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KATA PENGANTAR
Kayu eboni adalah sebutan untuk jenis kayu yang berasal dari
marga Diospyros; famili Ebenaceae. Kayu eboni pernah mengalami masa
keemasan atau masa kejayaan sejak abad XVIII sampai dengan tahun 90an. Terdapat lebih kurang 100 jenis kayu Diospyros di Indonesia, namun
yang merupakan penghasil kayu eboni hanya tujuh jenis pohon yaitu
Diospyros celebica Bakh., D.rumphii Bakh., D.lolin Bakh., D.pilosanthera
Blanco., D.ebenum Koenig., D.ferrea Bakh., dan D.macrophylla Blume.
Dua jenis diantaranya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dalam
perdagangan adalah Diospyros celebica dan Diospyros rumphii yang
pertama kali dikenal sebagai “gestreept ebben” dan “Makasar ebben”.
Kayu-kayu ini awalnya dieksploitasi dari beberapa kawasan hutan dari
bagian utara pulau Sulawesi yaitu di Bolaang Mongondow, Gorontalo dan
beberapa lokasi sentra penghasil kayu eboni dari Sulawesi Tengah seperti
Palu, Poso, Dongala, Parigi, Moutong dan Toli-Toli.
Sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah pengeksport kayu eboni
yang sangat penting di pasaran kayu Internasional. Kayu-kayu eboni yang
di eksport sejak jaman penjajahan Belanda, berasal dari daerah-daerah
di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tempat
pengangkutannya dari “Tomini Bocht” atau Teluk Gorontalo kemudian di
bawa ke Makassar untuk selanjutnya di ekspor. Sulawesi Utara
merupakan salah satu daerah penyumbang pasokan kayu eboni yang
diekspor ke luar negeri dengan tujuan beberapa negara di Eropa (Jerman,
Perancis, Belanda, Inggris) dan Asia (Jepang) yang dihasilkan dari daerah
Onggak Dumoga di Bolaang Mongondow, Sangihe dan Talaud.
Populasi dan potensi tegakan alam eboni di habitat aslinya telah
menurun drastis. Kegiatan penanaman kembali eboni (restocking)
hendaknya
dilakukan
dengan
melibatkan
masyarakat
untuk
menumbuhkan kecintaan terhadap eboni. Buku ini merupakan hasil
rangkuman dari berbagai laporan, publikasi ilmiah, teks book, dan
pengalaman penulis di lapangan yang mengulas tentang sejarah kejayaan
eboni “emas hitam dari Sulawesi” yang mulai terlupakan.
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BAB I
PENDAHULUAN
Eboni merupakan pohon penghasil kayu indah dan bernilai komersil
relatif tinggi (fancy wood). Kayu eboni sangat artistik dengan teras
kayunya yang berwarna hitam dengan garis-garis coklat dan coklat
kemerahan, mengkilap, halus, dan awet. (Soerianegara, 1967). Tergolong
ke dalam kayu ekspor, produk ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan
pembuatan mebel, perkakas rumah tangga, hiasan dinding, alat musik,
kipas, kayu lapis mewah, bahan bangunan atau barang kerajinan lainnya.
Kayu eboni yang banyak diekspor pada masa lalu berasal dari daerahdaerah di Sulawesi

Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara

(Soerianegara, 1967). Di Jepang, kayu eboni menjadi tolok ukur status
sosial seseorang (Kuhon dkk., 1987), sehingga ekspor kayu eboni ke
negara Jepang tergolong tinggi.
Eboni merupakan anggota dari marga Diospyros salah satu marga
dari famili Ebenaceae. Marga Diospyros termasuk Lissocarpa dan Maba
terdiri atas 400-500 jenis yang tersebar di daerah pantropis (Sunaryo,
2003). Pohon eboni yang tumbuh di Asia terdapat relatif lebih banyak di
Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Koleksi herbarium Pusat Litbang
Konservasi dan Rehabilitasi, Kementerian Kehutanan yang dahulunya
bernama

Bosbouw

Proefstation

(Lembaga

Penyelidikan

Hutan)

menunjukkan bahwa terdapat sekitar 100 jenis Diospyros di Indonesia.
Jenis Diospyros yang merupakan kayu eboni hanya 7 jenis yaitu
D.celebica Bakh., D.ebenum Koenig., D.ferrea Bakh., D.lolin Bakh.,
D.macrophylla Blume., D.pilosanthera Blanco., dan D.rumphii Bakh.
(Soerianegara, 1967). Dalam Hout Vademicum Deel I (Houtsoorten)
disebutkan bahwa kayu eboni yang bernilai dalam perdagangan adalah
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Diospyros celebica dan Diospyros rumphii yang pertama kali dikenal
sebagai “gestreept ebben” dan “Makasar ebben” (Heringa,1951).
Pemanenan kayu eboni selama ini yang dilakukan sejak abad XVIII
sampai sekarang bersumber dari tegakan-tegakan alam. Perdagangan
kayu eboni tidak saja terbatas pada perdagangan antar pulau tetapi
sudah berabad-abad perdagangan kayu eboni menembus pasaran
internasional dengan tujuan ekspor ke Eropa dan Jepang. Eksploitasi yang
telah berlangsung lama ini telah menyebabkan menurunnya populasi
tegakan eboni di alam dan meninggalkan banyak kerusakan terhadap
tegakan tinggal. Sejarah mencatat bahwa perdagangan kayu eboni
pernah menghasilkan devisa sebesar US $ 14,620 juta yang terdiri atas US
$14,546 juta dalam bentuk bahan setengah jadi dan US$ 0,075 juta
dalam bentuk barang jadi (Soenarno, 1996).
Keberadaan

pohon

eboni

di

hutan

alam

Sulawesi

semakin

memprihatinkan. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri saat ini bahwa
dibalik rasa bangga atas kontribusi dari adanya kegiatan eksploitasi kayu
eboni yang telah menyumbangkan devisa negara, saat ini nasib dari
keberadaan jenis pohon bernilai komersial tinggi tersebut sangat
memprihatinkan khususnya di habitat alamnya di Sulawesi. Keprihatinan
ini bahkan sampai pada batas yang mengkuatirkan baik dari jumlah
populasi tegakan maupun luas sebaran lokasinya. Apabila keadaan ini
terus berlangsung dan tetap dibiarkan dikuatirkan eboni Sulawesi hanya
akan tinggal kenangan.
Penanaman kembali (restocking) untuk mengembalikan kejayaan
atau masa keemasan eboni di Sulawesi harus segera dilakukan. Meskipun
kegiatan penanaman eboni yang pertama kali telah dilakukan oleh
Pemerintah Belanda

pada tahun 1939

di

Sulawesi

namun data

pertumbuhan dan perkembangannya tidak diketahui. Penanaman di luar
habitat aslinya juga telah dilakukan pada tahun 1940 oleh Pemerintah
Belanda di Jawa yaitu di Bogor, Pasir Awi, dan Cikampek dalam bentuk
tegakan murni dan dibawah tegakan hutan Jati dengan hasil yang baik
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(Riswan, 2002). Kegiatan penanaman kembali hendaknya dilakukan pada
habitat aslinya di Sulawesi. Belum terdapat cukup data dan informasi
ilmiah mengenai kualitas teras kayu eboni yang ditanam di luar habitat
aslinya, sementara kualitas teras kayu eboni antara satu tempat tumbuh
dengan tempat tumbuh lainnya dapat menunjukkan perbedaan (Achmad,
2002).
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BAB II
TINJAUAN SEJARAH
MASA KEEMASAN KAYU EBONI DI SULAWESI

Pemungutan kayu eboni di Sulawesi sudah dimulai sejak jaman
penjajahan Belanda di Indonesia (abad ke-18). Tujuan pemungutan kayu
eboni adalah untuk memenuhi kebutuhan kayu konstruksi domestik dan
untuk diperdagangkan ke negara-negara Eropa dan Asia khususnya
Jepang. Pada saat itu eboni sudah dikenal dalam dunia perdagangan
dengan nama eboni makassar, eboni bergaris, kayu hitam, dan
coromandel (Sanusi, 2002).Pada abad ke-18, perdagangan dan ekspor
kayu eboni (D.celebica) dari Sulawesi ke luar negeri dilakukan secara
kecil-kecilan (sekitar 500 ton setiap tahun) [Sanusi, 2002].
Di Indonesia, kayu ini tercatat sebagai jenis kayu yang sangat
berharga. Ekspor kayu eboni sekitar tahun 1920 dilaporkan sebanyak 2300
m3/tahun dan naik sampai 8200 m3/tahun pada tahun 1928, dan
kemudian rata-rata ekspor kayu ini sekitar 6000 m3/tahun. Puncak dari
total ekspor jenis kayu ini pada tahun 1973 sebesar 28.000 m3/tahun dan
kemudian menurun sampai 23.000 m3/tahun pada tahun 1978 (Riswan,
2002). Naiknya jumlah produksi dipicu oleh kenaikan harga kayu eboni di
pasaran Internasional. Kuhon et al.,(1987) menyebutkan nilai ekspor
berbagai jenis produk kayu eboni meningkat secara fantastis pada tahun
1967 yakni sebesar US $ 200/ton menjadi US $ 2000/ton pada tahun 1987
dan sekitar US $ 5000/m3 pada tahun 1989. Negara tujuan ekspor kayu
eboni sangat ditentukan oleh kualitas susunan, variasi garis, dan warna
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kayu gubal eboni. Jepang lebih menyukai garis yang sempit dan kecil
dari 3 mm, sedangkan Eropa seperti Belanda, Inggris, Perancis, Jerman,
dan Amerika lebih menyukai garis lebih lebar dari 3 mm (Rombe dan
Raharjo, 1982).
Sulawesi Utara adalah salah satu daerah penyumbang ekspor kayu
eboni dari Sulawesi. Tahun 1930-an di hutan-hutan alam di wilayah
Onggak-Dumoga di Bolaang Mongondow banyak dijumpai pohon eboni
(D.celebica) sebanyak 50 pohon/ha (Verhoef, 1938). Pada waktu itu
diperkirakan kayu eboni sebanyak 1000 ton/tahun dieksploitasi dari
hutan-hutan alam di Sulawesi Utara dan hampir seluruhnya diekspor ke
Jepang melalui pelabuhan Makassar karena pada saat itu pelabuhan
Makassar merupakan pelabuhan niaga terbesar di Indonesia Timur.
Pohon eboni atau eben yang menghasilkan kayu hitam bergaris-garis
terutama dihasilkan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara (Nurkin et
al., 2002). Nama Makassar yang melekat pada nama eboni tersebut
diduga karena dalam perdagangan kayu pada waktu itu pelabuhan
Makassar merupakan pelabuhan utama di Sulawesi. Eboni yang beredar
dipasaran kayu internasional berasal dari beberapa negara namun yang
paling digemari adalah eboni yang diekspor dari Makassar. Nama tersebut
digunakan untuk menyebut jenis Diospyros celebica dan Diospyros
rumphii yang pada masa itu dipanen secara besar-besaran untuk dikirim
ke Eropa dan Jepang dari daerah Onggak Dumoga (Bolaang Mongondow);
Talise dan Sangihe Talaud di Sulawesi Utara, Popayato, Marisa, Paguat
(Gorontalo); serta beberapa daerah lain dari Sulawesi Tengah seperti
Parigi, Moutong, Palu, Poso, Dongala dan Toli-Toli (Verhoef, 1938; Nurkin
et al., 2002).
Eboni adalah spesies yang paling terkenal dari formasi hutan
dataran rendah di Sulawesi yang konsentrasi penyebaran tempat tumbuh
alaminya terdapat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara (Steup, 1931
dalam Whitten et al., 1987). Soerianegara (1967) yang menghimpun dan
merangkum
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studi-studi

dan

laporan-laporan

sejak

tahun

1921

menyebutkan bahwa potensi tegakan eboni yang paling tinggi ditemukan
di Gorontalo dan Bolaang Mongondow, sedangkan di Sulawesi Selatan
eboni paling banyak ditemukan di daerah Malili dan Mamuju namun tidak
melebihi jumlah tegakan yang terdapat di wilayah Poso dan Dongala.
Stok tegakan eboni terdapat di Sulawesi Tengah (65%), diikuti oleh
Sulawesi Utara (20%), dan Sulawesi Selatan (15%) (Sunaryo, 2002).
2.1

Produksi Kayu Eboni
Pemungutan kayu eboni pada periode tahun 1945 sampai 1968

masih berlangsung dalam bentuk kecil-kecilan dengan menggunakan
tenaga manusia dan hewan serta peralatan yang sederhana. Pemberian
izin penebangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 64/1957.
Atas dasar peraturan ini, Bupati Kepala Daerah Tingkat II sejak tahun
1965

telah

mengeluarkan

izin

penebangan

kayu

eboni.

Dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang
penarikan urusan Kehutanan Kabupaten di semua Propinsi Wilayah Bagian
Timur, maka wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam
pemberian izin penebangan dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970,
Pemerintah daerah Tingkat I diberi wewenang untuk mengeluarkan izin
Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) kepada pengusaha atau perorangan
dengan luas 100 ha. Berdasarkan kewenangan tersebut, telah dikeluarkan
izin penebangan eboni dalam jumlah yang sangat banyak di Sulawesi
Tengah dan akibatnya sukar dikendalikan.
Pemungutan eboni melalui HPHH berlangsung terus menerus
walaupun izin usahanya telah habis karena Pemerintah Daerah tidak
pernah mencabut izin yang telah dikeluarkan. Setelah semua eboni yang
dapat ditebang pada areal kerja seluas 100 ha telah habis, pemegang izin
HPHH tersebut pindah ke areal lain dengan tetap menggunakan izin
lamanya yang tidak dicabut. Selain produksi eboni melalui izin HPHH,
juga diproduksi melalui HPH terutama pada kawasan dengan potensi
eboni yang tinggi. Produksi kayu bulat eboni Sulawesi Tengah dari Pelita I
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sampai pertengahan Pelita III yang dihasilkan

oleh perusahaan Hak

Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
ditampilkan dalam Tabel 1.
Data kesetaraan dalam m3 pada Tabel 1 diperoleh melalui
perhitungan berat jenis dan kadar air basah kayu bulat eboni. Berat jenis
kayu eboni 1,1 dan jika ditetapkan kadar air basah rata-rata kayu eboni
sebesar 20%, maka berat 1 m3 kayu eboni sama dengan 1,30 ton. Tabel 1
menunjukkan bahwa selama Pelita I, produksi kayu bulat eboni
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya
pada tahun 1973/1974 yaitu sebesar 25.507,744 ton atau setara dengan
18.894,625 m3. Meningkatnya produksi pada tahun 1973/1974 antara lain
disebabkan oleh beroperasinya beberapa perusahaan HPH termasuk HPH
PT.Sinar Kaili yang menitikberatkan produksinya pada kayu eboni. Pada
Pelita II yaitu pada tahun 1974/1975 sampai tahun 1976/1977 produksi
menurun bila dibandingkan tahun 1973/1974 akan tetapi pada tahun
1977/1978 dan 1978/1979 produksi meningkat lagi menjadi 23.254,580
ton dan 23.152,697 ton. Meningkatnya produksi ini sejalan dengan
permintaan ekspor yang semakin meningkat dan beroperasinya HPH PT.
Iradat Puri pada tahun 1978 yang juga menitikberatkan produksinya pada
kayu eboni. Pada tiga tahun pertama Pelita III, produksi yang tercatat
sangat menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 1980/1981 yaitu
sebesar 783,482 ton atau 580,357 m3 (Sanusi, 2002).
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Tabel 1. Produksi Kayu Bulat Eboni Sulawesi Tengah dari Pelita I sampai
III

Sumber :Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Tengah (kutipan dari makalah PERSAKI Sulawesi
Tengah, 1985 dalam Sanusi, 2002),data diolah dari ton kayu bulat menjadi m3
kayu bulat

