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ABSTRAK 

Rotan dan bambu merupakan beberapa jenis hasil hutan bukan kayu yang 
cukup marak dikembangkan. Untuk pengembangan lebih lanjut di tingkat in-
dustri, sumberdaya rotan dan bambu sudah seyogyanya tidak lagi tergantung 
pada alam. Proses budidaya rotan dan bambu perlu dikembangkan. Selain 
itu, informasi mengenai teknologi pengolahan rotan dan bambu juga penting 
untuk peningkatan kualitas produk olahan kedua jenis hasil hutan bukan kayu 
tersebut.  

Kata kunci : Budidaya, pengolahan, rotan, bambu 
 
 

I.    PENDAHULUAN 

Hutan Indonesia memiliki potensi hasil hutan bukan kayu yang cu-
kup tinggi. Walaupun demikian, hasil hutan bukan kayu (HHBK) masih 
kurang optimal dimanfaatkan karena pengusahaan hutan selama ini 
cenderung terorientasi pada hasil hutan kayu. Di sisi lain, produk 
HHBK merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memiliki keung-
gulan komparatif di samping paling bersinggungan dengan masyara-
kat sekitar hutan, serta telah terbukti dapat memberikan dampak pada 
peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan memberikan 
kontribusi yang berarti bagi penambahan devisa negara (Sumadi-
wangsa dan Setyawan, 2001). 

Tercatat jenis-jenis HHBK yang memiliki potensi untuk dikem-
bangkan antara lain resin, minyak atsiri, minyak lemak, tanin, getah, 
tanaman obat, tanaman hias, hasil hewan, jasa hutan hingga rotan 
dan bambu. Sampai dengan saat ini, rotan dan bambu merupakan 
jenis-jenis HHBK yang memiliki prospek cukup tinggi untuk dikem-
bangkan. Secara khusus, rotan bahkan dikenal sebagai primadona 
HHBK asal Indonesia yang mampu memberikan sumbangan cukup 
berarti terhadap devisa negara (Januminro, 2000). Di Indonesia terda-
pat delapan genera rotan yang terdiri atas 306 jenis (Jasni et al., 
2000). Walaupun demikian, hanya 51 jenis dari 306 jenis tersebut 
yang telah dimanfaatkan (Jasni et al., 2000). Ke delapan genera rotan  
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yang terdapat adalah Calamus, Daemonorops, Khorthalsia, Plectoco-
mia, Plectocomiopsis, Calopspatha, Bejaudia, dan Ceratolobus (Me-
non, 1979 dalam Alrasjid, 1989). Dari delapan genus tersebut hanya 
rotan dari genus Calamus dan Daemonorops yang memiliki nilai ko-
mersial tinggi (Jasni et al., 2000).   

Bambu merupakan jenis HHBK yang cukup dikenal dalam kehi-
dupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Sutiyono (2004) dalam No-
vriyanti dan Nurrohman (2005) memperkirakan terdapat sekitar 76 
spesies bambu di Indonesia. Umumnya pemanfaatan bambu oleh ma-
syarakat adalah untuk bahan konstruksi dan barang kerajinan. Di Ci-
na, bambu bahkan telah lama digunakan sebagai bahan baku kertas 
(Krisdianto et al., 2000).  

Untuk pengembangan lebih lanjut, terutama pada tingkat industri 
dan bernilai komersial, sumberdaya rotan dan bambu selayaknya ti-
dak lagi tergantung pada hutan alam. Proses budidaya kedua jenis 
HHBK ini perlu dikembangkan, terutama untuk jenis-jenis yang me-
mang dibutuhkan industri dalam jumlah besar. Selain itu, teknik peng-
olahan juga seyogyanya mendapat perhatian tersendiri dalam rangka 
peningkatan kualitas produk olahan dari kedua jenis HHBK tersebut. 
Makalah ini menyajikan hasil review mengenai teknik-teknik budidaya 
serta pengolahan rotan dan bambu yang dapat diterapkan untuk pe-
ngembangan lebih lanjut dari kedua jenis HHBK tersebut. 
 
 
II.  BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN ROTAN 

 
A.  Budidaya 

Tidak semua jenis rotan disarankan untuk dibudidayakan. Bebera-
pa faktor pertimbangan dalam pemilihan jenis-jenis rotan untuk dibudi-
dayakan antara lain memiliki nilai ekonomi tinggi serta menghasilkan 
batang berkualitas tinggi (Anonim, 2003). Beberapa jenis rotan yang 
dianggap memenuhi persyaratan tersebut serta layak dibudidayakan 
antara lain rotan manau (C. manan), rotan sega (C. caesius), rotan irit 
(C. trachyvoleus), rotan semambu (C. scipionum), rotan tohiti (C. 
inop), dan rotan batang (C. zolingeri/Daemonorops robustus). 

Secara umum, budidaya tanaman dapat dilakukan secara genera-
tif dan vegetatif. Teknik budidaya tanaman secara generatif dilakukan 
dengan menggunakan biji, sedangkan budidaya tanaman secara ve-
getatif umumnya dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian ta-
naman seperti pucuk daun, akar, serta batang yang kemudian dikem-
bangkan dengan teknik-teknik khusus seperti stek, cangkok, okulasi, 
dan kultur jaringan. 

