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Kata Pengantar
Kayu merupakan kebutuhan manusia sejak dahulu
hingga sekarang. Walaupun teknologi semakin tinggi dan
muncul berbagai macam produk pengganti kayu, kebutuhan
kayu dunia tidak pernah menurun. Sengon (Falcataria
mollucana) merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai
pasar dunia yang cukup tinggi. Sengon merupakan kayu asli
Indonesia, terutama berasal dari daerah Indonesia Timur.
Sengon mendapat julukan sebagai “miracle species” karena
merupakan jenis yang memiliki pertumbuhan tercepat di
dunia. Kelebihan tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat
untuk menanam sengon. Harapannya, mereka dapat memperoleh hasil dalam waktu yang singkat (lima tahun) dan dengan
keuntungan yang tinggi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh seringkali tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang seringkali tidak diperhatikan sehingga sengon yang
mereka tanam tidak tumbuh secara optimal.
Buku ini secara praktis menjelaskan tentang berbagai
aspek mengusahakan sengon, seperti pemilihan tempat tumbuh yang paling sesuai untuk sengon, teknik pembibitan,
teknik penanaman, dan teknik pemeliharaan. Buku ini juga
menjelaskan kendala-kendala yang akan dihadapi, seperti
adanya serangan hama dan penyakit; namun, teknik pengendalian yang praktis dijelaskan pula. Nilai ekonomi sengon
dijelaskan dan dihitung berdasarkan kondisi yang sebenarnya
sehingga tidak memberikan janji-janji berupa nilai keuntungan yang tidak rasional. Buku ini mudah untuk dipraktikkan
bagi siapa saja yang baru memulai usaha sengon, baik yang
sudah terbiasa menanam pohon maupun yang belum pernah

menanam pohon sama sekali, terutama untuk luasan lahan
minimal satu hektare.
Buku ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu,
kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para
pembaca sehingga akan selalu ada perbaikan yang terus
berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi budi
daya sengon.

Bogor, Desember 2016

Tim Penulis

Sambutan
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Pengelolaan hutan dan lahan dengan menanam tanaman kayu sudah marak dilakukan, baik di Pulau Jawa maupun
luar Pulau Jawa. Tanaman kayu yang ditanam oleh para
pengusaha (BUMN, perusahaan, dan perorangan/individu)
juga cukup beragam jenisnya. Salah satu jenis tanaman kayu
yang marak ditanam adalah sengon (Falcataria mollucana).
Maraknya penanaman sengon yang dilakukan oleh berbagai
pihak ini tidak terlepas dari beberapa keunggulan yang
dimiliki oleh tanaman sengon (cepat tumbuh, kualitas kayu
termasuk kelas II, tingkat kelurusan kayu yang tinggi, dan
memiliki batang kayu yang bulat). Kayu sengon saat ini juga
sudah menjadi salah satu jenis kayu yang berfungsi memasok
kebutuhan bahan baku industri, seperti kayu pertukangan
dan kayu pulp. Kayu sengon dimanfaatkan untuk berbagai
kebutuhan, antara lain mebel, kayu gergajian, pembuatan
kayu lapis, palet, dan bahan bangunan nonkonstruksi.
Melihat cukup banyak keunggulan dan manfaat dari
kayu sengon, wajarlah kiranya jika penulisan buku ini dilakukan. Buku ini disajikan cukup baik dan terstruktur, serta
mengulas sengon dari Bab I hingga Bab XII yang mencakup
berbagai materi yang diperlukan bagi pelaku bisnis dan budi
daya sengon. Buku ini ditujukan kepada semua pihak, baik
yang belum dan mencari peluang bisnis maupun yang telah
lama menjalankan bisnis sengon agar lebih tertarik untuk
berbisnis sengon. Hal ini mengingat sengon sebagai tanaman

yang cukup menjanjikan dan dapat diandalkan guna memenuhi kebutuhan dan memberikan keuntungan yang memadai
bagi para pengusahanya.
Buku ini diharapkan dapat menghindarkan hal-hal yang
dapat merugikan pelaku bisnis sengon dan seringkali terjadi
di lapangan. Cukup banyak kejadian yang menunjukkan
bahwa tanaman sengon yang ditanam bukannya semakin
membesar, tetapi justru tetap kerdil. Kalaupun ada, tanaman
sengon yang tumbuh besar persentasenya kurang dari 50%.
Lebih parah lagi, kondisi pada tahun tertentu, seluruh sengon
tiba-tiba malah diserang oleh penyakit sehingga sangat merugikan pelaku bisnis. Untuk itulah, hal yang diharapkan dengan
adanya buku ini adalah para peminat dan pelaku bisnis
sengon dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik dan
lebih bersemangat untuk meraih keuntungan dari bisnisnya.
Akhirnya, kami sampaikan bahwa buku ini tersusun
karena peran dan dedikasi para penulis dan semua pihak
yang telah membantu terselesaikannya penulisan buku ini.
Semoga buku “Kiat Berbisnis Sengon: Tanam Sekali, Untung
Berkali-kali” ini dapat menjadi panduan dan pendorong bagi
para pelaku bisnis, baik yang akan memulai maupun yang
sedang menjalankan bisnis sengon, untuk menggapai kesuksesan.

Bogor, Desember 2016
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.

Pengantar
Hardjanto
Guru Besar pada Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB
Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada
Kepala P3SEKPI Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK
beserta jajarannya atas undangan untuk membahas buku ini.
Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada para
penulis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk
memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap draft buku
ini sebelumnya.
Buku ini ditulis oleh beberapa penulis dengan latar
belakang keahlian yang berbeda-beda, antara lain ekonomi
dan bisnis kehutanan, pemasaran, silvikultur, hama dan
penyakit hutan, inventarisasi hutan, pembalakan hutan, serta
kelembagaan. Dengan demikian, buku ini menjadi sangat
komprehensif dan meyakinkan untuk digunakan sebagai
referensi bagi siapa saja yang hendak berbisnis sengon.
Di tengah-tengah subsektor kehutanan yang secara
umum semakin redup, ternyata di sisi lain, perkembangan
hutan rakyat di Jawa, khususnya dengan jenis dominan
sengon, justru semakin berkembang. Oleh sebab itu, kehadiran buku ini akan sangat tepat sekaligus berguna dalam
mendorong usaha hutan rakyat, khususnya dengan jenis
sengon.
Buku “Kiat Berbisnis Sengon: Tanam Sekali, Untung
Berkali-kali” ini merupakan hasil kerja ilmiah para penulis
melalui riset-riset yang dilakukan sebelumnya, kemudian

dituangkan dan dikemas sedemikian rupa sehingga sangat
mudah dipahami dan enak dibaca bagi siapapun yang tertarik
untuk berbisnis sengon tanpa harus memiliki latar belakang
pengetahuan tentang kehutanan atau pertanian. Buku ini
sangat baik ditinjau dari gaya bahasa ataupun substansi isi
yang memuat berbagai materi yang diperlukan dalam
bisnis/usaha dan budi daya sengon, yang terstruktur dalam
12 bab. Bab I memberikan pengantar kepada pembaca tentang sengon beserta bisnisnya yang sangat menguntungkan.
Bab ini sekaligus mengundang masyarakat peminat untuk
menanam sengon karena sekali menanam dapat memberikan
keuntungan berkali-kali. Bab-bab selanjutnya memperkenalkan sengon secara lebih detil, bagaimana membudidayakan,
memelihara hingga memanen, dan kiat-kiat menjualnya.
Perhitungan biaya dan nilai keuntungan disajikan secara detil
agar pembaca semakin yakin bahwa bisnis sengon memang
menguntungkan. Buku ini secara substansi diakhiri dengan
penjelasan tentang situasi pasar kayu sengon, baik dalam
perspektif makro maupun mikro, agar pembaca mendapatkan
gambaran posisi pasar sengon.
Buku ini memang lebih menggambarkan bagaimana
melakukan bisnis sengon dengan skala luasan minimal satu
hektare, khususnya dengan sistem terubusan. Oleh karena
itu, perhitungan analisis investasi dilakukan pada umur
tebang minimal lima tahun pada berbagai tingkat kesuburan
tanahnya. Pada umur tersebut dan atau lebih, apabila pohon
ditebang, tunggaknya dapat menghasilkan terubusan untuk
dipelihara sebagai pohon generasi kedua yang berkualitas.
Dalam hal ini, buku ini juga telah dilengkapi dengan penjelasan bagaimana cara memilih dan memelihara terubusan
sehingga menghasilkan kayu yang berkualitas tinggi dan

volume yang cukup besar. Walaupun demikian, buku ini juga
sangat bermanfaat bagi petani kecil dengan luasan lahan
kurang dari satu hektare yang juga menanam sengon. Pengetahuan teknis budi daya dijelaskan, mulai dari mencari benih
dan bibit yang baik, pemeliharaan pohon, mengenali dan
mengatasi hama dan penyakit sengon, serta menaksir volume
pohon, hingga kiat menebang dan menjualnya.
Pembaca, sekaligus calon investor telah diberikan
perhitungan analisis investasi secara detil untuk mengetahui
kelayakan bisnis sengon ini melalui ketiga kriteria investasi:
NPV, BCR, dan IRR pada tiga macam umur tebang yaitu lima,
tujuh, dan sembilan tahun untuk lahan dengan tingkat
kesuburan (bonita) III. Dengan disajikannya contoh perhitungan pada Bonita III yang merupakan bonita pertengahan,
para pembaca diharapkan telah mendapat gambaran biayakeuntungan bila bisnis sengon ini dilakukan pada lahan yang
lebih subur (Bonita IV dan V) atau pada lahan yang kurang
subur (Bonita I dan II).
Untuk mendapatkan gambaran bagaimana calon pebisnis sengon mendapatkan keuntungan berkali-kali dengan
hanya menanam sekali, penulis telah melengkapinya dengan
peta panen hingga masa usaha selama 22 tahun, berikut
dengan perincian biaya dan keuntungan yang akan diperolehnya. Penjelasan pada bagian akhir buku ini tentang masih
terbukanya pasar, khususnya untuk sengon, diharapkan
semakin menambah keyakinan bagi para calon investor untuk
segera terjun ke dalam bisnis sengon ini tanpa harus menganalisis prospek pasarnya.
Akhirnya, saya sampaikan ucapan selamat atas terbitnya buku yang sangat bermanfaat ini dan saya merasa bangga

mendapat kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses
penerbitannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi banyak
pihak, khususnya para calon pebisnis sengon, peneliti, akademisi, ataupun peminat dunia kehutanan. Semoga buku ini
juga dapat menjadi bahan pengayaan pengetahuan bagi para
pengambil keputusan.

Bogor, 30 November 2016

Hardjanto
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Bab I
Pendahuluan
“Saya yakin, kalau semua bupati dan walikota serius meminta
warganya menanam sengon atau jati secara massal, banyak
warga sejahtera dan hutan Indonesia tidak akan terus diganggu
oleh kepentingan industri”, ujar Joko Widodo, alumni Fakultas
Kehutanan UGM angkatan 1980 (Tempo, 2013).

Dewasa ini, banyak orang yang mengatakan bahwa
bisnis sengon adalah usaha dengan modal kecil, tetapi untung
besar. Hal ini karena harga bibit sengon relatif murah, perawatan mudah, dan biaya operasional terjangkau dengan hasil
yang berlipat sehingga memberi kesan bahwa bisnis sengon
begitu mudah. Benarkah? Perlu Anda pahami bahwa pada
dasarnya, seperti halnya bisnis yang lain, berbisnis sengon
tidaklah selalu menguntungkan. Hal ini karena ketika pohon
sudah ditanam dan dipelihara, setelah beberapa tahun hasil
tanamannya seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kalaupun hasil tanamannya sesuai dengan yang diharapkan, hal itu lebih disebabkan oleh kondisi kebetulan.
Faktor kebetulan tersebut antara lain tersedia cukup bibit
yang bagus, tanahnya sesuai dan subur, serta tersedia tenaga
terampil yang peka terhadap pertumbuhan tanaman. Kenapa
bibit, tanah, dan tenaga boleh dikatakan kebetulan? Hal ini
karena tidak semua investor beruntung memperoleh bibit,
tanah, dan tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan. Itulah
sebabnya bisnis sengon oleh berbagai pihak selama ini lebih

banyak dijalankan sebagai bisnis yang spekulatif daripada
bisnis yang predictable dan menguntungkan.
Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan dalam berbisnis sengon. Bibit yang diperoleh
petani saat ini lebih didominasi oleh bibit berkualitas rendah.
Akibatnya, bibit yang dibeli dan ditanam seringkali tidak
tumbuh normal atau bahkan mudah terserang hama dan
penyakit. Banyak kejadian setelah bibit sengon ditanam ternyata hasil tanamannya bukannya semakin membesar, justru
tetap kerdil. Kalaupun ada yang membesar, jumlahnya kurang
dari separuh. Parahnya lagi, setelah pada tahun tertentu,
seluruh sengon tiba-tiba malah diserang oleh penyakit karat
puru. Bahkan, pelaku pemula ada yang menanam bibit sengon
buto. Padahal, jenis yang dimaksud seharusnya adalah sengon
laut. Akibat kesalahan menanam jenis sengon, pohon terpaksa
harus ditebang lebih awal dan dijual dengan harga murah
karena hanya untuk kayu bakar. Alih-alih menanam sengon
untuk memperoleh untung yang besar, justru menanggung
kerugian besar.
Tentu saja yang disampaikan mengenai nilai keuntungan bisnis sengon yang besar tidaklah 100% salah. Namun,
agar mendekati kenyataan, perhitungan yang cermat atau
kiat-kiat tentu diperlukan agar bisa menguntungkan. Oleh
karena itu, buku ini hadir untuk menyiasati hal tersebut. Buku
ini menjelaskan kiat-kiat berbisnis sengon yang menguntungkan, mulai dari cara memilih lokasi yang tepat, memilih
bibit yang baik, kiat menanam dan memelihara bibit,
mengatasi hama dan penyakit secara benar, kiat menaksir
volume pohon, menjual dan menebang, hingga menghitung
biaya, serta memperkirakan harga dan nilai keuntungan yang
akan diperoleh.

Buku ini terdiri dari 12 bab. Bab I berisi pendahuluan
mengenai gambaran secara umum peluang bisnis sengon,
kemudian dilanjutkan dengan pohon sengon dan manfaatnya
pada Bab II. Selanjutnya, Bab III menceritakan kiat pengadaan
bibit, sedangkan Bab IV akan membahas kiat menanam dan
Bab V membahas kiat memelihara. Pembahasan dilanjutkan
dengan Bab VI mengenai kiat mengatasi hama dan penyakit.
Bab VII menguraikan kiat menaksir volume pohon, kemudian
dilanjutkan dengan Bab VIII yang menguraikan kiat menjual
pohon dan Bab IX mengenai kiat menebang pohon. Bab X
menerangkan biaya dan nilai keuntungan yang dilanjutkan
dengan Bab XI tentang permintaan, produksi, dan harga kayu.
Buku ini diakhiri dengan Bab XII sebagai penutup.

Bab II
Pohon Sengon dan Manfaatnya
A. Apa itu Pohon Sengon?
Tahukah Anda jika ternyata sengon tak hanya dikenal di
Indonesia? Beberapa negara di dunia juga mengetahui pohon
sengon, tentunya dengan nama yang berbeda. Di Indonesia,
sengon dikenal dengan beragam sebutan, yaitu jeunjing (Sunda), sengon laut (Jawa); tedehu pute (Sulawesi); rare, selawoku, selawaku merah, seka,
sika, sika bot, sikas, tawa sela
(Maluku); dan bae, bai, wahogon, wai, wikkie (Papua)
(Martawijaya et al., 1989). Di
negara lain, sengon dikenal
dengan sebutan puah (Brunei); albizia, batai, Indonesian albizia, moluca, paraserianthes, peacock plume,
white albizia (Inggris); kayu
machis (Malaysia); white albizia (Papua Nugini); falcata,
moluccan sau (Filipina)
(Soerianegara & Lemmens,
1993).
Foto: Wesman Endom

Gambar 1. Pohon sengon di Bogor

Gambar-gambar pada subbab ini akan memberikan deskripsi yang jelas kepada Anda seperti apa pohon sengon itu.
Batangnya–seperti pada Gambar 1–berwarna keabu-abuan
dan lurus menjulang tinggi ke langit. Keliling pohon sengon
bisa mencapai ±450 cm dengan diameternya ±143 cm dan
tingginya berbeda antardaerah, yaitu bisa mencapai 20–25 m
(Gambar 2). Pada Gambar 3, kita dapat melihat pohon sengon
yang memiliki diameter sebesar 75 cm.

Foto: Aditya Hani

Gambar 2. Pohon sengon dengan tinggi 20–25 m

Pada umumnya, daun
sengon tersusun majemuk
menyirip ganda (Gambar 4)
dengan panjang sekitar 23–
30 cm. Anak daunnya kecilkecil, banyak, dan berpasangan; terdiri dari 15–20
pasang pada setiap sumbu
(tangkai), berbentuk lonjong (panjang 6–12 mm,
lebar 3–5 mm) dan pendek
ke arah ujung. Permukaan
daun bagian atas berwarna
hijau pupus dan tidak ber- Foto: Aditya Hani
bulu, sedangkan permukaan
Gambar 3. Pohon sengon berdiameter 75 cm
daun bagian bawah lebih
pucat dengan rambut-rambut halus (Arche et al., 1998;
Soerianegara & Lemmens, 1993).
Bagaimana dengan bunganya? Bunganya [lihat Gambar
4b] tersusun dalam malai berukuran panjang 12 mm, berwarna putih kekuningan dan sedikit berbulu, berbentuk
seperti saluran atau lonceng. Bunganya biseksual, terdiri dari
bunga jantan dan bunga betina.
Buahnya [lihat Gambar 5] berbentuk polong, pipih dan
tipis, tidak bersekat-sekat, serta berukuran panjang 10–13 cm
dan lebar ±2 cm. Setiap polong buah berisi sekitar 15–20 biji.
Biji sengon berbentuk pipih, lonjong, tidak bersayap, panjangnya ±6 mm, berwarna hijau ketika masih muda dan berubah
menjadi kuning hingga cokelat kehitaman jika sudah tua, agak
keras dan berlilin (Soerianegara & Lemmens, 1993).

Foto: Danu A. Rohandi
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b

Gambar 4. Sengon sedang berbunga di Malangbong, Garut (a) dan bunga
sengon (b)

a

Foto: Danu A. Rohandi

b

Gambar 5. Buah sengon hasil unduh (a) dan buah yang terkena serangan
penyakit di Malangbong, Garut (b)

B. Apa Manfaat Sengon?
1. Manfaat Pohon
Sengon sudah dikenal luas di Indonesia. Bahkan, di
Pulau Jawa, pohon ini menjadi salah satu pilihan pohon usaha
primadona. Hal ini karena selain pertumbuhannya yang cepat
dan bernilai ekonomis, sengon juga merupakan pohon serba
guna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan
hidup, seperti kayu pertukangan, pohon pelindung, pohon
penghijauan, reboisasi, dan juga penyubur tanah. Karena
“banjir” manfaat tersebutlah, sengon menjadi jenis tanaman
paling digemari untuk ditanam di lahan milik masyarakat.
Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan, sekitar 80%
hutan rakyat di Pulau Jawa didominasi oleh jenis sengon.
Banyak bukan?

Foto: Wesman Endom

Gambar 6. Pertumbuhan sengon yang relatif seragam dan sehat

2. Manfaat Daun
Siapa yang menyangka bahwa daun sengon juga memiliki manfaat yang luar biasa? Sengon memiliki daun yang kecil
terdiri dari pasangan anak tangkai daun yang berisi 15–25
helai daun dan mudah rontok, tersusun dalam bentuk majemuk menyirip ganda dengan panjang dapat mencapai 40 cm.
Ternyata, daun sengon sangat disukai ternak, seperti kerbau,
sapi, kambing, ataupun domba karena memiliki kandungan
protein yang cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian, daun sengon mengandung 52% nutrisi yang dapat
diserap oleh ternak sehingga dapat meningkatkan produksi
susu kambing perah.
Tidak hanya itu, daun sengon juga berfungsi sebagai
pengurang polusi udara dengan menyerap nitrogen dan
karbon dioksida dari udara bebas. Daunnya juga mempunyai
warna yang hijau dan indah sepanjang tahun sehingga terlihat
menawan dari kejauhan. Warnanya akan terus hijau, walaupun pada saat musim kemarau (Gambar 7).

Foto: Wesman Endom

Gambar 7. Tanaman sengon di antara pepohonan yang tampak
indah menawan

3. Manfaat Perakaran
Perakaran sengon banyak
mengandung nodul akar yang
bisa bersimbiosis dengan bakteri
Rhizobium sehingga menghasilkan unsur nitrogen yang sangat
diperlukan tanaman. Simbiosis
ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dan perbaikan kesuburan tanah. Nodul-nodul
akarnya dapat membantu porositas tanah. Tanaman palawija
ataupun komoditas lainnya dapat
ditanami di bawah pohon sengon
dengan pengaturan jarak tanam
sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. Bermanfaat ganda bukan?

Foto: Hani Siti Nuroniah

Gambar 8. Perakaran dan bintil-bintil
akar pohon sengon

4. Manfaat Bunga
Bunga sengon tersusun dalam malai berukuran sekitar
0,5–1 cm. Saat kuntum bunganya mekar, di bagian dalamnya
terdapat bunga jantan dan bunga betina sehingga memudahkan terjadinya penyerbukan oleh angin ataupun serangga.
Bunga sengon berwarna putih kekuning-kuningan dan sedikit
berbulu. Ketika bunga sengon ini mekar, tentu saja bisa
menambah asrinya alam raya yang bisa menumbuhkan rasa
keagungan pada Pencipta-Nya.

5. Manfaat Buah
Pada subbab sebelumnya telah diuraikan secara singkat
karakteristik dan manfaat dari daun, akar dan bunga sengon.
Lalu, apakah manfaat dari buah sengon yang bisa kita dapatkan?
Buah sengon berbentuk polong, pipih, tipis, tidak
bersekat-sekat, dan panjangnya sekitar 6–12 cm. Setiap polong buah berisi sekitar 15–30 biji. Bentuk biji mirip perisai
kecil yang waktu muda berwarna hijau dan jika sudah tua, biji
akan berubah kuning hingga berwarna cokelat kehitaman,
agak keras, dan berlilin. Berat 1.000 butir setara dengan berat
antara 16–26 gram. Liputan 6 (2011) melaporkan bahwa
salah satu warga di Made Sambikerep Surabaya Jawa Timur
[bernama Satomah] telah mengolah biji sengon dengan cara
memasak dan mengonsumsinya seperti kacang. Menurut
Satomah, biji sengon dapat berkhasiat untuk menurunkan
tekanan darah tinggi, kolesterol, dan asam urat. Olahan biji
pohon sengon yang diproduksi oleh Satomah dijual dengan
harga Rp40.000/kg dan telah dipasarkan di Surabaya,
Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Ternyata, terdapat keuntungan
tambahan dari buah sengon yang tentu saja baik untuk
kesehatan.
6. Manfaat Kayu
Manfaat dari kayu sengon tentu saja menjadi daya tarik
utama bagi kita yang ingin membudidayakan sengon. Seberapa besarkah manfaatnya?
Bagian paling besar manfaat dari pohon sengon adalah
batang kayunya. Kayu sengon dapat digunakan dalam bentuk
kayu olahan, seperti papan dengan ukuran tertentu. Kayu

sengon banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan
peti, papan penyekat, pengecoran kontruksi, industri korek
api, pensil, papan partikel, bahan baku industri pulp kertas,
dan lain-lain. Sengon juga merupakan kayu serbaguna untuk
konstruksi ringan, kerajinan tangan, kotak cerutu, veneer,
kayu lapis, korek api, dan alat musik. Sengon menghasilkan
kayu yang ringan hingga agak ringan, dengan densitas 320–
640 kg/m³ pada kadar air 15%.
Kayu sengon bersifat agak padat, berserat lurus, dan
agak kasar, tetapi mudah dikerjakan. Kayu terasnya kuning
mengkilap hingga cokelat-merah-gading; kekuatan dan keawetannya digolongkan ke dalam kelas kuat III–IV dan kelas
awet III–IV. Kayu sengon biasa dimanfaatkan untuk membuat
peti, sumpit, perahu, ramuan rumah, dan jembatan. Kayunya
sesuai untuk pembuatan kertas yang diolah dengan cara
mekanis, semikimia, dan proses kimia. Karena warna kayu
yang terang, untuk pembuatan kertas putih, proses pemutihannya hanya memerlukan bahan pemutih sedikit saja.
Karena kayunya mudah dipotong dan dibentuk, kayu sengon
sangat baik untuk pembuatan bantalan sepatu, instrumen
musik, ataupun mainan.
Bahkan, limbah gergaji kayu sengon saat ini banyak
dicari orang untuk berbagai keperluan sehingga bisa dikatakan pemanfaatan sengon sudah pada taraf zero waste,
artinya tidak ada bagian tanaman yang terbuang. Serbuk
gergaji sengon banyak digunakan untuk keperluan peternakan sapi ataupun budi daya jamur. Pada peternakan sapi,
serbuk gergaji banyak digunakan untuk mengurangi bau yang
ditimbulkan dari kotoran sapi. Cara penggunaannya cukup
mudah karena serbuk gergaji cukup dihamparkan pada lantai

kandang sapi. Lalu, serbuk gergaji dan kotoran sapi dibersihkan setiap beberapa hari, kemudian diganti dengan serbuk
gergaji yang baru.
Berdasarkan pengalaman peternak sapi, penggunaan
serbuk gergaji cukup efektif mengurangi bau dari kotoran
sapi dan dapat meningkatkan kualitas pupuk kandang yang
dihasilkan karena adanya penambahan bahan selain kotoran
sapi. Benarkah demikian? Berdasarkan hasil penelitian
Irawati et al. (2009), serbuk kayu sengon yang diaplikasikan
dengan jamur pengurai lignin dapat menghasilkan etanol
sebagai salah satu bahan bakar biomassa. Serbuk gergaji kayu
sengon saat ini juga dimanfaatkan untuk pembuatan wood
pellet sebagai salah satu bentuk energi biomassa.
Penggunaan serbuk gergaji untuk wood pellet akan
menurunkan biaya bahan baku pembuatan wood pellet,
sekaligus meningkatkan nilai tambah dari limbah kayu gergaji
sengon. Serbuk gergaji juga banyak digunakan untuk pembuatan media tanam jamur tiram (baglog). Sunanto (2000)
menyebutkan bahwa serbuk gergaji kayu sengon memiliki
kandungan hemiselulosa yang tinggi dan berfungsi untuk
memperkuat dinding sel tanaman, sekaligus sebagai cadangan
makanan bagi tanaman, serta dapat mengikat air sehingga
menciptakan kondisi yang lembab bagi pertumbuhan jamur.
Dengan beragam manfaat yang ada, sangat menggiurkan
bukan?
7. Manfaat Kulit Kayu
Tidak berhenti pada manfaat kayu sengon; sebagai
pohon unggulan, kulit batang sengon pun memiliki manfaat
luar biasa. Kulit batang kayu sengon oleh masyarakat Ambon

biasa digunakan sebagai penyamak jaring, bahkan, kadangkadang sebagai pengganti sabun. Selain itu, kulit sengon
memiliki kandungan tanin yang berdasarkan pengalaman,
keberadaannya dapat digunakan sebagai bahan pembuat
perekat organik. Menarik bukan?

