Vol. 9, No. 1, Edisi Juni 2020

ISSN : 2301-8682

“KAYU BARU”

Hasil Modifikasi Kayu Jabon Putih

GLUKOMANAN DARI HUTAN
REBUNG BAMBU:

Cara Panen dan Manfaatnya

PENANAMAN BIBIT TANAMAN

Hutan dengan Alat Semi Mekanis

ALIH TEKNOLOGI PENERAPAN
Alat Ukur Diameter Pohon
dan Alat Deteksi Pohon Gerowong

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI

ii

DARI REDAKSI

1

SUSUNAN REDAKSI

1

FOTOGRAFI

35

“Kayu Baru”
Hasil Modifikasi Kayu Jabon Putih

Glukomanan dari Hutan

Rebung Bambu:
Cara Panen dan Manfaatnya

2
8

9
14
15
19

20
27

Penanaman Bibit Tanaman
Hutan dengan Alat Semi Mekanis

28
34

Alih Teknologi Penerapan
Alat Ukur Diameter Pohon
dan Alat Deteksi Pohon Gerowong

Majalah Forest Products (ForPro) merupakan majalah ilmiah semi populer yang diterbitkan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan (P3HH), Bogor. Majalah ForPro secara reguler terbit sebanyak
dua nomor dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Setiap terbitan memuat sekitar lima
sampai dengan tujuh artikel, dengan penulis berasal dari dalam instansi dan luar instansi di antaranya
Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, dan Dinas terkait.
Artikel yang dimuat Majalah ForPro mencakup hasil penelitian, pengalaman, ulasan penyempurnaan
metode/proses, opini, program/perencanaan, alih teknologi, hasil kegiatan strategis terkait bidang hasil
hutan.
Majalah ForPro menerima naskah dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI), Mahasiswa
Pascasarjana, Peneliti Lembaga Penelitian Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, Widyaiswara, Pengendali
Ekosistem Hutan, dan Pejabat Struktural.
Majalah Forpro dapat diakses melalui website: http://emajalah.forda-mof.org/emajalah/index. php/
forpro

DARI REDAKSI
Salam FORPRO!

SUSUNAN REDAKSI
Pengarah
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hasil Hutan
Dewan Redaksi
Ketua:
Ir. Jamal Balfas, M.Sc
Anggota:
1. Karnita Yuniarti, S.Hut. M. Wood. Sc. Ph.D.
2. Dr. Sukadaryati, S.Hut. M.P.
3. Yuniawati,. S.TP. M.Si.
4. Jamaludin Malik, S.Hut. MT, Ph.D.
5. Ratih Damayanti, S.Hut. M.Si. Ph.D.
6. Dr. Wa Ode Mulyastuti, S.TP. M.SI.
7. Ina Winarni, S.Hut. M.Si. Ph.D.
8. Deazy Rachmi Trisatya, S.Hut. M.Env.Sc.
9. Nela Rahmati Sari, A.Md. A.K.
Mitra Bestari
1. Prof. Ris. Dr. Gustan Pari, M.Si.
2. Prof. Ris. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si.
3. Prof. Ris. Ir. Dulsalam, MM.
4. Prof. Ris. Dr. Drs. Djarwanto, M.Si.
Sekretariat Redaksi
Ketua:
Dr. Wening Sri Wulandari, S.Hut. M.Si.
Anggota:
1. Aryani, S.Hut. M.Si.
2. Deden Nurhayadi, S.Hut.
3. Sophia Pujiastuti
Pedoman Penulisan
Tulisan maksimal 8 halaman, ukuran kertas A4,
jenis huruf arial 12, gambar dan foto dengan fixel
tinggi. Tulisan berupa soft file dikirim melalui email
forpro.hh17@gmail.com.

Fokus utama edisi kali ini mengenai “kayu
baru” hasil modifikasi kayu jabon putih. Jabon
digunakan antara lain untuk untuk konstruksi
ringan, kayu lapis, papan laminasi, papan blok,
papan serat, papan partikel dan pulp. Kayu jabon
hasil modifikasi melalui impregnasi lahir sebagai
kayu baru yang memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan kayu aslinya.
Rubrik review mengulas glukomanan dari hutan
yang berasal dari tanaman porang. Porang
merupakan alternatif bahan baku produk
glukomanan yang selama ini baru dikenal konyaku
dan shirataki dari Jepang. Review lainnya
mengenai rebung bambu. Teknik pemanenan
batang bambu merupakan faktor penting yang
berpengaruh terhadap regenerasi rebung. Rebung
merupakan bahan makanan potensial yang perlu
dijamin ketersediannya secara berkelanjutan.
Khazanah
IPTEK memberikan sajian untuk
membuka cakrawala pengetahuan kita tentang
penanaman bibit tanaman hutan dengan alat
semi mekanis. Dengan alat ini, penanaman di
lahan kering menjadi lebih mudah dan menjadi
solusi keterbatasan tenaga kerja.
Alih teknologi penerapan alat ukur diameter pohon
dan alat deteksi pohon gerowong di IUPHHKHA PT Kayu Tribuana Rama (PT. KTR) Provinsi
Kalimantan Tengah dan di PT. Wijaya Sentosa (PT.
WS) Provinsi Papua Barat menorehkan catatan
menarik tentang kemanfaatan aplikasi IPTEK
hasil litbang dalam mengatasi permasalahan di
lapangan.
Kolom fotografi kali ini memanjakan indera
penglihatan kita dengan hasil bidikan kamera
pada penanaman bibit tanaman hutan secara
semi mekanis, rebung bambu, umbi porang,
glukomanan porang dan tegakan kayu jabon.
Selamat membaca…!

Panduan penulisan ForPro dapat diunduh di
http://bit.ly/2XfA89G
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• FOKUS UTAMA

“KAYU BARU”

HASIL MODIFIKASI KAYU JABON PUTIH

Oleh : Jamaludin Malik
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
Jl. Gunung Batu 5, Bogor 16610
Telp. (0251) 8633378, Fax. (0251) 8633413
email : jmalik@pustekolah.org

Frasa “Kayu Baru” pada judul tersebut di atas
diambil dari paper penulis berjudul “Colour
Changes and Morphological Performance of
Impregnated Jabon Wood Using Polymerised
Merbau Extractives” yang terbit di jurnal (Q1)
Maderas-Ciencia y Tecnologia Volume 20 Nomor
1 tahun 2018 halaman 91-102 (DOI:10.4067/
S0718-221X2018005000008). Kalimat lengkapnya
adalah: “The appearance of the impregnated
wood was different from the original wood; it
was like a ‘new wood’. The colour was changed
permanently”. Frasa tersebut pantas disematkan
pada kayu jabon hasil modifikasi dengan teknik
impregnasi menggunakan ekstrak kayu merbau
karena kayu hasil modifikasi telah sangat berubah
dalam karakteristiknya dibanding kayu aslinya.

Berdasarkan
kecepatan
pertumbuhannya,
kayu dari hutan tanaman dikelompokkan atas
kelompok spesies yang tumbuh lambat dan
tumbuh cepat. Kelompok kedua secara bertahap
menarik perhatian industri dan konsumen di
banyak negara. Hal ini disebabkan hutan tanaman
tidak hanya akan memasok kayu untuk industri
dalam siklus yang lebih pendek dari pada kayu
dari hutan alam, tetapi juga penggunaan kayu
hutan tanaman akan sejalan dengan upaya untuk
mengurangi tekanan pada hutan alam. Dengan
demikian hal tersebut secara tidak langsung
membantu menjaga kelestarian dari hutan alam
yang tersisa. Menurut Forest Stewardship Council
(Indufor, 2012), luas hutan dunia saat ini yang
berkembang pesat adalah 54,3 juta ha di mana
Indonesia berkontribusi 2,5 juta ha.

PENDAHULUAN

Pembangunan hutan tanaman dengan spesies
yang tumbuh cepat akan menghasilkan kayu
dengan periode tanam lebih pendek sehingga
memungkinkan peningkatan pasokan kayu untuk
industri seperti industri mebel. Salah satu spesies
cepat tumbuh yang banyak ditanam di Indonesia
adalah jabon putih (Anthochepalus cadamba
(Roxb) Miq.). Menurut Mansur dan Tuheteru
(2010), kayu jabon memiliki potensi ekonomi yang
baik karena secara geografis memiliki distribusi
yang luas serta mudah dibudidayakan, adaptif
dengan kondisi alam Indonesia, dan dikenal
secara internasional. Namun, sebagian besar
kayu yang dipanen dari hutan tanaman dengan

Secara global, produksi kayu dari hutan tanaman
diperkirakan meningkat di masa depan karena
adanya perluasan pembangunan hutan tanaman
dalam tiga dekade terakhir. Pada pertengahan
1990-an, total luas hutan tanaman di dunia
adalah sekitar 130 juta hektar dengan tingkat
perluasan sekitar 10,5 juta per tahun (Winjum dan
Schroeder, 1997). Pada tahun 2000, Organisasi
Pangan dan Pertanian dunia (FAO) melaporkan
bahwa ada 187 juta hektar hutan tanaman (Carle
et al., 2002). Diproyeksikan bahwa pada tahun
2050 ekspansi akan mencapai lebih dari 250 juta
ha (Silva, 2012).
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jenis cepat tumbuh, termasuk jabon, belum
memenuhi persyaratan material untuk produk
berkualitas tinggi seperti komponen furnitur
atau lantai karena kualitasnya yang lebih rendah
terutama kepadatan, stabilitas dimensi, kekuatan,
kekakuan, serta keawetan (kerentanan terhadap
serangan biologis). Potensi ekonomi kayu jabon
di satu sisi dan beberapa kelemahan sifatnya di
sisi lain, menunjukkan bahwa penelitian perlu
terus dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan
peningkatan sifat-sifat kayu jabon.

