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Kegiatan penanaman pohon telah lama dilakukan 
oleh para petani di Indonesia, baik pada lahan 
milik maupun lahan desa. Berbagai pihak telah 
menggalakkan kegiatan ini dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani, kelestarian 
lingkungan dan untuk menjamin pasokan kayu 
bagi industri. Kegiatan penanaman pohon pada 
umumnya dapat terlaksana, namun sering kali 
dilakukan tanpa mendapatkan bantuan teknis. 
Kebanyakan petani kurang memiliki kemampuan 
teknis dan pengetahuan untuk mengelola tanaman 
dengan benar. Kegiatan manajemen yang paling 
umum dilakukan adalah pemanenan hasil, sedangkan 
praktik-praktik manajemen lainnya sering kali 
tidak dilakukan. Akibatnya, kualitas dan kuantitas 
produk yang dihasilkan tanaman tersebut mungkin 
tidak sesuai dengan potensinya. Produktivitas 
hutan tanaman rakyat dapat ditingkatkan dengan 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 
dalam mengelola tanaman, termasuk pemilihan 
jenis (kesesuaian lahan), manajemen dan praktik-
praktik silvikultur untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas tinggi dan pencegahan hama serta 
penyakit. Oleh karena itu, sebuah panduan mengenai 
ekologi, silvikultur dan produktivitas tanaman untuk 
jenis-jenis pohon yang banyak ditanam oleh petani di 
Indonesia sangat diperlukan untuk dapat mencapai 
peningkatan produktivitas tersebut.

Panduan yang bertajuk “Anthocephalus cadamba 
Miq.: Ekologi, Silvikultur dan Produktivitas” ini 
merupakan salah satu rangkaian dari lima panduan 
yang disusun dari bagian proyek penelitian 
“Penguatan Kelembagaan Lokal untuk Mendukung 

Kata Pengantar

Jaminan Kesejahteraan Petani dalam Program Hutan 
Tanaman Industri di Vietnam dan Indonesia” yang 
dikoordinir oleh Center for International Forestry 
Research (CIFOR). Proyek ini didanai oleh Germany’s 
Advisory Service on Agriculture Research for 
Development (BMZ/BEAF), melalui Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk jangka 
waktu 3 tahun (2008–2010).

Panduan ini mengelaborasikan berbagai informasi 
terkait jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) dari 
sejumlah sumber pustaka maupun berdasarkan 
pengamatan di lapangan, dengan fokus lokasi di 
Indonesia. Namun demikian, ketersediaan data terkait 
pertumbuhan dan hasil tegakan untuk jenis ini, 
terutama yang berasal dari hutan rakyat, relatif masih 
terbatas. Upaya pengumpulan data inventarisasi 
tanaman di lokasi penelitian juga dilakukan dengan 
mengukur pohon-pohon jabon yang ditanam di 
lahan-lahan petani di lokasi penelitian kami di 
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. 
Selain itu, informasi mengenai pertumbuhan 
tegakan jabon yang bersumber dari basis data Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan juga 
digunakan untuk keperluan analisis.

Semoga panduan ini bisa memberikan informasi yang 
berguna bagi para petani jabon dan berbagai pihak 
yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan 
penanaman pohon jenis ini. 

Haruni Krisnawati, Maarit Kallio  
dan Markku Kanninen
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1. Pendahuluan

Anthocephalus cadamba Miq., yang juga dikenal 
dengan nama jabon, merupakan jenis pohon tropis 
yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara 
termasuk Indonesia. Menurut Slik (2006), jabon telah 
ditanam di Indonesia dalam skala besar sejak tahun 
1930-an. Jenis ini juga telah dibudidayakan di Jawa 
(terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur), Kalimantan 
(terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur), Sumatera (hampir tersebar di seluruh 
provinsi), Sulawesi (hampir tersebar di seluruh 
provinsi), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) dan Papua 
(Irian Jaya) (Martawijaya dkk. 1989).

Jabon merupakan salah satu jenis pohon yang 
memiliki prospek tinggi untuk hutan tanaman 
industri dan tanaman reboisasi (penghijauan) di 
Indonesia, karena pertumbuhannya yang sangat 
cepat, kemampuan beradaptasinya pada berbagai 
kondisi tempat tumbuh, perlakuan silvikulturnya 
yang relatif mudah, serta relatif bebas dari serangan 
hama dan penyakit yang serius. Jenis ini juga 
diharapkan menjadi semakin penting bagi industri 
perkayuan di masa mendatang, terutama ketika bahan 
baku kayu pertukangan dari hutan alam diperkirakan 
akan semakin berkurang. Hutan tanaman jabon 
dalam skala besar dapat dijumpai di Provinsi 
Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah. Pada 
saat ini jabon juga banyak dibudidayakan oleh petani, 
terutama di Kalimantan dan Jawa. Di beberapa 
daerah di Jawa, jabon pada umumnya ditanam untuk 
menggantikan tanaman jati yang miskin riap setelah 
pemanenan (Nair dan Sumardi 2000).

2. Deskripsi Jenis

2.1 Taksonomi
Nama botani: Anthocephalus cadamba Miq. 
Marga: Rubiaceae 
Submarga: Cinehonoideae 
Sinonim: Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. 
Ex. Walp., Anthocephalus macrophyllus (Roxb.) Havil., 
Nauclea cadamba (Roxb.), Neolamarkcia cadamba 
(Roxb.) Bosser, Sarcocephalus cadamba (Roxb.) 
Kurz., Anthocephalus indicus A. Rich., Anthocephalus 
morindaefolius Korth.

