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departemen
Manajemen
Hutan, bertepatan dengan
diadakannya departemeni
sasi di IPB, sehingga muncul
departemen baru seperti Silvikultur dan Biokimia. Dr. Ir.
Irdika Mansur, M.For.Sc me
rupakan ketua departemen
pertama di Departemen Silvikultur dan Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc merupaka sekretaris
departemen pertama Departemen Silvikultur.
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Kilas balik sejarah
Silvikultur

Silvikultur bernama unik dan bertujuan mulia untuk menjaga
keseimbangan hutan di Indonesia yang mencetak generasi
silvikulturist
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ilvikultur adalah salah satu departemen di Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor selain itu,
Departemen Silvikultur di IPB menjadi
yang pertama di Indonesia. Berdirinya
Departemen Silvikultur pada tanggal 2
Agustus 2005 dan memperoleh akreditasi A berdasarkan keputusan dari
Badan Akreditasi
Nasional dan
telah mendapatkan sertifikasi dari ASEAN University Network (AUN QA). Visinya adalah menjadikan Departemen
Silvikultur sebagai program Silvikultur
Tropika, berkarakter kewirausahaan
dan bersendikan keharmonisan. Departemen ini ditunjang oleh tenaga
pendidik yang sangat kompeten da-
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lam berbagai bidang keahliannya dan
memiliki prestasi Nasional maupun
Internasional serta memiliki sarana
laboratorium silvikultur, laboratorium
ekologi hutan, laboratorium pengaruh
hutan, laboratorium entomologi hutan,
laboratorium patologi hutan, laboratorium kebakaran hutan dan lahan.
Silvikultur memiliki tiga bagian yaitu bagian silvikultur, ekologi hutan, dan
perlindungan hutan. Silvikultur sebelum berdiri sendiri awalnya bergabung
dengan Manajemen Hutan dan memutuskan berpisah dan berdiri sendiri
yang awalnya merupakan sub-Program studi Budidya hutan dibawah

Istilah “Silvikultur” tidak
dapat diterjemahkan dengan kalimat yang singkat
dan memiliki arti yang lebih
luas dari budidaya hutan,
bukan hanya untuk bercocok tanam. “Silvikultur untuk prospek pekerjaannya
sangat bagus dan masih
jarang yang benar-benar
mendalami ilmu ini, silvikulturist itu harapan masa depan bangsa ini karena sering
melakukan penanaman pohon, ujar Dr. Ir. Noor Farikhah
Haneda, M.Si“. Silvikultur
memiliki himpunan profesi
yang bernama Tree Grower
Community yang mendu
kung untuk memudahkan
mengembangkan keilmuan
dalam ilmu silvikultur dan
bisa mengetahui keahlian
masing-masing mahasiswa
serta mewujudkan tugas
mulia untuk terus melakukan
penanaman untuk menjaga
keseimbangan hutan di Indonesia.(Tasya)
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Diospyros celebica atau eboni
adalah jenis tumbuhan berkayu
yang juga dikenal dengan nama
kayu hitam. Warna dan serat kayunya
yang berwarna hitam menjadikan
sebuah ciri khas. (Asriani dan Djuan
2010). Jenis ini dijumpai secara
alami di Sulawesi, dan merupakan
kayu mewah yang bernilai ekonomi
tinggi sehingga tanaman ini banyak
dicari. Eksploitasi secara berlebihan
tanpa diimbangi dengan usaha
rehabilitasi mengakibatkan potensi
dan populasinya di hutan alam
terus menurun dalam waktu relatif
singkat, sehingga dikategorikan
sebagai jenis tumbuhan yang

mulai langka dan terancam punah
(Kurniawan 2013).
Kayu dari pohon eboni termasuk ke
dalam golongan jenis kayu indah,
mewah dan artistik, karena memiliki
corak kayu berstrip pola bergaris
yang tersusun rapi letaknya sejajar
atau bergelombang ringan serta
berwarna hitam kemerahan. Selain
itu jenis kayu eboni juga tergolong
kuat dengan berat jenis (BJ) 1,1,
juga terawet dengan kelas awet
satu dan memiliki kesan raba sangat
halus pada permukaannya. Sejak
zaman penjajahan Belanda, eboni
dikenal dalam dunia perdagangan