Bab III
Kiat Mengadakan Bibit
Pemilihan bibit adalah salah satu syarat keberhasilan
berbisnis sengon. Bagaimana caranya? Adalah tersedianya
bibit sengon yang berkualitas yang menjadikan usaha ini
akan menemui keberhasilan. Bibit sengon dapat diperoleh
dengan cara membuat bibit sendiri atau membeli dari
pedagang. Apabila luas lahan yang akan ditanami sangat luas
(>50 ha), bibit yang digunakan lebih baik berasal dari bibit
yang dibuat dari persemaian sendiri. Mengapa? Tentu saja
agar kualitas bibit terjaga, mengurangi risiko kerusakan
akibat transportasi, dan biaya pengadaan bisa lebih murah
dibandingkan dengan cara membeli. Sebaliknya, apabila luas
lahan yang akan ditanami tidak luas, pengadaan bibit lebih
baik diperoleh dengan cara membeli dari pedagang karena
biaya membuat bibit sendiri bisa lebih mahal.
A. Kualitas Bibit Penting Diperhatikan
Benih adalah biji yang digunakan untuk membuat bibit
sebagai bahan tanaman. Selain dari biji, bibit sengon juga
dapat diperoleh dari hasil mencangkok terubusan. Kegiatan
menyiapkan benih untuk pembuatan bibit cukup kompleks,
mencakup pemilihan sumber benih, pengumpulan, pembersihan, pengeringan, dan pengujian benih. Lalu bagaimana
dengan bibit sengon?
Tanaman yang baik dapat diperoleh dengan cara yang
salah satu syaratnya adalah dengan menggunakan bibit yang

berkualitas. Namun, upaya memperoleh bibit sengon yang
berkualitas masih sangat sulit hingga saat ini karena masih
terbatasnya hasil penelitian mengenai bibit sengon berkualitas. Hingga kini, petani [sengon] umumnya membeli bibit
sengon dari pedagang keliling/penangkar bibit. Padahal,
petani dapat melakukan beberapa langkah untuk memperoleh bibit yang lebih baik, sebagaimana uraian berikut ini.
1. Mengetahui Asal Usul Benih/Bibit
Pengetahuan mengenai asal usul benih/bibit sengon
sangat diperlukan untuk mengetahui bahwa jenis yang dimaksud adalah jenis sengon laut. Petani seringkali dirugikan
karena bibit yang mereka peroleh dan telah ditanam bukan
jenis sengon laut. Hal ini disebabkan terdapat kemiripan
antarjenis pada saat fase bibit, yaitu antara sengon gunung,
sengon putih, sengon merah, atau sengon buto. Oleh sebab itu,
jangan sampai salah memilih bibit! Akibat kesalahan ini bisa
berdampak pada hasil yang akan diperoleh karena bisa sangat
berbeda dari harapan semula. Dengan demikian, pengetahuan
tentang bibit dan sumber pembuatan bibit [berupa benih]
perlu diketahui dan dipahami agar usaha bisa berjalan sesuai
tujuan. Karena pentingnya tahap ini, kita sebagai pelaku
usaha harus menaruh perhatian lebih dalam proses ini.
2. Memilih Pohon Induk Sendiri
Kita dapat memperoleh benih yang akan digunakan
sebagai bahan pembuatan bibit dengan cara mengambil dari
pohon sengon yang ada di sekitar kita. Agar nantinya
diperoleh bibit yang bagus, pohon yang akan diambil buahnya
sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut:

 Sudah cukup umur. Hal ini ditandai dengan diameter yang
besar (sekitar 50 cm) dan sudah mengalami beberapa kali
pembuahan.
 Sehat; tidak terserang hama dan penyakit. Saat ini, banyak
sengon yang terserang penyakit karat tumor yang ditandai
dengan adanya benjolan pada bagian batang, daun, atau
ranting. Benih yang berasal dari pohon yang terserang
penyakit tersebut pada umumnya akan menghasilkan pula
bibit yang mudah terserang penyakit yang sama setelah
disemai.
 Pertumbuhan dan penampakan yang bagus. Hal ini ditandai dengan pohon yang cepat tumbuh besar, batang tinggi
dan lurus, serta bagian bebas cabang yang tinggi. Harapannya, anakan yang dihasilkan memiliki karakter yang sama
dengan induknya tersebut. Bagaimana cara yang tepat
dalam memilihnya? Untuk memudahkan, sifat atau karakter ini dapat dibandingkan dengan pohon sengon yang ada
di sekitarnya. Idealnya, kita dapat membandingkannya
dengan minimal lima pohon pembanding. Oleh sebab itu,
jangan sampai Anda terlewat untuk melakukan hal ini.
 Pertumbuhan dalam kelompok. Jangan pilih pohon yang
hidup memisah karena benih yang dihasilkan berpotensi
akan mengalami kemunduran pertumbuhan. Mengapa? Hal
ini karena boleh jadi benihnya hasil penyerbukan sendiri
yang mengakibatkan pertumbuhan anakan yang dihasilkan
memiliki sifat yang kurang baik.

Foto: Aditya Hani
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Gambar 9. Individu sengon yang menunjukkan pertumbuhan paling baik
dibandingkan dengan individu yang lain dengan umur yang sama (a) dan sengon
dengan fenotip yang baik, besar, dan sehat sesuai untuk sumber benih (b)

3. Waktu dan Cara Memanen Benih
Apabila pada lahan usaha telah ada pohon sengon, hal
yang perlu diketahui bahwa pohon sengon mulai berbunga
rata-rata pada umur lima tahun. Namun, untuk mendapatkan
hasil terbaik, benih yang digunakan sebaiknya berasal dari
pohon sengon yang berumur minimal tujuh tahun. Buah
sengon dapat diunduh dari pohon yang sudah diseleksi dan
pengunduhan umumnya dilakukan pada bulan Juli–Agustus.
Pengunduhan dan pengumpulan polong atau buah
sengon dilakukan terhadap buah yang masak, yaitu kulitnya
berwarna kecokelatan. Pengumpulan polong sebaiknya pada

saat masih menggantung di pohon agar benih tidak jatuh
tersebar. Untuk mendapatkan benih yang baik, Anda harus
memilih pohon penghasil benih sesuai kriteria yang telah
disebutkan sebelumnya. Jumlah benih setiap satu kilogram
dapat mencapai 25.000–28.000 ribu butir.
Setelah polong sengon terkumpul dan untuk mendapatkan bijinya, Anda harus melakukan penjemuran polong di
bawah terik matahari selama 1–2 hari, lalu polong-polong
tersebut dimasukkan ke dalam karung. Polong dalam karung
dipukul-pukul menggunakan kayu atau bambu hingga polong
rusak dan biji-bijinya keluar. Setelah itu, biji dipisahkan dari
kotoran dengan cara ditampi; biji yang kosong dan hampa
dibuang. Jika akan disimpan sementara, biji sebaiknya dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama satu
hari hingga mencapai kadar air 5–8%. Selanjutnya, Anda bisa
menyimpan benih dalam wadah kedap udara di ruangan pada
suhu kamar atau ruang ber-AC. Apabila tidak ada AC, Anda
dapat menyimpan benih di tempat kering agar bisa tahan
disimpan hingga satu tahun lamanya.

Gambar 10.
Benih sengon

Foto: Aditya Hani

4. Menyimpan Benih
Sengon memiliki benih yang mempunyai kemampuan
untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan viabilitas (daya kecambah) yang masih tinggi atau biasa disebut
sebagai benih ortodoks. Untuk itu, cara terbaik diperlukan
agar benih sengon bisa disimpan dan dapat digunakan dalam
jangka waktu yang lama. Bagaimana caranya? Menurut
Nurhasby et al. (2010), agar benih sengon dapat disimpan
dalam jangka waktu yang lama, benih sengon perlu dikeringkan terlebih dahulu hingga mencapai kadar air yang
rendah (5–8%).
Pengeringan benih sengon dapat dilakukan secara
sederhana dengan cara dijemur di bawah terik sinar matahari
langsung selama satu hari. Benih yang sudah dikeringkan
selanjutnya dikemas menggunakan wadah kedap udara
seperti menggunakan kantong plastik, selanjutnya dimasukkan ke dalam kaleng. Wadah tersebut selanjutnya dapat Anda
simpan pada ruang kering udara, ruang ber-AC, atau
menggunakan lemari penyimpan benih (DCS). Dengan cara
penyimpanan seperti itu, benih sengon dapat dipertahankan
viabilitasnya selama 12 bulan. Namun, apabila menghendaki
benih sengon dapat disimpan lebih lama lagi, Anda perlu
menyimpan benih pada lemari pendingin dengan suhu 3–5oC.
Dengan metode tersebut, benih sengon yang waktu simpannya hingga empat tahun masih mempunyai daya kecambah
yang tinggi (>89%) (Priadi & Hartati, 2015).
Penurunan daya kecambah benih sengon dapat terjadi
bila benih sengon sudah terinfeksi oleh cendawan Aspergilus
sp dan Fusarium sp. Akibat serangan kedua jenis cendawan
tersebut, daya kecambahnya dapat menurun hingga 60–70%

(Yuniarti et al., 2013). Oleh karena itu, dalam penyimpanan
benih, Anda harus benar-benar memerhatikan kebersihan
dan tingkat kadar air benih, serta kelembaban dan sanitasi
ruang penyimpanan benih.
B. Membuat Bibit
Bibit sengon dapat diperoleh dari biji (benih), stek
batang, dan cangkok. Namun, secara umum, bibit sengon
yang ditanam berasal dari bibit yang diperoleh dari biji
(benih). Anda pun dapat membuat bibit dari biji (benih)
sendiri dengan mengikuti beberapa kiat berikut ini.
1. Mengecambahkan Biji/Benih
Biji sengon berkulit keras sehingga perlu dilakukan
perlakuan pendahuluan sebelum dikecambahkan. Caranya
dengan merendam benih (biji) menggunakan air panas dan
dibiarkan hingga dingin selama 24 jam. Setelah itu, benih
disebar pada bak kecambah atau bedeng semai berisi media
campuran pasir tanah (1:1) yang sudah disterilisasi. Anda
dapat mensterilkan media dengan cara disangrai atau dijemur
hingga kering dan dicampur nematisida [bahan yang bersifat
mematikan cacing pengganggu pertumbuhan bibit]. Media
yang berisi benih disiram teratur agar media tidak sampai
kering. Benih sengon umumnya mulai berkecambah sekitar
5–10 hari setelah penyemaian. Kecambah harus disapih
setelah tumbuh minimal dua daun atau tinggi kecambah
sekitar 5 cm atau berumur 1,5–2,5 bulan.

2. Menyapih Kecambah
Penyapihan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh
bibit hingga siap ditanam. Sebelum disapih, Anda harus
menyiapkan bedeng penyapihan berukuran 5 m x 1 m dan
polybag berukuran 10 cm x 20 cm yang telah diisi campuran
tanah dan kompos/pupuk kandang (1:1) setinggi 2/3 bagian.
Untuk menghindari penyakit lodoh (rebah semai), media yang
Anda siapkan harus disterilkan terlebih dahulu dengan cara
dijemur dan dicampur fungisida [bahan yang berefek membasmi cendawan atau fungi pengganggu]. Anda dapat memindahkan kecambah ke polybag berisi media dengan cara
mencungkil bibit dengan tanah di bawahnya secara hati-hati
agar akar tidak terputus dan rusak. Bibit yang sudah dicabut
dimasukkan ke dalam kantong polybag dan disimpan dengan
susunan berderet di dalam bedeng penyapihan. Selama masa
penyapihan bibit, Anda harus melakukan hal-hal berikut:
 Penyiraman dengan air secara cukup agar tidak mengalami
kekeringan.
 Penyiangan dengan mencabuti gulma yang tumbuh secara
berkala. Bila perlu, pembersihan gulma dapat menggunakan pencungkil. Namun agar diingat, jangan sampai akar
bibit terganggu!
 Pemupukan dengan pupuk daun atau pupuk anorganik.
 Pemeliharaan dari serangan hama, seperti semut, rayap,
dan serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan.
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b

Foto: Aditya Hani

Gambar 11. Pengecambahan sengon: umur satu minggu setelah
penyemaian (a), dan umur satu bulan setelah penyemaian dan siap
disapih (b)

Berapa lama waktu yang dibutuhkan bibit agar siap
dipindahkan ke lapangan? Waktu penyapihan hingga bibit
sengon siap dan kuat dipindahkan ke lapangan sekitar 3–5
bulan, yaitu setelah bibit mencapai ketinggian 25–30 cm. Saat
itulah batang sudah berkayu dan akar sudah berkembang
baik. Untuk memperjelasnya, Anda dapat memerhatikan
gambar 12.
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Gambar 12. Proses penyapihan bibit sengon (a), bibit sengon setelah disapih (b), bibit
sengon dalam pemeliharaan di persemaian (c), dan bibit sengon siap tanam (d)

Pengadaan bibit ini sebaiknya disesuaikan dengan luas
lahan yang akan ditanam. Oleh sebab itu, pertanyaannya
adalah seberapa luaskah lahan yang Anda siapkan untuk
usaha sengon ini? Apabila lahan yang akan ditanami tidak
terlalu luas, bibit sebaiknya diperoleh dengan cara membeli.

Bibit biasanya dapat dibeli dari penjual yang dengan mudah
banyak ditemukan di lapangan. Anda tidak perlu khawatir,
penjual biasanya sudah hafal mana yang sengon biasa dan
mana yang sengon buto. Sengon buto daunnya lebih besar
dibandingkan dengan sengon biasa. Ketika membeli bibit
sengon, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, antara lain:
 Ukuran daun; apabila ukuran daun agak besar, jenis tersebut dimungkinkan sebagai sengon buto.
 Viabilitas bibit, harus mulus, sehat, dan segar.
 Apabila belum segera ditanam, bibit disimpan di tempat
yang teduh dan disiram dengan air (menggunakan embrat
yang terjunan airnya ringan).

Bab IV
Kiat Menanam
Menanam sengon sebenarnya cukup mudah untuk
dilakukan, tetapi petani seringkali masih melakukan penanaman sengon ala kadarnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari
cara memperoleh bibit yang seadanya hingga tidak
melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman. Kondisi ini
terjadi karena masih adanya anggapan bahwa menanam
sengon cukup dengan hanya menancapkan bibit lalu ditinggal
hingga masa panen. Padahal, sebagai akibat dari cara tanam
tersebut, ternyata tanaman sengon tidak dapat tumbuh secara
optimal seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, jangan
sampai Anda juga ikut dengan kesalahan ini.
A. Lokasi Penanaman Sengon Penting Diperhatikan
Pertanyaan penting dalam subbab ini adalah seperti apa
lokasi atau kondisi tanah yang tepat untuk menghasilkan
sengon yang baik? Untuk mengetahuinya, beberapa uraian
berikut ini akan memudahkan bagi kita untuk menjawabnya
secara tepat.
Sengon dapat tumbuh dan tersebar luas pada berbagai
jenis tanah, termasuk dalam hal ini antara lain tanah kering
dan tanah lembab; bahkan, tanah yang mengandung garam
dan asam, tetapi selama drainasenya cukup (Soerianegara &
Lemmens, 1993). Di Jawa, sengon dilaporkan dapat tumbuh
pada berbagai jenis tanah, kecuali tanah grumusol
(Charomaini & Suhaendi, 1997). Hal penting untuk diper-

hatikan, sengon tumbuh sangat cepat pada tanah latosol,
andosol, aluvial, dan podzolik merah kuning; namun, pemupukan sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan
awal pada tanah marginal.
Ternyata, sengon termasuk jenis pionir yang juga dapat
tumbuh di hutan primer, hutan hujan dataran rendah sekunder, hutan pegunungan, padang rumput, dan di sepanjang
pinggir jalan dekat laut. Di habitat alaminya di Papua, sengon
berasosiasi dengan jenis-jenis pohon lain, seperti Agathis
labillardieri, Celtis spp., Diospyros spp., Pterocarpus indicus,
Terminalia spp., dan Toona sureni (Soerianegara & Lemmens,
1993). Di habitat alaminya, sengon tumbuh pada ketinggian
hingga 1.600 m di atas permukaan laut (dpl) dan bahkan,
hingga ketinggian 3.300 m dpl (Soerianegara & Lemmens,
1993).
Sengon mudah melakukan penguapan sehingga memerlukan iklim yang basah. Untuk pertumbuhan optimalnya,
curah hujan yang diperlukan sekitar 2.000–3.500 mm/tahun,
bahkan hingga 4.000 mm/tahun dengan periode musim
kering lebih dari empat bulan (Soerianegara & Lemmens,
1993). Sengon tumbuh dengan baik di wilayah Jawa Barat
dan wilayah Indonesia lainnya.
Hal yang perlu Anda ketahui, pertumbuhan sengon akan
kurang baik pada kondisi curah hujan <2.000 mm/tahun,
sedangkan kondisi curah hujan >3.500 mm/tahun akan
menciptakan kelembaban udara sangat tinggi dan bila
intensitas cahaya mataharinya sangat rendah, kondisi ini
dapat merangsang pertumbuhan cendawan (Charomaini &
Suhaendi, 1997). Sementara itu, temperatur udara optimal
untuk pertumbuhan sengon sekitar 22–29°C dengan kisaran

maksimum 30–34°C dan kisaran minimum sekitar 20–24°C
(Soerianegara & Lemmens, 1993). Selain itu, jumlah hari
hujan minimal yang diperlukan selama bulan kering adalah
15 hari.
Pada daerah yang sangat kering, pertumbuhan sengon
mungkin kurang baik dan rentan terhadap hama ulat kantong.
Sebaliknya, risiko serangan hama penggerek batang mungkin
rendah pada daerah tersebut. Hama penggerek batang
cenderung menyerang tanaman pada tempat yang tinggi dan
lembab. Sengon dapat bertahan hidup pada ketinggian lokasi
yang rendah dan pada tanah berbatu dan berkarang, meskipun pertumbuhannya relatif agak lambat (Djogo, 1997). Di
Manokwari (Papua Barat), sengon dapat tumbuh di daerah
yang rendah pada ketinggian 55 m dpl (Charomaini &
Suhaendi, 1997). Di beberapa daerah dataran rendah dekat
pantai di Pulau Jawa (seperti Kabupaten Banyuwangi, Batang,
dan Pengandaran), sengon tumbuh baik dengan batang yang
lurus dan tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan sengon mulai
melambat pada ketinggian sekitar 1.000 m dpl.
Sengon kurang sesuai ditanam pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang sangat halus, yaitu tanah yang
didominasi oleh kandungan liat yang tinggi. Untuk mengetahui tekstur tanah, Anda dapat mengetahuinya secara
sederhana dengan cara mengambil sampel tanah yang basah
kemudian dipijit-pijit di tangan. Tanah yang mengandung liat
yang tinggi biasanya terasa halus, tetapi sangat lengket di
tangan sehingga akan tetap meninggalkan sisa di tangan ketika tanah dibuang. Tanah dengan kandungan liat yang tinggi
biasanya mudah untuk dibentuk, misalnya dibentuk semacam
bola ataupun bentuk yang lainnya. Tanah dengan liat yang

tinggi menyebabkan tekstur tanah menjadi berat. Hal ini
menyebabkan akar tanaman sulit untuk berkembang sehingga tidak dapat menembus lapisan yang dalam. Kondisi tanah
yang seperti ini sebaiknya tidak ditanami dengan sengon.
Namun, kondisi tanah ini umumnya akan tumbuh baik bila
ditanami dengan jenis jati (Tectona grandis), mahoni
(Switenia macropyla), atau akasia (Acacia mangium).
Tanaman sengon yang ditanam pada daerah dengan
kandungan liat yang tinggi umumnya tidak akan tumbuh
dengan baik (Gambar 13). Pada pertumbuhan awal (<2
tahun), tanaman sengon masih terlihat tumbuh dengan baik.
Namun, tanaman sengon seperti merana setelah melewati
umur dua tahun. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya
perkembangan tanaman, baik tinggi maupun diameternya.
Walaupun sudah dilakukan pengolahan tanah, cara ini tidak
dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan
karena pengolahan tanah hanya terjadi di lapisan atas
(kedalaman 0–20 cm). Berdasarkan pengalaman di beberapa
daerah yang mempunyai kondisi tanah liat yang tinggi,
tanaman sengon akan mudah terserang gangguan hama ulat
kantong, terutama pada saat musim kemarau.
Berdasarkan penjelasan terkait kondisi lokasi atau
tempat penanaman sengon, beberapa hal yang penting untuk
Anda perhatikan, antara lain:
 Sengon mampu tumbuh pada lokasi dengan ketinggian 0–
1.200 m dpl, tetapi pertumbuhannya akan optimal pada
ketinggian 200–400 m dpl;
 Sengon dapat beradaptasi dengan iklim monsun dan
lembab dengan curah hujan sekitar 2.400–4.800 mm/
tahun dan dengan bulan kering hingga empat bulan;

 Sengon membutuhkan drainase baik sehingga tidak tumbuh subur pada lahan tergenang air;
 Pertumbuhan sengon memerlukan cahaya
sehingga tidak tumbuh baik di bawah naungan.

matahari

Gambar 13. Pohon sengon
tidak tumbuh baik pada pada
lahan yang mempunyai
kandungan liat tinggi dan
terdapat lapisan cadas yang
dangkal

B. Menyiasati Pola Tanam
Dalam pemilihan pola tanam, Anda harus bergantung
pada kesuburan tanah, ketersediaan tenaga kerja, tujuan
penggunaan lahan, dan periode pendapatan yang diinginkan.
Pola tanam yang berbeda akan menghasilkan pendapatan
yang berbeda pula. Oleh karena itu, pola tanam sengon yang
Anda pilih merupakan bentuk usaha sengon yang nantinya
akan Anda jalankan.

1. Monokultur
Monokultur merupakan pola tanam atau bentuk usaha
budi daya dengan hanya menanam satu jenis pohon, yaitu
hanya tanaman sengon saja (Gambar 14). Pola ini dipakai jika
tenaga kerja yang tersedia untuk mengelola terbatas atau
pemilik lahan memiliki penghasilan lain atau memiliki lahan
yang luas. Keuntungan monokultur adalah cara mengurusnya
lebih sederhana dibandingkan dengan banyak jenis dan
hasilnya dapat diprediksi dengan lebih jelas. Kelemahannya
adalah rawan serangan hama dan penyakit dengan perluasan
serangannya bisa lebih cepat, serta hasil yang diperoleh
hanya satu jenis, yaitu kayu sengon.

Foto: Aditya Hani

Gambar 14. Sengon yang ditanam secara monokultur

2. Tumpang Sari
Tumpang sari adalah kombinasi penanaman tanaman
kehutanan (pohon) dengan tanaman pertanian (Irawanti et
al., 2014). Tanaman kehutanan (pohonnya) adalah sengon
dan tanaman pertaniannya dapat Anda pilih sesuai dengan
kesesuaian lahan yang digunakan. Pola ini menguntungkan
pemilik lahan atau petani yang memiliki lahan terbatas dan
dapat menghasilkan beberapa jenis produk sehingga diharapkan dapat menjaga keseimbangan pendapatan petani. Pola
tumpang sari diterapkan pada lahan dengan tanah yang
subur. Jenis tanaman pertanian yang dipilih tentu saja dapat
disesuaikan dengan kondisi lahan yang Anda miliki atau
siapkan.

a
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Gambar 15. Sengon yang ditanam secara agroforestry (tumpang sari): sengon
dengan kedelai pada awal tanam (a) dan sengon dan kopi setelah dewasa (b)

3. Pola Campuran
Selain dua pola tanam yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga pola campuran. Penanaman pola campuran
berarti, selain ditanami dengan pohon sengon, lahan ditanami
juga dengan jenis-jenis pohon yang lain (misalnya mahoni,
rambutan, kelapa, petai, jengkol, durian, sawo, duku, mangga,
atau jeruk). Tanaman atau tumbuhan selain pohon utama
[sengon dengan minimal satu jenis pohon lainnya] yang juga
berada di bagian bawah tegakan, baik jenis yang ditanam
(seperti talas, empon-empon, dan kencur) maupun jenis yang
tumbuh sendiri, dibiarkan tumbuh selama tidak mengganggu
pohon utama yang ditanam. Hal yang sangat penting untuk
Anda perhatikan adalah jenis-jenis pohon lain yang ditanam
disarankan dari jenis pohon yang berdaur sama, tetapi
berbeda jenis perakaran dan berbeda pula hama dan
penyakitnya. Dengan demikian, keuntungan pola ini adalah
tidak rawan serangan hama dan penyakit sehingga dampaknya menjadi lebih terbatas. Namun, bagaimana dengan
kelemahannya? Ternyata, kelemahannya adalah pengelolaan
yang lebih kompleks dan prediksi hasilnya tidak
seakurat dibandingkan dengan
pola monokultur.
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Gambar 16. Sengon
yang ditanam secara
campuran

C. Melakukan Persiapan Tanam
Bagian ini adalah hal penting yang harus Anda lakukan
dengan baik. Adapun persiapan tanam meliputi penyiapan
lahan, pengaturan jarak tanam, pemasangan ajir, pembuatan
lubang tanam, dan pemberian pupuk kandang.
1. Penyiapan Lahan
Penyiapan lahan diawali dengan pembersihan areal dari
rumput, semak, dan tumbuhan bawah lainnya. Penyiapan
lahan ini dapat Anda lakukan, baik secara manual pada areal
yang relatif datar hingga miring maupun secara mekanis
menggunakan traktor pada areal yang relatif datar.