Dalam rangka mengatasi kemelut eboni ini Departemen Kehutanan
melakukan
peredaran

penertiban
eboni

perizinan,

dengan

penebangan,

mengeluarkan

Surat

pengolahan,
Keputusan

dan

Menteri

Kehutanan No.31/Kpts-IV/1986 tanggal 7 Februari 1986 dan Petunjuk
Pelaksanaan berupa Surat Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No.
038/Kpts/IV-Tib/86 tanggal 8 Februari 1986. Sebagai tindak lanjut SK.
Menteri Kehutanan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah membentuk Tim Penertiban Eboni melalui Surat Keputusan
No.156/522.21/III/86 tanggal 27 Maret 1986. Hasil yang dicapai oleh tim
ini sampai November 1986 adalah adanya beberapa perusahaan yang
melaporkan potensi kayu bulat eboni sebesar 5.803,934 m3, diperiksa,
dan ditetapkan keputusannya. Walaupun telah diperiksa oleh pihak yang
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berkompeten, akan tetapi tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena
sebagian diklaim oleh PT. Iradat Puri (sebelumnya PT. Sakura Abadi
Timber) baik secara perdata maupun pidana.
Untuk mengamankan hasil hutan eboni dari berbagai upaya
pemanenan ilegal, dibentuklah Tim Khusus Kehutanan (TKK) bekerjasama
dengan Laksusda melakukan operasi pengamanan hutan yang dimulai
pada tanggal 25 Juli 1987. Hasil yang dicapai dengan operasi tersebut
sampai tanggal 30 April 1988 adalah kayu bulat eboni sebanyak 14.091
batang (1.643,971 m3) dan kayu olahan eboni sebanyak 47.171 potong
(2.304,714 m3).
Sepuluh tahun sejak dikeluarkannya SK. Menhut No. 950/IVTPHH/90 tentang larangan tebangan kayu eboni, peredaran kayu eboni
eks tebangan rakyat masih terus berlangsung. Pada tahun 1996 sampai
tahun 1999, PT. Inhutani II telah melakukan pengumpulan, penurunan,
dan penjualan kayu eboni eks tebangan rakyat sebanyak 1.961,211 m3.
Pada tahun 2000 eboni eks tebangan rakyat berhasil diselesaikan oleh PT.
Inhutani II sebanyak 151,462 m3.
2.2

Perdagangan Kayu Eboni
Kayu eboni diperdagangkan terutama untuk memenuhi kebutuhan

ekspor yang cukup tinggi dengan harga yang selalu meningkat.
Permintaan eboni dalam negeri juga cukup tinggi untuk mensuplai
kebutuhan industri mebel dan industri kerajinan tangan baik berupa
perdagangan antar pulau (interinsuler) maupun pasar lokal. Selama Pelita
I dan Pelita II kayu eboni diperdagangkan dalam bentuk kayu bulat
sedangkan pada Pelita III diperdagangkan dalam bentuk kayu gergajian.
Kayu gergajian eboni diperdagangkan untuk tujuan ekspor ke Jepang
adalah kayu gergajian „toko bashira‟ yaitu suatu istilah atau nama yang
diberikan oleh pembeli Jepang terhadap kayu eboni gergajian dalam
bentuk empat persegi panjang yang lebar sisi-sisinya relatif sama,
selanjutnya bagian gubalnya yang relatif tebal dikeluarkan dalam bentuk
sabetan (slabs).

10

2.3 Ekspor Kayu Eboni
Seperti telah dikemukakan diatas bahwa ekspor kayu eboni telah
dimulai sejak abad XVIII pada jaman penjajahan Belanda sehingga dalam
perdagangan kayu internasional eboni sudah tidak asing lagi. Sejak Pelita
I sampai Pelita III ekspor eboni terutama ditujukan ke Jepang, Korea, dan
Taiwan. Ekspor kayu bulat eboni dari Sulawesi Tengah selama Pelita I dan
Pelita II dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Ekspor Kayu Bulat Eboni Sulawesi Tengah Selama Pelita I dan II

Sumber : Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Tengah (kutipan dari makalah PERSAKI Sulawesi
Tengah, 1985 dalam Sanusi, 2002) , Data diolah dari ton kayu bulat menjadi m3
kayu bulat.

Pada Tabel 2 tampak bahwa ekspor kayu eboni selama Pelita I
meningkat dari tahun ke tahun sampai mencapai 6.581,138 ton atau
5.062,414 m3 pada akhir Pelita I. Memasuki Pelita II ekspor sedikit
menurun kemudian meningkat dengan tajam pada tahun 1976/1977 dan
pada akhir Pelita II mencapai 23.840,907 ton atau 18.339,159 m3. Jumlah
ekspor kayu bulat eboni pada Pelita I sebanyak 15.722,695 ton dan pada
Pelita II sebanyak 76.097,725 ton.
Ekspor kayu gergajian eboni selama Pelita III berfluktuasi, ekspor
tertinggi dicapai pada tahun 1982/1983 sebanyak 23.970,313 m3 kayu
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gergajian atau setara dengan 59.925,783 m3 kayu bulat atau 77.903,518
ton kayu bulat (Tabel 3). Data kesetaraan dalam m3 kayu bulat pada
Tabel 3 diperoleh melalui perhitungan bahwa setiap m3 kayu bulat eboni
jika digergaji menjadi kayu gergajian “toko bashira” menghasilkan
rendemen sebesar 40%. Satu m3 kayu bulat eboni setara dengan 1,3 ton
dengan asumsi kadar air mencapai 20% dan berat jenis 1,1.
Tabel 3. Ekspor Kayu Gergajian Eboni Sulawesi Tengah Selama Pelita III

Sumber : Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Tengah (kutipan dari makalah PERSAKI Sulawesi
Tengah, 1985 dalam Sanusi, 2002), data diolah dari m3 kayu gergajian menjadi
m3 kayu bulat dan ton kayu bulat

2.4

Perdagangan interinsuler
Perdagangan interinsuler kayu eboni dilakukan untuk mensuplai

kebutuhan bahan baku industri pengolahan eboni di beberapa kota besar
di Sulawesi, Jawa, dan Bali. Kayu bulat yang diperdagangkan secara
interinsuler pada Pelita I, Pelita II, dan Pelita III diolah menjadi kayu
gergajian “toko bashira” dan kayu gergajian biasa dalam berbagai
sortimen. Kayu gergajian “toko bashira” terutama diekspor ke Jepang,
sedangkan kayu gergajian biasa diekspor ke Korea, Taiwan, dan negaranegara tujuan ekspor lainnya. Selain untuk ekspor, kayu gergajian ini
diolah lebih lanjut menjadi mebel, patung, ukiran, dan barang-barang
dekoratif lainnya. Bahan jadi yang dihasilkan ini selain untuk pasaran
dalam negeri juga untuk ekspor. Sebagian besar produk eboni Sulawesi
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diekspor baik dalam bentuk kayu bulat, kayu gergajian, maupun dalam
bentuk barang jadi.

Gambar 1. Contoh mebel dari kayu eboni
Perdagangan interinsuler kayu bulat eboni selama Pelita I, Pelita II,
dan Pelita III disajikan pada Tabel 4. Pada dua tahun terakhir Pelita III
yaitu tahun 1982/1983 diperdagangkan kayu bulat sebanyak 2.299,452
ton dan kayu gergajian sebanyak 6.224,647 m3; tahun 1983/1984
diperdagangkan kayu bulat eboni sebanyak 542,052 ton, kayu gergajian
eboni sebanayak 1.292,734 m3. Data kayu gergajian ini masing-masing
disetarakan menjadi 20.230,103 ton dan 4.201,386 ton kayu bulat
menjadi 22.529,750 ton dan tahun 1983/1984 menjadi 4.743,776 ton.
Pada Pelita I perdagangan interinsuler dari tahun ke tahun selalu
meningkat sampai mencapai 18.926,606 ton (14.558,928 m3 kayu bulat).
Volume perdagangan pada Pelita II merata sepanjang tahun kecuali tahun
1975/1976 sebesar 7.439,626 ton. Total volume perdagangan pada Pelita
II sebanyak 21.362,296 ton. Perdagangan interinsuler tertinggi dicapai
pada tahun 1982/1983 sebesar 22.529,750 ton. Tingginya volume
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perdagangan ini sejalan dengan tingginya permintaan ekspor kayu eboni
pada tahun 1982/1983 seperti ditampilkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Perdagangan Interinsuler Kayu Bulat Eboni Sulawesi Tengah pada
Pelita I, Pelita II, dan Pelita III

Sumber : Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Tengah (kutipan dari makalah PERSAKI Sulawesi
Tengah, 1985 dalam Sanusi, 2002), data diolah dari ton kayu bulat menjadi m3
kayu bulat.

Jumlah volume perdagangan melalui ekspor dan interinsuler pada
tahun 1969/1970 sampai tahun 1981/1982 sebanyak 201.170,998 ton atau
154.746,921 m3, sedangkan produksi kayu bulat selama jangka waktu
tersebut sebanyak 148.644,243 ton atau 114.341,678 m3. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar 52.526,755 ton atau
40.405,243 m3 kayu bulat. Selama jangka waktu 13 tahun tersebut lebih
dari 50.000 ton eboni atau sekitar 26% dari volume perdagangan
merupakan eboni tebangan ilegal. Jumlah tebangan ilegal ini akan
bertambah jika eboni yang dipasarkan secara lokal dan eboni yang
diselundupkan ke daerah lain ikut diperhitungkan. Penebangan ilegal ini
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tentunya merugikan negara jika ditinjau dari penerimaan Iuran Hasil
Hutan (IHH) dan rusaknya kelestarian eboni.
2.5

Perdagangan eboni periode 1985 sampai 1999
Data yang diperoleh dari perdagangan eboni periode 1985 sampai

1999 tidak diperinci menurut perdagangan ekspor, interinsuler, atau
lokal. Perdagangan eboni periode 1985 sampai 1999 di Sulawesi Tengah
disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Perdagangan Eboni Periode 1985 sampai 1999

Keterangan: *) Data diolah dari ton kayu bulat menjadi m3 kayu bulat (Sanusi, 2002)

Volume perdagangan eboni pada tahun 1987 sangat tinggi yaitu
6.881,06 m3 kayu gergajian atau 17.202,65 m3 kayu bulat atau 22.363,44
ton kayu bulat. Tingginya volume perdagangan ini disebabkan oleh
naiknya harga eboni di pasaran internasional yang dimulai sejak tahun
1986. Selama sepuluh tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No.950/IV-TPHH/1990 tentang larangan tebangan
kayu eboni, volume perdagangan eboni menurun drastis yaitu 5.958,88
m3 kayu gergajian atau rata-rata 600 m3 pertahun.
Kayu eboni yang diperdagangkan selama sepuluh tahun terakhir
adalah eboni tebangan lama atau tebangan rakyat yang pada umumnya
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merupakan hasil tebangan ilegal. Belum diketahui secara pasti berapa
jumlah stok tebangan lama yang masih tertinggal di dalam hutan.
Masalah potensial yang akan muncul adalah tebangan ilegal baru, tetapi
diakui sebagai tebangan lama. Jika hal ini terjadi maka kelestarian eboni
semakin terancam dan kerugian negara semakin bertambah.
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BAB III
MENGENAL EBONI

3.1. KLASIFIKASI
Eboni merupakan sebutan untuk jenis kayu yang berasal dari Marga
Diospyros yang merupakan salah satu marga dari suku Ebenaceae. Marga
Diospyros mempunyai lebih dari 300 jenis yang tersebar di seluruh
kawasan hutan tropika di Asia, Australia, Kepulauan Pasifik, dan Afrika.
Di kawasan Malesia dijumpai sekitar 170 jenis dan khususnya di Indonesia
terdapat sekitar 100 jenis pohon dari marga Diospyros L. (Hiern, 1873
dalam Bakhuizen van den Brink, 1936; Alrasyid, 2002). Klasifikasi jenis
eboni secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut.
Kingdom

: Tumbuh-tumbuhan

Divisio

: Spermatophyta

Sub divisio

: Angiospermae

Class

: Dicotyledonae

Sub class

: Sympetalae

Ordo

: Ebenales

Famili

: Ebenaceae

Genus

: Diospyros

Species

: Diospyros rumphii Bakh.

Eboni di beberapa daerah dikenal dengan nama eben, ebon, kayu
itam, atau kayu arang. Dalam perdagangan, kayu eboni dikenal dengan
nama

batulinau,

bolengata

(Philipina),

macassar

ebony

(Inggris,

Amerika), ebene de macassar, ebano di Macassar (Italia), coromandel,
gestreept eben (Belanda), macassar ebenholz, Gestreiftes ebenholz
(Jerman), ebene de macassar (Perancis), Indonesisk ebenholt (Swedia)
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(Martawijaya dan Kartasujana, 1977; Martawijaya et al., 1981).
Bakhuizen van den Brink (1936) dalam revisinya mengenai marga
Diospyros (suku Ebenaceae) menyebutkan beberapa nama daerah eboni
(D.celebica) di Sulawesi yaitu “Toe” nama yang dipakai diperbukitan
Tambora-Kagila, daerah hulu sungai Poso dan juga di daerah Donggala
dan Minahasa. Nama-nama lain di Minahasa adalah maito, ayoe maito,
dan togas. Nama-nama daerah yang lain termasuk limara (Luwu), sora
(Malili dan Cerekang), dan ayu moitong (Parigi).
Pohon Diospyros yang terdapat di Indonesia sebanyak 100 jenis
berdasarkan koleksi herbarium yang tersimpan di Herbarium Pusat
Litbang Konservasi dan Rehabilitasi Bogor (Alrasyid, 2002). Dari 100 jenis
Diospyros tersebut hanya 7 jenis Diospyros yang tergolong sebagai pohon
eboni yaitu Diospyros celebica Bakh., D.ebenum Koenig., D.ferrea Bakh.,
D.lolin Bakh., D.macrophylla Blume., D.pilosanthera Blanco., dan
D.rumphii Bakh. Dari ketujuh jenis tersebut, D.celebica dan D.rumphii
memiliki nilai ekonomis tinggi. Kedua jenis eboni tersebut di pasaran
dunia dikenal dengan nama eboni makassar, eboni bergaris atau
coromandel (Heringa, 1951).
Kedua jenis eboni tersebut (D.celebica dan D.rumphii) seringkali
sulit dibedakan secara kasat mata di lapangan karena memiliki kemiripan
secara morfologis baik pada tingkat semai maupun pada tingkat pohon,
berdasarkan bentuk daun, bentuk batang, dan bentuk buah. Perbedaan
mendasar terdapat pada daun; bagian belakang daun eboni (D.celebica)
terdapat bulu halus

coklat;

yang tidak didapatkan pada

eboni

(D.rumphii). Beberapa perbandingan penampilan eboni (D.celebica dan
D.rumphii) ditampilkan sebagai berikut
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Dok : J.Kinho, 2012

Dok : J.Kinho, 2012

2
1
Gambar 2. Perbandingan penampilan morfologi daun eboni
Keterangan :
1A : Tampak depan daun eboni (D.rumphii)
1B : Tampak depan daun eboni (D.celebica)
2A : Tampak be lakang daun eboni (D.rumphii)
2B : Tampak belakang daun eboni (D.celebica)
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Dok : J.Kinho, 2012

A

B

Dok : J.Kinho, 2012

Gambar 3. Perbandingan penampilan anakan eboni
Keterangan :
A : Penampilan anakan eboni (D.celebica)
B : Penampilan anakan eboni (D.rumphii)

A

(A)
Dok
: J.Kinho, 2012

B

Dok : J.Kinho, 2011

Gambar 4. Perbandingan penampilan batang pohon dewasa eboni
Keterangan :
A : Penampilan batang D.celebica
B : Penampilan batang D.rumphii
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Sumber : http://www.wood-veneer.eu/

(A)

Dok : J.Kinho, 2012

(B)

Gambar 5. Perbandingan penampilan strip kayu eboni
Keterangan :
A : Penampilan strip D.celebica
B : Penampilan strip D.rumphii
3.2. PENYEBARAN DAN TEMPAT TUMBUH
Daerah penyebaran alami eboni di Indonesia adalah sebagai berikut.
3.2.1 Diospyros celebica Bakh.
Secara alami jenis ini dapat dijumpai di Sulawesi dengan
penyebaran meliputi Parigi, Poso, Donggala, Maros, Mamuju, Marisa,
Popayato, Paguat, Gorontalo, Bolaang Mongondow, dan Maluku (Alrasyid,
2002). D.celebica dijumpai pula di Halmahera dan Morotai, Maluku Utara
(Soerianegara, 1967; Sastrapradja dan Rifai, 1991)
Menurut

Soerianegara (1967) dalam Sastrapradja dan Rifai

(1991),eboni sudah mulai langka di Maluku Utara. Bakhuizen van den
Brink (1936) menulis Diospyros di kawasan Malesia dan lainnya, dan
disebutkan adanya eboni yang sangat mirip dengan D.celebica namun
penyebarannya hanya dijumpai di Maluku yaitu jenis D.lolin Bakh. Hal
serupa diungkapkan pula oleh Van den Brink (1936) yang menyitir
pernyataan Rumphius mengenai kayu “lolin”. Penduduk asli di Ambon
memanfaatkan kayu lolin untuk tiang dan balok-balok rumah. Menurut
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Rumphius kayu ini serupa dengan kayu “gamonong” yang tumbuh di
daerah Jambi, Sumatera yang ternyata adalah jenis D.macrophylla
Blume., yang juga dijumpai di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina
(Soerianegara, et al., 1995). Dari kedua kasus diatas, dapat disimpulkan
bahwa kemungkinan besar jenis yang dijumpai di Maluku Utara adalah
D.lolin yang memang hanya dijumpai di daerah tersebut dan bukan
D.celebica.
Hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Kinho et al., 2010 di sekitar
daerah aliran sungai (DAS) Dodaga dan DAS Homu-Homu di Subaim
Halmahera Timur menemukan lima jenis Diospyros yang teridentifikasi
yaitu D.korthalsiana Hiern., D.maritima Blume., D.hebecarpa A.Cunn.,
D. cauliflora Blume., dan D.lolin Bakh. Jenis yang paling banyak dijumpai
dalam tingkat pertumbuhan pohon adalah D.lolin Bakh, yang ternyata
banyak dijumpai di pinggiran sungai dan daerah-daerah yang bertopografi
landai dengan tinggi pohon berkisar antara 10-15 m, dengan diameter
batang 15-35 cm. Batang bebas cabang pada umumnya 8-12 m dengan
tinggi banir 1-1,5 m. Gambar pohon eboni (D.lolin) di Maluku Utara
ditampilkan pada gambar 5.

