
STUDI PENGUSAHAAN KAYU MANIS 

DI HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN 
 
 
 

 
Dewi Alimah 

 
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru  

Jl. A. Yani Km 28,7, Landasan Ulin, Banjarbaru 70721  
E-mail : dewi_alimah@yahoo.com 

 
ABSTRAK  

Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah pengembang tanaman kayu manis jenis C. burmanii 

dengan kualitas unggulan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemanfaatan dan pengusahaan kayu 

manis yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari Biro Pusat 

Statistik dan Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian serta studi literatur terhadap beberapa tulisan 

ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusahaan kayu manis di Loksado, Kab. Hulu 

Sungai Selatan masih terbatas pada pengusahaan bagian kulit dari pohon kayu manisnya saja. Kegiatan 

yang dilakukan meliputi produksi, penjemuran kulit kayu manis, dan distribusi produk dari kulit kayu manis 

baik itu dalam bentuk gulungan (mentah) maupun sirup. 
 

Kata kunci : kayu manis, potensi, pemanfaatan, diversifikasi, Loksado 
 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
 

Kayu manis (Cinnamomum sp.)merupakan tumbuhan asli Asia Selatan, Asia Tenggara dan daratan Cina, 

termasuk Indonesia (Smith, 1986).Tanaman kayu manis yang dikembangkan di Indonesia sebagian besar adalah 

jenis Cinnamomum burmanii Blume. Jenis kayu manis ini merupakan tanaman asli Indonesia. Selain 
 
C. burmanii, Indonesia pun masih memiliki beberapa jenis tanaman dari keluarga Cinnamomum, yaitu C. 

Cassia dan C. cullilawan. Namun kualitas kulitnya masih lebih rendah dibanding C. Burmanii (Rismunandar 

dan Paimin, 2009). 
 

Kayu manis termasuk famili Lauraceae yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan tanaman tahunan 

yang memerlukan waktu lama untuk diambil hasilnya. Hasil utama kayu manis adalah kulit batang dan 

dahan, sedang hasil ikutannya adalah ranting dan daun. Komoditas ini selain digunakan sebagai rempah, 

hasil olahannya seperti minyak atsiri dan oleoresin banyak dimanfaatkan dalam industri-industri farmasi, 

kosmetik, makanan, minuman, rokok, dan sebagainya (Heyne, 1987). 
 

Pada tahun 2003 - 2005 Indonesia menjadi produsen dan eksportir utama kayu manis dengan pangsa pasar 

dunia sebesar 26,10%, diikuti Tiongkok (24,63%), Sri Lanka (8,05%), Vietnam (5,30%), dan negara lainnya 

(35,92%). Pada tahun yang sama jumlah ekspor Indonesia adalah sebesar 37.192 ton dengan nilai 22.4 US$ 

(FAOSTAT, 2005). Pada umumnya kayu manis dikembangkan dalam bentuk hutan rakyat. Pada tahun 
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2005 luas areal pengembangan kayu manis adalah 134.770 ha yang tersebar di 19 wilayah propinsi dengan nilai 

produksi mencapai 100.775 ton. Namun tahun 2013, luas areal penanaman kayu manis mengalami penurunan 

hingga tersisa 101.800 ha dengan nilai produksi sebesar 89.500 ton (Jaya, dkk. 2009; BPS, 2014). 
 

Daerah unggulan penghasil kayu manis, sebagian besar berada di Sumatera Barat (Rantau Kermas, Renah 

Alai, dan Pulau Tengah) dengan potensi produksi sekitar 1,5 ton/bulan (Wangsa dan Nuryati, 2006). Selain itu, 

Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi juga merupakan salah satu wilayah kabupaten terluas dalam melakukan 

pengembangan kayu manis di Indonesia, dengan areal penanaman seluas 40.962 ha dan nilai produksinya 

mencapai 52.980 ton (64,92%) dari total produksi nasional. Angka ini menempatkan Kabupaten Kerinci sebagai 

penyumbang utama dari total produksi kayu manis nasional bersama Sumatera Barat. Kayu manis yang berasal 

dari Kerinci ini dikenal memiliki kualitas terbaik di Indonesia (Ditjenbun, 2014). 
 

Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan juga merupakan daerah pengembang tanaman kayu manis 

jenis C. Burmanii dengan kualitas nomor dua setelah Sumatera. Beberapa daerah penghasil kayu manis di 

Kalimantan Selatan adalah Loksado dan Padang Batung, dimana keduanya masuk dalam Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan yang berlokasi di sepanjang punggung Pegunungan Meratus. Masyarakat Dayak Meratus 

merupakan produsen utama kayu manis di propinsi ini. Daerah Kalimantan Selatan lainnya, yaitu Kotabaru dan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga merupakan pengembang kayu manis. Kawasan - kawasan ini memiliki 

potensi rempah – rempah yang sangat besar dan secara ekonomis dapat bersaing dengan produk kayu manis 

dari daerah manapun (Wangsa dan Nuryati, 2006; BPS Kab. Hulu Sungai Selatan, 2004). 
 

Pengusahaan kayu manis oleh masyarakat petani di Kalimantan Selatan pada umumnya masih dalam taraf 

industri hulu. Keuntungan yang mereka peroleh adalah dari hasil penjualan kulit kayu manis. Sebagian diantara 

mereka ada yang berusaha mendapatkan nilai tambah dengan cara menjual kayu manis dalam bentuk produk 

sirup. Cara pembuatannya pun masih dilakukan secara tradisional. Penyusunan makalah ini bertujuan 

mengetahui pemanfaatan dan pengusahaan kayu manis serta berbagai kendala yang dihadapi oleh petani kayu 

manis di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan. 

 

II. METODE PENELITIAN   
A. Kerangka Analisis   

Sebagai hasil hutan non kayu, kayu manis mempunyai berbagai manfaat. Pengusahaan kayu manis   
merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari tanaman kayu manis. Makin banyak produk 

yang dihasilkan dari tanaman ini, maka manfaat ekonomi yang diterima masyarakat sekitar semakin besar. 
 

Penelitian ini mengeksplorasi semua kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat dan 

menganalisis peluang – peluang pengusahaan lainnya. Keberhasilan memperoleh peluang baru dari 

pengusahaan kayu manis sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. 

 
B. Metode Pengumpulan Data  
 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari Biro Pusat Statistik dan Situs Internet Direktorat   
Jenderal Perkebunan dan Pertanian. Data sekunder diambil pada tahun 2015. 

 
C. Metode Analisis data   

Data dianalisis secara eksploratif. Hasil analisis data digunakan untuk mengeksplorasi peluang   
pengusahaan kayu manis dan mengembangkannya. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN   
A. Potensi Kayu Manis di Kalimantan Selatan  
 

Kayu manis di Kalimantan Selatan merupakan komoditas perkebunan yang menempati  peringkat   
produksi nomor 8 sebesar 1.463 ton pada tahun 2013setelah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, rumbia, 

kemiri, aren, dan kopi (BPS Prop. Kalimantan Selatan, 2014). Di propinsi ini terdapat beberapa daerah 

pengembang kayu manis jenis C. burmanii, yaitu Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan 

Kab. Kotabaru. Potensi kayu manis di Kalimantan Selatan pada tahun tertentu disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Potensi Kayu Manis di Kalimantan Selatan Pada Tahun Tertentu 

 

  
Nama  Luas Produktif (ha) Produksi Rata-rata 

 

No. Nama Kabupaten     

Produksi  

Kecamatan TBM 
 

TM TR (ton)  

   
(kg/ha)  

        
 

1 Hulu Sungai Selatan*) 
Padang Batung 3  2,44 2,56 2,60 1.015,63 

 

        

Loksado 1.529  
1.120 1.166,9 1.184,43 1.014,99  

   
 

          

 Jumlah  1.532  1.122,88 1.169,50 1.187,03 1.014,99 
 

          

  Haruyan 1  1 0 0,9 900 
 

          

2 Hulu Sungai Tengah**) 
Benawa 6  6 0 0,94 156 

 

        

Hantakan 2  
2 0 1,8 900  

   
 

          

  BAS 2  16 10 1,63 102,0 
 

          

 Jumlah  11  25 10 5,268 211 
 

          

3 Kotabaru***) - 50  20 - 24 342,85 
 

 Jumlah  50  20 - 24 342,85 
 

          

 
Sumber :  
*)BPS Kab. Hulu Sungai Selatan, 2004 **)Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan HST, 2011 

***)BPS Kab. Kotabaru, 2003 

 
Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan daerah penghasil 

kayu manis terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 1.187,03 ton pada tahun 2004. Meskipun harga 

kayu manis di pasaran mengalami fluktuasi, tidak menyurutkan masyarakat setempat untuk tetap 

membudidayakan kayu manis. Terbukti pada tahun 2012 terjadi peningkatan produktivitas kayu manis 

yang dapat diketahui dari semakin luasnya areal penanaman pohon kayu manis. Pada tahun 2012, luas 

areal perkebunan kayu manis Kab. Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan menjadi 2.552,38 Ha 

dengan total produksi sebanyak 1.4336,53 ton. Rata-rata produksi kayu manis per ha sebesar 1.100 kg. 