KAYU JABON PUTIH, JENIS
POTENSIAL UNTUK PRODUK
BERNILAI TINGGI
Secara taksonomi, jabon diklasifikasikan ke dalam
keluarga Rubiaceae dan genus Anthochepalus.
Ada dua spesies utama jabon yang ditanam
di Indonesia: jabon merah [Anthocephalus
macrophyllus (Roxb.) Havil] dan jabon putih
[Anthochepalus cadamba (Roxb) Miq], tetapi
jabon putih lebih populer. Nama spesies lain
untuk jabon putih adalah Neolamarckia cadamba
(Roxb.) Bosser, Nauclea cadamba Roxb., Amama
cadamba (Roxb.) Kuntze, Anthochepalus
morindifolius Korth., Nauclea megaphylla S.
Moore, dan Anthocephalus chinensis (Krisnawati
et al., 2011). Selain Indonesia, jabon juga
merupakan spesies asli dari beberapa negara
seperti Cina, Sri Lanka, India, Nepal, Laos,
Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Spesies ini
telah berhasil diperkenalkan di negara lain
yaitu Afrika Selatan, Puerto Rico, Suriname,
Taiwan, dan beberapa negara subtropis lainnya.

a

b

Di beberapa negara yang memiliki sebaran alami,
jabon dikenal sebagai labula (PNG), kelempayan
(Malaysia), yemau (Myanmar), dan kratun
(Thailand) (Soerianegara dan Lemmens, 1993).
Saat ini, jabon adalah salah satu spesies kayu yang
banyak ditanam di Indonesia oleh perusahaan
hutan tanaman industri dan masyarakat
(Krisnawati et al., 2011; Hidayat, 2012). Spesies
ini dikenal sebagai spesies yang tumbuh cepat.
Menurut Soerianegara dan Lemmens (2001),
ketinggian pohon jabon dapat mencapai 45 m
dengan tingkat pertumbuhan 3 m/tahun dan
tinggi bebas cabang 30 m. Kisaran diameter
pohon dewasa adalah sekitar 100-160 cm di
mana laju pertumbuhan diameter mencapai
7 cm/tahun dan tingkat pertumbuhan volume
10-26 m3/tahun. Sebagai bahan industri kayu,
spesies ini dapat dipanen pada usia 5-10 tahun,
sedangkan untuk industri pulp pada 4-5 tahun
setelah tanam (Mansur dan Tuheteru, 2010).
Berat jenis kayu jabon adalah 0,42, artinya
termasuk kelas rendah karena berada di kisaran
0,19-0,49 (Martawijaya et al., 1989). Saat ini, di
Indonesia jabon telah digunakan untuk membuat
peti buah, mainan, konstruksi ringan, kayu lapis,
papan laminasi, papan blok, papan serat, papan
partikel dan pulp. Pada Gambar 1 disajikan foto
tegakan kayu jabon, penebangan, pengangkutan,
serta kayu gergajian. Dalam hal pemanfaatannya
untuk furnitur, sifat pengeboran dan penyerutan
jenis ini termasuk mudah (Mansur dan Tuheteru,
2010).
Kelebihan yang dimiliki jabon menjadikan jabon
sebagai salah satu spesies favorit untuk ditanam
oleh masyarakat. Ada banyak usaha kecil untuk

c

d

Gambar 1. Kayu Jabon: (a) tegakan; (b) penebangan; (c) pengangkutan; (d) kayu gergajian
(Foto: Koleksi Malik, 2014)
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Gambar 2. Pengukuran viskositas (a) dan densitas (b) ekstrak merbau

mendirikan perkebunan jabon. Perhutani, sebuah
perusahaan hutan milik negara, telah menanam
spesies ini sejak tahun 2009 dan meningkatkan
area yang ditanam secara bertahap dari 165 ha
pada tahun 2009 menjadi 590 ha pada tahun
2011 (Utama, 2012).
Berbagai penelitian tentang cara meningkatkan
sifat-sifat kayu jabon juga dilakukan di berbagai
negara menggunakan metode modifikasi yang
berbeda. Deka et al. (2002) memodifikasi kayu
jabon yang ditanam di India melalui perlakuan
kimia dengan metode rendam. Studi ini
menunjukkan bahwa kayu yang diberi perlakuan
menjadi lebih stabil dan tahan terhadap serangan
rayap, serta ada peningkatan kekuatan dan
kekakuan. Di Indonesia, sebuah penelitian
modifikasi kayu jabon melalui kompresi dengan
perlakuan pendahuluan berupa pengukusan
pada 120oC pada beberapa tingkat waktu,
dilakukan oleh Hidayat (2012). Hidayat (2012)
menunjukkan bahwa pada tingkat kompresi 20%,
kepadatan dan MOR meningkat sebesar 11% dan
35%. Namun, Hidayat (2012) juga menyarankan
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perlunya untuk mencapai kerapatan yang lebih
tinggi dari kayu jabon yang tidak diberi perlakuan.
Sayangnya, penelitian ini tidak menyelidiki
peningkatan stabilitas dimensi.
Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 010608-1989), kayu untuk bahan furnitur harus
memenuhi sifat fisik dan mekanik yang diperlukan,
yaitu kadar air tidak boleh lebih tinggi dari 15% dan
kekuatan serta daya tahan tidak boleh kurang dari
kelas III. Standar menggambarkan kriteria kelas III
sebagai berikut: Berat jenis 0,40-0,60, kekuatan
lentur 725-500 kg/cm2, keteguhan tekan 425300 kg/cm2, dan kinerja jangka panjang yang
sangat baik (BSN, 1989).
Tulisan ini menyajikan karakteristik kayu jabon
hasil modifikasi dengan teknik impregnasi
menggunakan ekstrak kayu merbau sebagai
impregnannya. Diharapkan kayu hasil modifikasi
tersebut dapat memenuhi persyaratan standar
yang ditentukan untuk produk kayu bernilai
tinggi.
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EKSTRAKTIF KAYU MERBAU
UNTUK MODIFIKASI KAYU
Ekstrak atau ekstraktif kayu merbau dapat dengan
mudah diperoleh dari serbuk gergajian (sawdust)
atau potongan kayu (cut off) dari unit pengolahan
baik dari bagian penggergajian maupun bagian
woodworking di industri pengolahan kayu
merbau.
Secara umum, ekstraktif berfungsi untuk
melindungi pohon yang hidup dari agen
perusak meskipun resistensinya di habitat
asli bervariasi (Hillis, 1987). Ekstraktif juga
merupakan kontributor utama untuk warna dan
aroma kayu. Zat ekstraktif memiliki bahan bioaktif yang spesifik. Zat ekstraktif telah banyak
digunakan sebagai sumber bahan obat-obatan
selama berabad-abad (Umezawa, 2001; Shimizu
et al., 2002; dan Castro et al., 2012). Namun,
keberadaan ekstraktif dapat menyebabkan
kerugian dalam pengolahan kayu; misalnya pada
pembuatan pulp, pengeringan, perekatan, sifat
higroskopisitas, dan sifat akustik kayu (Hillis
dan Yazaki, 1973, Umezawa, 2001). Oleh karena
itu, beberapa peneliti dalam pengolahan kayu
menganggap ekstraktif merbau sebagai material
yang merugikan dan perlu diatasi. Hu et al.
(2012) memberikan perlakuan panas pada kayu
merbau yang memiliki masalah perubahan warna
karena kehadiran ekstraktifnya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan panas adalah
teknik yang efisien untuk mengatasi perubahan
warna yang disebabkan oleh ekstraktif.
Alih-alih menganggap ekstraktif merbau sebagai
sumber masalah dalam pengolahan kayunya,
beberapa peneliti telah melakukan studi tentang
pemanfaatan bahan larut air ini. Hillis (1987)
menjelaskan bahwa polifenol, yang terdapat secara
alami pada kayu merupakan zat yang mewarnai
kayu teras dan dapat mengurangi kembang-susut
kayu serta meningkatkan keawetan kayu dan
sifat-sifat lainnya. Tohmura (1998) menunjukkan
bahwa penambahan ekstraktif merbau sedikit
meningkatkan laju gelatinasi resin fenolik.
Santoso et al. (2014) menggunakan cairan ekstrak
merbau untuk membentuk perekat kayu yang
bereaksi dengan formaldehida dan menerapkan
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bio-perekat tersebut pada pembuatan papan
lantai tiga lapisan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kinerja komposit lantai ini mirip dengan
lantai yang diproduksi menggunakan perekat
fenolik sintetis, dan dapat diklasifikasikan sebagai
produk dengan kualitas eksterior dengan emisi
formaldehida rendah.
Malik et al. (2016) melakukan analisis terhadap
ekstrak kayu merbau. Analisis menggunakan
spektroskopi UV-vis menunjukkan bahwa
ekstrak merbau dengan panjang gelombang (λ)
= 279 nm terdiri dari sistem terkonjugasi atau
aromatik, mirip dengan resorsinol standar yang
digunakan sebagai referensi, yang memiliki
panjang gelombang (λ) 274 nm. Selanjutnya,
pirolisis-GCMS menunjukkan bahwa senyawa
utama ekstrak merbau adalah resorsinol (C6H6O2,
berat molekul = 110) yang terdeteksi pada menit
15,533 dengan konsentrasi 78,99%. Hasil ini
diperkuat dengan analisis spektroskopi FTIR yang
menunjukkan bahwa pita absorpsi mengandung
kelompok fungsional ikatan OH (3,361 per cm) dan
cincin aromatik (1,619 dan 1510 per cm). Gambar
2 menunjukkan proses pengukuran viskositas dan
densitas ekstrak merbau. Para peneliti terdahulu
menyatakan bahwa resin resorsinolik yang dibuat
melalui polimerisasi dengan formaldehida pada
suhu kamar memiliki kinerja yang baik untuk
aplikasi luar ruangan (Pizzi dan Roux, 1978 versi
online 2003; Durairaj, 2003). Dengan demikian,
ekstrak kayu merbau dapat menjadi bahan yang
menjanjikan untuk aplikasi impregnasi kayu
dalam bentuk resin fenolik atau resorsinoilik
karena hasil uji fisikokimia yang sangat baik.
Ekstraktif
merbau
dapat
dipolimerisasi
dalam kondisi basa dimana formaldehida
(F) dan resorsinol (R) ditambahkan sebagai
kopolimer untuk menghasilkan ekstrak merbau
terpolimerisasi. Resin atau polimer yang dihasilkan
diklasifikasikan sebagai resole karena rasio molar
R/F harus kurang dari 1 atau rasio F/R harus
lebih besar dari atau sama dengan 1, sehingga
polimerisasi dapat terjadi pada suhu kamar. Hasil
uji fisika-kimia dan analisis melalui spektroskopi
FTIR, sifat termal dan kristalinitas menegaskan
bahwa senyawa polimer merupakan bahan
impregnasi yang menjanjikan untuk peningkatan
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Tabel 1. Sifat fisis-mekanis kayu jabon yang diimpregnasi dan tanpa perlakuan impregnasi
Kekerasan (N)

Keteguhan geser (kPa)

Keteguhan lentur (MPa)

Perlakuan

KA (%)

Kerapatan
(kg/m3)

Ujung

Sisi

Radial

Tangensial

MOE

MOR

UT

12,09

340

3277,58

2127,45

6213.49

6635,18

4888,62

42,79

PME22

12,03

430 (26,5)

3934,43 (20)

2777,24 (30,5)

8815,20 (42)

9925,31 (49,6)

6038,47 (23,5)

54,98 (40)

PME33

12,07

440 (29)

4350,52 (33)

2976,12 (40)

10812,81 (74)

11883,70 (79)

6849,99 (28,5)

60,41 (41)

Sumber: Malik et al. (2019)
Keterangan: KA = kadar air; UT = tanpa perlakuan (kontrol); PME22 = sampel yang diimpregnasi dengan PME22; PME33 = sampel yang diimpregnasi dengan PME33;
angka dalam kurung adalah besar peningkatan sifat fisis-mekanis (%)

sifat kayu (Malik, 2019). Saat ini formulasi ekstrak
merbau sebagai impregnan yang terdiri dari dua
tipe formulasi yaitu PME22 dan PME33, telah
didaftarkan untuk mendapatkan paten dengan
nomor pendaftaran P00202001719.