Foto: Aditya Hani

Gambar 17. Pembersihan lahan

2. Pengaturan Jarak Tanam
Jarak tanam yang direkomendasikan tergantung pada
tujuan pengelolaan. Penanaman dengan pola monokultur
sebaiknya menggunakan jarak tanam 2 m x 3 m atau 3 m x 3
m, sedangkan penanaman pola tumpang sari (agroforestry)
dapat menggunakan jarak yang lebih lebar, misalnya 3 m x 6
m atau lebih lebar lagi.
3. Pemasangan Ajir
Jarak tanam ditandai dengan pemasangan ajir dari
bambu atau kayu. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengatur
jarak tanam yang tepat dan menyiapkan lubang tanam, Selain
itu, adanya ajir bermanfaat untuk membantu membedakan
antara tanaman yang
ditanam dengan tumbuhan lain yang tumbuh liar sehingga memudahkan kegiatan
pemeliharan (penyiangan lahan) pada
awal pertumbuhan- Foto: Aditya Hani
nya.

Gambar 18. Pemasangan ajir

4. Pembuatan Lubang Tanam
Lubang tanam dibuat pada tempat kedudukan ajir
dengan ukuran panjang x lebar x tinggi masing-masing 40 cm.

Gambar 19.
Lubang tanam

Foto: Aditya Hani

5. Pemberian Pupuk Kandang
Pada setiap lubang tanam ditambahkan pupuk kandang
matang yang ditandai dengan tekstur seperti tanah dan tidak
mengeluarkan bau. Masing-masing lubang tanam diberi pupuk sebanyak 5 kg.

Gambar 20. Pupuk
kandang yang sudah
Foto: Aditya Hani matang

D. Waktu Tanam
Penanaman sengon sebaiknya pada awal musim hujan
karena bibit ini peka terhadap kekeringan. Penanaman di luar
musim hujan dapat dilakukan, tetapi memerlukan penyiraman pagi dan sore.
Untuk mencegah gagal panen, hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan penanaman, antara lain:
 Pilih dan tanamlah bibit yang bagus dan segar;
 Upayakan jarak tanam dapat menjamin pertumbuhan pohon dengan baik;
 Upayakan perawatan intensif setelah bibit ditanam;
 Lakukan pemupukan (pupuk kandang atau organik);
 Lakukan kontrol seintensif mungkin, apalagi bila di
sekitarnya merupakan areal penggembalaan atau menjadi
tempat bermain;
 Hindari dari kebakaran lahan.

Gambar 21. Pertumbuhan sengon dengan jarak tanam yang
rapat mempunyai pertumbuhan kurang baik

E. Jarak Tanam Penting Diperhatikan
Saat penanaman sengon akan dimulai, muncul pertanyaan: berapa sih jarak tanam atau kerapatan pohon per
hektare yang ideal? Walaupun pada bagian sebelumnya telah
direkomendasikan jarak tanam, pengetahuan ini penting
diketahui karena akan terus digunakan untuk menghitung
biaya pengeluaran terkait dengan rencana luas lahan tanam
dan perkiraan harapan volume kayu yang akan dihasilkannya.
Selain itu, pengetahuan ini juga Anda perlukan atas kemungkinan komersialisasi pemanfaatan lahan dengan menanam
komoditas berupa tanaman bawah atau pohon lain tanpa
mengabaikan sengon sebagai tanaman pokoknya untuk tetap
dapat tumbuh dengan baik.
Jumlah tanaman yang diperlukan dan pilihan pemanfaatan lahan [selain tanaman pokok sengon] dapat Anda lihat
pada Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila
jarak tanam semakin besar, kesempatan penanaman jenis
tanaman lain pun semakin banyak, tetapi tentu saja semakin
sedikit jumlah pohon sengonnya. Kendati demikian, pengamatan dan informasi lapangan memperlihatkan bahwa pada
tegakan yang terlalu rapat, pertumbuhan pohon sengon
sangat lambat (Gambar 21). Oleh karena itu, jarak tanam
ternyata perlu diperlebar agar pohon sengon tumbuh baik
dan cepat. Untuk menghasilkan hasil lainnya (berupa buahbuahan, bunga, tanaman obat, atau tanaman pangan), pengaturan jarak tanam sengon 3 m x 4 m diyakini sudah cukup
baik bagi pertumbuhan sengon ataupun tanaman lainnya.

Tabel 1. Jumlah pohon sengon sesuai umur dan jarak tanam
Jarak
Umur Kerapatan Kemungkinan penanaman jenis
No. tanam
(tahun) (pohon/ha) lain di antara tanaman pokok
(m)
1.
3x2
0
1.666
Padi, jagung, & kacang-kacangan
2.
3x2
1
1.666
Padi, jagung, & kacang-kacangan
3.
3x2
2
1.666
Padi, jagung, & kacang-kacangan
4.
3x4
3
1.111
kapulaga, kakao, kopi, & pisang
5.
3x4
4
1.111
kapulaga, kakao, kopi, & pisang
6.
3x4
5
1.111
kapulaga, kakao, kopi, & pisang
7.
6x4
6
416
kapulaga, kakao, kopi, & pisang
8.
6x4
7
416
kapulaga, kakao, kopi, & pisang
9.
6x4
8
416
kapulaga, kakao, kopi, & pisang
10. 6 x 4
9
416
kapulaga, kakao, kopi, & pisang

Pohon sengon mampu tumbuh baik bersama pepohonan lainnya [lihat kembali Gambar 5]. Namun, hal yang
perlu diingat bahwa pengelolaan pengaturan jarak tanam
amat penting agar sengon dapat berkembang dengan baik.
Pohon sengon yang berjarak tanam lebar memberikan
performans sebagai pohon yang besar dengan banir yang
rendah (Gambar 22). Bagian banir ini pun dapat dihilangkan
sehingga menambah volume yang bisa dimanfaatkan (Gambar 23).
Saat tanaman sengon tumbuh dan berkembang menjadi
besar seiring semakin tua usia pohon, semakin besar pula
kebutuhan ruang dan daya dukung tanahnya. Sementara,
tidak semua lahan memiliki kesuburan yang homogen dan
dapat ditanami. Oleh karena itu, kerapatan pohon pun bisa
berbeda-beda.

Gambar 22. Pohon sengon yang tumbuh alami umur 12–13
tahun berdiameter setinggi dada sekitar 50 cm
Foto: Wesman Endom

Gambar 23. Banir yang tidak begitu tinggi dipotong dan takik
rebah bisa dilakukan hampir rata tanah. Setelah rebah, bagian
yang perlu dibuang cukup pendek dan berada di bawah banir

F. Kualitas Terubusan Penting Ditingkatkan
Apa itu terubusan? Terubusan adalah tunas yang tumbuh pada tunggak pohon bekas tebangan yang selanjutnya
akan tumbuh menjadi individu pohon yang besar. Beberapa
jenis pohon memang mempunyai kemampuan menghasilkan
terubusan dari tunggak bekas tebangan. Oleh karena itu, pada
saat penebangan, Anda sebaiknya masih menyisakan tunggak
sekitar 15 cm dari atas tanah. Pada umumnya, setiap tunggak
sengon dapat menghasilkan sebanyak 3–5 terubusan (Gambar
24). Namun, terubusan yang kita pelihara dalam satu tunggak
sebaiknya berjumlah 1–2 terubusan agar pohon yang dihasilkan mempunyai kualitas yang bagus. Sementara itu, sisa
terubusan dapat dilakukan pencangkokan untuk selanjutnya
dipindahkan atau ditanam di lokasi lain yang masih kosong.

a

b

Gambar 24. Contoh terubusan setelah beberapa saat penebangan
(a) dan pohon sengon yang tumbuh dari hasil memelihara terubusan (b)

Gambar 25. Tunggak penebangan sengon umur empat tahun yang
menghasilkan 3–5 terubusan

Salah satu kelebihan yang Anda dapatkan dari bisnis
sengon adalah pada saat setelah pemanenan, petani tidak
perlu menanam lagi tanaman baru karena terubusan/tunas
sengon akan muncul secara alami dari tunggak-tunggak bekas
tebangan. Tentu saja cara ini dirasa cukup murah, efektif, dan
efisien. Penggunaan bibit dari terubusan dan cangkokan
sengon banyak ditemui di daerah Ciamis dan Tasikmalaya
(Jawa Barat), serta Wonosobo (Jawa Tengah). Keuntungan
menanam sengon menggunakan bibit dari terubusan dan
cangkok, antara lain:

 Waktu lebih singkat dan harapan hidup lebih besar karena
sistem perakaran telah tumbuh di lahan tanam dengan
baik.
 Dapat dilakukan pemilihan calon pohon yang mana akan
dipilih dari sejumlah terubusan sehingga dapat dipanen
hasil yang cukup besar.
 Pohon yang tumbuh bisa lebih dari satu tanpa harus
menanam lagi dengan bibit atau benih.

Kayu sengon yang telah ditebang bisa menghasilkan
terubusan yang dapat dibiarkan tumbuh secara alami sehingga menjadi pohon besar. Terubusan yang dihasilkan dapat
mencapai 3–5 batang (Gambar 25). Anda dapat memilih satu
atau dua batang yang terbaik untuk dipelihara agar terus
tumbuh sehat sehingga menjadi pohon besar (Gambar 24b).
Sisa terubusan lainnya dapat Anda cangkok untuk ditanam
sebagai bibit cangkokan (Gambar 26). Contoh pertumbuhan
pohon sengon yang berasal dari bibit cangkokan yang pernah
ditanam di daerah Tasikmalaya dan terlihat sangat bagus
seperti pada Gambar 27.

Gambar 26. Cara mencangkok terubusan sengon

Foto: Wesman Endom

Gambar 27. Pohon sengon yang berasal dari bibit cangkokan

Bab V
Kiat Memelihara
Agar pohon tumbuh dengan baik, pemeliharaan sengon,
termasuk penjarangan, harus dilakukan dengan teratur dan
konsisten. Anda harus melakukan tahapan ini dengan baik
karena penjarangan amat penting dilakukan.
A. Memelihara dengan Teratur dan Konsisten
Pemeliharaan tanaman sengon yang perlu Anda lakukan meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, pemangkasan, penjarangan, serta pengendalian hama dan penyakit.
Pemeliharaan sengon harus dilakukan dengan teratur dan
konsisten. Tentu saja kecermatan dan kesabaran dibutuhkan
dalam menjalaninya.
Tanaman umur
dua bulan yang
tumbuh

1. Penyulaman
Penyulaman penting dilakukan untuk mengganti bibit yang
mati atau tumbuh merana di lapangan (Gambar 28). Penyulaman
dilakukan sekitar 2–3 minggu setelah penanaman dan masih dalam
musim penghujan agar pertumbuhan bibit sulaman tidak tertinggal dengan tanaman lain.

Tanaman
mati yang
perlu
dilakukan
penyulaman

Gambar 28. Penyulaman
Foto: Aditya Hani
tanaman sengon

2. Penyiangan
Dalam dua tahun pertama, tanaman harus dibersihkan
dari gulma dan alang-alang agar terbebas dari persaingan
hara sehingga pertumbuhan pohon tidak kerdil atau terhambat. Penyiangan (Gambar 29) perlu Anda lakukan secara rutin
pada dua bulan pertama. Hal ini dilakukan untuk membebaskan pohon dari alang-alang dan gulma. Setelah itu, penyiangan dilakukan secara periodik tiga bulanan. Pohon sengon
disiangi empat kali dalam setahun hingga pohon berumur dua
tahun. Kemudian, penyiangan dilakukan dua kali setahun
hingga berumur empat tahun bila daur/umur tebangnya mencapai usia lima tahun.
Bagaimana jika daur umur tebangnya lebih dari lima
tahun? Apabila umur tebang lebih dari lima tahun,
penyiangan masih perlu dilakukan minimal satu tahun sekali.
Tujuan penyiangan selain mengurangi adanya gangguan gulma, hal yang juga diharapkan adalah limbah hasil pembersihan dapat menjadi pupuk yang
menyuburkan tanaman sengon.

Foto: Aditya Hani

Gambar 29. Kegiatan
penyiangan gulma
pada tanaman sengon

3. Pendangiran
Pendangiran adalah upaya menggemburkan tanah di
sekitar pohon yang bertujuan memacu pertumbuhan pohon.
Pendangiran dilakukan pada pohon yang sudah berumur 1–3
tahun dan diutamakan apabila pertumbuhan pohon terlihat
tertekan atau pada lokasi yang tanahnya bertekstur berat
(mengandung liat tinggi). Pendangiran dapat Anda lakukan
dengan mencangkul tanah di sekitar pohon, tetapi jangan
terlalu dalam agar akar pohon [sebagai tanaman pokok] tidak
terpotong. Adapun waktu yang paling tepat adalah menjelang
musim hujan.
4. Pemupukan
Pemupukan pohon bertujuan memperbaiki tingkat kesuburan tanah agar pohon mendapatkan nutrisi yang cukup.
Waktu pemupukan tergantung pada kondisi iklim dan sebaiknya dilakukan menjelang atau awal musim hujan. Sebelum
pemupukan, tanah sekitar pohon perlu disiangi dan dibuat
lubang melingkar di sekeliling pohon pada jarak kisaran tajuk
pohon.
Pupuk diberikan di lubang pohon dan ditutup kembali
dengan tanah, terutama hal ini dilakukan untuk pupuk fosfat
dan kalium. Sengon membutuhkan unsur hara tinggi dan
semakin meningkat umur pohon, semakin meningkat pula
kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan sengon.
Pada tanah yang jelek, dosis pemupukan perlu lebih
tinggi dibandingkan dengan tanah yang relatif subur. Penentuan dosis pemupukan dapat Anda lakukan berdasarkan hasil
analisis jaringan pohon dan hasil analisis tanah, lalu keduanya
dibandingkan. Apabila tidak dilakukan analisis tanah awal,

pupuk dasar perlu diberikan berupa pupuk organik sebanyak
5 kg/pohon dan pupuk anorganik (NPK) sebanyak 50–100
g/pohon pada umur tanaman tiga bulan dan enam bulan
setelah tanam, serta apabila masih terdapat hujan. Pemupukan kedua sebaiknya diberikan sebanyak dua kali dosis
pemupukan yang pertama pada umur 12 bulan dan pada
enam bulan berikutnya hingga umur tiga tahun.
5. Pemangkasan
Pemangkasan adalah pembuangan cabang untuk memperoleh batang bebas cabang yang tinggi, lurus, dan bebas
dari mata kayu agar diperoleh manfaat ekonomi yang optimal.
Hal yang perlu Anda perhatikan, pemangkasan pohon sangat
diperlukan pada tahap awal pertumbuhan untuk memperoleh
kualitas batang yang lurus, terutama untuk tanaman sengon
yang memiliki kecenderungan membentuk percabangan.
Untuk mendapatkan batang pokok yang tunggal, pemangkasan dilakukan dengan membuang batang-batang kodominan, yaitu batang yang memiliki ukuran yang hampir sama
dengan batang pokok dan apabila dibiarkan akan tumbuh
menjadi batang pokok sejak tanaman masih muda (<6 bulan).
Luka bekas pemangkasan sebaiknya ditutup dengan bahan
penutup luka seperti ter atau parafin untuk menghindari kontak dengan penyakit.

Gambar 30. Tanaman sengon
muda yang memiliki banyak
cabang kodominan

Foto: Aditya Hani

Foto: Aditya Hani

Gambar 31. Pemangkasan
cabang kodominan

6. Penjarangan
Penjarangan adalah membuang individu-individu pohon yang tidak diinginkan. Pohon yang dipilih untuk dijarangi
adalah pohon-pohon yang terkena hama, batang cacat (bengkok, berlubang), dan tertekan (tajuk di bawah tajuk pohon
lain, tinggi kurang dari tinggi rata-rata). Kegiatan penjarangan

sebaiknya dilakukan pada musim kemarau karena sifatnya
penebangan.
Pada dasarnya, penjarangan juga dapat menghasilkan
tambahan pendapatan bagi Anda. Hal ini karena batang
sengon sudah mencapai diameter sekitar 6–9 cm sehingga
dapat digunakan untuk kayu bakar ataupun untuk bahan baku
pembuatan kertas. Penjarangan dilakukan pada saat tanaman
berumur 2–3 tahun pada saat tajuk antarpohon sudah saling
merapat. Penjarangan umumnya dilakukan pada pola tanam
monokultur.

Foto: Aditya Hani

Gambar 32. Pohon sengon yang tumbuh bengkok dan kerdil perlu
dijarangi

B. Penjarangan Penting Dilakukan
Kayu sengon akan mempunyai nilai jual yang tinggi bila
bebas cabang dan (log) yang panjang, serta diameter yang
besar. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kualitas tersebut dapat dilakukan dengan penerapan teknik budi daya yang
tepat. Pertumbuhan yang tinggi dan lurus akan diperoleh bila
penanaman awal dilakukan dengan jarak yang rapat
(misalnya 2 m x 3 m). Selanjutnya, apabila tajuk sudah saling
bersentuhan, penjarangan dilakukan untuk menghasilkan diameter batang yang besar. Jarak tanam yang rapat juga akan
memacu sengon mengurangi jumlah cabang paling bawah
melalui pruning secara alami. Namun, apabila tajuk sudah
mulai bersentuhan dan tidak dilakukan penjarangan, diameter sengon akan tetap memiliki ukuran yang kecil.
Pruning secara buatan juga dapat dilakukan bila cabang
sengon masih dirasa terlalu rendah. Petani pada umumnya
melakukan kegiatan pruning dengan tujuan memperoleh daun
sengon sebagai pakan ternak. Pruning sebaiknya dilakukan
pada musim kemarau untuk mengurangi risiko terserang
hama dan penyakit luka pada bekas cabang.
Ada dua tujuan mengapa jumlah pohon sengon yang
sudah tumbuh perlu dikurangi atau dilakukan penjarangan.
Pertama, penjarangan untuk membuang pohon-pohon yang
terserang penyakit, kerdil (abnormal), dan patah punggung
(Gambar 33). Kedua, kegiatan ini dapat mengurangi pohon
yang pertumbuhannya mendominasi tegakan lain. Kegiatan
penjarangan ini dilakukan pada tahun ke-2 atau ke-3, walau
biasanya belum menghasilkan nilai atau pendapatan. Realitanya, Anda bahkan harus siap mengeluarkan uang untuk
membiayai tenaga kerja melakukan penjarangan tersebut.

Namun demikian, apabila penjarangan dilakukan, pertumbuhan pohon-pohon yang ditinggalkan akan terpacu menjadi
lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih besar sehingga hilangnya
volume pohon-pohon yang dijarangi (ditebang) akan digantikan oleh pertambahan volume pohon-pohon yang tumbuh
setelah penjarangan.
Mengingat penjarangan cukup penting dilakukan, caranya pun harus benar dan perlu dipahami agar tidak salah
tindakan. Ada dua cara penjarangan, yaitu 1) penjarangan
pada pohon super, dan 2) penjarangan pada pohon di bawah
rata-rata, tetapi sudah laku di pasar, yaitu diameter >16 cm
(Duladi, 2010). Anda dapat melakukan penjarangan sebelum
panen sebanyak 1–3 kali atau lebih, tergantung pada kebutuhan. Penjarangan pada pohon super berorientasi untuk
mempercepat income (pemasukan kas), misalkan untuk memenuhi kebutuhaan hajatan, biaya sekolah, dan sebagainya
sehingga usia panen dipersingkat. Sementara itu, penjarangan
pohon di bawah rata-rata diameter berorientasi pada
optimalisasi riap kayu yang dihasilkan per hektare.
Bagi pengusaha yang mementingkan simpanan tanpa
mementingkan profit yang maksimal, penjarangan dengan
menebang pohon super lebih diutamakan untuk menyelamatkan kas keuangan. Proses produksi kayu pun dapat dilakukan
dengan panen yang dipersingkat. Bagi perusahaan yang
mementingkan profit maksimal, pendekatan penjarangan lebih diarahkan pada penebangan pohon di bawah rata-rata,
namun sudah laku di pasar (Duladi, 2010). Penjarangan
panen pohon-pohon super dilakukan pada umur pohon 3–4
tahun. Pada umur tersebut, pertumbuhan diameter pohon
super dapat mencapai >20 cm (sudah laku di pasar sebagai

kayu pertukangan) dan penjarangan berikutnya dapat dilakukan satu kali lagi atau panen langsung pada umur enam tahun.

Foto: Aditya Hani

Gambar 33. Sengon yang terkena karat puru pada batang ataupun cabang

Hal yang perlu diperhatikan bahwa penjarangan perlu
dilakukan secara hati-hati agar dampaknya tidak merusak pohon lain. Penjarangan harus dilakukan secara cermat dan
matang agar dampak negatif terhadap tegakan yang ada dapat
diminimalisasi. Penjarangan panen juga dapat dilakukan
dengan sistem tebang barisan 2:1, yaitu satu baris tebang dan
dua baris dipertahankan tetap hidup (Duladi, 2010). Cara ini
akan mempermudah dalam penebangan dan akan mengurangi potensi pohon yang rusak akibat tertimpa pohon yang
ditebang. Namun, cara ini akan mengurangi jumlah pohon
rata-rata.

Apabila sebaran pohon super secara acak merata pada
setiap barisan, jumlah pohon super hanya 30% dari jumlah
(persentase) pohon super yang ada atau sekitar 7–10% dari
pohon super. Sementara, pohon super lain yang tidak dapat
ditebang berada pada baris ke-2 dan ke-3 sebesar 20–23%.
Oleh karena itu, sistem panen dengan lebih dari satu kali
perlu dipikirkan dengan cermat, baik dan buruknya, serta
nilai ekonomi yang diharapkannya.
Ada beberapa alasan sistem panen lebih dari satu kali,
yaitu 1) hasil panen dapat memberikan supply dana perawatan selanjutnya, 2) mengurangi kerapatan pohon guna
memacu pertumbuhan dan perkembangan batang pohon agar
cepat besar, dan 3) mengurangi
risiko karena tidak ada jaminan
pohon yang sudah layak panen
akan hidup terus, aman, dan pertumbuhannya bertambah naik.

Gambar 34. Pohon sengon yang
tumbuh tinggi dengan bebas cabang
±20 m

Apabila dipelihara dengan
teratur dan konsisten, pohon
sengon dewasa bisa mencapai
tinggi total 40 m dan tinggi
bebas cabang 20 m (Gambar 34).
Diameter pohon dapat mencapai
100 cm, bahkan lebih, dengan
tajuk lebar mendatar. Ciri yang
sering ditemui di lapangan, kanopi sengon cenderung memiliki
bentuk seperti kubah atau payung pada tempat yang terbuka.
Sengon ini pada umumnya tidak

berbanir, meskipun kadang dijumpai pohon dengan banir
rendah di lapangan (Gambar 35). Permukaan kulit batangnya
berwarna putih, abu-abu, atau kehijauan, bertekstur halus,
dan sedikit beralur dengan garis-garis lentisel memanjang.

