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ABSTRAK
Bambu merupakan salah satu jenis tanaman yang mempunyai banyak keunggulan baik dari segi ekologi, ekonomi dan
budaya. Tanaman bambu memiliki nilai konservasi tinggi diantaranya cepat tumbuh, sebagai sumber penghasilan
masyarakat pedesaan,bahan makanan serta, dapat mengendalikan erosi dan tanah longsor. Tanaman bambu sangat tepat
digunakan oleh komunitas Banten Creative Community (BCC) yang memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian
seperti merehabilitasi lahan kritis, mengkonservasi tanah miring atau lereng dan dapat meningkatkan penyimpanan
cadangan air bawah tanah dan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui
pemanfaatan nilai tambah hasil hutan secara ekonomis dan pelestarian hutan rakyat bambu. Penelitian dilaksanakan di
Kelurahan Kagungan, Kecamatan Ciomas Pandarincang, Kabupaten Serang - Banten pada bulan April sampai dengan
bulan Juni 2015 dengan menggunakan metode survei dengan cara melakukan observasi di lapang, wawancara terstruktur
dengan responden sebanyak 23 orang yang memanfaatkan bambu untuk berbagai produk yang meningkatkan nilai
ekonomis bambu. Pelestarian bambu di daerah Ciomas Pandarincang Serang – Banten dilakukan dengan cara menanam
kembali bambu melalui budidaya menggunakan stek dan kultur jaringan (masih dalam taraf percobaan). Rata-rata nilai
tambah bambu yang dihasilkan pengolah kap lampu sebesar 0,795 miniatur rumah sebesar 0,79 dan alat tulis menulis
sebesar 0,65.
Kata Kunci : Banten Creative Comunity, Bambu, Pelestarian, dan Nilai Tambah

IN THE ROLE OF BANTEN CREATIVE COMMUNITY
PRESERVATION AND BAMBOO ADDED VALUE EFFORT
ABSTRACT
Bamboo is one kind of plant that has many advantages both in terms of ecology, economy and culture. Bamboo plant has a
high conservation value such rapidly growing, as a source of income to rural communities, as well as food ingredients, can
control erosion and landslides. Bamboo plant is very appropriate for use by communities Banten Creative Community (BCC),
which contributes to conservation efforts such as the rehabilitation of degraded land, conserve soil or slope sloping and can
improve storage underground water reserves and and increase of incomes. The purpose of the research was to examine the
use of value-added forest products economically and the people of bamboo forest conservation. Research conducted in the
Village Kagungan, District Ciomas Pandarincang, Serang District - Banten in April to June 2015 by using the survey method
by conducting observations in the field, structured interviews with respondents as many as 23 people who use bamboo for a
range of products that enhance the economic value bamboo. Preservation of bamboo in the area Ciomas Pandarincang Serang
- Banten done by replanting bamboo through cultivation using cuttings and tissue culture (still in experimental stage). The
average value added generated bamboo lampshade processing of 0,795 miniature house at 0.79 and stationery at 0.65.
Keywords: Bantam Creative Community, Bamboo, Wildlife, and Value Added
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PENDAHULUAN
Propinsi Banten memiliki hutan yang
cukup luas dan kawasan hutan di Propinsi Banten
oleh Kementerian Kehutanan mengacu pada
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No : 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999
tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan
Propinsi Jawa Barat serta SK penunjukan parsial.
Luas kawasan hutan dan perairan yang termasuk
wilayah Propinsi Banten adalah seluas ±
253.218,27 ha, sedangkan luas daratan kawasan
hutannya mencapai 208.161,27 ha. Namun
bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk,
kualitas dan kuantitas hutan terus mengalami
pengurangan luasan karena terjadinya penebangan
pohon dan pengalihan fungsi hutan untuk
kepentingan masyarakat.
Bambu salah satu tanaman yang dapat
ditanam untuk mencegah kerusakan hutan,
mengkonservasikan lahan yang telah gundul akibat
penebangan. Pertumbuhan rumpun bambu yang
sangat cepat, toleransinya terhadap lingkungan
sangat tinggi, memiliki kemampuan memperbaiki
sumber tangkapan air, sangat efektif serta dapat
mencegah erosi apabila ditanam di lereng gunung,
di tepi jurang, tebing dan tepi sungai, bambu
termasuk jenis tanaman yang mudah ditanam dan
dapat tumbuh pada semua jenis tanah (Yani, 1994).
Pemanfaatan bambu oleh masyarakat
Ciomas Pandarincang Serang-Banten melalui
kegiatan komunitas Banten Creative Community
(BCC) yang memberikan kontribusi terhadap
upaya pelestarian dan peningkatan pendapatan
masyarakat. Komunitas ini mampu menjadikan
tanaman bambu sebagai suatu komoditas yang
memiliki nilai jual cukup tinggi melalui kerajinan
tangan dan melakukan upaya pelestarian bambu
melalui beberapa penanaman di lahan kritis.
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pelestarian hutan
rakyat bambu dan peningkatan nilai tambah hasil
hutan bambu di daerah Ciomas Pandarincang
Serang-Banten.
Hipotesis