Areal kayu manis kategori tanaman menghasilkan (TM) seluas 1.305,94 ha; tanaman belum menghasilkan 

(TM) seluas 1.205,44 ha; dan tanaman tua/rusak (TR) seluas 41 ha (BPS Kab. Hulu Sungai Selatan, 2012). 
 

Dari Tabel 1 di atas diketahui pula bahwa Kecamatan Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan merupakan daerah 

penghasil kayu manis terbesar di Kalimantan Selatan. Di kecamatan ini hampir sebagian besar masyarakat 

bermata pencaharian utama sebagai petani kayu manis. Pohon kayu manis di Loksado sebagian besar berada di 

luar kawasan hutan, yaitu ditanah atau kebun masyarakat yang berkembang secara sporadis 
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dari hasil budidaya. Pada awalnya produksi kayu manis dilakukan oleh masyarakat Dayak setempat 

dengan cara meramu kayu manis di dalam hutansepenuhnya. Keberadaan pohon kayu manis di dalam 

hutan yang semakin langka, mendorong masyarakat Dayak untuk membudidayakannya (Rismunandar 

dan Paimin, 2009; Susanto, 2010). 
 

Meskipun demikian sampai saat ini rempah – rempah yang diproduksi secara alami tetap dicari dan 

diminati, terutama oleh konsumen di pasar internasional. Untuk itu, ada upaya pembudidayaan tanaman 

kayu manis secara organik, dimana ladang diolah secara ekologis dan telah melalui proses sertifikasi oleh 

lembaga sertifikasi internasional NASAA Australia. Kayu manis organik ini dijadikan alternatif solusi 

persoalan yang dihadapi oleh petani dalam meningkatan harga jual (ekonomi), melestarikan kearifan 

sosial budaya, danmemperpanjang masa kesuburan tanah milik petani serta melibatkan petani 

dalampengelolaan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana (Wangsa dan Nuryati, 2006). 
 

Sejak tahun 2010, kayu manis dari Loksado telah mendapatkan sertifikat organik SNI (Towaha, 2010). 

Adanya sertifikasi ini cenderung berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan petani sehingga 

memotivasi petani kayu manis untuk meningkatkan produktivitasnya. 
 

Produktivitas pohon kayu manis sangat bervariasi tergantung tempat tumbuh dan diameter pohon. 

Kapasitas produksi tegakan kayu manis di Kecamatan Loksado dapat mencapai 50 ton/bulan (Towaha, 

2010). Adapun kapasitas produksi kayu manis organik dari beberapa daerah di Kalimantan Selatan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Produksi Kayu Manis Organik Kalimantan Selatan 

 

No. Kabupaten 
Rata-rata Produktivitas 

 

(ton/bulan)  

  
 

1 Hulu Sungai Selatan*) 1,5 
 

2 Hulu Sungai Tengah**) 2,5 
 

3 Kotabaru**) 1,5 
 

Jumlah  5,5 
 

    

 
Sumber : *) Towaha, 2010; **) Wangsa dan Nuryati, 2006 

 
Dari Tabel 2 di atas diketahui bahwa produksi kayu manis organik asal Kalimantan Selatan lebih besar 

bila dibandingkan dengan produksi kayu manis organik asal Sumatera Barat (1,5 ton/bulan). Hal ini 

merupakan suatu peluang bagi petani kayu manis Kalimantan Selatan untuk memajukan perdagangan 

kayu manis di pasar internasional. 

 
B. Budidaya   

Diketahui bahwa kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan cenderung bergantung pada   
alam. Sebagian besar masyarakat suku Dayak yang bermukim di sepanjang kaki pegunungan Meratus 

mengandalkan kayu manis dan kemiri sebagai mata pencaharian. Budidaya kayu manis baru di mulai 

sekitar tahun 2000 an dengan bantuan pemerintah daerah. Budidaya kayu manis dipusatkan di beberapa 

wilayah hutan balai adat di Kecamatan Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan (Susanto, 2010). 
 