Gambar 35. Contoh pohon sengon yang berbanir rendah

Bab VI
Kiat Mengatasi Hama
dan Penyakit
Hama dan penyakit dapat menyebabkan kehilangan
hasil yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Secara umum, seorang pengusaha sengon atau pohon
jenis apapun rata-rata kehilangan hasil akibat serangan hama
dan penyakit mencapai 30%. Biaya, tenaga, dan waktu yang
telah dicurahkan untuk menanam pada akhirnya menjadi siasia jika permasalahan hama dan penyakit ini diabaikan.
A. Pengertian Hama dan Penyakit
Hama diartikan sebagai semua binatang yang dapat
menimbulkan kerugian pada tanaman, seperti serangga,
bajing, tikus, babi, dan rusa. Namun, karena sebagian besar
hama yang menyerang adalah serangga maka hama sering
diidentikkan dengan serangga. Sementara itu, penyakit pada
tanaman diartikan sebagai kerusakan proses fisiologis yang
disebabkan oleh suatu tekanan atau gangguan yang terus
menerus dari penyebab utama (biotik atau abiotik) yang
mengakibatkan aktivitas sel atau jaringan menjadi abnormal,
serta digambarkan dalam bentuk patologi yang khas yang
disebut gejala atau tanda (Anggraeni et al,, 2010)

B. Hama yang Sering Menyerang Sengon
1. Ulat Kantong
Hama ulat kantong merupakan hama perusak daun
yang ganas. Serangan hebat oleh hama ini dapat mengakibatkan tanaman menjadi gundul (defoliasi). Pada beberapa
kasus, hal ini bahkan mengakibatkan kematian jika terjadi
pada musim kemarau yang panjang. Meskipun bersifat
sporadis, beberapa perusahaan di Sumatera melaporkan
adanya serangan yang cukup berat akibat hama ini (Nair &
Sumardi, 2000). Hasil survei (Gambar 36) pada tanaman
sengon petani di Sukabumi (Jawa Barat) juga mendeteksi
adanya serangan ulat kantong yang dapat menyebabkan
kematian pohon (Krisnawati et al., 2011). Ada empat jenis
hama ulat kantong yang diketahui menyerang sengon yang
perlu Anda waspadai, yaitu Pteroma plagiophelps, Psyche sp.,
Amatissa sp., dan Cryptothelea sp (Gambar 36). Di antara
empat jenis ini, Pteroma plagiophelps merupakan jenis hama
ulat kantong yang paling merusak.
2. Penggerek Batang Boktor
Hama penggerek batang boktor (Xystrocera festiva)
(Gambar 37) pada umumnya menyerang tanaman sengon
yang berumur dua tahun ke atas. Persentase pohon yang
terserang dilaporkan meningkat dengan bertambahnya umur
(Matsumoto, 1994). Serangan ringan dari hama ini dapat
menyebabkan penurunan kualitas kayu secara signifikan,
sedangkan serangan berat dapat menyebabkan kematian
pada tanaman. Penggerek batang menyerang hampir pada
sebagian besar tanaman sengon di Jawa dan Sumatera. Tingkat serangannya lebih tinggi di Jawa, yang mana budi daya

sengon sudah dilakukan cukup lama (Hardi et al., 1996).
Persentase serangan hama ini pada suatu tegakan sengon
umumnya rendah, tetapi dampak yang dihasilkan sangat
merugikan. Perkiraan kerugian tanaman sengon di Jawa
Timur akibat serangan hama ini sekitar 12% jika tanaman
dipanen umur empat tahun dan sekitar 74% jika dipanen
setelah delapan tahun (Notoatmodjo, 1963).
3. Uret
Hama uret (Gambar 39) merupakan hama pemakan
akar tanaman. Serangan pada tanaman muda dapat menyebabkan kematian, terutama tanaman yang baru ditanam.
Serangan uret banyak dijumpai pada kondisi tanah berpasir.
Hama ini bersifat polifag yang artinya dapat menyerang
berbagai jenis tanaman. Setidaknya, ada tiga jenis hama uret
yang menyerang sengon yang perlu Anda waspadai, yaitu
Lepidiota stigma, Leucopholia rorida, dan Holotrichia helleri.
4. Kupu Kuning (Eurema sp.)
Hama yang juga dikenal dengan hama kupu kuning ini
(Gambar 40) menyerang daun sengon. Pada tanaman muda,
serangan hebat dari hama ini dapat menyebabkan tanaman
gundul sehingga mengganggu pertumbuhan. Eurema blanda
merupakan jenis yang paling banyak menyerang sengon
dibandingkan dengan E. hecabe dan jenis lainnya. Larva kupukupu kuning juga dilaporkan menyerang persemaian di
Sumatera dan Jawa yang menyebabkan bibit gundul (Irianto
et al., 1997), tetapi efek serangannya tidak merugikan secara
ekonomi.
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Gambar 36. Tanda serangan awal hama ulat kantong (tajuk seperti
terbakar) (a); Tanaman gundul akibat serangan ulat kantong (b); dan
jenis-jenis hama ulat kantong: Pteroma sp (c), Amatissa sp (d),
Cryptothelea sp (e)
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Gambar 37. Tanda serangan hama boktor, seperti adanya serbuk di
permukaan batang (a); dan dampak serangan hama boktor(b & c)
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Gambar 38. Hama penggerek boktor: bentuk larva pada batang (a) dan
serangga dewasa (b)
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Gambar 39. Tanda serangan hama uret (daun mulai menguning) (a), Akar
tanaman yang habis dimakan (b), dan larva uret (c)

c

c

a
a

b
c

Foto: Lelana & Anggraeni

Gambar 40. Tanda serangan hama uret (a & b); larva dan kupu
kuning dewasa (c)

C. Penyakit yang Sering Menyerang Sengon
1. Karat Puru
Penyakit karat puru (Gambar 41) merupakan penyakit
yang paling merugikan saat ini. Penyebab penyakit ini yaitu
cendawan Uromycladium sp. Penyakit karat puru sudah
menyebar di hampir seluruh wilayah pertanaman sengon,
seperti di Jawa, Bali, dan Lampung. Penyakit ini menyerang
sengon pada semua tingkatan umur, mulai dari bibit hingga
pohon siap panen. Gejala penyakit ini adalah terbentuknya
puru, yaitu benjolan-benjolan berwarna coklat yang dapat
terjadi pada daun, ranting, cabang, ataupun batang. Serangan
berat pada bibit atau tanaman muda dapat menyebabkan
tanaman kerdil hingga mati. Pada tanaman dewasa, serangan
yang terjadi pada batang dapat menyebabkan pohon rentan
roboh.
2. Rebah Kecambah
Penyakit rebah kecambah menyerang sengon pada
tingkat semai. Serangan dapat terjadi pada benih yang belum
berkecambah ataupun beberapa minggu setelah berkecambah. Gejala rebah kecambah diawali pada pangkal batang
atau leher akar yang menjadi busuk, kemudian tanaman
rebah dan akhirnya mati dalam waktu yang relatif singkat.
Penyakit rebah kecambah dapat disebabkan oleh berbagai
jenis cendawan, antara lain Phytium sp., Rhizoctonia sp.,
Fusarium sp, Lasiodiplodia sp, Phytophthora sp, dan
Cylindrocladium sp.
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Gambar 41. Gejala karat puru pada sengon: gejala pada tanaman muda (a);
gejala pada batang (b); pohon tumbang akibat karat puru (c); puru muda (d);
dan puru dewasa (e)

Foto: Anggraeni

Gambar 42. Gejala penyakit rebah kecambah

3. Akar Merah
Penyakit akar merah disebabkan oleh jenis cendawan
Ganoderma sp (Gambar 43). Gejala yang terlihat adalah
tanaman layu dan akhirnya mati. Tubuh buah cendawan
Ganoderma sp sering dijumpai pada pangkal batang. Umumnya, serangan penyakit ini baru diketahui pada tanaman yang
sudah siap panen. Padahal, serangan ini sebenarnya terjadi
sejak tanaman masih muda, namun setelah beberapa tahun
kemudian gejala luar dari penyakit tersebut baru tampak. Hal
ini tentu saja harus Anda waspadai.

Sumber: Anggraeni et al. (2010)

Gambar 43. Tubuh buah Ganoderma sp yang muncul pada
pangkal batang

D. Mengatasi Hama
1. Ulat Kantong
 Serangan ulat kantong yang hebat umumnya terjadi pada
musim kemarau. Untuk itu, kegiatan monitoring perlu
ditingkatkan pada awal musim kemarau.
 Secara budi daya, pengendalian dapat dilakukan dengan
menggunakan tanaman penghasil insektisida nabati,
seperti mimba dan suren sebagai tanaman campuran.
Tanaman ini dapat berfungsi sebagai penghalang penyebaran ulat kantong.
 Secara kimiawi, pengendalian dapat dilakukan dengan
pestisida kimia ataupun pestisida hayati yang diaplikasikan sebelum serangan terjadi atau pada awal terjadinya
serangan. Karena ulat dilindungi kantong, penggunaan
insektisida racun perut lebih efektif dibandingkan dengan
racun kontak. Pestisida kimia yang dapat digunakan di
antaranya insektisida yang berbahan aktif dimehipo dan
dimetoat dengan dosis 2–4 ml/liter. Sementara itu,
pestisida hayati yang dapat digunakan di antaranya
Bacillus thuringiensis. Aplikasi dapat dilakukan dengan
penyemprotan untuk tanaman muda yang tingginya masih
terjangkau, sedangkan aplikasi untuk tanaman dewasa
yang terlalu tinggi, injeksi batang dan fogging dapat
dilakukan.
2. Penggerek Batang Boktor
 Secara mekanik, pengendalian dapat dilakukan dengan
melokalisasi pohon yang terserang. Apabila serangan
berat sudah terjadi, pohon sebaiknya ditebang. Namun,
apabila serangan baru dimulai, kulit batang dapat disayat

untuk mengambil larva boktor. Menurut Kasno & Husaeni
(2002), pencegahan penyebaran hama dapat dilakukan
bersamaan dengan kegiatan penjarangan, yaitu dengan
membuang pohon-pohon yang terserang. Metode ini dapat
mengurangi tingkat serangan sekitar 4–10%.
 Secara hayati, pengendalian dapat dilakukan dengan
menginjeksikan 20 ml suspensi bakteri B. thuringiensis
(dosis 1–2 g/liter) atau spora cendawan Beauveria
bassiana atau Metarhizium anisopliae (dosis 50 g/liter) ke
dalam lubang gerek. Cara ini dapat diaplikasikan pada
lubang gerek yang masih terjangkau dan tidak terlalu
banyak. Menurut Kasno & Husaeni (2002), pengendalian
hama boktor juga dapat dilakukan menggunakan musuh
alaminya, seperti Anagyrus sp yang merupakan parasit
boktor.
 Secara kimiawi, pengendalian dapat dilakukan menggunakan insektisida sistemik dengan metode injeksi
batang.
Pengendalian hama (boktor) terpadu dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut (Kasno & Husaeni, 2002):
 pemeriksaan secara berkala (tiga bulanan) selama serangan awal terdeteksi dan kulit dari bagian batang yang
terinfeksi dikupas untuk membunuh larvanya;
 penjarangan setiap tahun untuk mengambil pohon-pohon
yang terinfeksi;
 melepaskan telur yang bersifat parasit (Anagyrus sp).

3. Uret
 Secara hayati, pengendalian dapat dilakukan menggunakan cendawan entomopatogenik Metarhizium anisopliae.
Aplikasi dilakukan pada waktu penanaman dengan
mencampur tanah di sekitar perakaran dengan spora M.
Anisopliae dosis 20 g/m2 area.
 Secara kimiawi, pengendalian dapat dilakukan dengan
mengaplikasikan insektisida berbahan aktif karbofuran di
sekitar lubang tanam.
 Secara fisik, pengendalian dapat dilakukan dengan aplikasi
perangkap lampu (light trap) untuk menangkap serangga
dewasa (kumbang).
4. Kupu Kuning
 Secara hayati, pengendalian hama Eurema sp. dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida berbahan aktif
Bacillus thuringiensis atau menggunakan fungi entomopatogenik Beauveria bassiana. Aplikasi dilakukan dengan
penyemprotan secara langsung dengan dosis 1–2 g/liter.
 Hama dapat dikendalikan secara manual dengan cara
membuang bagian yang terserang dan membakarnya.
E. Mengatasi Penyakit
1. Karat Puru
 Kebanyakan bibit yang beredar di pasaran tidak diketahui
asal usulnya secara jelas. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya
melakukan pembibitan sendiri untuk mencegah terjadinya
infeksi patogen penyebab karat puru. Cendawan penyebab

karat puru dapat terbawa benih sehingga pencegahannya
dapat Anda mulai dengan merendam benih sengon dengan
fungisida sebelum disemai. Pada tingkat semai, pencegahan selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan
pestisida nabati, seperti cuka kayu dan mimba. Sementara
itu, penyemprotan secara rutin dengan fungisida sistemik
dapat dilakukan pada tanaman muda.
 Secara budi daya, pengendalian penyakit karat puru dapat
dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menghindari
menanam sengon pada daerah epidemi penyakit karat
puru, melakukan rotasi tanaman sengon dengan jenis lain,
dan menggunakan pola tanam campuran.
 Secara mekanik, pengendalian dilakukan dengan memangkas cabang yang terserang karat puru, kemudian menguburnya pada tempat yang agak jauh dengan lokasi tanam.
 Secara kimiawi, pengendalian pada batang yang terserang
dapat dilakukan dengan mengoleskan campuran belerang
dan kapur (1 kg:100 g untuk 10 liter air), atau menggunakan ter pada batang.
2. Rebah Kecambah
 Secara hayati, pengendalian dapat dilakukan menggunakan cendawan antagonis Trichoderma sp dan Gliocladium
sp. Aplikasi dilakukan dengan mencampur media dengan
cendawan antagonis tersebut dengan dosis 20–25 g per
polybag.
 Secara fisik, pengendalian dapat dilakukan dengan sterilisasi media tumbuh dengan menjemur selama beberapa
hari atau menggorengnya.

3. Akar Merah
 Secara mekanik, pengendalian dapat dilakukan dengan
memusnahkan tunggul yang terserang dan membuat parit
isolasi untuk tanaman yang terinfeksi.
 Secara hayati, pengendalian dapat dilakukan menggunakan cendawan antagonis Trichoderma sp yang diaplikasikan pada waktu pembibitan (25 g/bibit) ataupun penanaman (100–200 g/tanaman).

Bab VII
Kiat Menaksir Volume Pohon
Pertumbuhan atau riap pohon diukur berdasarkan nilai
penambahan ukuran atau dimensi pohon hingga waktu tertentu. Sebelum pohon dijual kepada pembeli perorangan atau
perusahaan, pemilik atau penjual sangat penting untuk
mengetahui berapa volume pohon yang akan dijual. Volume
pohon yang akan dijual dapat diketahui dengan cara menaksirnya berdasarkan diameter dan tinggi pohon.
A. Memahami Pertumbuhan (Riap) Pohon
Pertumbuhan atau riap pohon merupakan penambahan
dimensi pohon hingga waktu tertentu yang meliputi diameter,
tinggi pohon, luas bidang dasar, dan volume. Riap pohon
sengon bergantung pada berbagai faktor, antara lain kesuburan tanah, ketersediaan air, ada tidaknya gangguan hama
atau penyakit, kebakaran, dan gangguan ternak. Penambahan
riap sengon yang cepat terjadi pada pohon saat berumur
muda (≤5 tahun) dan sebaliknya melamban saat berumur tua
(>5 tahun).
Terdapat dua metode perhitungan untuk mengetahui
riap pohon, yaitu riap rerata tahunan (mean annual
increment/MAI) dan riap rerata tahun berjalan (current
annual increment/CAI). Masing-masing metode tersebut dihitung dengan rumus:

Informasi mengenai MAI dan CAI sudah tersedia pada
“Tabel Tegakan Kayu Sengon”. Tabel tegakan kayu adalah
tabel yang berisi informasi, antara lain umur, diameter rerata,
tinggi pohon rerata, jumlah pohon per hektare, volume pohon
per hektare, MAI, dan CAI pada lahan dengan bonita (kelas
kesuburan tanah) tertentu (I, II, III, dan IV). Bonita yang
tinggi menunjukkan kelas kesuburan tanah yang tinggi; sebaliknya, bonita yang rendah menunjukkan kelas kesuburan
tanah yang rendah. Tabel tegakan kayu sengon pada Bonita I–
IV disajikan pada Tabel 2 hingga Tabel 5.
Tabel 2. Tabel tegakan kayu sengon pada Bonita I
Umur
(tahun)

Jumlah
(pohon/
ha)

Tinggi
rerata
(m)

2

1.240

3

995

4

790

5

610

14,4

6

465

17,8

7

360

8

280

2,4

Diameter
rerata
(cm)

Volume
pohon
(m3/ha)

MAI
CAI
(m3/ha) (m3/ha)

5,3

5

2,5

6,7

8,1

22

7,3

17

10,8

10,7

48

12,0

26

13,8

85

17,0

37

16,9

131

21,8

46

20,8

19,9

187

26,7

56

23,2

23,1

250

31,2

63

9

230

25,0

25,8

313

34,8

63

10

190

26,6

28,7

378

37,8

65

11

170

27,8

30,9

440

40,0

62

12

160

28,6

32,5

502

41,8

62

Sumber: Suharlan, Sumarna, Sudiono, & Lembaga Penelitian Hutan (1993)

Tabel 3. Tabel tegakan kayu sengon pada Bonita II
Umur
(tahun)

Jumlah
(pohon/
ha)

Tinggi
rerata
(m)

Diameter
rerata
(cm)

Volume
pohon
(m3/ha)

2

1.075

5,2

7,2

14

7,0

3

800

10,4

10,6

45

15,0

MAI
CAI
(m3/ha) (m3/ha)

31

4

595

14,8

14,0

86

21,5

41

5

440

18,7

17,5

138

27,6

52

6

330

22,0

20,9

200

33,3

62

7

250

24,5

24,7

269

38,4

69

8

200

26,4

28,1

337

42,1

68

9

170

27,8

31,0

403

44,8

66

10

150

29,0

33,6

466

46,6

63

11

140

30,0

35,3

525

47,7

59

12

130

30,9

36,9

583

48,5

58

Sumber: Suharlan et al. (1993)

Tabel 4. Tabel tegakan kayu sengon pada Bonita III
Umur
(tahun)

Jumlah
(pohon/
ha)

Tinggi
rerata
(m)

Diameter
rerata
(cm)

Volume
pohon
(m3/ha)

2

915

8,2

9,1

30

15,0

3

645

14,1

13,2

75

25,0

MAI
CAI
(m3/ha) (m3/ha)

45

4

425

19,3

17,9

137

34,0

62

5

275

23,6

23,4

215

43,0

78

6

195

26,7

28,6

293

48,8

78

7

160

28,6

32,1

361

51,6

68

8

140

29,9

35,0

423

52,9

62

9

125

30,8

37,5

481

53,4

58

10

115

31,5

39,5

533

53,3

52

11

110

32,0

40,5

584

53,1

51

12

110

32,4

41,1

635

52,9

51

Sumber: Suharlan et al. (1993)

Tabel 5. Tabel tegakan kayu sengon pada Bonita IV
Umur
(tahun)

Jumlah
(pohon/
ha)

Tinggi
rerata
(m)

Diameter
rerata
(cm)

Volume
pohon
(m3/ha)

2

775

11,1

11,0

47

23,5

3

465

18,0

16,6

114

38,0

MAI
CAI
(m3/ha) (m3/ha)

67

4

280

23,4

23,0

197

49,2

83

5

180

27,5

30,1

281

56,2

84

6

135

30,0

35,8

355

59,2

74

7

120

31,6

39,1

416

59,4

61

8

110

32,8

41,5

469

58,6

53

9

100

33,6

44,0

516

57,3

47

10

100

34,2

44,4

559

55,9

43

11

100

34,6

44,6

599

54,4

40

12

95

34,8

46,0

630

52,5

31

Sumber: Suharlan et al. (1993)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pohon umur lima tahun
pada Bonita I memiliki tinggi rerata 14,4 m dan diameter
rerata 13,8 cm. Tabel 3 menunjukkan bahwa pohon umur
lima tahun pada Bonita II memiliki tinggi dan diameter rerata
yang lebih tinggi, yaitu berturut-turut 18,7 cm dan 17,5 cm.
Sementara itu, pada Tabel 4 dan Tabel 5, pohon umur lima
tahun pada Bonita III dan Bonita IV memiliki tinggi dan
diameter rerata yang lebih tinggi lagi. Pohon umur lima tahun
pada Bonita III memiliki tinggi rerata 23,6 m dan diameter
rerata 23,4 cm, sedangkan pada Bonita IV, tinggi reratanya
27,5m dan diameter reratanya 30,1cm.
Setelah penjarangan, jumlah pohon per hektare pada
Bonita I sebanyak 610 pohon (Tabel 2), Bonita II sebanyak
440 pohon (Tabel 3), Bonita III sebanyak 275 pohon (Tabel
4), dan Bonita IV sebanyak 180 pohon (Tabel 5). Dengan

jumlah pohon sebanyak itu, volume pohon per hektare pada
Bonita I dan Bonita II berturut-turut sebesar 85 m3/ha (Tabel
2) dan 138 m3/ha (Tabel 3). Volume ini lebih kecil dibandingkan dengan volume pada Bonita III dan Bonita IV, yaitu
berturut-turut sebesar 215 m3/ha (Tabel 4) dan 281 m3/ha
(Tabel 5). Itulah sebabnya kesuburan lahan penting diperhatikan.
Dengan menggunakan rumus di atas, nilai MAI dan CAI
pohon dengan umur dan bonita yang berbeda dapat dihitung.
Sebagai contoh, riap pohon rerata tahunan (MAI) umur lima
tahun pada Bonita I sebesar 17,0 m3/ha/tahun yang diperoleh dari volume pohon per hektare (85 m3/ha) dibagi umur
pohon (lima tahun), sedangkan riap pohon rerata tahun
berjalan (CAI) sebesar 37 m3/ha yang diperoleh dari volume
pohon per hektare (85 m3/ha) saat pohon umur lima tahun
dikurangi dengan volume pohon per hektare (48 m3/ha) saat
pohon umur empat tahun. Dengan cara yang sama, nilai MAI
dan CAI pohon dengan umur yang berbeda dan bonita yang
lebih tinggi dapat diketahui.
Dari Tabel 2 hingga Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa
volume pohon per hektare semakin besar dengan bertambahnya umur, tetapi pertambahannya (MAI atau CAI) hingga pada
umur tertentu menurun dan semakin kecil. Sebagai contoh,
pohon sengon yang diusahakan pada lahan seluas satu
hektare dengan Bonita I saat berumur dua tahun memiliki
volume sebesar 5 m3/ha; tetapi saat berumur lima tahun,
volumenya meningkat menjadi 85 m 3/ha (Tabel 2). Pertambahan volume pohon masih terus meningkat, baik MAI
maupun CAI, hingga umur lima tahun. Pertambahan CAI mulai
menurun sejak umur 11 tahun, sedangkan nilai MAI menun-

jukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang relatif lebih
kecil (Tabel 2).
Pemahaman tentang pertumbuhan atau riap pohon
akan membantu Anda untuk memberikan perlakuan (treatment) secara tepat dan benar terhadap pohon agar dapat
tumbuh lebih baik. Tabel Tegakan Kayu Sengon yang disampaikan dapat dijadikan pedoman dalam mengamati pertumbuhan pohon sengon yang sedang diusahakan. Pertama,
pemilik sengon perlu mengenali posisi lahan yang sedang
diusahakan, apakah termasuk ke dalam kategori Bonita I,
Bonita II, Bonita III, atau Bonita IV. Kedua, berdasarkan bonita
yang telah diketahui, pemilik sengon dapat menetapkan
intensitas pemeliharaan yang diperlukan agar pertumbuhan
sengon seperti yang diharapkan.
Tinggi sengon dapat mencapai 7 m dalam waktu satu
tahun, 16 m dalam waktu tiga tahun, dan 33 m dalam waktu
sembilan tahun (Bhat et al., 1998). Selanjutnya, Kurinobu et
al. (2007) melaporkan bahwa pohon sengon yang berumur 3–
5 tahun pada areal Perhutani di Kediri (Jawa Timur) memiliki
diameter rerata 11,3–18,7 cm (diameter maksimum 25,8 cm)
dan tinggi rerata 11,7–20,5 m (tinggi maksimum 23,5 m).
Pohon sengon rakyat di Ciamis umur tiga tahun
memiliki diameter sekitar 3,4–16,7 cm (diameter maksimum
36,0 cm) dan tinggi sekitar 3,9–19,6 m (tinggi maksimum
27,0 m). Di lokasi yang sama, pohon sengon yang berumur 5–
10 tahun memiliki diameter sekitar 8,7–40,1 cm dan tinggi
sekitar 9,9–27,9 m. Pohon-pohon sengon yang berumur lebih
tua (12 tahun) memiliki diameter sekitar 24,6–74 cm dan
tinggi sekitar 15,3–36,2 m (Krisnawati et al., 2011).

Sumarna (1961) melaporkan bahwa dari 134 petak
contoh yang dibuat pada tempat tumbuh berkualitas sedang
di beberapa lokasi di Kediri (Jawa Timur) dan Bogor (Jawa
Barat), tercatat prediksi pertumbuhan sengon hingga umur
lima tahun, yaitu pertumbuhan tinggi rerata sekitar 4
m/tahun dan kemudian menurun dengan bertambahnya
umur. Pada umur 8–9 tahun, pertumbuhan tinggi rerata tiap
tahun menurun menjadi sekitar 1–1,5 m; kemudian, pertumbuhannya menjadi hanya sekitar 1 m pada umur 10 tahun.
Kecenderungan tersebut juga terjadi pada pertumbuhan atau
riap diameter, meskipun riap diameter berfluktuasi. Riap
diameter rerata hingga umur enam tahun mencapai sekitar
4–5 cm/tahun. Pada umur 8–9 tahun, riap diameter rerata
mencapai sekitar 3–4 cm dan setelah itu, riap diameter mulai
menurun secara perlahan.
Pohon sengon biasanya ditebang pada umur 5–7 tahun.
Pada umur tersebut, diameter dan tingginya bervariasi, antara lain tergantung pada kesuburan lahan, kualitas bibit, dan
perlakuan selama pemeliharaan. Pada pertengahan tahun
2010 lalu, seorang Peneliti Utama Bioteknologi LIPI, Enny
Sudarmonowati, menyebutkan bahwa penggunaan bibit
sengon transgenik memiliki pertumbuhan lebih cepat 1,5x
dari sengon biasa. Dengan demikian, apabila sengon biasa
umur panennya 5–7 tahun, umur panen sengon transgenik
hanya 3–5 tahun (Sudarmonowati, 2010).