Pelestarian dan hasil hutan rakyat
bambu dapat meningkatkan nilai tambah produk
bambu di daerah Ciomas Pandarincang SerangBanten.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan
Kagungan, Kecamatan Ciomas Pandarincang,
Kabupaten Serang, Propinsi Banten. Pelaksanaan
penelitian pada bulan Maret sampai dengan bulan
Mei 2015.
Alat dan Obyek

Peralatan
yang
digunakan
dalam
penelitian ialah kamera untuk dokumentasi, soil
tester untuk mengukur pH tanah, thermometer
untuk mengukur suhu, hygrometer untuk
mengukur kelembaban tanah. Obyek yang diamati
ialah hutan rakyat bambu dan hasil hutan non kayu
bambu setempat, serta anggota Banten Creative
Community.
Rancangan
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode survey untuk mendapatkan data
primer dan data sekunder. Penentuan responden
ditentukan secara sengaja (Purposive Sampling)
sebanyak 23 orang dari 30 orang anggota populasi
untuk mengetahui karakteristik responden,
budidaya bambu, pendapatan dan keuntungan
pemanfaatan hasil hutan non kayu bambu secara
ekonomis terdiri dari dari biaya produksi, jumlah
tenaga kerja, upah tenaga kerja dan harga produk.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari Instansi
terkait dan studi literatur.
Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan melalui beberapa
tahapan sebagai berikut:
1. Survei awal dilakukan untuk mengetahui
kondisi umum lokasi penelitian.
2. Pengamatan suhu, pH tanah dan kelembaban
untuk mengetahui kondisi ekologis hutan
rakyat bambu.
3. Wawancara terhadap masyarakat pengelola
hutan rakyat bambu untuk mengetahui kondisi
sosial ekonomi responden dan pemanfaatan
hasil hutan non kayu bambu secara ekonomi
menggunakan daftar pertanyaan terstruktur.
4. Pengamatan secara langsung untuk mengetahui
teknik budidaya bambu.
5. Penentuan jumlah responden Banten Creative
Community ditentukan dengan menggunakan
rumus Slovin dalam Riduwan (2005) sebagai
berikut:
n=
N
1 + (N x e2)
Keterangan:
n : Number of samples (jumlah sampel).
N : Total population (jumlah seluruh anggota
populasi).
E : Error tolerance (toleransi terjadinya galat,
taraf signifikansi
Untuk sosial dan pendidikan lazimnya 0,1).
Pengamatan
1. Kondisi umum lokasi, suhu, pH tanah dan
kelembaban di sekitar kawasan.
2. Karakteristik responden yang meliputi umur,
Kasmirius, Peran Banten Creative Comunity Dalam Pelestarian Dan Upaya
tingkat pendidikan, pekerjaan dan kepemilikian
lahan.
3. Output, input bahan baku, input tenaga kerja,
harga produk, upah tenaga kerja, pendapatan
dan keuntungan.

4. Teknik budidaya bambu.
Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini ialah: analisis kualitatif dan
kuantitatif. Perhitungan secara ekonomis dengan
menegetahui pemanfaatan hasil hutan non kayu
bambu seperti tertera pada Tabel 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Lokasi
Kelurahan Kagungan yang merupakan
lokasi penelitian termasuk dalam wilayah
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang dengan
luasan 2.588 ha. Kabupaten Serang merupakan
salah satu dari delapan kabupaten/kota di Propinsi
Banten, terletak diujung barat bagian utara Pulau
Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang
menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau
Jawa dengan jarak ± 70 km dari kota Jakarta,
Ibukota Negara Indonesia.
Pada tanggal 17 Juli 2007 Kabupaten
Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan
Kabupaten Serang. Luas wilayah secara
administratif tercatat 1.467,35 km² yang terbagi
atas 28 wilayah kecamatan dan 320 desa. Secara
Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada
koordinat 5°50’ sampai dengan 6°21’ Lintang
Selatan dan 105°0’ sampai dengan 106º22’ Bujur
Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari
utara keselatan adalah sekitar 60 km dan jarak
terpanjang dari barat sampai timur adalah sekitar
90
km,
sedangkan
kedudukan
secara
administratif berbatasan dengan : a). Sebelah utara
dibatasi dengan Kota Serang dan Laut Jawa, b).
Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang,
c). Sebelah barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan
Selat Sunda, d. Sebelah selatan dibatasi oleh
Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Tanah merupakan media tumbuh alami
yang menyediakan makanan (unsur hara) bagi
kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan (tanaman),
mampu berproduksi optimal berkesinambungan,
agar kualitas tanah tetap terjaga. Pengukuran pH
tanah menggunakan soil tester penting untuk
mengetahui derajat keasaman tanah guna
menggambarkan kualitas tanah yang baik maupun
kurang baik, kriteria penilaian sifat keasaman
tanah