Sebelumnya kayu manis yang dipasarkan oleh masyarakat setempat berasal dari pohon kayu manis 

yang tumbuh alami di dalam hutan. Pohon kayu manis hanya bisa dipanen satu kali. Untuk mengambilnya, 
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warga harus memasuki hutan belantara, berjalan hingga berjam – jam. Dari waktu ke waktu jarak yang 

ditempuh semakin jauh karena jumlah pohon kayu manis semakin berkurang.Budidaya kayu manis kini 

telah dikenal baik oleh masyarakat, teknik penanaman dikembangkan dari biji dan cabutan anakan yang 

tumbuh di sekitar pohon kayu manis. 

 
C. Pemanenan  
 

Menurut Fauzi (2008), pemanfaatan kayu manis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipengaruhi oleh   
beberapa faktor, seperti musim, fluktuasi harga, musim gawi (tugal, panen), kegiatan aruh (nih sambu, nih 

muda, nih halin). Panen kulit kayu manis biasanya dilakukan pada musim hujan, ini dimaksudkan agar 

mudah mengulitinya.Di samping itu, panen kulit manis cenderung dilakukan berdasarkan kebutuhan 

ekonomi walaupun sudah ada yang berorientasi pada harga. 
 

Pengambilan kulit manis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu memilih pohon kayu manis yang 

akan ditebang, menebang pohon, mengerat dan menguliti pohon. Panen dilakukan terhadap pohon kayu 

manis yang telah berumur lebih dari 8 tahun danberdiameter 15 – 20 cm.Pohon ditebang dan kulitnya 

diambil dengan cara dikuliti dengan kampak (Fauzi, 2008; Susanto, 2010). 
 

Sebelum dilakukan pengulitan, terlebih dahulu pohon yang telah rebah dikerat dengan ukuran 2 kilan 

atau 4 kilan (1 kilan = 1 rentangan maksimal jari – jari tangan orang dewasa atau ± 20 cm) secara memutar 

melingkari pohon mulai dari pangkal pohon hingga ke ujung hingga ke percabangan. Kemudian dikuliti, 

kulit manis yang tadinya dikerat dengan ukuran 4 kilan dipotong menjadi 2 bagian sama (Fauzi, 2008). 
 

Berbeda dengan masyarakat petani kayu manis di Kalimantan Selatan, cara pemanenan kayu manis di 

Jambi dan Sumatera Barat, dinilai lebih lestari daripada cara pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat 

petani kayu manis di Kalimantan. Pemanenan kulit kayu manis di Jambi dilakukan dengan cara mengupas 

kulit langsung ketika pohon kayu manis masih berdiri (belum ditebang), sedangkan di Kalimantan Selatan, 

pohon kayu manis ditebang dahulu baru dikuliti. Di Jambi, pemanenan dilakukan dengan menyisakan 

potongan batang bawah (tunggul). Tunggul tersebut sengaja ditinggalkan agar segera tumbuh tunas – 

tunas baru, tetapi hanya satu tunas yang ditinggalkan atau dipelihara untuk dipanen setelah 5 – 6 tahun 

berikutnya (Rusli dan Daras, 2010). Dari kedua cara pemanenan tersebut, kelestarian hasil kayu manis asal 

Jambi lebih terjamin dan lebih cepat daurnya sedangkan di Kalimantan Selatan tidak ada pemeliharaan 

terhadap tunas pada tunggul. Kelestarian hasil harus diupayakan dengan cara menanam kembali bibit 

kayu manis dan harus menunggu lebih lama untuk dapat mengambil hasilnya (daur lebih lama). 

 
D. Penanganan Pascapanen   

Kulit kayu manis yang telah diperoleh dari pengeratan, dikerik pada bagian luarnya menggunakan   
pisau sampai terlihat kulit dalamnya yang berwarna jingga. Pengerikan ini bertujuan memisahkan kulit kayu 

manis dari lumut dan kulit ari. Setelah kulit kayu manis bersih, dilakukan pengirisan selebar3 cm dan panjang 25 

cm dengan arah membujur serat kayu dan selanjutnya dijemur. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari 

selama 1 – 2 hari hingga kulit kering sempurna dan menggulung secara alami. Kayu manis yang telah kering 

diikat dengan rotan atau tali bambu dengan bobot 10 – 15 kg per ikat. Dalam setiap kilogram kayu manis super 

biasanya terdapat 35 – 45 gulungan kayu manis. Semakin bulat gulungannya dan semakin lurus bentuknya, 

maka kualitas kayu manis dinilai semakin bagus. Bentuk kayu manis yang demikian biasanya diperoleh dari 

bagian batang. Kegiatan pemanenan hingga penanganan pascapanen sepenuhnya 
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dikerjakan oleh anggota keluarga (Wangsa dan Nuryati, 2006; Fauzi, 2008).  