B. Mengukur Diameter dan Tinggi Pohon
1. Mengukur Diameter
Pengukuran diameter atau keliling setinggi dada harus
dilakukan sesuai dengan posisi dan keberadaan pohon dan
menggunakan alat ukur tertentu. Jenis-jenis alat yang dapat
Anda gunakan untuk menggukur diameter atau keliling setinggi dada, antara lain phi-band, pita meteran, caliper, atau
“Wesyan”. Tahapan mengukur keliling atau diameter pohon
menggunakan alat phi-band atau pita meteran adalah sebagai
berikut:
1. Memperhatikan keberadaan pohon: apakah posisi pohon
berada pada permukaan tanah miring (Gambar 44) atau
permukaan tanah datar (Gambar 45).
2. Mengukur keliling pohon pada batang setinggi dada (±137
cm) menggunakan phi-band atau pita meteran (Gambar
46).
3. Membaca angka pada phi-band atau pita meteran: berapa
cm keliling batang pohon yang diukur.
4. Menghitung diameter pohon dengan menggunakan rumus
ukuran keliling (cm) dibagi dengan angka 3,14.

Gambar 44. Posisi pohon pada permukaan tanah miring

Gambar 45. Posisi pohon pada permukaan tanah datar

Gambar 46. Cara pengukuran keliling pohon berdiri menggunakan
alat pita meteran

2. Mengukur Tinggi
Pengukuran tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat, antara lain Haga, Biterlich, dan Christen
meter. Jika alat-alat tersebut tidak tersedia, cara lain bisa
Anda lakukan. Pengukuran tinggi pohon dapat dilakukan
dengan menggunakan tongkat dari bambu atau kayu dengan
panjang tertentu, misalkan tiga meter. Caranya, tongkat
tersebut diletakkan pada pohon seperti terlihat pada Gambar
47. Tinggi pohon kemudian ditaksir dengan cara menghitung
panjang tongkat hingga mencapai batang bebas cabang atau
tinggi total menggunakan rumus sebagai berikut:

Gambar 47. Mengukur tinggi pohon berdiri menggunakan tongkat

C. Menaksir Volume Pohon
Sebelum pohon dijual kepada pembeli perorangan atau
perusahaan, penjual sengon sebaiknya mengetahui bagaimana cara menaksir volume pohon yang akan dijualnya. Volume
pohon yang akan dijual dapat ditaksir menggunakan [setidaknya] dua cara yang lazim digunakan dan perlu Anda ketahui,
yaitu 1) rumus perhitungan volume pohon, dan 2) Tabel
Tegakan Kayu Sengon.
1. Menggunakan Rumus Perhitungan Volume Pohon
Volume pohon sengon yang akan dijual dapat dihitung
menggunakan rumus perhitungan volume pohon sengon,
sebagai berikut:
 Jika menggunakan diameter pohon, rumusnya yaitu:

V = 0,25 x 3,14 x (DBH/100)2 x T x 0,7
atau
 Jika menggunakan keliling pohon, rumusnya yaitu:

V = 0,25*3,14 x (K/3,14/100)2 x T x 0,7
Keterangan:
V
= volume pohon bebas cabang (m3)
DBH = diameter pohon setinggi dada [±1,35m] (cm)
K
= keliling setinggi dada (cm)
T
= tinggi pohon [tinggi bebas cabang atau tinggi total
untuk pohon diameter ≤3 cm] (m)

2. Menggunakan Tabel Tegakan Kayu Sengon
 Menyiapkan Tabel Tegakan Kayu Sengon.
 Memperkirakan tingkat kesuburan tanah yang digunakan
untuk bisnis sengon (Bonita I, II, III, atau IV); semakin
tinggi bonita, semakin subur tanah.
 Memperhatikan data volume pohon dan jumlah pohon per
hektare pada Tabel Tegakan Kayu Sengon, kemudian membagi volume pohon per hektare dengan jumlah pohon per
hektare untuk memperoleh volume pohon (m3/pohon;
pohon bebas cabang). Selanjutnya, membuat Tabel Volume
Pohon seperti Tabel 6 dan Tabel 7.
 Mengukur diameter atau keliling pohon yang akan dijual
pada ketinggian setinggi dada.
 Mencocokkan data diameter atau keliling pohon hasil
pengukuran dengan data yang sama yang terdapat pada
Tabel Volume Pohon yang telah dibuat. Selanjutnya, menemukan volume pohon (m3/pohon) yang sesuai dengan
data diameter atau keliling pohon hasil pengukuran.
Sebagai contoh, hasil ukur keliling sebuah pohon berdiri pada Bonita I [misalkan] diperoleh angka 82 cm. Namun,
karena angka 82 cm tidak ada pada Tabel Volume Pohon
(Tabel 6), penentuan volume pohonnya (m 3/pohon) dapat
mengambil angka yang terdekat, yakni 81,0 cm. Pada Tabel
Volume Pohon (Tabel 6), terlihat bahwa volume pohon
berdiri (bebas cabang) dengan keliling 81,0 cm adalah 1,3609
m3/pohon. Dengan demikian, volume sebuah pohon berdiri
(bebas cabang) dengan keliling 81,0 cm diduga 1,3609 m3.

Tabel 6. Volume kayu sengon pada Bonita I–II
Bonita I
DiaVolume
Umur Kelling
Tinggi
meter
(m3/
(tahun) (cm)
(m)
(cm)
pohon)
2
16,6
5,3
2,4 0,0040

Bonita II
DiaVolume
Umur Kelling
Tinggi
meter
(m3/
(tahun) (cm)
(m)
(cm)
pohon)
2
22,6 7,2
5,2 0,0130

3

25,4

8,1

6,7

0,0221

3

33,3 10,6

10,4

0,0563

4

33,6 10,7

10,8

0,0608

4

44,0 14,0

14,8

0,1445

5

43,3 13,8

14,4

0,1393

5

55,0 17,5

18,7

0,3136

6

53,1 16,9

17,8

0,2817

6

65,6 20,9

22,0

0,6061

7

62,5 19,9

20,8

0,5194

7

77,6 24,7

24,5

1,0760

8

72,5 23,1

23,2

0,8929

8

88,2 28,1

26,4

1,6850

9

81,0 25,8

25,0

1,3609

9

97,3 31,0

27,8

2,3706

10

90,1 28,7

26,6

1,9895

10

105,5 33,6

29,0

3,1067

11

97,0 30,9

27,8

2,5882

11

110,8 35,3

30,0

3,7500

12
102,1 32,5 28,6 3,1375
12
Sumber: Suharlan et al. (1993) (modifikasi)

115,9 36,9

30,9

4,4846

Tabel 7. Volume kayu sengon pada Bonita III–IV
Bonita III
DiaVolume
Umur Kelling
Tinggi
meter
(m3/
(tahun) (cm)
(m)
(cm)
pohon)
2
28,6
9,1
8,2 0,0328

Bonita IV
DiaVolume
Umur Kelling
Tinggi
meter
(m3/
(tahun) (cm)
(m)
(cm)
pohon)
2
34,5 11,0 11,1 0,0606

3

41,4 13,2

14,1

0,1163

3

52,1 16,6

18,0

0,2452

4

56,2 17,9

19,3

0,3224

4

72,2 23,0

23,4

0,7036

5

73,5 23,4

23,6

0,7818

5

94,5 30,1

27,5

1,5611

6

89,8 28,6

26,7

1,5026

6

112,4 35,8

30,0

2,6296

7

100,8 32,1

28,6

2,2563

7

122,8 39,1

31,6

3,4667

8

109,9 35,0

29,9

3,0214

8

130,3 41,5

32,8

4,2636

9

117,8 37,5

30,8

3,8480

9

138,2 44,0

33,6

5,1600

10

124,0 39,5

31,5

4,6348

10

139,4 44,4

34,2

5,5900

11

127,2 40,5

32,0

5,3091

11

140,0 44,6

34,6

5,9900

12
129,1 41,1 32,4 5,7727
12
Sumber: Suharlan et al. (1993) (modifikasi)

144,4 46,0

34,8

6,6316

Contoh lainnya [masih menggunakan Bonita I], apabila
hasil ukur keliling 85 cm, nilai yang dapat diambil adalah
antara 81,0–90,1 cm. Pada Tabel Volume Pohon (Tabel 6),
terlihat bahwa volume pohon berdiri (bebas cabang) dengan
keliling 81,0 cm adalah 1,3609 m3/pohon dan keliling 90,1 cm
adalah 1,9895 m3/pohon. Dengan demikian, volume pohon
berdiri (bebas cabang) dengan keliling 85 cm dapat diduga
sebesar 1,6752 m 3 [(1,3609 + 1,9895)/2)].
Penaksiran volume juga dapat menggunakan pita volume yang dibuat oleh Budiman Achmad yang pemakaiannya
seperti terlihat pada Gambar 48. Cara pemakaiannya tidak
berbeda dengan pengukuran menggunakan pita diameter
(phi-band atau keliling). Setelah ujung pita lilitan dipasang
mendatar dan bertemu lilitan lainnya maka di titik itu dapat
dibaca besaran volumenya (Achmad, 2012). Dengan demikian, pengukuran diameter menggunakan pita diameter ini
dapat langsung diketahui perkiraan volume yang akan diperoleh.
Volume yang terukur dengan “Pita Volume Budiman”
adalah keseluruhan volume pohon hingga diameter tertentu
(biasanya 7 atau 10 cm), baik dengan kulit maupun tanpa
kulit (Achmad, 2012). Volume log menjadi lebih kecil karena
dikurangi limbah tebangan. Demikian pula halnya dengan
volume kayu olahan, ukurannya menjadi lebih kecil karena
proses penggergajian (Achmad, 2012). Apa saja yang dapat
diukur dan diketahui dari “Pita Volume Budiman” ini seperti
terlihat pada Gambar 49.

Sumber: Achmad (2012)

Gambar 48. Contoh penggunaan “Pita Volume Budiman” pada
ketinggian 1,30 m dari permukaan tanah

Sumber: Achmad (2012)

Gambar 49. Bagian volume pohon berdiri yang dapat diukur
dengan “Pita Volume Budiman”

BAB VIII
KIAT MENJUAL POHON
Sebagai sebuah bisnis perseorangan, penjualan pohon
pada bisnis sengon bergantung pada si pemilik pohon. Alasan
penjualan antarpemilik sangatlah beragam. Ada yang menjual
untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga, ada pula
untuk keperluan anak sekolah, pernikahan, perbaikan rumah,
pembelian kendaraan, biaya naik haji, dan bahkan, untuk
memperbesar tabungan. Berikut ini dijelaskan kiat menjual
untuk memperoleh nilai jual pohon yang tertinggi.
A. Mencari Pembeli
Di daerah-daerah yang sudah terkenal sebagai sentra
produksi sengon, pembeli biasanya tidak perlu dicari,
melainkan mereka datang sendiri. Sebaliknya, di daerahdaerah yang bukan sebagai sentra produksi sengon, penjuallah yang biasanya harus mencari pembeli. Pembeli ini bisa
berstatus sebagai usaha pribadi yang akan menjual lagi
pohon yang dibeli kepada industri, atau sebagai tim pembeli
khusus dari industri yang bertugas untuk mencari orang yang
akan menjual sengon.
B. Menjual Pohon
Untuk menjual pohon, biasanya ada dua pilihan: 1)
menjual pohon per pohon atau 2) menjual kebun secara
keseluruhan. Penjualan secara pohon per pohon sebaiknya
dilakukan hanya pada pohon yang sudah memiliki diameter

yang besar dan kondisi pohonnya sehat. Hal ini karena pohon
yang memiliki diameter kecil (<30 cm) atau pohon yang
memiliki diameter besar tetapi kondisi pohonnya tidak sehat,
pada kenyataannya akan dibeli dengan harga sangat murah.
Sebagai contoh, pengalaman yang pernah dialami oleh salah
seorang petani sengon di Desa Cigadog, Kecamatan Leuwisari,
Kabupaten Tasikmalaya. Pohon sengonnya yang telah berumur 12–15 tahun dan memiliki diameter sekitar 40–50 cm
dibeli dengan harga Rp4–5 juta/pohon, sedangkan pohon
sengonnya yang berumur tiga tahun dan dengan diameter
sekitar 8–15 cm dibeli dengan harga hanya Rp10–15
ribu/pohon. Dengan demikian, untuk pohon-pohon yang
masih memiliki diameter <30 cm, penjualannya lebih baik
ditunda hingga mencapai diameter yang dapat menghasilkan
pendapatan yang lebih besar. Sementara itu, untuk pola
penjualan kebun secara keseluruhan, Anda memerlukan data
dan informasi tentang jumlah, diameter, tinggi, percabangan
dan kesehatan pohon secara keseluruhan. Pada kenyataannya, pembelilah yang biasanya akan melakukan survei untuk
mengetahui data dan informasi tersebut, kemudian menaksir
volume pohon yang akan dibelinya. Berdasarkan hasil taksiran volume pohon yang diperolehnya, pembeli pun menawarkan harga pembelian.
C. Negosiasi Harga
Untuk melakukan negosiasi harga dengan pembeli secara setara, pemilik pohon harus mengetahui harga pasar
kayu sengon. Bagaimana caranya? Tentunya, Anda dapat
melakukannya dengan cara menanyakan atau mencari tahu
pengalaman penjualan yang pernah dialami oleh orang lain
dalam satu desa atau di desa lain yang terdekat. Pengetahuan

mengenai perkembangan harga diperlukan sebagai dasar
untuk menawarkan harga kepada pembeli. Selain informasi
harga, pemilik pohon juga harus mengetahui dengan jelas
jumlah dan volume, serta kondisi pohon yang akan dijual.
Termasuk dalam hal ini adalah potensi volume untuk masingmasing jenis pemanfaatannya. Misalnya, ada berapa m3
volume pohon yang bisa digunakan untuk veneer, balok,
papan, reng, dan sebagainya. Apabila pohonnya dijual sebagai
kebun secara keseluruhan, pemilik kebun harus melakukan
survei [meskipun pembeli biasanya juga akan melakukannya]
untuk memperoleh data dan informasi tentang jumlah,
diameter, tinggi, percabangan, dan kesehatan pohon secara
keseluruhan. Kemudian, pemilik kebun menaksir volume
pohonnya yang akan dijual. Dengan demikian, data dan
informasi tersebut sangat penting bagi penjual sebagai
penguat dalam melakukan negosiasi harga dengan pembeli.
Perbedaan data dan informasi antara penjual dan pembeli akan memengaruhi besarnya harga yang akan menjadi
kesepakatan bersama. Ketika harga sudah disepakati, pola
penetapan waktu pembayaran (sebelum, selama, atau sesudah penebangan) harus diperhatikan. Dalam hal pembeli
tidak menepati waktu pembayaran, pemilik pohon harus
segera melaporkan kepada aparatur hukum untuk membantu
menyelesaikan sengketa tersebut.
D. Mencegah Kerugian
Untuk mencegah kerugian dalam penjualan pohon,
langkah-langkah yang diperlukan, antara lain:
 Pemilik pohon harus bisa menaksir volume pohon yang
akan dijual atau ditawar oleh pembeli. Salah satu caranya

adalah dengan menggunakan Tabel Tegakan Kayu Sengon.
Dengan demikian, negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan ancar-ancar hasil taksiran pohon yang diperoleh.
 Pemilik pohon harus selalu menjaga kesehatan pohon
karena pada kenyataannya, pembeli berani membayar
tinggi hanya pada pohon yang sehat.
 Lokasi penanaman diupayakan berada di dekat jalan yang
mudah untuk pengangkutan. Hal ini tentunya memiliki
posisi tawar harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan
lokasi yang jauh dari jalan.
 Penjualan pohon dilakukan pada saat diameternya sudah
cukup besar karena pada kenyataannya, pohon dengan
diameter <30 cm dibeli lebih murah, apalagi jika diameternya <20 cm.
 Penanaman pohon dilakukan dalam jumlah tertentu dan
dengan jeda waktu tertentu sehingga mampu melakukan
pengaturan penjualan berdasarkan kelas diameter. Untuk
pohon-pohon yang diameternya belum cukup besar,
penjualannya lebih baik ditunda hingga mencapai diameter yang menghasilkan nilai penjualan yang lebih besar.

Bab IX
Kiat Menebang Pohon
Untuk menjamin untung berkali-kali, penebangan pohon harus menyisakan tonggak yang menghasilkan terubusan
sebanyak mungkin dengan kualitas setinggi mungkin.
Tonggak yang menghasilkan terubusan sebanyak mungkin
dengan kualitas setinggi mungkin dapat diperoleh dengan
cara menyisakan tonggak setinggi 10–20 cm dari permukaan
tanah. Sisa tonggak dengan ketinggian tersebut dimaksudkan
agar kalaupun bagian atas ada serangan hama dan penyakit,
bagian bawahnya masih memungkinkan dapat tumbuhnya
terubusan, dan pemakaian cara terubusan dapat dilakukan
hingga 4–5 kali penebangan1.

A. Dokumen Legalitas Penebangan dan Pengangkutan
Pohon sengon yang ditanam secara individu atau
berkelompok di lahan milik sering disebut hutan rakyat atau
hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah
yang dibebani hak atas tanah sebagaimana disebutkan pula
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Permen-LHK) Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, 2015).
Pemilik sengon yang akan menjual atau menebang sengonnya
tidak memerlukan dokumen legalitas penebangan. Namun,

1

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yang berpengalaman

pemilik pohon memerlukan dokumen legalitas pengangkutan
kayu ketika hasil tebangan pohonnya akan diangkut. Dokumen legalitas pengangkutan kayu yang diperlukan harus
memakai Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul
(SKAU). Pihak pembeli biasanya bertindak sebagai pihak yang
mengurus Nota Angkutan atau SKAU yang diperlukan. Untuk
lebih jelasnya, beberapa ketentuan dalam PermenLHK No.
P.21/ MenLHK-II/2015 dsebutkan sebagai berikut:
 Pasal 3 Ayat (2):
“Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi
tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke
tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau SKAU, yang
merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak
yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”
 Pasal 3 Ayat (3):
“Penggunaan SKAU … digunakan pada hutan hak di luar
Jawa, Bali dan Lombok.”
 Pasal 4 Ayat (2):
“SKAU … digunakan untuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu
budi daya yang berasal dari hutan hak yang berada di luar
Jawa, Bali dan Lombok.”
 Pasal 4 Ayat (3):
“Pengecualian penggunaan SKAU … dengan menggunakan
Nota Angkutan di Luar Jawa, Bali, dan Lombok untuk kayu
jenis: Jati, Mahoni, Nyawai (Ficus Variegate blume),
Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Cempedak, Dadap, Duku,
Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis,
Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun,
Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.”

 Pasal 4 Ayat (1) PermenLHK P.21/MenLHK-II/2015:
“Nota Angkutan … digunakan untuk seluruh jenis kayu
rakyat/kayu budi daya yang berasal dari hutan hak yang
berada di Jawa, Bali dan Lombok.”
Pada Nota Angkutan dan SKAU, pemohon diminta
mengisi bukti kepemilikan tanah atau legalitas tanah. Bukti
legalitas tanah yang diminta adalah Sertifikat Hak Milik
(SHM), SPH, Letter C, atau Girik.

B. Umur Tebang Sengon
Sengon sudah bisa dipanen pada umur sekitar 5–7
tahun. Bahkan, pada lahan yang subur, sengon dapat dipanen
pada umur lebih awal, yakni tiga tahun. Umur tebang sengon
yang digunakan oleh masyarakat umumnya adalah umur atau
daur tebang biologis, yang belum tentu memberikan keuntungan yang maksimal. Oleh sebab itu, Untuk menentukan
keuntungan yang maksimal, daur tebang yang harus digunakan adalah daur tebang ekonomi (finansial).
Daur atau umur tebang sengon yang secara finansial
memberikan keuntungan maksimal adalah tujuh tahun untuk
Bonita II, enam tahun untuk Bonita III, dan lima tahun untuk
Bonita IV (Indrajaya, 2013). Namun dalam praktiknya,
pemilik pohon sengon, misalkan di daerah Tasikmalaya, ada
yang tidak segera menjual pohonnya atau membiarkan
tumbuh secara alami hingga mencapai umur 12–15 tahun.
Diameter pohon sengon umur 12–15 tahun sekitar 40–50 cm
dan jika dijual maka harga jualnya dapat mencapai Rp4–5
juta/pohon. Sebaliknya, pohon sengon yang dipanen pada

umur tiga tahun (Gambar 50), misalkan di daerah Ciamis,
diameternya biasanya baru mencapai sekitar 8–15 cm
sehingga jika dijual, harga jualnya masih rendah, yakni Rp10–
15 ribu/pohon.

Gambar 50. Pohon sengon umur tiga tahun di daerah Ciamis

C. Cara Menebang Pohon
1. Peralatan
Alat yang diperlukan antara lain gergaji rantai (chainsaw) berukuran bar 40–60 cm (Gambar 51), kapak, golok, dan
seperangkat kunci-kunci pas, serta meteran. Sementara itu,
bahan yang diperlukan antara lain bensin, oli, dan tambang.

Gambar 51. Gergaji rantai dan nama bagian-bagiannya
Keterangan:
1. Keping rantai
2. Rantai
3. Pengatur dudukan rantai
4. Penyaring kotoran/debu
5. Pelindung tangan
6. Pegangan
7. Starter
8. Tutup spark plug
9. Saringan udara
10. Panel pemberhentian mesin
11. Pengaman

12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tutup tangki pelumas
Penutup starter
Tutup tangki bahan bakar
Tutup pengaman handle
Pengatur gas
Choker
Pengencang bar
Pengatur gas
Penstabil dudukan rantai
Tutup rantai

2. Jumlah Pekerja
Penebangan pohon dalam jumlah terbatas (<10 pohon)
biasanya dilakukan cukup oleh dua orang. Namun, jumlah

pekerja penebangan sengon dalam jumlah pohon yang cukup
banyak dan luas, yang telah berjalan di masyarakat selama
ini, sekitar 5–7 orang per kelompok. Mereka terdiri dari
operator penebang (merangkap atau tidak merangkap sebagai penguji kayu), penguji kayu, pembantu pengukuran dan
lainnya yang membantu mengumpulkan dan mengangkut
kayu menuju lokasi atau tempat yang mudah untuk pemuatan
ke dalam truk atau pick-up.
3. Jenis Kegiatan
 Pekerja berdoa sebelum ataupun sesudah kegiatan penebangan dilakukan agar diberi keselamatan.
 Penebangan pohon harus dilakukan pada saat suasana
angin tenang, baik pagi, siang maupun sore hari. Apabila
terjadi hujan atau badai, penebangan harus dihentikan
karena sangat membahayakan.
 Memerhatikan kondisi dan situasi lingkungan untuk
menetapkan arah rebah pohon ke arah tempat yang aman
dan kosong sehingga tidak mengakibatkan kerusakan
pohon yang ditebang dan pohon sekitarnya (Gambar 52).
 Pengecekan atau pengontrolan kondisi chainsaw, seperti
bahan bakar, ketajaman rantai, jalannya mesin, serta bahan bakar ataupun oli.
 Pemasangan tali pengarah pada pohon yang ditebang [bila
diperlukan] pada ketinggian yang cukup sehingga rebah
pohon saat jatuh ke tanah bisa dikendalikan (Gambar 52).
 Untuk menjamin pertumbuhan terubusan dari tunggak,
pembuatan takik rebah setinggi 10–20 cm dengan kedalaman potongan kira-kira 1/3 lingkaran batang dan pem-

buatan takik balas setinggi 3–8 cm di atas bidang potongan
takik rebah.
 Bersamaan dengan penebangan, pemberian aba-aba dilakukan agar penarik tambang siap menarik talinya sehingga pohon rebah ke arah yang diinginkan.
 Penebangan masih menyisakan tonggak di atas permukaan tanah sekitar 10–20 cm (Gambar 53) agar tumbuh
terubusan (Gambar 54).

Pengarah
rebah pohon

Gambar 52. Seorang pembantu lapangan terlihat sedang menarik
tali pada saat penebangan agar roboh ke arah tali sehingga tidak
menimbulkan kerusakan pada pohon di sekitarnya

Gambar 53. Tunggak penebangan sengon yang belum menumbuhkan terubusan

Gambar 54. Tunggak penebangan sengon yang telah menumbuhkan terubusan

D. Pembagian Batang dan Pengumpulan Hasil Tebangan
1. Pembagian Batang
Pemotongan rata bagian pangkal dilakukan setelah
pohon rebah, lalu dilakukan pengukuran sesuai penilaian
kualita panjang yang diminta oleh pasar. Pada umumnya,
ukuran tersebut pada setiap kelipatan 1,5 m, 2,5 m, 3,1 m,
dan seterusnya hingga di ujung batang berdiameter 10 cm.
Secara garis besar, pembagian dan pengukuran batang
ditetapkan sebagai berikut:
 Panjang diukur dengan menggunakan satuan meter (m)
yang diukur penuh setiap 10 cm dengan toleransi 10 cm.
Contohnya: ukuran 4,19 m dihitung 4,00 m, ukuran 4,10 m
dihitung 4,00 m, dan ukuran 4,09 m dihitung 3,90 m.
 Diameter terbagi menjadi dua, yaitu diameter ujung (Du)
dan diameter pangkal (Dp) yang masing-masing diukur
dua kali atau masing-masing d1, d2 dan d3, d4. Atau, DU =
(d1 +d2)/2 dan DP = (d3+d4)/2.