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 5. Pohon eboni (D.lolin) di DAS Dodaga, Halmahera Timur
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3.2.2 Diospyros ebenum Koenig.
Jenis ini secara alami dapat dijumpai di Sulawesi (Minahasa, Bitung,
Bolaang Mongondow, Bone Bolango, Popayato, Poso, Buton), Maluku
(Halmahera, Tanimbar, Aru) dan Nusa Tenggara (Sumbawa, Flores).
3.2.3 Diospyros ferrea Bakh.
Secara alami jenis ini dijumpai di seluruh Jawa, Sulawesi (Poso,
Gorontalo, Buton), Maluku (Wetar, Aru, Tanimbar, Sula), Nusa Tenggara
(Sumbawa, Flores, Timor), Papua (Fak-fak, Mimika dan Inanwatan).
3.2.4 Diospyros lolin Bakh.
Secara alami jenis ini dijumpai di Maluku, terutama di Morotai,
Bacan, Halmahera, Aru, dan Tanimbar.
3.2.5 Diospyros macrophylla Blume.
Secara alami jenis ini dijumpai di Jawa, Madura, Suamatera
(Langkat, Simalungun, Kroei, Kotabumi), Kalimantan (Sambas, Purukcau
Muara Tewe, Martapura, Pleihari, P.Laut, Balikpapan, Kutai) dan
Sulawesi (Poso, Donggala, Palopo, Malili, Mamuju).
3.2.6 Diospyros pilosanthera Blanco.
Secara alami jenis ini dijumpai di Kalimantan (Kutai, Bulungan,
Berau,

Tarakan,

Tidung),

Sulawesi

(Poso,

Bolaang

Mongondow,

Gorontalo, Minahasa, Banggai, Muna.), Maluku (Morotai, Buru, Tanimbar,
Halmahera), dan Papua.
3.2.7 Diospyros rumphii Bakh.
Secara alami jenis ini dijumpai di Sulawesi Utara (Bitung, Talise,
Sangihe, Talaud, Bolaang Mongondow) dan Maluku Utara (Morotai dan
Halmahera).
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3.3 HABITAT TEMPAT TUMBUH
Eboni adalah spesies perdagangan yang paling terkenal dari formasi
hutan dataran rendah di Sulawesi, konsentrasi penyebaran alaminya
adalah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara (Steup, 1931 dalam
Whitten et al., 1987). Laporan dan hasil studi yang dirangkum sejak
tahun 1921 oleh Soerianegara (1967) menyebutkan bahwa daerah Poso,
Parigi, Donggala, Palu, Toli-Toli dan Luwuk adalah lokasi tempat tumbuh
alami kayu eboni. Namun potensi tegakan yang paling tinggi ditemukan di
daerah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Di Sulawesi Selatan eboni paling
banyak ditemukan tumbuh di daerah Malili (Nurkin et al., 2002).
Di Sulawesi Selatan potensi tegakan eboni yang cukup tinggi
terutama terdapat di Malili dan Mamuju namun tidak melebihi jumlah
tegakan yang terdapat di wilayah Poso dan Donggala. Beberapa daerah
lain tempat tumbuh eboni di Sulawesi Selatan meliputi Malili, Mamuju,
Maros, Bone, Gowa, Sidenreng-Rappang, dan Barru.

Perkembangan

konversi lahan dan penebangan yang tidak terkendali menyebabkan
hampir semua hutan dataran rendah di Sulawesi Selatan sudah berubah
menjadi pemukiman, kebun, dan tegalan. Hal ini yang menyebabkan
pohon-pohon penyusun hutan alam termasuk eboni (D.celebica) kemudian
hilang dan hanya tumbuh menyebar membentuk tegakan yang miskin
atau tumbuh sebagai individu pohon. Sebagian lagi yang masih tersisa
dalam bentuk tegakan alam berada dalam kawasan hutan lindung yang
merupakan daerah berbukit-bukit dengan tanah miskin unsur hara.
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A

Dok : J.Kinho, 2010

B

Dok : J.Kinho, 2011

Gambar 6. Inventarisasi eboni di Sulut dan Gorontalo
Keterangan :
A : Inventarisasi eboni di CA. Tangkoko, Sulut pada Tahun 2010
B : Inventarisasi eboni di TN. Bogani Nani Wartabone, Gorontalo pada
Tahun 2011
3.3.1 Altitude
Secara alami tegakan eboni dijumpai di sekitar daerah aliran sungai
(DAS), punggung-punggung bukit dataran rendah, hingga ketinggian 700 m
dari permukaan laut (dpl). Pertumbuhan eboni di hutan alam pada
ketinggian tempat tumbuh di atas 400 m dpl relatif kurang baik (Alrasyid,
2002).
Penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan Manado
pada dua lokasi yaitu kawasan Cagar Alam (CA) Tangkoko dan Taman
Nasional

(TN)

Bogani

Nani

Wartabone

bertujuan

mempelajari

perbandingan komposisi dan sebaran jenis Diospyros spp., Petak ukur
berukuran 6 ha yang terdiri atas petak ukur berukuran 3 ha pada
ketinggian kurang dari 500 m dpl dan 3 ha pada ketinggian 500 m dpl ke
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atas menunjukan bahwa pada ketinggian 500 m dpl ke atas, keragaman
jenis pohon penghasil kayu eboni (Diospyros spp.) semakin rendah namun
jumlah individu pohon per jenis didapati lebih tinggi.
3.3.2 Iklim
Penyebaran alam tegakan eboni berdasarkan tipe iklim meliputi
hutan tropis basah dan hutan monsoon. Tegakan eboni yang tumbuh di
daerah hutan tropika humida memiliki iklim basah (tipe hujan A-D)
dengan curah hujan rata-rata 2.737 mm/tahun dan yang tumbuh di
daerah hutan monsoon beriklim musim (tipe hutan C) dengan curah hujan
rata-rata 1.709 mm/tahun. Hasil percobaan penanaman eboni di Jawa
pada iklim musim (Cikampek) dan iklim basah (Bogor, Pasir Awi)
menunjukkan tidak adanya perbedaan pertumbuhan (Alrasyid, 2002).
Tegakan

eboni

khususnya

D.celebica

sudah

mencapai

taraf

domestikasi (Alrasyid, 1985; Soerianegara, 1967). Kenyataan tersebut
menunjukkan bahwa budidaya eboni dapat dilakukan di daerah yang
beriklim basah hingga iklim musim atau klasifikasi hujan A sampai C.

3.3.3 Kebutuhan Cahaya dan Suhu
Eboni tergolong jenis pohon semi toleran terhadap naungan. Suhu
udara

rata-rata

yang

dibutuhkan
0

untuk

perkembangan

dan

0

pertumbuhannya berkisar antara 22 -28 C. Suhu udara maksimum
berkisar antara 21,50-300C dan suhu udara minimum berkisar antara 220260C (Alrasyid, 1988).
Pembukaan tajuk yang terlalu lebar dan penyinaran yang intensif
dapat memperlambat perkembangan dan pertumbuhan anakan eboni
(Alrasyid, 2002) demikian pula naungan yang terlalu berat kondisi ini
dapat meningkatkan angka kematian semai. Tingkat semai membutuhkan
naungan

ringan,

namun

seiring

pertumbuhannya

anakan

eboni

membutuhkan penyinaran matahari yang cukup sehingga pada tahap
inilah sangat dibutuhkan tindakan kontrol pembebasan vertikal dan
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horisontal secara bertahap. Pohon tingkat sapihan dan tiang sudah harus
mendapatkan penyinaran yang penuh untuk pertumbuhan optimalnya
(Drees, 1939; Steup, 1930; Kuip, 1937; Hock, 1949).
3.3.4 Geologi dan Tanah
Pohon eboni tumbuh di daerah geologis tua dengan bermacammacam tipe bebatuan seperti batu kapur, konglomerat, batu pasir, batu
liat, napal, sabak, peridotit, skis mika, amfibolitik, serpentin, phyllit,
dan batuan komplek (granit, diorit, skis bablur, gneis) (Weerd, 1948;
Steup, 1935; Hopper, 1941; Team Survey Hutan Mamuju-Sembaga,
1966).Pohon eboni tumbuh pada berbagai macam jenis tanah mulai dari
tanah berkapur, latosol, podsolik merah kuning hingga tanah dangkal
berbatu batu. Pertumbuhan eboni yang optimal pada berbagai jenis
tanah mensyaratkan tanah yang cukup permeabel.
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BAB IV
FENOLOGI DAN PERBENIHAN

4.1 FENOLOGI EBONI
Eboni memiliki bunga monocious yaitu dalam satu pohon terdapat
bunga jantan dan bunga betina. Pada umumnya perkawinan antara bunga
jantan dan bunga betina terjadi antar pohon. Perkawinan dalam satu
pohon (in-breeding) akan menghasilkan buah yang tidak sempurna atau
cepat rontok.
Pengamatan fenologi yang dilakukan di petak uji coba di Jawa
Barat menunjukkan bahwa pohon eboni mulai berbunga dan berbuah
pada umur 5-7 tahun. Berbunga dan berbuah sepanjang tahun dan
pemasakan buahnya terjadi secara berturut-turut. Musim berbunga
dimulai pada bulan Maret hingga Mei dan masak buah pada bulan
September hingga November (Soerianegara, 1967). Eboni di daerah
Mamuju dan Luwu berbunga pada bulan Maret hingga Mei dan buah masak
pada bulan September hingga Nopember. Dihutan alam Poso (Sulawesi
Tengah) pohon eboni (D.celebica) diperkirakan berbunga pada bulan
Maret hingga April dan masak buah pada bulan September hingga Oktober
(Riswan, 2002). Pola musim ini berlaku juga untuk jenis pohon eboni di
Sulawesi Utara (Talise, Tangkoko, Toraut, Pusian) dan Gorontalo (Bone
Bolango, Marisa, Popayato dan Paguat).
Akhir-akhir ini pola musim berbunga dan berbuah untuk jenis pohon
eboni sedikit bergeser, hal ini diduga disebabkan oleh pengaruh
perubahan iklim yang tidak beraturan sehingga waktu berbunga dan
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berbuah dalam satu pohon terjadi secara tak terpola, misalnya dalam
satu pohon dapat dijumpai bunga yang baru mulai keluar bersamaan
dengan buah yang sudah masak fisiologis. Hal ini dapat menyebabkan
permudaan alam yang dihasilkan dari satu sumber sangat bervariasi
dalam umur. Sebaliknya, ketersediaan pakan bagi satwa liar seperti
burung kelelawar (Pteropus sp.), monyet (Macaca nigra), kuskus beruang
(Aliurops ursinus), kuskus kecil (Strigococus celebensis) dan beberapa
satwa penghuni hutan lainnya dapat berlangsung sepanjang tahun.

4.2 PENGADAAN BIBIT
4.2.1 Pengumpulan Buah dan Bibit
Pengumpulan buah masak sebaiknya dilakukan di atas pohon karena
buah yang dikumpulkan dari lantai hutan mudah rusak akibat diserang
jamur Penicilliopsis clavariaeformis. Ciri-ciri buah masak adalah kulit
buah berwarna hijau kekuningan sampai merah kuning atau warna sawo,
berbulu tipis dan bijinya berwarna coklat tua. Buah yang sudah
terkumpul segera diangkut ke tempat pembibitan dan bijinya segera
diekstraksi di tempat tersebut. Banyaknya biji per kilogram adalah
sekitar 1100 biji.
Buah eboni (D.rumphii) adalah buah buni yang berbentuk bulat
atau bulat telur sepanjang 2-5 cm dengan diameter 1-4 cm. Dalam satu
buah terdapat 3-11 biji. Buah muda berwarna hijau muda dan buah
masak berwarna hijau tua kekuningan dengan bulu-bulu halus berwarna
coklat yang terdapat pada permukaan kulit buah. Daging buah berwarna
putih bening sampai putih kekuningan dengan rasa agak manis sehingga
disukai oleh satwa liar. Pada umumnya pohon yang berbuah adalah yang
bertajuk dominan sehingga mendapat sinar matahari yang memadai.
Letak buah adalah pada ketiak daun dan dalam satu dahan terdapat
jumlah buah yang berkisar antara 4-10 buah.
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Dok : J.Kinho, 2011

Dok : J.Kinho, 2011

A

B

Gambar 7. Buah dan biji eboni jenis Diospyros rumphii Bakh.
4.2.2 Kualitas Biji
Seleksi biji didasarkan pada rusak tidaknya biji tersebut. Biasanya
biji yang berasal dari buah yang diunduh langsung dari pohon induk tidak
terserang jamur, tetapi yang dikumpulkan dari bawah tegakan pohon
induk umumnya telah terserang jamur Peniciliopsis clavariaeformis
sehingga disarankan untuk mengambil biji dari buah yang masih terdapat
diatas pohon (Soerianegara, 1967). Biji eboni yang sudah tua berwarna
coklat kehitaman, berbentuk bulat panjang. Panjang biji 2-5 cm dengan
tebal 0,5-1,5 cm. Berat rata-rata satu biji adalah 0,5-2 gram; dan dalam
satu kilogram terdapat sekitar 1.100 biji atau 480 biji per liter. Biji eboni
yang sehat ditandai dengan warna coklat kehitaman, apabila direndam
dalam air akan tenggelam dan memiliki radikel (calon akar) berwarna
kuning kecoklatan serta tidak keriput.
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Dok : J.Kinho, 2011

Gambar 8. Biji eboni (D.rumphii Bakh.)
Biji baru umumnya memiliki daya kecambah yang tinggi sekitar
85%. Daya kecambah biji cepat menurun bila dibiarkan pada tempat
terbuka. Biji yang dijemur selama 3 hari daya kecambahnya turun
menjadi 0%. Untuk mempertahankan daya kecambah biji maka dalam
penyimpanan

biji

dapat

dicampur

dengan

arang

basah

dengan

perbandingan 1:1 (Soerianegara, 1967); dengan cara demikian daya
kecambah biji dapat dipertahankan 70% untuk jangka waktu 12 hari. Oleh
karena itu dalam rangka pembuatan bibit eboni perlu adanya pengaturan
yang matang antara waktu pengumpulan biji dan kesiapan pembibitan.
Menurut Kurniaty (1991) biji eboni yang disimpan dalam alumunium foil
selama 3 minggu masih dapat berkecambah dengan baik (58,89%) dengan
daya kecambah awal 75%.
Eboni (D.celebica dan D.rumphii) seperti halnya jenis-jenis
Diopsyros lainnya memiliki tipe perkecambahan epigeal. Memanjangnya
radikula diikuti dengan memanjangnya hipokotil, dan secara keseluruhan
membawa serta kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah (Sutopo,
1984). Tipe perkecambahan seperti ini ditunjukkan pada minggu pertama
setelah berkecambah, persediaan makanan ditransfer ke ujung akar yang
menggelembung. Dua keping biji (cotyledon) yang timbul ke atas berubah
warna menjadi hijau dan kemudian tanggal, pada saat yang bersamaan
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tumbuh dua daun pertama, seolah-olah telah menggantikan kotiledon
yang mulai lepas.

