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ABSTRAK  

Sungkai merupakan salah satu jenis kayu yang memiliki nilai cukup tinggi sebab dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai keperluan seperti untuk bahan bangunan, lantai, papan dinding, patung, furniture, ukiran, patung, 

kerajinan tangan dan finir mewah. Di samping daunnya dapat berguna sebagai obat penyakit gigi serta mampu 

menurunkan demam panas. Akibatnya jenis kayu sungkai ini banyak diburu orang untuk berbagai keperluan baik 

kebutuhan dalam negeri juga untuk memenuhi bahan baku industri. Mengingat sungkai dapat dipergunakan 

untuk berbagai keperluan, maka jenis ini perlu dikembangkan dengan teknik silvikultur, sehingga jenis ini 

produksi kayunya dapat lestari setiap tahunnya. Dengan latar belakang di atas, maka perlu diketahui teknik 

budidaya sungkai dalam rangka pengembangan jenis tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas teknik budidaya 

kayu sungkai, sehingga kelestarian jenis dan produksi dapat dipertahankan. 
 

Kata kunci : Teknik budidaya dan sungkai 
 
 
 
I.  PENDAHULUAN  

Kebutuhan bahan baku kayu untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga yang meningkat 

pesat saat ini menuntut agar kayu jenis lokal dapat dimanfaatkan. Peluang untuk memanfaatkan kayu-

kayu lokal yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara optimal semakin terbuka lebar. Hal ini 

mendorong untuk mengetahui lebih jauh akan manfaat/kegunaan serta teknik budidaya dalam rangka 

pengembangan di lapangan. Salah satu jenis lokal yang ada di Kalimantan Selatan adalah sungkai. Sungkai 

(Peronema canescens Jack) sering disebut sebagai jati sabrang, ki sabrang, sungkai dan sekai termasuk 

dalam famili Verbenaceae. Jenis ini di Indonesia tersebar di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan 

Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. 
 

Kayu sungkai ini bermanfaat berbagai keperluan yaitu untuk bangunan, furniture, lantai, papan 

dinding, rangka atap, tiang rumah, bangunan jembatan, patung, ukiran, kerajinan tangan, daun pintu, daun 

jendela, meja makan, lemari pakaian, bangku,lemari buku, finir mewah dan kabinet. Di samping itu daunnya 

dapat digunakan untuk obat penyakit gigi dan dapat menurunkan demam panas, dan kayu ornamentil. Dengan 

melihat berbagai macam kegunaan kayu sungkai ini, maka menjadi faktor penting untuk budidaya 
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dan pengembangan jenis ini secara luas.  

Kayu sungkai termasuk kelas awet III dan kelas kuat II-III, memiliki berat jenis 0,52 – 0,73. Di 

samping itu dijumpai pula bahwa, kayu gubalnya berwarna putih yang dalam keadaan kering berubah 

menjadi kekuning-kuningan dan kayu terasnya mempunyai warna hampir menyerupai bagian gubal, daya 

retak tinggi dan sifat pengeringan yang mudah. Pohon sungkai berbuah sepanjang tahun, terutama pada 

bulan Maret – Juni dimana setiap kilogram biji berisi 262.000 butir. Sungkai adalah salah satu jenis kayu di 

Kalimantan Selatan yang memberikan peluang besar untuk dikembangkan baik pemanfaatannya dan juga 

perlu segera dipelajari teknik budidayanya secara lengkap agar kelestarian jenis ini dapat dipertahankan. 

 

II. SIFAT BOTANIS KAYU SUNGKAI (Peronema canescens Jack. )  
Sungkai tergolong suku Verbenaceae yang sering dikenal dengan nama daerah jati seberang atau 

kisabrang. Batang berbentuk lurus dengan adanya parit kecil, akan tetapi kadang-kadang bentuknya tampak 

jelek akibat adanya serangan hama pucuk, kulit luarnya berwarna abu-abu atau sawo muda, beralur dangkal, 

mengelupas kecil-kecil dan juga keadaan tipis. Penampang kulit luar berwarna kuning, coklat atau merah muda. 

Ranting memiliki penuh dengan bulu-bulu. Ciri lain jenis sungkai adalah bunga pada kedudukan malai, 

cabangnya tampak lebar dan letaknya selalu berpasangan, memiliki panjang 20 – 40 cm. Letak bunga hampir 

duduk, kelopak bunga agak tertutup rapat dan berbulu dimana ukurannya ½ mm – 2 mm memiliki warna hijau 

pada pangkal (Irwanto, 2007. Diakses, tanggal 5 Maret 2013. http:/www.irwantoshut.com/). 
 