Penanganan pasca panen seperti sortasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kualitas 

produk kayu manis yang dihasilkan. Diketahui bahwa kualitas kayu manis dibagi menjadi beberapa 

tingkatan (grade) dan setiap grade digunakan sebagai penentu harga jual kayu manis di pasaran (Tabel 3). 

 
Tabel 3. Kualitas Kayu Manis dalam Perdagangan Internasional 

 
Tipe Kualitas Kulit 

Deskripsi 
Umur Pohon yang 

Harga Jual  

Kayu Manis Dipanen  

  
 

 Kualitas terbaik, kulit kayu harus sepanjang 15 – 20 tahun  
 

Grade A 1 m dan diambil dari batang utama, lapisan (kualitas sangat bagus) 
Tinggi  

epidermis dihilangkan dan berwarna cokelat 8 – 10 tahun  

  
 

 muda (kualitas bagus)  
 

     

 Kualitas menengah, diambil dari  
Lebih murah dari  

Grade B percabangan, lapisan epidermis tidak Di atas 7 tahun  

grade A  

 dihilangkan, warna cokelat kehitam-hitaman  
 

   
 

     

 Kualitas terendah, diambil dari pecahan kulit   
 

Grade C kayu manis, dihasilkan dari kayu manis tipe Di atas 7 tahun Murah 
 

 grade B   
 

     

 
Sumber : FAO dalam Wangsa dan Nuryati, 2006 

 
Meskipun harga kulit kayu manis sudah ada standarnya, tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut 

selalu berubah. Faktor yang menentukan adalah tingkat kekeringan. Semakin kering kulit kayu manis, 

semakin tinggi harganya dan umumnya tingkat kekeringan ini ditentukan oleh tengkulak. Melalui kendali 

harganya, para tengkulak mendominasi penentuan harga dan laba (Wangsa dan Nuryati, 2006). 

 
E. Pemasaran   

Kayu manis hasil panen sebagian besar dijual bahkan hampir tidak ada yang dimanfaatkan sendiri.   
Penjualan kayu manis umumnya dalam bentuk gulungan kayu. Saat ini harga kayu manis di Kecamatan Loksado 

sekitar Rp 15.000,-/kg. Nilai ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan harga kayu manis pada tahun 2010 yang 

hanya berkisar Rp 8.000,- (Susanto, 2010). Meskipun harga kayu manis dari tahun ke tahun cenderung 

menanjak, akan tetapi nilainya belum mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat petani kayu manis. Hal 

ini dikarenakan, adanya fluktuasi harga yang tidak menentu akibat sistem alamiah di arena perdagangan 

sederhana, dimana kendali pemasaran dan harga kayu manis ada di tangan para tengkulak. 
 

Menurut Rezekiah dkk (2014), saluran pemasaran untuk kayu manis di Kecamatan Loksado ada 4 

(empat) pola, yaitu : 

1. Petani → konsumen   
2. Petani → pengumpul → pedagang → konsumen   
3. Petani → pengumpul → pedagang besar → konsumen   
4. Petani → pengumpul → pedagang besar → pedagang kecil → konsumen   
Secara keseluruhan saluran pemasaran kayu manis adalah efisien. Jika ditinjau dari sudut pandang petani 

maka pola 1 adalah yang lebih efisien karena petani mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Petani 

berpendapat bahwa penjualan kayu manis di pasar lokal mempunyai harga yang lebih baik dibanding 

menjualnya kepada pengumpul. Namun kemampuan daya serap terhadap komoditi kayu manis di pasar 
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lokal sangat terbatas. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang lembaga pemasaran maka pola 2 

yang lebih efisien. Apabila pasar sudah tidak mampu menyerap lagi, maka para pemilik kayu manis akan 

menjualnya kepada pengumpul untuk selanjutnya di perdagangkan antarpulau, khususnya ke Jawa. 
 