No
I.
1
2

Output, Input dan Harga
Output, Input dan Harga
Output
(Unit periode waktu)
Input bahan baku
(Unit periode waktu)

3
4
5
6
7
II.
8
9
10
11
12
13

Input tenaga HK

(Rp/unit periode
waktu)
Faktor konversi
(1) / (2)
Koefisien tenaga kerja
(2) / (2)
Harga produk
(Rp/unit)
Upah tenaga kerja
(Rp/periode waktu)
Pendapatan dan Keuntungan
Input bahan baku
(3) X (6)
Input lainnya
(10)-(8)-(9)
Nilaiproduksi
(11)/(10)
Nilai tambah Rasio nilai
(5)/(7)
tambah %
(12)/(11)
Pendapatan tenaga kerja
(11)-(12)
pangsa tenaga kerja %
Keuntungan pengolah
(13)/(10)
tingkat keuntungan %

mulai dari 0% - 7%, dalam pengolahan
tanah dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah,
berakibat menurunkan produktivitas tanaman. Data
di lapangan membuktikan bahwa tingkat keasaman
tanah pada lokasi penelitian berkisar antara ± 5,6%
- 7%, hal ini mengindikasikan tanah di lokasi
penelitian mengalami penurunan kesuburan,
kekeringan dan dapat memengaruhi pertumbuhan
tanaman di sekitarnya dengan suhu antara 25-32°C
dan kelembaban 16-23oF.
Karakteristik Responden
Banten Creative Comunity
Banten Creative Community merupakan
sebuah komunitas independen yang bergerak
dibidang kegiatan pemberdayaan masyarakat,
pelestarian hutan bambu, akademi bambu dan
kreativitas di Banten. Banten Creative Community
didirikan pada tahun 2008 oleh Mukoddas
Syuhada untuk memperjuangkan visi kemandirian
secara ekonomi, lingkungan dan energi bagi
kampung-kampung di Indonesia.
Kegiatan
dibidang
pemberdayaan
masyarakat meliputi membangun desa bina
masyarakat, mensosialisasikan bambu pada murid
SD hingga Perguruan Tinggi, memamerkan hasil
kreativitas bambu pada tingkat nasional dan
penanaman bambu diberbagai lahan. Banten
Creative Community memiliki beberapa anggota
yang dipercaya dan diberi tanggungjawab untuk
mengurus seluruh program kerja yang berkaitan
dengan organisai antara lain Usep Mujani sebagai
presiden BCC, Rifqi R Hidayatullah sebagai
Sekretaris Jenderal BCC, Nong Kiki Ulfah sebagai
Deputi Promosi dan Kerjasama, Faturahman
sebagai Deputi Produksi dan Ekonomi Kreatif,
Endang Priyatna sebagai Deputi Pelatihan dan
Pemberdayaan Bambu, Febri Setiadi sebagai
Deputi Advokasi dan Dwi Gusrianto sebagai
Deputi Humas.
Umur responden
Berdasarkan hasil wawancara dengan
responden anggota Banten Creative Community
diperoleh informasi bahwa umur responden antara
22-67 tahun. Distribusi umur responden secara
lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Distribusi responden Banten Creative
Community berdasarkan umur, 2015.
No
1.
2.
3.
4.
5.

Komposisi umur
(Tahun)
22-31
32-41
42-51
52-61
62-67
Jumlah

Jumlah responden
(orang)
9
4
6
3
1
23

Persentase
(%)
35
20
30
10
5
100

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2015
Tabel 2 dapat diketahui bahwa mayoritas
responden Banten Creative Community yang
berusia 22-31 tahun sebanyak 9 orang (15%), lebih
banyak daripada usia diatasnya, kemudian pada
usia 22-67 tahun merupakan usia produktif dan
atau usia bekerja total 19 orang (95%), baik yang
bekerja maupun atau yang masih mau dan mampu
untuk mencari pekerjaan sebesar 95% atau
sebanyak 19 orang, sedangkan responden yang
berusia 22-31 tahun merupakan usia yang relatif
tinggi memiliki semangat untuk bekerja.
Masyarakat produktif yaitu masyarakat yang telah
memiliki kemampuan untuk bekerja dan
menghasilkan sesuatu atau telah mandiri dan telah
memiliki tanggungjawab untuk memenuhi
kebutuhan keluarga.
Tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan sangat menentukan
bagaimana kesadaran masyarakat terhadap
berbagai program yang mengarahkan masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
(perekonomian) dan mengarahkan kehidupan
masyarakat. Data yang diperoleh mengenai tingkat
pendidikan responden Banten Creative Community
dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Distribusi responden Banten Creative
Community
berdasarkan
tingkat
pendidikan, Tahun 2015.
No.
1
2
3
4

Tingkat
Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
Perguruan Tinggi
Jumlah

Jumlah responden
(orang)
8
6
7
2
23

Presentase
(%)
30
30
30
10
100

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2015

Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat
pendidikan
responden
Banten
Creative
Comunitydari tingkat SD sampai SLTA masingmasing 6-8 orang (30%) sedangkan Perguruan
Tinggi2 orang (10%). Hal ini menunjukkan bahwa
responden Banten Creative Community memiliki
kesadaran yang tinggi untuk menuntut ilmu sampai
ke tingkat sarjana. Ternyata responden yang
memiliki tingkat pendidikan menengah sangat
mudah untuk diajak berkerjasama dalam kegiatan
yang dianjurkan dan selalu mendukung.

