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Ringkasan 

Ramin (Gonystylus bancanus) merupakan salah satu dari 27 jenis ramin 

(Gonystylus spp) yang terdapat di Kalimantan (17 jenis, 1 varietas,        

9 endemik). Ramin dikenal tumbuh secara alam di hutan rawa gambut. 

Kayu ramin dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk 

meubel dan dekorasi interior rumah.  Kayu teras ramin juga dapat 

digunakan sebagai bahan dupa. 

Akibat terjadinya degradasi hutan rawa gambut, akhirnya pohon ramin 

semakin sulit ditemukan. Hal ini berdampak tidak tersedianya 

buah/benih untuk bahan pembibitan ramin secara generatif. 

Alternatif  lain perbanyakan ramin secara vegetatif, teknologi  ini sudah 

dikuasai, salah satunya dengan cara stek pucuk. Bahan untuk 

pengambilan stek pucuk perlu dilakukan, yaitu dengan membangun 

tanaman induk (stock plant) kebun pangkas ramin. 

Kata Kunci: ramin, kebun pangkas 

 

 

PENDAHULUAN 

Ramin (Gonystylus bancanus) merupakan salah satu dari 27 jenis ramin 

(Gonystylus spp) yang terdapat di Kalimantan terdiri dari 17 jenis, 1 varietas, 

dan 9 endemik (Sidiyasa dkk, 2010). 

Saat ini biji ramin sangat sulit ditemukan di lapangan, sehingga perbanyakan 

ramin secara generatif cukup sulit dilakukan, apalagi jika produksi bibit dalam 
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skala besar. Di dalam areal tegakan benih teridentifikasi KHDTK Tumbang 

Nusa terdapat 26 pohon induk ramin dan beberapa pohon induk ramin di 

luar areal tegakan tersebut, sejak tahun 2000 hingga sekarang belum pernah 

berbuah (Ariani, R., 2009).  

Pada tahun 2005 di KHDTK Tumbang Nusa telah dibangun demontrasi plot 

(demplot) ramin seluas 0,50 hektar. Kendala yang dihadapi saat itu, sulitnya 

pengadaan biji ramin, informasi yang didapat dari hasil survey di lapangan 

dari beberapa pohon ramin tidak ada yang berbuah. Informasi ramin berbuah 

justru dari Jambi, Sumatera, sehingga pada saat itu bibit ramin yang ditanam 

di demplot tahun 2005 biji/benihnya  berasal dari Jambi (Ariani, R. dkk, 

2005).  

Mengingat sulitnya perbanyakan ramin secara generatif, maka alternatif  lain 

dilakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Teknologi  perbanyakan 

ramin secara vegetatif sudah dikuasai, seperti stek pucuk ramin, sehingga 

harapan  untuk penyediaan bibit ramin untuk kegiatan penanaman untuk 

rehabilitasi dapat dipenuhi. Teknik perbanyakan ramin secara stek pucuk 

dilakukan dengan cara mengambil atau memotong  bahan stek dari tunas 

ortotrop (tegak) dari bagian pucuk anakan ramin. Bahan stek pucuk bisa 

diambil dari tanaman induk (stock plant) kebun pangkas atau bibit siap tanam 

kebun pangkas bergulir (Rusmana, et all., 2010).  

Untuk memenuhi tanaman induk sebagai bahan stek pucuk ramin, maka 

diperlukan pembangunan areal kebun pangkas ramin. Bahan tanaman ramin 

bersumber dari anakan (seedling) alam ramin. Pembangunan kebun pangkas 

dibangun pada dua tempat yaitu di bawah tegakan pantung (tempat terbuka) 

dan di bawah tegakan permudaan alam (jalur terbuka). Pembangunan kebun 
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pangkas ramin atas kerjasama antara BPK Banjarbaru dengan proyek ITTO, 

biaya operasional di lapangan sepenuhnya dibebankan pada proyek ITTO PD-

426/06.  

Tujuan pembuatan kebun pangkas adalah sebagai penyedia tanaman induk 

bahan stek pucuk ramin untuk perbanyakan secara vegetatif produksi bibit 

ramin.  