Menurut Wangsa dan Nuryati (2006), petani kayu manis di Kalimantan Selatan tidak mempunyai 

akses pasar secara langsung. Ada 2 (dua) pola pemasaran yang umum dilakukan oleh petani kayu manis di 

Kalimantan Selatan, yaitu : 
 

Pola 1 : Para tengkulak yang mendatangi petani, dimana pada pola ini petani tinggal menunggu 

tengkulak datang. 
 

Pola 2 : Dijual ke pengumpul, dimana petani harus mendatangi pengumpul untuk menyerahkan 

produk kayu manisnya. 
 

Berdasarkan pola – pola di atas, posisi petani sangat tergantung dari para tengkulak dan permintaan 

pasar, baik untuk menentukan harga maupun kapasitas produksi yang bisa dipasarkan. Akses pasar petani 

produsen juga terbatas pada pasar desa yang dikuasai pengumpul dan tengkulak. Untuk pasar ekspor pun, 

petani juga tidak mempunyai akses langsung ke eksportir. Petani akan berhubungan dengan pengumpul, 

dan pengumpul inilah yang langsung berhubungan dengan eksportir. 
 

Dengan sistem pengusahaan yang berlangsung seperti saat ini maka pihak petani terutama petani 

kecil dengan jumlah kepemilikan tanaman kayu manis terbatas berada dalam kondisi yang kurang 

menguntungkan. Kebutuhan hidup yang mendesak menyebabkan mereka menjual kayu manis secepatnya 

setelah panen walaupun pada saat itu harga jual kurang menguntungkan. Menurut Wangsadan Nuryati 

(2006), walaupun kala itu komoditas rempah – rempah andalan Kalimantan Selatan tersebut terus 

terpuruk, namun hingga kini para peladang tetap memproduksi kayu manis. Mereka sama sekali tidak 

mengenal manajemen pascapanen menghadapi fluktuasi harga, semisal dengan menahan barang. 

Pembentukan koperasi dapat dijadikan sebagai lembaga untuk melindungi para petani kecil agar 

memperoleh keuntungan yang lebih memadai. 

 
F. Produk Kayu Manis Untuk Pengusahaan  
 

Pengusahaan kayu manis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih terbatas pada penjualan kayu manis   
gulung. Hal ini mengingat bahwa Indonesia hanya mengekspor produk kayu manis jenis C. burmanii dalam 

bentuk gulungan dan patahan (95%) serta serbuk (5%)tanpa pengolahan lebih lanjut (Kemenperin, 2013). 

Sangat disayangkan tingginya produktivitas kayu manis di Indonesia tidak diimbangi dengan teknologi 

pengolahan yang memadai sehingga hanya diperoleh nilai jual minimum. 
 

Diversifikasi produk kayu manis masih sangat terbatas. Diversifikasi produk yang tengah diusahakan 

masyarakat setempat adalah sirup kayu manis. Dengan mengolah kayu manis menjadi sirup, diharapkan 

dapat menjangkau konsumen yang lebih umum dengan implikasi sebaran pasar yang lebih luas daripada 

kayu manis gulung. 
 

Produksi sirup kayu manis pertama kali dilakukan pada tahun 2011 di Dusun Malaris, Desa Lok Lahung, 

Loksado, Hulu Sungai Selatan. Proses pembuatan sirup diawali dengan merendam kayu manis kering dalam air 

sampai mengembang kembali. Proses ini memakan waktu 1 – 2 jam. Kayu manis yang sudah merekah 

dibersihkan dan direbus sampai mendidih. Kemudian ditambahkan gula rafinasi ke dalam rebusan. Rebusan air 

kayu manis disaring dengan kain agar bersih. Hasil saringan siap dikemas ke dalam botol – botol kaca yang telah 

dibersihkan.Umumnya sirup kayu manis dapat bertahan hingga 6 bulan. Selain sebagai perisa 
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minuman, sirup kayu manis juga berkhasiat mencegah flu, mengobati masuk angin, pegal – pegal, dan 

menghangatkan badan (Yanto, 2012). 
 

Secara ekonomi, pengolahan kayu manis menjadi sirup lebih menguntungkan daripada hanya 

memasarkan kayu manis gulungan. Kayu manis gulung seberat 1 kg dihargai Rp 12.000,-, sementara 1 kg 

kayu manis untuk sirup mampu menghasilkan Rp 490.000,- dari penjualan sirup. Saat ini produk sirup kayu 

manis sudah mendapatkan PIRT dari Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan. Untuk sementara omset 

penjualannya kurang lebih Rp 3.600.000,- per bulan untuk 300 botol seharga Rp 12.000,- per botol (Aliansi 

Organis Indonesia, 2011). 
 