Dok :M.Karundeng, 2012

Gambar 9. Kecambah eboni (D.rumphii Bakh.) di Hutan Alam Talise
Biji eboni bersifat rekalsitran dan daya perkecambahan akan turun
dengan cepat jika tidak segera disemaikan atau jika disimpan terlalu
lama. Biji yang disemaikan 1 hari setelah dikumpulkan mempunyai
persentase angka perkecambahan 85% dalam 15-65 hari, sedangkan jika
disimpan dalam tepung arang yang basah selama 12 hari, presentase
perkecambahan 70%, akan tetapi jika disemaikan setelah 20 hari,
persentase perkecambahan akan turun menjadi hanya 28%. Pemisahan
biji dari buah dapat dilakukan dengan cara pelembekan yaitu direndam
dalam air. Setelah terpisah dan dibersihkan dari daging buah, kemudian
dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Biji yang dikeringkan dengan
sinar matahari langsung selama 3 hari berturut-turut tidak dapat
berkecambah lagi. Masa perkecambahan dapat diperpendek waktunya
dan persentasi angka perkecambahan dapat ditingkatkan jika biji
direndam selam 24 jam sebelum disemaikan (Soerianegara, et al., 1995).
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4.3 CARA MEMBUAT BIBIT
4.3.1 Bibit Semai
Pohon eboni termasuk jenis pohon semi toleran oleh karena itu
tempat persemaiannya harus dibuat di tempat yang agak teduh. Biji baru
harus segera disemaikan langsung ke wadah atau bedeng tabur. Bedeng
tabur yang digunakan berukuran 1m x 4m. Permukaan bedengan dinaikan
10-20 cm dari tanah sekitarnya, tepi bedengan diperkuat dengan batu
atau bambu. Bedengan dinaungi menggunakan paranet dengan intensitas
50-75 %. Untuk menghemat biaya dapat juga digunakan atap dari daun
kelapa. Tinggi tiang pada bagian barat dibuat lebih pendek daripada
tiang bagian timur.
Media

kecambah

yang

digunakan

harus

ringan,

halus

dan

berporositas. Pada umumnya media kecambah berupa tanah yang telah
dihaluskan. Apabila media tanah kurang sarang ditambahkan pasir dengan
perbandingan 1:2. Media kecambah yang digunakan sebaiknya disterilisasi
dengan cara disangrai. Di alam, eboni dapat tumbuh di hampir semua
jenis tanah namun selama pembibitan dan perbanyakan tanaman, media
yang paling baik dan memberikan respon pertumbuhan optimal adalah EM
Bokashi (Sumiasri, 2006). EM Bokashi lebih optimal dibandingkan dengan
media pasir, media tanah, dan media kompos karena EM Bokashi dapat
meningkatkan solubilitas dan viabilitas hara dalam media.
Biji eboni yang dikecambahkan sebaiknya berada dalam posisi
berdiri, calon radikel berada di bawah, atau dapat pula dengan cara
menidurkan

biji.

Hal

ini

dilakukan

untuk

mempercepat

proses

terangkatnya biji dari permukaan tanah, dan perkecambahan lebih
mudah berlangsung. Penanaman biji dalam media kecambah dilakukan
sedalam 1-1,5 kali tebal biji dengan jarak antar biji 3-5 cm. Setelah biji
ditanam, media kecambah segera disiram, selanjutnya penyiraman
dilakukan setiap pagi hari. Biji eboni umumnya berkecambah satu minggu
setelah penanaman di bak kecambah.
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Bibit eboni yang diperoleh dari cabutan alam hendaknya dibalut
dengan kapas basah atau lembab pada bagian akarnya. Hal ini
dimaksudkan

untuk

meningkatkan

daya

tahan

anakan,

kemudian

dimasukan ke dalam coolbox atau dapat juga menggunakan kantung
plastik

(trashbag)

kemudian

dimasukan

kedalam

karung

untuk

menghindari kebocoran dari kantung. Cara ini cukup efektif dan mudah
untuk pengambilan anakan dengan jarak yang cukup jauh. Teknik ini
terbukti dapat mempertahankan kesegaran anakan eboni cabutan alam
selama 10 hari yang dikoleksi dari Halmahera Timur dan kemudian
disemaikan di Arboretum BPK Manado dengan tingkat persentase hidup
sampai 90%.

Dok :J.Kinho, 2012

Gambar 10. Anakan eboni (D.rumphii) di persemaian BPK. Manado
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4.3.2 Bibit Stump
Bibit stump digunakan dalam keadaan darurat misalnya bibit yang
akan ditanam dilapangan sudah terlalu tinggi, sehingga menyulitkan
dalam angkutannya ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan diketahui bahwa ukuran stump bibit eboni yang paling baik
adalah yang berdiameter 1-3 cm dengan persentase keberhasilan sekitar
50-70% (Soerianegara, 1967).
4.3.3 Bedeng Semai
Pemilihan tempat untuk persemaian bibit eboni harus memenuhi
persyaratan diantaranya lapangan harus datar, dekat dengan lokasi
penanaman, dekat dengan sumber air, tanah untuk media pembibitan
harus subur dengan tekstur ringan dan tidak liat serta bebas batu kerikil.
Bibit eboni dari cabutan alam setelah sampai di persemaian harus segera
dipindahkan ke dalam polibag dan disungkup selama 1-2 bulan.
Penggunaan sungkup untuk perlakuan terhadap anakan eboni dari
cabutan alam memberikan respon positif terhadap keberhasilan 85-90%.
Sungkup diletakkan di tempat yang ternaungi untuk menjaga kelembaban
dan suhu, selanjutnya ditutup dengan plastik bening dan ditimbun pada
bagian pinggirnya menggunakan tanah.

Dok :J.Kinho, 2012

Gambar 11. Semai cabutan alam eboni (D.rumphii) yang disungkup di
persemaian BPK. Manado
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BAB V
PENANAMAN EBONI

Percobaan penanaman eboni pertama kali dilakukan pada tahun
1939 di habitat alaminya di Sulawesi dengan cara schaduwrijen cultuur di
hutan alam dan belukar serta di areal terbuka dengan menggunakan
tanaman peneduh lamtoro dan hasilnya dilaporkan cukup baik (Drees,
1939; Hook, 1949). Percobaan penanaman di luar habitat aslinya
dilakukan pada tahun 1940 di Jawa oleh Lembaga Penelitian Hutan
dengan hasil yang baik. Pada tahun 1970 percobaan penanaman juga
dilakukan di areal alang-alang dengan menggunakan tanaman peneduh
Gliricida sp., demikian pula di bawah tegakan Jati dengan hasil yang baik
(Alrasyid, 1988).
Kegiatan penanaman eboni diawali dengan kegiatan penyiapan
lahan yang meliputi penataan dan pembersihan lapangan. Penataan
lapangan meliputi pembagian areal menjadi blok-blok dan petak serta
pembuatan batas secara definitf. Penataan areal penanaman yang jelas
akan membantu dalam pengaturan tempat dan waktu, register tanaman,
pengawasan, dan untuk keperluan pengelolaan hutan lebih lanjut.
Batas-batas blok dapat mengunakan batas alam seperti sungai,
punggung bukit, dan alur atau batas buatan seperti jalan dan patok batas
yang terbuat dari kayu atau beton. Bagian areal yang tidak bisa ditanami
seperti jurang, tepi sungai, dan lainnya diberi tanda tertentu. Setelah
kegiatan penataan batas definitif selesai, maka dilakukan pembersihan
lahan berdasarkan kondisi lapangan yakni areal semak belukar atau hutan
bekas tebangan dan areal terbuka. Perlakuan awal adalah dengan
penanaman tanaman pelindung sebelum penanaman eboni.
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5.1

Penanaman pada Areal Terbuka
Penanaman pada lahan yang terbuka seperti tanah kosong atau

padang alang-alang didahului dengan pembersihan lahan perjalur.
Pembersihan lahan yang dilakukan secara total dikuatirkan akan
menghambat anakan eboni akibat penerimaan cahaya yang berlebihan.
Sebelum tanaman utama, tanaman peneduh dibutuhkan pada areal
terbuka, dan dalam hal ini jenis-jenis Leguminosa sering dipilih sebagai
tanaman peneduh karena sifatnya cepat tumbuh serta perannya dalam
menyuburkan tanah.
Tanaman peneduh ini selanjutnya akan dijarangi atau dibebaskan
secara bertahap seiring dengan pertumbuhan anakan eboni apabila telah
mencapai tingkat sapihan. Lebar jalur yang disarankan adalah 1 m dan
jarak tanam pohon peneduh yang digunakan 3 m x 1,5 m atau 2,5 m x 2,5
m dengan jarak tanam anakan eboni 3 m x 3 m. Pengendalian gulma
dapat dilakukan dua kali pada tahun pertama penanaman, selanjutnya
satu tahun sekali pada tahun kedua dan ketiga. Penanaman dalam sistem
jalur pemeliharaanya dapat dilakukan sampai tahun kelima. Penjarangan
tegakan pertama dilakukan setelah tajuknya bersinggungan dengan
interval setiap 10 tahun sekali.

Dok :J.Kinho, 2012

Gambar 12. Persiapan lahan penanaman pada areal terbuka
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5.2

Penanaman pada Areal Semak Belukar dan Hutan Bekas
Tebangan
Lokasi penanaman eboni pada areal semak belukar dan hutan bekas

tebangan sebaiknya dilakukan secara jalur. Jalur tanam yang dibersihkan
dengan 1 m. Tumbuhan bawah pada sepanjang jalur dibersihkan
sedangkan pohon-pohon disekitarnya dibiarkan sebagai pohon pelindung
atau naungan. Jarak antar jalur disesuaikan dengan jarak tanam yang
dikehendaki. Sepanjang jalur dibuatkan lubang tanam dengan piringan
selebar 1 m.
5.3

Teknik Penanaman
Penanaman dalam rangka konservasi ek-situ dapat dilakukan di luar

habitat aslinya. Untuk tujuan konservasi semua jenis eboni (Diospyros
spp.) dapat ditanam di kebun konservasi ek-situ, kebun raya, arboretum,
dan hutan kota. Apabila penanaman dilakukan untuk tujuan komersil,
maka jenis yang dipilih adalah yang bernilai ekonomis tinggi yaitu D.
celebica dan D. rumphii.
Pembuatan lubang tanam berukuran 30 x 30 x 30 cm3, kemudian
pada bagian dasar lubang dimasukan serasah daun atau rumput bekas
tebasan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 5-10 cm. Penanaman
sebaiknya dilakukan pada awal musim penghujan yang biasanya jatuh
pada bulan November atau Desember. Kegiatan penyulaman dapat
dilakukan satu sampai dua bulan setelah penanaman. Tanaman yang
eboni yang siap ditanam di lapangan harus memiliki tinggi minimal 20-30
cm dengan jumlah daun minimal 8 helai. Contoh bibit eboni yang siap
ditanam dilapangan ditampilkan pada gambar 13.

39

Dok :J.Kinho, 2012

Gambar 13. Anakan eboni (D.rumphii) siap tanam
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BAB VI
PEMELIHARAAN TANAMAN EBONI

6.1

Penyiangan Gulma
Gulma adalah setiap jenis tumbuhan yang tidak dikehendaki dan

tumbuh disekitar tanaman pokok. Gangguan dari gulma terhadap
tanaman pokok dapat berupa persaingan dalam mendapatkan unsur hara,
air, sinar matahari, dan peluang terjadinya peracunan terhadap tanaman
pokok oleh adanya zat-zat yang bersifat racun dari gulma.
Tanaman

eboni

muda

menghendaki

naungan

tetapi

tidak

menghendaki persaingan akar. Penyiangan terhadap gulma seperti
rumput atau tanaman penggangu lainnya harus dilakukan setiap tiga
bulan. Penyiangan gulma pada tanaman eboni di areal semak belukar
atau hutan sekunder dilakukan dengan membersihkan jalur tanaman
sehingga tanaman mudah terlihat. Kegiatan penyiangan dan pendangiran
yang dilakukan terhadap tanaman eboni dengan diameter 50 cm dan
penggunaan NPK tablet sebanyak 3 tablet/tanaman memberikan respon
pertumbuhaan yang terbaik dibandingkan pendangiran dengan diameter
25 cm (NPK 2 tablet/tanaman) dan 75 cm (NPK 4 tablet/tanaman), tanpa
pendangiran, dan tanpa pupuk (Suhartati, 2000).
6.2

Penyulaman
Penyulaman perlu dilakukan karena tidak semua bibit eboni yang

ditanam di lapangan akan tumbuh. Oleh karena itu perlu dilakukan
tindakan penyulaman untuk mengganti tanaman yang mati. Penyulaman
terhadap tanaman eboni dilakukan dalam dua tahap.
Penyulaman tahap pertama dilakukan setelah tanaman berumur
satu sampai dua bulan. Kegiatan ini diawali dengan pendataan atau
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inventarisasi terhadap jumlah tanaman yang mati, sehingga penyiapan
bibit untuk sulaman sesuai dengan kebutuhan. Setelah tanaman berumur
satu tahun dilapangan, pendataan dilakukan lagi dan apabila terdapat
tanaman yang mati dilakukan penyulaman tahap kedua. Bibit yang
digunakan untuk penyulaman tahap kedua tingginya harus sama dengan
tanaman dilapangan. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan tanaman
nantinya relatif seragam dengan tanaman sebelumnya.
6.3

Pembebasan
Pembebasan atau penjarangan dimaksudkan untuk mengurangi

persaingan antara sesama tanaman pokok maupun dengan tanaman atau
tumbuhan penaung. Tanaman muda eboni membutuhkan naungan penuh
(100%) sampai usia tanam 3 bulan dilapangan. Setelah berumur 6 bulan
kebutuhan naungannya berkisar antara 40-60% (Santoso dan Misto, 1995).
Kegiatan pembebasan pada anakan eboni dilapangan harus sudah mulai
dilakukan setelah tanaman berusia 6 bulan. Selanjutnya pembebasan
dilakukan secara bertahap sampai tanaman berumur 5 tahun. Setelah
tanaman berumur 5 tahun pembebasan harus dilakukan secara total
untuk memberikan ruang ruang tumbuh yang optimal bagi pertumbuhan
tanaman eboni di lapangan. Apabila tajuk tanaman pokok yang satu
dengan lainnya sudah saling menutupi sehingga dapat mengganggu
pertumbuhannya

maka

perlu

dilakukan

penjarangan.

