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ABSTRAK  

Gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm.) sudah lama menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di 

Kalimantan Tengah. Sampai saat ini, masyarakat masih mengandalkan keberadaan jenis ini secara alami 

dengan memanen tegakan gemor yang berada di alam dengan cara ekstraktif (menebang tegakannya dan 

selanjutnya mengambil kulitnya).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tunggak dan trubusan pasca tebangan yang 

dilakukan untuk memperoleh kulit gemor. Penelitian ini dilakukan pada areal Taman Nasional Sebangau 

yang dilakukan dengan cara purposive sampling dengan mengukur dimensi sisa tunggak habis tebangan 

dan trubusan gemor di lapangan.  
Pemanenan gemor yang dilakukan masyarakat menunjukkan tidak seragamnya penebangan yang 

dilakukan oleh pencari gemor yaitu tinggi tunggak gemor 42,3 cm, diameter 12,2 cm.Setelah 10 bulan 

pasca tebangan menunjukkan terdapat rata-rata 4 buah trubusan dan tidak terdapat korelasi antara 

trubusan dan dimensi tunggaknya 
 

Kata kunci :Gemor, sisa tebangan 
 
 
 

I.  PENDAHULUAN  
Gemor merupakan salah satu penghasil kulit kayu dari Kalimantan Tengah. Keberadaan gemor ini 

tidak hanya dijumpai pada daerah bergambut tipis tetapi juga pada gambut tebal (Panjaitan, 2009). 

Pemanfaatan kulit kayu ini sudah lama dilakukan dan bahkan merupakan komoditas ekspor yang cukup 

memberikan kontribusi ekomomi bagi masyarakat dan daerah penghasilnya. 
 

Pemanenan gemor dilakukan oleh masyarakat secara ekstraktif yaitu dengan menebang tegakannya. 

Praktek semacam ini semakin lama ditengarai akan mengancam kelestarian gemor. Hal ini seperti yang 

dilaporkan Panjaitan (2009) dari analisis vegetasi yang dilakukan pada areal hutan rawa gambut sekunder 

di Kereng Bengkirai, Kalimatan Tengah, menunjukkan potensi pohon gemor yang rendah dan hanya 

terdapat 4 tingkat tiang. Disamping itu dapat diketahui bahwa semakin lama lokasi pencarian gemor yang 

dilakukan masyarakat semakin jauh masuk ke dalam hutan. 
 

Meskipun pencarian kulit gemor sudah lama dilakukan, sekitar 40 tahu lalu (Panjaitan2011), bahkan 

ada yang sudah generasi kedua atau sekitar 70 tahun lalu, namun saat ini keberadaan gemor masih ada 
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meskipun belum dilakukan budidaya. Menurut Sugianto (personal komunikasi, 2013) dalam Santosa (2014) 

kearifan lokal yang dilakukan masyarakat adalah sistem rotasi tebang dimana tegakan gemor yang telah 

dipanen akan dapat dipanen kembali 7 tahun kemudian, dengan catatan bahwa rata-rata pencari gemor 

menebang diameter 20 cm ke atas. 
 

Untuk itu perlu diketahui karakteristik kondisi sisa tegakan gemor dan potensi regenerasinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dimensi tunggak sisa tebangan gemor dan mengetahui 

keberadaan trubusan gemor pada tunggak sisa tebangan. 

 

II. METODE  
Penelitian ini dilakukan pada lokasi di areal Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah. Metode 

penelitian dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan mendata sisa tebangan gemor yang dijumpai di 

areal tersebut. Pelaksanaan lapangan dibantu oleh pencari kulit gemor yang melakukan kegiatan pencarian kulit 

gemor di wilayah tersebut. Data primer yang diambil adalah tinggi tunggak, diameter tunggak, tinggi trubusan, 

diameter trubusan, dan jumlah daun trubusan. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain informasi sistem 

pencarian kulit gemor. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan pencarian lokasi sisa tebangan gemor di lokasi penelitian, diperoleh data pada 2 lokasi 

kelompok bekas tebangan gemor. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pencari kulit gemor, mereka 

melakukan penebangan 10 bulan yang lalu, artinya sisa tegakan dan trubusan yang didata dalam 

penelitian ini berumur 10 bulan. Jarak antar lokasi satu dengan yang lainnya ± 500 meter. Pada lokasi 1 

ditemukan 24 tunggak sisa tebangan gemor dan pada lokasi 2 ditemukan 32 tunggak sisa tebangan 

gemor. Karakteristik tunggak dan dimensinya disajikan pada Gambar 1. 
 