SIFAT-SIFAT KAYU JABON HASIL
MODIFIKASI
Kayu jabon hasil modifikasi dengan teknik
impregnasi memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan kayu aslinya. Sebagaimana
dapat dilihat pada Tabel 1, kayu jabon
hasil modifikasi dengan teknik impregnasi
menggunakan impregnan PME22 dan PME33
menunjukkan adanya peningkatan dalam
karakteristik fisis dan mekanis kayu jabon.
Kerapatan meningkat sebesar 26,5% dan 29,4%
setelah diimpregnasi masing-masing dengan
PME22 dan PME33. Kekerasan permukaan
kayu jabon yang dimodifikasi menunjukkan

nilai yang lebih tinggi dibandingkan kayu yang
tidak diimpregnasi untuk kekerasan ujung dan
kekerasan sisi, masing-masing sebesar 20,04%
dan 30,54% (PME22) serta 32,73% dan 39,89%
(PME33). Kekuatan geser radial (R) dan tangensial
(T) meningkat sebesar 41,87% dan 49,58%
(PME22) dan 74,02% dan 79,10% (PME33). MOE
meningkat sebesar 23,52% (PME22) dan sebesar
40,12% (PME33), nilai-nilai MOR juga meningkat
sebesar 28,50% dan 41,19% setelah impregnasi
dengan PME22 dan PME33. Peningkatan sifat
mekanik kayu jabon yang diberi perlakuan
impregnasi menggunakan merbau extractives
terpolimerisasi (PME) dapat dikonfirmasi oleh
analisis spektrum FTIR dan kristalinitas (XRD)
(Malik et al., 2019).
Impregnasi
menggunakan
PME
yang
dikombinasikan dengan pengempaan panas
menghasilkan peningkatan kerapatan kayu jabon
yang tinggi. Perlakuan gabungan tersebut secara
signifikan meningkatkan kerapatan dari 0,39

Gambar 3. Tampilan visual kayu jabon tanpa perlakuan dan yang diimpregnasi dengan ekstrak merbau:
UT = kayu jabon tanpa perlakuan impregnasi; T1 = kayu jabon yang diimpregnasi dengan PME22; T2 = kayu jabon
yang diimpregnasi dengan PME33.
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g/cm3 menjadi 0,85 g/cm3 dengan impregnan
PME22, dan dari 0,31 g/cm3 menjadi 0,74 g/cm3
dengan PME33. Perlakuan kombinasi tersebut
juga secara signifikan menurunkan pemulihan
kayu terkompresi (set of recovery/spring back).
Hasil terbaik diperoleh untuk PME33 pada suhu
kompresi 150⁰C dengan SR terendah 14,82%
(Malik et al., 2015).
Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan impregnasi menggunakan ekstraktif
merbau terpolimerisasi yang terpilih yaitu
PME22 dan PME33, menghasilkan perubahan
warna kayu. Penampilan kayu yang diimpregnasi
berbeda dengan kayu asli, dan seakan membentuk
‘kayu baru’. Warnanya berubah secara permanen
(Gambar 3). PME33 menyebabkan sampel
kayu jabon menjadi lebih gelap. Hasil Scanning
Electron Microscope (SEM) dari kayu jabon
yang diimpregnasi dan tidak diimpregnasi
menunjukkan perbedaan nyata karena endapan
merbau yang dipolimerisasi terikat dalam
pembuluh kayu. Jelas, sejumlah tertentu PME
yang mengendap pada permukaan pembuluh
kayu dan mengisi dinding sel dapat dilihat pada
penampang kayu secara mikroskopik kayu yang
diimpregnasi. Spektra FTIR mengungkapkan
bahwa perlakuan impregnasi menggunakan
ekstraktif merbau terpolimerisasi menyebabkan
perubahan kimia pada kayu dari gugus fungsi
baru yang terikat pada kayu Jabon (Malik, et al.,
2018). Dengan demikian, perlakuan impregnasi
tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara
kimia. Itulah mengapa terjadi yang permanen
pada kayu Jabon hasil impregnasi ini.
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PENDAHULUAN
Glukomanan adalah polisakarida dari jenis
hemiselulosa yang terdiri atas ikatan galaktosa,
glukosa dan manosa. Glukomanan umumnya
dihasilkan dari kelompok tumbuhan talas-talasan
(Araceae), dan ditemukan juga pada tumbuhan
salak (Salacca edulis) (Anindita et al., 2016).
Keberadaan glukomanan dalam tumbuhan,
mempunyai peran penting untuk tujuan
kesehatan manusia (Gallaher et al., 2002). Produk
glukomanan yang paling familiar di masyarakat
umum adalah olahan pangan konyaku dan
shirataki dari Jepang (Koswara, 2013).
Penghasil glukomanan yang utama adalah jenis
porang. Tanaman ini tumbuh banyak di bawah
tegakan pohon jati (Hartoyo, 2012), belum
banyak dikenal dan diminati di Indonesia.
Penyebarannya antara lain di Jember, Nganjuk,
Padangan, Saradan, Bojonegoro dan Madiun.
Negara Jepang memiliki lembaga khusus untuk
meneliti porang (konjak) di Gunma Prefecture,
Shibukawa. Lembaga ini telah menghasilkan
Norin-1 dan Norin-2 dari Amorphophallus konjac
yang berkadar mannan tinggi (Koswara, 2013).
Pemanfaatan lain dari glukomanan adalah sebagai
bahan pengemulsi pada industri makanan,
farmasi, kertas dan kosmetika (Afriyani et al.,
2013). Glukomanan dapat juga dijadikan sebagai
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Gambar 1. Tumbuhan porang di bawah tegakan
pohon Jati (tanda panah)

bahan edible film (bahan pelapis tipis yang dapat
dimakan) dan soluble dietary fiber atau sumber
serat larut (Sudaryati et al., 2010).
Lebih lanjut, glukomanan memiliki sifat yang mirip
dengan selulosa dan dapat digunakan sebagai
pengganti selulosa dalam industri pembuatan
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seluloid, isolasi listrik, film, dan kosmetika.
Glukomanan juga dapat digunakan sebagai
media penumbuhan mikroba, karena bersifat gel
seperti agar-agar (Koswara, 2013). Heyne (1987)
telah menyebutkan bahwa umbi dari marga
Amorphophallus dapat diparut dan digunakan
untuk menyembuhkan luka dalam akibat anak
panah atau ranjau. Berdasarkan analisis GCMS,
glukomanan hasil pemurnian mengandung
komponen kimia seperti hexadecanoic acid (asam
palmitat), asam oleat dan asam linoleat yang
merupakan asam lemak penting (esensial) bagi
tubuh.

PANGAN DARI HUTAN
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.35/Menhut-II/2007 dikemukakan bahwa salah
satu kelompok hasil hutan bukan kayu (HHBK)
adalah kelompok pati. Ada 9 (sembilan) jenis pati
yang dikelompokkan dalam bagian ini antara lain
aren, bambu, gadung, iles-iles, jamur, nipah, sagu,
suweg dan terubus. Jenis porang dan walur yang
potensial, belum dimasukkan dalam kelompok
ini.
Di sisi lain, isu ketahanan pangan menjadi isu
prioritas dunia sehingga perlu dibuat kesepakatan
baru SDGs (Sustainable Development Goal). Lebih
jauh, negara-negara di dunia sudah melakukan
pembahasan terkait perwujudan ketahanan
pangan berkelanjutan. Diharapkan terbentuknya
sinergis dalam memerangi kerawanan pangan
dalam naungan FAO (Food and Agriculture
Organization). Pangan dinilai berperan penting
dalam kehidupan suatu negara, dipahami bahwa
persoalan pangan dunia merupakan persoalan
yang komplek.
Kawasan hutan sudah sejak lama diketahui menjadi
sumber pangan bagi masyarakat sekitar hutan.
Pemerintahan Jokowi mencantumkan kedaulatan
pangan sebagai salah satu program prioritasnya,
termasuk produksi pangan dari hutan. Sebelum
penegasan dari pemerintah ini, Perum Perhutani
dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa telah
menerapkan pola Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) yang memberi akses kepada
masyarakat untuk melakukan tumpang sari
produk palawija dan tanaman tahunan di antara
pohon jati (Mayrowani & Ashari, 2011).
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Kontribusi hutan sebagai penghasil produk
pangan saat ini masih cenderung fluktuatif.
Secara persentase kontribusi produksi padi
gabah berkisar yang terendah 0,34% pada tahun
2009 dan yang tertinggi 0,65% pada tahun 2007.
Untuk tanaman jagung kontribusi produksi dari
lahan hutan selama periode 2006-2009 terendah
sebesar 0,8% pada tahun 2009 dan tertinggi 3,9%
pada tahun 2008 dari total produksi seluruh
Provinsi Jawa Barat. Peluang peningkatan
produksi pangan ini masih terbuka dengan
kebijakan starategis dan teknis (Dwiprabowo,
2011).
Pola agroforestri adalah suatu sistem penggunaan
lahan di mana pada lahan yang sama ditanam
secara bersama-sama tegakan hutan dan
tanaman pertanian. Manfaat yang diperoleh
dari agroforestri adalah meningkatnya produksi
pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja
dan kualitas gizi masyarakat sekitar hutan.
Pola PHBM mampu memberikan kontribusi
pendapatan rumah tangga 41,32 persen, tenaga
kerja 2,39 orang per hektar (Mayrowani & Ashari,
2011).
Terkait hal semakin berkurangnya lahan untuk
produksi pangan, diperlukan inventarisasi lahan
yang masih potensial dimanfaatkan untuk
produksi pangan antara lain lahan terlantar
semak belukar/ lahan terbuka, areal penggunaan
lain (APL), hutan produksi konversi (HPK), hutan
produksi (HP) (Mulyani & Agus, 2017).

