkapasitas besar, berbasis kapital, sudah berjalan
dengan baik. Faktanya, industri wood chips,
veneer, plywood, LVL atau pulp menggunakan
limbah sebagai bahan bakar pembangkit listrik
atau boiler yang dikembalikan dalam bentuk
listrik atau uap panas untuk kegiatan produksi.
Mekanisme pemanfaatan limbah yang masih
menjadi perdebatan dalam perspektif analisis
lingkungan, terkait emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Kondisi berbeda terjadi di industri penggergajian,
penanganan limbah masih dilakukan secara
konvensional tanpa pelibatan teknologi. Industri
penggergajian banyak didirikan sekitaran sungai
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atau perhutanan rakyat, dimana limbah dibuang
ke badan sungai atau dibakar. Sebuah kesepakatan
dari 2 mekanisme pemanfaatan limbah di atas
adalah isu lingkungan, baik sebagai pencemar
lingkungan ataupun sumber emisi GRK.
Pengelolaan limbah industri berskala besar
setidaknya membutuhkan teknologi dan kapital
besar. Tantangan yang tidak bisa dipenuhi
oleh industri kecil-menengah, walaupun sudah
bergabung dalam komunitas/kelompok. Sehingga,
jalan pintas yang dilakukan adalah membuang
limbah ke badan sungai atau membakar. Aktivitas
ini dalam jangka panjang, secara kumulatif akan
memberikan dampak buruk terhadap lingkungan
sebagai daya dukung kehidupan manusia. Bahkan
perubahan akibat degradasi lingkungan sudah
dirasakan saat ini. Dekomposisi limbah biomassa
padat berjalan sangat lambat karena kompleksitas
dalam mekanisme penguraian itu sendiri, karena
material bersifat kompak. Tumpukan limbah
di sekitar industri olahan kayu menyebabkan
polusi dan menimbulkan resiko penyakit. Pun
terjadi peningkatan suhu global akibat emisi
GRK atau aktivitas tidak bertanggung jawab
dalam manajemen limbah biomassa. Salah satu
solusi yang dapat ditempuh adalah penguasaan
teknologi konversi biomassa menjadi bentuk lain
yang memiliki sifat unggul dan manfaat ekonomi.
Fokus tulisan ini adalah mengemukakan hasil
penelitian pemanfaatan limbah kehutanan
melalui teknologi arang terpadu, yang telah
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Bahan baku produksi arang terpadu dapat
menggunakan limbah kehutanan (Komarayati,
Gusmailina, & Pari, 2011; Nurhayati & Adalina,
2009; Nurhayati, Pasaribu, & Mulyadi, 2006;
Nurhayati, Sylviani, & Mahpudin, 2003; Wibowo,
Syafii, & Pari, 2010). Limbah kehutanan dalam
bentuk sisa potongan kayu, sebetan, serbuk gergaji
atau limbah lain seperti tempurung nyamplung
dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan
arang terpadu. Arang terpadu merupakan
teknologi sederhana namun menghasilkan produk
bermanfaat dan bernilai ekonomi. Teknologi arang
terpadu dilakukan melalui proses karbonisasi/
pembakaran material berlignoselulosa, dengan
kehadiran oksigen terbatas. Produk teknologi
arang terpadu adalah arang (utama), asap cair
(sampingan) dan arang kompos bioaktif (arkoba)
sebagai produk turunan. Ketiga produk memiliki
karakteristik dan varian manfaat, tergantung
jenis bahan baku, namun secara umum arang
dan arkoba sebagai peningkatan kualitas tanah,
sedangkan asap cair sebagai pestisida organik.
Prinsip umum yang berlaku disini adalah “NOLlimbah” sektor kehutanan. Limbah biomassa
kehutanan dimanfaatkan menjadi produk daur

METODE
Penulis melakukan studi publikasi tentang teknik
pemanfaatan limbah biomassa di website http://
ejournal.forda-mof.org menggunakan akun
penulis sendiri (ID: nadisaputra). Kata kunci yang
digunakan adalah “arang terpadu”, “arkoba”
dan “asap cair”. Pencarian kata kunci “arang
terpadu” menghasilkan 5 publikasi pada rentan
waktu tahun 2003 s.d. 2009. Kata kunci “arkoba”
menyaring 3 publikasi (2008-2011) dan tambahan
1 publikasi yang didapat langsung dari penulis
bersangkutan (daftar referensi no 3). Temuan kata
kunci “asap cair” adalah 6 publikasi pada rentan
tahun terbit 2011-2018. Penulis menggunakan
buku Membangun Kesuburan Lahan dengan
Arang (daftar referensi no 4) sebagai suplemen,
sehingga total publikasi sebagai bahan studi
adalah 16 dokumen. Latar belakang pemilihan
kata kunci pencarian referensi sesuai dengan digit
pertama kepakaran penulis, yaitu Ilmu Kayu dan
Teknologi Hasil Hutan.
Tabel 1. Karakteristik produk utama teknologi arang terpadu
Peneliti/bahan
(Nurhayati et al., 2003)
Bakau
Mangium
Tusam
(Nurhayati & Adalina, 2009)
Serbuk gergaji
Sebetan
(Wibowo et al., 2010)
Tempurung nyamplung*
(Komarayati et al., 2011)
Limbah mahoni & nangka
Limbah sengon + kulit
Limbah sengon
Sebetan dan kulit sengon
(Nurhayati et al., 2006)
Serbuk gergaji hutan alam
Serbuk gergaji hutan tanaman
Serbuk gergaji hutan alam*
Serbuk gergaji hutan tanaman*

R, %

MC, %

AC, %

VMC, %

FC, %

22,3
13,1
13,8

2,50
7,34
7,71

4
1,28
1,48

8,81
27,09
33,18

86,85
71,62
65,35

19,1
27,3

2-5
2-6

4-6
1-2

8-11
24-30

80-87
69-74

22,5

11,39

8,30

8,41

83,29

21,4
10
12
12

5
2,57
9,63
6,88

3,34
2,55
4,53
7,33

5
2,57
9,63
6,88

80,17
78,35
68,47
72,32

19,1-20,4
19,2-20,9
15-15,9
11,5-14,3

2,5-5,6
1,5-4
2,9-4,9
10,7-11,3

2,4-4,2
2-5,8
4,6-5,8
7,3-9,8

11,2-13,9
12,6-15,9
7,9-10,1
10,4-10,6

82-86,4
78,3-85,9
84-87,4
79,7-81,9

Keterangan : R = rendemen; MC = kadar air; AC = kadar abu; VMC = kadak volatil; FC = karbon tetap; CV = nilai energi; * = arang aktif
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ulang dan dikembalikan ke hutan dengan intisari
manfaatnya. Karakteristik arang, asap cair dan
arkoba hasil studi literatur di sampaikan dalam
bentuk tabel di bawah.

riap dan meminimalkan keberadaan mata kayu.
Keberadaan mata kayu sangat merugikan karena
menurunkan rendemen pengolahan kayu. Industri
veneer, plywood atau LVL menderita kerugian
karena keberadaan mata kayu. Kayu bulat akan
mudah pecah pada proses pengupasan rotary,
sehingga menurunkan rendemen pengolahan
sejak awal proses produksi. Demikian hal serupa
terjadi pada peralatan/mesin produksi, belum
efektif, sehingga sisa produksi tercatat masih
tinggi. Pengupasan kayu menjadi lembaran
veneer menghasilkan rendemen pengolahan
sebesar 60-70%, lebih rendah dibanding limbah
penggergajian, mencapai 90% lebih. Namun
demikian pada setiap alur proses produksi, akan
dihasilkan limbah yang menurunkan rendemen di
produk akhir.

DISKUSI
Arang terpadu sebagai teknologi
sederhana
Produksi arang terpadu dapat menggunakan
berbagai macam limbah biomassa, material
berlignoselulosa. Pembahasan tulisan ini lebih
fokus kepada limbah industri kehutanan,
industri penggergajian, yang mengolah kayu
bulat menjadi barang setengah jadi. Rendemen
pengolahan kayu bulat sangat dipengaruhi oleh
karakteristik kayu itu sendiri dan peralatan/
mesin yang digunakan, kemudian keahlian
operator produksi. Karakterisik kayu bulat sangat
berkaitan erat dengan teknik perawatan pohon
ketika sebagai tegakan. Teknik penjarangan dan
pemangkasan berkontribusi dalam pertumbuhan

Teknologi arang terpadu merupakan teknologi
sederhana pengolahan limbah biomassa. Tahapan
produksinya dapat dilakukan oleh berbagai
tingkatan pengguna, baik dari masyarakat sampai
pelaku industri primer. Prinsip dasar arang terpadu
adalah karbonisasi/pembakaran dan kondensasi.

Tabel 2. Karakteristik produk sampingan teknologi arang terpadu
Peneliti/bahan
R, %
(Nurhayati et al., 2003)
Bakau
20,6
Mangium
13,5
Tusam
17,4
(Nurhayati & Adalina, 2009)
Serbuk gergaji
22

pH

SG, g. cm-1

3,2
4,22
3,55

1,0077
1,0260
1,0059

3,2

1,083

Sebetan

3,8

1,095

3,2

0,98

Asam asetat, methanol, fenol

3,8
4,5
6,8

0,99
0,98
0,97

Asam asetat, methanol, fenol
Asam asetat, methanol, fenol
Asam asetat, methanol, fenol

19,1

(Komarayati et al., 2011)
Limbah mahoni &
4,2
nangka
Limbah sengon + kulit
3,3
Limbah sengon
4,2
Sebetan dan kulit
5,8
sengon
(Nurhayati et al., 2006)
Serbuk gergaji hutan
12,8-18,1
alam
Serbuk gergaji hutan
14,5-23
tanaman

4,3-4,7
43

OC

Asam asetat, Metanol, Fenol, Asetol, Orthokreosol, para-kresosol, furfural, metil guaikol,
guaikol
Asam asetat, Metanol, Fenol, Asetol, Orthokreosol, para-kresosol, furfural, metil guaikol,
guaikol

1,004-1,018 Asam asetat, methanol, fenol, asetol, O-kreosol,
P-kreosol, furfural. A-metilguaikol, sikloheksana
1,012-1,013 Asam asetat, methanol, fenol, asetol, O-kreosol,
P-kreosol, furfural. A-metilguaikol, sikloheksana

