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Rubrik
Tengkawang:
Adalah Tengkawang, nama buah dan pohon dari jenis
Shorea, merupakan komoditas HHBK yang memiliki
nilai jual tinggi. Pengolahan buah menjadi lemak
dilakukan dengan cara ekstraksi. Manfaatnya sebagai
bahan pangan, kosmetika, lilin, dan obat-obatan.

Mengenal Penggerek Kayu
di Laut, Kisah Perjalanan ke
Pulau Rambut:
Pulau Rambut di Kepulauan
Seribu merupakan tempat
pengujian ketahanan kayu
terhadap organisme perusak
di laut. Data dan informasitersebut diperlukan untuk menentukan pemanfaatan jenis kayu yang
berhubungan dengan air laut seperti kayu untuk kapal dan kayu untuk
bangunan dermaga.
Kualitas Minyak Kayu Putih dari Wasur,
Papua
Minyak kayu putih merupakan salah satu
produk HHBK yang telah dikenal luas dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Minyak
kayu putih yang berasal dari jenis pohon
Melaleuca leucadendron atau Melaleuca
cajuputi itu banyak tumbuh liar di Pulau Buru, kawasanTNWasur, Papua.
Pemanfaatn kayu putih terbukti meningkatkan pendapatan
masyarakat adat diTNWasur.

ii

Potensi Beberapa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Sebagai Bahan Baku Biodiesel:
Program pengembangan sumber energi terbarukan
dilatarbelakangi oleh kebutuhan bahan bakar minyak
yang semakin meningkat, sementara persediaan
minyak bumi semakin menipis. Biodiesel adalah suatu
energi alternatif yang telah dikembangkan secara luas untuk
mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Cara Pengeluaran Kayu di Medan Sulit:
Sistem kabel layang merupakan alternatif untuk
pengeluaran kayu pada medan sulit yang tidak
memungkinkan untuk dipikul, diguling, disarad
maupun dengan sepeda motor. Pemindahan kayu
dengan sistem kabel ini bisa dilakukan dengan cara
digantung vertikal atau posisi mendatar.
Pengawetan Kayu
Solusi terbaik memecahkan masalah:
Pengawetan kayu pada prinsipnya merupakan
tindakan pencegahan supaya kayu tidak diserang
OPK, biasanya mengacu pada penggunaan bahan
pengawet kayu yaitu bahan kimia tunggal atau
kombinasi bahan kimia. Ruang lingkup kegiatan
pengawetan kayu tidak terbatas pada OPK, tetapi
mencakup pencegahan pecah-retak, peningkatan daya tahan kayu
terhadap api, dan perubahan warna kayu karena reaksi kimia.
Energi Organik dari Batang Sawit
Indonesia menjadi Negara produsen minyak sawit
nomor wahid di dunia. Namun demikian, perkebunan
sawit akan menimbulkan masalah lingkungan pada
akhir masa produksi (25 tahun) berupa limbah
batang pada saat dilakukan peremajaan kebun
(replanting). Tulisan ini menguraikan secara ringkas
potensi dan kemungkinan pemanfaatan limbah
batang sawit dalam produksi energi organik.
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Pengantar Redaksi
“SEKAPUR SIRIH”
Pembaca yang budiman,
Hutan tropika Indonesia di dalamnya banyak
ditumbuhi keanekaragaman hayati. Dari segi
manfaatnya keberadaan hutan kita telah banyak
memberikan andil bagi kehidupan dan kemajuan
Negara. Disamping keanekaragaman hayati yang
terdapat dalam hutan juga terdapat air dan bahan
tambang lainnya.
Keaneka ragaman hayati tersebut merupakan
suatu mata rantai yang tidak boleh saling terputus
satu sama lain sehingga kesinambungan dan
sinkronisasi kehidupan dalam hutan terus berjalan.
Apabila satu mata rantai terganggu bahkan terputus akan menimbulkan gangguan untuk mata
rantai kehidupan selanjutnya.
Ditengah-tengah semakin meningkatnya
penggunaan sumberdaya hutan seperti kayu, kulit,
getah, akar untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia, sementara cadangan yang ada di dalam
hutan semakin berkurang baik itu jumlah maupun
keragamannya. Kekurangan dan kelangkaan
keanekaragaman ini terutama kayu perlu ada
proteksi dan jalan keluarnya. Pustekolah sebagai
lembaga penelitian dibidang ketek nik an
kehutanan dan pengolahan hasil hutan telah
banyak menghasilkan informasi teknis dan rekayasa
alat untuk pengolahan hasil hutan.
FORPRO terbitan edisi Vol. 1, No 2 tahun 2012
kali ini mengetengahkan artikel yang berjudul:
1) Pemanfaatan buah tengkawang sebagai bahan
industri lanjutan, 2) Mengenal penggerek kayu di

laut melalui pengujian, 3) Kualitas minyak kayu
putih dari Wasur Papua, 4) Potensi beberapa hasil
hutan bukan kayu sebagai bahan baku Biodiesel,
5) Cara pengeluaran kayu berada di medan yang
sulit, 6) Mengatasi organisme perusak kayu (OPK)
dengan proses pengawetan dan 7) Energi organik
dari batang sawit.
Naskah, artikel dan informasi yang dimuat
merupakan hasil dari penelitian, observasi, opini
maupun pengalaman. Mudah-mudahan semua
yang disampaikan ini dapat menjadi pembanding,
ispirasi, dan tambahan wawasan bagi pembaca.
Untuk penerbitan majalah ilmiah FORPRO edisi
berikutnya kami tunggu naskah/artikel dari
pembaca, juga saran dan masukannya untuk
perbaikan.
Selamat membaca.
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Redaksi Forpro
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Pemanfaatan
Tengkawang
Oleh : Zulnely, R. Esa Pangersa Gusti dan Evi Kusmiyati
I. CIRI UMUM TENGKAWANG
Tengkawang adalah nama buah dan pohon dari
jenis Shorea, famili Dipterocarpace. Tinggi pohon
dapat mencapai 50 m bebas cabang 30 m dan
diameter sampai 100 cm. Tumbuh baik pada daerah
hutan hujan tropis dengan ketinggian sampai 1.300
m dpl. Nama lain dari tengkawang diantaranya :
merkuyung, sirantih (Sumatera), kayu bapa, sehu
(Maluku), red meranti (malaysia). Daerah
penyebarannya meliputi Thailand, Serawak,
Sabah, dan Indonesia. Di Indonesia khususnya,
tengkawang sebagian besar tumbuh di Kalimantan
Barat. Keberadaan pohon tengkawang di
Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat tumbuh
tersebar di lahan-lahan sebagai pembatas ladang
atau kebun masyarakat.
Sumadiwangsa (1977) memaparkan beberapa
jenis pohon tengkawang, diantaranya :
- Shorea amplexicaulis P.S. Ashton (tengkawang
mege)
- Shorea beccariana Burck (tengkawang tengkal)
- Shorea fallax Meijer (tengkawang layar)
- Shorea havilandii Brandis (tengkawang ayer)
- Shorea lepidota (Korth.) Blume (tengkawang
gunung)
- Shorea macrantha Brandis (tengkawang
bungkus)
- Shorea macrophylla (de Vriese) P.S. Ashton
(tengkawang hantelok)
- Shorea mecystopteryx Ridl. (tengkawang layar)
- Shorea palembanica Miq. (tengkawang majau)
- Shorea pinanga Scheff. (tengkawang rambai)
- Shorea scaberrima Burck (tengkawang kijang)
- S h o r e a s e m i n i s ( d e V r i e s e ) V. S l o o t e n
(tengkawang terendak)
- Shorea singkawang (Miq.) Miq. (tengkawang
pinang)
- Shorea splendida (de Vriese) P.S. Ashton
(tengkawang bani)
- Shorea stenoptera Burck (tengkawang tungkul)
- Shorea sumatrana Sym. Ex Desch (tengkawang
batu)
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Gambar 1. Buah tengkawang Sorea stenoptera

Buah tengkawang umumnya terdiri dari
kelopak (calyx), kulit (shell), dan biji (kernel)
sebagaimana tampak pada Gambar 1. Bagian yang
mengandung lemak dalam buah tengkawang
adalah bijinya (Sumadiwangsa, 1977). Jenis-jenis
Shorea menghasilkan varian ukuran buah dari kecil
hingga besar. Jenis S. stenoptera dan S. pinanga
lebih disukai karena merupakan penghasil buah
tengkawang berukuran besar. Tengkawang dapat
berbuah tiap tahun namun jumlahnya tidak
banyak. Ada waktu tertentu setiap berapa tahun
sekali tengkawang di banyak daerah berbunga dan
berbuah pada saat yang hampir bersamaan.
Produksi tengkawang yang melimpah ini dikenal
dengan panen raya (Anonim, 1987). Pada jenis S.
pinanga, buah yang sudah masak ditandai dengan
warna sayap buah menjadi coklat kemerahan dan
buahnya keras dan lebih ringan (Bagian Botani
Hutan, 1973).
1
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Buah tengkawang dapat diolah menjadi bentuk
lemak. Lemak tengkawang banyak diperdagangkan dengan nama Green butter atau Borneo Tallow
Nut (Winarni et al, 2005). Lemak tengkawang
diperoleh melalui proses ekstraksi. Lemak ini
memiliki karakteristik yang mirip dengan lemak
coklat (Tabel 1). Dikarenakan sifatnya yang mirip
ini, lemak tengkawang tergolong ke dalam Cocoa
Butter Substitutes (CBS).
Tabel 1. Karakteristik lemak coklat dan lemak tengkawang

Karakteristik
Asam lemak jenuh
(24%)
- Palmitat
- Stearat
Asam lemak tidak
jenuh (%)
- Oleat
- Linoleat
Bilangan asam
Bilangan
Penyabunan
Bilangan Iod
Titik cair (oC)

Lemak
Coklat

Lemak
Tengkawang

24,4
35,4

18,0
43,3

38,1
2,1

37,4
0,2

1-4
190-198

10-50
189-200

33-40
32-35

29-35
34-39

Sumber : Swern, 1979

mungutan buah, pengeringan buah, dan terakhir
tahap ekstraksi buah menjadi lemak. Kegiatan
pemungutan buah dilakukan oleh petani. Dalam
tahap ini petani melakukan kegiatan pembersihan
buah juga sebelum dibawa ke pengumpul.
Tahap Pengolahan berikutnya dilakukan oleh
para pengumpul tengkawang, yaitu proses
pengeringan. Kegiatan pengeringan buah
tengkawang umumnya dilakukan dengan dua cara
yaitu pengeringan dengan cara dijemur dan diasap
atau disalai. Pengeringan dengan cara dijemur
dilakuk an dengan cara menghampark an
tengkawang di lahan bebas dengan memanfaatkan
energi panas matahari. Proses pengeringan cara
ini memerlukan waktu 7-8 hari untuk mencapai
kadar air yang diinginkan. Lamanya pengeringan
dengan metode ini sangat bergantung pada
intensitas cahaya matahari.
Pengeringan cara lain yang lebih modern
dilakukan dengan cara pengasapan dalam alat
pengering (Gambar 2) yang dikenal masyarakat
Bengkayan sebagai “salai”. Pengasapan ini
menggunakan sumber panas berupa kayu bakar,
buah tengkawang diletakkan di atas rak yang
terbuat dari besi sehingga asap yang dihasilkan
dari pembakaran kayu bakar bergerak ke atas