Sampai dengan saat ini, budidaya rotan yang telah dilakukan ada-
lah dengan menggunakan biji (teknik generatif). Langkah-langkah bu-
didaya rotan dengan teknik ini adalah sebagai berikut (Anonim, 2003): 
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1. Pengadaan biji 

Dalam proses pengadaan biji, diperhatikan hal-hal sebagai beri-
kut: 

a. Pengumpulan buah 

Buah rotan masak pada umumnya memiliki warna hijau kekuning-
kuningan, kemerah-merahan (rotan irit), dan coklat kehitaman (rotan 
manau). Biji yang sudah tua berwarna coklat kehitaman dan keras. 
Selain itu akan banyak dijumpai sisa kulit buah di bawah pohon induk. 
Musim buah rotan masak pada umumnya adalah di awal musim ke-
marau, akan tetapi berbeda-beda untuk setiap jenis rotan dan tempat 
tumbuh.  

b. Penanganan buah 

Buah yang telah dipetik dimasukkan ke dalam karung goni basah. 
Di lokasi pembibitan, buah kemudian direndam hingga kulit dan da-
ging buah membusuk. Kulit dan daging buah ini kemudian dibuang. 
Biji/benih rotan umumnya tidak dapat disimpan lama sehingga biji 
yang sudah bersih sebaiknya langsung disemai di bedeng tabur atau 
ditanamkan pada kantong plastik yang telah diisi media tanam.  

2. Persiapan persemaian 

Lokasi untuk persemaian disarankan berada di lapangan datar 
atau miring dengan derajat kemiringan maksimum 5 %, bebas dari ge-
nangan air serta hama penyakit, dan dekat dengan sumber air.  

3. Pembuatan bibit 

Pembuatan bibit dapat dilakukan dalam tiga cara berikut: 
a. Biji rotan dapat dikecambahkan dalam keranjang, disimpan di 

tempat yang lembab dan disiram setiap hari. Setelah kecambah 
berumur 1 bulan, ditanam di bedeng pembibitan dengan jarak ta-
nam 20 cm x 20 cm. 

b. Biji rotan dikecambahkan di bedeng penaburan. Untuk biji besar 
(seperti rotan manau), biji ditanam dalam larikan dengan jarak 2 
cm x 4 cm; sedangkan untuk biji kecil (seperti rotan sega/irit) da-
pat ditabur biasa. Setelah biji berkecambah, sebelum daun perta-
ma mengembang, langsung dipindah ke kantong plastik yang te-
lah dilubangi di bagian pinggir bawah dan medianya disiram terle-
bih dahulu. Kantong-kantong plastik ini kemudian diletakkan di pe-
lataran bedeng sapih dan di bawah atap. Bibit dirawat di perse-
maian sampai dengan umur 8-12 bulan. 

c. Biji rotan langsung dikecambahkan dalam kantong plastik yang te-
lah diberi lobang di bagian pinggir bawah dan diisi media tanam 
yang telah disiram terlebih dahulu. Bibit dirawat di persemaian 
sampai dengan umur 8-12 bulan. 
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4. Penanaman 

Penanaman dilakukan pada waktu pagi hari, sore hari atau saat 
cuaca mendung/berawan. Waktu penanaman sebaiknya pada saat 
curah hujan sudah cukup banyak dan merata.  

5. Pemeliharaan  

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan antara lain sebagai beri-
kut: 

a. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan dengan membersihkan jalur/sekeliling rum-
pun tanaman selebar 1 m, membebaskan tanaman dari tumbuhan 
pengganggu serta memangkas/menebang pohon yang memberi na-
ungan terlalu berat atau pohon yang telah tua. Penyiangan dilakukan 
secara teratur, setiap 3 bulan sampai tanaman berumur 3 tahun. 

b. Penyulaman 

      Penyulaman dilakukan di areal penanaman yang persentase tum-
buhnya di bawah minimum yang dipersyaratkan. Biasanya dilakukan 
di musim hujan dengan menggunakan bibit yang ada di persemaian.  

c. Perlindungan/pemberantasan terhadap serangan hama penyakit 

Beberapa jenis rotan (seperti manau, sega, dan irit) rentan terha-
dap serangan hama, larva kumbang, belalang, maupun ulat dan ja-
mur. Serangan jamur Rhizoctonia solani pada leher anakan rotan ma-
nau di persemaian dapat diberantas dengan captafol 4,5 g/liter atau 
capan 1,8 g/liter. 

d. Perlindungan terhadap kebakaran 

Untuk mencegah bahaya kebakaran dapat dilakukan dengan 
membuat jalur kuning yang dikombinasikan dengan jalur hijau. Jalur 
kuning dibuat dengan membersihkan rumput dan sisa-sisa kayu yang 
bisa terbakar, lebar jalur 2 m - 50 m (disesuaikan dengan kondisi la-
pangan) dan dibangun mengelilingi blok tanaman. Jalur hijau dibuat 
dengan menanam pohon tahan api (sekat bakar). Selain pembuatan 
jalur hijau dan kuning, untuk memudahkan pengawasan terhadap ba-
haya kebakaran juga dapat dibuat menara api di tempat yang tinggi 
dan strategis serta dilengkapi dengan perlengkapan tanda bahaya se-
perti kentongan. 
 