Keterangan: R = rendemen; pH =derajat keasaman; SG = berat jenis; OC = senyawa kimia organik
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Tabel 3. Karakteristik produk turunan teknologi arang terpadu (Gusmailina & Komarayati, 2011)
Parameter

Kulit kayu

pH (1 : 1)
Kadar air (Moisture content), %
C organik (Organic C), %
N total (Total N), %
Nisbah C/N (C/N ratio)
P2O5 total, %
CaO total, %
MgO total, %
K2O total, %
KTK (Cation exchange capacity), meq/100 g
Unsur logam
Zn (mg/kg)
Cu mg/kg
Co mg/kg
Mo mg/kg
Se mg/kg
Pb mg/kg
Cr mg/kg
Cd mg/kg
Ni mg/kg
Hg mg/kg
As mg/kg

7,68
25
16
1,03
23
1,61
1,08
1,86
1,09
33,58
9,31
3,23
nn
nn
nn
0,21
0,10

Kulit kayu + sludge
pulp
7,40
27
18
0,98
24
1,66
1,47
1,73
1,82
30,15

Kulit kayu + sludge pulp +
kotoran hewan
7,25
30
18
1,81
20
1,98
1,35
1,01
1,82
39,25

10,12
11,31
nn
nn
nn
1,01
0,11
nn
nn

10,21
9,04
1,05
0,12

Keterangan: nn = tidak terdeteksi; sludge= limbah pulp

Kegiatan
karbonisasi/pembakaran
dapat
memberlakukan perlakuan awal terlebih dahulu
atau tanpa perlakuan awal. Tujuan perlakuan
awal adalah meningkatkan kualitas produk arang
terpadu. Perlakuan pengeringan dan pencacahan
bahan baku merupakan perlakuan pilihan
produsen untuk meningkatkan kualitas produk.
Namun begitu, perlakuan awal dapat diabaikan
pada tingkatan praktis dan jika produk arang
terpadu digunakan secara mandiri. Tahapan lebih
ketat diberlakukan jika produsen arang terpadu
berorientasi produk, seperti tujuan ekspor.
Beberapa negara konsumen memberlakukan
standar ketat untuk produk arang dan asap cair,
dengan mempertimbangkan penggunaan lebih
lanjut.
Produksi arang terpadu dapat dilakukan
menggunakan metode tanam di tanah, kubah
(Nurhayati & Adalina, 2009; Nurhayati et al.,
2003), drum modifikasi (Komarayati et al.,
2011; Nugroho & Aisyah, 2013), tungku-blower
(Nurhayati et al., 2006). Dua prinsip dasar di
atas, karbonisasi dan kondensasi, menjadi
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fundamental untuk meningkatkan rendemen
pengolahan limbah. Bahan baku berupa limbah
biomassa disusun sedemikian rupa sehingga
meminimalkan ruang kosong dalam tungku
reaktor pirolisis. Teknik penyusunan bahan baku
akan berhubungan dengan arus oksigen ketika
proses karbonisasi berlangsung. Kontrol kadar
air bahan baku diperlukan untuk meningkatkan
efektivitas pembakaran. Pada beberapa kasus
karbonisasi, bahan baku tidak terbakar secara
keseluruhan karena kadar air material masih
tinggi, di atas 60%. Tahap selanjutnya adalah
melakukan pembakaran pancingan (starter),
untuk memulai proses pembakaran. Pembakaran
starter dihentikan jika limbah biomassa di dalam
tungku reaktor telah terbakar. Proses pengaturan
flow oksigen perlu segera dilakukan berikutnya
untuk mencegah terjadinya pembakaran
sempurna, mengakibatkan rendemen arang akan
rendah. Uap/asap pembakaran dilewatkan melalui
kondensor/pipa pendingin untuk merubah gas
menjadi cairan. Proses pengarangan dinyatakan
selesai ketika asap yang keluar dari cerobong
kontrol berwarna biru-transparan.
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a

b

c

Gambar 1. Tungku reaktor arang terpadu di Puslitbang Hasil Hutan
Keterangan foto: (a) tungku model timbun; (b) tungku model kubah; (c) tungku model drum modifikasi
Sumber foto: (a) dokumentasi Dr. Saptadi Darmawan di KPH Lakitan, Sumatera Selatan, (b) dan (c) koleksi penulis

Karakteristik produk arang terpadu
Karakteristik produk arang terpadu bervariasi,
dipengaruhi oleh sifat alami material dan teknik
karbonisasi yang digunakan. Faktor alami,
terutama kadar lignuselulosa, menjadikan produk
arang dan asap cair bervariasi dalam hal volume
dan kualitas. Namun begitu, interval rendemen
arang berada pada kisaran 10-27% (Gusmailina
& Komarayati, 2011; Nurhayati & Adalina, 2009;
Nurhayati et al., 2006, 2003), sedangkan rendemen
asap cair antara 19,8 s.d. 48,8% (Wibowo,
2012). Lebih lanjut, Wibowo (2012) menyatakan
bahwa terdapat pola kenaikan rendemen asap
cair seiring kenaikan suhu, sementara kondisi
berbanding terbalik terhadap rendemen arang.
Pada perlakuan kenaikan suhu, produk arang
yang didapat semakin sedikit. Faktor temperatur
dan waktu di tungku reaktor berkontribusi
dalam penguapan volatile, berpengaruh nyata
terhadap rendemen karbonisasi. Karakteristik
arang yang lebih disukai konsumen adalah arang
dengan kadar abu rendah. Nilai kalor dan karbon
terikat memiliki hubungan berlawanan terhadap
nilai kadar abu (Nurhayati et al., 2003). Setiap
penurunan kadar abu, maka akan meningkatkan
nilai karbon terikat dan nilai energi.
Asap cair mengandung berbagai macam
senyawa organik, terutama hasil dekomposisi
lignin yang termasuk kelompok fenol. Lignin
memiliki ikatan kimia stabil sehingga diperlukan
termperatur tinggi untuk menguraikan menjadi
senyawa lebih sederhana. Penelitian sebelumnya
memperlihatkan bahwa dekomposisi lignin

20

terjadi pada temperatur di atas 300 oC. Kelompok
senyawa fenol dan turunannya dipercaya memiliki
peran penting dalam mengawetkan produk
pangan dan memberi aroma khas. Di samping
fenolik, asap cair mengandung asam lemah dalam
jumlah banyak, terutama kelompok asam asetat.
Asap cair hasil pirolisis tempurung nyamplung
memiliki konsentrasi asam antara 4,19-9,48%
(Wibowo, 2012). Suhu dan waktu karbonisasi akan
menghasilkan kandungan senyawa kimia organik
yang berbeda. Demikian, degradasi selulosa akan
menghasilkan kelompok asam, fenol, keton,
aldehid dan senyawa-senyawa turunannya
(Wibowo, 2012). Turunan senyawa kimia oganik
dipercaya dapat digunakan pada industri pangan,
sandang, kesehatan atau peternakan. Penelitian
tentang teknik isolasi senyawa aktif dan desain
manfaat asap cair di berbagai sektor perlu
mendapatkan perhatian khusus, sebagai bagian
pengembangan manfaat kimia organik di masa
depan.
Arang kompos bioaktif (arkoba) merupakan
produk turunan arang terpadu. Bongkahan arang
diubah menjadi partikel berukuran 20 mesh, atau
dihancurkan secara manual dengan ukuran yang
bervariasi. Arang tersebut kemudian dicampurkan
ke dalam kompos, lebih lanjut ditambahkan
aktivator
untuk
meningkatkan
aktivitas
mikroorganisme. Proses awal pengomposan,
sampai 25 hari, memperlihatkan peningkatan
suhu secara ekstrim, kemudian menurun
sampai mendekati suhu lingkungan (Junaedi,
Rojidin, & Sutrisno, 2008). Kenaikan temperatur
pengomposan terjadi karena tingginya aktivitas
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mikroba lignoselulotik dalam dekomposisi kompos
(Junaedi et al., 2008). Mikroba lignoselulotik
dalam arkoba berperan dalam melindungi
serangan penyakit, terutama serangan akar.
Aktivitas perlindungan ini kemudian dikenal
sebagai bioaktif. Lebih lanjut arang dalam arkoba
dapat menjadi rumah mikroorganisme tanah yang
menguntungkan, memperbaiki pH dan respirasi
tanah (Gusmailina, Komarayati, & Pari, 2016).
Arkoba mengandung unsur makro yang sangat
dibutuhkan tanah untuk memperkaya kandungan
hara bagi tumbuhan. Arkoba mengandung unsur
makro C organik 35%; N total 1,7%; P total 1,0%;
K 0,8%; Ca 1,2% dan Mg 0,6% (Winarni & Waluyo,
2010). Demikian arkoba sangat cocok digunakan
sebagai amendemen tanah, perbaikan pH dan
tambahan bahan organik pada tanah marginal
(Gusmailina & Komarayati, 2011; Gusmailina et
al., 2016).