SUMBER GLUKOMANAN
Glukomanan dapat diperoleh dari berbagai jenis
tumbuhan, utamanya kelompok talas-talasan.
Genus penghasil glukomanan utama adalah
Amorphophallus. Di Indonesia ada empat jenis
tumbuhan penghasil glukomanan yang utama,
antara lain porang (Amorphophallus muelleri),
suweg (Amorphophallus campanulatus), walur
(Amorphophallus campanulatus) dan iles-iles
(Amorphophallus variabilis) (Ekowati et al., 2015)
Secara fisik keempat tanaman ini memiliki
kemiripan, baik itu bentuk batang serta umbinya.
Jika keempat tanaman tersebut dilihat secara
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Tabel 1. Komparasi unsur gizi tepung terigu dan
tepung porang
Unsur (satuan)
Kalori (kal)
Protein (g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Fosfor (mg)
Zat Besi (mg)
Vitamin B1 (mg)
Air (g)

Tepung
Terigu
365
8,9
1,3
77,3
16
106
1,2
0,12
12

Tepung
Porang
69
1,0
0,1
15,7
62
41
4,2
0,07
82

Sumber : Ditjen Pangan, Kementerian Pertanian, 2013

fisik, semuanya memiliki ciri yang hampir sama.
Akan tetapi ada beberapa ciri yang membedakan
tanaman porang dengan tiga tanaman lainnya.
Pada daun porang ada bulbil/kathak sementara
pada permukaan umbinya tidak ada bintil, umbi
berserat halus (seperti kristal) dan berwarna
kekuningan. Pada permukaan umbi suweg,
banyak bintil dan kasar, umbi berserat halus dan
berwarna putih. Umbi walur memiliki permukaan
berbintil dan kasar, umbi berserat halus dan
berwarna putih. Sementara pada umbi Ilesiles tampak berserat halus dan berwarna putih
(Supriati, 2016).
Dari perbedaan ciri-ciri tanaman porang dengan
tanaman walur, suweg, dan iles-iles putih yang
paling mencolok, yaitu tanaman porang pada
setiap pertemuan cabang daun ada bulbil/kathak
(bibit porang) sedangkan tanaman lain tidak ada
(Koswara, 2013).

Kandungan glukomanan di antara empat jenis
tanaman tersebut berbeda-beda. Tepung porang
(Amorphophallus mullerii) kasar mengandung
glukomanan sekitar 30% (Pasaribu et.al., 2019).
Sementara, kandungan glukomanan walur
(Amorpohallus variablis) sekitar 2,52% (Ekowati
et al., 2015). Kandungan glukomanan umbi
suweg (Amorphophallus campanulatus) berkisar
antara 25-30%. Sementara itu tepung umbi
suweg mengandungn serat pangan 15,09%.
Konsumsi serat pangan dalam jumlah tinggi akan
memberi pertahanan pada manusia terhadap
timbulnya berbagai penyakit seperti kanker
usus besar, kardiovaskular, dan kencing manis
(Faridah, 2005). Kandungan glukomanan iles-iles
(Amorphophallus oncophyllus) berkisar antara
4,44-6,16%, tergantung pada lokasi tempat
tumbuhnya, umur dan kondisi pertumbuhannya.
Sementara itu, penghasil glukomanan dari jepang
adalah jenis Amorphopphallus konjac. Tanaman
ini mengandung glukomanan sebesar 64% (Yaoling et al., 2013). Jenis penghasil glukomanan
lainnya seperti Kragenan (Euchema cottonii)
mengandung glukomanan sebesarf 37,15%, dan
Euchema spinosum mengandung glukomanan
sebesar 37,07% (Ekowati et al., 2015).

POTENSI PORANG DARI HUTAN
Porang adalah tanaman yang toleran dengan
naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh
pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai
700 mdpl dengan curah hujan 300-500 mm/
bulan. Bahkan, sifat tanaman tersebut sangat

Gambar 2. Struktur glukomanan (Yao-ling et al., 2013)
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memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di
bawah naungan tegakan tanaman lain. Tanaman
porang sudah cukup lama dikelola oleh Perum
Perhutani Unit II Jawa Timur, meliputi enam
daerah KPH yang tersebar di seluruh Jawa Timur
antara lain Jember, Nganjuk, Padangan, Saradan,
Bojonegoro dan Madiun. Luas lahan total
mencapai 1605,3 ha (Indriyani et al., 2010).
Karakteristik porang berbeda dengan produk
pangan penghasil tepung lainnya. Kandungan
unsur gizi tepung porang berbeda dengan tepung
terigu, terutama dalam hal kandungan kalsium
dan zat besi (Tabel 1).
Porang merupakan sumber glukomanan yang
utama. Tepung porang diketahui memilki
kandungan glukomanan yang tinggi. Glukomanan
merupakan heteropolisakarida yang tersusun
dari b-D- glukosa dan b-D- manosa. Glukomanan
memiliki kemampuan mengembang 100 kali lipat
volumenya di dalam air (Yao-ling et al., 2013).

PEMANFAATAN GLUKOMANAN
Kelompok tumbuhan penghasil glukomanan
ini dalam pemanfataannya memerlukan usaha
ekstra. Hal ini disebabkan keberadaan kalsium
oksalat yang harus dihilangkan terlebih dahulu.
Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya
minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber
pangan ini.
Dalam bidang kesehatan, Tester et al (2017)
menyatakan bahwa mengkonsumsi glukomanan
bermanfaat, baik itu glukomanan asli maupun

glukomanan didepolimerisasi. Glukomanan
konjak juga bermanfaat untuk mencegah patogen
tertentu termasuk Escherichia coli pada usus atau
mukosa kandung kemih. Manfaat lain yang terkait
dengan lingkungan usus lokal dibahas bersamasama dengan lebih banyak efek sistemik dalam
dan organ lainnya. Para glukomanan bisa menjadi
kandidat untuk digunakan sebagai alat terapi,
mungkin untuk pengobatan berbagai gangguan
fisiologis seperti divertikulitis, penyakit Crohn
atau kolitis ulseratif.
Glukomanan merupakan asupan penting dalam
makanan bagi mereka yang sedang diet. Kadar
glukomanan tertinggi dari jenis Amorphophallus
terdapat pada Amorphophallus konjac sebesar
64% dan terendah ada pada Amorphophallus
bulbifer dan Amorphophallus campanilatus
(Koswara, 2013). Pada glukomanan murni
terkandung decanoic acid dalam persentase yang
paling dominan. Decanoic acid (DA) merupakan
salah satu jenis asam lemak. Hidrogel dari
DA dan glikol khitosan diketahui berpotensi
sebagai media pengontrol kadar gula darah pada
penderita diabetes tipe-2 (Lee et al., 2014).
Tepung umbi porang yang kaya akan glukomanan
dapat dimanfaatkan untuk bahan lem kertas,
bahan baku mie, tahu, perekat tablet,
pembungkus kapsul dan penguat kertas (Fifajanti,
2013). Gu dan Silverman (2011) meneliti sintesis
asam amino dan decanoic acid sebagai agen
antikanker. Formulasi glukomanan dan arang
aktif dengan proporsi 1:1 diketahui mampu
menurunkan kolesterol 37,4% dan kolesterol LDL
49,7 % dari kadar awal (Malik, 2013).

Gambar 3. Mi dan biskuit porang (dokumen pribadi)
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RISET PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN HASIL
HUTAN DALAM PEMANFAATAN
GLUKOMANAN
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
(P3HH) sudah melakukan penelitian terkait
pengolahan glukomanan dari tumbuhan porang.
Melalui perendaman dengan etanol, tepung
porang dapat ditingkatkan kadar glukomanannya
sampai 80% (Pasaribu et al, 2016; 2019).
Formulasi biskuit dan mie porang & sagu aren
menghasilkan produk tinggi kalsium dan serat
pangan yang disukai oleh responden.
Porang sebagai penghasil glukomanan diketahui
mengandung serat yang tinggi dan rendah kalori.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa produk
pangan ini potensial dimanfaatkan sebagai
pangan fungsional. Riset terkait yang sudah
dilakukan adalah melalui pengujian in-vivo pada
tikus percobaan terhadap bioaktivasnya sebagai
antikolseterol. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tepung porang dan arang aktif dapat
menurunkan kadar kolesterol pada tikus
percobaan.

PENUTUP
Hutan merupakan sumber penghasil berberapa
jenis tumbuhan penghasil glukomanan yang
potensial. Tumbuhan penghasil glukomanan itu
antara lain porang (Amorphophallus mulleri),
suweg (Amorphophallus campanulatus), walur
(Amorphophallus campanulatus) dan iles-iles
(Amorphophallus variabilis).
Pemanfaatan glukomanan yang sangat luas
mengindikasikan bahwa jenis tumbuhan ini
potensial dikembangkan secara berkelanjutan
untuk mendukung kebutuhan pangan dan industri
terkait. Selain sumber pangan, glukomanan juga
digunakan dalam industri obat-obatan, bahan
perekat, pembungkus kapsul obat dan penguat
kertas.
Pola hidup masyarakat perkotaan saat ini
memerlukan produk diet rendah kalori dan tinggi
serat. Pangan fungsional berbasis tumbuhan
penghasil glukomanan memiliki nilai tambah
dalam pengembangannya.
FORPro • Vol. 9, No. 1, Edisi Juni 2020
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REBUNG BAMBU:
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Jl. Gunung Batu 5, Bogor 16610
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E-mail: skyati55@gmail.com

PENDAHULUAN
Rebung bambu, apa yang tersirat di pikiran
kita pertama kali? Mungkin ada yang langsung
membayangkan sayuran bahan pengisi lumpia
dari Semarang, atau sayur lodeh atau tumisan
yang dicampur dengan sayuran lain sebagai
pelengkap menu makanan. Terlepas dari manfaat
yang diberikannya, tidak sedikit orang yang tidak
suka mengkonsumsi rebung. Rebung bambu
disebut juga sebagai tunas bambu atau bambu
muda sudah kita kenal sejak jaman dulu dan
banyak diolah sebagai bahan masakan oleh orang
Indonesia.
Bukan hanya di Indonesia, rebung bambu juga
dikonsumsi di beberapa negara lain seperti
di negara Cina, Jepang dan Thailand. Bagi
masyarakat Cina, rebung merupakan bahan
makanan yang dekat dengan kehidupan sehari
hari dengan cita rasa dan keunikan yang tidak
dapat dijumpai di tempat lain (Harian Inhua
Online, 2018). Dalam tulisannya disebutkan
bahwa masyarakat Cina, mengkonsumsi
Shoubasun, rebung yang diasamkan utuh dalam
gula dan garam, sebagai cemilan atau teman
makan bubur kacang. Sementara di Jepang,
pada musim semi, biasanya orang Jepang akan
menyiapkan olahan dari rebung yang banyak
ditemui saat musim tersebut. Olahannya dikenal
dengan nama Tanenoko Gohan atau nasi rebung
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Jepang, yaitu masakan dari beras yang dicampur
rebung yang sudah berbumbu dan ditambah
dengan kaldu (Merdeka, 2020). Di Thailand,
rebung dimasak kuah dengan bumbu kari pedas
dan dikenal dengan nama Kaeng Peti, atau kari
merah (Candra, 2019).
Bagaimana cara memanen rebung bambu? Dalam
tulisan berikut ini akan diinfokan bagaimana cara
panen rebung bambu berikut manfaatnya.