Nama lokal/umum: 
Nama lokal di Indonesia: galupai, galupai bengkal, 
harapean, johan, kalampain, kelampai, kelempi, 
kiuna, lampaian, pelapaian, selapaian, serebunaik 
(Sumatera); jabon, jabun, hanja, kelampeyan, 
kelampaian (Jawa); ilan, kelampayan, taloh, tawa 
telan, tuak, tuneh, tuwak (Kalimantan); bance, pute, 
loeraa, pontua, suge manai, sugi manai, pekaung, 
toa (Sulawesi); gumpayan, kelapan, mugawe, sencari 
(Nusa Tenggara); aparabire, masarambi (Papua) 
(Martawijaya dkk. 1989).
Nama lokal di negara lain: bangkal, kaatoan bangkal 
(Brunei); mau-lettan-she, maukadon, yemau (Birma); 
thkoow (Kamboja); kadam, cadamba, common 
burr-flower tree (Inggris); koo-somz, sako (Laos); 
kelempayan, laran, selimpoh (Malaysia); labula 
(Papua Nugini); kaatoan bangkal (Filipina); krathum, 
krathum-bok, taku (Thailand); c[aa]y g[as]o, c[af] 
tom, g[as]o tr[aws]ng (Vietnam) (Soerianegara dan 
Lemmen 1993).

2.2 Botani
Jabon termasuk pohon berukuran besar dengan 
batang lurus dan silindris serta memiliki tajuk tinggi 
seperti payung dengan sistem percabangan yang 
khas mendatar (Gambar 1). Tinggi pohon dapat 
mencapai 45 m dengan diameter batang 100–160 
cm dan kadang-kadang berbanir hingga ketinggian 
2 m. Kulit pohon muda berwarna abu-abu dan 
mulus (Gambar 2) sedangkan kulit pohon tua kasar 
dan sedikit beralur. Daun menempel pada batang 
utama, berwarna hijau mengilap, berpasangan dan 
berbentuk oval-lonjong (berukuran 15–50 cm x 
8–25 cm) (Gambar 3). Daun pada pohon muda yang 
diberi pupuk umumnya lebih lebar, dengan posisi 
lebih rendah di bagian pangkal dan meruncing di 
bagian puncak. 

Bunga terdiri dari kepala-kepala terminal bulat tanpa 
brakteol, bertangkai harum, berwarna oranye atau 
kuning. Bunganya biseksual, terdiri dari lima bagian, 
kelopak bunga berbentuk corong. Mahkota bunganya 
gamopetal berbentuk seperti cawan. Benang sarinya 
ada lima, melekat pada tabung mahkota dengan 
filamen pendek. Buahnya merupakan buah majemuk 
(Gambar 4), berbentuk bulat dan lunak, dengan 
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Gambar 4. Buah jabon

Gambar 1. Pohon jabon berumur 4 tahun dengan 
bentuk tajuk yang khas, ditanam oleh petani setempat 
di Kalimantan Selatan

Gambar 2. Kulit batang pohon jabon muda berwarna 
abu-abu dan mulus

Gambar 3. Daun jabon yang berwarna hijau mengilap

bagian atas terdiri dari empat struktur berongga atau 
padat. Buah jabon mengandung biji yang sangat kecil, 
berbentuk kapsul berdaging yang berkelompok rapat 
bersama untuk membentuk daging buah yang berisi 
sekitar 8.000 biji. Biji kadang berbentuk trigonal atau 
tidak teratur dan tidak bersayap (Soerianegara dan 
Lemmens 1993).

2.3 Penyebaran
Jabon tumbuh secara alami di Australia, Cina, 
India, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, 
Singapura dan Vietnam. Jabon merupakan jenis 
tanaman yang disukai tidak hanya di habitat 
alaminya, tetapi juga di luar habitat alaminya. Jabon 
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juga telah berhasil diintroduksikan di Kosta Rika, 
Puerto Riko, Afrika Selatan, Suriname, Taiwan, 
Venezuela dan negara-negara subtropis dan tropis 
lainnya (Orwa dkk. 2009).

2.4 Tempat Tumbuh
Jabon merupakan tanaman pionir yang dapat tumbuh 
baik pada tanah-tanah aluvial yang lembap dan 
umumnya dijumpai di hutan sekunder di sepanjang 
bantaran sungai dan daerah transisi antara daerah 
berawa, daerah yang tergenang air secara permanen 
maupun secara periodik. Beberapa pohon jabon 
terkadang juga ditemukan di areal hutan primer. Jenis 
ini tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, terutama 
pada tanah-tanah yang subur dan beraerasi baik 
(Soerianegara dan Lemmens 1993).

Cahaya merupakan faktor yang sangat penting bagi 
pertumbuhan jabon. Pada habitat alaminya, suhu 
maksimum untuk pertumbuhan jabon berkisar 
32–42 oC dan suhu minimum berkisar 3–15,5 oC. 
Jabon tidak toleran terhadap cuaca dingin, rata-rata 
curah hujan tahunan di habitat alaminya berkisar 
1500–5000 mm. Jabon dapat pula tumbuh pada 
daerah kering dengan curah hujan tahunan sedikitnya 
200 mm (misalnya di bagian tengah Sulawesi Selatan). 
Jenis ini tumbuh baik pada ketinggian 300–800 m di 

atas permukaan laut. Di daerah khatulistiwa, jenis ini 
tumbuh pada ketinggian 0–1000 m dpl (Martawijaya 
dkk. 1989).

