
 

 
   

BAB V  
 
 
 
 

Pembangunan Bambu  
di Kabupaten Bangli 

 
 

Oleh: 
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ewasa ini, permintaan kayu semakin meningkat, sementara kemampuan 
produksi kayu dari kawasan hutan produksi cenderung semakin menurun 
karena berkurangnya areal penanaman. Dengan kondisi yang demikian, 

bambu dapat diarahkan sebagai bahan substitusi kayu. Bambu merupakan hasil hutan 
bukan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan 
bangunan, furniture, kerajinan dan industri.  

 D
 

Beberapa keunggulan bambu dibandingkan kayu selain 
mempunyai sifat fisik seperti kayu, pertumbuhan bambu sangat cepat, 
sekali penanaman dapat dipanen secara berkelanjutan dengan umur 
panen 4 – 5 tahun, mempunyai perakaran yang kuat sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai penahan erosi dan penyangga kesuburan tanah. 
Namun disamping mempunyai manfaat ekonomi tersebut, tanaman 
bambu secara ekologis dapat dimanfaatkan untuk penanganan lahan 
kritis dan sebagai penahan erosi.  

 
Melihat potensi dan kondisi pemanfaatan bambu tersebut, bambu memiliki nilai 

strategis untuk pengembangan industri pengolahan bambu. Dengan demikian, 
pembangunan bambu dapat diharapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi bambu, 
mempercepat upaya rehabilitasi lahan dan pemeberdayaan ekonomi masyarakat. 

 
Dalam upaya pembangunan bambu, Pemerintah Kabupaten Bangli mempunyai 

satu kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan melalui kegiatan 
pengembangan hasil hutan non kayu (bambu hitam, petung) sebagai langkah awal 
yang selanjutnya diarahkan untuk model pengembangan usaha bamboo dalam skala 
industri. Namun dalam pengembangan bambu di Kabupaten Bangli terdapat beberapa 
permasalahan dalam pengembangannya, yakni : 
 Budidaya bambu yang berkembang saat ini masih dalam skala kecil dan belum 

intensif; 
 Adanya keterbatasan akses modal; 
 Teknologi pengeolahan bambu yang masih belum berkembang; 
 Masih kurangnya informasi pasar. 
 

Kabupaten Bangli yang terletak di tengah – tengah Pulau Bali dengan luas 
wilayah 520,81 km2 atau 9,25% dari luas Pulau Bali, secara administrasi terdiri dari 4 
kecamatan, 4 kelurahan dan 67 desa. Luas lahan Kabupaten Bangli berdasarkan 
pemanfaatannya, terbagi menjadi : 
 Lahan sawah  :  2.888 Ha 
 Lahan kering  :  

- Pekarangan  :  3.282 Ha 
- Tegal/kebun  :19.612 Ha 

 V-1



 

- Perkebunan   :11.706 Ha 
- Hutan Rakyat  :  2.195 Ha 
- Hutan Negara  :  9.341 Ha 
- Kolam    :      12 Ha 
- Lain – lain  :  3.045 Ha 

 
Sebagai sentra produksi bambu di Provinsi Bali, Kabupaten Bangli mempunyai 

potensi luas tegakan bambu 6.119,72 Ha dengan produksi 2.330.000 batang per tahun. 
Potensi pengembangan bambu seluas 7.500 Ha dengan produksi 3.000.000 batang per 
tahun. Potensi yang ada ini dikembangkan melalui kegiatan strategis pengembangan 
model usaha bamboo tahun 2006 pada kegiatan GN-RHL/Gerhan dan kegiatan 
pengembangan hasil hutan non kayu yang dibiayai dengan APBD. 
 