Manfaat produk arang terpadu
(arang, asap cair dan arkoba)
Residu arang di dalam tanah dapat menjadi
cadangan karbon, daripada dilepas ke atmosfir.
Stok karbon dimaksud adalah Stok Karbon
Organik (SOC) tanah yang berperan penting dalam
siklus emisi GRK. Manfaat keberadaan arang di
dalam tanah terletak pada karakteristik adsoprsi
yang tinggi terhadap unsur tanah. Pemberian
30% arang memberikan stimulan pertumbuhan
anakan Gyrinops sp secara signifikan (Gusmailina,
Komarayati, & Wibisono, 2018). Pengolahan
lebih lanjut dari arang adalah aktivasi, dimana
arang dipanaskan lebih dari 700 oC. Aktivasi arang
dilakukan melalui uap air atau larutan fosfat,
sehingga karakter arang menjadi lebih unggul.
Rendemen arang aktif berkisar antara 60-75%
terhadap bahan baku berupa arang (Nurhayati &
Adalina, 2009). Jumlah berbeda didapat rendemen
sebanyak 9,5-60,5% (Wibowo et al., 2010). Faktor
yang mempengaruhi rendemen arang aktif adalah
suhu dan jenis aktivator. Peningkatan suhu akan
menyebabkan penurunan rendemen, namun
dapat diperlambat dengan pemberian aktivator
asam sulfat (Wibowo et al., 2010). Karakter
arang yang ditingkatkan melalui proses aktivasi
adalah daya serap iod dan benzena, untuk fungsi
adsorben. Arang aktif sebagai adsorben biasanya
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digunakan pada pemurnian air, penjernihan
minyak sawit, sirop, norit (Nurhayati & Adalina,
2009) dan gas berbahaya (Wibowo et al., 2010).
Asap cair merupakan hasil dekomposisi senyawa
kimia organik yang dihasilkan tumbuhan
melalui mekanisme sekunder. Pada dasarnya,
kimia organik adalah bentuk adaptasi tanaman
terhadap serangan hama-penyakit dalam
rentan evolusi. Perkembangan analisis kimia
organik menunjukkan manfaat lainnya yaitu
bersifat bioaktif. Pada umumnya kandungan
dominan senyawa kimia organik adalah asam
asetat dan fenol. Limbah sengon mengandung
asam asetat 21,71-30,05 ppm, methanol 0,441,15 ppm dan fenol sebanyak 45,07-63,62 ppm
(Komarayati et al., 2011). Senyawa asam asetat
dan methanol diindikasikan dapat mempercepat
pertumbuhan tanaman, sedangkan fenol dan
turunannya diduga memiliki fungsi pertahanan
serangan hama-penyakit (Komarayati et al.,
2011; Nugroho & Aisyah, 2013; Nurhayati &
Adalina, 2009). Faktanya, penyemprotan asap
cair dengan konsentrasi 2,5% dipercaya dapat
meningkatkan pertumbuhan tanaman padi.
Teknik penyemprotan asap cair pada tanaman
padi dilakukan dari umur 1 bulan sampai 3,5 bulan,
1 kali dalam seminggu (Nurhayati & Adalina,
2009). Dalam fungsinya sebagai biopestisida,
konsentrasi asap cair dapat ditingkatkan sampai
10%, tergantung tingkat serangan. Fakta lain,
pemberian asap cair (0,5%) pada benih jagung
dan kedelai dapat menghambat pertumbuhan
pathogen yang biasa menyerang benih di gudang
penyimpanan (Nugroho & Aisyah, 2013). Bahkan,
dapat memperpanjang daya simpan benih sampai
72 hari tanpa serangan pathogen (Nugroho &
Aisyah, 2013). Konsentrasi asap cair pada benih
jagung dan kedelai (Nugroho & Aisyah, 2013) lebih
rendah dibanding dosis padi (Nurhayati & Adalina,
2009), karena kelimpahan senyawa organik
dalam jumlah banyak dapat memacu mekanisme
anaerob. Asap cair diduga dapat berperan ganda,
sebagai stimulan pertumbuhan atau justru
menghambat pertumbuhan. Senyawa aktif
seperti fenol, dapat berfungsi terbalik, sebagai
prooksidan daripada antioksidan (Nugroho &
Aisyah, 2013). Manfaat lain asap cair ditemukan
sebagai koagulan getah karet. Asap cair mentah/
crude dapat menggumpalkan getah karet 2 kali
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lebih cepat dibanding asap cair hasil penyulingan
(Wibowo, Pari, & Pangersa, 2016). Asap cair
terindikasi kuat mampu menekan pertumbuhan
cendawan Colletotrichum gloeosporoides dan
Fusarium oxysporum (Aisyah, Juli, & Pari, 2013).
Arkoba dipercaya dapat memberikan pengaruh
positif terhadap pertumbuhan tanaman.
Rendemen minyak nilam yang ditambah arkoba
mencapai 3-4,5%, lebih besar dibanding tanpa
pemberian arkoba sebanyak 2-2,3% (Winarni &
Waluyo, 2010). Produktivitas ini berbanding lurus
dengan kualitas minyak nilam. Kadar patchouli
alkohol nilam dengan pemberian arkoba
mencapai 40% dibanding tanpa pemberian
arkoba dengan kadar patchouli sebesar 32,26%
(Winarni & Waluyo, 2010). Hasil serupa didapat
pada pemberian arkoba pada anakan Bulian dan
Gaharu, yang memberikan perbedaan nyata
pada pertumbuhan diameter dan tinggi anakan
(Gusmailina, 2010). Respon berbeda ditunjukkan
nilai berat jenis minyak nilai, tidak memperlihatkan
perbedaan signifikan, 0,957 (pemberian arkoba)
dan 0,956 tanpa arkoba (Winarni & Waluyo,
2010).

NPV, IRR, Net B/C dan PBP akan memperlihatkan
apakah suatu usaha layak atau tidak untuk
dilaksanakan (feasibility study). Berdasarkan
pendekatan biaya-manfaat, investasi arang
terpadu kembali secara keseluruhan setelah 15
bulan dengan menggunakan limbah potongan
penggergajian dan limbah penebangan (Nurhayati
et al., 2003). Lebih lanjut, pengembalian investasi
arang terpadu diperoleh setelah 35,8 bulan,
menggunakan limbah sebetan dan suku bunga
maksimum 13% (Nurhayati & Adalina, 2009).
Penulis melakukan simulasi feasibility study
menggunakan nilai NPV, IRR, Net B/C dan PBP,
dengan batasan sebagai berikut:
1.

Reaktor pirolisis menggunakan sistem kubah
berkapasitas 2 m3 sebanyak 10 unit

2.

Material arang berasal dari limbah
penjarangan dan pemangkasan hutan
tanaman (akasia)

3.

Harga limbah material Rp.120.000 per m3

4.

Kapasitas produksi arang per bulan sebanyak
60% kapasitas terpasang (2.114 kg/bulan)

5.

Kapasitas produksi asap cair per bulan
sebanyak
60%
kapasitas
terpasang
(2.322 liter/bulan)

6.

Rendemen produksi arang sebanyak 14,68%

7.

Rendemen produksi asap cair sebanyak
16,13%

8.

Waktu produksi selama 14 hari, sehingga
produksi sebanyak 2 kali dalam 1 bulan

9.

Acuan harga arang 60% harga pasar
(Rp.5.700/kg)

Kelayakan usaha arang terpadu
Analisis
untung-rugi
merupakan
bagian
menentukan dalam sebuah prospek usaha.
Besaran modal, harga bahan baku, harga
produk, jangka waktu pengembalian modal dan
Fragmentasi pasar menjadi hal yang diuji dalam
menentukan kelayakan sebuah usaha. Arang
terpadu setidaknya memiliki 2 produk, arang
dan asap cair, jika arang tidak diolah lebih lanjut
menjadi arkoba. Kedua produk ini akan memiliki
manfaat lebih, karena dalam 1 proses produksi
dihasilkan produk arang dan produk asap cair.
Pendekatan lebih lanjut, empiris, menggunakan

10. Acuan harga asap cair 60% harga pasar
(Rp.21.000/kg)

Tabel 4. Simulasi kelayakan usaha arang terpadu skala menengah (10 unit tungku)
Parameter
NPV (14%), Rp
IRR
Net B/C
PBP, tahun

Skenario 1
3.454.142.979
280,42%
7,03
0,5

Skenario 2
902.101.804
86,45%
2,60
1,6

Skenario 3
106.138.680
22,77%
1,19
2,7

Skenario 4
(171.828.515,4)
-0,40%
0,69
3,5

Skenario 5
(369.786.134)
-17,40%
0,33
4,5

Keterangan:
Skenario 1 = 100% kapasitas produksi, 100% harga pasar
Skenario 2 = 60% kapasitas produksi, 60% harga pasar
Skenario 3 = 40% kapasitas produksi, 40% harga pasar
Skenario 4 = 30% kapasitas produksi, 30% harga pasar
Skenario 5 = 20% kapasitas produksi, 20% harga pasar
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Tabel 5. Simulasi arus kas usaha arang terpadu selama 3 tahun
No
A

Tahun

Uraian

0

1

2

3

Arus Masuk
1. Total Penjualan

729.797.161

729.797.161

729.797.161

2. Kredit
a. Investasi

394.072.123

b. Modal Kerja

12.789.000

3. Modal Sendiri
a. Investasi

168.888.053

b. Modal Kerja

5.481.000

4. Nilai Sisa Proyek
Total Arus Masuk

424.380.714
562.960.176

748.067.161

729.797.161

1.154.177.875

-

729.797.161

729.797.161

1.154.177.875

Arus Masuk untk Menghitung IRR
B

Arus Keluar
1. Biaya Investasi

562.960.176

2. Biaya Variabel
3. Biaya Tetap

-

-

15.000

94.560.000

94.560.000

94.560.000

45.600.000

45.600.000

45.600.000

4. Angsuran Pokok

135.620.374

135.620.374

135.620.374

5. Angsuran Bunga

48.258.250

29.271.397

10.284.545

6. Pajak

73.365.362

76.213.390

79.061.418

6.000.000

6.000.000

6.000.000

7. Biaya Pemasaran/Distribusi
Total Arus Keluar

562.960.176

403.403.986

387.265.162

371.141.337

Arus Keluar unt Menghitung IRR

562.960.176

219.525.362

222.373.390

225.236.418

-

344.663.174

342.531.999

783.036.538

(562.960.176)

510.271.799

507.423.771

928.941.457

1,0000

0,8772

0,7695

0,6750

Present Value

(562.960.176)

447.606.841

390.446.115

627.009.024

E

CUMMULATIVE

(562.960.176)

(115.353.335)

275.092.780

902.101.804

F

ANALISIS KELAYAKAN USAHA

C

Arus Bersih (NCF)

D

CASH FLOW UNTUK MENGHITUNG IRR
Discount Factor (14%)

NPV (14%)

902.101.804

IRR
Net B/C
PBP

86,45

%

2,60
1,6

tahun

Keterangan: angka dalam tanda kurung bernilai negatif

Hasil simulasi feasibility study menunjukkan
bahwa usaha arang terpadu layak dijalankan,
oleh pengusaha maupun masyarakat. Investasi
arang terpadu sebesar Rp.562.960.176 dengan
potensi pendapatan sebesar Rp.729.797.161 per
tahun berasal dari penjualan produk arang dan
produk asap cair. Nilai investasi arang terpadu
mencapai 902 juta, menggunakan diskonto faktor
(DF) sebesar 14% dan waktu investasi selama 3
tahun. Usaha arang terpadu memenuhi kelayakan
secara finansial sampai skenario 3, nilai IRR > DF.
Fakta ini lebih diperkuat oleh nilai Net B/C yang
memiliki nilai di atas 1 sampai skenario ketiga.
Waktu pengembalian investasi skenario dinilai
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masih menguntungkan sampai skenario kedua.
Data simulasi menunjukkan bahwa, usaha arang
terpadu masih layak dilakukan sampai skenario
ketiga, namun nilai perbandingan biaya-manfaat
dan waktu pengembalian investasi semakin lama,
33 bulan.