Gambar 55. Tumpukan hasil tebangan sengon siap dipindahkan
ke truk pengangkut

Pemilihan panjang batang disesuaikan dengan kemungkinan panjang yang paling tinggi nilainya. Caranya dengan
membuat tanda pada setiap potongan batang yang telah
ditetapkan ukuran panjangnya. Kemudian, pemotongan per
bagian panjang batang dengan rapi dan lurus untuk menghindari terjadinya limbah batang yang tidak perlu. Potongan
batang dikumpulkan dan dibawa ke tempat pengumpulan
yang telah ditetapkan (Gambar 55).
2. Pengumpulan Hasil Tebangan
Pengumpulan kayu hasil tebangan biasanya dilakukan
di dua tempat (Gambar 56a dan 56b). Apabila tersedia areal
yang cukup memadai, potongan kayu dapat Anda kumpulkan
sementara di sekitar areal tebangan atau di tempat lain yang
jaraknya tidak terlalu jauh (Gambar 56b). Selain itu, cara
kedua ini lebih memudahkan untuk kemudian diangkut
dengan truk atau pick-up ke industri pengolahan, pemesan
kayu, atau tujuan lainnya. Pengumpulan kayu dilakukan
sedemikian rupa sehingga penumpukkan dapat dikelompokkan sesuai ukuran kualitas kayu berdasarkan kelas panjang
dan diameter. Sementara itu, limbah cabang (ukuran diame-

Foto: Wesman Endom

a

b

Gambar 56. Pengumpulan kayu yang sesuai kualitas di pinggir jalan
angkut (a) dan pengumpulan kayu produksi dan kayu bakar di tempat tebangan (b)

ter <7 cm) dipotong menjadi ukuran panjang satu meter atau
lebih, kemudian ditumpuk menjadi satuan staple meter untuk
dijual ke industri rumah tangga. Selebihnya, dijadikan kayu
bakar untuk keperluan masyarakat sekitar.

E. Penentuan Kualita Batang
Pengaturan kualitas kayu sengon yang dikenal di
masyarakat sebanyak lima kelas/grade2, yaitu kelas prima
(P): P, kelas 1 (F): I, kelas 2 (S): II, kelas 3 (T): III, dan kelas
lokal (L): IV. Pengaturan atau kelas kualita tersebut didasarkan pada panjang, diameter, dan kondisi kayu (kesegaran
kayu bebas dari fungi dan organisme lain, kelurusan, hati,
kesilindrikan, mata kayu, dan lain-lain).
Beberapa grade yang umum digunakan dalam dunia
industri perkayuan, yaitu:
 Grade 16–19 adalah kayu log dengan bontos kecil 16–19
cm;
 Grade 20–24 adalah kayu log dengan bontos kecil 20–24
cm;
 Grade 25–29 adalah kayu log dengan bontos kecil 25–29
cm;
 Grade 30–39 adalah kayu log dengan bontos kecil 30–39
cm;
 Grade 40 up adalah kayu log dengan bontos kecil ≥40 cm

Catatan: dalam kurung–tanda dalam dokumen: I, II, dan seterusnya
dalam dolok
2

Penilaian kayu sengon yang baik dapat pula dengan
melihat ciri-cirinya secara visual. Secara visual, ciri penampakan kayu sengon yang baik (kriteria kayu bulat super),
yaitu (1) kayu bulat harus lurus; (2) toleransi bengkok untuk
kayu bulat dengan panjang 130 cm adalah 2 cm; (3) toleransi
bengkok untuk kayu bulat dengan panjang 260 cm adalah 4
cm; (4) tidak ada pokol dan atau mata busuk; (5) tidak pecah;
(6) toleransi pecah masuk adalah 10 cm, lebar maksimum 5
mm, dan harus dipaku “S”; (7) diameter terkecil kayu bulat
dengan panjang 130 cm adalah 25 cm (Irawanti, 2013).
Kebanyakan petani sengon dibujuk untuk menjual kayu
sesegera mungkin sehingga sekitar 70% hasil panennya
termasuk sebagai “kualitas reject” dan hanya 30% termasuk
“kualitas super” (Trees4Trees, 2012 dalam Irawanti & Suka,
2014).

Bab X
Biaya dan Nilai Keuntungan
Biaya merupakan komponen utama dari suatu bisnis
apapun yang besarnya tergantung pada sifat dan bentuk
usaha yang akan dijalankan. Pada bisnis sengon, terdapat
lima jenis biaya yang diperlukan yang perlu Anda ketahui,
yaitu 1) biaya bahan, 2) biaya penanaman, 3) biaya
pemeliharaan, 4) biaya sewa lahan, dan 5) bunga pinjaman.
Biaya bahan termasuk di dalamnya adalah biaya bibit. Nilai
keuntungan bagi pemilik pohon adalah harga jual pohon
dikurangi lima jenis biaya tersebut. Biaya menebang pohon
dan mengangkut kayu sampai di tempat pembeli umumnya
ditanggung oleh pembeli. Dengan mengatur umur tebang
pohon, prinsip “tanam sekali, bisa untung berkali-kali” dapat
dicapai, yaitu panen setiap tiga tahun selama 22 tahun sejak
menaman hingga mencapai total Rp1,1 miliar.
A. Biaya Membuat Bibit
Apabila kita membuat bibit sendiri yang berasal dari
benih (biji), biaya yang akan dikeluarkan dapat dibedakan ke
dalam tiga komponen: 1) biaya bahan, 2) biaya alat, dan 2)
upah pekerja. Peralatan pembibitan yang diperlukan, antara
lain paku campur, polybag, embrat/gembor, cangkul, dan ember. Selanjutnya, bahan-bahan pembibitan yang diperlukan,
antara lain bambu, paranet (40%), pupuk kandang, tanah
media, benih sengon, dan pupuk NPK.

Tabel 8 menjelaskan kepada Anda perincian biaya
untuk membuat persemaian yang akan memproduksi bibit
sebanyak 1.500 polybag. Berdasarkan Tabel 8, total biaya
yang diperlukan untuk memproduksi bibit siap tanam
tersebut sebesar Rp3,8 juta atau Rp2.533,33/bibit. Apabila
bibit diperoleh dengan membeli di pasar, harganya hanya
Rp1.500/bibit sehingga lebih murah dengan membeli dibandingkan dengan membuat bibit sendiri jika luas lahannya
terbatas.
Tabel 8. Biaya membuat bibit sengon sebanyak 1.500 polybag
No. Uraian
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B
1.
2.
3.
4.
5.

Satuan

VoluHarga
Jumlah
me Satuan (Rp) harga (Rp)

Bahan dan Alat
Bambu
Batang 20
10.000
Paranet (40%)
Rol
0,5 1.300.000
Paku campur
Kg
1
18.000
Polybag
Kg
2
30.000
pupuk kandang
Karung 20
15.000
Tanah media
Bak
1
300.000
Embrat/gembor
Buah
1
45.000
Cangkul
Buah
1
100.000
Ember
Buah
2
15.000
Benih Sengon
Kg
0,5
100.000
Pupuk NPK
Kg
1
12.000
Jumlah bahan dan alat
Upah
Pembersihan lahan
HOK
2
70.000
Persiapan media
HOK
1
70.000
Pembuatan bedengan HOK
2
50.000
Isi polybag+sapih
Buah
1.500
150
Pemeliharaan (tiga
OB
3
500.000
bulan)
Jumlah upah
Total anggaran persemaian tahun ke-1

200.000
650.000
18.000
60.000
300.000
300.000
45.000
100.000
30.000
50.000
12.000
1.765.000
140.000
70.000
100.000
225.000
1.500.000
2.035.000
3.800.000

B. Biaya Menanam Pohon
Biaya menanam pohon sengon hingga masak tebang
dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen: 1) biaya
bahan, 2) biaya penanaman, dan 3) biaya pemeliharaan.
Tabel 9 menjelaskan biaya bahan untuk menanam
sengon hingga masak tebang sebanyak 1.100 pohon/ha (jarak
tanam 3 m x 3 m). Pada Tabel 9, kita dapat melihat bahwa
total biaya bahan untuk menanam sengon hingga masak
tebang sebanyak 1.100 pohon/ha adalah Rp10.152.500. Dari
total biaya bahan tersebut, biaya yang terbesar adalah biaya
pupuk dasar (Rp3,3 juta) dan pupuk organik pemeliharaan
(Rp3,3 juta), kemudian disusul biaya bibit (Rp1,65 juta) dan
ajir (Rp440 ribu).
Tabel 9. Biaya bahan menanam sengon sebanyak 1.100 pohon/ha
No. Komponen biaya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ajir
Pupuk dasar
Herbisida
Bibit
Pupuk TSP dasar
Pupuk TSP lanjutan
Pupuk Urea lanjutan
Pupuk KCL Lanjutan
Pupuk organik
9. pemeliharaan
10. Pestisida
Total

Buah
Kg
Liter
Bibit
Kg
Kg
Kg
Kg

VoluHarga
Jumlah
me Satuan (Rp) harga (Rp)
1.100
400
440.000
3.300
1.000 3.300.000
4
70.000
280.000
1.100
1.500 1.650.000
33
2.500
82.500
160
2.500
400.000
160
2.500
400.000
80
2.500
200.000

Kg
Kg

3.300
1

Satuan

1.000
100.000

3.300.000
100.000
10.152.500

Tabel 10 menjelaskan biaya penanaman sengon hingga
masak tebang sebanyak 1.100 pohon/ha. Pada Tabel 10
terlihat bahwa total biaya penanaman sengon hingga masak
tebang sebanyak 1.100 pohon/ha sebesar Rp5,6 juta. Dari
total biaya penanaman tersebut, biaya yang terbesar adalah
biaya pembersihan lahan (Rp2,1 juta), kemudian disusul
biaya pembuatan lubang tanam (Rp1,26 juta), dan biaya
penanaman (Rp700 ribu).
Tabel 10. Biaya penanaman sengon sebanyak 1.100 pohon/ha
No. Komponen biaya
1. Pembuatan
plot/pemasangan
patok
2. Pembersihan lahan
3. Penyemprotan
herbisida
4. Pengajiran
5. Pembuatan lubang
tanam
6. Pemupukan dasar
7. Pengangkutan bibit
8. Penanaman
Total

Satuan
HOK

VoluHarga
Jumlah
me Satuan (Rp) harga (Rp)
2
70.000
140.000

HOK
HOK

30
4

70.000
70.000

2.100.000
280.000

HOK
HOK

6
18

70.000
70.000

420.000
1.260.000

HOK
HOK
HOK

8
2
10

70.000
70.000
70.000

560.000
140.000
700.000
5.600.000

Besarnya biaya pemeliharaan tergantung pada kapan
atau pada umur berapa pohon akan ditebang. Tabel 11
menjelaskan biaya pemeliharaan pohon jika akan ditebang
pada umur lima tahun. Sementara itu, Tabel 12 menjelaskan
biayanya jika akan ditebang pada umur tujuah tahun dan
Tabel 13 jika akan ditebang pada umur sembilan tahun. Dari
ketiga tabel tersebut dapat diketahui bahwa total biaya
pemeliharaan pohon masing-masing sebesar Rp17.010.000

(ditebang umur lima tahun), Rp18.760.000 (ditebang umur
tujuh tahun), dan Rp20.510.000 (ditebang umur sembilan
tahun). Selain itu, kita dapat mengetahui pula bahwa biaya
pemeliharaan tahun ke-1 hingga tahun ke-4 untuk masingmasing umur tebang adalah sama. Biaya pemeliharaan
tersebut, yaitu:
 Pemeliharaan tahun ke-1 sebesar Rp6,16 juta
 Pemeliharaan tahun ke-2 sebesar Rp6,30 juta
 Pemeliharaan tahun ke-3 sebesar Rp2,80 juta
 Pemeliharaan tahun ke-4 sebesar Rp1,75 juta
(penjarangan umur tiga tahun)
Biaya pemeliharaan pohon terlihat lebih besar dibandingkan dengan biaya bahan (Rp10.152.500) dan biaya penanaman (Rp5,6 juta). Hal ini terjadi karena pemeliharaan
dilaksanakan secara intensif, terutama pada saat-saat awal
pertumbuhan tahun ke-1 dan tahun ke-2, serta untuk menjamin pohon tumbuh dengan cepat dan sehat.

Tabel 11. Biaya pemeliharaan sengon sebanyak 1.100 pohon/ha dengan
umur tebang lima tahun
No. Komponen biaya

Satuan

VoluHarga
me Satuan (Rp)

Jumlah
harga (Rp)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahun ke-1
Pemupukan lanjut (Kimia 1)
Pemupukan lanjut (organik 1)
Pemupukan lanjut (Kimia 2)
Pembersihan & penggemburan 1
Pembersihan & penggemburan 2
Pembersihan & penggemburan 3
Penyemprotan fungisida
Pewiwilan/pemangkasan

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

10
15
10
15
15
15
4
4

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Subtotal (1)

700.000
1.050.000
700.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
280.000
280.000
6.160.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahun ke-2
Pemupukan lanjut (Kimia 1)
Pemupukan lanjut (organik 1)
Pemupukan lanjut (Kimia 2)
Pembersihan & penggemburan 1
Pembersihan & penggemburan 2
Pembersihan & penggemburan 3
Penyemprotan fungisida
Pemangkasan

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

10
15
10
15
15
15
4
6

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Subtotal (2)

700.000
1.050.000
700.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
280.000
420.000
6.300.000

1.
2.
3.

Tahun ke-3
Pembersihan & penggemburan 1 HOK
Pembersihan & penggemburan 2 HOK
Pemangkasan
HOK

15
15
10

70.000
70.000
70.000
Subtotal (3)

1.050.000
1.050.000
700.000
2.800.000

1.
2.

Tahun ke-4 (umur tiga tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

15
10

70.000
70.000
Subtotal (4)

1.050.000
700.000
1.750.000

1.
2.

Tahun ke-5
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

0
0

70.000
70.000
Subtotal (5)

0
0
0

1.
2.

Tahun ke-6 (umur lima tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

0
0

70.000
70.000
Subtotal (6)
Total

0
0
0
17.010.000

Tabel 12. Biaya pemeliharaan sengon sebanyak 1.100 pohon/ha dengan
umur tebang tujuh tahun
No. Komponen biaya

Satuan

VoluHarga
me Satuan (Rp)

Jumlah
harga (Rp)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahun ke-1
Pemupukan lanjut (Kimia 1)
Pemupukan lanjut (organik 1)
Pemupukan lanjut (Kimia 2)
Pembersihan & penggemburan 1
Pembersihan & penggemburan 2
Pembersihan & penggemburan 3
Penyemprotan fungisida
Pewiwilan/pemangkasan

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

10
15
10
15
15
15
4
4

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Subtotal (1)

700.000
1.050.000
700.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
280.000
280.000
6.160.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahun ke-2
Pemupukan lanjut (Kimia 1)
Pemupukan lanjut (organik 1)
Pemupukan lanjut (Kimia 2)
Pembersihan & penggemburan 1
Pembersihan & penggemburan 2
Pembersihan & penggemburan 3
Penyemprotan fungisida
Pemangkasan

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

10
15
10
15
15
15
4
6

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Subtotal (2)

700.000
1.050.000
700.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
280.000
420.000
6.300.000

1.
2.
3.

Tahun ke-3
Pembersihan & penggemburan 1 HOK
Pembersihan & penggemburan 2 HOK
Pemangkasan
HOK

15
15
10

70.000
70.000
70.000
Subtotal (3)

1.050.000
1.050.000
700.000
2.800.000

1.
2.

Tahun ke-4 (umur tiga tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

15
10

70.000
70.000
Subtotal (4)

1.050.000
700.000
1.750.000

1.
2.

Tahun ke-6 (umur lima tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

15
10

70.000
70.000
Subtotal (5)

1.050.000
700.000
1.750.000

1.
2.

Tahun ke-8 (umur tujuh tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

0
0

70.000
70.000
Subtotal (6)
Total

0
0
0
18.760.000

Tabel 13. Biaya pemeliharaan sengon sebanyak 1.100 pohon/ha dengan
umur tebang sembilan tahun
No. Komponen biaya

Satuan

VoluHarga
me Satuan (Rp)

Jumlah
harga (Rp)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahun ke-1
Pemupukan lanjut (Kimia 1)
Pemupukan lanjut (organik 1)
Pemupukan lanjut (Kimia 2)
Pembersihan & penggemburan 1
Pembersihan & penggemburan 2
Pembersihan & penggemburan 3
Penyemprotan fungisida
Pewiwilan/pemangkasan

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

10
15
10
15
15
15
4
4

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Subtotal (1)

700.000
1.050.000
700.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
280.000
280.000
6.160.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahun ke-2
Pemupukan lanjut (Kimia 1)
Pemupukan lanjut (organik 1)
Pemupukan lanjut (Kimia 2)
Pembersihan & penggemburan 1
Pembersihan & penggemburan 2
Pembersihan & penggemburan 3
Penyemprotan fungisida
Pemangkasan

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

10
15
10
15
15
15
4
6

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Subtotal (2)

700.000
1.050.000
700.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
280.000
420.000
6.300.000

1.
2.
3.

Tahun ke-3
Pembersihan & penggemburan 1 HOK
Pembersihan & penggemburan 2 HOK
Pemangkasan
HOK

15
15
10

70.000
70.000
70.000
Subtotal (3)

1.050.000
1.050.000
700.000
2.800.000

1.
2.

Tahun ke-4 (umur tiga tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

15
10

70.000
70.000
Subtotal (4)

1.050.000
700.000
1.750.000

1.
2.

Tahun ke-6 (umur lima tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

15
10

70.000
70.000
Subtotal (5)

1.050.000
700.000
1.750.000

1.
2.

Tahun ke-8 (umur tujuh tahun)
Penyiangan
Penjarangan

HOK
HOK

15
10

70.000
70.000
Subtotal (6)

1.050.000
700.000
1.750.000

Satuan
Tahun ke-10 (umur sembilan tahun)
Penyiangan
HOK
Penjarangan
HOK

No. Komponen biaya
1.
2.

VoluHarga
me Satuan (Rp)
0
0

70.000
70.000
Subtotal (7)
Total

Jumlah
harga (Rp)
0
0
0
20.510.000

C. Harga Jual Pohon
Harga jual pohon berbeda dengan harga jual kayu. Anda
harus berhati-hati dalam memahami ini. Harga jual pohon
adalah harga jual dari pohon yang masih berdiri, sedangkan
harga jual kayu adalah harga jual dari kayu dalam bentuk
potongan-potongan batang pohon. Harga kayu di pasar ada
tiga tingkatan, yaitu 1) harga di tingkat pabrik, 2) harga di
tingkat pedagang, dan 3) harga di tingkat petani. Harga kayu
tingkat pabrik saat ini (2016) adalah sebagai berikut:
 Diameter 30–40 cm =Rp1.300.000/m3
 Diameter 25–30 cm =Rp1.100.000/m3
 Diameter 20–24 cm =Rp940.000/m3
Apabila harga di tingkat pedagang tidak diketahui,
harganya dapat ditaksir sebesar harga di tingkat pabrik
dikurangi biaya mengangkut dari tempat penimbunan kayu
pedagang sampai ke lokasi pabrik. Bagaimana dengan harga
di tingkat petani? Apabila harga di tingkat petani tidak
diketahui, harga tersebut juga dapat ditaksir sebesar harga di
tingkat pabrik dikurangi biaya angkut dari lokasi pohon
petani sampai ke lokasi pabrik. Jumlah masing-masing kemudian dikurangi lagi dengan biaya menebang hingga diperoleh

potongan-potongan kayu dengan ukuran sesuai permintaan
(pabrik).
Tabel 14 menjelaskan biaya menebang dan mengangkut kayu sampai ke lokasi pabrik. Pada Tabel 14 terlihat
bahwa biaya menebang pohon sebesar Rp147.950/m3,
sedangkan biaya mengangkut kayu sampai ke lokasi pabrik
sebesar Rp226.900/m3, sehingga total biaya menebang pohon
dan mengangkut kayu sampai ke lokasi pabrik sebesar
Rp374.850/m3 atau dibulatkan menjadi Rp375.000/m3.
Tabel 14. Biaya menebang pohon dan mengangkut kayu sampai ke
lokasi pabrik
No.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
1.
2.
3.

Komponen biaya
Biaya menebang
Tebang & potong
Grader Harvesting
Paku S
Pikul Kayu
Penampungan
Grading Sortimen
Legalitas Kayu
Lain-lain
Subtotal
Biaya mengangkut ke lokasi
pabrik
Muat bongkar kayu
Pengangkutan
Lain-lain
Subtotal
Total (A & B)

Nilai (Rp/m3)
12.000
7.500
450
40.000
5.000
7.500
6.000
69.500
147.950
13.000
200.000
13.900
226.900
374.850

Anda dapat memahami bahwa meskipun harga kayu di
tingkat pabrik terlihat tinggi, harga kayu di tingkat petani
pastinya akan lebih rendah. Harga di tingkat petani adalah

harga di tingkat pabrik dikurangi dengan biaya menebang
pohon dan mengangkut kayu sampai ke lokasi pabrik. Apabila
dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, harga kayu di tingkat
petani adalah sebagai berikut:
 Diameter 20–24 cm =Rp565.000/m3
 Diameter 25–30 cm =Rp725.000/m3
 Diameter 30–40 cm =Rp925.000/m3
Berdasarkan harga kayu di tingkat petani tersebut,
harga jual pohon dapat ditaksir. Harga jual pohon dapat
ditaksir dengan formula sebagai berikut:
Harga jual pohon = Volume pohon x harga kayu di
tingkat petani
Diameter dan volume pohon pada tingkatan umur
tergantung pada bonita lahan. Tabel 15 memperlihatkan
diameter dan volume rerata pohon pada Bonita I hingga
Bonita IV. Bonita I menandakan lahan tidak subur dan Bonita
II kurang subur, sedangkan Bonita III subur dan Bonita IV
sangat subur. Tabel 16 menjelaskan hasil taksiran harga jual
pohon sengon berdiri. Sebagai contoh, pada Tabel 16 terlihat
bahwa pohon yang memiliki diameter 19,9 cm atau kalau
dibulatkan menjadi 20,0 cm maka dapat dimasukkan ke
dalam rentang diameter 20–24 cm. Pada Tabel 15 terlihat
bahwa volume pohon dengan diameter 19,9 cm adalah 0,519
m3/pohon.
Menggunakan formula di atas, harga jual pohon
diameter 19,9 cm dapat ditaksir sebesar Rp293.235/pohon.
Dengan cara yang sama, masing-masing harga jual pohon
yang akan ditebang dapat ditaksir. Pada Tabel 16 terlihat

bahwa harga jual pohon dengan diameter 23,4 cm sebesar
Rp441.830/pohon, sedangkan diameter 24,7 cm sebesar
Rp780.100/pohon dan diameter 25,8 cm sebesar Rp986.725/
pohon. Harga jual pohon meningkat selaras dengan ukuran
diameter pohon. Harga jual pohon dengan diameter 30,1 cm
sebesar Rp1.443.925/pohon, diameter 31,0 cm sebesar
Rp2.193.175/pohon, diameter 32,1 cm sebesar Rp2.086.800/
pohon, diameter 37,1 cm sebesar Rp3.096.900/pohon, dan
diameter 39,1 cm sebesar Rp3.206.975/pohon.
Tabel 15. Diameter dan volume rerata pohon pada beragam umur
dan bonita lahan
Umur
(tahun)
5
7
9

Bonita I
D
V
(cm) (m3/ph)
13,8 0,139
19,9 0,519
25,8 1,361

Bonita II
D
V
(cm) (m3/ph)
17,5 0,314
24,7 1,076
31,0 2,371

Bonita III
D
V
(cm) (m3/ph)
23,4 0,782
32,1 2,256
37,1 3,348

Bonita IV
D
V
(cm) (m3/ph)
30,1 1,561
39,1 3,467
44,0 5,160

Keterangan: D = diameter; V = volume; ph =pohon

Tabel 16. Taksiran harga jual pohon sengon
Rentang
diameter
(cm)
20–24
25–30
30–40

Bonita
I
III
I
II
II
III
IV

Umur
tebang
(tahun)
7
5
9
7
9
7
9
5
7

Diameter
rerata
(cm)
19,9
23,4
25,8
24,7
31,0
32,1
37,1
30,1
39,1

Volume
(m3/pohon)
0,519
0,782
1,361
1,076
2,371
2,256
3,348
1,561
3,467

Taksiran
harga jual
(Rp/pohon)
293.235
441.830
986.725
780.100
2.193.175
2.086.800
3.096.900
1.443.925
3.206.975

D. Kelayakan Finansial
Kelayakan finansial bisnis sengon dianalisis menggunakan tiga kriteria kelayakan: Net Present Value (NPV),
Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR).
Nilai NPV adalah selisih total penerimaan dan biaya yang
didiskonto, nilai BCR adalah total penerimaan yang didiskonto dibagi total biaya yang didiskonto, dan IRR adalah
besarnya suku bunga ketika NPV = 0. Hasil analisis kelayakan
finansial ini berguna untuk mengetahui apakah bisnis sengon
tergolong bisnis yang layak diusahakan atau tidak pada tingkat biaya, harga, dan bunga yang berlaku di pasar.
Nilai NPV dan BCR bisnis sengon berturut-turut dihitung dengan formula:

NPV = Σ (Pt - Bt) * (1/(1+r)t )
Keterangan:
Σ = Jumlah
Pt = Present value penerimaan tahun t ; t = 0,1, 2, ….., n; n= 5/7/9
Bt = Present value biaya tahun t; t = 0,1, 2, ….., 7
r = suku bunga pinjaman (12%/tahun)

BCR = Σ (Pt) * (1/(1+r)t )/Σ (Bt) * (1/(1+r)t
Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa
bisnis sengon tidak layak diusahakan di lahan yang tidak
subur (Bonita I) atau kurang subur (Bonita II) dengan jangka
waktu lima tahun. Bisnis sengon secara finansial layak
diusahakan di lahan tidak subur jika umur tebang pohon
sembilan tahun dan di lahan kurang subur jika umur tebang
pohon tujuh tahun. Sebaliknya, bisnis sengon secara finansial
layak diusahakan dengan umur tebang lima tahun hanya di
lahan subur (Bonita III) atau sangat subur (Bonita IV).