2.5 Karakteristik Kayu
Jabon termasuk jenis kayu daun lebar yang lunak 
(ringan). Kayu teras berwarna putih kekuningan 
sampai kuning terang; tidak dapat dibedakan dengan 
jelas warnanya dari kayu gubal (Martawijaya dkk. 
1989). Tekstur kayu agak halus sampai agak kasar, 
berserat lurus, kurang mengilat dan tidak berbau 
(Gambar 5). Kerapatan kayunya berkisar  
290–560 kg/m3 pada kadar air 15% (Tabel 1). 
Kayu jabon mudah dikerjakan baik dengan tangan 
maupun mesin, mudah dipotong dan diketam, 
serta menghasilkan permukaan kayu yang halus. 
Kayunya juga mudah dipaku, dibor dan dilem. 
Namun demikian, kayu jabon dinilai tidak tahan 
lama. Hasil uji kayu di Indonesia menunjukkan 
bahwa rata-rata kayu jabon dapat tahan kurang dari 
1,5 tahun apabila dibiarkan di atas tanah. Kayu jabon 
termasuk mudah dikeringkan dengan sedikit atau 
tanpa cacat. Untuk mencegah jamur (noda) biru pada 
permukaan kayu, kayu harus segera diolah setelah 
pemanenan, atau harus diberi perlakuan dalam waktu 
48 jam atau direndam dalam air (Soerianegara dan 
Lemmens 1993).

Tabel 1. Kerapatan kayu jabon

Kerapatan kayu (Kg/m3) Kadar air 
(%)

Referensi

Rendah Sedang Tinggi

290 420 560 15 Oey (1964)

290 465 560 15 Soerianegara dan Lemmens (1993) 

370 - 465 15 Soerianegara dan Lemmens (1993)

- 310 - 12 Soerianegara dan Lemmens (1993)

Gambar 5. Karakteristik kayu jabon
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2.6 Kegunaan
Kayu jabon dapat digunakan untuk bahan baku 
kayu lapis, konstruksi ringan, lantai, pulp dan kertas, 
langit-langit, kotak, peti, mainan, ukiran, korek 
api, sumpit dan pensil (Soerianegara dan Lemmens 
1993). Kayu jabon juga dapat dipakai untuk bahan 
pembuatan sampan dan perkakas rumah sederhana 
jika dikeringkan dengan benar. Kayu jabon juga dapat 
digunakan untuk lapisan inti atau lapisan permukaan 
vinir (kayu lapis) dan cocok pula untuk bahan papan 
partikel, papan semen dan papan blok. Pulp kadang-
kadang dicampur dengan jenis kayu lain, umumnya 
kayu yang berserat panjang.

Pohon jabon dapat berfungsi sebagai peneduh 
dan hiasan di tepian jalan dan desa-desa serta 
pelindung bagi tanaman lain pada sistem wanatani. 
Jabon juga digunakan untuk program reboisasi dan 
penghijauan; dapat memperbaiki sifat-sifat fisika 
dan kimia tanah di bawah tegakan karena serasah 
cabang, ranting dan daun-daun yang lebar dan besar 
mampu meningkatkan kandungan karbon organik 
tanah, kapasitas tukar kation dan nutrisi tanaman 
(Orwa dkk. 2009).

Ekstrak dari daun jabon dapat berfungsi sebagai 
obat kumur dan daun segarnya dapat digunakan 
sebagai pakan ternak atau kadang-kadang digunakan 
sebagai piring dan serbet. Kulit kayu yang kering 
digunakan sebagai bahan tonik dan obat untuk 
menurunkan demam. Pewarna kuning dari kulit 
akar dapat berfungsi sebagai tanin (Soerianegara dan 
Lemmens 1993).

3. Produksi Benih

3.1 Pengumpulan Benih
Produksi benih tanaman jabon biasanya dimulai 
pada umur 5 tahun. Pohon mulai berbunga pada 
umur 4 tahun. Periode berbunga biasanya sekitar 
2–5 bulan. Di Indonesia, musim berbunga umumnya 
terjadi pada bulan April-Agustus, kadang-kadang 
Maret-November dan musim berbuah terjadi pada 
bulan Juni-Agustus (Martawijaya dkk. 1989). Namun 
di negara lain musim berbunga dan berbuah baru 
dimulai beberapa bulan kemudian (Tabel 2). 

Buah jabon dikatakan sudah masak apabila 
warnanya berubah menjadi coklat gelap. Buah dapat 
dipanen dari pohon dengan cara memanjat atau 
mengumpulkan di atas permukaan tanah yang dialasi 
dengan terpal dengan cara menggoyang batang atau 
cabang pohon. 

3.2 Penyiapan Benih
Teknik khusus diperlukan untuk mengekstrak 
biji jabon dari buahnya yang tebal dan halus. Ada 
beberapa proses yang dilakukan untuk mengekstrak 
biji dari buahnya: pengeringan, penghancuran dan 
penyaringan. Buah jabon dibiarkan disimpan di 
tempat terbuka sampai membusuk, dihancurkan 
di tanah dengan tangan, dikeringkan dan disaring. 
Prosedur ini dapat meningkatkan kemurnian benih 
hingga 98% dan keberhasilan perkecambahan. 
Di Indonesia, buah dikeringkan sebelum biji 
dikeluarkan. Buah jabon biasanya dipotong menjadi 
potongan kecil dan dijemur. Buah yang kering 
dihancurkan sampai lembut dan dibersihkan dengan 
menggunakan saringan halus. Menurut Soerianegara 
dan Lemmens (1993), berat satu juta butir biji kering 
udara adalah sekitar 38-56 g. 