PEMBUATAN BEDENGAN 

A. LahanTerbuka 

Lahan pertama yang digunakan untuk pembuatan kebun pangkas ramin 

adalah plot I.1 (lihat Lampiran 1). Plot ini sudah mengandung tanaman 

pantung (Dyera polyphylla) yang telah berumur 7,5 tahun, jarak tanam 5 m x 

5 m. Tinggi tanaman pantung antara 5 – 15 m, diameter batang antara 5 - 15 

cm.  Dengan kondisi umur dan jarak tanam tersebut, tajuk pantung belum 

bertaut sehingga tegakan masih terbuka, dan sinar matahari dapat menembus 

lantai tegakan.  

Di lantai tegakan ini masih banyak terdapat gulma jenis rumputan, gulma yang 

mendominasi adalah pakis. Sebelum pembuatan bedengan, terlebih dahulu 

dilakukan pembersihan lahan yaitu  melakukan penebasan terhadap gulma 

pakis dengan menggunakan parang. Luas lahan yang digunakan untuk 

membangun kebun pangkas adalah 360 m
2
 ~ 0,036 Ha. 
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Gambar 1. Vegetasi sebelum dibuat 

kebun pangkas  

Gambar 2. Kebun pangkas di lahan 

terbuka 

 

Ramin merupakan jenis tanaman semitoleran (Tati dan Muin, 2006 dalam 

Muin, 2009) yang perlu naungan yang cukup  pada masa mudanya (seedling), 

seperti menurut Muin (2009), permudaan ramin di bawah tinggi 50 cm 

memerlukan naungan yang rapat. Karena lahan terbuka, maka sangat 

diperlukan peneduh agar anakan ramin dapat tumbuh optimal. 

Bedengan dibuat dengan ukuran panjang 15 m x lebar 4 m, pada bagian atas 

dipasang atap dari sharlon net 50% setinggi 2 m. Atap sharlon net sebagai  

peneduh bedengan, karena tegakan pantung disekitarnya tidak bisa 

diandalkan sebagai peneduh. Tinggi atap didesain 2 m, agar memudahkan 

pada saat penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan stek pucuk dikemudian 

hari. Bedengan kebun pangkas ini dibangun sebanyak 6 bedengan. Dengan 

jarak tanam, ukuran, dan jumlah bedengan tersebut, maka kebun pangkas 

tempat terbuka ini dapat menampung tanaman ramin sebanyak 1.200 

tanaman induk. 
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B. Jalur Terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Vegetasi sebelum dibuat 

jalur terbuka 

Gambar 4. Kanopi atas sebelum 

dibuat jalur terbuka 

Lahan kedua yang digunakan untuk pembuatan kebun pangkas ramin adalah 

plot II.24 (lihat Lampiran 1). Plot ini merupakan areal bekas tebangan HPH 

PT. Arjuna Wiwaha. Tapak bekas tebangan ini masih mengandung vegetasi 

alam jenis rawa gambut dengan berbagai jenis, ukuran, dan tingkat 

pertumbuhan. Vegetasi permudaan alam didominasi oleh merapat 

(Combretocarpus rotun-datus) dan gerunggang (Cratoxylon arborescens) serta 

jenis lainnya. Tinggi  pohon peninggi permudaan alam berkisar antara 8 – 10 

m, dan kerapatan permudaan alam tinggi, sehingga diperlukan pembukaan 

ruang cahaya.  

Untuk membantu ruang cahaya bagi tanaman ramin, maka telah dilakukan 

pembuatan jalur terbuka. Jalur terbuka dibuat dengan melakukan penebasan 

terhadap permudaan alam tidak komersil (jenis komersil dipertahankan) 



Galam Volume 5  Nomor  1 April 2011: 69 - 83 

 

74 

 

selebar 3 meter dengan panjang 50 meter. Jalur terbuka ini juga merupakan 

bedengan bagi tanaman ramin (lihat Lampiran 2). 

Limbah hasil penebasan disingkirkan kebagian tepi jalur, sehingga jalur terbuka 

/ bedengan kelihatannya cukup bersih. Berdasarkan target penanaman anakan 

ramin sebanyak 5.000 batang, maka jalur terbuka / bedengan dibuat sebanyak 

10, sedangkan jarak antar jalur terbuka / bedengan adalah 6 m. Luas kebun 

pangkas jalur terbuka adalah 4.200 m
2
  ~ 0,42 Ha.  

 

MATERIAL ANAKAN RAMIN 

Target tempat pencarian anakan alam ramin pada areal yang banyak 

ditemukan pohon induk ramin atau areal bekas tebangan ramin. Tempat 

pencarian anakan ramin relatif dekat dengan kebun pangkas, agar kondisi 

anakan alam ramin relatif masih segar saat ditanam di kebun pangkas. Dari 

beberapa pertimbangan tersebut, daerah yang cukup dekat dengan KHDTK 

Tumbang Nusa adalah Teluk Umpan.  