Salah satu faktor yang mendorong
jalannya proses perubahan adalah tingkat
pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan
masyarakat responden, maka akan semakin cepat
menekan perubahan sosial ke arah yang lebih baik,
sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan
maka semakin rendah pula pemahaman untuk
mengalami perubahan bahkan akan mengarah pada
tingginya gangguan sosial. Hasil wawancara
dengan responden dan pengamatan di lapangan
menunjukan bahwa tingkat pendidikan sangat
memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam
upaya konservasi melalui budidaya bambu untuk
pemanfaatan hasil hutan non kayu bambu yang
semakin meningkat.
Jenis pekerjaan
Jenis pekerjaan responden Banten
Creative Comunity adalah petani, PNS, pedagang
dan buruh.Jenis pekerjaan responden Banten
Creative Community disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Distribusi responden Banten Creative
Community,
berdasarkan
jenis
pekerjaan, Tahun 2015.
No
1
2
3
4

Jenis Pekerjaan
Petani
PNS
Pedagang
Buruh
Jumlah

Jumlah responden
(orang)
1
2
4
16
23

Presentase
(%)
5
5
10
80
100

Sumber : Olahan Data Primer,Tahun 2015

Tabel 4 diketahui bahwa jenis pekerjaan
responden Banten Creative Community sebagai
buruh dengan jumlah 16 orang (80%) terbanyak
dibandingkan jenis pekerjaan lain. Buruh
merupakan jenis pekerjaan utama responden
Banten Creative Community. Selanjutnya, sebagai
pedagang 4 orang dan petani 1 orang serta PNS 2
orang, sedangkan yang memanfaatkan hasil hutan
non kayu bambu untuk dijadikan bahan bangunan
rumah, mebel, kursi, meja, souvenir, miniatur dan
peralatan dapur.
Luas kepemilikan lahan bambu
Lahan yang dimiliki Banten Creative
Community sebagian besar digunakan untuk
menanam bambu. Biasanya kegiatan bertanam
bambu tergantung kondisi fisik bambu yang telah
ditanam beberapa waktu lalu dan memperhatikan
kondisi alam sekitar. Luas kepemilikan lahan
hutan bambu yang dimiliki disajikan pada Tabel 5.

Kasmirius, Peran Banten Creative Comunity Dalam Pelestarian Dan Upay

Tabel 5. Distribusi
luas kepemilikan lahan
bambu responden, Banten Creative
Community, Tahun 2015.
No

Luas Lahan (Ha)

Jumlah responden

Presentase

1
2
3

1-5
6-10
11-17
Jumlah

(orang)
12
10
1
23

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2015

(%)
55
40
5
100

Tabel 5 diketahui
bahwa responden
Banten Creative Community sebanyak 55%
memiliki luas lahan 1-5 ha, selanjutnya yang
memiliki lahan 6-10 sebanyak (40%) dan yang
memiliki 11-17 ha sebanyak
(5%). Hasil
wawancara terhadap responden diketahui bahwa
luas lahan yang dimiliki bervariasidan kepemilikan
lahan cukup luas, akan tetapi kebutuhan batang
bambu untuk industri berbasis bahan baku bambu
belum mencukupi sehingga, responden masih
membeli bambu dari daerah lain guna memenuhi
kebutuhan dalam pembuatan produk bambu. Hal
ini disebabkan oleh pertumbuhan rumpun bambu
yang kurang optimal.
Pendapatan Responden
Pendapatan responden adalah hasil yang
diperoleh dari penjualan barang sebagai imbalan
atas jasanya untuk pembuatan suatu produk.
Pendapatan yang diperoleh responden sebesar Rp.
100.000 sampai 200.000 per hari, artinya
responden hanya akan dibayar saat bekerja
sehingga total pendapatan responden per bulan
tergantung pada jumlah hari kerja. Pendapatan
responden secara lengkap dapat dilihat pada Tabel
6.
Tabel 6. Tingkat pendapatan (per hari) responden,
Banten Creative Community, Tahun
2015.
No
1
2
3