 

 Lokasi 2; Tunggak 
 Lokasi 1; Tunggak  

Tinggi (m); 47,5
 

 Lokasi 2; Tunggak 
Tinggi (m); 37,2 

Jumlah (buah); 32 

Lokasi 1; Tunggak          Lokasi 2; Tunggak  
 

Jumlah (buah); 24          
Diameter (cm); 12,6 

Lokasi 1 
 

             
 

          Lokasi 1; Tunggak  

          

Lokasi 2 
 

          Diameter (cm); 12,2 
 

                  

                 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Jumlah tunggak, tinggi dan diameter tunggak 

 
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa jumlah tunggak sisa tebangan gemor masing-masing di lokasi 

1 sebanyak 24 tunggak dan lokasi 2 adalah 32 buah, dengan tinggi rataan tunggak 37,2 cm dan 47,5 cm 
 

 

33 



Galam Volume VII Nomor 2, Desember 2014 
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 
 
serta diameter tunggak 12,2 cm dan 12,6 cm. Jumlah dan rataan dimensi tunggak gemor pada lokasi 2 

lebih tinggi dibanding lokasi 1. Santosa et al. (2011) melaporkan bahwa tinggi tunggak adalah 40 cm dan 

diameter 10 cm. Hasil ini mempunyai kecenderungan serupa dengan laporan Fang et.al., (2011) dimana 

dengan penanaman sistem coppice, tinggi tunggak jenis Oak (Quercus acutissima) di bawah 50 cm dapat 

menghasilkan 2 trubusan. Untuk mengetahui karakteristik dimensi tunggak dihitung nilai maksimal, 

minimal dan keragaman baik pada tunggak dan diameternya seperti pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Tinggi dan diameter tunggak gemor di lokasi penelitian 

 
 Rataan 

Maximal Minimal Keragaman Rataan 
Maximal Minimal Keragaman  

 Tinggi Diameter  

 (cm) (cm) (%) (cm) (cm) (%)  

 (cm) (cm)  

       
 

          

Lokasi 1 37.2 128.0 10.0 45.6 12.2 24.8 4.8 36.4 
 

          

Lokasi 2 47.5 155.0 10.0 77.3 12.6 25.5 4.8 36.1 
 

          

Rataan 42.3 141.5 10.0 61.5 12.4 25.2 4.8 36.2 
 

          

 
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pada lokasi 1 rataan tinggi tunggak 37,2 cm lebih rendah 

daripada lokasi 2 yaitu 47,5 cm sedangkan rataan tinggi tunggak kedua lokasi tersebut adalah 42,3 cm. 

Tinggi tunggak tertinggi yaitu 155 cm dan terendah 10 cm, dengan keragaman 61,5%. Diameter tunggak 

pada lokasi 1 yaitu 12,2 cm dan lokasi 2 yaitu 12,6 cm dengan rataan diameter 12,4 cm dan keragaman 

36,2%. Keragaman data dari tinggi tunggak sisa tebangan gemor yang termasuk tinggi dapat dijelaskan 

bahwa pencari gemor dalam melakukan penebangan tegakan gemor tidak teratur, ada yang menyisakan 

tunggak cukup tinggi yaitu di atas setinggi dada dan ada yang cukup rendah yaitu 10 cm dari permukaan 

tanah. Jika dikelompokkan menurut tinggi tunggak yang di atas dan di bawah rataan kedua lokasi yaitu 

42,3 cm dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2. Pengelompokan data berdasarkan rataan tinggi sisa tunggak 

 
Ketinggian tunggak Jumlah Prosentase Tinggi (cm) Diameter (cm) 

     

> 42,3 cm (diatas rataan sisa tunggak) 19 34% 25,8 14,1 
     

< 42,3 cm (dibawah rataan sisa tunggak) 37 66% 76,7 11,6 
     

 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa perilaku pencari gemor yang menebang tegakan gemor dan 

menyisakan tunggak di bawah 42,3 cm sebanyak 37 tunggak atau 66%, sedangkan tunggak yang di atas 

42,3 cm sebanyak 19 tunggak atau 34 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pencari gemor 

menebang gemor dan menyisakan tunggak dengan tinggi di bawah 42,3 cm. 
 

Rataan diameter gemor yang dipanen masyarakat cukup kecil (< 14,1 cm). Hal ini menurut Santosa et 

al. (2013) karena semakin susah dijumpai gemor diameter besar di alam dan semakin jauh lokasi pencarian 

gemor dari tempat tinggal, sehingga untuk memperoleh kulit gemor sebanyak-banyaknya, maka 

sebanyak-banyaknya tegakan yang dijumpai akan ditebang meskipun tegakan gemor dengan diameter 

kecil, kulit yang diperoleh juga relatif sedikit. 
 