B.  Pengolahan 

Jasni et al. (2000) mendefinisikan pengolahan rotan sebagai sua-
tu kegiatan pengerjaan lanjutan terhadap bahan baku rotan bulat (ro-
tan asalan) menjadi barang setengah jadi dan barang jadi serta siap 
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dipakai dan dijual. Proses pengolahan rotan dimulai sejak rotan ter-
sebut dipanen.  

Tahapan pengolahan rotan dibedakan atas penanganan rotan 
pasca panen di hutan dan di industri. Selain itu, tergantung ukuran ro-
tan, pengolahan rotan juga berbeda untuk rotan besar dan rotan kecil. 
Rachman dan Hermawan (2005) mengklasifikasikan rotan kecil ada-
lah rotan dengan diameter < 16 mm dan rotan besar adalah rotan de-
ngan diameter > 16 mm. Contoh rotan kecil adalah rotan sega, irit, 
jermasin, pulut, dan lain-lain, sedangkan contoh rotan besar adalah 
rotan manau, tohiti, semambu, batang, dan lain-lain.  

1. Penanganan rotan pasca panen di hutan  
Menurut Rachman et al. (2000), rotan dikatakan masak tebang 

apabila lebih dari tiga perempat pelepah yang menempel pada batang 
telah mengelupas dan meluruh ke tanah dan sebagian duri berwarna 
kehitaman serta telah rontok. Rotan besar umumnya masak tebang 
pada kisaran umur 15 tahun - 20 tahun dengan panjang batang berki-
sar antara 30 m - 60 m, sedangkan rotan kecil dapat ditebang pada 
umur 7 tahun dengan kisaran panjang batang antara 20 m - 30 m 
(Rachman et al., 2000). Setelah ditebas dan ditarik, rotan segera di-
bersihkan dari pelepah dan duri dengan menggunakan parang/golok 
secara hati-hati agar tidak merusak kulit rotan (Rachman et al., 2000).  

Lebih lanjut, Rachman et al. (2000) menjelaskan perlakuan yang 
diberikan kepada rotan berukuran diameter besar sebagai berikut : 
setelah dibersihkan, rotan yang berdiameter besar kemudian di-
potong-potong sesuai ukuran panjang (sekitar 2,5 m atau lebih) dan 
dipisahkan dari bagian pangkal rotan yang terlalu keras maupun ba-
gian ujung yang masih muda. Potongan-potongan rotan ini kemudian 
diluruskan dengan cara menjepitkannya pada 2 batang pohon yang 
berdekatan atau cagak pohon sambil ditekan hati-hati agar rotan tidak 
patah. Potongan-potongan rotan tersebut kemudian diikat dengan tali 
bambu/rotan kecil menjadi bundelan-bundelan yang masing-masing 
berisi 25 potong - 60 potong. Bundelan-bundelan ini kemudian diang-
kut ke tepi hutan dan diletakkan di tempat yang teduh di lokasi pe-
nampungan sementara dengan diberi ganjal di bagian bawahnya agar 
tidak langsung berhubungan dengan tanah. Apabila rotan tidak lang-
sung dibawa ke industri/tempat penggorengan dalam jangka waktu 5 
hari setelah diangkut dari hutan, disarankan agar rotan sebaiknya di-
awetkan terlebih dahulu untuk mencegah serangan jamur biru, peng-
gerek basah, dan kumbang ambrosia. Secara sederhana, pengawet-
an dapat dilakukan dengan merendam rotan dalam larutan bahan 
pengawet selama 2-4 jam. Tabel 1 menyajikan macam bahan peng-
awet yang dapat digunakan. 

Untuk rotan yang berukuran diameter kecil, setelah dipanen dan 
dibersihkan dari daun dan duri,  menurut Rachman et al. (2000), rotan 
yang memiliki lapisan silika dibersihkan dahulu dengan menggunakan 
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Tabel 1. Macam bahan pengawet yang dapat digunakan untuk mencegah 
serangan jamur biru dan kumbang ambrosia terhadap rotan  

Bahan Pengawet Konsentrasi (%) Pelarut 
Untuk mencegah jamur biru : 
Enblue  
Microcide  
Basiblue  
Celbrite  
Defence 
Borik Asam  

 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0 

10,0 

 
Air 
Air 
Air 
Air 
Air 
Air 

Untuk mencegah kumbang ambrosia : 
Brash 
Cislin 
Enborer 
Dragnet 
Demone 

 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 
Air 
Air 
Air 
Air 
Air 

Sumber : Rachman et al., 2000 
  
alat runti. Setelah itu, rotan dapat dipotong-potong dengan panjang 
sesuai permintaan dan dipisahkan dari bagian pangkal yang keras 
maupun bagian ujung yang lunak. Selanjutnya, rotan dicuci dalam air 
mengalir dan digosok dengan karung goni yang diberi pasir atau sa-
but kelapa sampai rotan bersih dari kotoran. Rotan kemudian disusun 
ke arah memanjang sebanyak 35 potong - 70 potong dan kemudian 
ditekuk menjadi setengahnya serta diikat dengan tali bambu atau be-
lahan rotan. Apabila rotan terlambat diangkut ke industri pengolahan, 
sebaiknya rotan juga diawetkan dengan prosedur yang sama dengan 
rotan besar (Rachman et al., 2000).  