Tabel 2. Masa berbunga dan berbuah pohon jabon di beberapa negara

Negara Musim berbunga Musim berbuah

India Mei–Juni Januari–Februari

Indonesia April–Agustus Juni–Agustus

Laos PRD Oktober–Desember

Filipina April–Mei September–Februari

Malaysia Juni–September September–Februari

Sri Lanka September

Sumber: Jøker (2002)
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3.3 Penyimpanan dan Viabilitas Benih
Benih jabon harus disimpan di dalam wadah yang 
kering dan kedap udara. Apabila disimpan dalam 
ruangan yang dingin, benih akan tetap tahan sampai 
2 tahun dan pada suhu ambien bisa tahan sampai 6 
bulan (Jøker 2000). Menurut Martawijaya dkk. (1989), 
benih yang telah dikeringkan dan disimpan pada 
tempat yang tertutup rapat dalam ruangan yang sejuk 
dapat tahan selama 1 tahun. Laju perkecambahan 
benih segar (tanpa pengeringan) bervariasi, tetapi 
umumnya rendah sekitar 25%. Apabila penyimpanan 
benih dilakukan dalam kotak dingin dan kedap 

udara selama sekitar 2,5 bulan dapat diperoleh laju 
perkecambahan yang tinggi hingga 95%. 

4. Propagasi dan Penanaman

4.1 Penyemaian
Karena ukurannya yang kecil, benih jabon biasanya 
dicampur dengan pasir halus (1:10) dan kemudian 
ditaburkan di bedeng tabur (Jøker 2000). Alternatif 
lain, pot atau wadah garam atau merica dapat pula 
digunakan untuk menabur. Bedeng tabur harus 
ditutup oleh atap naungan dan tidak terlalu banyak 
disiram untuk menghindari penyakit lodoh (rebah 
semai). Untuk mencegah penyakit ini, bibit harus 
ditempatkan dalam ruangan yang berventilasi baik. 
Penyemprotan menggunakan fungisida ringan dapat 
juga digunakan untuk pencegahan (Soerianegara dan 
Lemmens 1993). Penaburan benih secara langsung 
di lapangan biasanya kurang berhasil karena ukuran 
biji yang kecil dan sensitif terhadap kekeringan, 
kelembapan tinggi dan sinar matahari langsung.

4.2 Persiapan Sebelum Penanaman
Perkecambahan biasanya berlangsung 2–3 minggu 
setelah penaburan. Setelah 8–12 minggu, bibit dapat 
dipindahkan ke bedeng semai atau wadah/kantong 
plastik. Media sebaiknya diberi material organik. Bibit 
siap ditanam ke lapangan setelah 6–7 bulan ketika 
tingginya sudah mencapai 30–40 cm (Gambar 6). 
Dengan perawatan yang baik, bibit kadang-kadang 
dapat ditanam di lapangan pada saat tingginya 
10–15 cm. Menurut Soerianegara dan Lemmens 
(1993), bibit yang ditanam dengan ukuran diameter 
1 cm dan telah mendapatkan naungan selama masa 
penyemaian berhasil tumbuh bagus.

4.3 Penanaman
Jabon biasanya ditanam di lapangan dengan jarak 
tanam 3–4 m × 3–4 m (Soerianegara dan Lemmens 
1993). Tetapi Martawijaya dkk. (1989) melaporkan 
bahwa jarak tanam 3 m × 2 m juga telah digunakan. 
Jarak tanam yang lebih lebar, sekitar 4–5 m × 4–5 m, 
juga umum diterapkan oleh sebagian besar petani di 
desa tempat penelitian kami di Kalimantan Selatan; 
beberapa tanaman ditumpangsarikan dengan 
tanaman buah-buahan, tanaman pangan dan karet 
(Gambar 7). Di lokasi lain di Kalimantan Selatan, 

Gambar 6. Anakan jabon

Gambar 7.  Tanaman jabon (5 m × 5 m) 
ditumpangsarikan dengan tanaman karet di lahan 
petani di Kalimantan Selatan
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tanaman jabon ditumpangsarikan dengan tanaman 
padi dataran tinggi. Penanaman lamtoro di antara 
larikan tanaman jabon juga dilaporkan memberikan 
hasil yang menjanjikan (Soerianegara dan Lemmens 
1993). Jabon juga telah terbukti menjadi pohon 
peneduh yang sangat baik bagi larikan tanaman 
Dipterocarpaceae.

5. Pemeliharaan Tanaman

5.1 Penyiangan
Jabon memerlukan intensitas cahaya tinggi untuk 
pertumbuhan bibit. Bibit jabon sangat rentan 
terhadap gulma. Oleh karena itu, daerah sekitar bibit 
perlu disiangi dari vegetasi pesaing, terutama dari 
tanaman merambat dan tanaman yang menaungi. 
Penyiangan dapat dilakukan secara manual maupun 
kimiawi. Penyiangan harus dilakukan beberapa kali 
selama beberapa tahun pertama sampai kanopi pohon 
tertutup. Jarak waktu penyiangan biasanya 3 bulan 
selama tahun pertama dan setelah itu selang 6 bulan 
(Soerianegara dan Lemmens 1993).

5.2 Pemupukan
Untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal 
pada lahan yang kurang subur, pemberian pupuk 
sangat diperlukan. Pupuk biasanya diberikan 
pada saat tanam. Tetapi beberapa petani jabon di 
Kalimantan Selatan melakukan pemupukan lebih 
dari sekali selama 2 tahun pertama pertumbuhan 

tanaman. Pupuk yang biasa digunakan adalah urea 
dan TSP. Menurut Soerianegara dan Lemmens 
(1993), pemberian pupuk urea dengan dosis 15 
gram di sekeliling setiap bibit tanaman jabon akan 
mempercepat pertumbuhan.

5.3 Penyulaman
Penyulaman diperlukan untuk mengganti bibit 
tanaman yang mati di lapangan. Penyulaman 
umumnya dilakukan dua kali selama rotasi. 
Penyulaman pertama dilakukan pada musim hujan 1 
bulan setelah tanam dan untuk yang kedua dilakukan 
pada akhir tahun kedua.