Tindakan

penjarangan ini bertujuan untuk memberi peluang tanaman pokok agar
dapat tumbuh secara baik dan optimal.
6.4

Pemupukan
Pohon eboni dapat tumbuh di berbagai jenis tanah asalkan tanah

tersebut cukup sarang dengan porositas yang baik. Pohon eboni juga
dapat tumbuh pada berbagai tipe iklim kecuali tipe iklim E dan F pada
ketinggian 0-600 m dpl. Kualitas pertumbuhan tanaman eboni tergantung
pada keadaan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dominan
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman eboni diantaranya; (1)
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ketersediaan unsur hara (2) suhu tanah (3) aerasi tanah (4) air dan (5)
cahaya. Namun yang terutama adalah tingkat kesuburan tanah yang
dicirikan oleh ketersediaan unsur hara (Alrasyid, 1985).
Peningkatan ketersediaan unsur hara melalui pemupukan dapat
meningkatkan pertumbuhan secara optimal. Penentuan jenis pupuk dan
dosis yang akan digunakan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan
berikut.
1. Menganalisis kandungan hara tanah yang digunakan sebagai tempat
penanaman, selanjutnya dibandingkan dengan persyaratan kebutuhan
hara bagi pertumbuhan jenis tanaman.
2. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan hara bagi suatu jenis tanaman
dapat dilakukan analisis jaringan tanaman yang pertumbuhannya baik.
3. Mengetahui gejala yang timbul pada tanaman yang disebabkan oleh
kekurangan unsur hara.
Jenis pupuk dan dosis pupuk yang perlu ditambahkan sebagai input
dapat diketahui setelah mengetahui gejala yang timbul pada tanaman
dan selisih antara hasil analisis jaringan tanaman dengan unsur hara yang
terkandung dalam tanah.
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BAB VII
PERTUMBUHAN DAN HASIL

Pohon eboni termasuk jenis yang pertumbuhannya lambat. Menurut
taksiran Steup (1935) dalam Soerianegara (1967) riap diameter pohon
eboni adalah 0,5 cm/tahun. Beverlius (1947) mencatat angka 0,5
m3/ha/tahun sebagai riap volume pohon eboni. Pertumbuhan tahunan
rata-rata atau Mean Annual Increment (MAI) diameter berkisar antara 0,5
cm/tahun dengan volume 0,5 m3/ha/tahun. Sehingga untuk mencapai
volume 40 m3/ha diperlukan waktu 80 tahun.
Hasil

penelitian

penanaman

eboni

di

Jawa

menunjukkan

pertumbuhan yang relatif cepat sampai umur 20 tahun yakni MAI 1,5
cm/th

kemudian

menurun

menjadi

0,5

cm/th

(Alrasyid,

2002).Penanaman eboni di Cikampek (Jawa Barat) menunjukkan riap
tinggi rata-rata selama 10 tahun pertama sebesar 68 cm/tahun. Pada
tahun

pertama

pertumbuhannya

40

cm/tahun,

disusul

dengan

pertumbuhan yang cepat yaitu 140 cm/tahun, dan kemudian menurun.
Riap diameter rata-rata tercatat 1,5 cm/tahun selama 20 tahun pertama
kemudian menurun menjadi 0,5 cm/tahun. Penanaman eboni di Bogor
(Jawa Barat) menunjukkan riap tinggi rata-rata selama 10 tahun pertama
sebesar 118 cm/tahun. Pada tahun pertama tumbuhnya lambat yaitu 46
cm/tahun kemudian disusul dengan periode yang cepat yaitu 153
cm/tahun, kemudian menurun lagi. Riap diameternya tercatat 1,6
cm/tahun (Dephut, 1994).
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BAB VIII
TEKNOLOGI KAYU EBONI

Kayu eboni merupakan salah satu jenis kayu mewah (fancy wood)
yang memiliki karakteristik khas yang sangat menarik menyebabkan kayu
ini memiliki nilai lebih daripada kayu mewah lainnya. Karakteristik khas
kayu eboni sangat ditentukan oleh warna, struktur kayu dan komponen
kimia yang menyusun kayu tersebut. Untuk mengkaji kelebihan dan
kekurangan yang dimiliki kayu eboni diperlukan informasi tentang
struktur kayu, sifat fisik, dan sifat kimianya. Struktur anatomis kayu
eboni ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran secara
mikroskopis yang meliputi pori, jari-jari, parenkim dan diameter serat.
Sifat fisik kayu meliputi berat jenis, kekerasan, kelas kuat, dan
penyusutan. Sifat kimia kayu ditentukan melalui pengukuran kadar
selulosa, pentosan, lignin, ekstraktif, dan abu.

8.1 CIRI UMUM
8.1.2 Warna Kayu
Kayu teras eboni berwarna hitam dengan garis-garis coklat
kemerahan, kayu gubal berwarna coklat kemerahan daan mempunyai
batas yang sangat jelas dengan kayu terasnya disebabkan oleh
pengendapan zat ekstraktif yang berasal dari sel-sel parenkim. Pada kayu
gubal saat sel-sel parenkim semakin mendekati kayu teras, cadangan
makanan yang dikandungnya semakin berkurang (Panshin dan de Zeeuw,
1980). Hilangnya cadangan makanan ini digantikan oleh sistem enzim
yang secara bersama-sama dengan sisa oksigen yang terdapat dalam sel
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mengoksidasi dan mempolimerisasi bahan-bahan fenolik yang terdapat
dalam sel parenkim membentuk pigment. Bahan-bahan berwarna
(pigment) ini kemudian berpenetrasi ke dalam dinding sel dan
membungkus selulosa dan hemiselulosa yang ada disekitarnya.
Warna hitam dengan garis-garis coklat kemerahan pada kayu teras
eboni nampak seperti lingkarang konsentris tidak teratur serta mirip
dengan

lingkaran

pertumbuhan

apabila

dilihat

dari

penampang

melintangnya. Warna hitam dan coklat kemerahan masing-masing
dibentuk pada suatu periode waktu tertentu dan berselang-seling satu
sama lain. Kapan dibentuk warna hitam dan kapan dibentuk warna coklat
kemerahan serta apakah kedua warna yang menyolok ini dibentuk dalam
suatu jangka waktu tertentu belum diketahui secara pasti. Diduga bahwa
warna hitam dan coklat kemerahan terbentuk pada kondisi iklim yang
berbeda sepanjang tahun atau sepanjang periode waktu tertentu. Adanya
perbedaan musim yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau
atau adanya kondisi iklim yang sangat menyimpang dari kondisi normal
pada suatu periode waktu tertentu dapat mempengaruhi warna bagian
kayu.
Papan yang dihasilkan dengan menggergaji kayu bulat dalam arah
radial-longitudinal disebut papan gergajian quarter. Finir yang dihasilkan
dengan menggergaji atau menyayat kayu dalam arah radial disebut finir
quartered. Permukaan bidang radial kayu eboni nampak seperti pita-pita
sejajar yang disebabkan oleh perbedaan warna antara warna hitam dan
dan warna coklat kemerahan secara berselang-seling. Pita-pita sejajar ini
memiliki lebar yang bervariasi tergantung letaknya di dalam potongan
kayu atau didalam batang. Variasi lebar pita-pita ini menambah nilai
dekoratif bidang radial.
Papan yang dihasilkan dengan mengergaji kayu bulat dalam arah
tangensial-longitudinal disebut papan gergajian flat atau papan gergajian
bulat
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(rotary

cutting)

disebut

finir

kupasan

flat

atau

kupasan

plane.Gambar dihasilkan dari papan gergajian atau finir kupasan flat
berupa pita-pita konsentris disertai pita-pita sejajar yang arahnya miring.
8.1.3 Kayu Gubal dan Teras
Xylem baru yang terbentuk selama periode waktu tertentu tidak
hanya berfungsi sebagai sebagai pendukung mekanis berdirinya pohon,
tetapi juga berperan sebagai saluran pengangkutan yang dilakukan oleh
pembuluh dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang
dilakukan oleh sel-sel parenkim hidup. Bagian kayu dalam batang yang
sel-sel xylem nya masih hidup dan aktif berfungsi secara fisiologis disebut
kayu gubal. Sesudah mencapai umur tertentu protoplasma sel-sel hidup
dalam xylem pada akhirnya tidak berfungsi lagi atau mati. Pada saat
matinya sel-sel hidup ini terbentuklah bagian yang disebut kayu teras.
Dengan demikian kayu teras mulai terbentuk dari empulur menuju keluar
dan kayu gubal berada luar kayu teras sampai batas kulit. Jika diamati
pada penampang melintang batang, kayu teras mudah dibedakan dengan
kayu gubal. Kayu teras pada umumnya berwarna lebih gelap karena
adanya pengendapan zat-zat ekstraktif, kayu gubal berwarna lebih terang
namun ada juga jenis kayu yang sukar dibedakan antara gubal dan
terasnya karena memiliki warna yang sama.
Eboni memiliki kayu gubal yang sangat tebal dengan ketebalan 5 cm
sampai lebih dari 10 cm tergantung besarnya diameter pohon. Kayu eboni
yang berdiameter lebih besar 60 cm memiliki kayu gubal dengan tebal
tidak kurang dari 5 cm. Semakin kecil diameter pohon semakin tebal kayu
gubalnya. Kayu eboni yang berdiameter 40 cm memiliki gubal setebal
kurang lebih 10 cm yang artinya diameter terasnya hanya sekitar 20 cm.
Ini menunjukkan bahwa volume kayu teras berbanding kayu gubal adalah
25%:75% dari total volume batang berdiameter 40 cm. Bagian yang
dimanfaatkan dari kayu bulat eboni adalah kayu terasnya, sedangkan
kayu gubalnya dibuang sebagai limbah. Berbeda dengan jenis kayu
lainnya, penebangan eboni yang berdiameter 40 cm tidak efisien dan
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hanya merupakan pemborosan sumberdaya karena bagian kayu bulat
yang dimanfaatkan hanya sekitar 25%.
8.1.4 Kilap dan Kesan Raba
Kilap adalah suatu sifat kayu yang dapat memantulkan cahaya atau
memperlihatkan kilau. Apakah kayu berkilap atau suram, tergantung dari
sifat-sifat yang dimiliki oleh kayu tersebut. Kilap kayu sebagian
ditentukan oleh sudut datangnya sinar yang mengenai permukaan kayu
dan tipe sel yang menyusun kayu dan tipe sel yang menyusun permukaan
kayu. Misalnya bidang radial kayu umumnya memantulkan cahaya lebih
kuat daripada bidang tangensialnya karena adanya unsur jari-jari kayu.
Kesan raba dapat dirasakan jika kita meraba permukaan kayu, dan
hasilnya licin, agak licin, agak kasar, dan kasar. Kesan raba ditentukan
oleh tipe sel yang menyusun kayu, semakin kecil diameter sel-sel yang
menyusun kayu maka semakin licin hasilnya. Kayu eboni memiliki
permukaan yang mengkilap dan kesan raba yang licin. Kedua ciri ini
mempertinggi nilai fisik kayu eboni.
8.1.5 Arah Serat dan Tekstur
Serat adalah semua sel-sel kayu yang arahnya longitudinal atau
searah dengan sumbu panjang batang. Serat kayu ditentukan oleh tipe
bidang belahan yang dihasilkan jika kayu dibelah. Jika bidang belahan
datar maka kayu disebut berserat lurus. Jika bidang belahan berombak
maka kayu disebut berserat berombak. Kayu eboni tergolong jenis kayu
yang berserat lurus, dan jika dibuat finir menghasilkan lembaran finir
yang datar dengan tebal finir yang seragam. Kayu yang memiliki serat
berombak jika dibuat finir dapat menurunkan kualitas finir yang
dihasilkan. Berbeda dengan unsur-unsur longitudinal lainnya, unsur serat
memiliki sel-sel yang panjang berdiameter kecil dan kedua ujungnya
tertutup. Panjang serat kayu daun lebar berkisar antara 0,7 sampai 2,9
mm dengan diameter serat 2-54 mikron.
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Kayu eboni memiliki panjang serat rata-rata 1,1 mikron dengan
diameter serat 15,5 mikron, tebal dinding 3,3 mikron, dan diameter
lumen 8,8 mikron. Panjang serat kayu eboni tergolong sedang, diameter
seratnya tergolong kecil. Tebal dinding serat tergolong sedang dan
diameter lumen tergolong kecil; selanjutnya tekstur kayu tergolong halus
sampai sangat halus.
Tekstur kayu ditentukan oleh besar kecilnya rongga sel kayu dan
keseragaman ukuran sel-sel yang menyusun kayu. Jika kayu memiliki
rongga sel yang besar dan tersebar merata diseluruh bagian kayu disebut
bertekstur kasar, sebaliknya kayu yang memiliki rongga sel kecil dan
tersebar merata diseluruh bagian kayu disebut bertekstur halus. Tekstur
kayu juga disebabkan oleh besarnya pori dan jumlah pori per satuan luas.
Semakin besar ukuran pori dan semakin banyak jumlah pori maka tekstur
kayu semakin kasar.
8.1.6 Gambar pada kayu
Kayu eboni memiliki nilai dekoratif tinggi yang berasal dari pola
serat lurus dan warna indah yang berasal dari warna dasar hitam dengan
garis-garis atau pita-pita berwarna coklat kemerahan. Nilai dekoratif ini
jika dipadukan dengan sifat fisik lainnya seperti kilap, kesan raba dan
tekstur, maka eboni memiliki sifat khas dan sangat menarik. Perpaduan
antara pola serat dan warna yang indah pada kayu eboni sering disebut
sebagai gambar.
8.2 STRUKTUR KAYU
8.2.1 Pori
Kayu daun lebar atau disebut juga kayu berpori memiliki ciri-ciri
yaitu adanya pembuluh yang merupakan struktur seperti pipa, tersusun
dari sejumlah sel yang disebut unsur pembuluh. Pembuluh memiliki
fungsi sebagai saluran pengangkutan zat cair dari tanah ke seluruh bagian
tajuk pohon. Jika kayu diamati pada penampang melintang, pembuluh
nampak seperti pori. Pori kayu mungkin tunggal (soliter) atau
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berkelompok. Pori soliter biasanya bundar, kebanyakan berbentuk
lonjong dengan sumbu panjangnya mengarah radial. Pori kadang-kadang
bergabung dua, tiga, atau empat dalam arah radial membentuk pori
berkelompok.
Kayu eboni memiliki pori yang sebagian besar soliter, sebagian
bergabung 2-4 dalam arah radial. Diameter pori 50-200 mikron dengan
frekuensi 2-20 per mm2, berbentuk lonjong dan berisi tilosis. Ukuran pori
tergolong kecil sampai agak kecil dengan jumlah pori agak jarang yang
menunjukan bahwa kayu eboni bertekstur halus. Karena pori berfungsi
sebagai saluran pengangkutan zat cair yang diangkut dari bawah ke atas
pada satuan waktu tertentu juga sedikit. Atas dasar ini dapat
dikemukakan bahwa kayu eboni dapat tumbuh dengan baik pada pada
daerah-daerah kering. Adanya tilosis dalam pembuluh menunjukan bahwa
kayu eboni sulit dipenetrasi oleh zat cair.
8.2.2 Parenkim
Parenkim kayu adalah jaringan yang tersusun dari sel pendek
berbentuk batu bata, berdiameter sama dan kebanyakan memiliki noktah
sederhana. Fungsi utama sel parenkim adalah untuk menyimpan
cadangan makanan di samping sebagai saluran pengangkutan karbohidrat.
Kayu eboni memiliki parenkim tipe apotracheal berupa pita tangensial
panjang yang bergelombang dan agak rapat.
8.2.3 Jari-Jari
Jari-jari kayu adalah unsur-unsur yang arahnya transversal yang
tersusun dalam struktur seperti pita memanjang dalam arah radial
sepanjang batang pohon. Berbeda dengan jari-jari kayu daun jarum, jarijari kayu daun lebar memiliki bentuk, susunan dan isi sel yang sangat
beragam. Jari-jari kayu daun lebar terdiri seluruhnya atas sel-sel
parenkim kecuali jari-jari agregat. Jari-jari disebut homo seluler jika
terdiri atas satu tipe sel parenkim jari-jari dan jika terdiri lebih dari satu
tipe sel disebut jari-jari heteroseluler. Jari-jari yang arah sumbu panjang
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selnya radial disebut sel berbaring dan jika arah sumbu panjang selnya
vertikal disebut sel tegak. Pada umumnya kayu daun lebar memiliki jarijari berseri dua atau lebih, jarang sekali memiliki jari-jari berseri satu.
Jari-jari kayu eboni sangat halus dengan frekuensi 16 per mm atau
tergolong banyak, termasuk tipe jari-jari homoseluler yang sumbu
panjang selnya berarah radial atau disebut juga jari-jari berbaring. Jika
diamati pada penampang tangensial, jari-jari kayu eboni umumnya
berseri satu atau juga berseri dua, sehingga nampak sangat halus. Jarijari halus ini memberi kontribusi pada kesan raba yang licin dan tekstur
yang sangat halus dan merata.
8.3 SIFAT FISIK DAN KIMIA
8.3.1 Berat jenis, kekerasan, dan kelas kuat
Berat jenis kayu eboni berkisar antara 1,01 sampai 1,27 dengan
rata-rata 1,1 serta termasuk kayu yang sangat keras. Jika kayu berkadar
air 20%, berat 1 m3 kayu eboni sekitar 1,3 ton. Tingginya berat jenis ini
disebabkan oleh proporsi rongga sel yang rendah sebagai akibat dari
kecilnya diameter lumen. Kerapatan dinding selnya tergolong tinggi,
akibatnya kayu eboni didapati sangat keras, sukar diiris, atau disayat.
Dalam pembuatan finir eboni sangat sulit diiris atau disayat tanpa adanya
perlakuan awal. Ada hubungan linear antara berat jenis dan kelas kuat
kayu, semakin tinggi berat jenis semakin kuat kayunya. Berdasarkan
hubungan ini kayu eboni termasuk kayu kelas kuat I.
8.3.2 Penyusutan
Penyusutan kayu eboni dari keadaan titik jauh jenuh serat ke kering
tanur adalah 6,2% dalam arah radial dan 8,7% dalam arah tangensial.
Penyusutan dalam arah radial sangat tinggi bila dibandingkan dengan
kayu daun lebar lainnya yang penyusutannya berkisar antara 2-4%.
Penyusutan dalam arah tangensial biasanya dua kali lebih besar dari
penyusutan dalam arah radial atau T/R ratio sekitar 1,4 sampai lebih dari
2. Perbandingan antara penyusutan tangensial dan radial (T/R ratio) kayu
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eboni adalah 1,25. Walaupun T/R rationya rendah, tetapi penyusutan
dalam arah radialnya sangat tinggi sehingga eboni mudah pecah jika
dikeringkan pada kondisi yang keras. Kayu eboni termasuk sulit
dikeringkan dan lambat mengering. Pengeringan dalam kiln-drying harus
dilakukan pada kondisi yang lunak dengan suhu sekitar 30 0C-50 0C dengan
kelembaban nisbi 88%-31%.
8.3.3 Komponen Kimia
Kayu eboni memiliki kadar selulosa 46,5%, kadar lignin 28,5%, kadar
pentosan 18,4%, kadar ekstraktif 7,1%, kadar abu 1,7%, kelarutan dalam
air dingin 2,0%, kelarutan dalam air panas 4,1%, dan kelarutan dalam
NaOH 1% sebesar 11,1% (Sanusi, 2001).
Bedasarkan klasifikasi komponen kimia kayu Indonesia (Anonim,
1976), kayu eboni termasuk memiliki kadar selulosa tinggi, kadar lignin
sedang, kadar pentosan rendah dan kadar ekstraktif tinggi. Kadar
selulosa, lignin dan pentosan tidak begitu penting artinya dalam
pemanfaatan kayu bentuk solid wood, tetapi penting artinya dalam
pengolahannya menjadi pulp dan kertas. Kadar ektrakstif yang tinggi
berpengaruh negatif terhadap keteguhan rekat kayu atau finir.
Ekstraktif kayu eboni mengandung zat-zat yang bersifat racun
terhadap organisme perusak kayu, hal ini yang menyebabkan kayu eboni
awet secara alami. Komponen kimia zat-zat beracun ini belum diketahui.
Kadar abu atau mineral-mineral dalam kayu eboni sebesar 1,7% tergolong
tinggi dan kayunya sangat keras sehingga dapat mempercepat tumpulnya
alat-alat pemotong dan penyayat seperti gergaji dan pisau sayat finir.
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BAB IX
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU EBONI
Industri hasil hutan adalah industri yang memanfaatkan biomassa
tumbuhan sebagai bahan bakunya, baik biomassa kayu maupun non kayu.
Industri yang mengolah biomassa kayu disebut industri pengolahan kayu
dan yang mengolah biomassa non kayu disebut industri pengolahan hasil
hutan non kayu. Industri pengolahan kayu dibagi menjadi dua kelompok
yaitu industri pengolahan kayu primer yang mengkonversi kayu bulat
menjadi produk setengah jadi. Industri pengolahan kayu sekunder yang
mengolah lebih lanjut hasil olahan kayu primer menjadi produk jadi
(Sanusi, 1995).
Jenis industri hasil hutan yang berkembang pesat di Indonesia
sampai tahun 1990 adalah industri pengolahan kayu primer yang terdiri
atas industri penggergajian, industri finir/kayu lapis dan industri pulp
atau bubur kertas. Selain industri pengolahan kayu primer sudah mulai
berkembang beberapa jenis industri pengolahan pengolahan kayu
sekunder seperti kertas, moulding, building components, furniture,
blockboard dan particle board. Kapasitas industri pengolahan kayu
primer tersebut telah mencapai 29.403,500 m3 dan apabila rendemen
rata-ratanya 50% maka kebutuhan bahan baku setiap tahun sebanyak
58.807.000 m3. Kapasitas semua industri pengolahan kayu sekunder selain
industri kertas telah mencapai 6.257.650 m3 (Sanusi, 1998).
Industri yang mengolah kayu eboni selama ini adalah industri
penggergajian, industri mebel, industri moulding dan industri kerajinan
tangan. Selain industri tersebut, industri yang memanfaatkan eboni salah
satu jenis kayu penyusun komponennya adalah industri Butsudan PT.
Tokai Material Indonesia (Sanusi, 2002).
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9.1 PENGGERGAJIAN
Kayu eboni merupakan salah satu jenis kayu yang memiliki gubal
yang sangat tebal. Gubal ini harus dikeluarkan untuk mendapatkan teras
yang berwarna hitam dengan garis coklat kemerahan. Pengeluaran gubal
dilakukan dengan menggergaji kayu bulat ke arah empat sisi tegak lurus
satu sama lain

