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Ringkasan
Cendana (Santalum album L.) merupakan salah satu spesies hasil hutan
Eksekutif endemik Indonesia yang bernilai ekonomi nggi mencapai Rp900.000,00/kg untuk
(Executive kayu terasnya serta sangat potensial untuk dikembangkan. Cendana bernilai
Summary) ekonomi nggi karena memiliki aroma wangi yang khas pada bagian batang dan
akarnya. Strategi kebijakan dalam pengelolaan cendana sangat diperlukan untuk
mempertahankan keberlanjutan populasinya, salah satunya melalui diversiﬁkasi
produk guna mengurangi limbah. Desain penggunaan cendana dengan konsep
circular economic berusaha memanfaatkan seluruh bagian kayu untuk berbagai
macam tujuan penggunaan. Op malisasi penggunaan tersebut didasarkan pada
karakteris k ﬁsis kayu maupun karakteris k ﬁsis dan kimia minyak atsiri cendana.
Rekomendasi kebijakan circular economic untuk pengelolaan cendana yang
berkelanjutan guna op malisasi pemanfaatan kayunya adalah dengan melakukan
seleksi pemanenan pohon masak tebang dengan diameter minimal 15 cm dan
proporsi teras minimal 48.53% dengan desain penggunaan utama untuk minyak
atsiri dan kerajinan kayu.

Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)

Penurunan populasi cendana di
Indonesia sudah sangat mengkhawa rkan, di mana pada tahun 1997
Interna onal Union for Conserva on of
Natural Resources (IUCN) telah
memasukkan cendana (S. album L.) ke
dalam kategori rentan atau vulnerable
(IUCN 1998, Havea 2007, Kurniawan et

al. 2013). Oleh karena itu diperlukan
strategi kebijakan dalam pengelolaan
cendana, antara lain: 1) sistem
permudaan yang menjamin
keberlanjutan dan 2) pembatasan
(seleksi) jumlah pohon yang ditebang
(Simon, 2010). Sistem permudaan yang
menjamin keberlanjutan cendana
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dapat dianalisis menggunakan konsep
hutan normal dan proporsi ngkat
pohon terhadap anakan (Supratman
dan Alam, 2009). Seleksi penebangan
pohon cendana dilakukan menggunakan konsep circular economic untuk
meningkatkan eﬁsiensi dan mengurangi limbah berdasarkan
karakteris k ﬁsis kayu dan kimia
minyak atsiri cendana.
Geissdoerfer et al. (2017) dan
Husgafvel et al. (2018) menyatakan
bahwa konsep circular economic

berkembang pada tahun 1970-an
dengan menjelaskan bahwa sumber
d aya a l a m s a n gat b e r p e n ga r u h
terhadap perekonomian dengan
memberikan masukan (input) untuk
kegiatan produksi maupun konsumsi
serta berfungsi untuk meminimalkan
limbah produksi. Implementasi circular
economic dalam pengelolaan cendana
bertujuan untuk memberikan
rekomendasi kebijakan pemanenan
berdasarkan desain penggunaan,
sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Konsep Circular economic dalam pengelolaan cendana secara berkelanjutan.

Pe m a n e n a n c e n d a n a ya n g
Temuan Kunci
(Key Findings) dilakukan tanpa disertai dengan
st rate g i ke b i j a ka n u nt u k m e m p e r t a h a n ka n ke b e r l a n j u t a n ny a
mengakibatkan terjadinya penurunan
kuan tas dan kualitas cendana di
Indonesia. Kondisi ini dipicu dengan
dak adanya pembatasan jumlah
pohon (seleksi pohon) yang akan
d i p a n e n s e h i n g ga p e n g e l o l a a n
cendana menjadi dak berkelanjutan
(Boroh 2001, dan Widiyan et al. 2013).
Hal ini dapat diketahui dengan semakin
2
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menurunnya jumlah sebaran populasi
dan produksi cendana.
Konsep circular economic dalam
ko n t e k s p e n g e l o l a a n c e n d a n a
bertujuan untuk mempertahankan
keberlanjutan cendana dengan cara
m e n go p m a l ka n p e m a nfa ata a n
sehingga limbah produksinya
berkurang. Op malisasi pemanfaatan
dilakukan dengan mendesain berbagai
tujuan penggunaan (diversiﬁkasi)
berdasarkan pada karakteris k ﬁsis
(kayu dan minyak atsiri) cendana,
melipu :