KESIMPULAN
Teknologi arang terpadu dapat digunakan
sebagai solusi penanganan limbah biomassa
berlignoselulosa. Teknologi arang terpadu
merupakan terknologi sederhana yang digunakan
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berbagai pengguna, baik masyarakat maupun
industri. Teknologi arang terpadu memiliki
berbagai keunggulan dan manfaat karena memiliki
3 produk dalam 1 proses kegiatan produksi.
Produk utama berupa arang, produk sampingan
dalam bentuk asap cair dan produk turunan
yang dikombinasi kompos, menjadi arkoba.
Ketiga produk arang terpadu merupakan konsep
daur ulang limbah, sehingga ramah lingkungan
dan berperan dalam menurunkan emisi GRK.
Secara ekonomi, produksi arang terpadu layak
diusahakan karena memenuhi feasibility study.

KLHK. (2016). Statistik Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
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PENDAHULUAN
Dalam persidangan tingkat tinggi Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September 2015,
193 pemimpin dunia termasuk di antaranya
Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi
mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
sebagai kesepakatan pembangunan global.
Agenda tersebut berlaku sejak 2016 hingga
2030 dengan mengusung tema “Mengubah
Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan”. Pemerintah Indonesia telah
berkomitmen untuk melaksanakan agenda
pembangunan berkelanjutan melalui terbitnya
Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59
tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres
tersebut merupakan suatu komitmen negara
agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs
dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan
melibatkan berbagai pihak.
Pada tahun 2017, Badan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) di Bidang Kehutanan (United
Nations Forum on Forests, UNFF) menyetujui
rencana strategis di Bidang Kehutanan yang
dijadikan target bersama para negara anggota
PBB. Dasar pemikiran target bersama tersebut
dalam terjemahan bebas adalah (United Nations,
2019):
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“munculnya kesadaran akan pentingnya
keberadaan hutan sebagai suatu ekosistem yang
produktif dan berperan penting dalam kehidupan
di bumi”
Agenda utama kehutanan 2030 tersebut telah
ditetapkan menjadi Rencana Strategis Kehutanan
2030 (The United Nations Strategic Plan for Forests
2030) pada Sidang Khusus PBB Januari 2017.
Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
bulan April 2017 diadopsi menjadi rencana target
bersama negara anggota PBB. Rencana Strategis
Kehutanan tersebut tertuang dalam enam tujuan
utama pembangunan kehutanan global dan 26
target yang menyertainya untuk 2030, yaitu:
1.

Mengembalikan hilangnya tutupan hutan
di seluruh dunia melalui pengelolaan hutan
secara lestari, termasuk di dalamnya upaya
perlindungan, restorasi, penghijauan, dan
peningkatan upaya pencegahan degradasi
hutan dan berkontribusi pada usaha global
dalam mengatasi perubahan iklim.

2.

Meningkatkan manfaat ekonomi, sosial,
dan lingkungan berbasis hutan, melalui
peningkatan pendapatan masyarakat yang
bergantung pada hutan.

3.

Meningkatkan luasan kawasan hutan
lindung secara signifikan dan kawasan hutan
lainnya yang dikelola secara lestari, serta
meningkatkan proporsi hasil hutan dari
wilayah hutan yang dikelola secara lestari.
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4.

5.

6.

Meningkatkan mobilisasi sumber pendanaan
tambahan dan pendanaan baru secara
signifikan dari berbagai sumber untuk
pengelolaan hutan secara lestari dan untuk
memperkuat kerjasama teknis dan ilmiah.
Mempromosikan kerangka kerja tata kelola
pengelolaan hutan secara lestari melalui
instrumen organisasi kehutanan di Badan
PBB dan meningkatkan kontribusi sektor
kehutanan pada agenda pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development
Goals, SDGs).
Meningkatkan
kerjasama,
koordinasi,
koherensi, dan sinergi untuk mengatasi
permasalahan kehutanan di semua tingkatan,
termasuk dalam sistem PBB dan seluruh
organisasi kemitraan kolaboratif kehutanan
serta lintas sektoral dan pihak terkait.

Rencana strategis tersebut memiliki multidimensi
bagi permasalahan di bidang kehutanan. Salah
satu cara pandang dalam raihan target rencana
strategis tersebut adalah program perencanaan
penelitian dan pengembangan di bidang hasil
hutan. Tulisan ini mempelajari keterkaitan
rencana strategis kehutanan Badan PBB di bidang
kehutanan 2030 dengan arah penelitian dan
pengembangan di bidang hasil hutan.

TUTUPAN HUTAN
Tutupan hutan seluruh dunia saat ini mencapai
4 milyar hektar yang meliputi kurang lebih 30%
daratan di bumi. Luasan hutan tersebut dari tahun
ke tahun mengalami penurunan akibat bencana
alam, kebakaran hutan, pembalakan liar dan
pengalihan lahan. Untuk itu, UNFF menargetkan
tidak hanya menjaga luasan hutan yang ada,
namun juga usaha menambah luasan hutan
sebesar 3% pada tahun 2030 (United Nations,
2017). Untuk menjaga luasan hutan saat ini,
hutan harus dikelola secara lestari dengan prinsip
pembangunan kehutanan berkelanjutan dan
penambahan luasan melalui upaya perlindungan,
restorasi, penghijauan, dan pencegahan degradasi
hutan. Selain itu, peningkatan luasan hutan di
seluruh dunia juga berkontribusi pada upaya
global dalam mengatasi perubahan iklim.
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Agenda Utama Global Forest Goal (GFG) 1,
memiliki empat target, yaitu:
1.1 Meningkatkan luas/tutupan kawasan hutan
sebesar 3% di seluruh dunia,
1.2 Mempertahankan atau meningkatkan stok
karbon hutan dunia,
1.3 Mempromosikan implementasi pengelolaan
secara berkelanjutan untuk semua jenis
hutan, penghentian deforestasi, pemulihan
hutan yang terdegradasi dan secara substansi
peningkatan penghijauan secara global pada
tahun 2020, dan
1.4 Memperkuat daya tahan dan kapasitas
adaptif semua jenis hutan terhadap bencana
alam dan dampak perubahan iklim di seluruh
dunia secara signifikan.
United Nations (2019) dalam forum UNFF
memberikan gambaran bahwa keempat target
tersebut berkaitan dengan penambahan tutupan
lahan hutan di seluruh dunia dan pemulihan
kawasan hutan yang sudah terdegradasi. Agenda
utama GFG pertama ini memiliki keterkaitan erat
dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) 13 yaitu penanganan perubahan iklim
di mana hutan berfungsi sebagai stok karbon
yang diharapkan mampu menyerap karbon
dioksida sebesar 2 milyar ton setiap tahunnya.
Selain SDGs 13, target GFG 1 ini juga terkait
dengan SDGs 15 yaitu penjagaan ekosistem
darat meliputi perlindungan, pemulihan, dan
mendukung penggunaan yang berkelanjutan
terhadap ekosistem daratan, pengelolaan hutan
secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi
(penggurunan),
dan
menghambat
serta
menghentikan dan memperbaiki lahan yang
terdegradasi dan menghentikan berkurangnya
keanekaragaman hayati.
Dalam konteks penelitian dan pengembangan hasil
hutan, penetapan agenda utama dan keterkaitan
dengan SDGs 13 dan 15 memperlihatkan bahwa
penjagaan kawasan hutan yang ada saat ini dan
peningkatan luasan hutan menjadi hal yang penting
dalam mencapai target pembangunan kehutanan
berkelanjutan tahun 2030. Penambahan tutupan
hutan diharapkan setidaknya menjadi 4,12 milyar
hektar atau sekitar 31% dari tutupan lahan di
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seluruh dunia pada tahun 2030. Untuk mencapai
hal tersebut, penelitian dan pengembangan hasil
hutan perlu mempertimbangkan pemberdayaan
biomassa dari dalam hutan tanpa mengurangi
luasan hutan.
Pemberdayaan hutan melalui pemberian konsesi
pada hutan produksi di hutan alam harus dilakukan
secara hati-hati dengan prinsip-prinsip pengelolaan
hutan lestari. Penelitian dan pengembangan
hasil hutan diarahkan untuk memformulasikan
pemanenan hutan secara efektif dan efisien
dengan mengurangi kerusakan ekosistem hutan
seminimal mungkin. Selain pemberdayaan hasil
hutan utama, penelitian dan pengembangan hasil
hutan bukan kayu juga menjadi alternatif dalam
pemanfaatan hutan tanpa mengurangi luasan
hutan dan mengedepankan prinsip pengelolaan
hutan secara lestari (Ahenkan & Boon, 2011;
Hutauruk, Lahjie, Simarangkir, Aipassa, & Ruslim,
2018).