Teluk Umpan bagian dari areal eks HPH PT. Arjuna Wiwaha, perusahaan kayu 

yang mengeksploitasi pohon ramin puluhan tahun yang lalu. Jalan menuju 

lokasi melalui transportasi air, alat transportasi yang digunakan adalah kelotok 

(perahu bermesin) dengan jarak tempuh perjalanan memakan waktu 1,5 jam. 
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Gambar 5. Berburu ramin dengan 

kelotok 

Gambar 6. Pengambilan anakan 

ramin 

Anakan ramin cukup banyak ditemukan di lokasi ini, namun tidak ada satu 

pohon pun ditemukan pohon ramin berdiameter  ≥ 5 cm, semua sudah habis 

di eksploitasi. Sehingga, umur anakan alam ramin yang diambil diperkirakan 

usianya ≥ 5 tahun.  

Beberapa bulan yang lalu areal ini telah dibagi-bagi menjadi beberapa petak, 

batas petak berupa jalur-jalur kanal/parit selebar 3 m (bisa dilalui kelotok), 

areal ini akan dibangun perkebunan kelapa sawit. Pengambilan anakan ramin 

ini dilakukan sekaligus sebagai upaya penyelamatan flora ramin. 

Pencarian anakan ramin dilakukan dengan cara penyisiran. Jarak antar 

pemburu ramin sekitar 20 meter, arah jalan berdasarkan azimuth yang telah 

ditentukan oleh kepala regu, sehingga pada bagian yang telah diarsir dianggap 

telah diambil anakan raminnya. Pada hari berikutnya pencarian dilakukan 

pada lokasi  baru yang belum dilakukan pencarian pada hari sebelumnya. 
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Anakan ramin yang telah ditemukan, maka dilakukan pengambilan dengan 

cara pencabutan secara langsung. Anakan ramin yang telah dicabut 

dikumpulkan pada tempat yang teduh. 

Anakan ramin yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan pemotongan pada 

bagian daunnya. Daun dipotong setengah bagian (50%), agar mengurangi 

penguapan dan mengurangi beban sehingga menambah kapasitas daya 

angkut. Seluruh anakan ramin yang telah dipotong daunnya, kemudian 

dikumpulkan dalam beberapa tumpukan, setelah itu bagian tumpukan 

tersebut diikat satu-persatu dengan tali rafia dan akhirnya siap untuk diangkut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Anakan ramin di angkut 

dengan kelotok 

Gambar 8. Anakan ramin siap 

ditanam 

 

Beberapa tumpukan anakan ramin dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam 

kelotok. Selama dalam perjalanan tumpukan anakan ramin setiap saat selalu 

disiram, agar anakan ramin selalu dalam keadaan segar.  
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Pemburu anakan ramin tiba di camp KHDTK pada malam hari, sehingga tidak 

bisa melaksanakan penanaman di hari yang sama, maka akhirnya penanaman 

dilakukan keesokan harinya. Agar anakan ramin tetap segar, maka tumpukan 

anakan ramin diletakkan berdiri dipinggir parit/kanal yang berair dengan 

bagian akar direndam ke dalam air. 

 

PENANAMAN RAMIN DI BEDENGAN 

Tempat kebun pangkas di lahan terbuka dibelakang camp/pondok kerja, 

sedangkan tempat kebun pangkas jalur terbuka berjarak 1,2 km dari camp/ 

pondok kerja dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki, sehingga untuk 

melakukan pengangkutan anakan ramin harus dengan cara dipikul.  

Sebelum kegiatan penanaman ramin di kebun pangkas jalur terbuka, pada 

masing-masing bedengan jalur terbuka terlebih dahulu dilakukan penataan 

jarak tanam, jarak tanam yang diinginkan adalah 50 cm x 50 cm. Penataan 

jarak tanam dilakukan dengan cara memasang patok sebanyak 5 buah dengan 

masing-masing jarak antar patok 50 cm searah lebar 3 meter. Kemudian, pada 

jarak 50 meter searah panjang jalur 50 meter dipasang patok yang sama 

sebanyak 5 buah. Kemudian antara satu patok dengan patok lainnya dipasang 

tali nilon, sehingga membentuk 5 barisan tali dengan lebar 50 cm memanjang 

sepanjang 50 meter. 