a. Analisis sifat ﬁsis kayu berdasarkan
Bri sh Standard (BS 1957).
Parameter sifat ﬁsis kayu cendana
yang digunakan, antara lain: warna
teras, bobot jenis, dan kembang/
susut pada masing-masing bidang
pengamatan kayu.
b. Analisis sifat ﬁsis dan kimia minyak
atsiri cendana berdasarkan ISO
(2002), parameter yang diuji
melipu : warna, bobot jenis, dan
kandungan senyawa α-santalol dan
β-santalol. Analisis senyawa
santalol dalam minyak atsiri
cendana menggunakan GC-MS,

karena memudahkan dalam proses
oten ﬁkasi dan kontrol kualitas
minyak atsiri (Howes et al. 2004).
Pohon cendana dikelompokkan
berdasarkan kelas diameter pohon
(dbh) kemudian dilakukan
penebangan. Pemilihan pohon yang
dipanen didasarkan pada kondisi
pohonnya, melipu diameter, kulit
batang memiliki alur yang dalam (retak
atau pecah), dan bagian pucuk pohon
terdapat daun yang mengering.
Selanjutnya bagian pangkal batang dan
akar dilakukan pengukuran proporsi
kayu teras dan gubalnya menggunakan
so ware Jshape (Tabel 1).

Tabel 1. Kelas diameter pohon cendana dan proporsi kayu teras rata-rata pada bagian
batang dan akar.

Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan
(Policy Options and
Recommendations)

Proporsi kayu teras rata-rata (% )

Kelas diameter

Diameter pohon setinggi
dada (cm)

Bagian batang

Bagian akar

1

<5

0.00

0.00

2

5 - < 10

31.04

38.54

3

10 - < 15

36.73

39.48

4

≥ 15

48.53

52.36

Berdasarkan karakteris k sifat
ﬁsis kayu dan sifat kimia minyak atsiri
cendana sebagaimana Tabel 2, maka
Kelas
diameter
pohon

dapat didesain tujuan penggunaan
cendana sebagai berikut:

Senyawa santalol
(%)
αβ-

Proporsi
teras
(%)

Warn
a
teras

BJ kayu
(g/cm 3)

Penyusutan
T/R

Warna
minyak

BJ minyak
(g/cm 3)

1

0.00

-

0.69

2.57

kp

0.9636

14.00

19.47

2

31.04

c

0.73

2.32

kp

0.9641

34.04

14.39

3

36.73

cct

0.79

2.13

kp

0.9673

35.73

19.68

4

48.53

cct

0.87

1.93

kp

0.9695

45.83

20.77

1

0.00

-

0.71

1.63

kp

0.9641

11.10

24.87

2

38.54

c

0.78

1.58

kp

0.9648

33.52

15.56

3

39.48

cct

0.81

1.58

kp

0.9681

39.73

16.16

4

52.36

cct

0.88

1.46

kp

0.9696

44.96

24.36

Batang:

Akar:

Keterangan: c : coklat | cct : coklat dan coklat tua | kp : kuning pucat
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1. Kerajinan kayu (wood cra ).

Penggunaan kayu cendana untuk
bahan baku kerajinan telah banyak
dilakukan di Provinsi DI. Yogyakarta dan
Bali dalam bentuk ukiran patung, kipas,
dan kerajinan lainnya dengan nilai jual
yang nggi. Desain penggunaan
kerajinan kayu didasarkan pada
parameter, sebagai berikut: gradasi
warna kayu teras, bobot jenis kayu
3
sedang (Bj kayu 0.40 – 0.75 g/cm ) s.d.
berat (Bj kayu > 0.75 g/cm3) dan rasio
penyusutan bidang tangensial dan
radial < 2.00% (Suranto 2001, Kasmudjo
2 0 1 0 ) . B e rd a s a r ka n p a ra m e t e r
tersebut, maka kayu cendana yang
memenuhi persyaratan untuk tujuan
penggunaan kerajinan kayu berasal
dari pohon dengan kelas diameter 4,
baik pada bagian batang dan akar. Kelas
diameter 4 juga memiliki senyawa
Santalol (α dan β) yang paling nggi.
Senyawa santalol menghasilkan aroma
wangi khas cendana dan dijadikan tolok
ukur utama dalam menetapkan kualitas
produk cendana.
2. Minyak atsiri (essen al oil).