Pendapatan
responde (Rupiah)
100 – 115
120 – 140
150 - 200
Jumlah

Jumlah responden
(orang)
10
9
4
23

Presentase
(%)
50
30
20
100

Sumber: Olahan Data Primer,Tahun 2015

Tabel 6 dapat diketahui bahwa untuk
menghasilkan aneka jenis produk bambu
responden memperoleh pendapatan per hari Rp
100.000 - Rp 115.000 sebanyak 10 orang (50%),
yang memperoleh pendapatan per hari Rp 120.000
- Rp 140.000 sebanyak 9 orang (30%) dan yang
memperoleh pendapatan per hari Rp 150.000-Rp
200.000 sebanyak 4 orang (20%). Responden yang
memperoleh pendapatan per hari Rp 150.000 - Rp
200.000 adalah responden yang terlibat dalam
kegiatan pameran aneka produk bambu selain dari
hasil kegiatan rutin. Dalam satu bulan responden
hanya bekerja kurang lebih 20-26 hari. Salah satu
penyebab yang mengurangi jumlah hari kerja
responden antara lain karena sakit dan kepentingan
masing-masing responden. Pendapatan responden per
bulan berkisar Rp 2.000.000- Rp2.300.000 (dari
pendapatan per hari sebesar Rp 100.000- Rp115.000),

kemudian dari pendapatan per hari senilai Rp 120.000Rp 140.000, total pendapatan per bulan sebesar kurang
lebih Rp 2.400.000- Rp 3.120.000 dan dari responden
yang pendapatan per hari sebesar Rp 150.000-Rp
200.000, total pendapatan per bulan kurang lebih
sebesar Rp 3.000.000- Rp 3.900.000.
Pelestarian Hutan Rakyat Bambu
Hutan rakyat bambu mempunyai manfaat
yang sangat penting bagi budidaya, lingkungan dan
kehidupan manusia sehingga perlu
dijaga
kelestariannya, untuk mempertahankan manfaat
ekonomi dan ekologisnya. Mengingat keberadaan
budidaya hutan rakyat bambu perlu dikembangkan
lebih baik lagi. Hutan rakyat bambu perlu
memperhatikan beberapa faktor, misalnya faktor
manusia.
Bentuk pelestarian hutan bambu yang
dilakukan melalui penanaman kembali bambu
pada lahan kritis sekaligus sebagai tanaman
penghijau guna sebagai pengendali erosi dan
konservasi air, selain itu untuk menyediakan bahan
baku bambu secara kontinyu.
1. Bambu dikembangkan di tebing-tebing, sungai,
tanah perbukitan dan tanah kosong lainnya guna
sebagai upaya pengendalian tanah longsor dan
banjir.
2. Bambu hias dikembangkan di taman kota,
pekarangan rumah untuk menambah keindahan,
tepi lapang, tepi jalan, halaman sekolah.
3. Bambu dikembangkan pula pada lingkungan
industri dan lingkungan perumahan sebagai
upaya penanggulangan polusi udara dan
kebisingan.
Kegiatan yang dilakukan responden
Banten Creative Community untuk tetap menjaga
kelestarian hutan rakyat bambu ialah dengan cara
persemaian dan kultur jaringan. Jenis-jenis bambu
yang disemaikan antara lain bambu betung
(Dendrocalamus
asper),
bambu
hitam
(Gigantochloa antroviolaceae) dan bambu apus
(Gigantochloa apus) sedangkan pembibitan secara
kultur jaringan masih dilakukan tahap percobaan
untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan.
Bambu dapat dikembangkan melalui cara
stek batang, stek cabang dan akar atau tunas. Pada
kegiatan pembibitan bambu, umur batang bambu
yang dijadikan bibit antara1,5 tahun sampai 2
tahun. Sedangkan umur bibit atau stek anakan
bambu yang siap ditanami antara1,5 bulan sampai
2 bulan. Penanaman bambu menggunakan jarak
tanam 1x1 msampai 5x5 m disesuaikan dengan
40
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luasKonservasi
areal yang
akan Hutan
ditanami.
Ukuran
lubang
tanam untuk penanaman yaitu lebar ± 30 cm
sesuaikan dengan besar kecil bibit dan kedalaman
lubang 30 cm.
Langkah-langkah pelaksanaan budidaya
bambu yaitu:

1. Pemotongan bambu,dilakukan pada batang
yang memiliki kematangan menengah (tidak
terlalu tua atau tidak terlalu muda) dan
dipotong dari cabang utama dengan membuang
bagian atas meninggalkan 2-3 ruas.
2. Ukuran potongan bambu sekitar 30cm,
kemudian menanam potongan-potongan bambu
secara vertikal baik di polybag maupun di
media tanam, denganmenempatkan sedemikian
rupa sehingga salah satu ruas bambu berada di
bawah permukaan tanah dan setidaknya satu
atau dua buku di atas permukaan.
3. Pertumbuhan tunas pertama dan perakaran akan
muncul 3-5 minggu setelah tanam.
Kondisi persemaian bibit bambu dapat dilihat pada
Gambar 1.

Kegiatan pemeliharaan tanaman bambu
meliputi penyiangan dan pembersihan tanaman
dan lingkungan sekitar area tanam, pemupukan,
pemangkasan untuk merapikan rumpun yang
sudah mulai tumbuh tinggi, dan penjarangan.
Upaya perawatan biasa bervariasi tergantung
pada usia tanaman.

