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Kata Pengantar 
 

Buku saku ini memuat informasi singkat tentang fungsi, 

manfaat dan keunggulan bambu serta informasi 

mengenai gerakan aksi menanam bambu di Balikpapan 

atas prakarsa P3E Kalimantan bekerja sama dengan 

Pemkot Balikpapan dan masyarakat, dari tahun 2004 -

2017.   

 

Dengan memahami fungsi, manfaat dan keunggulan 

bambu, maka kami yakin bahwa bambu dapat menjadi 

tanaman konservasi “antara” untuk menjawab persoalan 

- persoalan lingkungan hidup dan kehutanan di 

Ekoregion Kalimantan, bahkan mungkin di Nusantara.  

 

Kerusakan dan pencemaran air, udara, dan lahan yang 

telah berlangsung secara masif di seantero Kalimantan 

harus segera dijawab dengan gerakan aksi agar bumi 

Kalimantan kembali menjadi bumi yang nyaman dihuni 

dan sekaligus sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, P3E Kalimantan memulai 

mengambil peran dalam gerakan aksi penanaman 

bambu yang telah dilakukan di beberapa kota di 

Kalimantan, salah satunya di Kota Balikpapan. 

 

Semoga buku mungil ini dapat menjadi pemantik 

bangkitnya gerakan aksi menanam bambu yang lebih 



 
 

luas dan berkelanjutan di wilayah Ekoregion 

Kalimantan. Bambu tumbuh cepat sehingga dalam 

waktu relatif  singkat dapat memberikan hasil nyata 

terhadap target-target konservasi yang kita inginkan. 

 

Di luar kepentingan konservasi tersebut, bambu juga 

mempunyai manfaat yang sangat banyak, antara lain : 

bahan kerajinan, bahan bangunan/membuat rumah, 

bahan baku kertas, bahan baku tekstil, kuliner, 

pengobatan herbal, alat musik, senjata, alat bantu 

peraga dan masih banyak lagi.  

 

Semoga bermanfaat. 

 

Sekali menanam bambu - panen seumur hidup. 

 

   Balikpapan,  April 2017 

   Kepala, 

 

 

 

                         Tri Bangun L. Sony 
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1. Apa itu bambu? 

 

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan 

dengan rongga dan ruas pada batangnya. Bambu 

memiliki banyak jenis. Nama lain dari bambu 

adalah buluh, aur, pring dan eru. Di dunia ini bambu 

merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan 

paling cepat. 

 Bambu adalah tanaman dengan laju 

pertumbuhan tertinggi di dunia yang ditentukan oleh 

kondisi tanah lokal, iklim, dan jenis spesies. Laju 

pertumbuhan yang paling umum adalah sekitar 3–

12 cm per hari. Beberapa dari spesies bambu dapat 

tumbuh hingga tingginya melebihi 30 m dan 

diameter batang mencapai 30 cm. Namun spesies 

tertentu hanya bisa tumbuh hingga ketinggian 

beberapa sentimeter saja. 

Bambu tumbuh dengan cara menyebarkan 

perakaran dan rhizomanya dengan cara menyusur di 

bawah tanah. Penyebaran akar rhizoma sangatlah 

mudah, hal ini juga sangat ditentukan oleh jenis 

tanah dan iklim setempat. Dengan persebaran yang 

sangat mudah, maka tunas muda akan tumbuh 

dimana-mana, bahkan apabila tidak dikendalikan 
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tanaman bambu akan dapat berpotensi menjadi 

tanaman invasif.  

 

2. Klasifikasi ilmiah 

Kingdom : Plantae 

Ordo : Poales 

Famili : Poaceae 

Subfamili : Bambusoideae 

Superbangsa : Bambusodae 

Bangsa : Bambuseae 

 

3. Apa saja manfaat Bambu? 

a. Manfaat bambu terkait Air 

- Memperbaiki sumber tangkapan air/ 

kandungan air tanah ; 

- Penelitian di China, hutan bambu mampu 

meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah 

hingga 240% dibandingkan hutan pinus ; 

- Dibandingkan dengan pepohonan lain yang 

hanya menyerap air hujan 35-40%, bambu 

dapat menyerap air hujan hingga 90%; 

- Penghijauan dengan bambu pada bekas 

tambang batubara di India mampu 

meningkatkan muka air tanah 6.3 m dalam 4 

tahun ; 
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b. Manfaat bambu terkait Udara : 