Kadar lemak tengkawang berbeda-beda
tergantung dari jenis dan mutu bijinya, umumnya
berkisar antara 45-70% (Nesaretnam dan Razak,
1992). Kadar lemak juga dipengaruhi oleh kadar
air biji. Semakin rendah kadar air, semakin tinggi
rendemen lemak yang dihasilkan. Kualitas lemak
tengkawang ini dipengaruhi oleh kualitas biji dan
cara ekstraksi, sedangkan kualitas biji dipengaruhi
oleh lama penyimpanan (Sumadiwangsa, et.al.,
1976). Kualitas lemak tengkawang ditandai
dengan kadar asam lemak bebas, bilangan iod
dan bilangan asam (Sumadiwangsa dan T. Silitonga,
1974).
II. PENGOLAHAN TENGKAWANG
Masyarakat di sekitar hutan Kalimantan sudah
sejak lama mengolah biji tengkawang secara
tradisional. Masyarakat menggunakan lemaknya
sebagai margarin. Buah tengkawang hasil panen
direbus didalam air yang mendidih sampai
mengeluarkan minyak. Kemudian dipisahkan
minyak tersebut dan disimpan untuk kemudian
dipakai menggoreng bahan makanan.
Kegiatan pengolahan buah tengkawang
menjadi bentuk lemak dimulai dengan pe2

Gambar 2. Alat pengeringan 'salai' di Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat
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menuju tumpukan tengkawang. Penyebaran
asap dibantu dengan kipas angin. Pengeringan
dengan metode ini jauh lebih cepat dibandingkan
dengan dijemur karena hanya dengan waktu
30 jam, kadang ditentukan dengan suara retak
menandakan biji sangat kering. Sekitar 2 ton
tengkawang dapat dikeringkan. Namun dalam
segi ekonomi, metode pengeringan di lahan
terbuka lebih baik karena tidak perlu biaya
tambahan.
Buah tengkawang yang sudah kering dapat
langsung diolah menjadi bentuk lemak dengan
berbagai cara, diantaranya cara mekanis dan kimia
(Ketaren, 1986). Cara mekanis yaitu dengan cara
memaksa minyak keluar dengan mengempa biji
dengan bantuan alat press hidraulik/mekanik.
Rendemen yang dihasilkan dengan cara mekanis
sekitar 40%.
Cara memperoleh lemak yang lain adalah
dengan cara kimia yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik (Solvent Extraction).
Rendemen yang dihasilkan dengan cara ini
dipengaruhi oleh jenis pelarutnya, umumnya
berkisar 50-60%. Penentuan jenis pelarut dilihat
dari sisi kepolaran dan viskositasnya karena minyak
dan lemak merupakan zat non polar yang hanya
dapat larut dalam pelarut yang memiliki nilai
kepolaran yang sama (Hartanti, 1995). Berbagai
rendemen hasil ekstraksi dengan berbagai pelarut
tersaji pada Gambar 3.

Gambar 3. Rendemen lemak tengkawang dalam beberapa
pelarut

Panduan ekstraksi dengan cara mekanis dan
k imia dilakuk an oleh industri komersial
sebagaimana diadopsi PT. Cahaya Kalbar.
Pengempaan dilakukan dengan menggunakan
press , kemudian bulir biji sisa pengempaan
diekstrak kembali dengan menggunakan pelarut
organik Heksana. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan hasil lemak yang optimum. Dari
Forpro

pengolahan ini diperoleh rendemen sebesar 6070% dengan kadar air rata-rata biji tengkawang
sekitar 7%.
III. PEMANFAATAN TENGKAWANG
Pohon tengkawang sejak lama dimanfaatkan
kayunya sebagai bahan konstruksi rumah dan
bangunan lainnya, bukan untuk eksploitasi
komersial. Pada tahun 1980-an industri kehutanan
mengkonsumsi banyak kayu tengkawang,
terutama sebagai bahan baku industri
penggergajian dan kayu lapis. Eksploitasi
berlebihan terhadap pohon tengk awang
mengkhawatirkan pimpinan daerah setempat,
sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
mengeluarkan peraturan moratorium penebangan
pohon tengkawang.
Kebijakan moratorium telah mengarahkan
masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan
bukan kayu (HHBK) berupa buah tengkawang. Buah
tengkawang pada mulanya dikenal sebagai pakan
ternak, makanan babi hutan atau binatang hutan
lainnya. Setelah diketahui buah tengkawang
sebagai sumber lemak nabati, masyarakat mulai
memanfaatkan buah tengkawang sebagai
margarin. Buah direbus untuk diambil minyaknya,
kemudian dipisahkan dan disimpan. Minyak
tersebut bila disimpan dalam suhu ruangan
berubah menjadi padatan (lemak) tengkawang.
Pemanfaatan tradisional tersebut kemudian
menurun dengan hadirnya minyak goreng dari
kelapa atau kelapa sawit.
Lemak tengkawang tergolong jenis margarin
yang sehat karena memiliki kandungan asam lemak
tidak jenuh yang cukup besar. Asam lemak tidak
jenuh ditandai dengan ikatan rangkap antar
karbon. Semakin panjang rantai karbon dan
semakin banyak jumlah ikatan rangkapnya, maka
semakin besar kecenderungan untuk menurunkan
kadar kolesterol dalam darah (O'Keefe, 2002).
Minyak tengkawang juga merupakan sumber
kalori, menambah cita rasa bahan pangan dan
sebagai sumber asam lemak esensial.
Saat ini petani di Kalimantan Barat menggunakan buah tengkawang sebagai alat tukar
dengan bahan makanan pokok seperti beras, gula,
dan lain sebagainya.
Di era modern seperti sekarang ini, lemak
tengkawang lebih dikenal sebagai Coccoa Butter
Substitutes (CBS) di industri kosmetik khususnya
dalam pembuatan cat bibir atau lipstick selain dapat
juga sebagai bahan pembuat lilin dan obat-obatan.
3
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Hal ini dikarenakan harga lemak tengkawang yang
jauh lebih ekonomis namun memiliki kualitas yang
sama baiknya dengan lemak coklat. Namun
demikian, ketersediaan buah tengkawang yang
hanya berbuah satu kali dalam setahun, dan panen
raya setiap empat tahun sekali menjadi pembatas
dalam pemanfaatan secara intensif.
IV. PEMASARAN
Mekanisme pemasaran buah tengkawang di
wilayah Kalimantan Barat pada umumnya dapat
digambarkan seperti diagram berikut :

PT. Cahaya
Kalbar
Petani

Pengumpul

Ekspor ke
Asia dan
Eropa

PT. Cahaya Kalbar merupakan pengolah buah
tengkawang kering terbesar di Kalimantan Barat.
Perusahaan ini memiliki kegiatan utama mengolah
minyak kelapa sawit, namun pabrik ini juga
mengolah buah tengkawang menjadi lemak
tengkawang pada musim panen raya. Lemak
tengkawang kemudian diekspor ke wilayah Asia
maupun Eropa.
Badan Pusat Statistik dalam Haryanto (2000)
mencatat transaksi perdangangan lemak
tengkawang memiliki nilai total ekspor pada tahun
1998 mencapai $ 3.997.560 dimana Jepang menjadi
pasar terbesar lemak tengkawang. Negara tujuan
lain pemasaran lemak tengkawang seperti
tecantum padaTabel 2.
Tabel 2. Negara tujuan dan nilai ekspor lemak tengkawang

Negara

Jumlah (Kg)

Nilai (US$)

Jepang

694.934

2.073.223

Singapura

14.400

49.952

Belanda

97.200

296.460

Italia

265.570

663.925

Malaysia

Gambar 4. Diagram pemasaran tengkawang

Buah tengkawang dipungut secara manual dari
bawah tegakan pohon, kemudian dibersihkan dan
langsung dijual atau ditukar dengan bahan pangan
pokok seperti beras, gula, dan lain sebagainya ke
pengumpul (agen) tanpa diberi perlakuan apapun.
Pendapatan para petani dari penjualan buah
tengkawang ditentukan oleh berat tengkawang
tersebut. Semakin segar buah yang dipanen
cenderung menghasilkan berat yang lebih besar
sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang
lebih banyak.
Pengumpul buah tengkawang secara umum
terdiri dari dua kelas, yaitu pengumpul kecil dan
pengumpul besar. Pengumpul kecil biasanya
berupa toko yang menjual bahan pangan pokok.
Pengumpul kecil membeli buah tengkawang
dengan cara menukarnya dengan kebutuhan
sehari-hari. Toko mereka hanya berfungsi sebagai
tempat penyimpanan sementara, kemudian buah
disalurkan ke pengumpul besar. Pengumpul besar,
biasanya berperan juga sebagai pengumpul hasil
bumi lainnya juga seperti karet, coklat, dan buah
lainnya. Pengumpul besar melakukan pengeringan
buah tengkawang baik dengan cara dijemur dan
diasap agar diperoleh kadar air yang diinginkan
konsumen yaitu sekitar 7%. Tengkawang kering
kemudian dipasarkan ke industri pengolahan
maupun langsung ke pengumpul Malaysia.
4

V. PENUTUP
Buah tengkawang merupakan komoditas HHBK
yang memiliki nilai jual tinggi bila diolah terlebih
dahulu menjadi bentuk lemak. Pengolahan buah
menjadi lemak dilakukan dengan cara ekstraksi.
Manfaat lemak tengkawang diantaranya sebagai
bahan pangan, kosmetik, lilin, dan obat-obatan.
Informasi pengolahan lemak tengkawang ini
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan
buah tengkawang dengan arif dan lestari dengan
menjaga ketersediaan tegakan pohon Shorea.
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Tajuk Utama
Mengenal Penggerek Kayu di Laut,

Kisah Perjalanan
ke Pulau Rambut
M. Muslich dan Krisdianto

Ketahanan Kayu terhadap Penggerek Laut
Ketahanan alami kayu terhadap serangan
organisme perusak yang ada di laut bervariasi
menurut jenis kayunya. Data dan informasi
ketahanan alami kayu di air laut tersebut diperlukan
untuk menentukan pemanfaatan kayu yang
berhubungan dengan air laut seperti kayu untuk
kapal dan kayu untuk bangunan dermaga. Setelah
diketahui ketahanan alaminya terhadap penggerek
kayu di laut, kemudian ditentukan apakah kayu
tersebut perlu diawetkan untuk meningkatkan
umur pakainya di lingkungan yang berhubungan
dengan air laut. Jika ketahanan kayunya cukup
tinggi (tidak rusak) maka kayu tersebut tidak perlu
diawetkan.
Forpro