KETERSEDIAAN MANFAAT HUTAN
Manfaat hutan bervariasi dari penyediaan jasa
lingkungan, hasil hutan kayu, makanan, bahan
bakar untuk energi, hasil hutan bukan kayu,
pemukiman, penyediaan air bersih dan yang
paling penting penyediaan oksigen untuk hidup
manusia. Untuk menjaga manfaat hutan, Global
Forest Goal 2 memiliki lima target, yaitu:
2.1 Pengentasan kemiskinan ekstrem bagi
masyarakat yang bergantung pada hutan,
2.2 Peningkatan akses usaha hutan skala kecil
pada layanan keuangan termasuk kredit
terjangkau dan keintegrasian pada rantai
pertambahan nilai dan pasar, khususnya di
negara-negara berkembang,
2.3 Peningkatan secara signifikan kontribusi
hutan dan pohon penghasil pangan untuk
mendukung ketahanan pangan,
2.4 Peningkatan secara signifikan kontribusi
industri kehutanan, perusahaan berbasis
hutan dan jasa ekosistem hutan terhadap
pembangunan
sosial,
ekonomi
dan
lingkungan, dan
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2.5 Peningkatan kontribusi semua jenis hutan
terhadap konservasi keanekaragaman hayati
dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim,
dengan memperhatikan kesepakatan dan
perjanjian tingkat global melalui perangkat
organisasi dunia.
Rencana strategis kehutanan GFG kedua ini
berkaitan dengan peningkatan peran hutan pada
masyarakat melalui pemberdayaan fungsi hutan.
GFG 2 memiliki keterkaitan erat dengan agenda
pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2 yaitu
mengurangi dan meniadakan kelaparan (Zero
hunger), dengan pencapaian ketahanan pangan
dan nutrisi yang lebih baik dari sumber tanaman
hutan.
Penelitian dan pengembangan hasil hutan
dapat membantu pencapaian target 2.1 dengan
penelitian pemberdayaan masyarakat miskin di
sekitar hutan dengan penyediaan paket iptek
pengusahaan hasil hutan sederhana yang mampu
meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar
kawasan hutan. Paket iptek tersebut meliputi
pengusahaan dan pemberdayaan sumber daya
hasil hutan bukan kayu yang dapat diaplikasikan
oleh masyarakat, seperti jenis usaha madu hutan,
ulat sutera dan pengolahan resin dari hutan serta
pengusahaan umbi-umbian dari hutan. Penelitian
dan pengembangan hasil hutan juga dapat
mengangkat eksplorasi sumber pangan dari hutan
melalui pemberdayaan pangan dari tanaman keras
di hutan maupun pengembangan sistem silvikutur
yang memungkinkan pengembangan tanaman
semusim di sela-sela tanaman keras melalui sistem
wanatani (agroforestry) sesuai dengan target 2.3.
Penelitian dan pengembangan tanaman semusim
di lantai hutan sebagai salah satu komoditi pangan
menjadi salah satu alternatif pengembangan
tanaman hutan dengan mengoptimalkan sumber
daya hutan. Penelitian dan pengembangan
hasil hutan juga dapat berkontribusi dalam
membantu industri berbasis kehutanan dalam
meningkatkan nilai tambah komoditas hasil hutan
berdasarkan paket iptek. Sesuai dengan target
2.4, penelitian dan pengembangan hasil hutan
perlu mengembangkan paket iptek komoditas
hasil hutan dengan memperhatikan tiga aspek,
yaitu aspek pengembangan sosial, ekonomi dan
lingkungan. Pemberdayaan hasil hutan bukan
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kayu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan
perekonomian di sekitar hutan dalam rangka
memperkecil angka kemiskinan (Reski, Yusran,
& Makkarennu, 2017; Effendi, Bangsawan, &
Muttaqien, 2017).
Penelitian dan pengembangan hasil hutan juga
dapat diarahkan pada analisis keanekaragaman
hayati dalam menentukan jenis-jenis satwa
dan tanaman yang perlu dikonservasi karena
mengalami kepunahan. Sesuai dengan target
2.5, penelitian sifat dasar terhadap jenis-jenis
tanaman yang kurang dikenal dapat dilakukan
agar pemanfaatan dan budi daya jenis tersebut
lebih optimal dan jenis yang langka dapat diajukan
untuk dilindungi.

HUTAN SEBAGAI TEMPAT
BERLINDUNG
Hutan yang sehat memiliki fungsi penting dalam
menjaga produktivitas, meningkatkan daya
tahan terhadap bencana, dan ekosistem yang
dapat diperbaharui untuk memberikan manfaat
bagi manusia. Peningkatan jumlah penduduk
juga disertai dengan meningkatnya kebutuhan.
Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari hutan.
Oleh karena itu, keberadaan ekosistem hutan
perlu dijaga dan ditambah luasannya. Global
Forest Goal 3 memiliki tiga target, yaitu:
3.1 Peningkatan kawasan hutan yang ditunjuk
sebagai kawasan lindung atau kawasan
konservasi,
3.2 Peningkatan luasan hutan yang tertuang
dalam perencanaan pengelolaan hutan
jangka panjang, dan
3.3 Peningkatan proporsi hasil hutan yang
dikelola secara lestari.
Target ketiga GFG menjadikan hutan sebagai
‘rumah’ bagi berbagai makhluk hidup, sehingga
target ketiga ini berkenaan dengan peningkatan
kawasan yang dilindungi dan pengusahaan
hasil hutan yang berimbang untuk menjamin
pengelolaan hutan secara lestari. Rencana
strategis ketiga ini berkaitan erat dengan SDGs
15, yaitu penjagaan ekosistem darat (Life
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on land), yaitu melindungi, memulihkan dan
mendukung penggunaan yang berkelanjutan
terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan
secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi
(penggurunan),
dan
menghambat
dan
mengembalikan tanah yang sudah terdegradasi
dan menghindari berkurangnya keanekaragaman
hayati. Saat ini tercatat 80% makhluk hidup
bernaung di hutan, sehingga perlindungan
terhadap ekosistem hutan merupakan hal yang
penting.
Untuk mendukung rencana strategis ketiga,
penelitian dan pengembangan di bidang hasil
hutan dapat mendukung target 3.3 yaitu
peningkatan proporsi hasil hutan yang dikelola
secara lestari. Hasil penelitian dan pengkajian
dapat merekomendasikan proporsi eksploitasi
hasil hutan secara lestari, sehingga hutan tidak
mengalami over-eksploitasi dan ketersediaan
hasil hutan dapat terjaga. Selain itu, inovasi
pengolahan hasil hutan juga diharapkan mampu
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan
hasil hutan kayu maupun non-kayu, sehingga
hasil hutan dapat dikelola secara proporsional
(Cunninngham et al., 2008).

SUMBER DAYA HUTAN
Pengelolaan hutan secara lestari membutuhkan
dukungan pendanaan, untuk itu dukungan
pendanaan perlu digiatkan sebagai penggerak
dari pengelolaan hutan secara lestari. Tujuan
Global Forest Goal 4, terdiri dari empat target,
yaitu:
4.1 Peningkatan mobilisasi sumber daya
pembiayaan bagi pengelolaan hutan lestari
secara signifikan dan pemberian insentif
bagi negara-negara berkembang untuk
memajukan pengelolaan hutan secara
lestari termasuk usaha konservasi dan
penghijauan,
4.2 Peningkatan pembiayaan terkait hutan
dari berbagai sumber di semua tingkatan,
termasuk pendanaan publik (nasional,
bilateral, multilateral dan kolaborasi tiga
pihak), pembiayaan swasta dan filantropi,
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4.3 Peningkatan
kerjasama
utara-selatan,
selatan-selatan, utara-utara dan segitiga
kemitraan publik-swasta dalam hal sains,
teknologi, dan inovasi di sektor kehutanan
secara signifikan,
4.4 Peningkatan
jumlah
negara
yang
mengembangkan dan menerapkan strategi
pembiayaan kehutanan melalui pembukaan
akses terhadap pembiayaan dari berbagai
sumber, dan
4.5 Peningkatan pengumpulan, ketersediaan dan
aksesibilitas informasi terkait hutan, misalnya
melalui penilaian ilmiah multi-disipliner.
GFG keempat memiliki kesamaan target dalam
SDGs, yaitu SDGs 1, 3, 8 dan 17. SDGs 1 adalah
penghapusan kemiskinan (No poverty), yaitu
strategi untuk mengurangi angka kemiskinan
dalam segala bentuk dan tempat, terutama untuk
masyarakat di sekitar hutan. Saat ini tercatat
40% masyarakat yang sangat miskin hidup di
sekitar hutan dan savana, untuk itu diperlukan
pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan agar
penduduk miskin semakin berkurang. SGDs 3 yaitu
target kesehatan yang baik dan kesejahteraan
(Good health and well-being). Dalam hal ini,
diperlukan kepastian kehidupan masyarakat yang
sehat dan mendukung kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat di segala lapisan dan tingkatan
usia. Hal yang berkaitan dengan keberadaan
tanaman di hutan sebagai sumber potensial
bahan obat. Saat ini tercatat dua pertiga dari
obat kanker berasal dari tanaman di hutan hujan
tropis yang memiliki nilai lebih dari 108 milyar
USD. SDGs 8 adalah ketersediaan pekerjaan
yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent
work and economic growth), yaitu dukungan
terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, tenaga kerja yang produktif
dan pekerjaan yang layak bagi setiap orang.
Peran hutan dalam hal pengembangan ekonomi
adalah adanya kesempatan pengembangan
obyek wisata alam yang mencapai 20% dari
destinasi utama pariwisata di dunia. SDGs 17
adalah bentuk kemitraan untuk mencapai tujuan
(Partnerships for the goals), yaitu penguatan
ukuran implementasi dan revitalisasi kemitraan
global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
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Saat ini, program kemitraan untuk pembangunan
kehutanan telah mencapai 8,6 milyar USD di
seluruh dunia.
Penelitian dan pengembangan hasil hutan dapat
diarahkan pada pengembangan target 4.5 yaitu
dengan penyediaan informasi tentang hasil hutan
yanng dapat digunakan tidak hanya sebagai data
dan informasi suatu paket usaha, namun juga
sebagai data dan informasi dalam penegakan
hukum yang menyangkut jenis flora dan fauna
yang dilindungi. Penelitian dan pengembangan
multidisiplin yang terintegrasi diharapkan dapat
menghasilkan inovasi yang dapat langsung
diterapkan pada skala industri yang secara tidak
langsung akan membiayai pengelolaan hutan
secara lestari. Inovasi yang berangkat dari
penelitian akan menghasilkan pengelolaan hasil
hutan kayu maupun non kayu yang berimplikasi
bisnis dan pendanaan bagi pembangunan hutan
yang berkelanjutan (Suwarno, 2018).