 

No Kecamatan 
Luas 
(Ha) 

Jenis 
Bambu 

Tahun 
Tanam 

Pemanfaatan 
Dukungan 

Dinas/Instansi Terkait 

1. Bangli 981,24 Petung, 
Tali, Jajang, 
Tamblang, 
Ampel, 
Bambu 
Hitam 

1975 
s/d 
2007 

- Berupa bambu 
- Bahan olahan  
   setengah jadi 
- Bahan gedeg 
- Bahan bangunan 

2. Susut 643,06 Petung, 
Tali, 
Tamblang, 
Ampel, 
Bambu 
Hitam 

1975 
s/d 
2007 

- Bahan bangunan  
- Bahan olahan gedeg  
- Bahan olahan kerajinan 
 

3. Tembuku 361,25 Petung, 
Tali, 
Tamblang, 
Ampel, 
Bambu 
Hitam 

1975 
s/d 
2007 

- Bahan olahan gedeg  
   dan mebel 
- Bahan bangunan 
 
 

4. Kintamani 4.134,17 Petung, 
Tali, 
Tamblang, 
Ampel, 
Bambu 
Hitam 

1973 
s/d 
2007 

- Bahan olahan kerajinan 
- Berupa bambu 
 

- Bimbingan/ Penyuluhan 
- Bantuan bibit, pupuk,  
  benih tanaman  
  semusim 
- Informasi pasar 
- Alat pengolahan untuk  
   kerajinan 

JUM LAH 6.119,72     

 
Pembangunan bambu di Kabupaten Bangli yang bertujuan untuk memenuhi 

aspek teknis konservasi tanah, sosial ekonomi kemasyarakatan dan kontribusi bagi PAD, 
mempunyai pola pengusahaan pemanfaatan bambu berbasis masyarakat melalui 
kemitraan antara kelompok usaha masyarakat dengan badan usaha milik 
pemerintah/swasta. Model pola pengusahaan yang berkembang diantaranya : 
 Pola kemitraan Inti – Plasma 

BUMN/BUMD sebagai inti dan masyarakat sebagai plasma, inti memberikan 
pembinaan teknis, pengolahan dan pemasaran hasil, plasma sebagai penyedia 
bahan baku. Namun kondisi saat ini petani belum mempunyai pengetahuan dan 
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kemampuan pengolahan bambu serta inti memiliki lahan untuk pengembangan 
usaha bambu. 

 Kerjasama Hulu – Hilir 
Petani melakukan kontrak kerjasama untuk memasok hasil olahan bamboo setengah 
jadi sebagai bahan baku industri, dengan kondisi petani telah memiliki kemampuan 
dan pengetahuan budidaya bambu serta perusahaan tidak memiliki areal tanaman 
bambu. 
 

Pengembangan kelembagaan sebagai upaya memperkuat organisasi kelompok 
usaha tani tanaman bambu sehingga pengelolaan industri bambu berjalan efisien dan 
berkelanjutan. Kelembagaan Kelompok Tani terdiri atas sejumlah petani yang 
membentuk koperasi dan memiliki struktur organisasi, mekanisme pengambilan 
keputusan, hak dan kewajiban, permodalan dan pemasaran. Lembaga ini memiliki 
peran dan tanggung jawab, rencana kerja, rencana pelaksanaan kegiatan penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. 
 

Penguatan kelembagaan dilakukan untuk memperkuat organisasi dan kapabilitas 
SDM dalam kegiatan usaha bambu, melalui : 
1 .  Pendampingan 

Menyertakan tenaga terampil untuk membina kelompok tani untuk meningkatkan 
sikap partisipatif, pengetahuan dan ketrampilan melakukan usaha. 

2.  Pelatihan 
Didasarkan pada identifikasi permasalahan lapangan dan kebutuhan kelompok tani 
tentang aspek usaha bambu. Antara lain budidaya, pemasaran dan pengelolaan 
industri. 

3.  Penyuluhan 
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha secara 
kontinyu. 

4.  Bimbingan Teknis 
Meliputi bimbingan teknis perencanaan, budidaya, administrasi kelompok, kerjasama, 
peningkatan hasil dan kualitas bambu. 

5.  Penguatan Modal 
Pemberian bantuan modal kelompok melalui kredit atau bantuan bergulir dari 
pemerintah atau bank. 

 
Pengembangan agroindustri disepakati sebagai kelanjutan dari pengembangan 

tanaman bambu berdasarkan peran agroindustri dalam perekonomian, seperti  : 
-   mampu meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis khususnya dan pendapatan 

masyarakat pada umumnya; 
-   mampu menyerap bahan baku dan tenaga kerja; 
-   mampu meningkatkan PAD dan; 
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-   mampu menumbuhkan industri pedesaan. 
 