- Hutan bambu menyerap CO2 sebanyak 62 

ton/Ha/tahun, sementara hutan tanaman lain 

hanya menyerap 15 ton/Ha/tahun ; 

- Bambu melepaskan oksigen sebagai hasil 

fotosintesis 35% lebih banyak dari pohon yang 

lain (memenuhi kebutuhan oksigen 2 orang 

selama 24 jam); 

- Bambu dapat menahan suara bising ; 

- Bambu dapat menahan/ mereduksi pencemaran 

udara; 

 

c. Manfaat Bambu terkait lahan :  

- Sistem akar bambu mampu menahan erosi dan 

longsor ; 

- Akar bambu dapat berfungsi menyaring/ 

menetralisir bahan-bahan pencemar yang 

masuk ke tanah ;   

- Akar bambu memicu unsur hara tanah ; 

 

d. Manfaat Bambu lainnya 

- Pembuatan kerajinan, alat rumah tangga, alat 

musik, kuliner dan obat herbal dan lain-lain ; 

- Daun bambu dapat digunakan sebagai alat 

pembungkus, misalnya makanan kecil seperti 

uli dan wajik ; 
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- Daun bambu tertentu dapat dibuat menjadi 

kerupuk ; 

- Rebung bambu tertentu dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan yang bergizi ; 

- Bambu dapat dibuat bahan baku tekstil (anti 

bakteri) ; 

- Bambu tertentu dengan perlakukan khusus 

dapat sebagai pengganti baja ; 

 

4. Keunggulan Bambu 

- Multiguna ; 

- Budidaya yang mudah ; 

- Kecepatan tumbuh : 3 – 12 cm per hari ; 

- Lebih kuat dari kayu ; 

- Dapat dipergunakan dalam umur tumbuh 2-4 

tahun dibandingkan dengan 5-300 tahun pada 

kebanyakan jenis kayu keras ; 

- Menciptakan lapangan kerja (petani, pengrajin, 

seniman, industri, konstruksi, kuliner, herbal  

dll) ; 

- Bambu relatif mudah diperoleh di seluruh 

Indonesia, meski pemanfaatannya harus tetap 

dipilih ; 

- Bambu bisa tahan lebih dari 25 tahun (dengan 

perlakuan tertentu) ; 
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- Konstruksi bangunan dari bambu kokoh,  tahan 

gempa dan karakternya menarik ; 

- Sebagai bahan bangunan/rumah kebun, rumah 

tinggal, rumah peristirahatan dan bangunan gaya 

modern lainnya ; 

- Menampilkan kekhasan arsitektur tropis yang 

indah dan berbudaya ; 

- Produksi biomassa bambu diperkirakan sekitar 

20-30 ton/hektar/tahun ; 

- Jenis-jenis bambu tertentu memiliki kekuatan 

tensil 28.000 per inci, dibandingkan dengan baja 

yang memiliki tensil 23.000 ; 

- Berlimpah, ada lebih dari 1500 spesies di 

seluruh dunia, sekitar 150 jenis ada di Indonesia, 

dimana seluruhnya dapat dimanfaatkan ; 

- Bambu secara alami adalah bahan yang indah 

dan eksotis, serta dapat diaplikasikan menjadi 

berbagai macam produk yang bermanfaat ; 

- Jenis bambu tertentu dapat ditanam sebagai 

pagar pembatas yang sangat kokoh dan sulit 

ditembus ; 

- Relatif mudah merawat tanaman bambu ; 

 

5. Beberapa jenis bambu dan kekhasannya 

- Bambu Apus (Gigantochloa apus); jenis bambu 

ini memiliki batang yang kuat, liat, dan lurus. 
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Jenis ini terkenal paling bagus untuk dijadikan 

bahan baku keranjang anyaman karena seratnya 

yang panjang, kuat, dan lentur. 

 

- Bambu Ater 

(Gigantochloa atter) 

merupakan jenis bambu 

yang sering digunakan 

untuk dinding rumah, 

pagar, alat-alat rumah 

tangga, kerajinan tangan, 

serta ada juga yang menggunakan untu alat musik. 

 

- Bambu Andong (Gigantochloa verticillata / 

Gigantochloa pseudo arundinacea) adalah jenis  

bambu yang sering 

digunakan untuk bahan 

bangunan, chopstick, 

dan untuk memuat 

berbagai jenis kerajinan 

tangan. 