TATA KELOLA HUTAN
BERKELANJUTAN
Pengelolaan hutan secara berkelanjutan
memberikan jaminan hutan yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan secara berkesinambungan.
Tata kelola hutan berkelanjutan menjadi target
penting dalam pengelolaan hutan secara lestari.
Agenda utama GFG kelima memiliki 4 target,
yaitu:
5.1 Peningkatan
jumlah
negara
yang
mengikutsertakan pembangunan hutan
dalam rencana pembangunan berkelanjutan
sebagai suatu strategi dalam pengentasan
kemiskinan,
5.2 Penurunan jumlah pembalakan liar di seluruh
dunia melalui penegakan hukum dan tata
kelola kehutanan yang meningkat melalui
penguatan otoritas nasional dan sub-nasional
secara signifikan,
5.3 Penyusunan kebijakan dan program terkait
kehutanan nasional dan sub-nasional secara
koheren, terkoordinasi dan saling melengkapi
antar instansi dan otoritas sesuai undangundang nasional dan melibatkan pemangku
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kepentingan terkait, masyarakat lokal dan
masyarakat adat serta sepenuhnya mengakui
Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat,
dan
5.4 Pengintegrasian isu-isu terkait kehutanan
dalam proses pengambilan keputusan
dalam perencanaan dan pengembangan
penggunaan lahan.
Target GFG kelima ini memiliki keterkaitan dengan
SDGs 2, 7, 11 dan 16. SDGs 2 yaitu meniadakan
kelaparan (Zero hunger) melalui usaha pencapaian
ketahanan pangan dan nutrisi agar tidak ada
lagi orang yang kelaparan. Saat ini tercatat 76
juta ton makanan dalam berbagai bentuk dan
tipe, berasal dari hutan, untuk itu peningkatan
kawasan hutan sebagai sumber pangan perlu
dijaga. SDGs 7 fokus pada penyediaan energi
bersih dan terjangkau (Affordable and clean
energi), dalam hal ini memastikan akses terhadap
energi yang terjangkau, dapat diandalkan,
berkelanjutan, dan modern bagi seluruh
masyarakat. SDGs 11 menciptakan kota dan
komunitas yang berkelanjutan (Sustainable cities
and communities), yaitu membangun kota dan
pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan. Hutan berperan dalam penyediaan
air bersih untuk masyarakat kota yang terus
berkembang. Saat ini tercatat sepertiga dari
masyarakat di kota besar memperoleh sumber
air minum dari hutan di dekatnya. SDGs 16
mengusahakan perdamaian, keadilan dan
kelembagaan yang kuat (Peace, justice, and strong
institutions) yaitu dengan mendukung masyarakat
yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses terhadap
keadilan bagi semua dan pembangunan institusi
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
Hutan berperan dalam melindungi masyarakat
lokal dan masyarakat asli yang memiliki kehidupan
di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya
hutan sebagai sumber kehidupan.
Untuk mendukung target GFG kelima ini,
penelitian dan pengembangan hasil hutan
dapat mendukung target 5.2 dengan penegakan
hukum melalui penguatan pangkalan data untuk
mendukung komoditas hasil hutan sebagai
barang bukti di pengadilan. Bentuk penelitian
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dan pengembangan yang dapat dilakukan
berupa penelitian sifat dasar hasil hutan dan
pengembangan pangkalan data sebagai bahan
acuan dalam keputusan pengadilan.

TANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN HUTAN
Pengelolaan hutan secara lestari memerlukan
keterlibatan berbagai pihak dalam sebuah sistem
yang terintegrasi antara pelaksana, pengawas,
dan sistem monitoring. GFG keenam memiliki 5
target, yaitu:
6.1 Pengintegrasian
program
terkait
pembangunan kehutanan dalam sistem
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara
koheren dan saling melengkapi untuk
mendukung pencapaian target pembangunan
hutan secara global,
6.2 Pencapaian agenda pembangunan kehutanan
berkelanjutan 2030 dengan penyusunan
program yang terkait dengan hutan pada
organisasi kemitraan hutan yang bersifat
koheren dan saling melengkapi,
6.3 Peningkatan koordinasi lintas sektoral
dan kerjasama untuk mempromosikan
pengelolaan hutan secara lestari dan
menghentikan deforestasi dan degradasi
hutan secara signifikan di semua tingkatan,
6.4 Pemahaman umum tentang pengelolaan
hutan secara lestari dapat tercapai dan
serangkaian indikator tentang hal tersebut
dapat teridentifikasi, dan
6.5 Penguatan keterlibatan kelompok utama
(major group) dan pemangku kepentingan
serta keterlibatan antar bagian terkait
pelaksanaan rencana strategis PBB untuk
sektor kehutanan melalui rencana strategis
(UNSPF).
Dalam target GFG keenam ini, terdapat
keterkaitan dengan SDG 5, 11, 12, dan 15. SDGs
5 yaitu kesetaraan gender (Gender equality),
dengan pencapaian kesetaraan gender dan
memberdayakan semua perempuan dan anak
perempuan. Saat ini tercatat 850 juta orang
mengumpulkan bahan kayu bakar dari hutan dan
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Sumber: Infid (2017)

Gambar 1. Rencana aksi pembangunan berkelanjutan

83% dari jumlah tersebut adalah perempuan dan
anak perempuan. Untuk itu, perempuan dan anak
perempuan juga disetarakan dalam menerima
keuntungan dari fungsi hutan. SDGs 11 yaitu kota
dan komunitas berkelanjutan (Sustainable cities
and communities) dengan pembangunan kota
dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan
berkelanjutan. Saat ini pembangunan hutan kota
dan taman kota dengan berbagai macam tanaman
membantu membersihkan udara, mengurangi
stress, mengurangi polusi suara, meningkatkan
kesehatan masyarakat dan membangun
komunitas penduduk urban yang sehat dan
berkelanjutan. SDGs 12 adalah konsumsi dan
produksi yang bertanggungjawab (Responsible
consumption and production), yaitu memastikan
pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Penduduk dunia diperkirakan mencapai 10 milyar
pada tahun 2050, sehingga diperlukan lebih
banyak lagi hasil hutan dan jasa lingkungan hutan
untuk mendukung keberadaan populasi manusia
tersebut. SDGs 15 adalah menjaga ekosistem
darat (Life on land), melindungi, memulihkan
dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan
terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan
secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi
(penggurunan),
dan
menghambat
dan

FORPro • Vol. 8 No. 1, Edisi Juni 2019

membalikkan degradasi tanah dan menghambat
hilangnya keanekaragaman hayati. Saat ini
masyarakat turut serta dalam pengelolaan hutan
dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan
keanekaragaman hayati di dalamnya.

PENUTUP
Rencana penelitian dan pengembangan hasil
hutan sebaiknya diselaraskan dengan sasaran
rencana aksi strategis yang telah digariskan oleh
Badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam
hal ini, penelitian dan pengembangan tidak hanya
bermanfaat untuk memajukan ilmu pengetahuan,
namun juga berperan dalam pencapaian target
rencana strategis di bidang kehutanan 2030 dan
rencana pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Penelitian dan pengembangan hasil hutan
lebih dapat difokuskan pada pemberdayaan
komoditas hasil hutan secara proporsional untuk
meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar
hutan dan peningkatan hasil hutan bukan kayu
berupa makanan, obat dan energi yang berasal
dari tumbuhan dari dalam hutan.
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PENDAHULUAN
Dendrokronologi merupakan cabang ilmu
anatomi kayu yang mempelajari tentang
kronologi lingkaran tumbuh atau cincin pohon
(tree-rings dating) yang dihubungkan dengan
kondisi iklim lingkungan pembentuknya. Pohon
dan tumbuhan berkayu lainnya tumbuh dengan
membentuk lapisan baru setiap tahun yang
dapat terlihat secara horizontal dalam barisan
konsentris yang disebut lingkaran pertumbuhan.
Pertumbuhan pohon selalu dipengaruhi oleh
kondisi lingkungan, sehingga lingkaran pohon
dapat menjadi arsip alam yang dapat merekam
kondisi lingkungan pada masa lalu (Robinson,
2001). Pada kondisi lingkungan yang kurang baik
akan terbentuk lingkaran tumbuh yang sempit,
sebaliknya lingkaran tumbuh yang lebar akan
terbentuk pada kondisi lingkungan yang baik.
Analisis lingkaran tumbuh pohon telah dipelajari
secara luas untuk berbagai tujuan ilmiah. Analisis
lingkaran tumbuh pohon dapat digunakan untuk
memprediksi umur pohon dan merekonstruksi
faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan
kayu dari tahun ke tahun. Ilmu ini juga dapat
digunakan untuk membuktikan adanya bencana
alam yang terjadi di masa lalu seperti erupsi
gunung berapi, gempa bumi, dan serangan wabah
penyakit yang jejaknya dapat terlihat pada kayu.
Di bidang kehutanan, aplikasi dendrokronologi
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ini dapat digunakan untuk mempelajari
dinamika tegakan hutan yang terjadi saat
pohon hidup sebagai dasar untuk memprediksi
pola pertumbuhan tegakan di masa yang akan
datang.
Tulisan ini membahas mengenai sejarah singkat
dendrokronologi, berbagai macam aplikasi dan
perkembangan penelitiannya baik nasional
maupun internasional, prospek penelitian
dan tantangannya untuk daerah tropis seperti
Indonesia. Penulis tertarik menuliskan kajian
tentang dendrokronologi ini karena bidang
ilmu ini kurang dikenal dan menjadi perhatian
kalangan peneliti maupun akademisi di Indonesia.
Adapun di luar negeri, penelitian bidang ini marak
dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan
perubahan iklim.