Gambar 2. Kegiatan penanaman bambu
(Dokumentasi peneliti, Tahun 2015)

Gambar 1. Kebun persemaian bambu
(Dokumentasi peneliti, Tahun 2015)
Penanaman BambuSebagaiUpayaPelestarian
Penanaman bambu, dapat dilakukan
dilahan gundul serta kritis karena bambu memiliki
sistem perakaran yang rapat sehingga dapat
mencegah
erosi,
Perakaran
bambu
bisa
menguatkan tanah di lereng gunung dan daerah
aliran sungai sehingga tidak terjadi longsor dan
erosi Tanaman bambu mempunyai fungsi ekologis,
tetapi juga ekonomis dan estetika.Bambu tidak
hanya mampu mensejahterakan masyarakat yang
mengembangkannya.
Langkah-langkah penanaman bambu
1. Pembuatan lubang sebagai media tanam
dengan ukuran lebar 15 cm dan kedalaman 30
cm.
2. Pemindahan bibit bambu dari persemaian
kelokasi penanaman
3. Penanaman bambu pada lubang yang telah
disediakan, dan disirami dengan air. Pupuk
atau kompos dan lapisan mulsa diberikan di
sekitar tanaman. Daun dan cabang yang baru
akan tumbuh dari ruas-ruas bambu dan pada
awal musim hujan akan tumbuh tunas baru dari
rimpang tersebut.
4. Perawatan tanaman bambu, pohon bambu
membutuhkan pemeliharaan atau perawatan
yang tepat agar bisa tumbuh dengan baik.

Manfaat Bambu Dari Segi Ekologis Maupun
Ekonomis
Bambu merupakan tumbuhan yang
banyak memiliki manfaat tidak hanya bagi
masyarakat sekitar kawasan namun juga bagi
satwa liar. Sedangkan bagi masyarakat disekitar
kawasan, bambu memiliki manfaat ekologis karena
bambu memiliki sistem perakaran serabut dengan
akar rimpang yang kuat. Karakteristik perakaran
bambu memungkinkan tanaman bambu menjaga
sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air,
sehingga dapat digunakan sebagai tanaman
konservasi.
Rumpun bambu juga berfungsi sebagai
tempat untuk perlindungan ataupun migrasi
sementara dari hewan-hewan kecil seperti jenis
burung- burung dan tupai untuk berlindung dari
serangan predator. Bambu juga merupakan
tanaman kehutanan untuk mengendalikan erosi dan
menstabilkan lingkungan sekitar hutan.
Bambu mempunyai nilai ekonomis yang
meyakinkan, budaya masyarakat menggunakan
bamboo dalam berbagai aktivitas kehidupan
sehingga bamboo dapat dikategorikan sebagai
Multipurpose Tree Spesies (MPTS: jenispohon
yang serbaguna).Pemanfaatan bambu secara
tradisional masih terbatas sebagai bahan bangunan
dan kebutuhan keluarga lainnya (alat rumah tangga,
kerajinan, alat kesenian seperti angklung, calung,
suling, gambang, bahan makanan seperti rebung
Kasmirius, Peran Banten Creative Comunity Dalam Pelestarian Dan Upay
dll).
PeningkatanNilai Tambah Hasil Bambu
Bambu merupakan kelompok hasil hutan
non kayu yang memiliki nilai ekonomi cukup
tinggi dan berpotensi untuk mensubsitusi
penggunaan kayu sebagai bahan bangunan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang
perekonomian. Industri berbasis bahan baku
bambu dapat dijadikan berbagai produk seperti
miniatur rumah, tempat alat tulis menulis, kap
lampu, asbak rokok, souvenir, dan lain sebagainya.

Gambar 3. Proses pengolahan bambu menjadi
miniatur rumah
(Dokumentasi peneliti, Tahun 2015)
Beberapa produk hasil olahan bambu
yang memiliki nilai tambah untuk meningkatkan
kesejahteraan responden di Kelurahan Kagungan
sbb:
Kap lampu
Kap lampu merupakan suatu produk yang
dihasilkan dari bambu dengan proses yang
sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan analisis
nilai tambah yang diperoleh untuk kap lampu
sebanyak 8 produk, menggunakan input bahan
baku bambu sebanyak 1 batang, dengan input
tenaga kerja rata-rata 1 hari kerja (HK), dengan
upah tenaga kerja rata-rata Rp. 100.000 per hari,
harga bahan baku bambu rata-rata Rp. 8.000 per
batang. Biaya tambahan (input lainnya) rata-rata
ialah sebesar Rp. 15.000 per batang. Data yang
diperoleh tentang pendapatan dan keuntungan
produk kap lampu dapat disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Analisis rata-rata nilai tambah pada
pengolahan bambu menjadi kap lampu,
Tahun 2015.
I.

Variabel
Output, Input dan Harga

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Output (produk/hari)
Input bahan baku (batang/hari)
Input tenaga (HK)
Faktor konversi (1) / (2)
Koefisien tenaga kerja (3) / (2)
Harga produk (Rp/Produk)
Upah tenaga kerja (Rp/HK)

8
1
1
8
1
75.000
100.000

II.