REBUNG BAMBU
Terdapat ±1500 jenis bambu di dunia, dan
diketahui ada 160 jenis yang tumbuh di
Indonesia, 88 jenis diantaranya endemik. Di
Jawa diperkirakan ada 60 jenis, sisanya tumbuh
tersebar di seluruh kepulauan Indonesia termasuk
Bali kurang lebih 35 jenis (Kencana dan Antara,
2012; Widjaja, 2010).
Rebung atau bamboo shoot merupakan tunas
muda tanaman bambu yang tumbuh di bagian
pangkal rumpun bambu kemudian muncul di
permukaan dasar rumpun. Rebung berbentuk
kerucut dan ditumbuhi gelugut (rambut halus)
berwarna coklat–hitam yang terasa gatal
bila terkena kulit. Tidak semua jenis bambu
menghasilkan rebung yang dapat dimakan.
Rebung yang tidak dapat dijadikan bahan
masakan biasanya terasa pahit bahkan bisa
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a

b

Sumber: Wirakusumah (2013)

Gambar 1. Rebung masih diselubungi kelopak daun (a) dan rebung sudah bersih dari kelopak daun (b)

mematikan atau beracun jika penangananya
tidak benar (Wirakusumah, 2013). Rebung
yang dapat disayur adalah rebung yang belum
berserat sehingga tidak keras, misalnya rebung
bambu kuning (Bambusa vulgaris), ori (Bambusa
bambos), ater (Giganthochloa atter), apus
(Giganthochloa apus), tabah (Gigantochloa
nigriciliata), dan betung (Dendrocalamus asper)
(Wirakusumah, 2013; Kencana dan Antara, 2012).
Rebung bambu betung dan tabah paling disukai
karena mempunyai tekstur dan cita rasa yang
enak, krispi, dan lunak. Bambu tabah banyak
ditanam di pulau Bali.
Menurut Kencana dan Antara (2012), rata-rata
permintaaan rebung dari Indonesia sebesar 4500
ton/tahun namun di Indonesia hingga tahun 2012
tersebut belum bisa memenuhi permintaan ekspor
tersebut. Negara tujuan ekspor rebung adalah
Jepang, Taiwan, Amerika, Kanada, Australia,
Malaysia, Singapura, Korea dan Hongkong. Lebih
lanjut disebutkan bahwa Jepang membutuhkan
rebung sebanyak 85.000 ton/tahun, Taiwan
80.000 ton/tahun, Singapura dan Korea 30.000
ton/tahun, dan Australia 12.000 ton/tahun. Di sisi
lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
impor rebung Indonesia dari Cina mengalami
kenaikan dari tahun 2010–2011, yaitu masingmasing sebesar 125.463 kg (setara Rp 907 juta)
dan 139.527 kg (Rp 9,6 Miliar), namun kemudian
menurun menjadi sebanyak 68.890 kg (Rp 6,6
miliar) hingga Oktober 2012 (Bebeja, 2013). Ada
peluang besar untuk membudidayakan bambu
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yang dimanfaatkan rebungnya, paling tidak untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan jika
berlebih dapat diekspor.
Rebung yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan
biasanya baru berumur kurang dari dua bulan.
Lebih dari itu, tunas sudah mengeras dan menjadi
bambu. Rebung digolongkan sebagai sayuran.

PEMANENAN REBUNG
Tanaman bambu ada yang tumbuh monopodial
namun pada umumnya bambu merupakan
tanaman simpodial, yaitu tanaman berbentuk
rumpun karena perakarannya di dalam tanah
cenderung mengumpul. Di Cina, bambu simpodial
yang dikelola untuk tujuan pemanfaatan sebagai
konstruksi bangunan akan dilakukan penjarangan
(seperti pada pohon) untuk memilih bambu yang
berkualitas baik. Bila bambu tumbuh monopodial,
dalam pengelolaannya bambu akan ditanam
dengan jarak tanam tertentu untuk memudahkan
pemanenan.
Teknik pemanenan batang bambu akan
mempengaruhi pertumbuhan tunas muda bambu
(rebung) pada masa yang akan datang. Teknik
pemanenan bambu simpodial dilakukan dengan
dua cara, yaitu:
1. Tebang habis, dimana semua batang bambu
ditebang baik yang muda maupun yang tua.
Pemanenan tebang habis akan menghasilkan
produk bambu dengan kualitas yang beragam
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mulai dari bambu tua hingga bambu muda.
Cara ini akan mengganggu perebungan bambu,
karena perebungan bambu dipengaruhi oleh
batang bambu yang ditinggalkan. Dalam
beberapa literatur menyebutkan bahwa
bambu yang lebih tua akan mengalihkan zat
kalsium pada anak bambu atau rebung untuk
pertumbuhannya (Widjaya, 2010).

dipanen saat tingginya telah mencapai 20 cm
dari permukaan tanah, dengan diameter batang
sekitar 7 cm. Apabila terlambat dipanen, dalam
2-4 bulan rebung sudah menjadi tanaman bambu
lengkap. Biasanya rebung yang diambil adalah
rebung yang tidak bisa tumbuh dewasa.
Terdapat beberapa contoh pemanenan rebung
berdasarkan jenis bambu. Rebung bambu tabah
dapat dipanen setelah rumpunnya berumur tiga
tahun dan rebung masih berada di dalam tanah
(mulsa). Panen rebung tabah dilakukan dua kali
seminggu pada saat musim hujan (Kencana dan
Antara, 2012). Untuk bambu betung, pemanenan
rebung dilakukan setelah tanaman berumur tiga
tahun, dan dilakukan satu minggu setelah rebung
muncul ke permukaan. Produktivitas tahunan
rebung dapat menghasilkan 10-11 ton rebung/ha
dan untuk 400 rumpun per ha dapat mencapai 20
ton rebung (Sonjaya, 2011).

2. Tebang pilih, dimana bambu yang ditebang
dipilih bambu yang sudah masak tebang
(sudah tua). Metode tebang pilih ini dalam
prakteknya cukup sulit dikerjakan mengingat
bambu yang sudah masak tebang terletak
di bagian tengah rumpun bambu, namun
demikan pemanenan dengan cara tebang pilih
lebih memberi peluang tumbuhnya rebung.
Pemanenan rebung dan batang bambu
mempunyai waktu yang berbeda, dimana
pemanenan batang bambu dilakukan pada
saat musim kemarau sedang pemanenan
rebung dilakukan pada saat musim penghujan.
Pemanenan rebung pada musim penghujan
dimaksudkan untuk penjarangan rumpun bambu
sehingga kualitas buluh bambu yang dihasilkan
akan lebih baik (Widjaja, 2010). Panen raya
rebung terjadi pada musim hujan, yaitu antara
bulan Desember-Februari. Biasanya rebung

Untuk mengambil rebung dari rumpun bambu
tidaklah sulit Dengan menggunakan pisau besar,
sabit, atau alat lain, rebung dapat dipotong pada
bagian pangkalnya. Setelah itu, rebung dikupas
untuk dibuang glugut-nya. Pisau atau alat lain
yang digunakan untuk memanen rebung harus
tajam agar hasil panennya bagus dan dapat
dimanfaatkan secara optimal.

a

b

Sumber: dokumen pribadi Sukadaryati

Gambar 2. Rebung bambu wulung berumur 2 minggu (a) dan bambu wulung muda berumur 2 bulan (b)
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MANFAAT REBUNG
Rebung merupakan salah satu bahan pangan
yang mempunyai kandungan gizi yang bagus,
kaya akan serat dan kalium (Wirakusumah,
2013). Kandungan serat yang tinggi bermanfaat
untuk menurunkan berat badan dan mencegah
penyakit kanker. Umumnya rebung diolah dengan
cara sederhana seperti dibuat sayur rebus, gulai
santan, oseng-oseng, ditumis, dan juga digunakan
pada isian makanan ringan lumpia atau masakan
Cina.
Kandungan utama rebung mentah adalah air,
yaitu sekitar 85,63 %, dan serat pangan sebesar
9,10%;. Selain kedua kandungan tersebut, rebung
juga memiliki kandungan lain yang bermanfaat
bagi tubuh, seperti protein, lemak, hingga
vitamin. Dalam Tabel 1 berikut ini dapat dilihat
komposisi kimia rebung dalam 100 gr bahan.
Selain dimanfaatkan sebagai kuliner atau
makanan tradisional, rebung bambu dapat diolah
menjadi produk lain berupa tepung rebung
bambu. Hasil penelitian Puspaningrum (2014)
menyebutkan bahwa kandungan serat pangan
tepung rebung bambu tabah seperti hemiselulosa
sebesar 30,99% (bk), selulosa sebesar 37,55%
(bk), dan lignin sebesar 4,05% (bk), selain itu
tepung rebung bambu tabah mengandung
komponen oligosakarida yaitu rafinosa (C18H32O16)
sebesar 4,55% (bk) dan sukrosa (C12H22O11)
sebesar 0,35% (bk). Kandungan serat pangan dan
oligosakarida pada tepung rebung bambu tabah
dapat dikembangkan sebagai prebiotik. Hasil
Tabel 1. Komposisi kimia rebung per 100 gr bahan
Komposisi
Air
Protein
Lemak
Glukosa
Serat
Fosfat
Kalsium
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin C

Satuan
gr
gr
gr
gr
gr
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Jumlah
85,63
2,50
0,20
2,00
9,10
50,00
28,00
0,10
1,74
0,08
7,00

penelitian Rachmadi (2011) menyebutkan bahwa
kadar serat yang tinggi pada tepung rebung dapat
digunakan sebagai alternatif bahan suplemen
pangan ataupun tepung serat untuk bahan baku
pangan.
Berbagai manfaat rebung bambu untuk kesehatan
manusia sudah banyak diulas oleh beberapa
peneliti. Menurut Supendi (2020), manfaat
mengkonsumsi rebung dapat diringkas untuk: 1).
mengatasi sembelit, karena kaya akan kandungan
serat; 2). dapat menstabilkan tekanan darah,
karena kandungan unsur kalium yang dimiliknya;
3). membantu mengobati masalah menstruasi; 4).
menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker
karena memiiliki senyawa asam fenolik yang
dapat memberikan perlindungan antioksidan;
5) menjaga kesehatan kulit, karena terdapat
kandungan vitamin E dan C; dan 6) menjaga
kekebalan tubuh, karena adanya kandungan
antioksidan, mineral dan vitamin.