2. Pengolahan rotan di industri 

Sebagaimana halnya dengan penanganan rotan pasca panen di 
hutan, terdapat sedikit perbedaan dalam pengolahan awal untuk rotan 
dengan ukuran diameter besar dengan rotan berdiameter kecil. Di-
bandingkan dengan rotan besar, proses pengolahan awal rotan kecil 
lebih sederhana. Pada umumnya, rotan kecil tidak perlu digoreng se-
bagaimana halnya rotan besar karena dapat mengering lebih cepat 
(Rachman et al., 2000). Walaupun demikian, Rachman dan Herma-
wan (2005) menyatakan bahwa beberapa rotan kecil dapat pula digo-
reng dan dalam proses penggorengan tersebut harus dipisahkan dari 
rotan besar.  

Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengolahan awal 
rotan adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan 

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan penumpukan rotan segar, 
pembersihan, dan sortasi (Rachman et al., 2000). Rotan yang diterima 
di tempat penumpukan adalah rotan yang berkualitas baik dan sudah 
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cukup tua dengan ciri-ciri diameter silindris, cukup keras, tidak ada 
tanda-tanda keriput, dan mengandung lebih banyak warna hijau tua 
(Rachman dan Hermawan, 2005). Penumpukan rotan dilakukan de-
ngan menggunakan ganjal. Sebelum digoreng, sisa kelopak dan ko-
toran yang masih menempel pada batang rotan dibersihkan dengan 
cara digosok dengan kain perca, sabut kelapa atau karung goni 
(Rachman dan Hermawan, 2005). Bersama-sama dengan proses 
pembersihan, dilakukan pula proses sortasi dengan cara memisahkan 
rotan yang akan diolah lebih lanjut dari rotan yang telah pecah atau 
belah (Rachman et al., 2000).  

b. Penggorengan 

Menurut Rachman dan Hermawan (2005) tujuan penggorengan 
rotan adalah untuk menurunkan kadar air rotan dan mengeluarkan 
bahan-bahan larut minyak yang umumnya terdapat di bagian kulit 
(epidermis) rotan serta dapat menghalangi proses keluarnya air dari 
dalam rotan. Dengan melakukan penggorengan, waktu penjemuran 
rotan di lapangan dapat lebih singkat, sekitar 1 minggu - 2 minggu se-
hingga dapat mengurangi kemungkinan serangan jamur atau serang-
ga perusak rotan (Rachman dan Hermawan, 2005). Selain itu, warna 
rotan yang digoreng menjadi lebih cerah (Rachman dan Hermawan, 
2005). 

Peralatan yang dibutuhkan untuk penggorengan rotan terdiri atas 
wajan penggorengan dengan bentuk bak memanjang dan panjang mi-
nimal 3,0 meter; kompor; besi pengait untuk mengangkat rotan yang 
telah digoreng, ayakan kawat bertangkai untuk mengambil sisa kotor-
an setelah penggorengan; jerigen penampung minyak goreng, pem-
berat untuk menindih rotan saat digoreng, sarung tangan tahan pa-
nas, karung goni bekas serta alat pemadam kebakaran (Rachman et 
al., 2000). Untuk menggoreng biasanya digunakan minyak tanah, mi-
nyak solar, atau campuran keduanya (Rachman dan Hermawan, 
2005).  

Penggorengan diawali dengan memasukkan minyak penggoreng 
ke dalam wajan penggorengan dan dipanaskan hingga mencapai su-
hu sekitar 800C (Rachman dan Hermawan, 2005). Tergantung kapasi-
tas wajan penggoreng, jumlah potongan rotan yang dapat dimasuk-
kan untuk setiap kali penggorengan dapat mencapai 200 potong - 300 
potong (Rachman dan Hermawan, 2005). Konsumsi minyak goreng 
untuk setiap potong rotan adalah sekitar 1/10 lt - 1/8 lt (Rachman dan 
Hermawan, 2005). Penggorengan dilakukan selama + 10 menit - 30 
menit (Rachman et al., 2000). Rotan yang telah digoreng kemudian di-
tiriskan.  

c.   Penggosokan dan pencucian 

Penggosokan dilakukan pada rotan yang telah digoreng dan di-
tiriskan dengan menggunakan kain perca, sabut kelapa atau karung 
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goni yang dicampurkan dengan pasir halus atau serbuk gergaji (Jasni 
et al., 2000). Penggosokan dilakukan berulang-ulang agar sisa kotor-
an terutama getah yang masih menempel pada kulit rotan dapat di-
lepaskan sehingga kulit rotan menjadi bersih dan dapat diperoleh ro-
tan dengan warna yang cerah dan mengkilap (Rachman dan Herma-
wan, 2005). Bersama-sama dengan penggosokan, rotan juga dapat 
dicuci untuk membersihkan rotan secara sempurna (Rachman, 1984). 