membentuk empat persegi menjadi toko bashira.

Rendemen hasil penggergajian ini berkisar 20-40% dari volume dari
volume kayu bulat tergantung dari besarnya diameter kayu bulat yang
digergaji. Makin besar diameter kayu bulat semakin tinggi rendemen yang
diperoleh.
Toko Bashira dapat digergaji lebih lanjut menjadi berbagai
sortimen sesuai dengan permintaan pasaran. Semakin kecil ukuran
sortimen semakin banyak limbah berupa serbuk gergaji dan potonganpotongan kayu (trimming dan edging). Menurut Sanusi (1993) limbah
industri penggergajian sebesar 45,66% terdiri atas serbuk gergaji 8,93%,
potongan-potongan kayu 14,48% dan sebetan (slabs) 22,25%. Konversi
toko bashira menjadi berbagai sortimen menghasilkan rendemen
sortimen sekitar 77%. Jika didasarkan pada volume kayu bulat maka
rendemen kayu gergajian berupa sortimen ini berkisar antara 15-30%.
9.1.2 Mebel, Moulding, Kerajinan Tangan, dan Butsudan
9.1.2.1 Mebel
Industri mebel menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian
yang diolah lebih lanjut menjadi berbagai macam produk mebel. Suatu
produk mebel yang menggunakan banyak komponen yang berukuran kecil
menghasilkan rendemen yang rendah yaitu sekitar 40-60% dari input kayu
gergajian. Selain menggunakan kayu gergajian, industri mebel juga
menggunakan produk moulding dan ukiran kayu untuk menambah nilai
seni serta harga jual dari mebel yang dihasilkan.
Berbagai macam mebel seperti kursi, meja, lemari, kitchen cabinet
diproduksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkantoran.
Produksi mebel berkualitas tinggi dilakukan dengan menggunakan

56

peralatan mesin dan bahkan ada yang dilengkapi dengan moulder.
Kualitas mebel sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku seperti eboni,
cara pengerjaan dan desain mebel. Konsumen selalu menghendaki mebel
dengan desain terbaru.
9.1.2.2 Moulding
Industri moulding merupakan industri yang mengolah lebih lanjut
kayu gergajian menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis. Kayu profil
atau yang sering disebut moulding adalah kayu yang dihasilkan oleh
pengerjaan khusus yang memiliki berbagai bentuk profil sesuai ukuran
yang diinginkan. Pada mulanya proses pembuatan moulding menggunakan
alat-alat serut dengan modifikasi pada pisaunya dan dikerjakan dengan
tangan. Saat ini industri moulding menggunakan mesin modern yang
disebut moulder. Dengan alat ini berbagai macam bentuk moulding dapat
dibuat dengan produk yang diinginkan.
9.1.2.3 Kerajinan Tangan
Industri kerajinan tangan adalah industri yang menghasilkan
berbagai macam produk seperti patung, ukiran, dan produk-produk
souvenir lainnya. Eboni yang yang diperdagangkan ke Bali dijadikan
bahan baku pembuatan patung dan ukiran. Orang Bali memiliki
keterampilan dan keahlian membuat patung dan ukiran sehingga Bali
dikenal sebagai daerah penghasil patung terbaik di Indonesia yang
terkenal hingga ke manca negara. Industri kerajinan tangan yang
menghasilkan berbagai macam souvenir pada umumnya dikerjakan oleh
masyarakat lokal baik yang ada di Palu maupun Poso. Eboni yang
dijadikan sebagai bahan baku industri kerajinan tangan sebagian besar
masih merupakan eboni produksi tebangan rakyat. Pengolahan eboni
menjadi patung, ukiran, dan kerajinan tangan lainnya menghasilkan
rendemen yang sangat rendah.
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9.1.2.4 Butsudan
Butsudan adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Tokai
Material Indonesia yang terdiri atas berbagai tipe seperti ajisai, suzuran,
kikyou, sakuharaso, sazanka, hanamisuki, dan hanasyoubu. Butsudan
terdiri atas dua bagian utama yang menyatu yaitu meja pada bagian
bawah dengan empat atau lebih laci dan lemari pada bagian atas yang
memiliki dua pintu yaitu pintu dalam dan pintu luar. Bagian dalam lemari
terdiri dari ruang-ruang artistik dilengkapi dengan laci-laci yang diberi
hiasan/ukiran. Butsudan ini sebagai tempat penyimpanan abu jenazah
yang dalam tradisi penyembahan umat beragama Shinto di Jepang
dipakai sebagai media berkomunikasi dengan leluhurnya. Abu jenazah
disimpan dalam laci dan pada waktu penyembahan, lilin dipasang di
meja. Bagi masyarakat Jepang butsudan merupakan bagian dari
kehidupan mereka dan menjadi ukuran status sosial seseorang. Semakin
mahal butsudan yang dimiliki, semakin tinggi status sosialnya.
Bahan baku utama pembuatan butsudan adalah kayu eboni dan
nyatoh dari Sulawesi serta kayu wengi dan pao rose dari Afrika. Satu unit
butsudan tipe sazanka membutuhkan 122 potong komponen-komponen
yang terbuat dari eboni. Tipe sazanka memerlukan kayu gergajian eboni
sebanyak 0,023 m3 dengan ukuran panjang 95-210 cm, lebar 10-15 cm,
dan tebal 0,9-1,3 cm. Kayu gergajian eboni ini selanjutnya diolah
menjadi 7 kelompok komponen yaitu sotodo-uchido cs 5 macam
komponen, komono-hikidashi cs 15 komponen, sirin gedai cs 8
komponen, tenban-ji ita cs 2 komponen, kazaridan cs 12 komponen,
hotate cs 2 komponen dan shiki I-kamo I cs 10 komponen. Pengolahan
kayu gergaji eboni tersebut menjadi 122 potong dari 54 macam
komponen menghasilkan rendemen sebesar 28,53% (Wello, 2000 dalam
Sanusi, 2002). Satu unit butsudan tipe suzuran membutuhkan eboni
sebanyak 0,034 m3 dengan ukuran sortimen panjang 95-210 cm, lebar 1015 cm dan tebal 0,9-2 cm. Kayu gergajian eboni ini selanjutnya diolah
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menjadi 7 kelompok komponen yang terdiri dari 53 macam komponen
yang menghasilkan rendemen sebesar 25,81% (Asdar, 1999).
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BAB X
STRATEGI PENYELAMATAN EBONI
DI SULAWESI UTARA

10.1 PENDEKATAN PRAKTIS PERLINDUNGAN EBONI SECARA IN-SITU
Kualitas eboni yang dikehendaki oleh pasar adalah yang ditentukan
oleh susunan, variasi garis, dan warna gubal yang sangat ditentukan oleh
tempat

tumbuh

(Rombe

dan

Raharjo,

1982).

Oleh

karena

itu

perlindungan sumberdaya genetik eboni secara in-situ merupakan salah
satu langkah yang dapat digunakan. Konservasi in-situ merupakan konsep
pelestarian

dimana

diperlukan

perlindungan

dan

pengawetan

keanekaragaman didalam jenis (keanekaragaman genetik) berdasarkan
habitat atau tempat tumbuhnya yang asli. Konsep perlindungan jenis
berdasarkan habitat dan ekosistem ini diperlukan agar sumberdaya
genetik tetap terpelihara sesuai dengan lingkungan alaminya untuk
mempertahankan keaslian sifat genotip dan fenotipnya, terpeliharanya
keanekaragaman biologi dan fisik, serta terpeliharanya secara terus
menerus contoh wilayah alami penting yang dapat dianggap mewakili
(MacKinnon, 1990).
Pemerintah

Indonesia

telah

mengatur

strategi

pemanfaatan

sumberdaya hayati termasuk sumberdaya hutan. Langkah ini diambil
dengan menetapkan status hutan berdasarkan fungsinya baik berdasarkan
fungsi ekonomi maupun berdasarkan fungsi ekologi, yakni hutan Produksi,
Hutan Konservasi, dan Hutan Lindung (UU Nomor 41 Tahun 1999).
Hutan Produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai
kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi
kepentingan masyarakat, industri dan ekspor. Karena keadaan fisik
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lahannya, hutan produksi dapat dibagai menjadi Hutan Produksi dengan
penebangan terbatas (HPT) dan hutan produksi bebas (HP) yang pada
prinsipnya secara terbatas berfungsi juga sebagai hutan lindung.
Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang terdiri dari Kawasan
Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan suaka
alam adalah kawasan yang karena ciri khas tertentu baik di darat maupun
di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan
keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistem yang juga berfungsi
sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
adalah kawasan hutan yang karena ciri khas tertentu baik di darat
maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan
ekosistemnya.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk
mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, pemeliharaan
kesuburan

tanah

dan

perlindungan

pantai

serta

habitat

biota

(Soerianegara, 1996). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eboni
akan dapat dimanfaatkan secara lestari bila jenis ini bisa dipertahankan
pada ketiga tipe hutan tersebut. Pada hutan produksi kita dapat
memanfaatkannya dalam bentuk pemungutan hasil melalui sistem
silvikultur atau pola tebangan tertentu yang mengarah pada kelestarian
hasil. Sedangkan pada hutan konservasi atau hutan lindung, perlindungan
terhadap sumberdaya genetika berdasarkan tipe-tipe habitat dimana
jenis eboni dapat ditemukan. Dari hutan konservasi atau hutan lindung
inilah sumberdaya genetik yang hilang pada habitat tertentu di hutan
produksi dapat diambil untuk direstorasi. Kawasan yang memiliki tipe
habitat eboni yang belum terlindungi, sangat layak diusulkan untuk
dijadikan kawasan lindung.
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10.2 PENDEKATAN PRAKTIS PERLINDUNGAN EBONI SECARA EKS-SITU
Langkah strategis dengan pendekatan praktis sosio kultur yang
melibatkan

masyarakat

dalam

usaha

untuk

menyelamatkan

dan

mengembalikan kejayaan eboni di Sulawesi Utara harus segera dilakukan.
Beberapa bentuk pendekatan perlindungan dan pengembangan eboni
secara eks-situ yang dapat dilaksanakan adalah antara lain sebagai
tanaman pekarangan, tanaman hutan kota, tanaman peneduh jalan,
hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat. Penanaman eboni juga dapat
dilakukan melalui penanaman di kebun koleksi, kebun botani, kebun
percobaan, hutan lindung, hutan kota atau di Taman Wisata Alam. (Oka,
2002).
10.2.1 Eboni sebagai tanaman pekarangan
Salah satu bentuk dari upaya penyelamatan eboni (D.celebica dan
D.rumphii) secara eks-situ yang mudah dan dapat dilaksanakan yaitu
dengan menggalakan penanaman eboni sebagai tanaman pekarangan
rumah, sekolah, dan perkantoran. Beberapa kelebihan eboni dibanding
jenis-jenis lain yang selama ini digunakan sebagai tanaman peneduh pada
halaman rumah maupun perkantoran ialah sebagai berikut. Eboni
memiliki bentuk tajuk silindris sampai kerucut, percabangan lateral dan
bentuk daun yang jorong, arsitektur tajuk yang sangat indah, sehingga
tidak perlu dilakukan pembentukan tajuk. Eboni dengan pertumbuhannya
yang lambat juga memungkinkan untuk tidak harus selalu dipangkas.
Selain itu eboni termasuk jenis pohon yang selalu hijau (evergreen tree)
yang tidak menghasilkan banyak daun sehingga tidak banyak menyita
waktu dan tenaga untuk membersihkan serasahnya yang jatuh.
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Dok :A. Suryawan, 2012