PENUTUP
Rebung bambu mempunyai manfaat bagi
kesehatan manusia. Permintaan rebung sebagai
salah satu bahan makanan yang terus meningkat
membuka peluang usaha pengelolaan tanaman
bambu untuk menghasilkan rebung. Pengusahaan
tanaman bambu yang diambil rebungnya
perlu juga memperhatikan teknik pemanenan
batang bambu yang tepat sehingga menjamin
kelangsungan pertumbuhan dan produksi rebung
pada masa yang akan datang.
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PENDAHULUAN
Kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan
bahan baku industri pengolahan kayu dapat
dijembatani dengan pembangunan hutan
tanaman. Hutan tanaman merupakan hutan
yang dibangun melalui kegiatan reboisasi dan
penghijauan dengan satu jenis atau beberapa
jenis tanaman baru atau dengan jenis asli, baik
dengan penanaman langsung maupun melalui
pembibitan. Hutan tanaman ini ditandai dengan
kelas umur dan jarak tanam yang teratur. Hutan
tanaman mempunyai beberapa keuntungan,
antara lain: meningkatkan produksi bahan
baku bagi industri; memanfaatkan lahan
terdegradasi; menerapikan manajemen yang
intensif dengan biaya yang memadai; upaya
manipulasi pertumbuhan dan kualitas melalui
pemuliaan genetik dimungkinkan; tegakan
murni dan campuran dapat diperoleh, input/
output berpotensi tinggi; berskala ekonomi
tinggi; membentuk pemandangan yang beragam;
menciptakan peluang kerja menyediakan produk
untuk kebutuhan lokal; dan meningkatkan
penggunaan lahan (Anonim, 2001).
Pembangunan tanaman terdiri dari beberapa
kegiatan, yaitu persiapan lahan, pengangkutan
bibit, penetapan pola tanam, waku penanaman
dan konservasi tanah. Pola tanam terdiri
dari pengaturan larikan dan pemasanan ajir,
pembuatan lubang tanam dan sistem penanaman.
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Ukuran lubang tanam bergantung pada ukuran
kontainer bibit dan harus lebih besar dari ukuran
kontainer bibit (Anonim, 1998).
Pembangunan hutan tanaman memerlukan
kegiatan penanaman, yang terdiri atas persiapan
lahan, pengangkutan bibit (pengangkutan di luar
dan di dalam petak tanaman), pembuatan lubang
tanam, penanaman dan pemeliharaan. Kegiatan
membuat lubang tanam dan mengangkut bibit
di petak tebangan biasanya dilakukan secara
manual. Cara ini mempunyai produktivitas yang
rendah. Pada tahun 2008 telah dilakukan rekayasa
alat pembuat lubang tanam secara semi mekanis
yang dilengkapi dengan alat pengangkutan bibit
oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan. Pada tahun 2007, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hasil Hutan telah memperbaiki
alat pembuat lubang tanam secara semi mekanis
yang dilengkapi dengan alat pengangkutan
bibit di petak tebangan. Pada tahun 2009 alat
pembuat lubang tanam telah diuji coba di Jawa
Barat (Dulsalam & Tampubolon, 2010).
Alat pembuat lubang tanam secara semi mekanis
yang dilengkapi dengan alat pengangkut bibit
dirancang untuk membuat lubang tanam
sekaligus mengangkut bibit di petak tanaman
yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan
tenaga manual dalam penanaman bibit. Tulisan
ini bertujuan untuk memberi informasi tentang
penanaman bibit secara semi mekanis yang
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Tabel 1. Spesifikasi alat penanaman bibit semi mekanis
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komponen alat

Spesifikasi
Material

Rangka Depan
Rangka
Besi kotak
Lebar
Panjang
Tinggi
Tinggi dudukan alat pembuat lubang tanam
Panjang tangkai bor pembuat lubang tanam
Besi kotak
Diameter mata bor pembuat lubang tanam
Pelat besi
Diameter roda
Besi
Tenaga motor
Baja
Rangka belakang
Rangka
Besi kotak
Lebar
Panjang
Panjang gandengan segi tiga
Tinggi
Diameter roda
Besi

diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu
kebijakan dan praktisi penanaman bibit di
lapangan.

ALAT PENANAMAN BIBIT SECARA
SEMI MEKANIS
Alat penanaman bibit secara semi mekanis terdiri
dari gabungan antara alat pembuat lubang tanam
dan alat angkut bibit. Alat tersebut dilengkapi
dengan motor berkekuatan 24 tenaga kuda.
Untuk menggerakkan roda digunakan sistem
rantai sedangkan untuk menggerakkan bor
pembuat lubang tanam digunakan sistem puli.
Alat tersebut terdiri dari dua bagian yaitu alat
pembuat lubang tanam dan alat penangkutan
bibit. Alat pembuat lubang tanam yang berada
di depan diberi roda berdiameter 44 cm, alat
angkut bibit diberi dua roda yang berdiameter
30 cm. Bagian depan dan bagian belakang alat
dihubungkan dengan dua penghubung di bagian
atas dan baian bawah pada posisi di tengah badan
alat. Spesifikasi alat penanaman bibit secara semi
mekanis disajikan pada Tabel 1.
Tenaga gerak disalurkan dari tenaga motor
ke masing-masin roda bagian depan dengan
menggunakan dua gear box, satu dipasang
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Dimensi
6 cm x 6 cm
100 cm
200 cm
60 cm
97cm
175 cm
25 cm
44 cm
24 HP
5 cm x 5 cm
100 cm
125 cm
65 cm
60 cm
30 cm

disebelah kanan untuk menggerakkan roda
sebelah kanan dan satu dipasang di sebelah kiri
untuk menggerakkan roda sebelah kiri. Untuk
belok ke kanan maka roda kanan ditahan dan
roda kiri digerakkan sedangkan untuk belok
ke kiri maka roda kiri ditahan dan roda kanan
digerakkan. Untuk menggerakkan alat pembuat
lubang tanam maka posisi kedua gear box dalam
keadaan normal dan puli penghubung antara
tenaga dari motor dan alat pembuat lubang
tanam di aktifkan sehinga alat pembuat lubang
tanam akan berputar dalam posisi nornal.
Untuk mengaktifkan alat pembuat lubang
tanam maka dilakukan secara manual dengan
menggerakkan tuas alat pembuat lubang tanam
sampai menyentuh tanah dan melubangi tanah
sampai kedalaman tertentu (30 cm). Gambar alat
penanaman bibit secara semi mekanis disajikan
pada Gambar 1.
Alat pembuat lubang tanam yang dilengkapi
alat pengangkutan bibit dioperasikan oleh dua
orang, yaitu seorang operator alat pembuat
lubang tanam termasuk pengangkutan bibit dan
seorang penanam bibit. Untuk menghindari selip,
alat penanaman bibit di lahan kering secara semi
mekanis dilengkapi rantai besi yang dipasang
pada roda seperi dapat dilihat pada Gambar 2
dan Gambar 3.
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Keterangan gambar: 1 = Roda alat angkut bibit; 2 = Kerangka alat angkut bibit 3 = Gandengan alat angkut bibit; 4 = Tangkai bor tanah untuk membuat lubang tanam ; 5 = Gigi reduksi; 6 =
Kerangka alat pembuat lubang tanam ; 7 = Gear box; 8 = As roda; 9 = Roda 10 = Mesin; 11 = Pelindung mesin

Gambar 1. Alat pembuat lubang tanam yang dilengkapi alat pengangkutan bibit
(Dulsalam & Tampubolon, 2010)

Gambar 2. Pemasangan rantai besi pada roda
(pandangan samping)
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Gambar 3. Pemasangan rantai besi pada roda
(pandangan belakang)
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PROSEDUR PENANAMAN BIBIT
SECARA SEMI MEKANIS
A. Persiapan Lahan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
persiapan lahan adalah sebagai berikut:
1. Pengorganisasian tenaga kerja diatur dengan
membentuk beberapa kelompok kerja yang
terdiri dari 10-30 orang lengkap dengan
struktur kepengurusan yang ideal, ada ketua
kelompok kerja yang memahami tugas dan
fungsinya.
2. Sebelum kegiatan dilaksanakan harus sudah
ada rumusan komitmen yang dibangun
bersama berupa perencanaan kegiatan,
aturan main dan sanksi yang disepakati.
3. Persiapan lahan seluruhnya dilakukan secara
manual dengan menggunakan peralatan
parang, dan lain-lain, serta tidak dibolehkan
dengan cara membakar.

Kegiatan penyiapan lahan dilakukan sebagai
berikut: pada penyiapan lahan secara manual,
jalur biasanya dibuat jalur tanam dengan lebar
1 meter yang dibersihkan dari rumput dan
semak belukar yang ada, dan jarak antar jalur
biasanya 3 meter dengan kriteria tinggi semak
belukar atau rumput dalam jalur tanam maksimal
30 cm agar memudahkan akses pada saat
kegiatan penanaman. Penanaman bibit secara
semi mekanis dilakukan di tempat yang landai
(kelerengan berkisar antara 0-15%). Bibit yang
ditanam berukuran tinggi berkisar antara 120 –
160 cm dengan rata-rata 135 cm. Ukuran diameter
bor lubang tanam adalah 25 cm sesuai dengan
lebar lubang tanam di lapangan. Jenis tanah
pada areal tersebut adalah lempung berpasir.
Jarak tanam adalah 3 x 3 m. Lubang tanam
berbentuk lingkaran dengan diameter 25 cm dan
kedalaman 30 cm. Pembuatan lubang tanam dan
pengangkutan bibit beserta penanaman bibit
dilakukan secara berkesinambungan.

Gambar 4. Pemuatan bibit ke atas alat angkutan
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Gambar 5. Pengangkutan bibit ke lokasi penanaman

B. Persiapan alat

2. Menuju ke tempat penanaman

Persiapan alat terdiri dari pemeriksaan alat
penanaman bibit secara semi mekanis yang
terdiri pemeriksaan bahan bakar, pemeriksaan
oli, pemeriksaan sistem pendingin, pemeriksaan
sistem rem, pemeriksaan roda, pemeriksaan
sistem transmisi. Apabila hasil pemeriksaan
menunjukkan layak maka pengoperasian alat bisa
dilakukan.