Salah satu tempat pengujian ketahanan kayu
terhadap organisme perusak di laut adalah di
kawasan dermaga Pulau Rambut, Kepulauan
Seribu. Dipilihnya tempat tersebut karena lokasinya
cukup aman, pulau terdekat yang bebas dari limbah
industri, salinitas dan temperatur air laut sepanjang
tahun relatif stabil, dan memenuhi persyaratan
untuk pengujian.
Menuju ke Pulau Rambut
Pada saat itu, kami berlima bermaksud
melakukan pengujian ketahanan kayu terhadap
organisme laut perusak kayu di Pulau Rambut.
Setelah melakukan perjalanan kurang lebih dua jam
dari Bogor, perjalanan ke Pulau Rambut dilanjutkan
5
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dengan kapal motor dari Pantai Tanjung Pasir. Pada
dasarnya terdapat angkutan kapal motor umum
yang mengangkut penumpang dari Pantai Tanjung
Pasir ke Pulau Untung Jawa, pulau berpenghuni
yang letaknya tidak jauh dari Pulau Rambut.
Namun, untuk kenyamanan dalam membawa
sampel contoh kayu yang tidak sedikit, kami
memilih untuk mencarter kapal motor khusus
untuk membawa seluruh tim dan kayu yang akan
diuji ke Pulau Rambut.
Perjalanan dari Pantai Tanjung Pasir ke Pulau
Rambut ditempuh dalam waktu kurang lebih 30
menit. Seperti pada umumnya laut di perairan Laut
Jawa, menurut juru mudi kapal motor, laut akan
bersahabat, dengan riak dan ombak yang kecil pada
bulan Januari sampai Agustus. Namun memasuki
bulan September, biasanya ombak akan tinggi
dengan kecepatan angin yang luar biasa untuk
orang awam yang tidak terbiasa dengan
lingkungan laut. Pada saat itu, ketinggian ombak
bisa mencapai 2 meter dan beresiko untuk
transportasi air.
Sesampai di Pulau Rambut, contoh uji kayu yang
sudah dipersiapkan sesuai dengan nomor urut
pengkodean, dibenamkan dalam air laut dan
dibiarkan tergantung pada tali yang ditambatkan
pada tiang dermaga utama. Lokasi pengujian

berada di dermaga utama di bagian depan Pulau
Rambut yang menghadap Pulau Jawa. Di bagian
lain pantai dari pantai itu, sedang diadakan
pembangunan dermaga baru yang nantinya akan
menampung kapal motor yang akan bersandar di
Pulau Rambut untuk dapat menikmati keindahan
Pulau Rambut. Namun sayangnya pembangunan
dermaga baru tersebut dengan bahan beton dan
tidak menggunakan kayu.

Gambar 1. Kayu yang akan diuji dari kapal motor ke dermaga
utama tempat pengujian

Gambar 2. Contoh uji kayu yang sudah dirakit ditambatkan
pada dermaga
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Pengujian Ketahanan terhadap Penggerek Laut
Salah satu metode pengujian di lingkungan air
laut ini, telah dituangkan dalam Standar Nasional
Indonesia tentang pengujian kayu di air laut SNI 017207-2006. Dalam standar pengujian tersebut
disebutkan ukuran contoh uji 2,5 x 5 x 30 cm
dipersiapkan untuk pengujian di laut terbuka.
Observasi hasil pengujian dilakukan setelah
perendaman di perairan terbuka selama 6 bulan,
namun dalam pelaksanaannya dilakukan juga
pengamatan selama 3, 6 dan 12 bulan. Hal ini
diharapkan untuk menambah data pengujian
ketahanan kayu yang telah diawetkan dan yang
tidak diawetkan.
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Selain memasukkan kayu yang akan diuji untuk
tahun ini, juga dilakukan observasi kayu yang telah
diuji selama 12 bulan ke belakang. Untuk kayu yang
diuji sampai 12 bulan adalah kayu yang sudah
diawetkan melalui metode sel penuh dengan
bahan pengawet Copper bi-chromated boron (CCB)
5%. Tugas para teknisi saat itu adalah mengambil
kayu yang telah diuji dan memasukkan kayu baru
yang akan diobservasi dalam 3, 6 dan 12 bulan ke
depan. Selain memasukkan kayu untuk pengujian,
Ketua tim juga melakukan pencatatan dan
pengamatan terhadap kondisi sekitar pengujian
diantaranya kecepatan arus, salinitas dan
temperatur air laut serta kebersihan tempat
pengujian.
Hasil Pengujian
Kayu yang telah diuji selama 12 bulan serangan
penggerek laut diobservasi dengan pengamatan
secara visual bagian luar dan bagian dalamnya
dengan cara membelah kayu. Penilaian dan
penentuan ketahanan kayu terhadap penggerek
laut dilakukan di laboratorium keawetan kayu
di Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan
Pengolahan Hasil Hutan di Bogor. Penilaian

ketahanan kayu dilakukan secara visual dan
diberi nilai intensitas serangannya dengan skala 1
100%, dimana semakin kecil intensitas serangan,
maka kelas awetnya terhadap penggerek di laut
semakin baik. Dalam penilaian tersebut, contoh uji
yang memiliki intensitas serangan sama dengan
atau lebih kecil dari 7% termasuk kayu yang sangat
tahan terhadap serangan organisme perusak di laut
dan dapat dikategorikan kelas awet I terhadap
organisme perusak di laut, sedangkan intensitas
serangan yang lebih besar dari 79%, termasuk yang
hilang dan hancur, masuk dalam kayu yang sangat
tidak tahan terhadap serangan penggerek di laut
dan dikategorikan dalam kelas awet V (sangat tidak
tahan).
Hasil observasi terhadap sampel kayu yang telah
diuji, ditemukan beberapa serangan penggerek
laut, yaitu jenis Martesia striata Linne dari famili
Pholadidae, Nausitora donlopi Wright, Teredo
thoracites Gould, Teredo bataviana Moll/Roch.,
Dicyathifer manni Wright., Teredo bartschi Clapp.,
Nausitora dryas Dall, Bankia cieba Clench. Turner
dan Bankia carinata (Gray) dari famili Teredinidae.
Sedangkan dari golongan Crustace ditemukan
Sphaeroma sp. famili Sphaeromatidae.

Gambar 3. Observasi hasil pengujian kayu setelah 12 bulan perendaman di laut
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Gambar 4. Serangan Sphaeroma sp. dari famili Sphaeromatidae

Gambar 5. Serangan Martesia striata Linne dari famili Pholadidae

Gambar 6. Serangan Teredo dan Bankia dari famili Teredinidae
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Menikmati Keindahan Pulau Rambut
Setelah memastikan kayu yang akan diuji
tertambat dengan sempurna dan kayu yang telah
diuji dicatat dan diambil gambarnya, tim bisa
beristirahat dan menikmati keindahan Pulau
Rambut yang merupakan kawasan konservasi
burung. Ketua tim berkesempatan membawa kami
berjalan ke bagian tengah pulau, dimana terdapat
menara pengintai dengan ketinggian kurang lebih
25 meter. Dari menara tersebut tampak keindahan
pulau rambut dengan taburan berbagai macam
burung yang hidup di Pulau Rambut.
Pulau Rambut merupakan kawasan suaka alam
dengan ciri habitatnya berupa flora yaitu hutan
mangrove dan pohon-pohon tinggi seperti kepuh
(Sterculia foutida), kesambi (Scheichera oleosa), kayu
hitam (Diospiros matitima), mangkudu (Morinda
citrifolia) dan lain-lainya. Sedangkan faunanya
banyak jenis burung seperti cangak abu (Ardea
cinerea ), pecuk ular ( Anhinga melanogaster ),
bangau bluwok (Mycteria cinera), kuntul besar
( Egretta alba ) dan lain-lainnya serta banyak
dijumpai biawak bahkan sampai ada yang
bertengger di atas pohon.
Pulau Rambut termasuk di wilayah Kelurahan
Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu
Selatan, Kotamadya Kepulauan Seribu yang terletak
di bagian utara DKI dan masih termasuk dalam
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Uniknya,
untuk mengakses Pulau Rambut ini, jarak terdekat

ditempuh dari Pantai Tanjung Pasir yang terletak di
wilayah Tangerang, Propinsi Banten. Pantai Tanjung
Pasir dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi
melalui tol ke arah bandara Soekarno Hatta dan
keluar menuju Kampung Melayu (Teluk Naga) dan
mengikuti petunjuk ke arah Pantai Tanjung Pasir.
Apabila ditempuh dengan kendaraan umum, dari
Jakarta naik bus ke arah Kalideres, kemudian naik
angkot ke arah Pintu AirTangerang, dilanjutkan naik
angkot ke jurusan Kampung Melayu dan
disambung dengan angkot ke arah Tanjung Pasir.
Sebagai alternatif, Pulau Rambut juga dapat diakses
melalui Pelabuhan Muara Angke dengan perahu
motor yang berangkat jam 07.00 WIB dengan
tujuan utama Pulau Untung Jawa. Untuk perjalanan
wisata yang memerlukan kenyamanan dan
kecepatan, Pulau Rambut juga dapat diakses dari
Pelabuhan Marina Ancol menggunakan kapal cepat
dengan jadwal keberangkatan pukul 06.30 dan
12.30 WIB., dengan waktu tempuh sekitar 20-25
menit sampai di Pulau Untung Jawa, kemudian
dilanjutkan menyeberang ke Pulau Rambut.
Dalam kesempatan kami saat itu, seluruh tim
kembali ke PantaiTanjung Pasir dengan kapal motor
yang sudah dicarter saat hari menjelang sore hari.
Seluruh sampel kayu yang telah diuji dibawa ke
laboratorium di Bogor untuk analisa lebih jauh.
Ketua tim berjanji untuk membawa kami kembali ke
Pulau Rambut untuk observasi berikutnya setelah
tiga bulan pengujian.

Gambar 7. Kapal motor yang mengangkut penumpang umum dari Pantai Tanjung Pasir ke Pulau Untung Jawa
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dari WASUR, PAPUA
Oleh: Ary Widiyanto, Mohamad Siarudin dan Aji Winara

M

inyak kayu putih merupakan salah satu produk hasil hutan bukan kayu (HHBK)
yang telah dikenal luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Minyak kayu putih
memiliki bau yang khas dan manfaat yang cukup banyak sehingga banyak
digunakan masyarakat. Kebutuhan minyak kayu putih saat ini semakin meningkat dengan
semakin berkembangnya variasi dari pemanfaatannya. Menurut Rimbawanto dan Susanto
(2004), suplai tahunan minyak kayu putih yang dibutuhkan Indonesia sebesar 1500 ton,
sedangkan Indonesia sendiri hanya mampu menyuplai sebesar 400 ton dan kekurangannya
dipenuhi dengan impor dari Cina. Padahal, Indonesia juga memiliki potensi sebagai salah
satu produsen minyak kayu putih utama dunia.

Potensi Minyak Kayu Putih diWasur
Potensi tanaman kayu putih di Indonesia cukup
besar mulai dari daerah Maluku, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tenggara, Bali dan Papua yang
berupa hutan alam kayu putih. Sedangkan yang
berada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
berupa hutan tanaman kayu putih (Mulyadi 2005).
Minyak kayu putih yang berasal dari jenis pohon
Melaleuca leucadendron atau Melaleuca cajuputi
itu banyak tumbuh liar di Pulau Buru. Iklim Buru
yang panas dan rendah curah hujannya yang
rendah membuat pohon ini mampu tumbuh subur.