SEJARAH PENELITIAN
DENDROKRONOLOGI
Sejarah panjang dendrokronologi dimulai di Eropa
dan Amerika yang terdiri dari tiga tahapan yaitu
pioner (pioneer), pengembangan (development)
dan perluasan (expansion). Pada fase pioner,
bidang penelitian terdiri dari bidang klimatologi,
botani pohon, dan astronomi. Metode yang
digunakan melalui pengukuran lebar lingkaran
tumbuh dengan menggunakan kaca pembesar
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dan mikroskop. Pada fase pengembangan,
bidang penelitiannya terdiri dari sejarah dan
arkeologi dengan metode pengukuran lingkaran
tumbuh dengan menggunakan mesin. Pada tahap
ekspansi, bidang penelitian terdiri dari sejarah,
arkeologi, klimatologi dan geomorfologi. Metode
untuk pengukuran lebar lingkaran tumbuh sudah
menggunakan machine computers X-Ray dan
image analysis (Schweingruber, 2012).
Penelitian dendrokronologi dimulai di Eropa
pada awal abad ke-15, dikenalkan oleh Leonardo
da Vinci mengenai hubungan antara lingkaran
tumbuh dengan curah hujan selama periode
vegetasi. Para peneliti Eropa pada saat itu
melakukan dasar-dasar penelitian anatomi
lingkaran
tumbuh
pohon
menggunakan
mikroskop yang baru ditemukan. Karya-karya
utama mereka tentang anatomi tumbuhan
muncul pada tahun 1682 salah satunya yaitu
dalam bentuk buku, The Construction of Timber,
yang salah satu bahasannya adalah membedakan
siklus musim dari kayu awal dan kayu akhir pada
lingkaran tumbuh pohon. Pada pertengahan
abad ke-19, para ahli botani telah menambah
keadaan pengetahuan anatomi dan fisiologis
sedemikian rupa sehingga memiliki konsepsi yang
jelas tentang pengembangan lingkaran tumbuh.
Pada periode antara 1869 dan 1901, Robert
Hartig mengabdikan hidupnya untuk penelitian
lingkaran tumbuh pohon dan menerbitkan 34
makalah tentang anatomi dan ekologi lingkaran
tumbuh (Schweingruber, 2012).
Di Amerika, studi sistematis tentang cincin
pohon dimulai dengan wawasan intuitif oleh
seorang astronom dari Arizona, Andrew Ellicott
Douglass, yang selanjutnya dikenal sebagai
Bapak Dendrokronologi. Meskipun prinsipprinsip cross-dating telah ditemukan di abad
terakhir, Douglas yang cukup berpandangan jauh
untuk menghubungkan prinsip dendrokronologi
sederhana untuk penelitian sejarah, klimatologi
dan astronomi. Terobosan di bidang astronomi
dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara
aktivitas matahari dan iklim bumi yang pada saat
itu data meteorologi tidak tersedia di Arizona.
Satu-satunya harapan adalah dengan menemukan
rekaman hidup kondisi iklim dari suatu batang
pohon (Cook & Kairiukstis, 1990). Menurut Douglas,
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lingkaran pohon dapat mencerminkan pasokan
nutrisi pada saat pertumbuhan dan persediaan
makanan sangat tergantung pada kelembaban
yang tersedia. Oleh karenanya, lingkaran tahun
harus dapat mencerminkan jumlah presipitasi.
Hipotesisnya diuji pada Pinus ponderosa
yang berusia 350-300 tahun yang tumbuh di
lingkungan tersebut dan segera menetapkan
bahwa pada tahun-tahun kering, lingkar tumbuh
yang terbentuk sempit untuk semua pohon. Saat
memeriksa tunggak pohon, Douglas mengenali
pola khas abad terakhir sehingga mudah baginya
untuk menghitung tanggal penebangan. Douglas
juga melakukan penelitian dendrokronologi
untuk menghubungkannya dengan arkeologi
dari berbagai situs sejarah dan arkeologi. Salah
satu temuannya yang melegenda adalah sejarah
tentang pentarikhan permukiman penduduk India
di Amerika (Schweingruber, 2012).

APLIKASI DENDROKRONOLOGI
a. Estimasi umur pohon
Umur pohon dapat diperkirakan dengan
menganalisis lingkaran tumbuh pohon. Satu
lingkaran tumbuh pohon terdiri dari bagian kayu
awal yang terbentuk pada awal pertumbuhan
dan kayu akhir yang terbentuk pada akhir
pertumbuhan. Satu lingkaran tumbuh ini
diasumsikan berlangsung selama satu tahun,
sehingga estimasi umur pohon dapat dilakukan
dengan menghitung jumlah lingkaran tahun dari
bagian empulur ke kulit (Gambar 1).
Dari Gambar 1.a. dapat dihitung jumlah lingkaran
tahun dari empulur ke kulit sehingga diperkirakan
umur kayu tersebut kurang lebih 31 tahun.
Gambar 1.b. memperlihatkan satu lingkaran
tahun yang terdiri dari kayu awal (EW) dan kayu
akhir (LW). Apabila dibandingkan dengan LW,
EW mempunyai ukuran panjang sel yang lebih
pendek, diameter lumen lebih lebar, dinding
sel lebih tipis, dan kerapatan rendah sehingga
pada lempengan kayu bagian ini terlihat lebih
terang. Kayu akhir memiliki diameter lumen lebih
sempit dan dinding sel lebih tebal dibandingkan
kayu awal sehingga terlihat menjadi lebih gelap.
Pada iklim subtropis, EW terbentuk pada masa
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Keterangan:
SW: Sapwood (kayu gubal)
HW: Heartwood (kayu teras)
MW: Mature wood (kayu dewasa)
JW: Juvenile wood (kayu muda)
EW: Early wood (kayu awal)
LW: Late wood (kayu akhir)

Gambar 1. A. Permukaan lintang lempengan kayu Pinus nigra var. Laricio yang menunjukkan jenis bagian kayu,
B. Bagian lingkaran tumbuh yang terdiri dari sel-sel kayu awal (EW) dan kayu akhir (LW)
(Plomion, Leprovost, & Stokes, 2001)

awal pertumbuhan dimana kondisi suhu dan
fotoperiode (lama fase terang) menguntungkan
pohon untuk pertumbuhan aktif. Kayu akhir
terbentuk pada akhir musim panas atau musim
gugur ketika pembelahan sel kambial dan
ekspansi menurun. LW memiliki kerapatan tinggi
yang dihasilkan dari diameter trakeid/serat yang
kecil dan dinding sel yang tebal (Plomion et al.,
2001).

b. Analisis kondisi lingkungan masa
lampau
Perubahan iklim menjadi salah satu topik
menarik yang dapat digali dari mempelajari
dendrokronologi. Banyak penelitian telah
membuktikan terbacanya sinyal iklim pada pola
dan karakteristik lingkaran tahun. Pertumbuhan
pohon secara radial selalu dipengaruhi oleh
pengaruh iklim dan lingkungan yang kompleks.
Kronologi cincin-pohon dapat berisi informasi
kunci tentang perubahan iklim dan lingkungan.
Kronologi cincin-pohon panjang dapat digunakan
untuk memperpanjang catatan meteorologi
yang terbatas, menganalisis fluktuasi iklim per
tahun hingga multi-dekade dan mengevaluasi
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dampak berbagai faktor iklim dari waktu
ke waktu. Selain itu, rekonstruksi iklim dan
lingkungan berbasis lingkaran tahun memiliki
kelebihan yang signifikan dibandingkan proksi
lain, misalnya distribusi spasial yang luas, resolusi
tahunan tinggi, penanggalan yang tepat dan
sensitivitas iklim yang tinggi (Frank, Esper, Zorita,
& Wilson, 2010). Penelitian terbaru oleh Fedotov,
Enushchenko, dan Zheleznyakova (2019). berhasil
merekonstruksi perubahan iklim di Rusia dari
1500 M sampai saat ini berdasarkan catatan
lingkaran tumbuh. Analisis dendroklimatik
kronologi cincin-pohon menunjukkan bahwa
rezim suhu musim panas adalah faktor iklim
utama yang memengaruhi pertumbuhan radial
pohon. Selain itu, ada korelasi negatif antara
curah hujan dan pertumbuhan pohon.
Selain perubahan iklim, analisis lingkaran tahun
juga dapat membuktikan adanya suatu bencana
alam yang terjadi di masa lalu seperti kebakaran
hutan, gunung meletus, kekeringan dan gempa
bumi. Sebagai contoh, penelitian Zaginaev et al.
(2016) merekonstruksi luapan banjir danau glasial
di daerah Tien Shan, Kyrgyztan sebagai dasar
untuk menyusun strategi pengurangan resiko
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bahaya di masa yang akan datang. Sebanyak 96
sampel kayu Picea abies yang diambil dengan bor
riap kemudian diukur mengikuti prosedur standar
dendrokronologi. Pengukuran dilakukan dengan
LINTAB digital (instrumen khusus untuk mengukur
lingkaran tumbuh pohon) yang terhubung ke
Leica stereomikroskop dan dianalisis dengan
perangkat lunak TSAP-Win. Perangkat lunak yang
diberi nama TSAP-Win ini menyediakan platform
perangkat lunak yang kuat untuk analisis lingkaran
tumbuh pohon dari mulai pengukuran, evaluasi
urutan lingkaran pohon, pengolahan data, sampai
dengan fungsi grafik dan statistik (www.rintech.
de).
Penelitian lain yang dilakukan oleh (Zhang,
Yuan, Yu, Chen, & Zhang, 2017) merekonstruksi
terjadinya kekeringan di pegunungan Tianshan,
Cina dengan menganalisis lingkaran tahun kayu
Picea schrenkiana. Kekeringan merupakan
bencana alam yang umum terjadi di Asia Tengah
yang gersang di mana tingkat keparahan serta
frekuensi kekeringan dan peristiwa hidroklimatik
lainnya sangat penting bagi ekologi kawasan
dan penghidupan penghuninya. Hasil penelitian
ini diperlukan untuk pengetahuan manajemen
sumber daya air yang dapat diandalkan tentang
variabilitas iklim dan pola kekeringan tahunan dan
seratus tahun. Metode pengukuran lebar lingkaran
tumbuh pada penelitian ini diukur menggunakan
sistem Velmex (Velmex Inc., Bloomfield, NY,
USA) dengan akurasi 0,001 mm. Kemudian data
diverifikasi dengan program kontrol kualitas
COFECHA, sedangkan untuk sampel dengan
ambiguitas dilakukan dengan mengembangkan
kronologi lokasi menggunakan teknik standardisasi
dengan program ARSTAN (Auto Regressive
Standardization). COFECHA merupakan program
komputer yang menilai kualitas crossdating dan
akurasi pengukuran lingkaran tumbuh. ARSTAN
juga merupakan perangkat lunak komputer yang
dapat menghasilkan kronologi dari pengukuran
lingkaran tumbuh pohon dan dapat mengestimasi
fungsi nilai rata-rata untuk menghilangkan efek
endogen dari gangguan tegakan hutan (Holmes,
Adams, & Fritts, 1986).
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c. Rekonstruksi dinamika tegakan
hutan
Lingkaran tumbuh pohon dapat digunakan
untuk mempelajari dinamika tegakan hutan
karena memberikan informasi pertumbuhan
pohon secara radial dan juga jejak terjadinya
gangguan (disturbance). Gangguan yang dialami
suatu tegakan hutan baik alami maupun
antropogenik dapat mempengaruhi dinamika
hutan (Matsushita, Hoshino, Yamamoto, &
Nishimura, 2014). Bencana alam kebakaran tanah
longsor, angin, letusan gunung berapi, dan wabah
penyakit adalah beberapa contoh gangguan
alam yang mempengaruhi kondisi ekosistem
hutan. Demikian juga dengan gangguan yang
disebabkan oleh manusia seperti pembukaan
lahan, penebangan, dan pengenalan spesies
invasif dapat berpengaruh terhadap dinamika
hutan.
Setiap pohon memiliki respon berbeda terhadap
perubahan lingkungan yang disebabkan oleh
gangguan. Beberapa pohon dapat beradaptasi
dengan baik terhadap gangguan, sedangkan
jenis pohon yang lain merespon negatif terhadap
perubahan akibat gangguan. Hal ini sejalan
dengan yang disebutkan oleh Okuda et al. (2003)
dan Yamamoto (2000), spesies yang tidak toleran
terhadap naungan, akan lebih mudah beregenerasi
di area terbuka daripada spesies yang tahan
naungan dan akhirnya mungkin mendominasi
tegakan hutan. Penggunaan lingkaran tahun
untuk merekonstruksi dinamika tegakan hutan
telah banyak dilakukan. Gambar 2 menunjukkan
sampel bor riap dari berbagai jenis pohon yang
tumbuh di bawah kondisi yang berbeda dari
seluruh dunia yang digunakan untuk menyelidiki
pola laju pertumbuhan pohon. Sampel tersebut
diamati pada saat praktikum Dendrokronologi,
mata kuliah Silviculture and Forest Dynamic di
University of Melbourne.
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Gambar 3 menunjukkan bahwa lima jenis kayu