d.  Peruntian 

Peruntian dilakukan untuk membuang lapisan silika yang melekat 
pada kulit beberapa jenis rotan kecil (Januminro, 2000). Beberapa je-
nis rotan yang umumnya memiliki lapisan silika pada kulit adalah rotan 
sega dan taman (Rachman et al., 2000). Peruntian rotan dapat di-
lakukan dengan menggunakan alat khusus disebut runti jala atau de-
ngan menarik rotan bolak-balik melalui lubang pada sepotong bambu 
yang diikat berdiri pada sebatang pohon (Januminro, 2000).  

e. Pengeringan 

Pengeringan rotan dilakukan di lapangan terbuka agar rotan lang-
sung terkena paparan sinar matahari. Lantai tempat pengeringan bisa 
berupa tanah kering atau pelataran semen dengan drainase baik 
(Rachman dan Hermawan, 2005). Rotan besar dikeringkan dengan 
cara disusun berdiri secara silang menyilang hampir tegak lurus pada 
sandaran yang terbuat dari kayu atau bambu (Rachman dan Her-
mawan, 2005). Untuk mendapatkan hasil pengeringan yang merata 
dan warna yang cerah, rotan harus sewaktu-waktu dibalik (Rachman 
dan Hermawan, 2005). Waktu pengeringan di musim kemarau hanya 
sekitar 1 minggu dan di musim penghujan dapat mencapai 2 minggu - 
3 minggu untuk sampai pada kondisi kering udara dengan kadar air 
sekitar 15-18% (Rachman dan Hermawan, 2005). 

Penjemuran untuk rotan kecil dapat dilakukan dengan mengham-
parkan rotan di atas para-para setinggi pusar atau sekitar 50 cm dari 
tanah (Rachman dan Hermawan, 2005). Selama penjemuran, rotan 
dibolak-balik untuk memperoleh hasil yang baik. Apabila turun hujan, 
maka permukaan rotan ditutup dengan plastik atau terpal. Waktu pe-
ngeringan bervariasi untuk setiap jenis rotan, tapi umumnya antara 1 
minggu - 2 minggu pada saat cuaca cerah (Rachman et al., 2000).  

Pengeringan rotan juga dapat dilakukan dalam bangunan penge-
ringan tenaga surya yang dikombinasikan dengan tungku bakar untuk 
suplai panasnya. Bagan suhu yang dapat digunakan adalah 400C-
650C. Dengan bagan tersebut, rotan balukbuk, batang, manau, se-
mambu, dan tohiti dapat dikeringkan sampai kadar air akhir 12 % se-
lama + 3 hari dengan kualitas cukup baik (kecuali untuk rotan tohiti) 
(Yuniarti dan Basri, 2005). 
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f. Pengasapan  

Untuk memperoleh rotan bulat kualitas WS (washed and sul-
phurized) yang banyak diminta dalam dunia perdagangan, perlu dila-
kukan pengasapan terhadap rotan yang telah dijemur/dikeringkan. 
Pengasapan bertujuan untuk memutihkan warna kulit rotan, dengan 
proses pengelantangan (bleaching) menggunakan asap belerang (gas 
SO2) (Rachman dan Hermawan, 2005). Selain itu, pengasapan juga 
bertujuan untuk memasukkan asap belerang ke dalam pori-pori rotan 
untuk meningkatkan ketahanannya terhadap serangan hama dan pe-
nyakit apabila disimpan cukup lama dalam gudang (Januminro, 2000). 

Pengasapan dilakukan dalam rumah asap berbentuk kubah yang 
terbuat dari tembok dan balok kayu dengan sumber asap berasal dari 
belerang yang dibakar di atas wadah anti bakar dan disalurkan ke da-
lam rumah asap tersebut. Rotan disusun berlapis-lapis dengan meng-
gunakan ganjal agar asap dapat bergerak bebas di antara lapisan. 
Waktu pengasapan adalah 12 jam dan akan menghabiskan sekitar 
7,5 kg belerang atau 1,8 g/potong rotan (Rachman dan Hermawan, 
2005). 

Selain langkah-langkah tersebut di atas, terdapat beberapa pro-
ses pengolahan lainnya yang dapat diterapkan terhadap rotan dan di-
sesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Beberapa proses  ter-
sebut antara lain :  

1. Pelurusan 

Pelurusan biasanya dilakukan untuk rotan-rotan berdiameter be-
sar yang secara alamiah memang tidak lurus (Januminro, 2000) atau 
yang mengalami pembengkokan selama proses pengeringan akibat 
terjadinya berbagai tegangan dalam rotan (Rachman et al., 2000). 
Proses pelurusan dilakukan sebelum pengasapan (Januminro, 2000) 
atau sesudah penjemuran (Rachman et al., 2000).  

