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RINGKASAN  

Gemor (Nothaphoebe coriacea)  merupakan salah satu jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai 

ekonomis dan telah dimanfaatkan  oleh masyarakat sejak lama. Gemor juga  berpotensi mempunyai manfaat obat dari bagian 

–bagian pohon, yaitu baik dari daunnya, kulit buah, kulit kayunya. Nilai ekomoni gemor terlihat dari   ekspor yang tercatat 

mencapai $ 5.368 pada tahun 2011. Sampai saat ini kulit kayu gemor diperoleh dari pemanenan dengan cara ekstraktif/ 

menebang  pohon di alam yang mengakibatkan potensi pohon induk untuk mengasilkan buah semakin berkurang. Kurangnya 

informasi  pembuahan gemor  juga menjadi  salah satu faktor belum banyak dilakukan budidaya. Untuk itu perlu 

dilakukannya penelitian periode berbuah dan pemasakan buah gemor.  Penelitian  ini bertujuan memberikan informasi 

mengenai teknik perlakuan pencekikan pohon untuk memperoleh buah, informasi kemasakan buah gemor yang terdapat di 

KHDTK Tumbangnusa, Kalimatan Tengah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh infromasi bahwa pencekikan yang dilakukan 

dengan perlukaan pada batang dan akar pohon gemor dapat merangsang terjadinya pembuahan. Sedangkan periode puncak 

buah masak pada gemor terjadi pada bulan Juli. 

Kata kunci: Gemor (Nothaphoebe coriacea), pembuahan   

 

 

PENDAHULUAN 

Gemor (Nothaphoebe coriacea) merupakan salah satu jenis pohon penghasil produk hutan 

bukan kayu (HHBK) yang tumbuh di hutan rawa gambut. Pemanfaatan kulit kayu gemor secara 

ekonomis telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama.  Panjaitan et al., (2009) melaporkan bahwa  

pencarian kulit kayu gemor telah berlangsung sekitar 40 tahun yang lalu. Sedangkan menurut Santosa 

dan Harun (2013), kemungkinan masyarkat Kalimantan Tengah sudah hampir 70 tahun 

mengusahakannya. Kulit kayu ini dimanfaatkan sebagai bahan hio, bahan perekat / lem dan obat 

nyamuk. Namun sebenarnya, di dalam kandungan kulit, daun dan buahnya terdapat kandungan fi 

tokimia yang dapat bermanfaat obat (Santosa et al., 2012). Nilai ekonomi gemor terlihat dari  ekspor 

yang mencapai $ 5.368 pada tahun 2011 (Anonim 2011) Sampai sekarang pemanenan gemor dari 

tegakan alam masih berlangsung. Jika hal ini terus berlangsung tanpa upaya budidayanya, tidak 

menutup kemungkinan  bahwa keberadaan gemor semakin langka. Untuk itu diperlukan teknik  

budidaya gemor.  Salah satu informasi yang diperlukan dalam budidaya adalah mengenai pembuahan 

gemor, karena buah gemor jarang sekali ditemukan, bahkan  oleh pencari gemor sekalipun. Hal ini 

karena cara pemanenan gemor yang ekstraktif dengan menebang tegakan gemor yang ada di alam, 

sehingga kemungkinan adanya pohon  masih tersisa di alam secara yang secara fi siologis dapat 

berbuah semakin kurang keberadaanya. 
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METODE PENELITIAN 

A. Lokasi  

Lokasi pengamatan dilakukan di KHDTK Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan 

Tengah. Secara geografi s lokasi tersebut  terletak 0o8’48” sampai dengan 3o27’00” LS dan 113o2’36” 

sampai dengan 114o44’00” BT. Topografi  pada 0-5 meter diatas permukaan laut, dengan elevasi 0% 

- 18%. Kondisi tanah digenangi pasang surut  dan mempunyai potensi banjir . Lokasi ini merupakan 

areal hutan rawa gambut bekas terbakar,   jenis tanah didominasi oleh ordo histosol yang memiliki 

kandungan C-organik lebih besar dari 18 % dan kemasaman (pH) tanah rendah yaitu berkisar 3,5. Areal 

termasuk tipe rawa gambut ombrogen yang  dapat tergenang oleh air hingga mencapai ketinggian 

rata-rata 25 cm dari permukaan tanah dan meningkat bila terjadi hujan.  Curah hujan di lokasi 

penelitian antara 200-3500 mm/tahun. Bulan basah terjadi antara  Oktober sampai dengan Maret dan 

bulan kering pada bulan Juni sampai Agustus.  Temperatur udara berkisar antara 21oC - 23oC, suhu 

maksimal 36oC. 

B. Metode  

Pengamatan dilakukan pada tegakan gemor (Nothaphoebe coriacea). yang telah dilakukan 

pencekikan (stragulasi) dengan cara pengupasan kulit pada batang  pohon dan pemangkasan akar 1 

tahun sebelumnya (tahun 2011).  Kulit pohon dikupas mengelilingi separuh diameter pohon dan pada 

bagian yang dilukai kambium dibersihkan. Pemangkasan akar dilakukan dengan memotong akar 

horisontal.  Pengamatan dilakukan secara diskriptif dengan menghitung jumlah buah masak yang 

dilakukan pada periode pengamatan bulan Juni-Agustus 2012. Pohon yang diamati mempunyai tinggi 

15 m, diameter 25 cm dan lebar tajuk 6 meter. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah 

buah masak yang berada di  pohon. Data pendukung berupa curah hujan, suhu udara dan kelembaban 

udara digunakan untuk data pendukung. 