Industri yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bangli adalah industri kecil 
dan menengah, dimana industri kerajinan bambu termasuk salah satu yang menonjol 
perkembangannya, hal ini didukung ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah 
dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Adapun potensi industri kerajinan bambu 
sampai saat ini adalah  : 
Jumlah unit usaha : 4.713 unit 
Tenaga kerja : 9.239 orang 
Nilai investasi : Rp.      306.142.000,- 
Nilai produksi : Rp. 27.558.635.000,-  
Nilai bahan penolong : Rp.   7.500.642.000,- 
Nilai ekspor rata-rata : 45 % 
Persentase tenaga kerja sektor industri kerajinan bambu adalah 33,3 % (8.576 orang 
dari 25.751 orang bekerja disektor industri).  
 

Kondisi industri kerajinan bambu di Kabupaten Bangli pada Tahun 2008 adalah 
sebagai berikut : 
Unit usaha : 4.750 Unit 
Tenaga kerja : 8.576 Orang 
Nilai investasi : Rp. 311.412.000,- 
Nilai produksi : Rp. 25.909.983.000,-  
Nilai eksport rata –rata : 45 %  
Persentase tenaga kerja sektor industri kerajinan bambu adalah 33,3 % (8.576 orang 
dari 25.751 orang bekerja disektor industri). 
 

Kabupaten Bangli, yang memiliki visi pembangunan bambu untuk, (1) 
mewujudkan masyarakat Bangli yang sejahtera, terdidik dan berbudaya, (2) 
meningkatkan perekonomian berdasarkan Tri Hita Karana, (3) mengoptimalkan fungsi 
dan luas lahan/hutan, memiliki hasil kerajinan bambu yang telah dikembangkan dan 
diekspor ke Eropa, Australia, Afrika, USA dan Malaysia berupa peralatan rumah tangga, 
furniture, alat musik, akar bambu dan lain – lain. 
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Gambar 1. Hasil Kerajinan Bambu Kabupaten Bangli
 
 
Hambatan dalam pengembangan bambu di Kabupaten Bangli diantaranya : 
1.  Bambu belum menjadi prioritas pembangunan 

Pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah belum begitu tajam menuangkan 
pengembangan bambu sebagai salah satu program andalan, sedang dari pihak 
swasta maupun LSM sangat terbatas peminatnya dalam upaya melakukan 
pengembangan bambu, sementara itu kebutuhan bahan baku bambu di Provinsi Bali 
terus meningkat. 

2.   Terbatasnya rakitan teknologi perbambuan 
Penelitian mendasar tentang bambu yang menyangkut budidaya, ekologi, teknologi, 
ekonomi pemanfaatan belum berkembang, hal ini menjadi penyebab terbatasnya 
rakitan teknologi bambu, meski kita ketahui bahwa bali mempunyai 
keanekaragaman hayati jenis bambu. 

3. Terbatasnya informasi mengenai perbambuan 
Informasi mengenai jenis bambu, manfaat bambu dan teknologi pengolahannya 
jarang diketahui masyarakat, sehingga masyarakat luas belum memahami prospek 
ekonomi yang baik untuk usaha perbambuan. 

 
KESIMPULAN  
 
 Melihat potensi dan kondisi pemanfaatannya, tanaman bambu memiliki nilai 

strategis untuk pengembangan tanaman dan indusitri pengolahan bambu antara lain 
untuk substitusi kayu. Dengan demikian pengembangan usaha bambu memiliki 
potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi bambu, mempercepat upaya rehabilitasi 
lahan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 Teknologi dan informasi perbambuan masih terbatas menjadi faktor penghambat 
pengembangan bambu, untuk itu perlu dilakukan penelitian yang mendasar tentang 
bambu yang menyangkut budidaya, ekologi, dan ekonomi pemanfaatannya. 

 Untuk pengembangan bambu lebih lanjut diperlukan investor yang mau 
menanamkan modalnya di Kabupaten Bangli. 

 