Memang, pohon yang menghasilkan rendemen
minyak kayu putih yang tinggi umumnya berasal
dari daerah kering.
Taman Nasional (TN) Wasur yang terletak di
Kabupaten Merauke merupakan salah satu taman
nasional model di Indonesia yang memiliki potensi
tipe vegetasi yang beragam dan didominasi oleh
jenis tumbuhan yang berasal dari famili Myrtaceae.
Menurut Purba (1999), terdapat 4 formasi vegetasi
di kawasan TN Wasur yang menyimpan potensi
minyak kayu putih antara lain vegetasi hutan
dominan Meulaleuca (33.535 ha), vegetasi hutan
Codominan Melaeuca-Eucalyptus (33.874 Ha), hutan

Tabel 1. Lokasi hutan kayu putih di sekitar Kampung Rawa Biru TN Wasur.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

10

Nama Dusun
Mipu
Mauda
Paule
Nsersam
Kupai
Tatakeria
Yawalpal
Ngkalsoley
Mbelimpa
Korkor
Njemper
Mpal
Mblaimpor
Semile
Mponto
Rawa Tempurung

Pemilik ulayat
(Marga)
Mayuwa
Mayuwa
Mayuwa
Mayuwa
Mayuwa
Mayuwa
Ndimar
Ndimar
Ndimar
Ndimar
Ndimar
Ndimar
Ndimar
Ndimar
Ndimar
Ndimar

No.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama Dusun
Boponso
Sonaem
Paole
Korance
Taemprie
Yomat
Soyo
Laka
Montor
Nggampero
Soyu
Koncimpor
Moto
Yeruta
Barberia
Sauki

Pemilik ulayat
(Marga)
Ndimar
Sanggra
Sanggra
Sanggra
Sanggra
Sanggra
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
Mbanggu
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jarang (34.539 ha) dan hutan savana campuran
(169.809 Ha). Jenis kayu putih yang mendominasi
beberapa tipe vegetasi di TN Wasur adalah jenis
Melaleuca cajuputi (Winara, dkk, 2008; Winara, dkk,
2009). Sementara itu menurut Raharjo (1996),
terdapat sembilan jenis Meulaleuca di kawasan TN
Wasur antara lain Melaleuca delbata, Melaleuca
magnifica, Melaleuca cornucopiae, Melaleuca
argentea, Melaleuca cuninghamii, Melaleuca
leptospermum, Melaleuca cajuputi, Melaleuca
leucadendra dan Melaleuca sympiocarpa (sekarang
menjadi Asteromyrtus symphiocarpa) Beberapa
hutan atau “dusun” kayu putih di wilayah Kampung
Rawa Biru seperti tercantum padaTabel 1.
Pe m a n f a at a n M i nya k K ay u Pu t i h o l e h
Masyarakat Adat di Wasur
Secara tradisional, masyarakat adat Wasur Papua
tidak memiliki keterkaitan budaya dengan minyak
kayu putih. Pemanfaatan jenis kayu putih sebagai
bahan baku minyak kayu putih mulai dilakukan oleh
masyarakat adat di dalam kawasan TN Wasur sejak
tahun 1997. Upaya pemberdayaan pengusahaan
minyak kayu putih dilakukan oleh pihak taman
nasional dan WWF/YWL Merauke dalam rangka
mengurangi intensitas masyarakat adat dalam
berburu satwa liar. Jenis kayu putih yang disuling
adalah Asteromyrtus symphiocarpa L (Craven) atau
dikenal dengan sebutan “ru” atau “lu”. Pemilihan
jenis ini didasarkan pada kualitas minyak,
rendemen dan ketersediaannya di alam (WWF
Merauke)
Pemanfaatan kayu putih oleh masyarakat di TN
Wasur dimulai ketika WWF memperkenalkan kayu
putih jenis ini pada pertengahan tahun 2000.
Pengusahaan skala rumah tangga berjalan dengan
alat suling bantuan Pemerintah Daerah dan WWF
dengan metode kukus. Kapasitas alat suling kukus
ini sebanyak 160 kg daun. Tingkat rendemen
minyak yang dihasilkan berkisar antara 1,56% 2,
12% (2,5 3,5 liter) dengan lama penyulingan sekitar
6-8 jam.

Kegiatan pengumpulan bahan baku berupa
daun dilakukan dalam kelompok anggota keluarga
di wilayah hak ulayat marga masing-masing.
Kegiatan pengumpulan daun dilakukan selama 1-2
hari tergantung jarak tempuh dari hutan. Setelah
dikumpulan daun dimasukkan pada karung, untuk
kemudian disimpan selama 2-4 hari sebelum
disuling. Sementara itu kegiatan penyulingan
dilakukan secara bergantian karena ketersediaan
alat suling yang terbatas. Saat ini, ada berapa untuk
berapa orang.
Berdasarkan hasil rekapitulasi WWF Merauke
sebagai pengumpul minyak kayu putih dari
masyarakat adat di dalam kawasan TN Wasur (Tabel
2), diketahui bahwa jumlah produksi minyak kayu
putih di TN Wasur mengalami fluktuasi dengan
jumlah tertinggi mencapai 1 ton/tahun. Fluktuasi
jumlah minyak kayu putih yang dihasilkan sangat
bergantung pada ketersediaan alat suling dan
motivasi masyarakat. Menurut salah satu
pendamping WWF, bahwa ketika ada program
Respek dari otonomi khusus di kampung-kampung
di dalam kawasan TN Wasur, maka masyarakat
cenderung berhenti melakuk an antivitas
penyulingan. Program Respek merupakan salah
satu program bantuan sosial bagi masyarakat adat
yang dilakukan oleh Pemda.
Beberapa permasalahan yang dirasakan oleh
para penyuling tradisional adalah nilai jual minyak

Gambar 1. Jenis Asteromyrtus sympiocarpa (F.Muell.) Craven di
TNWasur

Tabel 2. Rekapitulasi produksi minyak kayu putih di Kawasan TN Wasur.

No

Tahun

1.
2.
3.
4.
5.

2006
2007
2008
2009
2010

Wasur
18

Kampung (liter)
Rawa Biru
Yanggandur
15
54
103
593,5
181
844
22
467,5
150
452,5

Sota
3,5

Total (liter)
90,5
696,5
1.025
489,5
602,5

Sumber : WWF Merauke
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yang masih belum sebanding dengan
pengorbanan yang dilakukan dan alat suling
masing kurang (terkadang saling rebutan). Di
samping itu untuk jenis alat suling dengan bahan
stainless (seperti tercantum pada Gambar 2)
mengalami kerusakan, sementara masyarakat
mengalami kesulitan untuk memperbaiki karena
harus diangkut ke kota (Merauke).
Kualitas Minyak Kayu Putih
Kualitas minyak kayu putih diperoleh dari
analisis laboratorium sampel kayu putih yang
dibawa dari Merauke, dan diuji di Lab. Hasil Hutan
Non Kayu UGM dan LPPT UGM. Analisis dilakukan
untuk mengetahui kualitas minyak kayu putih
sesuai SNI 06-3954-2006. Ada lima parameter
utama yang di uji dan dibandingkan hasilnya
dengan standar SNI, yaitu Bobot Jenis (BJ), indeks
bias, kelarutan dalam alkohol, putaran optik dan
kadar sineol.
Bobot jenis merupakan perbandingan berat
suatu bahan dengan berat air dalam volume yang
sama, bahan yang digunakan dalam hal ini adalah
minyak kayu putih. Formo dalam Handayani (1997),
menjelaskan bahwa berat jenis suatu senyawa
organik dipengaruhi oleh berat molekul dan jumlah
ikatan rangkap dalam senyawa tersebut. Adanya
kotoran dalam minyak k ayu putih ak an
menyebabkan bobot jenis berubah. Bobot jenis
merupakan salah satu kriteria penting dalam
menentukan mutu dan kemurnian minyak atsiri.
Indeks Bias diperoleh jika cahaya melewati
media kurang padat ke media lebih padat, maka
sinar akan membelok atau membias menuju garis
normal. Menurut Formo dalam Handayani (1997),
senyawa organik mempunyai nilai indeks bias
sebanding dengan panjang rantai karbon yang
menyusunnya dan jumlah ikatan rangkap yang
terdapat pada senyawa tersebut. Selain itu,
senyawa organik yang simetris memiliki indeks bias
sedikit lebih tinggi daripada indeks bias isomernya
yang tidak simetris.

Kelarutan dalam alkohol menunjuk an
perbandingan antara minyak dan alkohol yang
diperlukan untuk melarutkan minyak tersebut.
Menentukan kelarutan minyak tergantung kepada
kecepatan daya larut dan kualitas minyak. Biasanya
minyak yang kaya akan komponen oxsygenatet
lebih mudah larut dalam alkohol dari pada yang
kaya akan terpen. Kelarutan minyak dapat berubah
karena pemalsuan dan pengaruh umur. Hal ini
disebabkan karena proses polimerisasi menurunkan daya kelarutan minyak, sehingga untuk
melarutkannya diperlukan konsentrasi alkohol
yang lebih tinggi.
Putaran optik terjadi akibat adanya perbedaan
atom dan molekul yang terikat pada atom karbon
yang akan menyebabkan perbedaan elektronegativitas. Sedangkan, elektronegativitas tersebut
digambarkan oleh besar polaritas dan ikatan kimia,
sehingga menghasilkan momen dwi kutub yang
akan memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah
kanan (dextrorotary) dan kiri (levorotary) (Gray, 1967
dalam Handayani, 1997).
Komponen utama dalam minyak kayu putih
adalah sineol, yang kadarnya mencapai 50 hingga
65 persen. Senyawa ini terdapat pada sejumlah
besar minyak atsiri, bahkan menurut Guenther
(1987), sineol terdapat dalam 260 jenis minyak atsiri.
Setelah α-Pinen, sineol merupakan senyawa yang
sering terdapat dalam minyak atsiri. Sineol (1,8Sineole) sebagai komponen utama minyak kayu
putih memiliki rumus C10H18O senyawa tersebut
dikenal dengan nama bermacam-macam seperti
Cajeput hydrate, Cajuputol, dan Cajeputol (Guenther
1987).
Hasil pengujian di Laboratorium tercantum
dalamTabel 3.
Berdasarkan Tabel 3 di atas, dari lima parameter
pengujian, empat parameter yaitu indek bias,
kelarutan dalam alkohol, putaran optik dan kadar
sineol memenuhi standar SNI. Sedangkan Bobot
Jenis (BJ), masih di bawah standar SNI. Hal ini
menunjukan bobot kayu putih dibandngkan bobot
air pada volume yang sama lebih rendah

Tabel 3. Kualitas minyak kayu putih jenis Asteromyrtus symphiocarpa L (Craven) di Kawasan TN Wasur.