Pelurusan rotan dilakukan dengan menggunakan alat pelurus be-
rupa tiang yang dipancangkan dan ujung atasnya diberi cagakan tem-
pat memasukkan dan meluruskan rotan (Jauminro, 2000; Rachman et 
al., 2000). Selain itu, pelurusan rotan dapat pula dilakukan dengan 
menggunakan 2 pohon yang berdekatan atau cagak pohon (Rachman 
et al., 2000). Pelurusan rotan diawali dengan memasukkan bagian ro-
tan yang bengkok ke dalam cagak, lalu bagian lain ditarik atau dido-
rong perlahan-lahan dengan hati-hati agar rotan tidak patah (Rach-
man et al., 2000). 

2. Pembengkokan/pelengkungan 

Pembengkokan/pelengkungan rotan acapkali dilakukan dengan 
tujuan untuk menambah nilai artistik produk rotan yang dihasilkan. Pe-
lengkungan dapat dilakukan dengan cara melunakkan rotan terlebih 
dahulu dengan uap air panas dalam tabung kukus (Rachman, 1990), 
perendaman dalam larutan dimetil sulfoksida (Rachman et al., 1997) 
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atau memanaskan langsung bagian yang akan dilengkungkan di atas 
api (Jasni, 1992). Pelengkungan dengan cara pengukusan rotan ter-
lebih dahulu pada umumnya dilakukan di industri besar dan mene-
ngah, sedangkan industri kecil umumnya memanaskan bagian yang 
akan dilengkungkan di atas api (Krisdianto dan Jasni, 2006). Peleng-
kungan rotan sendiri dapat dilakukan secara manual (menggunakan 
tenaga manusia) dan menggunakan mesin (Krisdianto dan Jasni, 
2006). 

3. Pemutihan 

Pemutihan rotan bertujuan untuk menghilangkan silika, mengu-
rangi kromofort (gugus penyebab warna) oksidasi terhadap struktur 
aromatik dari lignin dan karbohidrat (dalam kalium hipoklorit) (Jasni et 
al., 2000). Tidak semua perusahaan melakukan pemutihan rotan kare-
na hal ini tergantung permintaan konsumen. Bahan pemutih yang di-
gunakan antara lain perhydrol, air kaca, NaOH, dan asap belerang 
(Jasni, 1992). Pemutihan dapat dilakukan dengan cara mencelupkan 
rotan barang jadi atau barang setengah jadi dalam bak berisi zat pe-
mutih seraya digosok-gosok dengan sikat ijuk dan/atau menyiramkan 
zat pemutih pada rotan (Jasni et al., 2000).  

4. Pengawetan 

Pengawetan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keta-
hanan rotan terhadap serangan hama penyakit dan memperpanjang 
masa pakainya. Pengawetan dapat dilakukan pada saat rotan masih 
berdiri, sesaat setelah dipanen (pengawetan sementara/propilaktik) 
dan setelah kering (permanen) (Jasni et al., 2000). Cara pengawetan 
untuk rotan kering yang dapat dilakukan antara lain dengan rendaman 
atau menggunakan teknik vakum tekan (Jasni et al., 2000). Rachman 
dan Santoso (1996) menemukan bahwa apabila rotan dipolis terlebih 
dahulu, diawetkan dan kemudian baru dikeringkan, rotan akan me-
ngering lebih cepat. 
 

 
III.  BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN BAMBU 

 
A.   Budidaya 

Usaha budidaya bambu mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Teknik pembibitan 

Teknik pembibitan bambu dapat dilakukan secara generatif (de-
ngan biji) dan secara vegetatif (dengan bagian selain biji). Permasa-
lahan dalam pembibitan bambu dari biji yang dijumpai di Indonesia 
adalah tidak ditemukannya jenis bambu berbunga dan menghasilkan 
biji. Sampai saat ini, hanya ditemukan 2 jenis bambu yang diketahui 
menghasilkan bunga, akan tetapi tidak menghasilkan biji yaitu bambu 
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andong) dan bambu batu. Selain itu, pembibitan dengan biji umumnya 
akan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai tingkat 
perumpunan normal (Sutiyono et al., 1999). 

Teknik pembibitan dengan menggunakan stek dari bagian-bagian 
tanaman bambu seperti batang, cabang, dan akar lebih banyak diteliti 
dan diterapkan. Menurut Sutiyono et al. (1999), penggunaan stek rim-
pang (akar-akar yang mampu memberikan pertumbuhan tunas seba-
gai calon tanaman muda) untuk pembibitan bambu sudah biasa dila-
kukan dibandingkan dengan stek batang atau cabang. Walaupun de-
mikian, buku batang dan cabang merupakan sumber potensial untuk 
menghasilkan tunas dan akar sehingga dapat dimanfaatkan lebih jauh 
untuk proses budidaya tanaman bambu (Sutiyono et al., 1999). 

Pembibitan dengan menggunakan stek rimpang adalah sebagai 
berikut (Sutiyono et al., 1999): 
o Pemilihan batang bambu yang akan digunakan rimpangnya. 