C. Pengoperasian Alat

Setelah kegiatan pemuatan bibit adalah kegiatan
pengangkutan bibit menuju ke petak tanaman.
Kegiatan pengangkutan bibit harus dilakukan
secara hati-hati agar bibit yang diangkut
tidak mengalami kerusakan. Dalam kegiatan
pengangkutan bibit ini dihindari jalan yang
memungkinkan menimbulkan goncangan yang
kuat. Goncangan yang kuat dapat memungkinkan
bibit menjadi rusak. Kegiatan pengangkutan bibit
disajikan dalam Gambar 5.

1. Pemuatan Bibit ke alat angkutan

3. Membuat lubang tanam

Pemuatan bibit hendaknya dilakukan secara hatihati sehingga bibit yang dimuat tidak mengalami
kerusakan. Hanya bibit yang kondisinya
bagus yang dimuat. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa bibit yang dimuat tersebut
langsung ditanam di petak tanaman. Pemuatan
bibit disajikan dalam Gambar 4.

Setelah sampai di petak tanaman, alat
penanaman bibit secara semi mekanis
diposisikan sejajar dengan jalur tanam dan alat
pembuat lubang tanam tepat berada di atas ajir
sebagai tanda lokasi lubang tanam. Begitu alat
pembuat lubang tanam berada tepat diatas ajir
tanda lubang tanam maka alat pembuat lubang
tanam diaktifkan dengan cara menekan tuas
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Gambar 6. Pembuatan lubang tanam

penekan puli yang selanjutnya memutar alat
pembuat lubang tanam. Pembuatan lubang
tanam dilakukan dengan cara menurunkan dan
menekan alat pembuat lubang tanam ke tanah
sampai kedalaman 30 cm. Tuas pembuat lubang
anah diangkat kembali setelah kedalaman lubang
tanam mencapai 30 cm. Pembuatan lubang tanam
dan lubang tanam disajikan masing-masing pada
Gambar 6 dan Gambar 7.
Setelah lubang tanam selesai dibuat maka alat
penanaman bibit secara semi mekanis bergerak
maju sehingga lubang tanam memungkinkan untuk
ditanami bibit. Kemudian kegiatan penanaman
bibit dilakukan dengan cara mengambil bibit yang
berada di alat pengangkutan bibit dan ditanam ke
dalam lubang tanam (Gambar 8). Bibit yang telah
ditanam seperti disajikan dalam Gambar 9.

Gambar 8. Penanaman bibit
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Gambar 7. Lubang tanam

PRODUKTIVITAS
Waktu, produktivitas dan biaya penanaman bibit
biasanya dipengaruhi oleh kondisi lapangan areal
penanaman bibit. Dulsalam & Tampubolon (2010)
menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk
membuat lubang tanam berikut penanaman bibit
berkisar anara 27-61 detik/lubang tanam dengan
rata-rata 40,50 detik/lubang tanam. Lebih lanjut
dinyatakan bahwa produktivitas penanaman
bibit berkisar antara 59-133 bibit per jam dengan
raa-rata 93 bibit/jam. Waktu dan produktivitas
penanaman bibit secara semi mekanis di lahan
kering disajikan dalam Tabel 2.
Dulsalam et al. (2007) melaporkan bahwa
produktivitas rata-rata pembuatan lubang tanam
di daerah Nagrak, Kabupaten Sukabumi adalah
20 bibit/jam. Dibandingkan dengan produktivitas
penanaman secara manual di Nagrak, Kabupaten

Gambar 9. Bibit yang telah ditanam
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Tabel 2. Waktu dan produktivias penanaman bibit secara semi mekanis di lahan kering
No.

Uraian

Waktu (detik)

Produktivitas (bibit/jam)

1.

Kisaran

27-61

59,02-133,33

2.

Rata-rata

40,50

93,08

3.

Simpangan baku

8,85

20,03

4.

Koefisien variasi

21,84

21,52

Sumber: Dulsalam & Tampubolon, 2010

Sukabumi, produktivitas penanaman secara
semi mekanis di Desa Sukaharja, Kecamatan
Warungkiara, Kabupaten Sukabumi jauh lebih
tinggi, yaitu secara berurutan 20 bibit/jam
dibandingkan dengan 93 bibit/jam.
Hasil pengamatan Dulsalam et al. (2008)
menunjukkan bahwa untuk menanam (meliputi
pembuatan lubang tanam, mengangkut bibit
dan menanam bibit) sebanyak 60 bibit secara
manual diperlukan waktu 17.524 detik (4,87
jam). Sehingga produktivitas penanaman adalah
12,32 bibit/jam. Produktivitas penanaman bibit
secara semi mekanis di areal landai lebih tinggi
bila dibanding dengan produktivitas penanaman
secara manual, yaitu secara berurutan 93 bibit/
jam dibandingkan dengan 12 bibit/jam.

PERTIMBANGAN TEKNIS EKONOMIS
Untuk membuat alat pembuat lubang tanam
secara semi mekanis tersebut diperlukan biaya
Rp 35.000.000,-. Biaya penanaman bibit berkisar
antara Rp 257-Rp 580/bibit dengan raa-rata Rp
385/bibit. Biaya penanaman bibit secara semi
mekanis di lahan kering disajikan dalam Tabel 3
(Dulsalam & Tampubolon, 2010).
Dulsalam & Tampubolon (2010) menyatakan
bahwa apabila biaya penanaman sebesar Rp
600/bibit dijadikan sebagai dasar harga jual
jasa penanaman bibit, maka analisis finansial

menunjukkan bahwa: (1) Jangka waktu
pengembalian (pay back period): 1,63 tahun; (2)
Nilai sekarang bersih (NPV): Rp 34.199.201,-; (3).
Nilai pengembalian internal (IRR): 56,49%; dan (4)
Rasio keuntungan/biaya (B/C ratio): 1,30. Lebih
lanjut dinyatakan bahwa penggunaan alat ini
layak untuk diusahakan karena pay back period
< 5 tahun, NPV positif Rp 34.199.201, IRR > 18%
(56,49%) dan B/C rasio > 1 (1,30).

KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA SERTA KELEBIHAN DAN
KELEMAHAN ALAT PENANAMAN
BIBIT SECARA SEMI MEKANIS
Penanaman bibit yang dimulai dari persiapan
lahan sampai penanaman bibit melibatkan
kegiatan fisik dan berlangsung di berbagai
kondisi lapangan. Dalam kondisi lapangan
tersebut, keselamatan dan kesehatan kerja
perlu diperhatikan. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan kaitannya dengan keselamatan dan
kesehatan kerja adalah sebagai berikut:
1. Bibit dimuat secara hati-hati.
2. Bibit diangkut dari lokasi bibit ke petak
tanaman secara hati-hati.
3. Operator alat pembuat lubang tanam harus
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
4. Berhati-hati dengan binatang yang berbisa.

Tabel 3. Biaya penanaman bibit secara semi mekanis di lahan kering
No.
1.
2.
3.
4.

Uraian
Kisaran
Rata-rata
Simpangan baku
Koefisien variasi

Biaya (Rp/bibit)
257-580
385
84,16
21,83

Sumber: Dulsalam & Tampubolon, 2010
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5. Operator alat pembuat lubang tanam harus
menjaga diri dari benda yang membahayakan
tubuh seperti benda tajam dan benda keras.
6. Operator alat pembuat lubang tanam harus
menggunakan pakaian kerja (baju lengan
panjang, sarung tangan, celana panjang, topi,
sepatu kerja) untuk menghindari cedera pada
tubuh.
7. Sebelum memulai pekerjaan alat pembuat
lubang tanam secara semi mekanis dan
kesiapan logistik diperiksa.
Alat ini berfungsi ganda yaitu dapat digunakan
untuk membuat lubang tanam dan mengangkut
bibit dalam satu waktu. Selain itu, alat ini
dirancang sederhana sehingga mudah dalam
pengoperasian dan perawatannya. Kelemahan
alat ini adalah mudah mengalami selip apabila
beroperasi pada tanah yang licin. Namun hal ini
dapat diantisipasi dengan memasang rantai besi
pada roda ban.

PENUTUP
Penanaman bibit di lahan kering dapat dilakukan
dengan alat pembuat lubang tanam secara
semi mekanis. Alat ini dapat mengatasi masalah
terbatasnya tenaga kerja dan beratnya kegiatan
penanaman dan pengangkutan bibit pada lahan
kering.
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ALIH TEKNOLOGI PENERAPAN

Alat Ukur Diameter Pohon
dan Alat Deteksi Pohon Gerowong

Oleh : Soenarno
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
Jl. Gunung Batu 5, Bogor 16610
Telp. (0251) 8633378, Fax. (0251) 8633413
Email: hewib@yahoo.com

PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.65/
menhut-II/2009 tentang sistem silvikultur pada
IUPHHK-HA menyatakan bahwa perusahaan
wajib menyusun Rencana Kerja Umum
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
dan rencana jangka pendek berupa Rencana
Kerja Tahunan (RKT). Dalam sistem silvikultur
Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) kegiatan
awal sebelum pemanenan kayu adalah
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
(ITSP). Kegiatan ITSP tersebut dilakukan untuk
mengetahui potensi dan sebaran pohon layak
ditebang dan tegakan berdiameter 20 cm ke atas
(Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2014). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri

A

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/
Menlhk-Setjen/2015 mensyaratkan bahwa dalam
pelaksanaan ITSP pohon yang akan ditebang
wajib dipasang label IDbarcode. Label ini berisi
informasi tentang nomor, jenis, diameter, tinggi
dan posisi pohon (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, 2015). ITSP yang akurat dan
cepat tidak saja menentukan kualitas Rencana
Operasional Pemanenan Kayu (ROPK) tetapi juga
dapat mengurangi biaya.
Endom & Soenarno, (2018) menyatakan hingga
kini alat ukur diameter pohon yang digunakan
pada ITSP adalah pita ukur (phi-ban). Untuk pohon
berukuran kecil < 50 cm penggunaan phi-band
masih mudah tetapi untuk pohon berdiameter
besar (ø ≥ 50 cm dan berbanir tinggi ≥ 1,3 m).