Parameter
0

BJ (20 C)
Indeks Bias (200C)
Kelarutan Dalam Alkohol
Putaran Optik
Kadar Sineol (%)
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Hasil Pengujian

Standar SNI

0,876
1,465
1:1
9,1
60

0,900 – 0,930
1,450 – 1,470
1:1 s/d 1:10
(-4)o – 10o
50 – 65
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Gambar 2. Kegiatan penyulingan minyak kayu putih secara
tradisional oleh masyarakat adat di wilayah Sota, TN
Wasur Papua.

dibandingkan standar, atau pada volume yang
sama minyak kayu putih yang dihasilkan lebih
encer. Hal ini diduga terkait proses penyimpanan
daun sebelum penyulingan dengan cara
dimasukan ke dalam karung dan ditumpuk, serta
diduga proses pemasakan yang terlalu lama (sekitar
8 jam).
Berdasarkan pengakuan masyarakat, pemanfaatan kayu putih di TN Wasur terbukti dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat adat di TN
Wasur. Kendala utama yang dihadapi masyarakat
adalah keterbatasan jumlah alat suling dan
kesulitan perbaikan ketika alat mengalami
kerusakan. Kualitas minyak kayu putih sudah cukup
baik, namun perlu dilakukan perbaikan teknik
penyimpanan daun dan lama penyuingan untuk
meningkatkan nilai BJ agar memenuhi standar SNI.
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Buah Nyamplung

Potensi Beberapa

HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)
sebagai Bahan Baku Biodiesel
Oleh:

Ary Widiyanto dan Mohamad Siarudin

I. PENDAHULUAN
Pemerintah melalui UU No 30 tahun 2007
menetapkan untuk mengembangkan sumber
energi terbarukan, termasuk penelitian dan
pengembangan untuk diversifikasi sumber-sumber
energi terbarukan tersebut. Pemerintah juga telah
menetapkan untuk mengurangi peran minyak
bumi dari 52% menjadi 20%, dan sebaliknya peran
energi terbarukan akan ditingkatkan menjadi
sekitar 20% pada tahun 2025 (Anonim, 2006).
Program pengembangan sumber energi
terbarukan khususnya biodiesel dilatar belakangi
oleh kebutuhan bahan bakar minyak yang semakin
meningkat, sementara persediaan minyak bumi
semakin menipis. Peningkatan kebutuhan bahan
bakar minyak dari tahun ke tahun terus meningkat
yang disebabkan terutama oleh penggunaan
model transportasi, disamping pemakaian oleh
industri. Kebutuhan solar Indonesia dari tahun ke
tahun terus naik, pada tahun 1995 sebesar 15,84
miliar liter, tahun 2000 sebesar 21,39 miliar liter,
tahun 2005 sebesar 27,05 miliar liter dan pada tahun
2010 diperkirakan akan meningkat menjadi 34,71
miliar liter (Reksowardoyo, 2005). Peningkatan ini
akan terus terjadi setiap tahunnya seiring dengan
pengembangan teknologi yang semakin maju dan
jumlah penduduk yang semakin bertambah.
Biodiesel adalah suatu energi alternatif yang
telah dikembangkan secara luas untuk mengurangi
ketergantungan kepada Bahan Bakar Minyak (BBM).
Biodiesel merupakan bahan bakar berupa metil
ester asam lemak yang dihasilkan dari proses kimia
antara minyak nabati dan alkohol. Sebagai bahan
bakar, biodiesel mampu mengurangi emisi hidrokarbon tak terbakar, karbon monoksida, sulfat,
hidrokarbon polisiklik aromatik, nitrat hidrokarbon
polisiklik aromatik dan partikel padatan sehingga
biodiesel merupakan bahan bakar yang disukai
14

disebabkan oleh sifatnya yang ramah lingkungan
(Utami et al., 2007). Biodiesel bisa dibuat dari minyak
nabati seperti minyak kelapa, minyak kedelai,
minyak kelapa sawit dan minyak dari biji-bijian
tanaman. Biodiesel memiliki beberapa kelebihan
dibanding dengan petrodiesel karena dapat
mengurangi emisi gas beracun seperti CO2, CO, HC,
NOx, SOx, mengurangi senyawa karsinogenik dan
meningkatkan pelumasan mesin.
Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun
2005 - 2010 memproduksi biodiesel 2% dari
konsumsi solar (0,72 KL) dan pada tahun 2016 - 2025
memproduksi 5% dari konsumsi solar yaitu sekitar
4,7 juta KL (PP No 5 tahun 2006). Indonesia memiliki
banyak jenis tanaman penghasil minyak yang dapat
digunakan sebagai bahan baku biodiesel, akan
tetapi sebagian minyak nabati memiliki kualitas
jelek dengan asam lemak bebas (FFA) yang tinggi.
II. BEBER APA HHBK POTENSIAL UNTUK
BIODIESEL
Hasil hutan bukan kayu yang berpotensi dan
telah diteliti sebagai penghasil biodiesel dan diteliti
kandungan kimianya antara lain biji kepuh
(Sterculia foetida), biji kesambi (Schleichera oleosa
Lour) dan biji nyamplung (Callophyllum inophyllum
Linn).
A. Biji Kepuh (Sterculia foetida)
Tumbuhan kepuh (Sterculia foetida) memiliki
potensi yang sangat besar untuk dijadikan biodiesel
karena inti bijinya memiliki kandungan minyak
yang cukup tinggi, yaitu sebesar 40% (Heyne, 1987).
Selain kandungan minyaknya yang cukup tinggi,
minyak biji kepuh juga tidak digunakan sebagai
bahan konsumsi seperti halnya minyak kedelai,
minyak sawit dan minyak bunga matahari. Tanaman
kepuh juga mampu tumbuh dengan mudah di
lahan kritis dan termasuk tumbuhan yang dapat
Forpro
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Biji kepuh

tumbuh dengan cepat serta tersebar di seluruh
nusantara (Heyne, 1987). Kelebihan-kelebihan
tanaman kepuh tersebut merupakan pendorong
dilakukannnya penelitian ini.
B. Biji Kesambi (Schleichera oleosa Lour)
Salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk
dikembangkan sebagai biodiesel adalah dari biji
kesambi (Schleichera oleosa Lour). Minyak biji
kesambi mengandung beberapa jenis asam lemak
dengan komposisi tertentu yang mirip dengan
tanaman penghasil biodiesel lainnya. Asam lemak
yang terdapat pada minyak kesambi yaitu asam
miristat, asam palmitat, asam stearat, asam arakidat,
asam oleat dan asam linoleat. Di Indonesia, pohon
kesambi merupakan tanaman hutan yang banyak
tumbuh di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi,
Maluku, Pulau Seram dan Pulau Kai. Pohon ini
tumbuh baik di wilayah tropis dan tahan kekeringan
atau musim kemarau. Biji kesambi dapat
menghasilkan minyak atsiri yang dikenal dengan
nama minyak Makassar. Berat kulit biji kesambi
adalah 40% dari berat bijinya dan isi biji
mengandung kira-kira 70% minyak (Heyne, 1987).
Minyak yang diperoleh berwarna kekuningkuningan, encer, bening dan berbau khas. Bila
minyak disimpan lebih dari satu tahun, maka akan
terbentuk endapan putih (Heyne, 1987). Minyak
kesambi mengandung asam sianida (HCN)
sebanyak 0,02% (Heyne, 1987). Minyak biji kesambi
Jenis Analisis (analyze)
Bilangan Asam (acid value)
Densitas (density)
Kadar air (water content)
Viskositas kinematik (kinematic
viscosity)
Kadar Lemak Bebas (free fatty
acid)

dapat digunakan sebagai pelumas, sabun lunak,
pembuatan lilin dan digunakan pada industri batik.
Kandungan potensial minyak yang cukup tinggi
sekitar 70 - 73% dari biji kering, membuat minyak
kesambi diharapkan dapat dijadikan sebagai
sumber baru penghasil biodiesel.
C. Biji Nyamplung (Callophyllum inophyllum Linn)
Minyak nyamplung (bintangur) memiliki kadar
FFA sekitar 29%. Menurut Martawijaya et al. (1981)
dalam Sudrjat et al (2010), nyamplung (Callophyllum
inophyllum Linn) mempunyai nama daerah lain
seperti bintangur, mentangur, penanga, bunut,
punaga, bataoh, bentangur, butoo, jampelung,
jinjit, mahadingan, maharunuk, betau, bintula,
dinggale, pude, wetai dan lain-lain serta daerah
penyebarannya di Indonesia meliputi Sumatera
Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,
Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan pengamatan di Kebumen, nyamplung
banyak tumbuh di 6 kecamatan khususnya di
daerah dekat pantai yaitu kecamatan Ambal, Mirit,
Bulus Pesantren, Klirong, Puring dan Petanahan. Biji
bintangur mempunyai kadar minyak yang sangat
tinggi yaitu 75% (Dweek dan Meadowsi, 2002 dalam
Sudradjat et al, 2010) dan 71,4% (Nijverheid dan
Handel dalam Sudradjat et al (2010). Menurut Heyne
(1987) dalam Sudradjat et al (2010 ), inti biji
mengandung air 3,3% dan minyak 71,4%. Greshoff
dalam Heyne (1987) menyatakan bahwa kadar
minyak biji bintangur 55% pada inti biji yang segar
dan 70,5% pada biji yang benar-benar kering.
Minyak bintangur di beberapa daerah digunakan
untuk penerangan (Dweek dan Meadowsi, 2002
dan Lele, 2005 dalam Sudradjat et al (2010)).
III. KUALITAS BIODIESEL
Hasil sifat fisiko-kimia minyak biji kesambi, biji
nyamplung dan biji kepuh disajikan pada Tabel di
bawah ini:

Satuan (unit)

Kesambia

Nyamplungb

Kepuhc

mg KOH/g minyak

0,63- 1,33

0,62-1,84

0,36

kg/cm3

909,0

944,0

880,7

%

0,49

0,25

0,31

cSt

14,05

8,67-8,99

4,28

%

NA

4.8

2,01

Sumber : aSudradjat et al (2010), bSudradjat et al (2010), cSudradjat et al (2010)
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A. Bilangan Asam
Bilangan asam adalah milligram KOH yang
dibutuhkan untuk menetralkan grup karboksil
bebas dari setiap gram sampel. Semakin rendah
bilangan asam biodiesel, semakin baik mutu
biodiesel karena keasaman biodiesel dapat
menyebabkan korosi dan kerusakan pada mesin
diesel. Menurut SNI 04-7182-2006 tentang bahan
bakar biodiesel, bilangan asam yang
diperkenankan adalah kurang dari 0,8 mg KOH/g
biodiesel. Keasaman biodiesel dapat menyebabkan
korosif dan kerusakan pada mesin diesel, sehingga
hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam
penentuan proses pembuatan biodiesel.
Berdasarkan persyaratan tersebut, biodiesel dari
minyak kepuh lebih baik dibandingkan dengan
biodoesel dari biji kesambi dan nyamplung.
Meskipun demikian secara keseluruhan ketiga jenis
biodiesel tersebut memenuhi persyaratan untuk
parameter bilangan asam.
B. Kadar Air
Kadar air yang tinggi dalam minyak nabati akan
menyebabkan terjadinya hidrolisis yang akan
menaikkan kadar asam lemak bebas dalam minyak
nabati. Fukuda et al. (2001) dalam Sudradjat et al
(2010) dan Sudradjat et al. (2005) melaporkan
bahwa keberadaan air yang berlebihan dapat
menyebabkan sebagian reaksi berubah menjadi
reaksi saponifikasi yang akan menghasilkan sabun,
sabun akan bereaksi dengan katalis basa dan
mengurangi efisiensi katalis sehingga
meningkatkan viskositas, terbentuk gel dan
menyulitkan pemisahan gliserol dengan metil ester.
Kadar air biodiesel dari biji nyamplung lebih
rendah dari biji kepuh dan kesambi, meskipun
demikian kandungan air dalam minyak biji kepuh
dan kesambi juga cukup rendah, hal ini
menunjukkan bahwa minyak dari tiga biji tersebut
cukup baik untuk dikonversi menjadi biodiesel. Nilai
kadar air minyak nabati yang disyaratkan oleh SNI
adalah kurang dari 2%.