Beberapa asumsi yang digunakan untuk menghitung
NPV, BCR, dan IRR bisnis sengon, antara lain:
 Bisnis sengon diusahakan di lahan subur (Bonita III) seluas
satu hektare dengan jarak tanam 3 m x 3 m atau jumlah
tanaman per hektare adalah 1.100 pohon.
 Untuk umur tebang lima tahun, penjarangan dilakukan
sekali, yakni saat pohon umur tiga tahun. Pohon hasil penjarangan berdiameter 10–15 cm dijual seharga Rp12.500/
pohon. Jumlah pohon tinggal setelah penjarangan adalah
275 pohon dengan rentang diameter 20–24 cm.
 Untuk umur tebang tujuh tahun, penjarangan dilakukan
dua kali, yakni saat pohon umur tiga tahun dan lima tahun.
Pohon hasil penjarangan umur lima tahun memiliki rentang diameter 20–24 cm. Jumlah pohon tinggal setelah
penjarangan adalah 160 pohon dengan rentang diameter
30–40 cm.
 Untuk umur tebang sembilan tahun, penjarangan dilakukan tiga kali, yakni saat pohon umur tiga tahun, lima tahun,
dan tujuh tahun. Pohon hasil penjarangan umur tujuh
tahun memiliki rentang diameter 30–40 cm (condong
mendekati 30 cm). Jumlah pohon tinggal setelah penjarangan adalah 125 pohon dengan rentang diameter 30–40
cm (condong mendekati 40 cm).
Tabel 17, 18, dan 19 menyajikan hasil perhitungan NPV
dan BCR untuk bisnis sengon umur tebang lima, tujuh, dan
sembilan tahun. Sementara itu, Tabel 20, 21, dan 22 menyajikan hasil perhitungan IRR-nya sesuai masing-masing umur
tebang. Pada umur tebang lima tahun, terlihat nilai NPV-nya
adalah positif (Rp46.118.025) dan BCR-nya bernilai >1 (2,57)

(Tabel 17), sedangkan nilai IRR-nya (40,6%) lebih besar dari
suku bunga pinjaman (12%) (Tabel 20). Apabila umur tebangnya diperpanjang menjadi tujuh tahun, nilai NPV-nya
meningkat menjadi Rp232.946.658 dan BCR-nya menjadi
8,70 (Tabel 18), serta nilai IRR-nya meningkat 63,3% (Tabel
21). Apabila umur tebangnya diperpanjang menjadi sembilan
tahun, nilai NPV-nya meningkat lagi menjadi Rp321.483.909
dan BCR-nya menjadi 11,38 (Tabel 19), tetapi nilai IRR-nya
menurun menjadi 60,4% (Tabel 22). Hal ini menunjukkan
bahwa bisnis sengon sangat menguntungkan.
Tabel 17. Present value biaya dan penerimaan, serta NPV dan BCR
bisnis sengon di lahan subur (Bonita III) sebanyak 1.100 pohon/ha
dengan umur tebang lima tahun
Tahun
ke0
1
2
3
4
5
Total
Tahun
ke0
1
2
3
4
5
Total

Biaya (Rp)
15.752.500
6.160.000
6.300.000
2.800.000
1.750.000
0
32.762.500
Penerimaan (Rp)
0
0
0
0
10.312.500
121.503.250
131.815.750
NPV
BCR

Faktor diskonto
(12%)
1,000
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
Faktor diskonto
(12%)
1,000
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567

Present value biaya
(Rp)
15.752.500
5.500.000
5.022.321
1.992.985
1.112.157
0
29.379.963
Present value
penerimaan (Rp)
0
0
0
0
6.553.780
68.944.207
75.497.987
46.118.025
2,57

Tabel 18. Present value biaya dan penerimaan, serta NPV dan BCR
bisnis sengon di lahan subur (Bonita III) sebanyak 1.100 pohon/ha
dengan umur tebang tujuh tahun
Tahun
ke0
1
2
3
4
5
6
7
Total
Tahun
ke0
1
2
3
4
5
6
7
Total

Biaya (Rp)
15.752.500
6.160.000
6.300.000
2.800.000
1.750.000
0
1.750.000
0
34.512.500
Penerimaan (Rp)
0
0
0
0
5.687.500
0
214.287.550
333.888.000
553.863.050
NPV
BCR

Faktor diskonto
(12%)
1,000
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
0,507
0,452
Faktor diskonto
(12%)
1,000
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
0,507
0,452

Present value biaya
(Rp)
15.752.500
5.500.000
5.022.321
1.992.985
1.112.157
0
886.604
0
30.266.567
Present value
penerimaan (Rp)
0
0
0
0
3.614.509
108.564.742
151.033.975
263.213.226
232.946.658
8,70

Tabel 19. Present value biaya dan penerimaan, serta NPV dan BCR
bisnis sengon di lahan subur (Bonita III) sebanyak 1.100 pohon/ha
dengan umur tebang sembilan tahun
Tahun
ke0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
Tahun
ke0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Biaya (Rp)
15.752.500
6.160.000
6.300.000
2.800.000
1.750.000
0
1.750.000
0
1.750.000
0
36.262.500
Penerimaan (Rp)
0
0
0
0
5.687.500
0
163.477.100
0
313.020.000
444.925.000
927.109.600
NPV
BCR

Faktor diskonto
(12%)
1.000
0.893
0.797
0.712
0.636
0.567
0.507
0.452
0.404
0.361
Faktor diskonto
(12%)

Present value biaya
(Rp)
15.752.500
5.500.000
5.022.321
1.992.985
1.112.157
0
886.604
0
706.796
0
30.973.363
Present value
penerimaan (Rp)
0
0
0
0
3.614.509
82.822.586
126.423.528
160.444.415
373.305.039
321.483.909
11,38

Tabel 20. Nilai IRR bisnis sengon di lahan subur (Bonita III) sebanyak 1.100 pohon/ha dengan umur tebang lima tahun
Tahun ke0
1
2
3
4
5

Faktor diskonto
1,000
0,711
0,506
0,360
0,256
0,182
Total

NPV (Rp)
15.752.500
4.382.188
3.188.315
1.008.066
2.193.016
22.138.053
0

IRR (%)

40,6

Tabel 21. Nilai IRR bisnis sengon di lahan subur (Bonita III) sebanyak 1.100 pohon/ha dengan umur tebang tujuh tahun
Tahun ke0
1
2
3
4
5
6
7

Faktor diskonto
1,000
0,612
0,375
0,230
0,141
0,086
0,053
0,032
Total

NPV (Rp)
(15.752.500)
(3.771.827)
(2.362.015)
(642.793)
553.483
0
11.201.130
10.774.522
0

IRR (%)

63,3

Tabel 22. Nilai IRR bisnis sengon di lahan subur (Bonita III) sebanyak 1.100 pohon/ha dengan umur tebang sembilan tahun
Tahun ke0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Faktor diskonto
1,000
0,624
0,389
0,242
0,151
0,094
0,059
0,037
0,023
0,014
Total

NPV (Rp)
(15.752.500)
(3.840.816)
(2.449.211)
(678.713)
595.102
0
9.502.537
0
7.110.164
5.513.436
0

IRR (%)

60,4

E. Nilai Keuntungan
Tabel 23 menjelaskan biaya menanam pohon untuk
beberapa umur tebang. Pada Tabel 23 dapat diketahui bahwa
biaya menanam pohon dengan umur tebang lima tahun sebesar Rp248.800/pohon, umur tebang tujuh tahun sebesar
Rp557.894/pohon, dan umur tebang sembilan tahun sebesar
Rp902.928/pohon. Sementara itu, Tabel 24 menjelaskan nilai
keuntungan yang diperoleh. Pada Tabel 24 dapat dilihat
bahwa nilai keuntungan pada umur tebang lima tahun
sebesar Rp193.030/pohon, umur tebang tujuh tahun sebesar
Rp1.528.906/pohon, dan umur tebang sembilan tahun sebesar Rp2.193.972/pohon. Semakin lama pohon dibiarkan,
semakin besar volume pohon yang ditebang, dan semakin
besar nilai keuntungan yang diperoleh.

Tabel 23. Biaya menanam sengon per pohon di lahan subur (Bonita
III) untuk beberapa umur tebang*
Biaya per pohon menurut
umur tebang (Rp/pohon)
5 tahun 7 tahun 9 tahun
Bahan
36.918
63.453
81.220
Penanaman
20.364
35.000
44.800
Pemeliharaan
61.855 117.250 164.080
Sewa lahan (Rp2 juta/ tahun)
36.364
87.500 144.000
Bunga pinjaman (12%/tahun) 93.300 254.691 468.828
Total
248.800 557.894 902.928

No. Komponen biaya
1.
2.
3.
4.
5.

Keterangan: *nilai nominal

Tabel 24. Nilai keuntungan (akhir daur) bisnis sengon di lahan
subur (Bonita III) untuk beberapa umur tebang*
No.
1
2
3

Umur tebang
pohon
(tahun)
5
7
9

Harga jual
pohon
(Rp/pohon)
441.830
2.086.800
3.096.900

Biaya tanam
(Rp/pohon)
248.800
557.894
902.928

Nilai
keuntungan
(Rp/pohon)
193.030
1.528.906
2.193.972

Keterangan: *nilai nominal

F. Untung Berkali-kali
Bisnis sengon bisa untung berkali-kali karena tanam
sekali panennya bisa berkali-kali. Mengapa? Panennya bisa
berkali-kali karena dari tunggak pohon yang ditebang akan
muncul terubusan sebanyak 3–5 terubusan. Selanjutnya, dari
3–5 terubusan, satu terubusan yang tumbuh paling sehat lah
yang bisa kembali dipelihara, sedangkan yang kurang dan
tidak sehat dihilangkan. Gambar 57 menjelaskan peta panen
pada bisnis sengon yang diusahakan di lahan subur (Bonita
III) dengan umur tebang tujuh tahun selama rentang waktu
22 tahun.
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Gambar 57. Peta panen pada bisnis sengon di lahan subur (Bonita
III) dengan umur tebang tujuh tahun selama 22 tahun: tanam sekali,
untung berkali-kali
Keterangan:
P1=panen pertama; PT1=panen pohon dari terubusan generasi ke-1 pada
tunggak panen pertama; PT2=panen pohon dari terubusan generasi ke-2
pada tunggak panen pertama; PT3=panen pohon dari terubusan generasi
ke-3 pada tunggak panen pertama.

J2=penjarangan kedua; PT1J2=panen pohon dari terubusan generasi ke-1
pada tunggak penjarangan kedua; PT2J2=panen pohon dari terubusan
generasi ke-2 pada tunggak penjarangan kedua; PT3J2=panen pohon dari
terubusan generasi ke-3 pada tunggak penjarangan kedua.
J3=penjarangan ketiga; PT1J3=panen pohon dari terubusan generasi ke-1
pada tunggak penjarangan ketiga; PT2J2=panen pohon dari terubusan
generasi ke-2 pada tunggak penjarangan ketiga.
J4=penjarangan keempat; PT1J4=panen pohon dari terubusan generasi ke1 pada tunggak penjarangan keempat.

Pada Gambar 57 dapat diuraikan beberapa hal, yaitu:
 Panen ke-1 adalah panen dari hasil penanaman pertama
(pohon ditebang umur tujuh tahun), kemudian dilanjutkan
dengan panen ke-2 pada tahun ke-12.
 Panen ke-2 adalah panen dari terubusan generasi pertama
pada tunggak penjarangan kedua (penjarangan pertama
pada umur tiga tahun dan penjarangan kedua pada umur
lima tahun).
 Pada tahun ke-12, panen ke-3 juga dilakukan. Panen ke-3
adalah panen dari terubusan generasi pertama pada tunggak panen ke-1.
 Panen ke-4 dapat dilakukan pada tahun ke-17. Panen ke-4
adalah panen dari terubusan generasi pertama pada
tunggak penjarangan ketiga (yang dilakukan pada tahun
ke-10).
 Pada tahun ke-17 secara bersamaan, panen ke-5 dan ke-6
juga dilakukan. Panen ke-5 adalah panen dari terubusan
generasi kedua pada tonggak penjarangan kedua.
 Panen ke-6 adalah panen dari terubusan generasi kedua
pada tunggak panen ke-1.
 Panen ke-7 dilakukan pada tahun ke-20. Panen ke-7 adalah panen dari terubusan generasi pertama pada tunggak

hasil penjarangan keempat (yang dilakukan pada tahun
ke-15).
 Dua tahun kemudian (tahun ke-22) dilanjutkan dengan
panen ke-8. Panen ke-8 adalah panen dari terubusan generasi kedua pada tunggak penjarangan ketiga.
 Pada tahun ke-22 secara bersamaan dilakukan juga panen
ke-9 dan ke-10. Panen ke-9 adalah panen dari terubusan
generasi ketiga pada tunggak penjarangan kedua.
 Panen ke-10 adalah panen dari terubusan generasi ketiga
pada tunggak panen ke-1.
Selama terubusan dapat tumbuh sehat hingga lima
kali penebangan, panen berulang-ulang masih bisa dilakukan
dalam beberapa tahun ke depan. Karena penghitungan hingga
tahun ke-22, terubusan yang dipanen hanya sampai generasi
ke-3, yakni pada tunggak panen ke-1 dan tunggak penjarangan kedua. Sementara itu, panen pada tunggak penjarangan ketiga dan keempat berturut-turut hanya sampai
generasi ke-2 dan ke-1.
Dengan asumsi biaya dan harga tidak banyak berubah,
Tabel 25 menjelaskan kepada Anda hasil perhitungan tanam
sekali, untung berkali-kali. Pada Tabel 25 terlihat bahwa
biaya per pohon yang dikeluarkan untuk memperoleh pohon
dari hasil terubusan (panen ke-2 hingga panen ke-10) lebih
murah dibandingkan dengan pohon hasil penanaman (panen
ke-1). Hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk memelihara terubusan hingga menjadi pohon siap tebang hanya
berupa biaya pemeliharaan, sewa lahan dan bunga, atau
tanpa biaya bahan dan biaya penanaman.

Nilai keuntungan per pohon tergantung pada umur
berapa pohon ditebang. Pada panen ke-1, umur tebang adalah
tujuh tahun. Pada panen-panen selanjutnya umur tebangnya
dapat diatur. Dalam hal ini, tiga kali panen diatur dengan
umur tebang tujuh tahun, yaitu 1) panen ke-1, 2) panen ke-2,
dan 3) panen ke-4. Sementara itu, panen selain ketiga panen
tersebut diatur pada umur tebang lima tahun agar keuntungan segera diperoleh. Dengan cara demikian, seperti yang
Anda lihat pada Tabel 25, nilai keuntungan per pohon (pada
akhir daur) yang terbesar adalah panen ke-2 (Rp1.843.112/
pohon) dan ke-4 (Rp1.843.112/pohon), kemudian disusul
panen ke-1 (1.528.906/pohon), dan terendah adalah nilai
keuntungan panen ke-3 dan ke-5 hingga panen ke-10 (Rp
229.830/pohon).
Tabel 25. Nilai keuntungan bisnis sengon (akhir daur) di lahan
subur (Bonita III) dengan umur tebang tujuh tahun selama 22
tahun: tanam sekali, untung berkali-kali
Nilai
Jumlah
Panen Harga jual Biaya tanam
Total
keuntungan pohon
ke- (Rp/pohon) (Rp/pohon)
(Rp)
(Rp/pohon) (pohon)
1
2.086.800
557.894
1.528.906
160
244.624.960
2
2.086.800
243.688
1.843.112
160
294.897.920
3
441.830
212.000
229.830
160
36.772.800
4
2.086.800
243.688
1.843.112
160
294.897.920
5
441.830
212.000
229.830
160
36.772.800
6
441.830
212.000
229.830
160
36.772.800
7
441.830
212.000
229.830
165
36.772.800
8
441.830
212.000
229.830
160
36.772.800
9
441.830
212.000
229.830
160
36.772.800
10
441.830
212.000
229.830
160
36.772.800
Total 1.091.830.400

Dari sisi rentang waktu panen, pada Gambar 57 terlihat
bahwa setelah panen ke-1 (tahun ke-7), panen ke-2 sudah
dapat dilakukan pada tahun ke-12. Pada tahun ke-12, secara
bersamaan juga sudah dapat dilakukan panen ke-3. Namun,
sebelum memperoleh keuntungan dari hasil panen ke-2 dan
ke-3, kita sudah memperoleh penerimaan keuntungan dari
hasil penjarangan ketiga pada tahun ke-10 [tidak dinyatakan
pada Tabel 25] sehingga memperpendek rentang waktu
penerimaan keuntungan menjadi hanya dua tahun (dari
tahun ke-12 menjadi tahun ke-10).
Panen ke-4, 5, dan 6 sudah dapat dilakukan secara
bersamaan pada tahun ke-17. Namun, sebelum memperoleh
keuntungan dari hasil panen ke-4, 5, dan 6, penerimaan
keuntungan telah diperoleh dari hasil penjarangan keempat
pada tahun ke-15 [tidak dinyatakan pada Tabel 25] sehingga
hal ini juga memperpendek rentang waktu penerimaan
keuntungan menjadi hanya dua tahun (dari tahun ke-17
menjadi tahun ke-15). Panen ke-7 juga sudah dapat dilakukan pada tahun ke-20 sehingga memperpendek rentang
penerimaan keuntungan hanya tiga tahun (tahun ke-17
hingga ke-20).
Dua tahun kemudian (tahun ke-22), panen ke-8, 9, dan
10 secara bersamaan juga sudah dapat dilakukan sehingga
juga memperpendek rentang penerimaan keuntungan hanya
dua tahun (tahun ke-20 hingga ke-22). Pengaturan panen
setelah panen ke-1 akan memungkinkan pendapatan atau
nilai keuntungan dapat diperoleh dalam rentang waktu yang
pendek (setiap 2–3 tahun), meskipun rentang waktu usahanya 22 tahun. Pada Tabel 25 terlihat total nilai keuntungan

yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,1 miliar, suatu nilai
keuntungan yang tidak kecil.
G. Pola Bisnis Sengon
Dalam praktik di lapangan, Anda dapat menjalankan
bisnis sengon dengan beberapa pola usaha, antara lain
kepemilikan pribadi, sewa lahan, bagi hasil, dan kemitraan.
1. Kepemilikan Pribadi
Dengan pola ini, pengelolaan lahan ataupun pengusahaan bergantung sepenuhnya pada pemilik lahan; apakah pada
lahan itu mau diremajakan kembali, ditebang, dan dijual atas
1, 2, atau lebih pohon sejenis atau campuran. Hak pengaturan ataupun pemanfaatannya tidak bisa dicampuri orang
lain. Dengan pola seperti ini, pada kenyataannya, kemajuan
dan pegembangan usahanya sangat lambat. Hal ini karena
pengelolaan dan pemanfaatan tidak terencana dan terkelola
dengan baik. Pada pola ini, campuran jenis tegakan sangat
tinggi.
2. Sewa Lahan
Pada pola ini, pengelolaan dan pengaturan tegakan
didasarkan atas cara sewa-menyewa di atas suatu kesepakatan bersama; apakah berdasarkan lama waktu kelola
bulanan atau tahunan. Kondisi tegakan pada saat dilakukan
sewa-menyewa bisa terjadi kosong atau sudah ada tanamannya, sedangkan hasilnya boleh jadi semuanya milik penyewa
atau juga ada sedikit pemilik lahan [tergantung kesepakatan
awal]. Pola ini umumnya berjalan tahunan dan hasilnya milik
penyewa lahan.

3. Bagi Hasil
Pola ini serupa dengan pola ke-2, hanya hasil pengelolaannya diatur bersama; apakah dengan sistem bagi hasil
50:50; 75:25, 30:70, dan sebagainya tergantung dari kesepakatan yang dibangun di awal. Pada pola ini, pelaksanaan
pengelolaan bisa bersama atau hanya oleh pemilik dan
penyewa menyerahkan sepenuhnya pada pemilik lahan. Kondisi tegakan pada saat dilakukan pola bagi hasil bisa terjadi
kosong atau sudah ada tanamannya.
4. Kemitraan
Pada pola ini, pembiayaan lebih besar dimiliki oleh
pemodal, sedangkan kegiatan di lapangan dilakukan oleh
pemilik lahan. Dalam pola ini, pembagian hasil bisa beragam
tergantung kesepakatan, yaitu bisa 50:50, 40:60, 30:70, dan
seterusnya sepanjang kedua belah pihak ada kesesuaian.

Bab XI
Permintaan, Produksi,
dan Harga Kayu
Untuk big question, apakah investasi di bisnis sengon
ini menarik atau tidak, secara perhitungan teknis maka ini
bisnis menarik. Namun, apabila dilihat dari sisi investor,
apakah bersedia untuk invest atau tidak; setidaknya beberapa
pertanyaan berikut perlu dijawab.
 Dari sisi permintaan: 1) siapakah potential buyer untuk
kayu sengon ini? dan 2) bagaimana orientasi local vs
export?
 Dari sisi produksi: 1) siapakah pemain besar/existing
supplier dari sengon? 2) apakah kita dapat bersaing
dengan pemain lama? 3) di mana lahan yang cocok untuk
budi daya sengon? dan 4) adakah kayu alternatif selain
sengon? Ini bisa menjadi ancaman (threat) langsung ke
permintaan sengon.
 Dari sisi harga: 1) adakah hambatan regulasi yang membebani? dan 2) bagaimana cara distribusi efektif untuk
mengantar kayu ke pembeli?
A. Permintaan Kayu
1. Siapakah Potential Buyer Kayu Sengon?
Ketika berbicara kayu, Anda perlu memperjelas, apakah
itu kayu bulat (log) atau kayu olahan. Kayu olahan adalah
kayu bulat yang diolah, misalnya menjadi veneer, kayu gerga-

jian, pulp, atau serpih kayu. Permintaan kayu yang dimaksudkan di sini adalah permintaan kayu bulat, bukan permintaan
kayu olahan. Kemudian, siapa saja yang menjadi pembeli kayu
bulat dan berapa besar permintaan mereka terhadap kayu
bulat? Hal ini tentunya tergantung pada jumlah pembeli kayu
bulat. Sejauh ini, pembeli terbesar kayu bulat, termasuk
sengon, adalah industri pengolahan kayu.
Menurut Permen-LHK Nomor P.13/MENLHK-II/2015
tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (2015), Pasal
1 Ayat (1) menyatakan “Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan
baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi”.
Seementara itu, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan “Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) adalah industri yang mengolah
kayu tanaman rakyat/hutan hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes”.
Pada Permen-LHK yang sama, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis IPHHK terdiri dari (a) Industri penggergajian kayu dengan ragam produk, antara lain kayu gergajian
(KG) dan palet kayu; (b) Industri panel kayu dengan ragam
produk, antara lain veneer, plywood, LVL, fancy plywood,
plywood faced bambu, blockboard, cementboard, particle
board; (c) Industri biomassa kayu dengan ragam produk,
antara lain wood pellet atau arang kayu; dan (d) Industri
serpih kayu (wood chips). Industri pulp merupakan industri
yang mengolah kayu bulat menjadi serpih kayu dan selanjutnya menjadi pulp, yang biasanya terintegrasi ke dalam
industri pulp & paper.

a. Industri Kayu Gergajian
Kayu gergajian merupakan hasil konversi dari kayu
bulat. Kayu gergajian diolah menggunakan mesin gergaji dan
memiliki bentuk yang teratur dengan sisi sejajar, sudut siku,
dan memiliki ketebalan ≤6 cm dan kadar air ≤18%. Dari skala
produksinya, bentuk IPHHK (termasuk industri kayu gergajian) dapat dipisahkan ke dalam dua golongan: 1) industri
dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun, dan 2) industri
dengan kapasitas 2.000–6.000 m3/tahun. Bentuk IPKR
merupakan industri dengan kapasitas sampai dengan 2.000
m3/tahun. Permintaan kayu bulat oleh industri kayu gergajian dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya oleh
kapasitas produksinya. Gambar 58 menjelaskan perkembangan kapasitas produksi kayu gergajian kapasitas di atas
6.000 m3/tahun.
Pada Gambar 58 dapat dilihat bahwa selama enam
tahun terakhir, kapasitas produksinya terus meningkat. Hal
ini menandakan bahwa permintaan kayu bulat (termasuk
sengon) sebagai bahan baku kayu gergajian, terus meningkat.
Pada tahun 2010, kapasitas produksinya mencapai sekitar 6
juta m3. Pada tahun 2012, dua tahun kemudian, kapasitas
produksinya meningkat menjadi sekitar 7,0 juta m 3 dan terus
meningkat hingga mencapai sekitar 8,5 juta m3 pada tahun
2015.
Jumlah tersebut baru permintaan kayu bulat oleh
industri kayu gergajian dengan kapasitas di atas 6.000
m3/tahun, belum termasuk kapasitas 2.000–6.000 m3/tahun
dan IPKR yang jumlahnya ribuan. Namun dalam pratiknya,
tidak seluruh industri kayu gergajian, termasuk kapasitas di
atas 6.000 m3/tahun, aktif beroperasi. Ada industri kayu

gergajian yang beroperasi secara “on & off” karena tidak
mampu memperoleh kayu bulat sebagai bahan baku secara
kontinyu. Oleh karenanya, potensi permintaan kayu bulat
(termasuk sengon) oleh industri ini masih tinggi.