Melihat keadaan di atas, diperoleh informasi bahwa pencari gemor sudah tidak melakukan penebangan 

tegakan dengan diameter 20 cm ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sulit dijumpai potensi 
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pohon gemor dengan diamater 20 cm ke atas di alam dan kearifan lokal dengan rotasi tebangan 7 tahunan 

tidak dilakukan lagi.  
Untuk mengetahui hubungan tinggi tunggak dan diameter tunggak dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Hubungan tinggi tunggak dan diameter tunggak gemor 

 
Hubungan tinggi tunggak dan diameter tunggak me  

0.135). Sedangkan untuk mengetahui hubungan tinggi tunggak dan diameternya pada tebangan yang 

dilakukan di atas rataan sisa tebangan maupun di bawah rataan sisa tebangan dapat dilihat pada Gambar 3 
 

 
y = 2,4837ln(x) + 3,7367  

 

R² = 0,0495 y = 3,9873ln(x) - 2,7392  
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Gambar 3. Hubungan tinggi tunggak lebih rendah (lingkaran warna putih) dan lebih tinggi dari 

rataan tinggi tunggak (segitiga hitam) dan diameter tunggak 

 
Hubungan tinggi tunggak dan diameter tunggak mengikuti persamaan untuk tinggi tunggak di atas rataan sisa 

tebangan adalah y = 3.987ln(x)-2.739 
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diameter tunggak di bawah rataan sisa tebangan meng  
Dari kedua persamaan di atas diketahui mempunyai hubungan yang lemah.  

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa diameter tunggak yang ditebang di atas rataan sisa tunggak 

adalah 14,1 cm sedangkan yang di bawah rata – rata adalah 11,6 cm. Berdasarkan Gambar 4 tidak jelas 

diketahui hubungan antara tinggi tunggak dan diameter tunggak, baik pada tunggak di atas maupun di 

bawah rataan sisa tebangan. Hal ini mengindikasikan tidak ada pola tebangan yang jelas berkaitan antara 

tinggi tunggak yang disisakan dengan diameter tegakan gemor. Sementara itu Matula et al., (2012) 

melaporkan bahwa jumlah trubusan per tunggak meningkat dengan semakin meningkat diameter pada 

jenis Tilia cordata, Quercus petraea, Carpinus betulus, sedangkan tidak berpengaruh pada pada ketinggian 

trubusan Quercus petraea. 
 

Pada jenis gemor jumlah trubusan, tinggi maksimal, tinggi minimal trubusan setelah 10 bulan 

dilakukan penebangan di lapangan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Dimensi trubusan gemor setelah 10 bulan penebangan 

 
 Trubusan 
   

Jumlah (buah)  4 
   

Rataan tinggi (cm)  57.2 
   

Tinggi maksimal (cm)  200 
   

Tinggi minimal (cm)  6 
   

Keragaman (%)  70.4 
   

 
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa rataan jumlah trubus pada setiap tunggak adalah 4 buah, 

dengan rataan tinggi 57,2 cm dengan variasi keragaman tinggi dimana ukuran trubusan tertinggi yaitu 200 

cm dan terendah adalah 6 cm. 
 

Hubungan antara jumlah trubusan dengan tinggi dan diameter tunggak dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
 

y = -0,0037x2 + 0,356x + 0,0116 

R² = 0,6639 y = 0,0608x + 0,3108 R² = 0,503 
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Gambar 4. Hubungan jumlah trubusan dan tinggi tunggak (segitiga warna hitam) dan diameter tunggak 
(lingkaran warna putih) 
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Hubungan antara jumlah trubusan dan 2 tinggi+0.048x+ tun 2.197(R² = 0.146), sedangkan jumlah trubusan dan (R² = 

0.084 ). Berdasarkan kedua persamaan terseb ini menunjukkan tidak terdapat keterkaitan antara jumlah trubusan gemor 

dengan dimensi tunggak sisa tebangannya. 
 
 
 
 

IV. KESIMPULAN  
Keberadaan tunggak gemor (Nothaphoebe coriacea) dengan dimensi rataan tinggi 42,3 cm dan diameter 

12,2 cm dengan keragaman yang tinggi menunjukkan bahwa penebangan yang dilakukan oleh pencari gemor 

tidak seragam. Keberadaan trubusan gemor (Nothaphoebe coriacea) setelah 10 bulan pasca tebangan 

menunjukkan rataan 4 buah trubusan dan tidak terdapat hubungan erat dengan dimensi tunggaknya 
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