 

Gambar 1. Tegakan gemor (Nothaphoebe coriacea).  dilakukan  pencekikan batang dan pemangkasan akar 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN  

Periode masak  buah gemor (Nothaphoebe coriacea). Berdasarkan pengamatan di lapangan  diperoleh 

hasil  yang digambarkan pada Gambar 2 seperti berikut. 

 

Pada bulan Juni 2012 diketahui minggu pertama sampai minggu ke 4 masih rendah. Selanjutnya pada 

bulan Juli  buah masak meningkat, pada minggu ke 3-4 merupakan masa puncak buah masak, dimana 

jumlah buah masak terbanyak.  Kemudian memasuki awal bulan Agustus, jumlah buah masak sudah 

menurun sampai dengan akhir bulan.  Berdasarkan grafi k diatas diketahui bahwa fase puncak buah 

masak terjadi pada minggu ke 3-4 bulan Juli.  

 

Buah gemor (Nothaphoebe coriacea) memiliki bentuk oval den panjang 3-3,5 cm, diameter 1,9-2,4 

cm, tebal kulit buah 0,2 cm, dengan berat buah dengan kulit 14,8-20,6 gram, berat  biji tanpa kulit 9,2 

gram. Kulit buah berwarna hjau muda  ketika buah masih belum masak dan kulit buah berwarna merah 

sampai kecoklatan ketika buah masak. 

 

PEMBAHASAN  

Perlukaan yang dilakukan pada batang pohon gemor (Nothaphoebe coriacea)  dilakukan untuk 

memanipulasi transportasi makanan dari batang menuju akar agar lebih lambat, sehingga terjadi 

penumpukan hasil fotosintat di bagian tajuk pohon yang berakibat terslimulasinya pembungaan. 

Hambatan aliran makanan tersebut secara fi siologis dapat merangsang dan mengaktifk an hormon 



yang menginduksi pembungaan. Dengan dilakukannya perlukaan pada batang atau strangulasi pada 

batang sebatas pada kambiumya, dimungkinkan terjadi penumpukan karbohidrat pada bagian tajuk 

tanaman. Pada penelitian yang dilakukan pada tanaman jeruk Pamelo, kandungan karbohidrat yang 

dilakukan strangulasi meningkat dibanding kontrol Yamanishi et al., (1993). Karbohidrat merupakan 

salah satu hasil fotosintesis yang berpenan penting dalam metabolisme  dan dapat diubah menjadi 

gliserol dan asam lemak yang bereaksi membentuk lemak atau protein. 

Dengan perlakuan strangulasi pada pohon gemor (Nothaphoebe coriacea) dapat diperoleh 

hasil bahwa tegakannya mengasilkan buah. Pengamatan sebenarnya juga dilakukan pada tahun 2013, 

dimana dijumpai buah yang belum masak pada bulan Juli, namun pengamatan tidak dapat dilanjutkan 

karena buah yang diamati telah dipanen terlebih dahulu oleh orang yang tidak berkepentingan. 

Pada pengamatan yang dilakukan, peningkatan jumlah buah masak terjadi pada bulan Juli dan  

puncak periode buah masak terjadi pada minggu ke 3. Apabila dihubungkan dengan kondisi curah 

hujan, maka sejak bulan Juni terjadi penurunan curah hujan. Pada percobaan di greenhouse dengan 

pengaturan penyiraman, diketahui bahwa jenis tanaman buah-buahan yang kurang mendapatkan 

penyiraman akan lebih awal dan lebih cepat mengalami kemasakan buah, hal ini disebabkan karena 

kandungan alkohol dan sterol miningkat (Inglese  et al., 1996) 

Kondisi lingkungan ini dimungkinkan berpengaruh terhadap induksi terjadinya pemasakan 

buah. Stres lingkungan berpengaruh terhadap meningkatnya akumulasi hasil fotosintesis di bagian 

tajuk. Ariani (2011) melaporkan terjadinya periode pembungaan dan pembuahan beberapa jenis 

pohon  yang berada  di KHDTK Tumbangnusa.      

 

 

 

Periode pembungaan dan pembuahan yang terjadi pada jenis pohon  di KHDTK Tumbangnusa 

pada umumnya banyak terjadi pada bulan Desember, April dan Agustus. Pola pembungaan bervariasi 

pada setiap jenis, namun pada umunya terjadi pembuahan pada bulan Agustus. Pola  ini sama juga 

yang terjadi pada pohon gemor (Nothaphoebe coriacea). 

 

 



KESIMPULAN  

1. Untuk merangsang terjadinya pembungaan dan pembuahan pada pohon gemor dapat dilakukan 

dengan pencekikan (strangulasi) pada bagian batang dan akar.  

2. Periode pemasakan buah gemor di KHDTK Tumbangnusa terjadi pada awal bulan Juni dan 

mencapai puncak buah masak pada akhir bulan Juli. 
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