Data Statistik (2002) menunjukkan bahwa Tapanuli Utara memiliki
luas kebun Kemenyan seluas 22.670 ha dengan produksi 321,3 kg/ha/
tahun dengan produksi total mencapai 4.247 ton/tahun.
Sumber : wn.com

S
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yang dapat dijumpai pohon
eboni yaitu Arboretum Landskap
dan Hutan Al-Huriyah.(Majiidu)
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internasional, yaitu Eropa, Amerika
juga di Asia. Bentuk dekoratif
yang tinggi dari kayu eboni,
menyebabkan jenis kayu ini sangat
diminati konsumen (Allo 2012).

di bagian tengah. Penyebaran ke
arah selatan eboni juga masih bisa
dijumpai di Kabupaten Luwu Timur,
Kabupaten Barru dan Kabupaten
Maros.
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Penyebarannya
di
Indonesia
menjadikan Eboni termasuk jenis
endemik dan sangat terbatas. Di
wilayah Indonesia eboni hanya bisa
dijumpai di Kepulauan Sulawesi
dimana populasi terbanyak berada

Tegakan eboni juga dapat dijumpai
di Kampus IPB Dramaga tepatnya
di fakultas kehutanan. Beberapa
pohon di depan Laboratorium rayap,
di persemaian rumah kaca, dan
Arboretum Fahutan. Lokasi lainnya

Sekretariat Tree Grower Community
(Bedeng), Gedung Departemen
Silvikultur Lt.3, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor.
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iapa
yang
tidak
tahu
kemenyan. Tanaman yang
satu ini sudah banyak dikenal
sejak perdagangan di Semenanjung
Arab dan Afrika Utara selama
lebih dari 5.000 tahun. Melalui
cerita turun-temurun, masyarakat

Budidaya pohon Kemenyan di
daerah Tapanuli, provinsi Sumatera
Utara dikenal sejak lama yaitu
diperkirakan dimulai akhir tahun
1800-an yang berawal di daerah
Nai Pospos dan Silindung. Pohon
Kemenyan memiliki nilai ekonomi
penting, hal ini dapat dilihat dari luas
kebun Kemenyan yang terdapat di
beberapa daerah di Sumatera Utara,
utamanya daerah Tapanuli.
Getah
Kemenyan
sangat
sedikit dikonsumsi langsung di
Sumatera Utara. Sebagian besar
konsumen berada di luar sentra
Kemenyan antara lain Propinsi
Jawa Tengah, Jawa Timur, daerahdaerah transmigrasi dan luar negeri
(ekspor).
Kemenyan
tersebut
diperuntukkan
sebagai
rokok
siong, klembak dan bahan dupa.
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Tapanuli percaya bahwa kemenyan
dibawa dari Pelabuhan Barus, yang
dulu pernah menjadi pelabuhan
besar menuju Timur Tengah hingga
ke Betlehem. Cina dan India sejak
abad pertama telah membawa
Kapur Barus dan Kemenyan dari

Tapanuli. Kegunaannya adalah
untuk bahan pengawet Mummi
para raja di Romawi. Ketika masa
itu, Kemenyan dan Kapur Barus asal
Tapanuli tergolong barang mahal
yang nilainya lebih tinggi daripada
emas.