Gambar 14. Penanaman eboni (D.rumphii) oleh siswa SD di Desa
Airbanua Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten
Minahasa Utara
10.2.2 Eboni sebagai tanaman peneduh jalan dan tanaman hutan kota
Tanaman peneduh jalan dimaksudkan untuk memberikan rasa
nyaman bagi para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Tanaman
peneduh jalan juga dapat menetralisir emisi gas beracun di udara sambil
meningkatkan nilai estetika kota. Beberapa persyaratan tanaman yang
dapat

digunakan

sebagai

tanaman

peneduh

jalan

(Chin,

1990;

Suryowinoto, 1997) adalah sebagai berikut.
a. Memiliki arsitektur tajuk yang indah serta rindang agar enak
dipandang mata dan dapat memberikan keteduhan bagi para pejalan
kaki.
b. Memiliki sistem perakaran yang kuat dan percabangan yang kokoh
sehingga tidak mudah tumbang atau patah yang dapat membahayakan
masyarakat.
c. Memiliki bentuk, susunan, dan warna daun yang menarik
d. Memiliki bentuk, warna buah, dan bunga yang menarik
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e. Tidak banyak menggugurkan daun atau buah sehingga tidak mengotori
jalan.
Upaya penanaman eboni sebagai tanaman peneduh jalan dan
tanaman hutan kota sebagai salah satu pendekatan untuk pelestarian
jenis endemik yang mulai langka yang berfungsi ekologis, meskipun fungsi
ini baru dapat dirasakan apabila eboni telah berumur lebih dari lima
tahun sejak ditanam. Oleh karena itu eboni dapat ditanam secara
berdampingan dengan jenis cepat tumbuh lainnya seperti Trembesi
(Samanea saman), Sengon (Falcataria molucana), dan Mahoni (Swietenia
macrophylla). Manfaat dari penanaman secara berdampingan seperti ini
dimaksudkan juga sebagai tanaman peneduh eboni, sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya bahwa eboni termasuk jenis semitoleran yang
membutuhkan naungan diawal pertumbuhannya dan tidak membutuhkan
naungan seiring dengan pertumbuhannya untuk mencapai pertumbuhan
yang optimal, sehingga tanaman cepat tumbuh lainnya yang digunakan
sebagai tanaman peneduh dapat dipangkas secara bertahap untuk
memberikan ruang tumbuh yang maksimal bagi tanaman eboni. Eboni
termasuk jenis tanaman yang memenuhi kriteria tersebut diatas sehingga
sangat cocok untuk dikembangkan sebagai tanaman peneduh jalan.
Sistem perakaran eboni yang kuat dan intensif serta percabangannya
yang kokoh menjamin bahwa jenis eboni tidak akan membahayakan para
pengguna jalan. Bentuk tajuknya yang silindris dan kompak terkesan
teratur dan dapat memberikan rasa nyaman bagi para pengguna jalan.
Sifat tumbuh eboni yang lambat bukan merupakan masalah sebagai
tanaman hutan kota dan taman kota. Struktur dan komposisi tanaman
hutan

kota

dan

tanaman

di

taman

kota

sebaiknya

didesain

beranekaragam untuk menambah nilai artistiknya.
Dalam memilih jenis untuk dijadikan sebagai tanaman hutan kota
dan tanaman di taman kota, bentuk tajuk yang artistik akan lebih penting
dibandingkan sifat cepat tumbuhnya. Pertumbuhan yang lambat justru
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akan lebih baik dijadikan tanaman hutan kota dan tanaman di taman
kota untuk mengurangi anggaran pemeliharaan seperti pemangkasan.
10.2.3 Eboni di hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat
Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk diusahakan oleh masyarakat
dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya
yang

dititikberatkan

pada

kepentingan

kesejahteraan

masyarakat

(SK.Menhutbun No.677/Kpts-II/1998. Hutan rakyat adalah hutan yang
tumbuh atau ditanam diatas tanah milik pribadi ataupun kelompok.
Masyarakat pada umumnya memilih tanaman yang bermanfaat
(misalnya dari bagian kayu, buah, biji, dan getah) untuk ditanam dalam
program hutan kemasyarakatan atau hutan rakyat. Makin tinggi nilai
manfaat suatu jenis semakin diminati suatu jenis oleh masyarakat.
Harapan masyarakat dari hutan yang ditanam adalah mereka dapat
menikmati hasil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penanaman eboni
di hutan kemasyarakatan atau hutan rakyat dapat divariasi dengan
beberapa jenis tanaman pertanian lainnya yang dapat memberikan
manfaat ekonomis yang lebih cepat. Dalam hal ini pendekatan
agroforestri dapat diterapkan untuk memaksimalkan produktivitas lahan
hutan kemasyarakatan atau hutan rakyat.
Secara ekonomis eboni memiliki nilai kayu yang paling tinggi
diantara kayu lainnya yang berasal dari Sulawesi. Memasukkan eboni
sebagai jenis prioritas dalam pengembangan program hutan rakyat atau
hutan kemasyarakatan adalah sesuatu yang layak dilakukan oleh
pemerintah daerah pada lahan yang berpotensi sebagai habitat eboni.
Program ini dapat dintegrasikan dan disinergikan dengan institusi atau
lembaga pemerintah lainnya yang ada di daerah tersebut. Sebagai contoh
adalah program “Lestari Hutanku, Terang Desaku” yang menopang
perlindungan hutan dengan pendekatan pemanfaatan hasil air yang
terdapat di suatu daerah. Program ini telah berhasil meningkatkan
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produktivitas masyarakat di Desa Mengkang yang terletak di Kabupaten
Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Dalam rangka menggalakkan rasa cinta pada pohon endemik langka,
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pernah mengadakan kegiatan
Gerakan Sejuta Pohon pada tahun 1997-1998. Salah satu jenis yang
digunakan adalah eboni (D.rumphii) sebagai wujud kepedulian daerah
dalam hal konservasi jenis khususnya jenis endemik di Sulawesi Utara.
10.2.4 Eboni di kebun koleksi
Penanaman eboni pertama kali di Indonesia dimulai sejak tahun
1939 di Sulawesi (Riswan, 2002). Lokasi penanaman secara detil dan luas
areal yang ditanami tidak diketahui secara pasti. Pada tahun 1940 eboni
diintroduksi ke Pulau Jawa dan ditanam pada beberapa kebun percobaan
milik Balai Penelitian Hutan yaitu di Bogor, Pasir Awi dan Cikampek
dalam bentuk tegakan murni dan tegakan campuran di hutan jati
(Soerianegara, 1967; Alrasyid, 1985). Dalam rangka konservasi eks-situ
eboni telah ditanam dan merupakan koleksi Kebun Raya Bogor
(Roemantyo et al., 1991) dan Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa
Timur (Kiswojo et al., 1991). Pada tahun 1996 Balai Penelitian Kehutanan
(BPK) Ujung Pandang membangun kebun konservasi eks-situ eboni
sebagai rintisan program pemuliaan pohon eboni yang berasal dari tujuh
provenansi (daerah asal) seluas 3 ha di Malili, Sulawesi Selatan, selain itu
juga BPK Ujung Pandang telah merintis uji keturunan eboni pada 65
petak pembibitan (Santoso, 2002). Pada tahun 1997 telah dibangun
stasiun pengamatan pertumbuhan eboni seluas 40 ha di Sulawesi Tengah
kerjasama

antara

PT.Inhutani

I

dengan

Pusat

Pengkajian

dan

Pengembangan Perhutanan (P3PH) Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang diresmikan sebagai Ebony
Centre pada tahun 1999 oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Muharam, et
al., 2002). Konservasi eks-situ eboni juga telah dilakukan oleh Fakultas
Kehutanan, Universitas Gadjah Mada di Hutan Pendidikan Wanagama,
Gunung Kidul Yogyakarta pada tahun 1994 dalam program pemuliaan
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tanaman eboni. Kegiatan ini diawali dengan eksplorasi pohon induk di
seluruh Sulawesi dan diperoleh 158 pohon induk. Uji yang dilakukan
adalah uji keturunan (progeny test) dan uji provenansi yang berasal dari
6 populasi di Sulawesi Selatan, tiga populasi dari Sulawesi Tengah dan
dua populasi dari Sulawesi Utara.
Kegiatan pemuliaan pohon eboni yang dilakukan di tiga lokasi
(Malili, Palu dan Yogyakarta) masih pada tingkat awal dan tidak dalam
satu perencanaan terpadu sehingga kesinambungan dari kegiatan
tersebut kurang terjamin (Santoso, 2002).

Oleh karena itu kegiatan

pemuliaan pohon eboni saat ini telah mendesak untuk dilakukan dalam
suatu

perencanaan

yang

terpadu

dan

berkesinambungan

dengan

dukungan kebijakan dari pemerintah dan mekanisme pendanaan yang
jelas.
Konservasi sumberdaya genetik eboni (Diospyros spp.) saat ini
sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu dalam rangka
menyelamatkan sumber plasma nutfah eboni (Diospyros spp.), Balai
Penelitian Kehutanan (BPK) Manado sejak tahun 2010-2013 terus
melakukan kegiatan eksplorasi materi genetik eboni (Diospyros spp.) di
wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Materi genetik
eboni (Diospyros spp.) yang telah dikumpulkan selanjutnya dikembangkan
di Arboretum BPK Manado dan Hutan Penelitian (HP) Batuangus, Bitung di
Sulawesi Utara. Beberapa koleksi materi genetik eboni (Diospyros spp.)
dalam

rangka

penyelamatan

sumber

plasma

nutfah

yang

telah

dikembangkan di HP Batuangus sejumlah 4356 yang terdiri atas 3 jenis
Diospyros dari 3 provenansi atau daerah asal (Tabel 5) dan di Arboretum
BPK Manado sejumlah 632 yang terdiri dari 13 jenis Diospyros dari 8
provenansi atau daerah asal (Tabel 6).
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Tabel 5. Koleksi materi genetik eboni (Diospyros spp.) di HP Batuangus, Bitung, Sulawesi Utara.

1

Diospyros pilosanthera Blanco.

No.
Blok
0401

2

Diospyros rumphii Bakh.

0402

15 November 2012

1320

Pulau Talise, Minahasa Utara

0403

17 November 2012

1518

CA. Tangkoko, Bitung

No.

3

Nama Jenis

Diospyros minahassae Bakh.

Tanggal Tanam

Jumlah

Asal

13 November 2012

1518

CA. Tangkoko, Bitung dan Bone
Bolango, Gorontalo

JUMLAH

4356

Tabel 6. Koleksi materi genetik eboni (Diospyros spp.) di Arboretum BPK Manado
No.

Nama Jenis

No.
Blok

Tanggal Tanam

Jumlah

Asal

1

Diospyros pilosanthera Blanco.

0401

12 Juni 2012

50

CA. Tangkoko, Bitung

2

Diospyros cauliflora Bl.

0402

14 Juni 2012

50

CA. Tangkoko, Bitung

3

Diospyros minahassae Bakh.

0403

28 Juli 2012

53

CA. Tangkoko, Bitung

4

Diospyros ebenum Koenig.

0404

25 Agustus 2012

50

CA. Tangkoko, Bitung

5

Diospyros korthalsiana Hiern.

0405

25 Agustus 2012

51

CA. Tangkoko, Bitung

6

Diospyros celebica Bakh.

0406

26 April 2012

40

Maros, Sulawesi Selatan

7

Diospyros rumphii Bakh.

0407

26 April 2012

53

Pulau Talise, Minahasa Utara

8

Diospyros malabarica (Desr.) Kostl.

0408

31 Agustus 2012

50

Bone Bolango, Gorontalo

9

Diospyros hebecarpa Cunn. Ex Benth.

0409

7 November 2012

50

CA. Tangkoko, Bitung

10

Diospyros lolin Bakh.

0410

9 November 2012

17

Subaim, Halmahera Timur

11

Diospyros philipiinensis A.Dc.

0411

1 Maret 2013

29

Bogor, Jawa Barat

12

Diospyros buxifolia (Bl.) Hiern.

0412

25 Juli 2013

76

Pohuwato, Gorontalo

13

Diospyros sp.

0413

25 Juli 2013
JUMLAH

63
632

Pohuwato, Gorontalo
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10.2.5 Deskripsi morfologi 13 jenis eboni (Diospyros spp.)
koleksi materi genetik di Arboretum BPK Manado
Deskripsi morfologi 13 jenis eboni (Diospyros spp.) koleksi materi genetik
di Arboretum BPK Manado sebagai berikut :
1. Nama jenis

: Diospyros pilosanthera Blanco.

Family

: Ebenaceae

Deskripsi

: Pohon dengan tinggi 20-30 meter, diameter
73,2-120
cm,
Batang
mulus,
kulit
hitam,berlekah, batang tidak berbanir. Daun
tunggal, duduk daun selang-seling, pangkal daun
membulat, ujung daun meruncing, permukaan
daun licin tidak mengkilap. Panjang daun 20.1
cm, lebar daun 9.4 cm, panjang tangkai daun
1.5 cm. Tepi daun rata percabangan baru keluar
dari ketiak daun.
: TWA. Batu Putih, CA. Tangkoko, (Bitung),
Toraut,
Pusian,
(Bolaang
Mongondow),
Hungoyono, Tulobolo, (Bonebolango), Bohusami
(Pohuwato).

Mofologi

Penyebaran

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 15. Diospyros pilosanthera Blanco.
Keterangan :
A : Penampakan batang pohon
B : Bentuk dan susunan daun
C : Bentuk buah
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2. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros cauliflora Bl.
: Ebenaceae
: Pohon kecil hingga sedang dengan tinggi 2-6 m
dan diameter 6 cm.Batang berkulit hitam,
batang mulus, berlentisel, pepagan dalam putih,
tidak bergetah. Daun tunggal, duduk daun
selang-seling, panjang daun 19.5 cm, lebar 5.4
cm dan panjang tangkai daun 0.8 cm. Pangkal
daun meruncing, ujung daun runcing, tepu daun
rata, bergaris tepi, permukaan daun licin,
mengkilap, belakang daun agak kasar dengan
pertulangan daun yang tampak nyata. Buah
muda hijau kecoklatan, buah masak orange
hingga merah.
: TWA. Batu Putih, CA. Tangkoko, (Bitung),
Hungoyono, Tulobolo, (Bonebolango)

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 16. Diospyros cauliflora Bl.
Keterangan :
A : Bentuk dan susunan daun
B : Bentuk dan letak buah
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3. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros minahassae Bakh.
: Ebenaceae
: Pohon dengan tinggi 9-10 m dan diameter 12 -13
cm. Permukaan batang hitam, beralur dangkal,
tidak berbanir, tidak bergetah, pepagan dalam
kuning. Daun tunggal, duduk daun selang-seling,
tangkai daun berbulu halus, coklat, panjang
daun 18.7 cm, lebar daun 7.4 cm dan panjang
tangkai daun 1.4 cm. Pangkal daun membulat,
ujung daun membulat, permukaan daun licin,
mengkilap, hijau tua, belakang daun hijau muda
dengan garis tepi. Buah berwarna hijau dengan
panjang 1.79 cm, diameter 1.3 cm panjang
tangkai buah 0.3 cm, permukaan buah mulus,
berlekuk, buah elips dengan ujung dan pangkal
buah rata. Buah pada ketiak daun.Ketingian
tempat tumbuh 356 m dpl.
: TWA. Batu Putih, CA. Tangkoko, (Bitung). Weda
(Halmahera Tengah)

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 17. Diospyros minahassae Bakh.
Keterangan :
A : Bentuk dan susunan daun
B : Bentuk dan letak buah
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4. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros ebenum Koenig.
: Ebenaceae
: Pohon sedang hingga besar dengan tinggi 15 m
dengan diameter 20-30 cm, pola percabangan
melingkar dengan internodes, Tekstur kulit
mulus, coklat kehitaman, habitat tepi pantai
sampai hutan dataran rendah 45 m dpl. Daun
tunggal. Panjang daun 20.5 cm, lebar daun 10.3
cm, panjang tangkai daun 1 cm, permukaan
daun licin, mengkilap hijau tua, belakang daun
hijau muda cerah. Pangkal daun rata, ujung
daun membulat, tepi daun rata, duduk daun
selang-seling. Buah
berbentuk bulat, licin,
berstipula dengan diameter + 1.95 cm. Buah
tungal, buah terletak di ketiak daun, buah
berlokus 2 (dua).
: TWA. Batu Putih, TWA. Batuangus (Bitung,
Sulawesi Utara)