Martawijaya, dkk, (2005) menyebutkan bahwa nama daerah sungkai disebut sekai, sungkai, 

sungkih (Sumatera), longkai, lurus, sungkai (Kalimantan), jati sabrang, sungke (Jawa). Nama di negara lain 

sungkai (UK, USA, France, Spain, Italy, Sweden, Netherland, German); dan kurus (UK, USA, German). 

Sedangkan daerah penyebarannya di Sumatera Selatan (Palembang), Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa 

Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Tempat tumbuh utama sungkai di hutan sekunder pada kondisi 

berair dan kadang-kadang terdapat juga di hutan sekunder kering, tetapi jenis ini tidak dijumpai di hutan 

primer serta daerah yang secara periodik tergenang air. 
 

Sungkai memiliki tinggi pohon mencapai 10-30 m dan panjang batang bebas cabang 5-10 m dimana 

diameter mencapai 50 cm. Batang lurus dan sedikit berlekuk dangkal, tidak memiliki banir dan ranting penuh 

dengan bulu halus. Kulit luar berrwarna kelabu atau sawo muda, beralur dangkal serta mengelupas kecil-kecil 

tipis (Diakses pada tanggal 5 Maret 2013), www.indonesiaforest.com/kayu/sungkai.htm). 
 

Kayu teras berwarna krem atau kuning muda, warna kayu gubal sukar dibedakan dengan kayu 

teras. Tekstur kayu kasar dan tidak merata. Arah serat lurus, kadang-kadang agak bergelombang. 

Permukaan kayu agak mengkilap. Sungkai memiliki berat jenis 0,63 (0,52-0,73) dan termasuk kelas kuat II- 

III. Memiliki sifat kimia, kadar selulosa 48,6 %, lignin nol, Pentosan 16,5 %, Abu 1,6 % dan silika 0,4 %. Kayu 

sungkai termasuk kelas awet III dan daya tahan kayu terhadap rayap kayu kering Cryptotermes 

cynocephalus Light termasuk kelas III. Batang pohon sungkai kadang-kadang diserang hama penggerek, 

sedang bagian pucuknya diserang penggerek pucuk (Martawijaya, dkk, 2005 dan Anonim, 1076). 
 

Pohon sungkai umumnya tumbuh dalam hutan hujan tropis pada tanah kering atau sedikit basah 

di ketinggian 0 – 600 m pada tipe iklim A – C menurut tipe Schmidt dan Ferguson. Penanaman sungkai 

membutuhkan tanah yang baik, sedangkan pada tanah marginal tidak cocok karena tanaman akan layu 

dan kering (Irwanto, 2007. Diakses, tanggal 5 Maret 2013. http:/www.irwantoshut.com/). 
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Permudaan alam sungkai banyak terdapat di tempat terbuka seperti pada belukar mahang, padang 

alang-alang, bekas perladangan atau juga bekas tebangan. Permudaan buatan dilakukan dengan stek cabang 

yang berdiameter 2,5 cm, panjang umumnya 25 cm (Martawijaya, dkk, 2005 dan Heyne, K., 1987). 

 

III. TEKNIK BUDIDAYA SUNGKAI (Peronema canescens Jack. )   
A. Produksi Bibit  

 
Pengunduhan buah dilakukan saat musim buah masak yang dicirikan buah berwarna coklat kelabu.   

Pengunduhan dilakukan dengan memanjat atau menggunakan gunting panen buah yang diberi diujung 

galah. Pengunduhan buah sungkai dilakukan dengan memotong tangkai buahnya saja, sehingga tidak 

merusak dahan pohon atau dapat juga dilakukan dengan memanjat batang pohon induk untuk kemudian 

dilakukan pengunduhan buah dengan gunting stek dan tempat yang telah disediakan sebelumnya. Buah 

yang diperoleh dimasukkan dalam karung dan diangkut ke tempat ekstraksi. Ekstraksi benih dilakukan 

dengan menjemur buah pada sinar matahari langsung selama 2-3 hari. Setelah penjemuran benih akan 

keluar dari buahnya yang ditandai dengan merekahnya kulit buah. Tahap awal kegiatan yang dilakukan 

adalah memisahkan benih dengan bagian buah lainnya yaitu menggunakan ayakan tepung. Penyaringan 

tahap kedua adalah dilakukan menggunakan saringan 500-600 mikron (Nurhasybi, 2005). 
 