Pendapatan dan Keuntungan

8.
9.
10.
11.

Input bahan baku (Rp/batang)
Input lainnya (Rp/Kg)
Nilai produksi (4)x(6)
Nilai tambah (10)-(8)-(9)

8.000
15.000
600.000
577.000

12.
13.

Rasio nilai tambah %(11)/(10)
Pendapatan tenaga kerja (5)x(7)
Pangsa tenaga kerja % (12)/(11)
Keuntungan pengolah (11)-(12)
Tingkat keuntungan % (13)/(10)

Sumber: Data Primer, Tahun 2015

0,96
100.000
0,17
477.000
0,795

Tabel 7 dapat diketahui bahwa rata-rata
nilai tambah yang diperoleh pengolah batang
bambu untuk produk kap lampu sebesar
Rp.577.000 (0,96%) per batang, nilai tambah
diperoleh dari pengurangan nilai produksi, input
bahan baku dan biaya input lainnya. Tenaga kerja
ialah para pekerja yang secara langsung maupun
tidak langsung terlibat dalam proses produksi
dinyatakan dalam hari kerja. Hasil pengamatan di
lapang menunjukkan bahwa terdapat tenaga kerja
yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan
batang bambu hingga menjadi sebuah produk.
Pendapatan tenaga kerja rata-rata ialah sebesar Rp
100.000 (0,17%), hasil dari koefisien tenaga kerja
dikalikan dengan upah tenaga kerja. Keuntungan
ialah hasil yang didapat dari nilai tambah
dikurangi dengan imbalan tenaga kerja yang
diberikan. Keuntungan pengolah batang bambu
rata-rata ialah sebesar Rp. 477.000 (0,79%) per
batang.

Gambar 4. Pengolahan bambu menjadi kap lampu
(Dokumentasi peneliti, Tahun 2015)
Miniatur rumah
Berdasarkan hasil perhitungan analisis
nilai tambah yang diperoleh miniatur rumah
sebanyak 3 produk, menggunakan input bahan
baku bambu sebanyak 1 batang, dengan input
tenaga kerja rata-rata 1 hari kerja (HK), dengan
upah tenaga kerja rata-rata Rp. 100.000 per hari,
harga bahan baku bambu rata-rata Rp. 13.000 per
batang. Biaya tambahan (input lainnya) rata-rata
ialah sebesar Rp 8.000 per produk.Data yang
diperoleh
berdasarkan
nilaiIlmu
tambah
produk
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miniatur rumah dapat disajikan pada Tabel 8
berikut.
Tabel 8. Analisis
rata-rata
nilai
tambah
pengolahan bambu menjadi miniatur
rumah, Tahun 2015.
I.

Variabel
Output, Input dan Harga

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.

Output (produk/hari)
Input bahan baku (batang/hari)
Input tenaga (HK)
Faktor konversi (1) / (2)
Koefisien tenaga kerja (3) / (2)
Harga produk (Rp/Produk)
Upah tenaga kerja (Rp/HK)
Pendapatan dan Keuntungan

3
1
1
0,3
0,1
50.000
100.000

8.
9.
10.
11.

Input bahan baku (Rp/batang)
Input lainnya (Rp/Kg)
Nilai produksi (4)x(6)
Nilai tambah (10)-(8)-(9)
Rasio nilai tambah %(11)/(10)
Pendapatan tenaga kerja (5)x(7)
Pangsa tenaga kerja % (12)/(11)
Keuntungan pengolah (11)-(12)
Tingkat keuntungan % (13)/(10)

13.000
8.000
150.000
129.000
0,86
10.000
0,07
119.000
0,79

12.
13.

Sumber: Data Primer, Tahun 2015

Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa rata-rata
nilai tambah yang diperoleh pengolah batang
bambu khususnya produk miniatur rumah senilai
Rp.129 (0,86%) per batang, nilai tambah diperoleh
dari pengurangan nilai produksi, input bahan baku
dan biaya input lainnya. Tenaga kerja ialah para
pekerja yang secara langsung maupun tidak
langsung terlibat dalam proses produksi
dinyatakan dalam hari kerja. Hasil pengamatan di
lapang menunjukkan bahwa terdapat tenaga kerja
yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan
batang bambu hingga menjadi sebuah produk.
Pendapatan tenaga kerja rata-rata ialah
sebesar 10.000 (0,07%), hasil dari koefisien tenaga
kerja dikalikan dengan upah tenaga kerja.
Keuntungan ialah hasil yang didapat dari nilai
tambah dikurangi dengan imbalan tenaga kerja
yang diberikan. Keuntungan pengolah batang
bambu rata-rata ialah sebesar Rp. 119.000 (0,79%)
per batang, hasil dari nilai tambah dikurangi
dengan pendapatan tenaga kerja.