Meskipun demikian masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi diantaranya pemasaran yang 

belum maksimal, terbatasnya kemasan botol, dan masih dikerjakan secara manual dengan peralatan 

terbatas, sehingga produksinya pun juga terbatas. Keterbatasan produksi berimbas pada pemasaran yang 

tidak luas. Pengiriman keluar daerah juga masih menjadi kendala karena kemasan yang berat dan rentan 

pecah, sementara kemasan plastik tidak bisa digunakan. Untuk mengatasi kendala alat dan pemasaran, 

sementara petani mengupayakan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kab. Hulu Sungai Selatan. 

Pemasaran dilakukan dengan aktif ikut serta dalam berbagai pameran produk unggulan dan 

mendistribusikan produknya ke berbagai toko pusat oleh – oleh, minimarket, dan menjualnya secara 

langsung (Aliansi Organis Indonesia, 2011). 
 

Peluang lainnya dari komoditi kayu manis adalah dengan mengkonversi bagian – bagian pohon kayu 

manis menjadi minyak kayu manis. Hal ini sangat memungkinkan karena adanya jumlah produksi kayu 

manis asal Loksado yang melimpah. Disisi lain, ada kecenderungan permintaan pasar dunia mengarah 

pada minyak kayu manis. Menurut Wangsadan Nuryati (2006), permintaan dunia akan minyak kayu manis 

berada pada kisaran 120 – 150 ton/5 tahun (1987 – 1992) dan kebanyakan dipasok dari Sri Lanka meskipun 

tidak lebih dari 2,8 ton. Meskipun minyak kayu manis ini bernilai tinggi tetapi volume perdagangannya 

masih sangat sedikit. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi terdepan dalam memasok 

minyak kayu manis di pasar dunia. Pasar utamanya adalah masyarakat Eropa, dan Perancis merupakan 

importir terbesar disusul Amerika Serikat. 
 

Minyak kayu manis diperoleh dengan cara penyulingan (distilasi), tidak hanya dari kulit kayu manis 

saja, tetapi juga dapat diolah dari bagian pohon kayu manis lainnya seperti ranting dan daun kayu manis. 

Hal ini menandakan bahwa dengan mengolah kayu manis menjadi minyak atsiri akan semakin 

mengoptimalkan pemanfaatan bagian – bagian pohon kayu manis dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

nilai ekonomis dari komoditas kayu manis itu sendiri. 
 

Kandungan utama minyak kayu manis adalah sinnamaldehida yang banyak digunakan dalam industri obat 

dan makanan (Guenther, 1990). Pada bagian kulit batang mengandung sekitar 1 – 2% minyak atsiri dengan 

kandungan utama sinnamaldehida (70 – 80%) sedangkan pada bagian daun kayu manis mengandung sekitar 0,5 

– 0,7% dengan kandungan utamanya adalah eugenol sekitar 70 – 95% dan sinamil asetat 3 – 4%. Minyak atsiri 

daun kayu manis mempunyai sifat aroma rempah yang wangi, agak manis, dan pungent 

(tajam) (Winarni, 2006) 
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G. Peluang Pemanfaatan Bagian Tanaman Lainnya  
 

Pada pemanenan kulit kayu manis, bagian batang dari pohon kayu manis hanya dianggap sebagai   
limbah. Kayu pohon yang telah diambil kulit manisnya hanya dimanfaatkan untuk keperluan kayu bakar. 

Bahkan kayu pohon tersebut seringkali ditinggal begitu saja di dalam hutan karena sulit untuk dibawa 

keluar. Pohon kayu manis yang telah dipanen tersebut otomatis mati. Sementara itu, waktu tumbuh 

pohon kayu manis hingga siap dipanen berkisar antara 10 – 15 tahun (Susanto, 2010). Hal ini sangat 

disayangkan mengingat proporsi terbesar dari suatu pohon justru terdapat pada batangnya. Pada umur 

panen (misal 8 tahun) hanya dihasilkan kulit kering antara 20 – 30 kg per pohon, padahal batang kayu yang 

dibuang rata – rata berukuran diameter lebih dari 30 cm (Hamidah dkk, 2009). 
 