Penggunaan kayu cendana untuk
tujuan penggunaan minyak atsiri
memiliki nilai jual yang sangat nggi
mencapai USD2,500/kg (INTRACEN
2014). Desain penggunaan untuk
minyak atsiri didasarkan atas
parameter: warna minyak (kuning
pucat), bobot jenis (0.9680-0.9830)
dan kandungan α-santalol 41-55% serta
β-santalol 16-24% (ISO 2002). Kayu
cendana yang memenuhi persyaratan
desain penggunaan minyak atsiri
berasal dari pohon dengan kelas
diameter 4, baik pada bagian batang
dan akar.
3. Dupa wangi (fragrant incense).
Cendana juga memiliki nilai sosial dan
budaya bagi masyarakat untuk kegiatan
ritual keagamaan dan upacara adat
tertentu dalam bentuk dupa wangi.
Desain penggunaan dupa wangi dak
memiliki parameter kualitas tertentu,
yang terpen ng adalah menghasilkan

4
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asap wangi ke ka dibakar atau berasal
dari bahan baku yang harum (MEDEP
2010). Bahan baku cendana yang
harum akan mengurangi penggunaan
bahan pewangi tambahan (adi f) pada
saat proses pembuatan dupa wangi
(Roemantyo 1990). Bahan baku
cendana yang harum dan menghasilkan asap wangi saat dibakar
ditandai dengan adanya senyawa
santalol (α-santalol dan β-santalol).
Berdasarkan parameter kualitas
tersebut, maka semua kelas diameter
kayu cendana, baik pada bagian batang
dan akar memenuhi persyaratan
sebagai bahan baku dupa wangi.
Konsep circular economy digunakan untuk intervensi kebijakan guna
mengop malkan pemanfaatan
cendana (mengurangi limbah produksi)
berdasarkan desain tujuan penggunaannya. Oleh karena itu tujuan
utama penggunaan cendana didesain
untuk minyak atsiri dan kerajinan kayu
yang memiliki nilai jual paling nggi,
sedangkan tujuan penggunaan untuk
dupa wangi diutamakan menggunakan limbah (sisa) pemanenan pohon
cendana pada bagian batang, cabang,
ran ng dan akar pohon cendana,
limbah kerajinan kayu maupun ampas
serbuk cendana hasil penyulingan
minyak atsiri.
Tabel 2 di atas menunjukkan
bahwa terdapat korelasi posi f antara
diameter kayu cendana dengan
proporsi kayu teras, sehingga kayu
cendana yang berdiameter besar akan
menghasilkan minyak atsiri cendana
berkualitas nggi (Kumar et al. 2011).
Nilai α-santalol dan β-santalol pada
kelas diameter 4 juga telah memenuhi
standar Howes et al. (2004) untuk
minyak atsiri cendana, yaitu α-santalol
≥ 43% dan β-santalol ≥ 18%. Lebih
lanjut Howes et al. (2004) menjelaskan
bahwa nilai α-santalol ≥ 43% dan βsantalol ≥ 18% menunjukkan bahwa
minyak atsiri cendana tersebut berasal
dari kayu cendana yang berkualitas dan
berasal dari pohon yang telah masak

tebang.
Berdasarkan nilai parameter
standar kualitas tersebut, maka pohon
cendana dengan diameter pohon
(dbh) ≥ 15 cm dan proporsi kayu teras ≥
48.53% merupakan pohon yang telah
m a s a k t e b a n g , s e h i n g ga d a p a t
dijadikan landasan kebijakan dalam
melakukan seleksi pemanenan pohon
cendana. Urutan desain tujuan
penggunaan kayu cendana
berdasarkan karakteris k ﬁsis kayu dan
karakteris k kimia minyak atsirinya,
yaitu: minyak atsiri, kerajinan kayu, dan
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dupa wangi.
Pohon cendana memiliki
pertumbuhan riap diameter tahunan
(MAI) sebesar 0.6-0.7 cm/tahun (Susila,
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pada bagian batang pohon cendana
dapat diketahui dengan melakukan
pengeboran terlebih dahulu pada
bagian batang pohon yang telah
memiliki diameter 15 cm.
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