 

- Bambu Betung 

(Dendrocalamanus asper); 

sifat bambu ini keras dan 

baik untuk bahan 

http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture84.png
http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture150.png
http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture223.png


7 
 

bangunan karena seratnya besar-besar dan ruasnya 

panjang. Dapat dimanfaatkan untuk saluran air, 

penampung aren yang disadap, dinding rumah 

yang dianyam, dan berbagai jenis barang 

kerajinan.  

 

- Bambu Kuning (Bambusa vulgaris) dapat 

dimanfaatkan untuk mebel, bahan pembuat kertas, 

untuk kerajinan tangan 

dan dapat ditanam di 

halaman rumah karena 

cukup menarik sebagai 

tanaman hias serta 

untuk obat penyakit 

kuning atau lever. 

 

- Bambu Hitam (Gigantochloa atroviolacea) sangat 

baik untuk dibuat alat musik seperti angklung, 

gambang, atau calung dan dapat juga digunakan 

untuk furniture dan bahan kerajinan tangan. 

 
 

http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture59.png
http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture411.png
http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture314.png
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- Bambu Talang (Schizostachyum brachycladum) 

banyak digunakan untuk bahan atap, dinding, dan 

lantai rumah adat Toraja. 

 

- Bambu Tutul banyak digunakan untuk peralatan 

rumah tangga seperti tirai, meja, kursi, dinding, 

dan lantai rumah, serta untuk kerajinan tangan. 

 

- Bambu Cendani (Bambusa 

multiplex) dapat digunakan 

untuk tangkai payung, pipa 

rokok, kerajinan tangan 

seperti tempat lampu, vas 

bunga, rak buku, dan 

berbagai mebel dari 

bambu. 

 

- Bambu Cangkoreh (Dinochloa scandens) dapat 

digunakan untuk anyaman 

atau tempat jemuran 

tembakau dan untuk obat 

misalnya obat tetes mata 

dan obat cacing. 

 

 

 

http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture95.png
http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture75.png
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- Bambu Perling (Schizostachyum zollingeri) adalah 

bambu yang digunakan untuk membuat dinding, 

tali, tirai, dan alat memancing. 

 

- Bambu Tamiang (Schizostachyumb blumei) paling 

cocok digunakan untuk sumpit, suling, alat 

memancing dan kerajinan tangan. 

 

- Bambu Loleba 

(Bambusa atra) 

dapat digunakan 

untuk dinding 

rumah, tali tongkat, 

bahan anyaman dan 

sebagai tanaman 

hias. 

 

- Bambu Batu (Dendrocalamus strictus) sangat kuat 

dan dapat digunakan untuk bahan baku kertas dan 

untuk bahan anyaman. 

 

- Bambu Belangke adalah jenis bambu yang banyak 

digunakan sebagai galah untuk panen kelapa 

sawit, selain itu juga untuk bahan bangunan. 

 

  

http://bamboeindonesia.files.wordpress.com/2012/06/picture1211.png
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A. Latar Belakang 

Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan 

hidup dan kehutanan di wilayah pulau Kalimantan 

terjadi begitu luas dan sangat memprihatinkan. 

Kerusakan dan pencemaran terjadi di semua matra 

lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu : air, udara, 

lahan, dan hutan. Para pihak telah banyak berbuat, 

tetapi kecepatan laju kerusakan dan pencemaran 

berlangsung jauh lebih cepat daripada upaya 

konservasi dan pemulihannya. Pusat Pengendalian 

Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) berinisiasi menawarkan upaya konservasi 

“antara”, sebelum upaya-upaya penanaman 

tanaman endemik Kalimantan tumbuh dengan lebat 

dan menyeluruh, sehingga mempunyai fungsi 

ekologis secara optimal. Konservasi “antara” yang 

dimaksudkan tersebut adalah : MENANAM 

BAMBU. 

 

 

 

 

 

 

 Batang bambu 

ampel 

Rumpun bambu berlatar belakang 

Waduk Manggar 
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Pada bulan November 2014, P3E Kalimantan 

mulai mengimplementasikan inisiasi tersebut 

dengan menyelenggarakan Workshop Rehabilitasi 

Lahan dan Mata Air melalui Penanaman Bambu di 

Kota Balikpapan tanggal 6 November 2014.Tiga 

minggu kemudian, pada minggu ke-4 bulan 

November 2014 mulai kami tanam bambu di 

kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di 

Waduk Manggar seluas 7 ha, sebanyak 3.060 bibit 

bambu dari berbagai jenis dengan beberapa metode 

penanaman. Dua tahun kemudian, pada bulan 

Desember 2016 ini, bibit-bibit bambu itu telah 

menjadi rumpun-rumpun bambu yang sudah mulai 

memberikan manfaat ekologis antara lain : udara 

bersih, habitat burung, dan barangkali semakin 

dekat waduk manggar memiliki mata air. 