Pada tali yang membentang setiap jarak 50 cm dibuat lubang menggunakan 

pasak dari kayu bulat berdiameter 5 cm (bagian ujung telah diruncingi). 

Lubang dibuat dengan kedalaman antara 25 – 50 cm atau sesuai dengan 

panjang akar tunjang anakan ramin yang akan ditanam. Karena jarak antar 

lubang 50 cm, sehingga tercipta ukuran jarak tanam 50 cm x 50 cm. Tiap 
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bedengan jalur terbuka terdapat 500 lubang (5 x 100), sehingga dengan 10 

bedengan jalur terbuka terdapat 5.000 lubang untuk tempat penanaman 

ramin.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Penanaman ramin                  

di lahan terbuka 

Gambar 10. Penanaman ramin                

di jalur terbuka 

Setelah lubang tugal selesai dibuat, maka dilakukan penanaman anakan ramin 

dengan cara memasukkan/menancapkan akar tunjang anakan ramin sampai 

batas leher akar. Pada bagian lubang yang sudah ditanami anakan ramin 

langsung dilakukan pemadatan. Pemadatan dilakukan dengan cara menginjak 

bagian lubang yang masih ditemukan rongga udara, sehingga tanahnya 

menjadi padat. 

Cara penataan jarak tanam dan penanaman di bedengan jalur terbuka tidak 

berbeda dengan cara di bedengan tempat terbuka. Sehingga tahapan 

pekerjaan penanaman di bedengan tempat terbuka tidak perlu dijelaskan lagi. 

Pelaksanaan pembangunan kebun pangkas tersebut telah dilakukan pada 
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bulan Juni 2010, saat itu masih dalam suasana musim hujan dengan curah 

hujan 291,4 mm (lihat Lampiran 3). 

 

EVALUASI 

Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan tanaman anakan alam ramin 

di kebun pangkas, maka telah dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan 

cara melakukan pendataan terhadap daya hidup tanaman tersebut.  

Pendataan daya hidup tanaman dilakukan dengan metoda sensus, artinya 

dicacah secara total tanpa melalui pengambilan sampel.  

Evaluasi dilakukan pada bulan Maret 2011 (10 bulan setelah penanaman). 

Hasil pendataan daya hidup tanaman anakan ramin pada kebun pangkas di 

lahan terbuka adalah 32,79 % dari 1.272 batang populasi anakan ramin. 

Sedangkan pada kebun pangkas jalur terbuka daya hidupnya adalah 69,50 % 

dari 5.000 batang populasi anakan ramin. Pada semua tanaman yang telah 

mengalami kematian tersebut telah dilakukan penyulaman pada bulan Maret 

2011, baik pada tegakan lahan terbuka maupun tegakan jalur terbuka.  

  

PENUTUP 

Biji/benih ramin sangat sulit diperoleh di hutan rawa gambut, disebabkan 

karena keberadaan pohon induk ramin populasinya sudah mulai langka. Hal 

lain yang kurang mendukung adalah masa berbuah pohon induk ramin tidak 

setiap tahun melainkan bisa beberapa tahun atau bisa jadi puluhan tahun baru 

berbuah. 
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Untuk mengatasi kendala tersebut, sebagai alternatif lain dilakukan 

perbanyakan secara vegetatif. Sebagai bahan perbanyakan secara vegetatif,  

maka telah dibangun kebun pangkas ramin untuk memenuhi kebutuhan bahan 

stek pucuk dalam rangka produksi bibit. Pembangunan kebun pangkas ramin 

telah dilakukan di KHDTK Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah. 

Daya hidup tanaman anakan ramin pada kebun pangkas di lahan terbuka 

adalah 67 %, sedangkan daya hidup anakan ramin pada kebun pangkas jalur 

terbuka adalah 30 %. Pada semua tanaman yang mati tersebut telah 

dilakukan penyulaman pada bulan Maret 2011.  
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Lampiran 1. Peta Lokasi Kebun Pangkas Ramin di Jalur Terbuka dan Tempat 

Terbuka di KHDTK Tumbang Nusa 
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Lampiran 2. Desain kebun pangkas ramin  jalur terbuka di KHDTK Tumbang Nusa 
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Lampiran 3.  Grafik curah hujan bulanan pada tahun 2010 di KHDTK Tumbang Nusa. 

 

 

GRAFIK CURAH HUJAN                                                  

KHDTK TUMBANG NUSA TAHUN 2010
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