5.4 Pemangkasan
Pemangkasan cabang/ranting biasanya dilakukan 
untuk menghasilkan kayu yang bebas simpul. 
Pemangkasan juga akan memberikan akses yang 
lebih mudah terhadap tegakan dan mengurangi 
risiko kerusakan bila terjadi kebakaran. Meskipun 
demikian, pemangkasan tidak perlu dilakukan pada 
tanaman jabon karena pada masa pertumbuhan 
cabang akan rontok sendiri (Gambar 8) (Soerianegara 
dan Lemmens 1993).

5.5 Penjarangan
Penjarangan diperlukan untuk merangsang 
perkembangan tajuk yang akan meningkatkan riap 
diameter, untuk membuang pohon-pohon yang 
berkualitas rendah dan memilih pohon-pohon yang 
bagus. Penjarangan pada tanaman jabon sangat 
mudah dilakukan karena bentuk batang yang lurus 
dan indah tanpa cacat dan tajuk kecil yang teratur. 
Penjarangan harus dilakukan lebih awal mulai 
dari umur 2–4 tahun setelah tanam dan frekeunsi 
tergantung dari jarak tanam dan kualitas tempat 
tumbuh. Jumlah penjarangan yang diperlukan juga 
tergantung dari kerapatan tegakan awal, sekitar 
satu–tiga kali dalam satu rotasi. Krisnawati dkk. 
(2010) menyusun skenario penjarangan untuk hutan 
tanaman jabon dan menyarankan bahwa untuk 
tanaman dengan rotasi 15 tahun dan jarak tanam 
3 m × 2 m, tiga kali penjarangan masing-masing 
pada umur 2, 4 dan 8 tahun bisa meningkatkan 
hasil yang tinggi (dalam hal volume kayu). Pada 
tanaman dengan jarak tanam 3 m × 3 m, penjarangan 
dilakukan pada umur 2, 4 dan 7 tahun dengan rotasi 
13 tahun. Pada tanaman dengan jarak tanam yang 
lebih lebar (misalnya, 4 m × 4 m), cukup satu kali 

Gambar 8. Tanaman jabon berumur 4 tahun di lahan 
petani di Kalimantan Selatan yang menunjukkan 
pemangkasan secara alami
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penjarangan yang dilakukan pada umur 3-4 tahun 
dengan rotasi 10-15 tahun.

5.6 Pengendalian Hama dan Penyakit
Sejauh ini belum ada laporan mengenai serangan 
penyakit yang serius pada tanaman jabon di 
Indonesia. Jamur Gloeosporium anthocephali tercatat 
dapat menyebabkan defoliasi sebagian atau seluruh 
daun (Soerianegara dan Lemmens 1993). Sejumlah 
serangga sering dijumpai menyerang daun. Ngatiman 
dan Tangketasik (1987) mencatat beberapa serangga 
tak dikenal (sejenis ulat) menyerang tanaman jabon di 
Kalimantan Timur. Suratmo (1987) menyebut hama 
tersebut Margaronia sp. (Lepidoptera, Pyralidae) 
sebagai defoliator jabon. Selander (1990) melaporkan 
serangan yang berat pada tanaman percobaan jabon 
di Kalimantan Selatan oleh sejenis ulat. Meskipun 
serangan hama pada jabon umumnya memakan 
daun hingga membuat lubang parah, tetapi tanaman 
jabon umumnya mampu memulihkan diri dengan 
baik (Soerianegara dan Lemmens 1993). Intari dan 
Natawiria (1973) melaporkan sejenis belatung putih 
(larva dari beberapa kelompok kumbang) yang 
merusak akar pohon jabon berumur 1–2 tahun 
yang ditanam dengan sistem tumpangsari di Jawa. 
Pengendalian hama pohon mungkin dapat dilakukan 
dengan penyemprotan insektisida atau dengan 
fungisida untuk serangan jamur. 

6. Pertumbuhan dan Hasil

Kemampuan untuk memprediksi potensi 
pertumbuhan dan hasil tanaman jabon sangat 
diperlukan untuk perencanaan hutan tanaman. 
Beberapa sumber pustaka menyatakan bahwa jabon 
tumbuh dengan cepat (Soerianegara dan Lemmens 
1993, Orwa dkk. 2009), tetapi sangat sedikit data 
hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar prediksi 
tersebut. Informasi tentang pertumbuhan dan 
hasil yang disajikan di sini berdasarkan pada data 
awal tegakan jabon muda (sampai 5 tahun) yang 
dikumpulkan dari 92 petak temporer dari hutan 
tanaman rakyat jabon di lokasi penelitian kami di 
Kalimantan Selatan. Untuk tegakan yang berumur 
tua, informasi diambil dari data pertumbuhan 
tegakan jabon dari 26 petak contoh permanen 
yang tersebar di Jawa (dikumpulkan oleh Lembaga 
Penelitian Hutan, Bogor) dan laporan sementara oleh 
Sudarmo (1957) serta Suharlan dkk. (1975).

6.1 Laju Pertumbuhan
Hubungan antara diameter rata-rata dengan umur 
dan antara tinggi rata-rata dengan umur tegakan 
jabon jarang sekali dilaporkan. Meskipun demikian, 
hasil pengukuran petak temporer dari hutan tanaman 
rakyat di Kalimantan Selatan dapat digunakan 
untuk menggambarkan perkembangan diameter  
dan tinggi, terutama untuk tegakan muda. Untuk 
tegakan tanaman yang tua, informasi yang diperoleh 
dari database pertumbuhan petak ukur di Jawa 
dapat digunakan. 