Umumnya yang digunakan adalah batang bambu yang berusia + 
2 tahun. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pe-
ngeringan di lapangan apabila bibit yang digunakan berasal dari 
tanaman muda. 

o Setelah batang yang akan digunakan rimpangnya ditentukan, dila-
kukan pemotongan pada buku ketiga - keempat atau berukuran + 
100 cm dari bawah. Selanjutnya dilakukan pembongkaran rim-
pang dan memisahkannya dari induk rimpang. 

o Stek rimpang yang diperoleh dibersihkan dari akar-akar serabut 
dengan cara dipotongi dan ditempatkan pada air mengalir untuk 
merangsang munculnya akar baru. 

Pembibitan dengan menggunakan stek batang adalah sebagai 
berikut (Sutiyono, 1995; Sutiyono et al., 1999) : 
o Batang terpilih berusia sekitar 1 tahun - 2 tahun. 
o Batang kemudian dipotong-potong berukuran 10 cm dari bawah 

dan atas buku yang terdapat tunas atau calon tunas, dengan de-
mikian panjang stek batang adalah + 20 cm. 

o Stek batang kemudian disemaikan dengan cara ditancapkan pada 
guludan sehingga bagian mata tunas atau tunas tertutup tanah. 
Pembibitan dengan menggunakan stek cabang adalah sebagai 

berikut (Sutiyono et al., 1999): 
o Untuk pembuatan stek cabang, dipilih dari cabang yang menem-

pel pada batang induk berumur + 3 tahun. 
o Dari cabang yang dipotong tersebut, dipotong bagian ujung se-

hingga diperoleh panjang stek cabang + 75 cm. 
o Stek kemudian ditancapkan di kantong plastik yang sudah disi-

apkan. 

2. Teknik penanaman 

Sebagaimana halnya dengan proses pembibitan, kegiatan persi-
apan lahan tanam dan penanaman sebaiknya dilakukan pada musim 
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hujan. Lubang tanam dibuat berukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm atau 
40 cm x 40 cm x 40 cm dan ditaburi pupuk kandang sebanyak 1 kg/ 
lubang (Sutiyono et al., 1999). Sutiyono et al. (1999) menjelaskan le-
bih lanjut proses penanaman ini : 
o Penanaman untuk bibit yang berasal dari stek cabang (dan biji) di-

lakukan dengan memasukkan bibit bersama kantong plastiknya 
ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan, selanjutnya kantong 
plastik ini disobek pada bagian samping sampai terlepas. 

o Untuk bibit yang berasal dari stek batang dan rimpang, bibit di-
tempatkan pada posisi tunas atau anakan ke arah atas dan di-
timbun tanah. Di sekitar leher bibit, tanahnya dipadatkan dan di-
tinggikan + 10 cm dari tanah sekitar agar tidak tergenang air hu-
jan. 

3. Teknik pemeliharaan 

Sutiyono et al. (1999) menjelaskan bahwa pemeliharaan tanaman 
bambu yang dilakukan terdiri atas dua tahap yaitu pada tahap sebe-
lum mencapai perumpunan normal dan setelah perumpunan normal. 
Bentuk pemeliharaan pada tahap pertama adalah penyiangan dan 
penggemburan tanah sekitar tanaman, dan pemeliharaan tahap ke-
dua adalah berupa pemangkasan cabang-cabang bawah setinggi 2 m 
- 3 m serta penimbunan dasar rumpun dengan tanah (Sutiyono et al., 
1999). 

B.  Pengolahan 

Bambu yang telah ditebang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui 
penerapan beberapa teknologi pengolahan berikut (Krisdianto et al., 
2000): 

1. Pengeringan 

Bambu perlu dikeringkan untuk menjaga stabilisasi dimensinya, 
perbaikan warna permukaan, pelindung terhadap serangan jamur, bu-
buk basah, dan memudahkan dalam pengerjaan lebih lanjut. Penge-
ringan bambu dapat dilakukan secara alami, dengan pengasapan, da-
lam bangunan pengeringan tenaga surya (solar collector), dan dalam 
dapur pengering.  

Pengeringan bambu dengan metode pengasapan dilakukan de-
ngan cara menempatkan potongan bambu pada posisi saling menyi-
lang atau ditumpuk secara horisontal di atas tempat pembakaran. Un-
tuk mempercepat pengeluaran air ditempatkan kipas angin di dekat 
bambu-bambu tersebut. 

Proses distribusi panas dalam bangunan pengeringan tenaga sur-
ya dilakukan dengan menggunakan inhaust fan dengan jumlah dan 
ukuran data disesuaikan dengan luas ruangan. Ruangan dengan ka-
pasitas bambu basah 3 m3 memerlukan 2 buah kipas angin dengan 
daya masing-masing 1 PK (HP) dan putaran 1.600 RPM. Suplai 
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energi untuk malam hari atau pada saat cuaca mendung/berhujan da-
pat berasal dari tungku limbah kayu atau tungku bakar dengan bahan 
bakar minyak tanah/solar. 

