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Permintaan produksi getah pinus dan jelutung yang semakin meningkat mendorong 
dilakukannya peningkatan produksi getah pinus dan jelutung. Salah satu teknik 
pemanenan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan jalan 
mengkombinasikan cara penyadapan dan penggunaan stimulan organik cuka kayu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian stimulant organik cuka kayu pada 
penyadapan pinus dengan sistem quare dapat meningkatkan produksi getah pinus 
14,4%. Peningkatan produksi getah pinus tersebut masih di bawah hasil getah yang 
menggunakan stimulan berbahan dasar H SO . Uji coba penggunaan stimulan cuka 2 4

kayu pada penyadapan jelutung yang dikombinasikan dengan teknik penyadapan 
menunjukkan bahwa teknik penyadapan berbentuk V menghasilkan getah lebih banyak 
dibandingkan dengan ½ spiral. Penggunaan stimulan cuka kayu menghasilkan getah 
lebih banyak dibandingkan kontrol (tanpa stimulan). Rata-rata getah jelutung yang 
dihasilkan jika menggunakan stimulan cuka kayu 20,94 gram per pengunduhan 
sedangkan kontrol 11,03 gram. Penggunaan stimulan organik cuka kayu murah dan 
mudah diperoleh karena bisa diproduksi sendiri dari sisa-sisa/limbah pohon, lebih aman 
digunakan baik terhadap pohon maupun pekerja sehingga menjamin sustainabilitas dan 
ramah lingkungan (green product). Produk getah berlabel green product pada umumnya 
digunakan untuk menghasilkan produk food grade. Penggunaan stimulan hayati dan 
non hayati sebaiknya diterapkan secara proporsional. Penggunaan stimulan hayati 
disarankan untuk menjamin kelestarian meskipun dalam jangka pendek produksi getah 
yang dihasilkan lebih rendah namun dapat memenuhi persyaratan green product dan 
ecolabelling. Sementara itu stimulan non hayati digunakan untuk memenuhi 
persyaratan produksi tinggi sesuai pencapaian target (pencapaian jangka waktu 
pendek).
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Ketimpangan antara produksi getah dan 
potensi tegakan yang ada dari tahun ke 
tahun mengkhawatirkan kelangsungan 

1,2,3,4pengelolaan hutan pinus dan jelutung . 
Meningkatnya produksi getah pinus 
sebagai bahan baku industri dengan 
kisaran produksi per tahun sebesar 90.000 
ton menjadi 121.000 ton per tahun untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku getah 
pinus di delapan Pabrik Gondorukem 
Terpentin (PGT) dan satu pabrik derivat 
Perhutani Pine Chimical Industry/ 
(PPCL). Sementara itu hutan pinus yang 
dikelola  Perum Perhutani  se luas 
876.992,66 hektar atau sebesar 36% dari 
luas hutan yang dikelola Perum Perhutani 
di Jawa, yaitu 2,4 juta hektar dan hanya 
60% yang bisa didayagunakan sedang 
40% sisanya terletak di hutan lindung atau 
di hutan produksi yang aksesibilitasnya 

1,2rendah . Di sisi lain produksi getah 
jelutung dari Indonesia pada tahun 1990 
mencapai 6.500 ton dan pernah menjadi 
negara pengekspor getah jelutung 
terbesar di dunia, namun pada tahun-
tahun ber ikutnya  produks i  te rus 
berkurang hingga mencapai 1.182 ton 

3
pada tahun 1993 . Sebagai gambaran, 
produksi getah jelutung tanpa pemberian 
stimulan (per tahun) yang diperoleh dari 
Dyera costulata sekitar 2,5 kg lebih 
banyak dari Dyera laxiflora yang hanya 

4menghasilkan 0,5 kg getah .

Teknik penyadapan pinus yang 
dipraktekkan selama ini
Dengan penggunaan stimulan non hayati 
mengindikasikan proses pemanenan 
g e t a h  s e c a r a  e k s p l o i t a t i f  u n t u k 
menghasilkan getah banyak demi 
memenuhi permintaan pasar. Sementara 
itu, hasil getah jelutung yang cenderung 
menurun karena potensi pohon yang 
terbatas, yaitu hanya tersebar di daerah 
Suma te r a  dan  Ka l iman tan  s e r t a 
peremajaan pohon jelutung yang masih 
k u r a n g ,  t a n p a  d i d u k u n g  t e k n i k 
p e n y a d a p a n  g e t a h  y a n g  t e p a t 
menyebabkan produksi getah jelutung 
tidak dapat memenuhi permintaan pasar. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, 
teknik pemanenan getah yang berorentasi 
pada kelangsungan produksi di masa yang 
akan datang diperlukan. Salah satu teknik 
pemanenan yang diterapkan adalah 
dengan  mengkombinas ikan  ca ra 
penyadapan dan penggunaan stimulan 
hayati yang ramah lingkungan. Dengan 
teknik pemanenan getah yang tepat 
diharapkan dapat meningkatkan produksi 
getah dan tetap menjamin kelangsungan 
pengelolaan tegakan penghasil getah 
sekaligus memenuhi permintaan negara 
tertentu terhadap produk berlabel food 