Gambar 9. Hubungan antara diameter rata-rata dan umur (a) dan tinggi rata-rata dan umur (b) tanaman jabon 
diambil dari hasil pengukuran petak-petak temporer di Kalimantan Selatan dan petak-petak permanen di Jawa 
(titik: rata-rata hasil pengukuran, garis: nilai diambil dari tabel hasil tegakan sementara (Sudarmo 1957; Suharlan dkk. 
1975). Angka romawi menunjukkan kelas kualitas tempat tumbuh; semakin besar nilainya, semakin bagus kualitas 
tempat tumbuh. 
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Berdasarkan hasil pengukuran pohon jabon yang 
ditanam di lahan petani di Kalimantan Selatan, 
diameter rata-rata untuk tegakan jabon muda 
(kurang dari 5 tahun) berkisar 6,0–16,4 cm dengan 
diameter maksimum 25,3 cm. Tinggi rata-rata untuk 
tegakan tersebut berkisar 4,1–14,6 m dengan nilai 
maksimum 17,1 m. Di tempat lain di Kalimantan 
Selatan, diameter rata-rata tanaman jabon sampai 
dengan umur 4 tahun yang tumbuh di petak 
percobaan penanaman dilaporkan mencapai 23,9 cm 
dan tinggi rata-rata mencapai 17 m (http://www.
papadaanfoundation.com/tabel-pertumbuhan). 
Perbedaan pertumbuhan diameter dan tinggi 
ini karena pohon-pohon yang tumbuh di petak 
percobaan penanaman umumnya terpelihara dengan 
baik dan hanya beberapa pohon saja yang dipilih 
untuk diukur, sementara pohon-pohon yang ditanam 
di lahan petani kurang mendapatkan pemeliharaan.

Kisaran diameter rata-rata pohon jabon yang 
tumbuh pada tegakan berumur lebih dari 10 tahun 
di beberapa lokasi hutan tanaman di Jawa adalah 
18,6–42,3 cm dengan nilai rata-rata 29,3 cm. Di 
Jawa Barat, pohon jabon pada tegakan berumur 10,5 
tahun dilaporkan memiliki tinggi rata-rata 22 m 
dan diameter rata-rata 40,5 cm (Soerianegara dan 
Lemmens 1993). Di Sumatera Utara, jabon berumur 
16 tahun tumbuh di hutan penelitian (arboretum) 
dengan jarak tanam 2 m × 2 m, dilaporkan memiliki 
diameter rata-rata 49 cm (diameter maksimum 
70 cm) dan tinggi rata-rata 21 m (http://www/jifpro.
or.jp/Database/Database_on_Artificial_Forests/ 
Indonesia.html).

Hubungan antara diameter rata-rata dan umur dan 
tinggi rata-rata dan umur jabon dari hasil pengukuran 
petak temporer di Kalimantan Selatan dan petak 
permanen di Jawa disajikan pada Gambar 9. Secara 
umum, diameter rata-rata meningkat cukup cepat 
hingga 8-18 cm sampai tegakan berumur 5 tahun. 
Tetapi pertumbuhan mulai lambat setelah tegakan 
berumur 10 tahun dan pertumbuhan diameter mulai 
tetap setelah umur 15 tahun. Tinggi rata-rata pohon 
dalam tegakan tercatat mencapai 19,6 m untuk 
tegakan muda kurang dari 10 tahun dan setelah 10 
tahun tinggi rata-rata berkisar 17,3–30 m. Variasi 
yang cukup besar dari diameter dan tinggi ini 
mungkin disebabkan oleh perbedaan kualitas tempat 
tumbuh dan kualitas manajemen silvikultur yang 
diterapkan. Pertumbuhan tinggi dari beberapa pohon 
jabon di Kalimantan Selatan ditemukan lambat, 
terutama pada pohon-pohon yang tumbuh pada 
tegakan dengan vegetasi bawah yang cukup lebat dan 
kualitas tempat tumbuh yang jelek.

Seperti ditunjukkan pada Gambar 10, tegakan jabon 
berumur hingga 5 tahun memiliki riap diameter rata-
rata 1,2–11,6 cm per tahun dan riap tinggi rata-rata 
0,8–7,9 m per tahun. Dari nilai-nilai ini, riap diameter 
dan riap tinggi tegakan jabon di Jawa tercatat lebih 
tinggi daripada riap di Kalimantan Selatan. Di 
Kalimantan Selatan, riap diameter hanya mencapai 
1,2–4,8 cm per tahun dan riap tinggi hanya mencapai 
0,8–3,7 m per tahun. Secara umum, riap diameter 
turun sekitar 2 cm per tahun dan riap tinggi sekitar 
3 m per tahun sampai umur 10 tahun. Setelah itu 
pertumbuhan jabon turun secara signifikan.

Gambar 10. Riap tahunan rata-rata (MAI) diameter (a) dan MAI tinggi (b) tegakan jabon berdasarkan data hasil 
pengukuran petak temporer di Kalimantan Selatan dan petak permanen di Jawa (titik: rata-rata hasil pengukuran, 
garis: nilai diambil dari tabel hasil tegakan sementara (Sudarmo 1957; Suharlan dkk. 1975). Angka romawi menunjukkan 
kelas kualitas tempat tumbuh; semakin besar nilainya, semakin bagus kualitas tempat tumbuh. 
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6.2 Hubungan antara Diameter 
dan Tinggi 
Diameter dan tinggi pohon merupakan data hasil 
inventarisasi hutan yang penting untuk menduga 
volume pohon. Namun demikian, pengukuran tinggi 
pohon lebih sulit dilaksanakan dan mahal biayanya. 
Diameter umumnya diukur untuk semua pohon 
dalam petak, tetapi hanya beberapa pohon saja yang 
diukur tingginya. Oleh karena itu, hubungan antara 
diameter dan tinggi pohon penting dikuantifikasikan 
untuk dapat menduga tinggi dari pohon-pohon yang 
belum diketahui tingginya.