Usaha – usaha pemanfaatan bagian batang dari pohon kayu manis perlu dilakukan guna 

meningkatkan pendapatan petani. Menurut Hamidah dkk (2009), bagian kayu dari pohon kayu manis dari 

berbagai kelas umur pohon dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp dan kertas, papan serat, vinir 

dan kayu lapis, papan partikel, meubel, dan perkakas rumah tangga bahkan dapat digunakan sebagai 

bahan bangunan yang tidak dipersyaratkan seperti papan untuk dinding. 

 
H. Kendala yang Dihadapi Petani Kayu Manis   

Kayu manis asal Kalimantan Selatan masih kalah pamor jika dibandingkan dengan kayu manis asal   
Sumatera Barat dan Jambi. Padahal dari segi kualitas, kayu manis asal Kalimantan Selatan tidak kalah 

bagusnya sehingga sangat berpeluang menembus pasar internasional.Berbeda dengan produk kayu manis 

dari daerah lainnya, dimana umumnya ukuran kayu manis hanya seukuran jari kelingking orang dewasa, 

kayu manis asal Dayak Meratus memiliki ukuran lebih panjang (sekitar 40 cm), dengan warna merah 

menyala dan beraroma lebih kuat. 
 

Ada beberapa kendala yang menyebabkan komoditas unggulan ini belum mampu memberikan 

kontribusi bagi masyarakat sekitar. Kendala tersebut antara lain cara pengolahan produk yang kurang 

maksimal, kapasitas sumberdaya manusia yang kurang memadai, informasi dan aksespasar yang belum 

terbuka, dan lain – lain (YCHI, 2006).Pengetahuan dan kemampuan masyarakat petani yang terbatas 

mengakibatkan daya tawar mereka masih rendah sehingga pendampingan berupa penyuluhan dan 

pemberian bantuan modal serta pengetahuan kelembagaan perlu dilakukan. Penyuluhan secara 

berkesinambungan sangat diperlukan baik kuantitas maupun kualitas, terutama pada tingkat pedagang 

pengumpul untuk bisa melakukan pengolahan kembali kulit hasil dari petani sehingga bisa memenuhi 

permintaan pasar baik nasional maupun internasional. 
 

Kebanyakan produk rempah – rempah seperti kayu manis ini ditanam dan dipanen di ruang terbuka, maka 

banyak kemungkinan produk – produk tersebut masih terkotori benda asing seperti ranting, daun, serangga, 

kerikil, dan kotoran sebelum produk – produk tersebut disalurkan ke prosesor dan pabrik. Produk rempah – 

rempah yang belum bersih dari benda – benda asing di atas biasanya akan ditolak oleh pasar, khususnya pasar 

internasional. Pada prinsipnya persyaratan yang yang harus dipenuhi dari pengolahan kulit kayu manisasal 

Indonesia oleh pembeli di luar negeri melalui ketentuan yang ditetapkan oleh ASTA/FDA ditekankan pada faktor 

kebersihan seperti adanya serangga hidup/mati, bendaasing, dan persentase jamur. Kondisi yang demikian ini 

dapat diatasi bila cara pengolahannya tepat dan dapat diamati secara langsung tingkat kebersihannya, dengan 

hasil olahan kulit keringnya yang berbentuk “rata.” Dengan bentuk tersebut bahan relatif mudah dibersihkan 

dan diharapkan menjadi tidak terlalu voluminous (Wangsa dan Nuryati, 
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2006). 

 

IV. PENUTUP  
Tingginya produktivitas kayu manis asal Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan belum 

diimbangi dengan teknologi pengolahan yang memadai sehingga hanya diperoleh nilai jual minimum. 

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai produk kayu manis melalui diversifikasi 

pengusahaan kayu manis. Pengoptimalan bagian – bagian pohon kayu manis dapat diupayakan dengan 

cara mengambil minyak atsiri yang terkadung dalam bagian kulit, ranting, dan daun kayu manis untuk 

dimanfaatkan lebih lanjut. Selain itu, dapat dilakukan pemanfaatan bagian batang dari pohon kayu manis 

sebagai bahan baku produk teknologi hasil hutan seperti pulp dan kertas, meubel – furniture, perkakas 

rumah tangga, dan masih banyak lagi. Para pengusaha, pemerintah, dan masyarakat petani hendaknya 

bersinergi dalam mengupayakan pengembangan dan kemajuan pengusahaan kayu manis sehingga 

diperoleh manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. 
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