5,6,7,8,9,10,11,12grade.
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13Tabel 1. Produksi getah pinus dan jelutung dengan stimulan cuka kayu

Produksi getah pinus dan jelutung dengan 
menggunakan stimulan dan tanpa 

stimulan (kontrol) dapat dilihat pada 
Tabel 1.

Perihal 
Getah pinus 11 Getah jelutung 12 

Stimulan 
cuka kayu 

Kontrol 
Stimulan cuka 

kayu 
Kontrol 

Rerata produksi  getah 
(gr/quare/peludangan)  49,53 34,53 

V = 25,1 V = 10,2 

½ S = 16,8 ½ S = 11,8  

Peningkatan  getah 
(gr/quare/peludangan)  15 - 9,95 - 

Peningkatan  getah (%)  14,61 - 31,14 - 
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Tabel 2 dihitung berdasarkan asumsi 
bahwa harga stimulan asam sulfat yang 
digunakan sebesar Rp6.000,00/liter, 
sedangkan harga destilat cuka kayu 
sebesar Rp17.000,00/liter. Banyaknya 
stimulan yang digunakan dalam kegiatan 
penyadapan jelutung ataupun pinus 

sebesar 1 cc (≈ 1 ml) per quare (koakan 
atau torehan) dan pemberian stimulan 
dilakukan setiap 3 hari sekali atau setiap 
pembaharuan luka sadap. Harga jual 
getah jelutung maupun pinus diasumsikan 
sebesar Rp15.000,00/kg.
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Sementara itu analisis biaya penggunaan 
stimulan pada penyadapan pinus dan 

jelutung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Biaya Penggunaan Stimulan pada penyadapan jelutung dan pinus

Perihal Satuan Jelutung 13 
Pinus 11 

Cuka kayu Asam sulfat 

1. Biaya stimulan  Rp/quare/hari 5,67 5,67 2,00 
2. Peningkatan 

produksi getah 
g/quare/hari 9,95 15,00 36,23 

3. Pendapatan yang 
diperoleh dari 
hasil getah yang 
menggunakan 
stimulan 

Rp/kg 142,25 225,00 543,45 

4. Keuntungan yang 
diperoleh dari 
hasil getah yang 
menggunakan 
stimulan  

Rp/kg 136,58 219,33 541,45 

 

Keterangan:   1 = biaya stimulan per hari
2 =  produksi getah dengan stimulan–produksi getah kontrol (Tabel 1)
3 = (No 2 : 1.000) kg x Rp 15.000,00/kg (asumsi harga getah)
4 = (No 3–No 1) 

Ekplorasi pohon di lapangan dan uji 
coba teknik penyadapan dengan 

mengkombinasikan teknik sadapan dan 
penggunaan stimulan hayati.

Inovasi stimulan yang ramah lingkungan 
sudah dikembangkan untuk menghadapi 
era green product, yaitu produk yang 
aman bagi kesehatan dan bebas dari bahan 
berbahaya. Salah satu upaya peningkatan 
produksi getah pinus dan jelutung dapat 
dilakukan dengan mengkombinasikan 
teknik penyadapan dan penggunaan 
stimulan dengan mempertimbangkan 
efek negatif yang ditimbulkan, baik 
terhadap kesehatan pohon, pekerja 
maupun l ingkungan.  Penggunaan 

stimulan hayati dan non hayati sebaiknya 
d i t e r apkan  seca ra  p ropor s iona l . 
Penggunaan stimulan hayati disarankan 
untuk menjamin kelestarian meskipun 
dalam jangka pendek produksi getah yang 
dihasilkan lebih rendah namun dapat 
memenuhi persyaratan green product dan 
ecolabelling. Sementara itu stimulan non 
hayati digunakan untuk memenuhi 
persyaratan produksi tinggi sesuai 
pencapaian target (pencapaian jangka 
waktu pendek).
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Gambar 1. Penyadapan 

jelutung dengan model 

sadapan berbentuk 
12“V”

Gambar 2. Penyadapan 

jelutung dengan model 
12sadapan “½ spiral”

Gambar 3. Penyadapan 

pinus dengan cara 

quare (koakan)

Gambar 4. Cara 

pemberian stimulan 

dengan disemprotkan
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