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 18. Diospyros ebenum Koenig.
Keterangan :
A : Bentuk batang dan banir
B : Bentuk dan letak buah
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5. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros korthalsiana Hiern.
: Ebenaceae
: Pohon, tinggi 8 m diameter 8-10 m, pepagan
luar berlentisel, tidak berbanir, coklat tua tidak
terlalu hitam, pada pangkal batang kadangkadang terdapat kutil pada permukaan kulit,
tajuk lancip, tidak terlalu rapat,tidak bergetah,
pola percabangan terminaly. Daun tunggal,
duduk daun selang-seling, permukaan daun
hjau, belakang daun hijau muda agak pucat,
18,5 x 5,5 cm. tangkai daun 1,5 cm, daun
bergaris tepi. Bunga (absent), buah terdapat
pada ketiak daun, oval, terdapat bulu halus
berwarna coklat pada permukaan buah, tangkai
buah sangat rapat dengan batang/ranting,
stipule 5
: TWA. Batu Putih, (Bitung)

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 19. Diospyros korthalsiana Hiern.
Keterangan :
A : Bentuk batang dan banir
B : Bentuk dan letak buah
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6. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros celebica Bakh.
: Ebenaceae
: Pohon lurus, tinggi mencapai 40 m dengan
batang bebas cabang 10-21 m. Diameter pohon
mencapai 100 cm, pohon berbanir dan tinggi
banir 3 m. Kulit luar berwarna hitam,bagian
yang berwarna merah muda putih, sawo muda.
Kulit beralur banyak agak mengelupas kecilkecil. Kayu gubal berwarna putih, merah muda,
tebalnya 4,5-7 cm, kayu teras berwarna bergaris
coklat atau coklat bergaris hitam, garis tersebut
kecil sampai lebar. Bila dilihat penampang garis
merupakan gelang melingkar. Susunan daun dua
baris berselang seling, bentuk jorong (panjang
12-35 cm dan lebar 2,5-7 cm), tak berdaun
penumpu; permukaan bawah daun berbulu
melekat, warna daun hijau tua. Kuncup bunga
hijau, bunga putih, buah muda hijau, buah
merah kuning atau sawo berbulu. Buah berbakal
biji 10, tetapi yang menjadi biji 2-8. Kulit biji
tua berwarna hitam. Tumbuh pada ketinggian
tempat 10-400 mdpl, tumbuh pada bermacammacam tanah seperti tanah berbatu-batu, liat,
berpasir.Tegakan mengelompok atau berpencar.
: Maros, Barru, Sidrap, Malili (Sulawesi Selatan),
Parigi, Moutong (Sulawesi Tengah), Kalumpang,
Tommo, Kalukku (Mamuju, Sulawesi Barat).
Keterangan :
A : Bentuk batang dan banir
B : Bentuk dan letak buah

Dok : J.Kinho, 2010; 2012

Gambar 20. Diospyros celebica Bakh.
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7. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros rumphii Bakh.
: Ebenaceae
: Pohon dengan tinggi 15-20 m, diameter 40-60
cm. Daun tunggal, duduk daun bersilang,
pangkal daun runcing, ujung daun runcing,
permukaan daun licin mengkilap, belakang daun
hijau muda tidak berbulu, pucuk daun muda
berwarna putih keperakan dan berbulu halus
berwarna keperakan (silver), panjang tangkai
daun 1 cm, panjang daun 20-21 cm, lebar daun
7,5-21 cm, tepi daun rata. Buah muda
berbentuk bulat telur, buah agak tua kadangkadang bulat. Kelopak buah membelah 3,
kadang-kadang membelah 4. Panjang buah 4,6
cm. diameter buah 3,7 cm. buah berwarna
hijau, permukaan buah terdapat bulu halus
berwarna coklat. Dalam 1 buah terdapat 5-7
biji, ukuran biji 2,9 x 1,4 cm. buah bergetah
bening agak lengket. Buah dimakan oleh burung
kelelawar.
: CA.Tangkoko, Danowudu (Bitung, Sulut), Talise
(Minahasa Utara, Sulut), Pusian (Bolaang
Mongondow, Sulut), Talaud (Sulut), Maluku
Utara.

Dok : J.Kinho, 2011; 2013

Gambar 21. Diospyros rumphii Bakh.
Keterangan :
A : Perawakan pohon
B : Penampakan batang pohon
C : Bentuk dan susunan daun
D : Bentuk buah
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8. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros malabarica (Desr.) Kostl.
: Ebenaceae
: Pohon dengan tinggi 9-15 m, diameter 20-30
cm. habitat pada daerah datar, tanah berpasir
dan tanah aluvial. Batang mulus hitam, daun
tunggal, duduk daun selang-seling, pangkal daun
membulat, ujung daun runcing, tepi daun rata,
panjang daun 18 cm, lebar daun 6 cm, panjang
tangkai daun 1 cm, buah bulat, bergetah
bening, agak lengket, permukaan buah terdapat
bulu halus, berwarna coklat, diameter buah 4,7
cm. Buah matang dimakan monyet (Macaca
nigra). Ketinggian tempat tumbuh 57-257 m dpl.
: CA.Tangkoko (Bitung, Sulut), Toraut (Bolaang
Mongondow, Sulut), Hungoyono, Tulobolo,
(Bonebolango, Gorontalo), Bohusami (Pohuwato,
Gorontalo).

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 22. Diospyros malabarica (Desr.) Kostl.
Keterangan :
A : Perawakan dan bentuk batang pohon
B : Bentuk dan susunan daun
C : Bentuk buah
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9. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros hebecarpa Cunn. Ex Benth.
: Ebenaceae
: Pohon dengan tinggi 8-15 m dan diameter 20-35
cm. Batang hitam mulus, beralur dangkal,
berbanir kecil, tidak bergetah, perpagan dalam
mengkilap putih, pola percabangan melingkar
dengan interval 2 meter. Daun tunggal, duduk
daun selang-seling, panjang daun 12.1 cm, lebar
3.4 cm dan panjang tangkai daun 0.4 cm, daun
kecil kecil, ujung daun runcing. Permukaan
daun licin mengkilap,belakang daun tidak
mengkilap,tangkai muda keluar pada ketiak
daun. Buah muda hijau,permukaan buah
licin,mulus,berbulu halus,panjang tangkai buah
0,76 cm, diameter 1,3 cm.
Cagar Alam
Tangkoko, Taman Wisata Batu Putih, Ketinggian
tempat tumbuh 45 -150 m dpl.
: TWA. Batuputih, CA.Tangkoko (Bitung, Sulut),
Hungoyono,
Tulobolo,
(Bonebolango,
Gorontalo), Bohusami (Pohuwato, Gorontalo).

Dok : J.Kinho, 2010

Gambar 23. Diospyros hebecarpa Cunn. Ex Benth.
Keterangan :
A : Perawakan dan bentuk batang pohon
B : Bentuk dan susunan daun
C : Bentuk dan letak buah
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10. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros lolin Bakh.
: Ebenaceae
: Pohon dengan tinggi 10-12 m, diameter 20-40
cm. Kulit batang hitam, beralur. Daun tunggal,
duduk daun bersilangan, bentuk daun lanset,
pangkal daun runcing, ujung daun runcing, tepi
daun rata. panjang tangkai daun 0,9-1,3 cm.
panjang daun 15,2-26 cm. lebar daun 5,4-8,8
cm. Permukaan daun hijau tua, mengkilap,
khususnya pada daun muda, urat daun pada
belakang daun tidak tampak. Habitat di lereng
bukit
dan
pinggiran
sungai.
Tumbuh
berkelompok, kadang-kadang dijumpai tumbuh
soliter di perbukitan pada hutan dataran
rendah.
: Subaim, Halmahera Timur (Maluku Utara)
Keterangan :
A : Perawakan pohon banir
B : Bentuk batang
C : Bentuk dan letak daun

Dok : J.Kinho, 2011

Gambar 24. Diospyros lolin Bakh.
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11. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros philipiinensis A.DC.
: Ebenaceae
: Pohon dengan tinggi 7-15 m, diameter 30-40
cm. Kulit batang hitam, beralur. Daun tunggal,
duduk daun bersilangan, bentuk daun lanset,
pangkal daun membulat, ujung daun runcing,
tepi daun rata. Panjang tangkai daun 1-2 cm.
panjang daun 15-20 cm. lebar daun 5-7 cm.
Permukaan daun hijau tua, mengkilap,
khususnya pada daun muda, belakang daun
berbulu halus. Habitat di tanah berpasir dan
tanah berbatu. Tumbuh berkelompok, kadangkadang dijumpai tumbuh soliter di perbukitan
pada hutan dataran rendah. Bunga berwarna
putih kekuningan dengan bau yang khas. Buah
berbentuk bulat berbulu halus seperti beludru.
Buah masak berbau tajam, daging buah
berwarna kuning muda, manis, kering dan
segar. Biji berwarna coklat, dalam satu buah
bisa terdapat sampai 10 biji.
: Indonesia dan Philipina

Dok : J.Kinho, 2012

Gambar 25. Diospyros philipiinensis A.DC.
Keterangan :
A : Perawakan dan bentuk batang pohon
B : Bentuk dan susunan daun
C : Bentuk dan letak buah
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12. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros buxifolia (Bl.) Hiern.
: Ebenaceae
: Pohon dengan tinggi 15-17 m dan diameter 3037 cm. Batang hitam mulus, beralur dangkal,
percabangan batang melingkar dengan interval
15-20 cm. Daun tunggal, daun kecil-kecil, duduk
daun selang-seling, daun berbentuk jantung,
permukaan daun licin mengkilap, tepi daun
rata, berbulu halus, percabangan muda berbulu
halus, cokelat. Pangkal dan ujung daun runcing,
belakang daun berbulu halus. Permudaan
tingkat semai memiliki pola percabangan
melingkar dengan interval tertentu dan setiap
interval terdiri dari 5 percabangan. Panjang
daun 3.3 cm, lebar daun 2.1 cm dan panjang
tangkai daun 0.1 cm.
: Suwawa Barat (Bone Bolango, Gorontalo);
Wanggarasi (Pohuwato, Gorontalo)

Dok : J.Kinho, 2012

Gambar 26. Diospyros buxifolia (Bl.) Hiern.
Keterangan :
A : Perawakan dan bentuk batang pohon
B : Gambar sayatan kayu arah vertikal
C : Bentuk, susunan dan letak daun
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13. Nama jenis
Family
Deskripsi
Mofologi

Penyebaran

: Diospyros sp.
: Ebenaceae
: Semai dengan tinggi 25-30 cm dan diameter 0,30,5 mm. Batang hitam, Daun tunggal, duduk
daun selang-seling, daun berbentuk lanset,
permukaan daun licin mengkilap, tepi daun
rata, tidak berbulu. Pangkal dan ujung daun
runcing, belakang daun tidak berbulu. Panjang
daun 10-12 cm, lebar daun 3-4 cm dan panjang
tangkai daun 0,3-0,5 cm. Permudaan alam
bergerombol membentuk koloni dengan jumlah
semai bisa mencapai 150 anakan atau lebih.
Semai tumbuh subur dibawah lantai hutan
dengan tutupan tajuk 70-80% dengan suhu ratarata 260 C dan kelembaban udara 60% pada
ketinggian 240 m dpl.
: Wanggarasi (Pohuwato, Gorontalo)

Dok : J.Kinho, 2013

Gambar 26. Diospyros buxifolia (Bl.) Hiern.
Keterangan :
A : Perawakan dan bentuk batang pohon
B : Gambar sayatan kayu arah vertikal
C : Bentuk, susunan dan letak daun

82

DAFTAR PUSTAKA
Alrasyid, H. 1985. Percobaan Penanaman Kayu Eboni (Diospyros celebica)
dibawah Tegakan Jati di Jawa. Buletin Penelitian Hutan No.
464. p 23-27. Bogor
Anonim, 1976. Vademecum Kehutanan Indonesia. Departemen Pertanian.
Direktorat Jenderal Kehutanan.
Asdar, 1999. Komposisi Bahan Baku dan Limbah Pengolahan Kayu Untuk
Optimalisasi Butsudan Tipe Suzuran di PT. Tokai Material
Indonesia. Skripsi. Program Studi Teknologi Hasil Hutan
Jurusan

Kehutanan

Fakultas

Pertanian

dan

Kehutanan

Universitas Hasanuddin.
Chin, W.,Y. 1989. A Guide to the Wayside Trees of Singapore. Singapore
Science Center. Sinagpore
Martawidjaya, A dan Kartasujana. 1977. Ciri Umum, Sifat dan Kegunaan
Jenis-Jenis Kayu Indonesia. Lembaga Penelitian Hasil Hutan
(Publikasi Khusus No.41). Bogor
Martawidjaya A, Iding K., Y.I.Mandang, Soewanda A.P dan Kosasi K. 1989.
Atlas Kayu Indonesia Jilid II. Badan Litbang Kehutanan
Indonesia. Bogor
Kuhon, A., Pattiradjawane, R.L., dan Badil, R. 1987. Kayu Hitam Yang
Semakin Hitam. Kompas, 1 Nopember 1987.
Kurniaty, R. 1991. Usaha Penyimpanan benih Diospyros celebica. Buletin
Penelitian Hutan, Nomor 542. Bogor
Rombe, Y.L., dan Raharjo, R. 1982. Potensi dan Penyebaran Jenis Kayu
Kurang Dikenal (Lesser Known Species) Eboni. Buku II.
Direktorat Bina Program Kehutanan. Bogor
Sanusi, D. 1995. Strategi Pengembangan Industri Pengolaahan Kayu di
Sulawesi Selatan. Majalah Ilmiah Flora dan Fauna-Media
Informasi Agro. Edisi I (2). Fakultas Pertanian dan Kehutanan
Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

83

Sanusi, D. 1998. Restrukturisasi Industri Hasil Hutan Indonesia Memasuki
abad XXI. Majalah Penyuluhan Pertanian Indonesia- Media
Informasi

Agro

dan

Pembangunan.

I

(1).

Perhimpunan

Penyuluhan Pertanian Indonesia, Jakarta. Indonesia.
Santoso, B. 1991. Pengaruh Jenis dan Dosis Pupuk Terhadap Pertumbuhan
Anakan Eboni. Jurnal Penelitian Kehutanan, Balai Penelitian
Kehutanan Ujung Pandang.
Santoso, B dan Misto, 1995. Pengaruh Tingkat Naungan Terhadap
Pertumbuhan Anakan Eboni di Lapangan. Jurnal Penelitian
Kehutanan. Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang.
Steup, F.K.M. 1935. Het Ebbenhout in den Dientskring Manado. Tectona
28, 45-65.
Soerianegara, I. 1967. Beberapa Keterangan Tentang Jenis-Jenis Pohon
Eboni Indonesia. Pengumuman No. 92. Lembaga Penelitian
Hutan, Bogor.
Suryowonoto, S.M. 1997. Flora Eksotika: Tanaman Peneduh. Kanisius.
Yogyakarta
Sutopo, L. 1984. Teknologi Biji. Jakarta. Penerbit CV.Rajawali
Sumiasri, N dan Setyowati, N. 2006. Pengaruh Beberapa Media Pada
Pertumbuhan Bibit Eboni (Diospyros celebica Bakh.) Melalui
Perbanyakan Biji. Jurnal Biodiversitas Volume 7, Nomor 3, P
260-263
Suhartati, 2000. Teknik Pemeliharaan Awal Tanaman Eboni (Diospyros
celebica) dan Kalapi (Kalappia celebica) di Stasiun Penelittian
dan Uji Coba Malili. Buletin Penelitian Kehutanan Volume 6
Nomor 1 Tahun 2000.
Whitten A.J., Mustafa, M., and Henderson, G.S. 1987. The Ecology of
Sulawesi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Whitmore, T.C., Tantra,I.G.M dan Sutisna,U. 1989. Tree Flora of
Indonesia Check List for Maluku. Ministry of Forestry. Agency
for Forestry Reseach and Development. Bogor

84

Verhoef, L. 1938. Bijdragen tot de Kennis der Bosschen van Noord en
Midden Celbes. Tectona 31, 7-29.

85