Penyebaran benih sungkai dilakukan pada bak-bak tabur, setelah berkecambah baru disapih. Bak 

tabur dapat digunakan memakai nampan plastik dengan diberi lubang di permukaan alas untuk lubang 

drainase. Media tabur menggunakan pasir halus atau dicampur dengan abu sisa pembakaran. Sebelum 

digunakan pasir terlebih dahulu disterilkan dengan disangrai atau disemprot dengan fungisida. Media 

dibuat setebal 3 cm, karena ukuran benih sungkai sangat kecil, maka benih ditutup dengan pasir setebal 

0,5 cm agar benih tidak mudah tertiup angin. Penyiraman dilakukan dengan misting/kabut, sehingga benih 

tidak terlempar keluar dan bisa juga menggunakan sprayer. 
 

Setelah 5-7 hari akan muncul kecambah dan setelah berumur 2- 4 minggu siap untuk disapih. 

Media yang digunakan dalam penyapihan adalah gambut + sekam padi (7 : 3), topsoil + kompos (1 : 1), 

topsoil + bokashi tumbuhan air. Untuk meningkatkan pH gambut ditambahkan dolomite 45 kg/m3 media. 

Adapun langkah-langkah penyapihan bibit adalah sebagai berikut :  
1. Pencabutan kecambah yang kotiledonnya telah terbuka atau tinggi lebih dari 1 cm. 

Pencabutan dapat dilakukan dengan menggunakan pinset.  
 

2. Penyapihan dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat lubang pada media sapih 

dengan kedalaman + 4 cm dengan alat stik.  
 

3. Kecambah dimasukkan ke lubang lain menggunakan stik dekat lubang pertama dan ditekan 

kearah semai agar tidak terdapat kantong udara di sekitar perakaran.  
 

4. Hindari penyapihan di bawah terik matahari  
 

5. Setelah selesai penyapihan segera dilakukan penyiraman agar akar dengan media dapat 

kontak dengan baik. Penyiraman dilakukan dengan penyiraman kabut (halus), mengingat 

semai mudah roboh.  
 

6. Setelah semai berumur 4-7 hari dilakukan pengamatan persen hidup, bila kurang dari 95 % 

segera dilakukan penyulaman.  
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Pemeliharaan bibit di persemaian berupa penyiraman dilakukan dengan menggunakan sprayer 

sampai dengan umur bibit 2 bulan. Intensitas penyiraman dilakukan 2 kali setiap hari yaitu pada pagi dan 

sore hari. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK dengan dosis 5 g/l air pada umur bibit 4 

sampai 6 minggu. Pemeliharaan lainnya adalah pengendalian hama dan penyakit bila ada. Pengendalian 

hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan persemaian dan menjaga kondisi 

sanitasi di persemaian. Fungisida dan insectisida perlu disediakan untuk mengantasipasi apabila terjadi 

serangan hama dan penyakit. Kriteria bibit siap tanam adalah berdasarkan tingkat kesehatan bibit, 

kekokohan batang, kekompakan media dengan akar, dan kondisi daun dan perakaran. 
 

Secara morfologis kondisi bibit sungkai siap tanam adalah : 1) Umur bibit 4-6 bulan di persemaian, 

2) Tinggi bibit 25-30 cm, 3) Diameter batang bibit 2-3 mm, 4) Kekompakan akar > 80 %, dan 5) Kesehatan 

bibit dinilai baik. 

 
B. Persiapan Lahan   

Persiapan lahan dapat dilakukan dengan dua (2) cara. Pertama, tebas tanpa bakar dan cara tebas   
dengan bakar. Cara tebas tanpa bakar dilakukan dengan menebas semua gulma dengan lebar minimal 1 m 

sampai 1,5 m dan toleransi ketinggian + 5 cm atau juga dapat pula dilakukan PPS (pre planting spraying) dengan 

menggunakan herbisida berbahan aktif paraquat dengan dosis 4 l/ha atau sangat tergantung dengan kondisi 

gulma di lapangan pengembangan jenis sungkai tersebut. Cara ini tentu lebih banyak mengeluarkan biaya dan 

tingkat keberhasilannya tergantung kualitas tebas dan PPS nya namun cara ini lebih aman dari bahaya 

kebakaran. Kedua, tebas dengan bakar. Cara ini dilakukan dengan menebas semua gulma pengganggu, setelah 

penebasan selesai kemudian dibiarkan untuk beberapa hari sampai mengering dan dibakar. Dengan metode ini 

tampak lebih efektif sebab selain gulma mati, abu hasil pembakaran bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. 