Kemenyan (Styrax spp.)
“Pengawet Mumi Hingga
Primadona Tapanuli”
Negara tujuan ekspor Kemenyan
yang utama adalah Singapura,
Swis, Jepang, Malaysia, Uni Emiart
Arab (UAE), Taiwan, Perancis dan
sebagainya.
Getah Kemenyan memiliki
beberapa kandungan, diantaranya
Asam Sinamat (C6H5CH-CHOOH)
yang digunakan sebagai bahan
penolong
pada
pembuatan
berbagai bahan kimia pada
obat-obatan (pharmasi), parfum,
kosmetik, makanan dan minuman.
Selain getah, Pohon Kemenyan
juga berpotensi digunakan untuk
pohon ornamen, sekat bakar,

tanaman penghijauan dan reboisasi,
penghara industri pulp serta untuk
tujuan rehabilitasi lahan.
Tanaman yang berasal dari
ordo Ebenales ini memiliki 4 jenis
yang dibudidayakan dan bernilai
ekonomi, yaitu Toba (Styrax
paralleloneurum PERK), Durame
(Styrax benzoine DRYAND), Bulu
(Styrax benzoine var. hiliferum) dan
Laos (Styrax tonkineensis Pierre).
(Yunaeni)
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Pathology group, dan Seedling group. Kepengurusan TGC tahun ini diketuai oleh Hafiz
Ramadhan Julasa angkatan 51 yang diperoleh
dalam hasil musyawarah bersama.

Foto oleh : Ririn

Kisah dibalik
satu dekade
T

ree Grower Commnity (TGC) adalah nama dari himpunan profesi mahasiswa Departemen Silvikultur. TGC memiliki banyak
prestasi dan merupakan salah satu himpunan mahasiswa yang
terus aktif untuk berkarya. Langkah awal TGC dikembangkan
oleh angkatan 41 hingga sampai sekarang ini, banyak gagasan
yang akhirnya menjadi mega proker dalam TGC seperti Eksflorasi,
TGC in Action, dan belantara. TGC mewajibkan anggotanya untuk mengikuti group sesuai dengan bidang keahliannya seperti
Forest Nutrition group, Agroforestry group, Enthomology group,

Acara Keluarga Silvikultur (AKSI) yang
diadakan pada tanggal 18 februari 2017
bertepatan dengan satu dekade berdirinya
himpunan mahasiswa Tree Grower Community (TGC). AKSI dikemas dengan megah namun
tidak menghilangkan esensi kebersamaan dan
saling mengenal serta mengakrabkan antar
angkatan yang mengundang mahasiswa angkatan 41 sampai 53. AKSI dilaksanakan dalam
dua rangkaian yang diadakan pada pagi hari
dan malam hari, dengan diadakannya acara
pagi hari untuk ajang saling mengenal dari
mahasiswa, dosen, staf TU, dan mamang bibi.
Rangkaian malam hari diadakan awarding untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa maupun angkatannya yang mencetuskan dan mengembangkan proker baru, seperti
Pendiri TGC yang diberikan kepada angkatan
41, pencetus Eksflorasi kepada angkatan 45,
pencetus TGC in Action kepada angkatan 43,
pencetus Acara Keluarga Silvikultur kepada
angkatan 44 dan pencetus belantara kepada
angkatan 41.
Himpunan TGC mendukung aktivitas positif mahasiswa untuk melatih soft skill dalam
organisasi dan mendalami kemampuan yang

Titik balik Himpunan Profesi satu
dekade dalam rangkaian acara
keluarga silvikultur dan anniversary Tree Grower Community

ada pada diri setiap mahasiswa “Harapanya untuk mahasiswa
Silvikultur harus berkompeten bukan hanya dalam perkuliahan
tetapi dalam lapangan, karena kecenderungan banyak mahasiswa
yang tidak mau bekerja dilapangan dan banyak yang ingin bekerja
dikota, yang harus dimiliki oleh silvikulturist adalah penjiwaan dan
mempunyai idealisme tinggi sebagai seorang silvikulturist walau-
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pun banyak tantangannya, dan harapannya
bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya,
karena orang yang menanam pohon adalah
orang yang mempunyai banyak amal, ujar Dr.
Ir. Noor Farikhah Haneda, M.Si “.(Tasya)
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