B

Gambar 1. Tim peneliti sedang memberikan pentingnya peranan regu ITSP dalam pemanenan hutan alam
(A = di PT.KTR) dan (B = di PT. WS)

28

Vol. 9, No. 1, Edisi Juni 2020 • FORPro

A

B

Gambar 2. Prototipe alat ukur diameter Wesyano (A = Model tongsis, B = Model dengan baut pengunci)

memerlukan waktu relatif lama, menuntut cara
kerja yang hati-hati dan diperlukan minimal
dua orang. Untuk menduga pohon berlubang
masih dilakukan secara tradisional dengan (1)
mengamati kondisi batang pohon (adanya sarang
rayap, cabang yang lapuk) dan (2) memukulmukul batang pohon menggunakan parang
(Soenarno & Astana, 2018; Soenarno, Dulsalam,
& Endom, 2016; Soenarno, Endom, Dulsalam,
& Suhartana, 2016). Akibatnya hasil pendugaan
besarnya diameter lubang/gerowong tidak
akurat. Saat ini, telah tersedia di pasar alat deteksi
gerowong yang modern tetapi harganya sangat
mahal diantaranya bernama ”Arbosonic 3D”,
microcontroller sound, PiCUS Sonic Tomograph
(Sujadi & Bastian, 2018; Rachamyanto, Helmanto,
Rinandio, & Abdurrachman, 2019; Abdurahman,
2020).
Untuk membantu ketepatan dan kecepatan
ITSP, sejak tahun 2015 Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hasil Hutan (P3HH) telah
membuat prototipe alat ukur diameter pohon
“Wesyano” dan alat deteksi pohon gerowong
mekanis “Algromek”. Alat Wesyano merupakan
penyempurnaan dari alat ukur diameter pohon
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“Wesyan” yang panjang tongkat ukurnya tetap
sehingga kurang praktis. Algromek hasil dari
modifikasi mesin potong rumput sehingga mudah
dibawa tenaga survei ITSP ke lapangan.

A. Tujuan Alih Teknologi
1. Memberikan pemahaman kepada manajer
operasional pemanenan kayu khususnya
tenaga Timber Cruising (TC) tentang prinsip
kerja dan penerapan alat Wesyano dan
Algromek.
2. Melakukan pendampingan, praktek lapangan
dan evaluasi hasil penerapan alat Wesyano
dan Algromek.

B. Lokasi dan Peserta Alih Teknologi
Alih teknologi dilakukan di IUPHHK-HA PT Kayu
Tribuana Rama (PT. KTR) Provinsi Kalimantan
Tengah dan di PT. Wijaya Sentosa (PT. WS)
Provinsi Papua Barat. Peserta alih teknologi
adalah semua sumber daya manusia (SDM) yang
terlibat aktif dalam kegiatan pemanenan kayu,
yaitu camp manager, manajer perencanaan,
manajer produksi, mandor tebang, manajer
pembinaan hutan, dan regu survei ITSP.
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Gambar 3. Prototipe deteksi pohon gerowong mekanis (Algromek)
Keterangan:
A. Mesin potong rumput
B. Bagian yang dimodifikasi
1. Handle penahan gas statis		
2. Pegangan tambahan untuk menekan mata bor
3. Dudukan pemasangan kepala bor

4. Mata bor dengan arah putaran ke kanan terbuat dari besi bulat stainless ((Ø 10 mm)
5. Tongkat ukur diameter gerowong dari besi bulat stainless (Ø 5 mm) yang telah dibuat skala satuan mm

C. Alat Utama Yang Digunakan
Alat utama yang digunakan dalam kegiatan alih
teknologi yaitu prototipe alat ukur diameter
pohon “Wesyano” (Gambar 1) dan alat deteksi
pohon gerowong mekanis (Algromek) seperti
dapat dilihat pada Gambar 2. Secara finansial,

harga satu set alat Wesyano diperkirakan ± Rp
1,5 juta sedangkan Algromek harganya berkisar
antara Rp 3-4 juta/set tergantung merk dan
besarnya daya mesin potong rumput yang
dimodifikasi.

Gambar 4. Penjelasan sebelum demonstrasi Algromek dan Wesyano
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A

B

C

Gambar 5. Demontrasi alat Wesyano dan Algromek di Areal Persemaian
(A = Penggunaan Wesyano, B = Mengebor dengan Algromek, C = Cara mengukur gerowong)

PELAKSANAAN KEGIATAN

B. Praktek Lapangan

Alih teknologi diselenggarakan secara In-house
training dan disampaikan dengan metode
pengajaran orang dewasa (andragogy) melalui
beberapa model tatap muka dalam bentuk
pemberian materi, diskusi dan tanya jawab,
demontrasi alat, serta praktek lapangan.

1. Alat ukur diameter pohon Wesyano

A. Demonstrasi Alat
Demontrasi penggunaan alat ukur diameter
(Wesyano) dan alat deteksi gerowong (Algromek)
dilakukan di areal persemaian dan diikuti oleh
semua peserta.

Gambar 6a. Akurasi pengukuran diameter pohon
dengan Wesyano di PT. KTR
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a. Praktek lapangan dilakukan pada petak
tebang RKT tahun 2017. Jumlah peserta dibagi
menjadi empat tim (Regu) yang masingmasing dengan anggota berkisar antara 4 - 5
orang/tim. Anggota tim terdiri dari perwakilan
Bagian Perencanaan, Bagian Produksi dan
Bagian Pembinaan Hutan.
b. Sebanyak empat tim melakukan pengukuran
diameter pohon dengan alat “Wesyano”, dua
tim dengan alat Wesyano model tongsis dan
dua tim lainnya menggunakan model baut
pengunci.

Gambar 6b. Akurasi pengukuran diameter pohon
dengan Wesyano di PT. WS
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Gambar 7a. Efisiensi waktu pengukuran diameter
pohon dengan Wesyano di PT. KTR

c. Hasil praktek di lapangan, akurasi alat
Wesyano cukup akurat dibandingkan dengan
menggunakan phi-band, yaitu berkisar antara
98,5-99,9% atau rata-rata 99% di PT. KTR
(Gambar 6a) dan berkisar antara 97,6-104%
atau rata-rata 99,4% di PT. WS (Gambar 6b).
d. Efisiensi waktu pengukuran alat Wesyano di
PT. KTR berkisar antara 150-561,9% dengan
rata-rata 342,3% (Gambar 7a) sedangkan di
PT. WS berkisar antara 220,5-533,3% dengan
rata-rata 314,4% (Gambar 7b). Dengan
demikian penggunaan Wesyano untuk
mengukur diameter pohon tiga kali lebih cepat
dibandingkan dengan menggunakan phi-band.
Endom & Soenarno, (2018) menyatakan bahwa
alat Wesyano menunjukkan efektivitasnya
untuk mengukur diameter pohon 40 cm ke
atas dan maksimum diameter pohon 100 cm.

A

Gambar 7b. Efisiensi waktu pengukuran diameter
pohon dengan Wesyano di PT. WS

e. Berdasarkan pengamatan di lapangan,
alat Wesyano masih efektif dipakai untuk
mengukur pohon sampai diameter ± 90 cm
dengan tinggi banir maksimal 2,5 m.
Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa penggunaan
alat Wesyano untuk mengukur diameter pohon,
baik pohon berdiameter besar maupun berbanir
cukup dengan satu orang. Tetapi, apabila
menggunakan phi-band diperlukan minimal dua
orang bahkan lebih tergantung diameter, bentuk
dan tinggi banir.

2. Alat deteksi gerowong mekanis
(Algromek)
Sebelum pengujian pohon gerowong terlebih
dahulu dilakukan penjelasan teknis lapangan
(technical briefing) dan persiapan alat deteksi
gerowong mekanis (Algromek). Kegiatan
persiapan dimaksudkan untuk memastikan
bahan bakar mesin algromek cukup, mata bor

B

Gambar 8. Mengukur diameter pohon besar dan berbanir di petak tebang
(A = dengan phi-band, B = dengan Wesyano)
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Gambar 9. Cara mengukur diameter gerowong dengan Alogromek

tidak gerowong atau sehat, dan 7 pohon (47%)
masih dapat dimanfaatkan karena diameter
gerowongnya ≤ 20 cm. Kenyataan di lapangan
sebenarnya pohon gerowong dengan diameter
> 20 cm masih dimanfaatakan oleh IUPHHK-HA
antara lain untuk bahan pembuatan goronggorong (culvert) dan/atau jembatan kayu (Endom
& Soenarno, 2018).

PENUTUP

dan instrumen pendukung lain khususnya handle
pengunci gas berfungsi baik. Setelah mata bor
menembus lubang batang pohon secepatnya
pengeboran dihentikan dan mata bor ditarik
keluar selanjutnya mesin dimatikan. Untuk
mengukur diameter lubang pohon (gerowong)
dilakukan seperti pada Gambar 9.
Praktek lapangan penggunaan algromek hanya
dapat dilaksanakan di PT. KTR pada areal bekas
tebangan tahun berjalan sedangkan di PT. WS
hanya dilakukan praktek di areal kebun benih
karena keterlambatan datangnya alat. Jumlah
pohon sample berlabel IDbarcode yang tidak
ditebang karena diduga berlubang (gerowong)
dipilih sebanyak 15 pohon dan hasilnya disajikan
pada Tabel 1. Hasil pengukuran menunjukkan
bahwa dari 15 pohon ternyata 6 pohon (40%)
ternyata gerowong (Ø > 20 cm), 2 pohon (13%)
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Berdasarkan hasil alih teknologi diperoleh
gambaran bahwa penerapan alat Wesyano untuk
membantu mengukur diameter pohon memiliki
akurasi ≥ 99% dibandingkan dengan menggunakan
phi-band. Bahkan, waktu yang diperlukan berkisar
antara 1,5-5 kali lebih cepat, tergantung diameter
pohon. Penggunaan Algromek untuk mengetahui
pohon gerowong cukup mudah diterapkan,
tidak banyak memerlukan waktu dan hasilnya
akurat dibandingkan cara konvensional. Untuk
meningkatkan akurasi dan efisiensi kegiatan ITSP
sebaiknya regu timber cruising perlu dilengkapi
dengan tambahan alat Wesyano dan Algromek.
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Tabel 1. Hasil pengukuran pohon growong
No

Jenis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kapur
Kapur
Kapur
Meranti merah
Kapur
Meranti
Meranti
Kapur
Meranti kuning
Pelapeh
Meranti
Meranti
Meranti
Kapur
Meranti

Diameter pohon
(cm)
71
77
63
72
68
63
61
74
81
84
74
67
61
74
61

Waktu
(menit)
4,1
3,5
1,8
3,21
2,11
1,42
1,1
2,0
2,11
0,6
1,3
3,2
0,9
2,9
2,1

Diameter
growong (cm)
0
0
35
14,6
34
10
20
14,5
26
70
15
8
23
15,6
21,4

Keterangan
Sehat
Sehat
Growong
Masih dapat dimanfaatkan
Growong
Masih dapat dimanfaatkan
Masih dapat dimanfaatkan
Masih dapat dimanfaatkan
Growong
Growong
Masih dapat dimanfaatkan
Masih dapat dimanfaatkan
Growong
Masih dapat dimanfaatkan
Growong

Sumber: (Endom, Soenarno, Sopandi, & Sugilar, 2017)
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