Ketersediaan informasi mengenai hubungan antara 
diameter dan tinggi untuk hutan tanaman jabon 
relatif masih terbatas. Dengan menggunakan data 
hasil pengukuran 797 pohon jabon yang dikumpulkan 
dari hutan tanaman rakyat di Kabupaten Tanah Laut, 
Kalimantan Selatan, kami melakukan analisis awal 
terhadap hubungan antara diameter setinggi dada 
dan tinggi pohon total jabon. Enam model nonlinier 
telah diuji coba termasuk Chapman-Richard, Curtis, 
eksponensial, Gompertz, Korf dan Patterson. Dari 
enam model tersebut, model Gompertz terbukti 

paling baik dibandingkan dengan model-model 
lainnya. Bentuk fungsional dari model terpilih adalah:

H = 1,3 + b0 exp (-b1 exp (-b2D)) 

Tabel 3 menyajikan hasil analisis model hubungan 
diameter-tinggi terpilih yang meliputi dugaan 
parameter, kesalahan baku (SE), t-statistik, nilai p, 
akar dari rata-rata kesalahan kuadrat (RMSE) dan 
koefisien determinasi yang sudah terkoreksi (R2

adj).

Seperti yang terlihat pada Gambar 10, tinggi pohon 
bertambah dengan laju yang menurun seiring dengan 
bertambahnya diameter. Perlu diingat bahwa aplikasi 
dari model ini, semua pohon dengan diameter yang 
sama dalam tegakan akan memiliki tinggi pohon 
dugaan yang sama tanpa mempertimbangkan di mana 
tegakan tersebut tumbuh. Misalnya, pohon jabon 
berdiameter 15 cm diduga memiliki tinggi 9,3 m. 
Pada kenyataannya, rentang tinggi pohon berdiameter 
15 cm berkisar antara 5 dan 13 m (Gambar 11). Hasil 
seperti ini tidak mengejutkan karena hubungan antara 
diameter dan tinggi yang ditemukan pada data yang 
digunakan untuk menyusun model sangat bervariasi, 

Tabel 3. Dugaan parameter, kesalahan baku dan nilai-nilai statistik yang terkait dengan model hubungan antara 
diameter dan tinggi pohon jabon

Parameter Dugaan SE t Pr ≥ |t| RMSE R2
adj

b0 15,239580 2,2976 6,63 < 0,0001 1,6369 0,5292

b1 2,929555 0,2346 12,49 < 0,0001

b2 0,100718 0,0202 4,99 < 0,0001

Gambar 12. Dugaan volume batang total jabon yang 
disusun berdasarkan data hasil pengukuran pohon-
pohon jabon dari hutan tanaman rakyat di Kalimantan 
Selatan (titik: hasil pengukuran, garis: model)

Gambar 11. Hubungan antara diameter dan tinggi 
jabon, berdasarkan data hasil pengukuran pohon-
pohon jabon dari hutan tanaman rakyat di Kalimantan 
Selatan (titik: hasil pengukuran, garis: model)
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dimana data dikumpulkan dari petak-petak contoh 
dengan berbagai kondisi tegakan. Hal ini juga dapat 
dijelaskan dari proporsi keragaman total dari nilai 
tinggi pohon yang diamati relatif rendah, hanya 
berkisar 52,9%. Nilai RMSE yang dihasilkan juga 
cukup tinggi, sekitar 1,64 m, lebih besar dari 1 m 
seperti yang umumnya diharapkan untuk model 
hubungan diameter-tinggi. Untuk meningkatkan 
ketelitian dugaan, disarankan untuk memasukkan 
peubah tegakan tambahan seperti kualitas tempat 
tumbuh, umur dan/atau kerapatan tegakan yang 
mungkin berpengaruh terhadap hubungan diameter-
tinggi pohon jabon.

6.3 Pendugaan Volume Batang
Pendugaan volume individu pohon merupakan 
tahapan yang penting untuk pendugaan volume 
semua pohon dalam tegakan. Meskipun demikian, 
ketersediaan model penduga volume pohon untuk 
jabon relatif belum tersedia. Untuk mendapatkan 
informasi pendugaan volume batang jabon, data 
yang sama yang telah digunakan untuk menyusun 
hubungan antara diameter dan tinggi digunakan 
untuk menganalisis model-model penduga volume. 
Volume pohon total masing-masing individu pohon 
contoh dihitung dengan menggunakan DBH dan 
tinggi pohon total dan angka bentuk batang umum 
sebesar 0,47 yang diperoleh dari data pertumbuhan 
jabon di Jawa. Persamaan volume yang menggunakan 
faktor bentuk umum (Clutter dkk. 1983, Husch dkk. 
2003), yang menggunakan hubungan antara volume 
total (V) dengan diameter (D) dan tinggi (H) secara 
bersama-sama, digunakan untuk menduga volume 
batang total:

V = a D2 H di mana a = 0,0000369 

Perkembangan volume batang total jabon yang 
diperoleh berdasarkan persamaan volume ini 
disajikan pada Gambar 12. Namun demikian, 
persamaan ini perlu diperbaharui lagi yang mencakup 
keragaman umur dan ukuran pohon. Pohon contoh 
juga perlu dibagi menurut seksi-seksi batang untuk 
mendapatkan hasil pendugaan yang lebih akurat.