et al., 2010). Menurut SNI 04-7182-2006, nilai
viskositas kinematik biodiesel yang diperbolehkan
o
adalah 1,9 - 6,0 cSt pada suhu 40 C. Dengan
demikian berdasarkan syarat tersebut, minyak biji
kepuh dan nyamplung sudah sesuai dengan
persyaratan yang harus dipenuhi. Viskositas
merupakan parameter yang penting untuk
diketahui. Soerawidjaja et al. (2005) dalam
Sudradjat et al (2010) melaporkan bahwa viskositas
berpengaruh secara langsung pada pola semburan
di ruang pembakaran, sehingga berpengaruh juga
pada penguapan bahan bak ar, efisiensi
pembakaran dan faktor ekonomi lainnya.
Viskositas kinematik akan meningkat seiring
dengan panjang rantai asam lemak (Knothe dan
Steidley (2005) dalam Sudradjat et al (2010)).
Biodiesel adalah campuran dari ester-ester asam
lemak, dimana masing-masing komponennya
berkontribusi terhadap viskositas kinematik
biodiesel secara keseluruhan. Dengan demikian,
dapat diduga bahwa viskositas biodiesel
dipengaruhi oleh panjang rantai dan komposisi
asam lemak, posisi dan jumlah ikatan rangkap
(derajat ketidakjenuhan) dalam biodiesel serta jenis
alkohol yang digunakan.Viskositas biodiesel tinggi
karena adanya ikatan hidrogen intermolekular
dalam asam di luar gugus karboksil.
D. Densitas
Parameter densitas atau berat jenis minyak atau
biodiesel dipengaruhi oleh panjang rantai asam
lemak, ketidakjenuhan, dan temperatur lingkungan
(Formo,1979dalam Sudradjat et al, 2010). Seperti
halnya viskositas, semakin panjang rantai asam
lemak, maka densitas akan semakin meningkat.
Ketidakjenuhan juga mempengaruhi densitas,
dimana semakin banyak jumlah ikatan rangkap
yang terdapat dalam produk akan terjadi

C. Viskositas Kinematik
Viskositas merupakan sifat biodiesel yang paling
penting karena viskositas mempengaruhi kerja
sistem pembakaran bertekanan. Semakin rendah
viskositas maka biodiesel tersebut semakin mudah
untuk dipompa dan menghasilkan pola semprotan
yang lebih baik (Islam et al., 2004 dalam Sudradjat
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penurunan densitas. Biodiesel harus stabil pada
suhu rendah, semakin rendah suhu, maka berat
jenis biodiesel akan semakin tinggi dan begitu juga
sebaliknya. Keberadaan gliserol dalam biodiesel
mempengaruhi densitas biodiesel karena gliserol
memiliki densitas yang cukup tinggi (1,26 g/cm3),
sehingga jika gliserol tidak terpisah dengan baik
dari biodiesel, maka densitas biodieselpun akan
meningkat.
Nilai densitas standar menurut SNI 04-7182-2006
3
adalah890 kg/cm . Dengan demikian hanya minyak
biodiesel dari biji kepuh saja yang memenuhi syarat.
Sedangkan densitas biodiesel dari biji nyamplung
dan kesambi di atas standar maksimal yang
diperbolehkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh
adanya senyawa seperti sabun, sisa pereaksi, resin
masih ada di dalam biodiesel sebagai akibat
pemisahan yang kurang sempurna.

E. Kadar Lemak Bebas
Kadar lemak bebas (free fatty acid) sangat
berkaitan kadar air. Air yang tedapat dalam minyak
akan mengakibatkan terjadinya hidrolisis
trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol,
sehingga meningkatkan kadar asam lemak bebas
(FFA). Kandungan asam lemak bebas yang tinggi
akan menurunkan rendemen biodiesel. Tingginya
kadar air minyak kesambi setelah menjadi biodiesel
disebabkan adanya akumulasi air pada minyak
sebelum proses estrans dengan air sebagai hasil
samping dari proses esterifikasi. Kadar lemak bebas
untuk kepuh yaitu sebesar 2,01% lebih kecil
dibandingkan nyamplung sebesar 4,8%.Untuk
biodiesel dari biji kesambi tidak diukur, tetapi jika
dilihat dari kadar air biji kesambi yang lebih besar
dari kadar air kepuh dan nyamplung bisa
diperkirakan bahwa kadar lemak bebas kesambi
lebih besar dari kepuh dan nyamplung. Tingginya
kadar air ini dapat mendorong terjadinya proses
hidrolisis antara trigliserida dan molekul air
sehingga membentuk gliserol dan asam lemak
bebas.
IV. KESIMPULAN

2. Untuk meningkatkan kualitas karakteristik
biodiesel yang dihasilkan, agar memenuhi
standar dan memiliki rendemen yang tinggi halhal yang harus diperhatikan adalah perlakuan
pasca panen dan pra pengolahan karena kualitas
bahan akan menentukan kualitas produk, serta
pemisahan biodiesel dari senyawa atau partikelpartikel yang tidak dibutuhkan adalah tahap
yang sangat menentukan kualitas biodiesel
akhir.
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1. Kualitas biodiesel dari dari biji kepuh lebih baik
dibandingkan dengan biodiesel dari biji
namplung dan kesambi.
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Cara Pengeluaran Kayu
di Medan Sulit
Oleh: Wesman Endom
I. PENDAHULUAN
Pengeluaran kayu dari petak tebang dapat
dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan cara
dipikul, cara guling (nglebek), disarad dengan
hewan, mesin sarad, atau diangkut dengan sepeda
motor serta menggunakan sistem balon udara,
helikopter dan menggunakan sistem kabel layang.
Pada medan yang sulit dan akses terbatas
pengeluaran kayu dengan cara dipikul, cara guling,
disarad dengan hewan dan mesin sarad maupun
sepeda motor sulit dilakukan dengan resiko tinggi.
Dengan sistem balon udara dan helikopter, di
samping prakteknya tidak mudah dilakukan karena
memerlukan banyak persyaratan, juga biayanya
sangat mahal.
Pada fenomena pengeluaran kayu dengan
kondisi seperti disebutkan di atas maka teknologi
kabel layang dapat menjadi solusi alternatif.
Teknologi ini dapat digunakan untuk memindahkan kayu atau material lain dalam kondisi lapangan
yang tidak biasa seperti daerah curam, sungai atau
lembah. Pemindahan kayu dengan sistem kabel ini
bisa dilakukan dengan cara digantung vertikal (rise
head) atau posisi mendatar (horizontal head).
Dalam makalah ini disampaikan hasil kegiatan
uji coba pemanfaatan prototipe rekayasa alat
sistem kabel layang bermesin kecil yang dilakukan
di Ranca Parang Cianjur dengan cara posisi
mendatar (horizontal head). Pengujian ini dilakukan
pada lapangan berlereng curam untuk mengeluarkan kayu jati berdiameter antara 30-50 cm dengan
panjang dolok bervariasi antara 1-4 m. Kajian ini
dibahas dengan cara deskiptif komparatif.

licin dan lembek jika terkena air. Oleh karena itu,
jalan di daerah tersebut mudah rusak dan sulit
dilalui kendaraaan, apalagi dengan muatan.
Meskipun jalan angkutan telah diperbaiki dengan
cara dikeruk lumpurnya (scrapped) dan sebagian
diberi batu-batu belah, akan tetapi jalan tersebut
mudah hancur karena konstruksi jalan tidak sesuai
dengan karakteristik batuan dan tanahnya. Selain
itu, pengerasan jalan yang tidak sempurna
menyebabkan pemukaan tanah tidak rata yang
menyebabkan gardan dan teromol kendaraan
cepat rusak karena terbentur jalan dengan batubatu belah yang terangkat. Oleh sebab itu, proses
pengeluaran kayu menggunakan truk sangat sulit
dilaksanakan.
Salah satu alternatif pengeluaran kayu adalah
menggunakan ojek sepeda motor. Beberapa
potong kayu ditumpangkan di atas sepeda motor
yang sudah dimodifikasi bagian tengahnya
(Gambar 1). Namun penggunaan motor ojek ini
terbatas pada kondisi kering karena pada saat
musim penghujan jalan menjadi licin dan sangat
membahayakan.

II. PENGANGKUTAN KAYU
Kondisi di wilayah uji coba didominasi oleh
tanah lempung berliat yang menjadi keras dan
pecah di saat kering, namun segera mengembang,
18

Gambar 1. Cara penggunaan dari modifikasi motor roda dua
menjadi ojek yang didesain sebagai alat
pengeluaran kayu
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Metode lain yang digunakan adalah sistem rakit
(Gambar 2). Sistem ini digunakan dalam
pengeluaran kayu dengan air sungai sebagai media
pembawa kayu dari tempat tebangan sampai ke
tempat pengumpulan. Praktek sistem rakit
dilakukan sebagai berikut:
1. Menceburkan kayu hasil tebangan (1-4 potong,
tergantung ukuran k ayu) dari tempat
penumpukan kayu ke sungai yang tidak terlalu
dalam.
2. Menyiapkan batang pisang atau potongan kayu
ringan sebagai media apung
3. Mengikat dolok kayu pada batang pisang atau
kayu apung agar tidak tenggelam atau sebagian
kayu terapung dan tidak tenggelam seluruhnya
di dalam air.
4. Menghanyutkan kayu ke arah hilir pada arus
yang cukup deras pada saat air sungai cukup
dalam.
5. Mengikuti perjalanan sesaat setelah hujan deras
dengan ketinggian sungai antara 1-1,5 m, karena
setelah 2 jam hujan berhenti, sungai akan segera
kembali surut (Gambar 3).
6. Menepikan kayu dan membuka ikatan kayu
sesampai di tujuan
7. Mengangkat satu persatu dolok kayu ke darat
dan membawanya ke tempat pengumpulan.
Keuntungan sistem rakit ialah tidak memerlukan mesin, sehingga tidak perlu bahan bakar.
Kerugiannya perlu media apung (batang pisang
atau kayu yang ringan), yang hanya digunakan
sek ali pak ai k arena untuk membawanya
kembali cukup jauh (> 5km) lama kelamaan pohon
pisang dan kayu yang ringan akan habis dipakai
untuk pembuatan rakit. Selain itu pengeluaran
kayu tidak dapat dilakukan setiap waktu karena
menunggu hujan yang cukup deras. Hal ini
sangat menguras energi operator karena di
daerah tersebut hujan terjadi pada sore, malam dan
pagi buta.

Gambar 3. Aliran sungai tampak surut dan sangat dangkal
setelah hujan 2 jam berlalu.