Sumber: Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2016)

Gambar 58. Perkembangan kapasitas produksi kayu gergajian
(2013–2015)

b. Industri Veneer
Veneer kayu (wood veneer) secara teknis adalah lapisan
tipis kayu, biasanya lebih tipis dari 1/8 inci. Veneer diperoleh
dengan cara mengupas kayu bulat dengan alat rotary machine
atau menyayat kayu bulat dengan alat slicing machine.
Kapasitas produksi veneer yang dijelaskan di sini adalah
kapasitas produksi veneer dari hasil kupasan rotary machines.
Dari skala produksinya, tidak seperti industri kayu gergajian,
industri veneer tidak ada yang memiliki kapasitas poduksi di

bawah 6.000 m3/tahun, tetapi seluruhnya di atas 6.000
m3/tahun. Seperti industri kayu gergajian, permintaan kayu
bulat oleh industri veneer dipengaruhi pula oleh banyak
faktor, salah satunya oleh kapasitas produksinya.
Gambar 59 menjelaskan kepada Anda perkembangan
kapasitas produksi veneer selama enam tahun terakhir. Pada
Gambar 59 terlihat bahwa selama enam tahun terakhir,
kapasitas produksinya terus meningkat. Hal ini menandakan
bahwa permintaan kayu bulat (termasuk sengon) sebagai
bahan baku bagi industri veneer juga terus meningkat. Pada
tahun 2010, kapasitas produksinya sekitar 2,3 juta m 3, tetapi
pada tahun 2012 (dua tahun kemudian), kapasitas produksinya meningkat kembali menjadi sekitar 2,8 juta m3 dan
terus meningkat hingga mencapai sekitar 3,3 juta m 3 pada
tahun 2015.

Sumber: Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2016)

Gambar 59. Perkembangan kapasitas produksi veneer (2013–2015)

Dalam praktiknya, sama seperti dalam industri kayu
gergajian, tidak seluruh industri veneer aktif beroperasi. Ada
industri veneer yang beroperasi secara “on & off”. Hal ini
mengindikasikan bahwa dalam industri veneer, seperti dalam
industri kayu gergajian, terdapat gap yang lebar antara
permintaan dan produksi kayu bulat yang tersedia. Oleh
karena itu, potensi permintaan kayu bulat (termasuk sengon)
oleh industri ini juga masih tinggi.
c. Industri Serpih Kayu
Serpih kayu adalah potongan atau serpihan kayu kecil
dengan ukuran tidak ditentukan yang diperoleh dari
memecah atau memotong pohon, kayu, atau potongan/
serpihan kayu yang lebih besar (Mackes, 2010). Seperti
industri veneer, industri serpih kayu tidak ada yang memiliki
kapasitas poduksi di bawah 6.000 m3/tahun, tetapi seluruhnya di atas 6.000 m3/tahun. Permintaan kayu bulat oleh
industri serpih kayu juga dipengaruhi oleh banyak faktor,
salah satunya oleh kapasitas produksinya.
Gambar 60 menjelaskan perkembangan kapasitas produksi serpih kayu selama enam tahun terakhir. Pada Gambar
60 terlihat bahwa kapasitas produksinya terus meningkat
selama enam tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa
permintaan kayu bulat (termasuk sengon) sebagai bahan
baku bagi industri serpih kayu, juga terus meningkat. Pada
tahun 2010, kapasitas produksinya mencapai sekitar 12,1
juta m3, lalu tahun 2012 (dua tahun kemudian), kapasitas
produksinya meningkat menjadi sekitar 45,0 juta m 3 dan
terus meningkat hingga mencapai sekitar 55,4 juta m 3 pada
tahun 2015.

Namun dalam pratiknya, seperti industri kayu pada
umumnya, tidak seluruh industri serpih kayu aktif beroperasi. Sebagian dari industri ini ada juga yang beroperasi secara
“on & off”, yang berarti masih ada gap antara permintaan
kayu bulat oleh industri ini dan produksi kayu bulat yang
tersedia. Oleh karenanya, potensi permintaan kayu bulat
(termasuk sengon) oleh industri ini juga masih tinggi.

Sumber: Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2016)

Gambar 60. Perkembangan kapasitas produksi serpih kayu (2013–
2015)

d. Industri Kayu Lapis
Kayu lapis adalah panel kayu yang tersusun dari lapisan
veneer di bagian luarnya, sedangkan di bagian intinya bisa
berupa veneer atau material lain yang diikat dengan lem,
kemudian di-press (ditekan) sehingga menjadi panel yang
kuat. Industri kayu lapis tidak ada yang memiliki kapasitas

produksi di bawah 6.000 m3/tahun, tetapi seluruhnya di atas
6.000 m3/tahun. Permintaan kayu bulat oleh industri kayu
lapis juga dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya oleh
kapasitas produksinya.
Gambar 61 menjelaskan perkembangan kapasitas produksi kayu lapis selama enam tahun terakhir. Pada Gambar
61 terlihat bahwa kapasitas produksinya terus meningkat
selama enam tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa
permintaan kayu bulat (termasuk sengon) oleh industri kayu
lapis juga terus meningkat. Pada tahun 2010, kapasitas
produksinya mencapai sekitar 11,5 juta m 3 dan tahun 2012
meningkat menjadi sekitar 12,1 juta m 3. Pada tahun 2015,
kapasitas produksinya meningkat lagi hingga mencapai
sekitar 13,2 juta m3.

Sumber: Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2016)

Gambar 61. Perkembangan kapasitas produksi kayu lapis (2013–
2015)

Sayangnya, dalam praktiknya, seperti industri kayu
pada umumnya, tidak seluruh industri kayu lapis aktif beroperasi. Sebagian industrinya juga beroperasi secara “on &
off” yang mengindikasikan ada gap yang lebar antara permintaan dan produksi kayu bulat yang tersedia. Oleh karenanya,
potensi permintaan kayu bulat (termasuk sengon) oleh industri ini juga masih tinggi.
e. Industri LVL
Laminated Veneer Lumber (LVL) adalah kayu komposit
struktural yang dibentuk dari beberapa lembaran veneer yang
direkatkan satu sama lain menggunakan bahan perekat
structural adhesives dan mengempanya pada kondisi panas
tertentu (Kurt et al., 2012). Industri LVL sama seperti industri
kayu lapis, tidak ada yang memiliki kapasitas poduksi di
bawah 6.000 m3/tahun, tapi seluruhnya di atas 6.000 m3/
tahun. Permintaan kayu bulat oleh industri LVL dipengaruhi
oleh banyak faktor, salah satunya oleh kapasitas produksinya.
Gambar 62 menjelaskan perkembangan kapasitas produksi LVL selama enam tahun terakhir. Pada Gambar 62
terlihat bahwa kapasitas produksinya juga terus meningkat
selama enam tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa permintaan kayu bulat (termasuk sengon) sebagai bahan baku
bagi industri LVL juga terus meningkat. Pada tahun 2010,
kapasitas produksinya adalah sekitar 0,520 juta m 3. Tahun
2012, kapasitas produksinya meningkat menjadi sekitar
0,553 juta m3 dan tahun 2015 meningkat lagi menjadi sekitar
0,582 juta m3.
Namun, dalam praktiknya lagi-lagi seperti pada industri kayu yang lain, tidak seluruh industri LVL aktif beroperasi.

Ada industri LVL yang juga beroperasi secara “on & off”
karena tidak mampu memperoleh kayu bulat sebagai bahan
baku secara kontinyu. Dengan kata lain, masih ada gap yang
lebar antara produksi dan permintaan kayu bulat (termasuk
sengon) oleh industri LVL. Oleh karenanya, potensi permintaan kayu bulat oleh industri LVL juga masih tinggi.

Sumber: Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2016)

Gambar 62. Perkembangan kapasitas produksi LVL (2013–2015)

f. Industri Wood Pellet
Wood pellet adalah produk-produk kayu yang dikompres, sering disebut juga sebagai woodchips dan sawdust
(Biomass Energy Resource Center, 2007). Industri wood
pellet sama halnya seperti industri kayu lapis, tidak ada yang
memiliki kapasitas poduksi di bawah 6.000 m3/tahun, tetapi
seluruhnya di atas 6.000 m3/tahun. Permintaan kayu bulat
oleh industri wood pellet seperti industri kayu yang lain yang

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya oleh kapasitas
produksinya.
Gambar 63 menjelaskan perkembangan kapasitas produksi wood pellet selama enam tahun terakhir. Pada Gambar
63 terlihat bahwa kapasitas produksinya terus meningkat
selama enam tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa
permintaan kayu bulat (termasuk sengon) sebagai bahan
baku bagi industri wood pellet terus meningkat. Tahun 2010,
kapasitas produksi industri wood pellet sekitar 0,520 juta m3.
Lalu pada tahun 2012, kapasitas produksinya telah meningkat
menjadi sekitar 0,553 juta m3 dan terus meningkat hingga
mencapai sekitar 0,582 juta m3 pada tahun 2015.

Sumber: Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2016)

Gambar 63. Perkembangan kapasitas produksi industri wood pellet
(2013–2015)

Seperti pada industri kayu yang lain, tidak seluruh
industri wood pellet aktif beroperasi. Ada juga industri wood
pellet yang beroperasi secara “on & off”. Hal ini berarti masih
ada gap antara produksi dan permintaan kayu bulat oleh
industri wood pellet sehingga potensi permintaan kayu bulat
(termasuk sengon) oleh industri ini juga masih tinggi.
2. Bagaimana Orientasi antara Local vs Export
Seluruh produksi kayu bulat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kayu bulat sengon, dikonsumsi oleh industri
pengolahan kayu di dalam negeri. Hal ini disebabkan adanya
pelarangan ekspor kayu sengon dari pemerintah. Keinginan
pemilik atau pedagang kayu bulat sengon yang akan mengekspornya ke negara-negara lain terbentur larangan tersebut.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, telah
menerbitkan Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012
tentang Barang Dilarang Ekspor. Pasal-pasal dan ayat-ayat
yang menyatakan larangan ekspor tersebut, sebagai berikut:
 Pasal 2 Ayat (2b):
“Barang Dilarang Ekspor sesuai dengan pos tarif/HS dan
uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
mengenai barang di bidang kehutanan.“
 Pasal 3 Ayat (1):
“Eksportir dilarang mengekspor Barang Dilarang Ekspor.“
 Pasal 3 Ayat (2):
“Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan“.

Gambar 64. Cuplikan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012

B. Produksi Kayu
1. Siapakah Pemain Besar (Existing Supplier) dari
Sengon?
Apakah kita dapat bersaing dengan pemain lama?
Jawabannya, masih bisa! Seperti pada subbab permintaan
kayu, kayu yang dimaksudkan di sini adalah kayu bulat (log),
bukan kayu olahan. Selama ini, produksi kayu bulat dihasilkan
dari hutan yang berada di lahan hak (milik), lahan adat
(masyarakat hukum adat), dan lahan negara. Sebagian besar
produksi kayu bulat [yang hingga kini] berasal dari hutan
yang berada di lahan negara. Produksi kayu bulat dari hutan
yang berada di lahan negara dapat dibedakan ke dalam tiga
kelompok: 1) produksi kayu bulat dari hutan alam, 2) produksi kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI), dan 3)
produksi kayu bulat dari Perum Perhutani.

Produksi kayu bulat dari hutan alam dihasilkan oleh
pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan
pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Produksi kayu bulat
dari HTI dihasilkan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
atau HTI. Produksi kayu bulat dari Perum Perhutani dihasilkan oleh Perum Perhutani. Produksi kayu bulat nasional yang
dihasilkan oleh pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI
antara tahun 2010–2013 mengalami peningkatan hingga
tahun 2012, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013
(Gambar 65).

Sumber: Kementerian Kehutanan (2014)

Gambar 65. Produksi kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA dan
IUPHHK-HTI (2010–2013)

Produksi kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA (Gambar 66) lebih kecil dibandingkan dengan produksi dari
pemegang IUPHHK-HTI (Gambar 67). Tren produksi kayu
bulat dari hutan alam (IUPHHK-HA) cenderung menurun
(Gambar 66), sedangkan dari hutan tanaman (IUPHHK-HTI)
cenderung meningkat (Gambar 67). Penurunan produksi kayu
bulat dari hutan tanaman tahun 2013 tersebut sebesar 2,1
juta m3 (Gambar 61) sehingga menyebabkan produksi kayu
bulat dari keduanya menurun menjadi 23,2 juta m 3 (Gambar
65).

Sumber: Kementerian Kehutanan (2014)

Gambar 66. Produksi kayu bulat dari dari pemegang IUPHHK-HA
(2010–2013)

Sumber: Kementerian Kehutanan (2014)

Gambar 67. Produksi kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HTI
(2010–2013)

Perkembangan pasokan kayu bulat untuk industri
dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun disajikan pada
Gambar 68. Pada Gambar 68 terlihat bahwa selama 13 tahun
terakhir, perkembangan pasokan kayu bulat ke industri
pengolahan kayu cenderung meningkat. Peningkatan produksi kayu bulat terutama disokong oleh perkembangan produksi
kayu bulat dari HTI dan hasil land clearing (LC). Namun,
sokongan produksi kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA
dan ILS/IPK cenderung menurun, sedangkan dari hutan
rakyat dan HTI cenderung meningkat. Sokongan dari hutan
rakyat yang terbesar adalah sokongan dari jenis kayu sengon.
Pertanyaannya adalah apakah kita dapat bersaing dengan
pemain lama? Kembali lagi, jawabannya adalah masih bisa!

Sumber: Ditjen PHPL (2016)

Gambar 68. Perkembangan pasokan kayu bulat ke atau konsumsi
kayu bulat oleh industri pengolahan kayu kapasitas di atas 6.000
m3/tahun

Gambar 69 menjelaskan mengapa kita masih dapat
bersaing dengan pemain lama. Pada Gambar 69 terlihat
bahwa setelah tahun 2010, masih terdapat gap yang lebar
antara permintaan dan pasokan kayu bulat. Tahun 2011, gap
antara permintaan dan pasokan kayu bulat sebesar 23,7 juta
m3 dan meningkat menjadi 24,0 m3 pada tahun 2012. Pada
tahun 2013, gap-nya meningkat lagi menjadi 25,1 juta
m3/tahun, lalu tahun 2014 menjadi 26,8 juta m3, dan tahun
2015 menjadi 36,2 juta m3. Hal ini menunjukkan bahwa
pemberian izin dan perluasan industri terus berjalan, sedangkan kemampuan produksi kayu masih terbatas. Itulah
sebabnya produsen atau pemain baru sengon masih dapat
bersaing dengan pemain-pemain lama, seperti pemegang
IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan Perum Perhutani.

Sumber: Ditjen PHPL (2016)

Gambar 69. Perkembangan pasokan kayu bulat ke atau konsumsi
kayu bulat oleh industri pengolahan kayu kapasitas di atas 6.000
m3/tahun

2. Di Mana Lahan yang Cocok untuk Budi Daya Sengon?
Sengon dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah,
termasuk tanah kering, tanah lembab, dan bahkan, di tanah
yang mengandung garam dan asam selama drainasenya
cukup (Soerianegara & Lemmens, 1993). Namun bagi calon
investor, daerah-daerah mana saja yang cocok untuk
menanam sengon penting untuk diketahui. Menurut Pratiwi
et al. (2014), daerah-daerah di Indonesia yang cocok untuk
sengon atau sengon biasanya sebagai jenis pohon andalan
daerah setempat dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Daerah-daerah di Indonesia yang cocok untuk sengon
Provinsi

Kabupaten/Kota

Provinsi

Banten

 Tangerang

Jawa Barat

 Cianjur
 Bandung
 Indramayu
 Sumedang
 Ciamis
 Garut

Daerah
 Kulonprogo
Istimewa
 Gunung Kidul
Yogyakarta

Jawa
Tengah

 Tegal
 Banyumas
 Pemalang
 Kebumen
 Batang
 Magelang
 Kulonprogo
 Klaten
 Grobogan
 Blora
 Pati

Kabupaten/Kota

Jawa Timur  Madiun
 Lamongan
 Blitar
 Jombang
 Pasuruan
 Lumajang
 Probolinggo
 Bondowoso
 Banyuwangi
 Bangkalan
Nusa
Tenggara
Barat
Maluku

 Lombok Barat
 Lombok
Tengah
 Bima
 Maluku Tenggara Barat

3. Adakah Kayu Alternatif Selain Sengon?
Jenis-jenis kayu alternatif selain sengon cukup banyak,
antara lain gmelina, akasia, jabon, balsa, jati, dan meranti. Hal
ini bisa menjadi threat langsung ke permintaan sengon. Namun dalam praktiknya, apakah jenis-jenis lain yang menjadi
threat terhadap permintaan sengon? Atau sebaliknya, apakah
jenis sengon yang justru sebagai threat terhadap permintaan
jenis-jenis kayu lain? Hal-hal tersebut merupakan fakta yang
perlu Anda pahami dengan baik. Selain itu, hal yang perlu
ditambahkan bahwa persaingan antarjenis kayu tidak hanya

berlangsung dalam konteks pasar (harga), tetapi juga bisa
berlangsung dalam konteks penggunaan dan konteks penanaman.
Dalam konteks pasar, seseorang akan membeli kayu
dengan mempertimbangkan harga. Jenis kayu tertentu dibeli
konsumen karena harganya lebih murah dibandingkan
dengan jenis-jenis kayu yang lain. Dalam konteks penggunaan,
kayu dibeli konsumen karena hanya jenis kayu tertentu yang
dapat dijadikan bahan untuk memproduksi atau membentuk
produk tertentu. Dalam konteks penanaman, seseorang lebih
banyak menanam jenis kayu tertentu yang memiliki umur
pendek dibandingkan dengan jenis yang berumur panjang.
Kayu dari jenis umur pendek pun lebih banyak beredar di
pasar sehingga lebih disukai karena mudah didapat di pasar.
Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut,
jenis sengon lebih menjadi threat terhadap permintaan jenisjenis kayu lain dibandingkan dengan jenis-jenis kayu lain
yang menjadi threat permintaan kayu sengon. Dalam konteks
pasar, harga sengon relatif lebih murah dibandingkan dengan
harga jenis-jenis kayu lain, seperti jabon, jati, dan meranti;
meskipun relatif sama dengan harga akasia dan gmelina.
Dalam konteks penggunaan, jenis sengon dapat menggantikan
jenis-jenis kayu lain dalam beragam produk kayu, mulai untuk
kayu bangunan hingga untuk kayu dekoratif. Dalam konteks
penanaman, penduduk cenderung menanam sengon karena
biayanya relatif murah, umurnya pendek, dan pembelinya
banyak.

C. Harga Kayu
Seperti pada subbab permintaan dan subbab produksi
kayu, kayu yang dimaksudkan di sini adalah kayu bulat (log),
bukan kayu olahan. Selain itu, bab sebelumnya (Bab X Subbab
C. Harga Jual Pohon) telah dijelaskan bahwa harga jual kayu
berbeda dengan harga jual pohon. Harga jual pohon adalah
harga jual dari pohon yang masih berdiri, sedangkan harga
jual kayu adalah harga jual dari kayu dalam bentuk potonganpotongan batang pohon.
Berbicara harga pasar kayu (bulat), harga tersebut
harus jelas di mana dan kapan? Harga kayu di pasar ada tiga
tingkatan, yaitu tingkat pabrik, pedagang, dan petani. Harga
kayu di tingkat pabrik saat ini (2016) di beberapa daerah
(seperti Boyolali, Ciamis, Lumajang, dan Malang) adalah Rp1,3
juta/m3 (diameter 30–40 cm), Rp1,1 juta/m3 (diameter 25–30
cm), dan Rp940 ribu/m3 (diameter 20–24 cm). Sementara
itu, harga di tingkat petani [harga di tingkat pabrik dikurangi
biaya menebang dan mengangkut yang dapat mencapai
Rp375 ribu/m3] adalah Rp925 ribu/m3 (diameter 30–40 cm),
Rp725 ribu/m3 (diameter 25–30 cm), dan Rp565 ribu/m3
(diameter 20–24 cm). Penjelasan penghitungan harga kayu
ataupun pohon dapat dipelajari lagi pada Bab X Subbab C
(Harga Jual Pohon).
1. Adakah Hambatan Regulasi?
Terdapat dua jenis hambatan regulasi dalam perdagangan kayu di Indonesia: 1) larangan ekspor kayu bulat dan
2) kewajiban Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kebijakan larangan ekspor kayu bulat [Permendag No. 44/MDAG/PER/7/2012) menyebabkan rendahnya harga kayu

bulat di pasar dalam negeri (Gambar 70). Harga kayu di pasar
dalam negeri ketika tidak ada larangan ekspor kayu sekitar
dua kali lipat dari harga kayu ketika larangan ekspor diberlakukan. Kewajiban SVLK akan menaikkan biaya produksi
kayu olahan (Astana et al., 2014) sehingga akan menekan
lebih jauh harga bahan baku kayu bulat, terutama harga kayu
dari hutan alam di luar Jawa. Namun, harga kayu sengon di
tingkat petani, karena permintaannya di pasar dalam negeri
(Gambar 58 s/d 63 dan Gambar 69) lebih tinggi dibandingkan
dengan jenis-jenis kayu lain, harganya masih relatif tinggi
[Rp565.000–925.000/m3].

Sumber: Astana (2015)

Gambar 70. Dampak kebijakan larangan ekspor kayu bulat

2. Bagaimana Cara Distribusi Efektif untuk Antar Kayu
ke Pembeli?
Pembeli biasanya tidak perlu dicari di daerah-daerah
produsen sengon, tetapi mereka datang sendiri ke lokasi produksi. Sebaliknya, di daerah-daerah bukan produsen sengon,
penjual biasanya yang harus mencari pembeli. Pihak pembeli
menebang dan mengangkut kayu atau pohon yang ditebang,
serta mengurus dokumen pembelian dan pengangkutannya.
Pihak penjual tidak dibebani pekerjaan atau biaya distribusi
kayu ke pembeli sehingga memudahkan penjualan pohonnya.
Dalam praktiknya, ada perusahaan perdagangan yang
menerapkan paket bagi hasil dalam perdagangan kayu
sengon. Pola pembagian hasilnya adalah manajemen 60% dan
investor 40%. Pihak manajemen melakukan pembelian pohon
sengon ke petani. Pembelian pohon sengon dilakukan secara
langsung ke petani pemilik kayu sengon layak panen untuk
kemudian diolah dan dijual ke industri kayu lapis untuk
dijadikan tripleks. Wilayah pembelian meliputi Kabupaten
Lumajang, Probolinggo, Jember, dan Malang (Provinsi Jawa
Timur).
Investasi yang diberikan ke pihak manajemen adalah
Rp25 juta. Harga jual yang ditawarkan oleh pihak investor
(Industri) adalah Rp975 ribu/m3. Penggunaan investasi meliputi pula 1) Rp4 juta untuk biaya penebangan, 2) Rp4 juta
untuk biaya pengangkutan, dan 3) Rp2 juta untuk biaya SKAU
(PT. Hutara Surya Pratiwi, 2016). Apabila jumlah pohon yang
dibeli sebanyak 30 pohon dan harga beli di petani sebesar
Rp500 ribu/pohon, investasi bagi hasil ini akan menarik bagi
manajemen ketika volume kayu setidaknya mencapai 1 m 3/
pohon.

Bab XII
Penutup
Sengon (Falcataria mollucana) merupakan jenis pohon
yang sudah dikenal luas masyarakat. Petani di Pulau Jawa
menjadikan sengon sebagai komoditas utama tanaman hutan
rakyat dan mendominasi hingga 80%. Kelebihan tanaman
sengon adalah memiliki pertumbuhan yang sangat cepat
sehingga petani dapat memperoleh hasil pada umur tanaman
3–5 tahun. Selain memiliki pertumbuhan yang cepat, sengon
juga memiliki banyak kegunaan sehingga dapat disebut sebagai tanaman serbaguna (multipurpose tree species). Manfaat
yang diperoleh dari pohon sengon selain kayu juga daun,
buah/biji, bahkan limbah kayu gergajiannya sehingga pemanfaatan kayu sengon bisa dikatakan sudah zero waste (tanpa
limbah sisa yang tidak termanfaatkan).
Pemasaran kayu sengon sangatlah mudah. Hal ini
disebabkan semakin menjamurnya industri yang membutuhkan kayu sengon, baik skala kecil (penggergajian) maupun
industri besar. Bahkan, banyak industri yang tidak dapat
beroperasi secara optimal sesuai dengan kapasitas produksinya karena kekurangan pasokan bahan baku kayu. Hal ini
disebabkan adanya persaingan dalam memperoleh bahan
baku kayu sengon yang semakin tinggi. Kondisi ini tentu saja
sangat menguntungkan bagi petani sengon karena
menyebabkan harga beli kayu sengon selalu naik setiap
tahunnya.
Budi daya kayu sengon secara umum sangat mudah.
Bibit kayu sengon sangat mudah dijumpai di pasaran dengan

harga yang murah sehingga petani tidak perlu repot membuat
sendiri bibit sengon. Petani sengon selain menanam sengon
juga dapat mengombinasikan dengan tanaman lain melalui
pola agroforestry sehingga dapat diperoleh berbagai jenis
hasil dari sebidang tanah yang dimiliki. Salah satu yang perlu
diperhatikan dalam budi daya kayu sengon adalah kesesuaian
jenis tanah, serta adanya gangguan hama dan penyakit.
Namun, pengetahuan yang dituliskan dalam buku ini dapat
dimanfaatkan oleh petani agar dapat lebih paham, mudah,
dan antisipatif sehingga tantangan dalam budi daya sengon
dapat dihadapi dan dapat diperoleh hasil yang maksimal.
Upaya pemanenan dan pemanfaatan pohon sengon saat
ini cukup mudah. Hal ini karena para pembeli dari pengusaha
industri pengolahan kayu biasanya telah memiliki tim
penebang sekaligus pengangkutannya sehingga penjualan
hasil tidak mengalami kesulitan. Hasil analisis finansial usaha
sengon memperlihatkan bahwa dengan pengelolaan dan
pengurusan yang baik dan tertib bisa diperoleh pendapatan
tinggi (kumulatif Rp1,1 miliar); tanam sekali, untung berkalikali (setiap tiga tahun selama 22 tahun sejak menanam).
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