6.4 Produktivitas
Apabila kerapatan tegakan (stoking) diketahui, 
prediksi diameter rata-rata dapat digunakan untuk 
menghitung bidang dasar dan volume tegakan pada 

umur tertentu guna mendapatkan gambaran tentang 
produktivitas tegakan. Pohon jabon berdiameter 50 
cm dilaporkan dapat menghasilkan kayu sebesar  
2,5–3 m3. Soerianegara dan Lemmens (1993) 
melaporkan bahwa pada rotasi 30 tahun, tegakan 
dapat mencapai tinggi rata-rata 38 m dan diameter 
rata-rata 65 cm, yang menghasilkan volume sebesar 
350 m3/ha pada akhir panen. Total produksi kayu per 
tahun termasuk dari hasil penjarangan sebesar 23 m3/
ha. Volume ini merupakan volume kayu sampai batas 
diameter ujung 7 cm.

Sudarmo (1957) menunjukkan bahwa tanaman jabon 
yang tumbuh di beberapa lokasi di Jawa mencapai 
riap volume rata-rata maksimum sebesar 20 m3/ha/
tahun pada umur 9 tahun dengan tempat tumbuh 
yang berkualitas bagus dan total volume produksi 
yang dihasilkan sebesar 183 m3/ha pada akhir rotasi. 
Pada tempat tumbuh kualitas sedang, rata-rata riap 
volume sebesar 16,1 m3/ha/tahun dapat dicapai 
dalam 9 tahun dengan total volume produksi sebesar 
145 m3/ha. Pada tempat tumbuh kualitas rendah, 
total volume produksi dalam tegakan umur 9 tahun 
adalah sekitar 105 m3/ha dan rata-rata riap volume 
maksimum sebesar 15 m3/ha/tahun mungkin baru 
dapat dicapai setelah tegakan berumur 24 tahun 
(Gambar 13). Pada umur 24 tahun, riap volume 
maksimum hanya mencapai 13 m3/ha/tahun.

Gambar 13. Riap volume tahunan rata-rata (garis lurus) 
dan riap volume berjalan rata-rata (garis putus-putus) 
menurut umur pada tiga kualitas tempat tumbuh 
tanaman jabon. Grafik dibuat berdasarkan data yang 
diambil dari tabel hasil tegakan sementara jabon 
(Sudarmo 1957), yang hanya mencantumkan tiga kelas 
kualitas tumbuh II, III dan IV, dimana semakin besar nilai, 
semakin bagus kualitas tempat tumbuh. 
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6.5 Rotasi
Periode rotasi (waktu panen) tergantung pada tujuan 
produksi. Untuk produksi kayu pulp dan korek api, 
pemanenan dapat dimulai pada umur 4–5 tahun. 
Sebuah pabrik korek api di Sumatera Utara, misalnya, 
menanam jabon dengan rotasi 4 tahun pada tegakan 
yang mendapatkan perlakuan pemupukan yang optimal 
(Soerianegara dan Lemmens 1993). Untuk produksi 
kayu, pemanenan dapat dilakukan pada umur 10 
tahun, terutama jika pohon telah mencapai diameter 
minimal 50 cm. Di Filipina, rotasi ekonomi yang 
diterapkan di hutan tanaman jabon adalah 5 tahun 
untuk produksi kayu pulp dan 7 tahun untuk produksi 
ganda kayu gergajian dan bubur kayu (Soerianegara dan 
Lemmens 1993).

Panjang rotasi dapat ditentukan dari waktu yang 
dibutuhkan oleh tegakan untuk mencapai riap volume 
tahunan rata-rata maksimum. Di Indonesia, Sudarmo 
(1957) memprediksi bahwa tanaman jabon dapat 
mencapai riap volume tahunan rata-rata maksimum 
kira-kira pada umur antara 8 dan 24 tahun, tergantung 
pada kualitas tempat tumbuh (Gambar 13). Nilai ini 
merupakan riap volume kayu sampai batas diameter 
ujung 7 cm. Krisnawati dkk. (2010) menyusun skenario 
manajemen hutan tanaman jabon dan menyarankan 
bahwa rotasi optimum bervariasi antara 10 dan 20 
tahun, tergantung dari kerapatan tegakan awal dan 
kualitas tempat tumbuh. Pada areal hutan tanaman 
jabon milik Perhutani di Jawa (Perum Perhutani 1995) 
rotasi ekonomis tanaman jabon ditetapkan sekitar 
20 tahun.
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CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang 
berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 
15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International (Consultative Group on 
International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di 
Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

Panduan ini mengelaborasikan berbagai informasi terkait ekologi dan silvikultur Anthocephalus 
cadamba Miq., dengan fokus wilayah di Indonesia. Panduan ini juga mencakup informasi 
pertumbuhan dan hasil dari beragam sumber pustaka maupun berdasarkan pengukuran 
tegakan petani di lokasi penelitian kami di Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga berdasarkan 
data pertumbuhan tegakan yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan. Panduan ini merupakan salah satu dari lima panduan yang dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi dalam usaha penanaman pohon rakyat untuk lima jenis pilihan 
di Indonesia. Keempat jenis lainnya adalah: Acacia mangium Willd., Aleurites moluccana (L.) Willd., 
Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen dan Swietenia macrophylla King. 

Kegiatan penanaman pohon sudah lama dilakukan oleh para petani di Indonesia, baik di lahan 
milik maupun di lahan desa. Berbagai pihak telah menggalakkan kegiatan ini dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani, kelestarian lingkungan dan pasokan kayu industri. Kegiatan 
penanaman pohon pada oleh petani umumnya dapat terlaksana, namun seringkali dilakukan tanpa 
bantuan teknis. Kebanyakan petani kurang memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan dalam 
mengelola tanaman dengan benar, sehingga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dari 
tanaman tersebut mungkin tidak optimal. Produktivitas hutan tanaman rakyat dapat ditingkatkan 
dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola tanaman, termasuk 
pemilihan jenis berdasarkan kesesuaian lahan, manajemen silvikultur untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas tinggi, dan pencegahan hama dan penyakit. 
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