III. SISTEM KABEL LAYANG
Berdasarkan kesulitan itu, maka sistem kabel
layang diuji cobakan untuk membantu mengeluarkan kayu dari lokasi tebangan. Dalam uji coba ini
tumpukan dolok kayu di seberang sungai (titik A,
gambar 4) ak an dipindahk an ke tempat
pengumpulan kayu di atas bukit (titik B, Gambar 4).
Dalam upaya itu pengeluaran kayu sistem kabel
layang dirancang seperti pada skema Gambar 5.
Permasalahan utama pada uji coba kabel
layang ini adalah penentuan tiang pancang
utama. Di lokasi uji coba tanahnya kurang
baik dan tidak ada pohon besar sebagai tiang
utama, dan kalaupun ada jaraknya jauh serta
tersebar. Di sekitar lokasi uji coba hanya ada
tanaman padi, kacang tanah, singkong, palawija,
pisang, dan tanaman pokok mahoni yang masih
kecil. Oleh sebab itu, sebagai pengganti pohon
digunakan tiang besi. Pemancangan tiang besi
dilakukan hingga kedalaman 1 m dan tingginya 3 m.
Kegiatan pemasangan jaringan kabel dan mesin
seperti dalam Gambar 6.
Karena jarak cukup jauh, bentangan berada
pada lokasi sulit dan operator mesin tidak dapat
melihat langsung proses penarikan kayu yang
sedang berlangsung, sehingga koordinasi antara
operator mesin dan anggota tim lain yang ada di
lembah sangat penting. Koordinasi dan komunikasi
A

Gambar 2. Cara pengeluaran kayu dengan sistem perakitan
saat terjadi banjir. Rakitan kayu jati setelah dilepas
ikatannya, satu persatu diangkat dari sungai ke
tempat pengumpulan kayu.
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B

Gambar 4. Posisi kayu yang harus ditarik (arah panah) ada di
pinggir sungai (A) dan akan dibawa ke bukit
dengan rencana posisi bentangan kabel layang
akan dipasang (B)
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Gambar 5. Skema pengeluaran kayu pada sistem kabel layang
dengan jarak hampir 350 m

A

C

B

Gambar 6. (A)Tiang dari pipa besi tinggi 3 m dijadikan spar tree,
(B) Agar kayu yang ditarik tidak menyentuh tanah
maka dipasang tiang penyangga besi, (C) mesin
yarder mini dibawa ke dekat pohon mangga untuk
diikat di pohon.

yang akurat diperlukan mengingat kesalahan
melakukan operasi dapat menimbulkan permasalahan yang bisa berakibat fatal. Keadaan ini
juga menjadi penyebab lambatnya proses pengangkutan kayu.

Gambar 7. Tanah di atas jalur kabel terpaksa digali cukup
dalam agar kayu yang ditarik masih dapat
menggantung pada kabel dan tidak menyentuh
tanah.

Dalam perhitungan semula, kecepatan
penarikan adalah sekitar 70m/menit. Dengan
demikian untuk jarak 350 m diperkirakan tidak lebih
dari 10 menit. Namun pada kenyataannya, hasil uji
coba sebagai upaya mencari solusi membantu
kemudahan pengeluaran kayu pada medan sulit
disajikan padaTabel 1.
Dari uji coba itu diketahui bahwa untuk jarak
350 m yang seharusnya setelah 5-6 menit kayu
sudah sampai di tempat pengumpulan di bukit,
ternyata butuh waktu 16 -24 menit atau rata-rata
hampir 20 menit. Hasil uji coba memperlihatkan
bahwa sinyalemen sulitnya cara pengeluaran kayu
yang ditarik dengan sistem mendatar (horizontal
head) sudah dapat terjawab tanpa kesulitan berarti.
Yang perlu diantisipasi lebih lanjut ke depan setelah
keberhasilan uji coba ini ialah diperlukannya secara
teknis kemudahan untuk dapat menaikan
(mengangkat) kayu ke atas untuk kemudian dapat

Tabel 1. Pengeluaran kayu sistem kabel layang dengan yarder Expo-2000 Generasi II

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rata-rata
Simpangan baku

20

Diameter
(cm)
21/25
21/22

Panjang
(m)
1
1,2

Waktu
(menit)
17,5
20

28/32
19/23
43/42
22/25
29/32
24/26
28/32
25/26
22/25
31/35
36/38
32/34
23/25

1,88
3,2
0,7
3,2
3,2
3,2
3,1
3,15
2,4
2,4
2,4
3,2
2,2
2,4
0,88

10
20
24
21
20
18
21
24
22
22
17
19
16
19,4
3,52

Keterangan

21=Ø pangkal, 25 = Ø ujung, dst
No,2,3,s/d 6 dicoba ditarik beruntun masing -masing
3 batang
No 7 dan seterusnya ditarik sendiri-sendiri.
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A

B

Gambar 10. Pemandangan cara pengeluaran kayu yang digantung dengan posisi mendatar. (A) Menggunakan dua carriage kecil
dan (B) menggunakan satu carriage beroda dua dengan satu takel yang dibantu dengan kabel penyeimbang yang
diikatkan pada kayu bagian belakang kayu

dikaitkan pada kereta pembawa serta menurunkannya kembali setelah sampai di tempat
tujuan.
Upaya-upaya untuk mempermudah pengangkatan kayu ke gantungan kereta pembawa
(carriage) telah dicoba dilakukan antara lain dengan
menyiapkan alat pembantu berupa tiang yang
memiliki alas yang dapat dinaik turunkan dengan
cara memutar engkol. Namun demikian, ini
dirasakan masih belum cukup efektif karena masih
harus mengangkat kayu hingga ketinggian tertentu
(50 -100 cm) di atas tanah terlebih dahulu. Hal ini
juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah.
Di samping itu, kesulitan masih terjadi saat
membuka tali pengikat kayu yang digantung pada
kereta pembawa. Hal serupa juga tidak mudah
dilakukan. Karena itu sebagai antisipasi kesulitan
ini diperlukan teknik lain. Dari uji coba yang telah
dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 ini ditemukan
bahwa penggunaan takel terbukti sangat praktis
untuk dipakai pada kegiatan pemanenan kayu baik
pada saat untuk menaikan/mengangkat pada
kereta pembawa (carriage) maupun menurunkannya kembali karena operator hanya tinggal menarik
rantai yang dirasakan sangat ringan dan cukup
cepat (Gambar 10). Oleh karena itu ke depannya
penggunaan takel yang ukuran kekuatannya
memadai dan berkualitas /kuat, menjadi alternatif
Forpro

solusi untuk dipakai dalam mendukung kegiatan
pemanenan kayu dengan sistem kabel layang.
IV. PENUTUP
Pengeluaran kayu pada sistem kabel layang
merupakan alternatif yang dimungkinkan untuk
dilakukan khususnya pada kondisi medan sulit. Hal
ini sebagaimana terlihat dari uji coba penggunaan
mesin prototipe yarder bertenaga kecil (5,5 PK)
yang dicoba di ranca Parang, Cianjur pada jarak
bentang kurang lebih 350 m dengan kemiringan
0
sekitar 30 . lebih dari itu, uji coba juga dilakukan
dengan cara posisi kayu dipasang mendatar
(horizontal head) yang menurut catatan beberapa
orang sulit dilakukan. Selain itu cara ini cukup
mudah dalam penanganan karena kereta angkut
gantung dapat dipasang tidak terlalu tinggi ( ± 150
cm). Sistem pengangkutan dengan kabel ini
memerlukan metode untuk memasang dolok
dengan mudah dan aman agar bisa diangkat untuk
dipasang pada kereta angkut. Salah satu metode
yang mungkin digunakan adalah sistem takel.
Dalam sistem ini dolok digantung menggunakan
satu buah takel yang bagian doloknya dikaitkan
dengan seling ke pipa gantung. Penelitian
penggunaan sistem takel untuk teknologi kabel
layang masih perlu dipelajari mendalam.
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PENGAWETAN
KAYU:
“ Solusi terbaik
memecahkan masalah”
Oleh : Barly
Kayu, lama-kelamaan akan rusak atau lapuk jika dipakai atau dipasang di tempat terbuka
tanpa naungan, terutama jika berhubungan dengan tanah lembab, karena pada dasarnya
sebagaian besar kayu tidak tahan terhadap perubahan suhu, udara, kelembaban, dan air. Di
samping itu juga dihadapkan pada beragam jenis organisme perusak kayu (OPK) yang siap
mengancam seperti, bakteri, jamur, serangga, dan binatang laut penggerek kayu
(Wilkinson. 1979). Di daerah beriklim tropis, seperti Indonesia lingkungan sangat cocok bagi
pertumbuhan dan perkembangbiakan OPK. Tanda kerusakan pada kayu karena serangan
OPK dapat terlihat dari adanya cacat berupa lobang gerek, pewarnaan, pelapukan, rekahan,
dan pelembekan. Setiap tanda kerusakan yang terlihat merupakan gejala spesifik dari salah
satu OPK penyebab. Sedangkan adanya tanda serangan itu sendiri sekaligus merupakan
kriteria bahwa kayu yang bersangkutan cacat (Tarumingkeng. 2000). Cacat atau perubahan
yang terjadi dapat menyebabkan kualitas dan rendemen kayu turun, bahkan ada OPK yang
memakan habis. Hal itulah yang menjadi latar belakang mengapa pengawetan kayu
penting untuk dilakukan (Martawijaya.1996).

P

e n g awe t a n k ay u p a d a p r i n s i p ny a
merupakan tindakan pencegahan
(preventive) supaya kayu tidak diserang OPK,
jadi bukan penyembuhan (curative). Biasanya
mengacu pada penggunaan pestisida yang disebut
bahan pengawet kayu yaitu bahan kimia tunggal
atau kombinasi bahan kimia yang dapat mencegah
salah satu atau kombinasi antara; jamur, serangga,
binatang laut penggerek kayu, api, cuaca
(weathering), penyerapan air dan reaksi kimia
(AWPA Standard. 1976). Dengan demikian ruang
lingkup kegiatan pengawetan kayu tidak terbatas
pada OPK, tetapi mencakup pencegahan pecahretak, peningkatan daya tahan kayu terhadap api,
dan perubahan warna kayu karena reaksi kimia.
Di Indonesia peredaran, penyimpanan dan
penggunaan pestida termasuk bahan pengawet
kayu diatur dalam Undang-undang Republik
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Indonesia No.12 Tahun 1992 dan Peraturan
Pemerintah No.7 Tahun 1973. Pelaksanaan
peraturan tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan
k e p u t u s a n - k e p u t u s a n M e n te r i Pe r t a n i a n
No.434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan
Tata Cara Pendaftaran Pestisida, yang bertujuan
untuk melindungi keselamatan manusia dan
sumber-sumber kekayaan alam khususnya
kekayaan alam hayati dan supaya dapat digunakan
secara efektif.
Pengawetan kayu di dalam praktek dapat dilakukan sebagai pendukung untuk melengkapai kegiatan industri perkayuan yang sudah ada atau bisa
berdiri sendiri sebagai industri jasa, bahkan bisa
dilakukan secara perorangan untuk kepentingan
sendiri. Secara tradisional, masyarakat di pedesaan
sudah biasa melalukan pengawetan kayu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara
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Alat pengawet kayu