Gambar 5. Pengolahan bambu menjadi miniatur
rumah
Tempat alat tulis-menulis
Berdasarkan hasil perhitungan analisis
nilai tambah yang diperoleh untuktempat alat tulis
menulis sebanyak 13 produk, menggunakan input
bahan baku bambu sebanyak 1 batang, dengan

input tenaga kerja rata-rata 1 hari kerja (HK),
dengan upah tenaga kerja rata-rata Rp. 100.000 per
hari, harga bahan baku bambu rata-rata Rp. 8.000
per batang. Biaya tambahan (input lainnya) ratarata ialah sebesar Rp. 17.000 per batang. Data
yang
diperoleh
tentang
pendapatan dan
keuntungan produk tempat alat tulis menulis dapat
disajikan pada Tabel 9
Tabel 9. Analisis rata-rata nilai tambah pada
pengolahan bambu menjadi tempat alat
tulis menulis, Tahun 2015.
I.

Variabel
Output, Input dan Harga

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.

Output (produk/hari)
Input bahan baku (batang/hari)
Input tenaga (HK)
Faktor konversi (1) / (2)
Koefisien tenaga kerja (3) / (2)
Harga produk (Rp/Produk)
Upah tenaga kerja (Rp/HK)
Pendapatan dan Keuntungan

13
1
1
13
1
30.000
100.000

8.
9.
10.
11.

Input bahan baku (Rp/batang)
Input lainnya (Rp/Kg)
Nilai produksi (4)x(6)
Nilai tambah (10)-(8)-(9)
Rasio nilai tambah %(11)/(10)
Pendapatan tenaga kerja (5)x(7)
Pangsa tenaga kerja % (12)/(11)
Keuntungan pengolah (11)-(12)
Tingkat keuntungan % (13)/(10)

8.000
17.000
390.000
365.000
0,93
100.000
0,27
256.000
0,65

12.
13.

Sumber: Data Primer, Tahun 2015

Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa rata-rata
nilai tambah yang diperoleh pengolah batang
bambu pada produk tempat alat tulis menulis
sebesar Rp.365.000 (0,93%) per batang, nilai
tambah diperoleh dari pengurangan nilai produksi,
input bahan baku dan biaya input lainnya. Tenaga
kerja ialah para pekerja yang secara langsung
maupun tidak langsung terlibat dalam proses
produksi dinyatakan dalam hari kerja. Hasil
pengamatan di lapang menunjukkan bahwa
terdapat tenaga kerja yang terlibat langsung dalam
kegiatan pengolahan batang bambu hingga
menjadi sebuah produk. Pendapatan tenaga kerja
rata-rata ialah sebesar Rp 100.000 (0,27%), hasil
dari koefisien tenaga kerja dikalikan dengan upah
tenaga kerja. Keuntungan ialah hasil yang didapat
dari nilai tambah dikurangi dengan imbalan tenaga
kerja yang diberikan. Keuntungan pengolah batang
bambu rata-rata
ialah Peran
sebesar
Rp.Creative
256.000
(0,65%)
Kasmirius,
Banten
Comunity
Dalam Pelestarian Dan Upay
per batang, hasil dari nilai tambah dikurangi
dengan pendapatan tenaga kerja.
Nilai tambah dari ketiga produk bambu
berbeda-beda. Masing-masing produk memiliki
nilai jual yang cukup murah antara lain produk
kap lampu dijual seharga Rp. 75.000 sebanyak 8
buah, keuntungan yang diperoleh pengelola adalah
Rp. 477.000, produk miniatur rumah Rp. 50.000

sebanyak 3 buah dengan keuntungan Rp. 119.000
dan tempat alat tulis menulis Rp. 30.000 sebanyak
13 buah dengan total keuntungan Rp. 256.000.
Nilai tambah tertinggi dari ketiga produk ialah kap
lampu dengan total Rp. 477.000 dan nilai tambah
terendah ialah miniatur rumah dengan
Rp.
119.000.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pelestarian bambu di daerah Ciomas
Pandarincang Serang-Banten dilakukan dengan
cara menanam kembali bambu melalui budidaya
menggunakan stek dan kultur jaringan (masih
dalam
taraf
percobaan).
Hutan
bambu
dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian ekosistem
serta menciptakan iklim mikro dan ranting bambu
dimanfaatkan untuk membuat persemaian stek
bambu.
Pemanfaatan bambu oleh responden
Banten Creative Comunity bermacam-macam
batang untuk kerajinan tangan antara lain kap
lampu, miniatur rumah dan tempat alat tulis
menulis. Rata-rata nilai tambah bambu yang
dihasilkan pengolah kap lampu sebesar 0,795
miniatur rumah sebesar 0,79 dan alat tulis menulis
sebesar 0,65.
Saran
1. Pihak pengelola diharapkan meningkatkan
kegiatan penanaman bambu
2. Mensosialisasikan berbagai manfaat bambu
bagi kehidupan
3. Menjaga
kebersihan
lingkungan
dan
melakukan pemantauan terhadap bibit bambu
yang telah ditanam
4. Menghimpun kader-kader penggiat bambu
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