Cara ini dapat dilakukan dengan pembakaran harus dikendalikan mengingat kondisi gambut yang sangat rawan 

bahaya kebakaran. Setelah persiapan lahan selesai, pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan ajir dengan jarak 

2 m x 2 m, 3 m x 2 m, 3 m x 3 m atau jarak 4 m x 2 m. Setelah pemasangan ajir selesai dilanjutkan pembuatan 

lubang tanam. Pada umumnya lubang tanam dibuat 10 x 10 cm, 20 x 20 cm atau 30 x 30 cm. Hal ini sangat 

tergantung pada rencana pengelolaan yang dibuat dengan memperhatikan kondisi lahan yang akan dikelola 

kedepan oleh pemilik lahan. 

 
C. Teknik Penanaman  

 
Setelah persiapan lahan selesai dilakukan, kemudian dilakukan penanaman. Penanaman dilakukan   

pada awal musim penghujan, sehingga nilai tinggi permukaan air (”water level”) lahan besar. Penanaman 

dapat dilakukan dengan membuat lubang tanam sesuai ukuran bibit yang digunakan dengan 

menggunakan cangkul dengan jarak tanam sesuai yang direncanakan. Dengan jarak dibuat rapat, hal ini 

diharapkan dapat menghasilkan batang sungkai yang lurus dan mampu menekan pertumbuhan gulma. 
 

Penanaman dilakukan dengan memasukkan bibit pada lubang tanam yang telah tersedia pada 

kondisi tegak lurus (akar tanaman tidak dalam kondisi tertekuk) dan dibuat kedalaman leher akar + 5 cm di 

bawah permukaan tanah. Setelah itu lubang tanam ditutup dengan cara memadatkan tanah di sekeliling 

bibit dengan tetap mempertahankan keadaan bibit tetap tegak. Setelah bibit berumur 2-3 bulan setelah 

tanam kemudian perlu dilakukan penyulaman pada tanaman yang dinyatakan mati. Penyulaman ini 

bertujuan untuk menggantikan bibit yang mati pada titik tanam, sehingga keberadaan tanaman yang 

dibudidayakan dapat dipertahankan di lokasi pengembangan. 
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D.  Teknik Pemeliharaan  

Pemeliharaan tanaman yang terpenting adalah pengendalian gulma dan bila perlu dapat pula 

dilakukan pemupukan. Intensitas pengendalian gulma dapat dilakukan 3 - 4 kali/tahun. Pengendalian 

gulma ini dilakukan dengan cara tebas di sepanjang lajur tanam atau penyemprotan dengan menggunakan 

bahan herbisida. Sebaiknya herbisida yang digunakan adalah herbisida berbahan aktif paeaquat dengan 

dosis 3 l/ha, dan ketika cuaca tidak menentu bisa ditambahkan agristik sebagai perekat untuk menghindari 

tercucinya herbisida oleh adanya hujan setelah penyemprotan selesai dilakukan. Teknik penyemprotan 

perlu dilakukan sangat hati-hati untuk menghindari tersemprotnya bibit sungkai yang akan dibudidayakan. 

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk mutiara 50 g/batang setelah tanaman berumur 2 – 3 

bulan dan selanjutnya setelah tanaman berumur 1 tahun kemudian diberikan pupuk lanjutan dengan dosis 

100 g/batang. Besarnya dosis pupuk yang diberikan tergantung dengan kondisi tanah (hasil analisa tanah), 

apakah kurang atau cukup. Pemupukan dilakukan dengan cara membenamkan pupuk dengan kedalaman 

5 – 10 cm dengan radius + 10 cm dari tanaman yang dibudidayakan dan sangat tergantung lebar tajuk 

tanaman. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan   

1. Kayu sungkai mempunyai prospek yang tinggi untuk dikembangkan melalui budidayanya di 

Kalimantan Selatan khususnya sebagai hutan rakyat maupun skala hutan tanaman industri 

karena memiliki berbagai kegunaan dan manfaat dari jenis tersebut.  
 

2. Teknik budidaya sungkai mudah dilakukan dengan pengetahuan silvikultur yang telah 

dikuasai baik teknik pengunduhan buah, perbanyakan bibit di persemaian serta teknik 

persiapan lahan, teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman.  

 

B. Saran   
1. Disarankan agar pengembangan budidaya sungkai segera dilakukan dengan teknik silvikultur 

yang sesuai agar kelestarian jenis dan produksi sungkai dapat dipertahankan untuk 

memenuhi bahan baku industri baik dalam negeri maupun ekspor.  
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