turun-menurun, seperti: merendam dalam lumpur,
air mengalir, kolam atau pengasapan. Pelaburan
menggunakan residu, minyak tanah atau kapur tohor
jugabiasadilakukanuntukmelindungikayubangunan.
Pemotongan kambium secara melingkar (teres) dan
mengatur waktu atau masa tebang juga biasa
dilakukan sebelum pohon ditebang. Perlakuan di
atas di satu sisi cukup efektif terhadap bubuk kayu
kering, tetapi belum terhadap OPK lain.
Pengawetan secara kimia dianggap sebagai
suatu cara yang paling efektif dan efisien untuk
mencegah serangan OPK , k arena proses
pengawetan dan hasilnya dapat dikendalikan.
Berdasarkan OPK sasaran, pengawetan kayu
memiliki dua tujuan, yaitu pencegahan sementara
( p ro p hy l a c t i c t re a t m e n t ) d a n p e r m a n e n
(permanent). Pencegahan sementara disebut
demikian karena sifat perlindungannya hanya
sementara waktu sampai kadar air kayu 20%
(Smith,1977). Biasanya dilakukan pada dolok atau
kayu gergajian basah terutama kayu yang berwarna
putih-cerah untuk mencegah serangan jamur
pewarna dan kumbang bubuk kayu basah. Cacat
yang ditimbulkan berupa pewarnaan kotor dan
kayu berlubang-lubang sehingga kualitas kayu
turun, bahkan kalau sudah hebat kayu tidak laku
dijual. Di Indonesia kegiatan tersebut untuk
pertama kali dilakukan pada pengusahaan kayu
ramin (Gonystylus sp.) dan jelutung (Dyera sp.) yaitu
sekitar awal tahun 1970 (Abdurochim & Martono.
2000, Djajapertjunda.2002).
Pencegahan permanen atau pengawetan
permanen disebut demikian karena sifat
perlindungannya panjang. Bahan pengawet masuk
dan tinggal di dalam kayu secara permanen (tidak
luntur), sehingga keawetan kayu meningkat 5-10
kali lipat dari umur kayu tanpa diawetkan (UNEP
IE/PAC. 1994). Pengawetan dianjurkan untuk
dilakukan pada kayu dari kelompok kelas awet
rendah, yaitu kelas awet III, IV danV, serta kayu muda
atau gubal dari kelas awet I dan II, sebelum
digunakan sebagai bahan bangunan. Secara garis
besar metode pengawetan kayu dikelompokkan
Forpro

menjadi dua, yaitu metode vakum-tekanan
(pressure) seperti: full cell, empty cell, oscillating
and alternating dan metode sederhana seperti:
rendaman dingin, rendaman panas-dingin, sap
replacement atau difusi (UNEP IE/PAC. 1994).
Masing-masing metode memiliki kekurangan dan
keunggulan, tetapi metode mana yang dipilih
bergantung kepada tujuan akhir penggunaan kayu,
umur layanan yang dibutuhkan, keadaan kayu dan
faktor ekonomis.
Kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil
pengawetan, yaitu penembusan (penetration) dan
banyaknya bahan pengawet kering yang terdapat
3
di dalam kayu (retention, kg/m ). Hasil yang
diperoleh selain dipengaruhi oleh bahan pengawet
dan metode pengawetan yang digunakan, juga
bergantung kepada sifat keterawetan kayu
(Martawijaya & Barly. 1982). Hal itu penting untuk
dipahami, karena sebagian besar kayu yang kita
miliki terdiri dari kelompok jenis kayu daun lebar
yang umumnya lebih sukar diawetkan dibandingkan dengan kelompok jenis kayu daun jarum. Pedoman pengawetan kayu untuk mengatasi jamur dan
rayap pada bangunan rumah dan gedung dapat
dilihat dalam Martawijaya dan Barly (2010).
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dari

BATANG SAWIT
Oleh: Jamal Balfas

I

ndonesia memiliki kebun sawit
terluas di dunia, yaitu lebih dari 8 juta
hektar, hampir dua kali luasan kebun
sawit Malaysia. Dengan luasan ini Indonesia
menjadi Negara produsen minyak sawit
nomor wahid di dunia. Implikasi positif dari
potensi ini adalah peningkatan devisa,
lapangan kerja serta pendapatan nasional.
Namun demikian, perkebunan sawit akan
menimbulkan masalah lingkungan pada
akhir masa produksi (25 tahun) berupa
limbah batang pada saat dilakukan
peremajaan kebun (replanting). Upaya
pemanfaatan limbah batang sawit untuk
berbagai kegunaan seperti pembuatan
mebel, komponen konstruksi, panil kayu,
bubur kayu (pulp), produksi kertas dan
rayon sampai saat ini belum dapat
dilakukan secara efektif. Batang sawit pada
dasarnya mengandung bahan lignoselulosa yang tersusun dalam bentuk
jaringan serat dan parenkim. Kelompok
bahan kimia penyusun batang sawit dapat
dikonversi menjadi bahan bakar atau energi
organik, terutama dalam bentuk metanol
dan etanol, yang dinilai lebih ramah
lingkungan dibandingkan dengan energi
mineral seperti bensin dan solar. Tulisan ini
menguraikan secara ringkas potensi dan
kemungkinan pemanfaatan limbah batang
sawit dalam produksi energi organik.

24

Potensi Limbah Batang Sawit
Dewasa ini Indonesia memiliki areal kebun sawit
lebih dari 8 juta hektar (Anonim, 2011) yang tersebar
dari Sabang sampai Merauke dengan konsentrasi
(lebih dari 60%) terdapat di pulau Sumatra. Sumatra
Utara dan Riau merupakan propinsi yang memiliki
kebun sawit terbesar secara nasional, masingmasing dengan luasan lebih dari 1,5 juta hektar.
Perkebunan sawit akan melakukan peremajaan
tanaman pada saat usia pohon mencapai 25 tahun.
Limbah batang sawit yang dihasilkan dalam
kegiatan peremajaan umumnya terbuang percuma
melalui pembakaran (Gambar 1) atau pembusukan
(Gambar 2). Rataan jumlah pohon per hektar pada
saat peremajaan adalah 128 pohon, dan setiap
pohon memiliki rataan volume batang sebesar
3
1,72 m , sehingga rataan volume batang per
3
hektar adalah 220 m (Balfas, 1998). Menurut Yuen
Ng et.al. (2011) volume batang yang diperoleh dari
kegiatan peremajaan kebun sawit setara dengan
berat kering biomas sebesar 74,48 ton per hektar.
Apabila tingkat peremajaan kebun sawit sebesar
4% dari luasan kebun nasional (8 juta hektar), maka
luas peremajaan kebun sawit di Indonesia
mencapai 320.000 hektar per tahun. Luas peremajaan ini akan menghasilkan biomas kering
sebanyak 320.000 X 74,48 ton = 23.833.600 ton.

Forpro

= Vol. 1, No. 2, Edisi Desember 2012

Gambar 1. Pemusnahan batang sawit dengan cara pembakaran

Produksi Bio-Etanol dari Batang Sawit
Secara umum proses konversi batang sawit
menjadi bio-etanol melalui empat tahapan, yaitu
pembuatan tepung dari kayu sawit, ekstraksi
tepung dengan air panas yang diikuti dengan
sakarifikasi, kemudian dilanjutkan dengan proses
fermentasi dan isolasi etanol diperoleh melalui
proses destilasi. Ekstraksi dan sakarifikasi
dimaksudkan untuk memperoleh senyawa gula
dari tepung kayu sawit, yang terdiri dari glukosa,
fruktosa dan sukrosa. Menurut Mansor dan Ahmad
(1990) ekstraksi tepung kayu sawit secara dominan
(lebih dari 60%) menghasilkan glukosa, dan
selebihnya adalah fruktosa dan sukrosa. Studi yang
dilakukan oleh Murai at.al. (2009) pada batang sawit
umur 25 tahun menunjukkan hasil ekstraksi
glukosa, fruktosa dan sukrosa masing-masing
sebesar 63, 13 dan 11 kg per batang sawit. Secara
umum hasil ekstraksi senyawa gula pada kayu sawit

sangat ditentukan oleh posisi kayu dalam batang.
Kayu dari bagian bawah batang sawit hanya
menghasilk an sek itar10% senyawa gula,
sedangkan kayu dari bagian atas batang dapat
menghasilkan 36% senyawa gula.
Penelitian Panesar et.al. (2006) menunjukkan
bahwa proses fermentasi dari ekstrak gula kayu
sawit menghasilkan nilai konversi etanol sekitar 95,
90 dan 70% masing-masing untuk glukosa,
fruktosa dan sukrosa. Estimasi ini digunakan oleh
Murai dan Kondo (2011) untuk menentukan
volume etanol yang dihasilkan dari areal
peremajaan kebun sawit, sehingga diperoleh nilai
perkiraan volume sekitar 3,5 kiloliter etanol per
hektar kebun sawit, atau sekitar 4% dari berat
biomas kering batang sawit. Rendemen ini
mendekat ini laiefisiensi produksi etanol yang
secara komersil diperoleh dari bahan baku jagung,
yaitu sekitar 7% (Ohgren at.al., 2006).
Estimasi Volume Etanol dari Kayu Sawit Nasional
Uraian terdahulu mengenai potensi limbah batang
sawit menunjukkan bahwa kegiatan peremajaan
kebunsawitsecaranasionalakanmenghasilkanbiomas
kering sebanyak 23.833.600 ton/th. Apabila nilai ini
dikonversi ke produksi etanol dengan estimasi
rendemen 4%, maka dari limbah batang sawit dapat
dihasilkan sekitar 1 juta kiloliter etanol/th. Volume
ini dapat membantu mengurangi sekitar 10% dari
defisit bahan bakar minyak (BBM) nasional, yaitu
sebesar 617.000 barrel per hari.
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Gambar 2. Pembusukan batang sawit di areal kebun
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Mari kita kenal dan manfaatkan

“XYLARIUM
BOGORIENSE 1915”
PUSTEKOLAH
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor

Rak koleksi contoh kayu di Xylarium

Kehadiran Xylarium Bogoriense mempunyai fungsi:
1. Sarana penunjang penelitian ciri anatomi dan taksonomi tumbuhan berkayu
2. Sebagai bahan rujukan identifikasi contoh kayu tidak dikenal
3. Merupakan sumber informasi nama setempat dan nama ilmiah kayu
4. Sumber informasi keaneka ragaman jenis kayu di suatu wilayah
5. Sumber informasi wilayah persebaran jenis-jenis kayu tertentu.
6. Menunjang bidang forensik dalam menangani perkara dimana kayu sebagai barang bukti
7. Menunjang penelitian arkeologi dan paleo botani
Xylarium Bogoriense berdiri sejak tahun 1915. Koleksi
Xylarium Bogoriense 1915 sampai saat ini telah memiliki
jumlah koleksi 34.301 sampel kayu yang tergabung 110
suku, 675 marga dan 3667 spesies.

Peralatan Mikroscop dan Komputer di Xylarium Bogorieses 1915

Xylarium Bogoriense 1915 telah terdaftar pada index
Xylarium Institusional Wood Collections of the World
pada tahun 1988 dengan kode alamat BZFw, dan berada
diperingkat ke-3 terlengkap di dunia.
Salah satu fungsi Xylarium Bogoriense 1915 adalah
melakukan pelayanan identifikasi jenis kayu. identifikasi
kayu ini sebagai langkah awal yang sangat penting
dalam proses pengolahan dan pemanfaatan kayu
selanjutnya secara rasional.

Identifikasi kayu cara mikroskopis dan lab penyiapan preparasi

Sejalan dengan kemajuan teknologi, saat ini untuk
proses identifik asi k ayu telah menggunak an
komputerisasi, sehingga proses identifikasi kayu sangat
dimungkinkan dapat diperoleh hasil yang akurat dan
cepat.