Gambar 2. Contoh sampel bor riap berbagai jenis kayu
dari berbagai negara yang digunakan penulis saat
melakukan praktikum Dendrokronologi
di University of Melbourne (Dewi, 2015)

Pertumbuhan pohon secara radial dari beberapa
jenis kayu pada Gambar 2 yang diambil dari
tegakan hutan campuran (mixed species) dan
seumur (single aged) dapat dilihat pada Gambar
3. Penghitungan riap pertumbuhan setiap dekade
dihitung mulai dari bagian lingkaran tumbuh
terluar yang diketahui tahun pengambilan
sampelnya ke arah empulur, sehingga diketahui
tahun tumbuh jenis kayu tersebut.

yang diamati memiliki pola laju pertumbuhan
radial yang serupa,namun pertumbuhan radial
semua jenis bervariasi termasuk pertumbuhan
pada jenis yang sama. Garis yang lebih atas
menunjukkan kemampuan pertumbuhan yang
lebih baik dari jenis pohon di bawahnya. Seperti
terlihat pada garis biru teratas yang dimiliki
Quercus prinus (CO: chestnut oak) menunjukkan
kemampuan pertumbuhannya yang lebih baik
dibandingkan dengan yang lain. Pada grafik
tersebut A. rubrum (RM: red maple) yang
tumbuh pada periode 1920-1929 mempunyai
laju pertumbuhan yang tidak berbeda nyata
menunjukkan jenis pohon tersebut memiliki
kemampuan yang sama untuk tumbuh di tegakan
hutan. Jenis pohon yang disajikan pada grafik
diambil pada tegakan seumur, namun dari hasil
analisis lingkaran tahun diketahui bahwa pohon
yang tumbuh di periode yang berbeda merupakan
hasil regenerasi. Salah satu penyebabnya adalah
adanya pembukaan lahan dan penebangan pada
akhir 1800-an dan awal 1900-an (Baker, 2015).

Gambar 3. Laju pertumbuhan radial 5 jenis kayu dari Hard Times Ridge (HTR), US Forest Service’s Bent Creek
Experimental Station (Dewi, 2015)
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DENDROKRONOLOGI
DI DAERAH TROPIS
Penelitian dendrokronologi di daerah tropis telah
berkembang pesat selama lebih dari satu dekade
terakhir. Kronologi panjang dari jenis kayu tropis
telah dapat dilakukan untuk merekonstruksi
iklim, mengungkapkan sumber variasi iklim dan
hubungan iklim-pertumbuhan yang jelas. Studi
lain menggabungkan data lingkaran tumbuh
dengan pengukuran isotop stabil (13C dan 18O)
untuk mengevaluasi respon dari pohon tropis
terhadap variasi dan perubahan iklim. Pola
pertumbuhan pada periode yang panjang dari
individu pohon selama masa hidupnya juga
dilakukan. Penelitian pola pertumbuhan pohon
ini sangat berguna untuk memproyeksikan
pertumbuhan pohon sampai kanopi, menghitung
pertumbuhan, mengestimasi umur pohon,
dan juga dapat merekonstruksi sejarah adanya
gangguan yang terjadi di hutan tropis. Penelitian
terkini dapat mengaplikasikan lingkaran tumbuh
untuk membuat model pertumbuhan. Analisis
lingkaran tumbuh dapat digunakan untuk
menggantikan pengukuran diameter di plot
penelitian, menyediakan informasi tambahan
untuk membangun model populasi, meningkatkan
model hasil kayu dan memvalidasi model output
(Rozendaal & Zuidema, 2011).
Dibandingkan dengan daerah subtropis,
penelitian dendrokronologi di daerah tropis
lebih sedikit karena terbatas pada jenis pohon
yang dapat digunakan. Hal ini disebabkan karena
pada umumnya sebagian besar kayu tropis tidak
memiliki lingkaran pertumbuhan yang jelas.
Di sebagian besar daerah tropis, perubahan
musim dalam kondisi lingkungan kurang jelas
dibandingkan dengan daerah beriklim subtropis.
Oleh sebab itu, periode pertumbuhan pohon perlu
dievaluasi untuk membuktikan pembentukan
cincin tahunan dan strategi pengambilan
sampelnya juga perlu disesuaikan. Menurut
Worbes (2002), pengambilan sampel berupa
lempengan lebih dianjurkan daripada dengan bor
riap, namun terdapat juga beberapa jenis kayu
yang berhasil dianalisis dengan sampel bor riap.
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Keterbatasan jenis kayu tropis telah menginisiasi
berbagai teknik untuk mengevaluasi proses
pembentukan lingkaran tahun untuk mengukur
pertumbuhan
periodik
pohon
dengan
menggunakan dendrometer (Bräuning et al.,
2009). Dendrometer merupakan suatu alat
yang dapat memonitor proses pertumbuhan
dari suatu pohon, menguji pengaruh kondisi
lingkungan terhadap pertumbuhan pohon,
dan mengestimasi kandungan air pada pohon.
Secara periodik, pertumbuhan pohon juga dapat
dievaluasi dengan melihat perubahan struktur
anatomi setelah dilakukan pelukaan kambium dan
penghitungan jumlah lingkaran tahun setelahnya
(Lisi et al., 2008). Metode lain yaitu dengan radio
carbon dating yang telah digunakan pada banyak
penelitian untuk membantu pengenalan lingkaran
tumbuh (Soliz-Gamboa et al., 2011).
Di Asia, negara yang aktif melakukan penelitian
tentang analisis lingkaran tahun adalah Thailand,
China, India dan Jepang. Di Indonesia, penelitian
dendrokronologi belum banyak diminati dan
dilakukan oleh peneliti Indonesia sendiri. Salah
satu penyebabnya kemungkinan karena bidang
penelitian ini dianggap sebagai riset dasar yang
kurang aplikatif dan kurang dapat memberikan
dampak yang nyata untuk masyarakat. Penelitian
analisis lingkaran tahun dengan obyek penelitian
kayu Indonesia dimulai oleh peneliti Jepang sejak
tahun 1989. Shiokura (1989) telah melakukan
penelitian pengukuran riap pertumbuhan radial
terhadap 26 jenis kayu dari suku Dipterocarpaceae
di Kalimantan Timur. Metode yang digunakan
adalah dengan pelukaan pohon menggunakan
paku karena jenis kayu dari suku Dipterocarpaceae
tidak mempunyai lingkaran tumbuh yang
jelas, tetapi dapat membentuk saluran resin
traumatik jika dilukai. Saluran resin traumatik
yang terbentuk akibat pelukaan ini menjadi tanda
khusus yang dapat digunakan untuk mengukur
riap pertumbuhan. Setelah penelitian Shiokura
(1989) tersebut baru ditemukan kembali publikasi
terkait dengan analisis lingkaran tahun oleh
Sandri, Maideliza, dan Febriamansyah (2016)
yang melakukan kajian lingkaran tumbuh pada
Pinus merkusii asal Sumatera sebagai indikator
perubahan iklim.
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PROSPEK DENDROKRONOLOGI
DI INDONESIA
Indonesia mempunyai potensi yang tinggi
untuk mengembangkan bidang penelitian
dendrokronologi untuk berbagai macam aplikasi
yang diperlukan. Banyak pihak seringkali
memerlukan informasi umur suatu pohon yang
telah ditebang atau ingin mengetahui kapan
suatu pohon ditanam. Selain itu, fenomena alam
yang terjadi di masa lampau juga menarik untuk
diungkap. Indonesia tercatat telah mengalami
berbagai macam bencana alam yang berpengaruh
terhadap perubahan iklim, misalnya kejadian
letusan maha dahsyat Gunung Tambora yang
terjadi pada abad ke-18. Adanya perubahan
iklim yang terjadi ratusan tahun yang lalu dapat
dibuktikan dengan melakukan analisis terhadap
sampel kayu yang berumur ratusan tahun,
sebagai contoh, pohon jati tua di daerah Jawa
Timur sangat berpotensi untuk dijadikan obyek
penelitian.
Di bidang manajemen hutan, analisis lingkaran
tumbuh dapat diaplikasikan untuk penentuan
pertumbuhan pohon periodik untuk menentukan
model pertumbuhan di masa yang akan datang.
Selama ini pengukuran riap pertumbuhan untuk
inventarisasi tegakan hutan meranti dilakukan
setiap tahun dan memerlukan seri data beberapa
tahun untuk menentukan rata-rata riap tumbunya.
Waktu yang panjang tersebut dapat diminimalisir
dengan penerapan metode pelukaan yang
dilakukan secara periodik setiap tiga bulan selama
satu tahun dan sampel dapat diamati setelah satu
tahun dari pelukaan yang pertama.

KESIMPULAN
Dendrokronologi merupakan bidang penelitian
yang perlu dikembangkan untuk kemajuan ilmu
pengetahuan dan aplikasinya dapat bermanfaat
untuk lingkungan dan kehutanan. Berdasarkan
analisis lingkaran tumbuh, peran spesies dalam
ekosistem dan bagaimana kinerjanya sebagai
bagian dari tegakan hutan dapat dievaluasi.
Informasi ini dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam mengembangkan skenario
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alternatif yang memungkinkan untuk manajemen
masa depan seperti skenario estimasi bencana
dan perubahan iklim.
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