2. Pengawetan 

Pengawetan merupakan suatu cara untuk meningkatkan daya ta-
han bambu terhadap serangan hama penyakit dan memperpanjang 
masa pakainya. Secara tradisional, masyarakat telah lama melakukan 
pengawetan bambu dengan cara merendamnya di dalam air mengalir, 
air tergenang, lumpur atau di air laut, dan/atau pelaburan dengan ka-
pur atau kotoran sapi.  

Proses pengawetan dengan menggunakan bahan kimia dapat di-
lakukan dengan metode rendaman dingin dan metode boucheri. De-
ngan metode rendaman, bambu dapat diawetkan dengan cara disu-
sun menghampar atau berdiri. Beberapa bahan kimia yang dapat di-
pakai untuk proses rendaman dingin antara lain pestisida, boron 3%, 
larutan asam borat dan boraks 10%, larutan Wolmanit CB 10%, 
Koppers F7 5%, dan lain-lain. Batang bambu yang telah dibelah pada 
umumnya akan menyerap bahan pengawet lebih baik daripada bam-
bu utuh. Bambu yang direndam dengan posisi tegak berdiri pada ba-
gian pangkal batangnya dapat dikuliti sepanjang 10 cm untuk mem-
perluas permukaan dan batang yang sudah dikuliti segera dimasuk-
kan ke dalam larutan pengawet.  

Lama pengawetan bambu dengan metode rendaman umumnya 
berkisar antara 1 hari - 7 hari tergantung dari jenis bambu yang diolah 
dan apabila bambu diletakkan horisontal. Apabila bambu direndam 
dengan posisi vertikal, lama rendaman yang menghasilkan penetrasi 
tertinggi sekitar 4 minggu. Umumnya absorpsi bahan pengawet akan 
meningkat seiring dengan bertambahnya waktu rendaman. 

Metode pengawetan boucheri dilakukan dengan memberikan ba-
han pengawet pada bagian bawah batang bambu segar yang masih 
berdiri serta tidak memotong daun dan ranting bambu. Dengan demi-
kian, proses asimilasi dan penyerapan bahan makanan tetap berlang-
sung. Bahan pengawet yang digunakan antara lain boraks dengan 
konsentrasi 5%. Dengan cara boucheri, diperoleh informasi bahwa 
bambu andong lebih mudah diawetkan dibandingkan dengan bambu 
tali.  

3. Stabilisasi warna 
Sesuai permintaan, kadang-kadang bambu perlu diputihkan atau 

dijaga agar warna hijau kulit bambu tetap bertahan lama. Untuk pe-
mutihan warna kulit bambu, dapat digunakan larutan hidrogen perok-
sida (H2O2); sedangkan untuk mengawetkan warna hijau kulit bambu 
dapat digunakan campuran larutan terusi dan nikel sulfat serta dike-
ringkan selama 14 hari - 28 hari.  

Selain digunakan sebagai bahan konstruksi dan barang kerajinan, 
dari bambu dapat pula dihasilkan beberapa produk inovatif seperti 
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bambu lamina dan pulp. Bambu lamina diperoleh dari belahan-
belahan bambu yang direkat ke arah samping dan vertikal. Jenis bam-
bu yang telah diteliti oleh Sulastiningsih et al. (1998) untuk pembuatan 
bambu lamina adalah bambu andong (Gigantochloa arundinaceae) 
dengan macam perekat yang digunakan adalah urea formaldehida. 
Menurut Sulastiningsih et al. (1996), kerapatan, keteguhan lentur, dan 
keteguhan tekan bambu lamina dapat disejajarkan dengan kayu kelas 
kuat II.  

Menurut Krisdianto et al. (2000), bambu memiliki kandungan se-
lulosa yang cocok untuk dijadikan bahan kertas dan rayon. Bambu 
yang dapat digunakan antara lain bambu duri, bambu paring, bambu 
popop, dan bambu banoa. Dalam pemanfaatan bambu menjadi bahan 
kertas, kendala yang dihadapi adalah pengadaan bahan baku bambu 
sehingga dalam proses pembuatan pulp acapkali dicampur dengan 
jenis-jenis kayu seperti jabon dan kemiri (Krisdianto et al., 2000).  

 
 

IV.  KESIMPULAN 
Budidaya tanaman rotan umumnya dilakukan secara generatif 

atau menggunakan biji. Di sisi lain, budidaya bambu justru umumnya 
dilakukan dengan menggunakan teknik vegetatif seperti stek rimpang, 
batang, dan cabang.  

Pengolahan rotan cukup kompleks karena telah dilakukan mulai 
rotan dipanen di dalam hutan. Langkah-langkah utama dalam mengo-
lah rotan di industri meliputi penggorengan, pencucian/penggosokan, 
penjemuran, dan pengasapan untuk memperoleh rotan kualitas WS 
(washed and sulphurized). Pengawetan, pembengkokan, pelurusan 
maupun pemutihan merupakan kegiatan pengolahan yang umumnya 
dilakukan sesuai kebutuhan industri atau permintaan konsumen. 

Peningkatan kualitas bambu dapat dilakukan dengan memberikan 
perlakuan pengeringan serta pengawetan. Stabilisasi warna bambu 
juga dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan kimiawi.   
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