 

B. Workshop 

Workshop Rehabilitasi Lahan dan Mata Air 

Melalui Penanaman Bambu yang dilaksanakan 

pada tanggal 6 November 2014 di Kota Balikpapan 

merupakan sarana kampanye dan edukasi tentang 

bambu kepada masyarakat Kota Balikpapan yang 

terdiri dari generasi muda, kelompok masyarakat, 

perusahaan, dan SKPD Pemerintah Kota 

Balikpapan. Kegiatan workshop ini dilaksanakan di 
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Balikpapan, dengan narasumber utama H. Jatnika 

Nanggamihardja, Ketua Yayasan Bambu Cibinong, 

Jawa Barat. Tindak lanjut dari workshop ini adalah 

pelaksanaan penanaman bambu yang akan dimulai 

dari tanggal 23 November 2014 hingga proses 

launching pada tanggal 07 Desember 2014. 

Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat dan 

Pemda tentang manfaat bambu dalam konservasi 

dan perlindungan air dan cara penanamannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala P3E Kalimantan memberikan keterangan kepada media pada 
Workshop Rehabilitasi Lahan dan Mata Air Melalui Penanaman Bambu 
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C. Proses Tanam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan rimpang bambu 

sebagai bibit untuk ditanam oleh 

masyarakat sekitar Waduk 

Manggar.Air Melalui Penanaman 

Bambu 

Bakal bibit bambu yang telah siap 

tanam disusun di tiap-tiap titik 

penanaman, untuk memudahkan 

dalam proses penanaman. 

Penanaman bibit bambu dilakukan 

dengan 2 metode, yaitu : 

1. Rebah (kiri) 

2. Tegak (kanan) 

Setelah 2 minggu, sekitar tanggal 

5 Desember 2014 pertumbuhan 

bibit bambu yang sudah ditanam 

telah menjadi tunas. 
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D. Launching 

Pada tanggal 07 Desember 2014, Pusat 

Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan 

berkerjasama dengan Pemerintah Kota Balikpapan 

menyelenggarakan acara launching penanaman 

bambu di Hutan Lindung Sungai Manggar dengan 

tema Balikpapan Menuju Kota Ekologis, yang 

berlokasi di Waduk Manggar, Kota Balikpapan, 

sekaligus sebagai peringatan Hari Menanam Pohon 

Indonesia Tahun 2014. Pada saat kegiatan tersebut 

dilakukan, sebagian besar penanaman bambu yang 

direncanakan telah selesai ditanam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kepala Pusat Pengendalian 

Pembangunan Ekoregion Kalimantan, 

Tri Bangun L. Sony, memberikan 

sambutan pada kegiatan Balikpapan 

Menuju Kota Ekologis dan dilanjutkan 

dengan penanaman bambu; 

(2) Walikota Balikpapan, Rizal Effendi 

sedang memberikan sambutan; 

(3) Walikota Balikpapan, Rizal Effendi 

menanam bambu di kegiatan 

Balikpapan Menuju Kota Ekologis. 

1 2 

3 
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E. Dua Tahun Kemudian 

Dua tahun kemudian, Desember 2016, telah 

tumbuh rumpun-rumpun bambu yang sudah mulai 

memberikan manfaat ekologis antara lain : udara 

bersih, habitat burung, dan barangkali semakin 

dekat waduk manggar memiliki mata air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

(1) Bambu yang ditanam pada Desember 2014 lalu, 

berkembang menjadi rumpun-rumpun bambu yang 

besar; 

(2) Tiga rumpun bambu terbentuk dari 1 (satu) batang 

bambu yang ditanam dengan metode rebah; 

(3)  Rumpun bambu di bantaran Waduk Manggar. 
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F. Perluasan Penanaman 

Pada bulan Maret Tahun 2017 dilakukan penanaman 

bambu sebagai pagar antara kawasan Hutan 

Lindung Sungai Manggar (HLSM) dan lahan 

masyarakat, dimana bibit yang diperoleh berasal 

dari tanaman bambu yang ditanam pada tahun 2014. 

 

4 

5 6 

(4)  P3EK kembali melakukan penanaman bambu di Hutan 

Lindung Sungai Manggar, 1 ha,  Maret 2017  ; 

(5) Bambu yang ditanam sebagai  pagar di  perbatasan 

HLSM dengan lahan masyarakat sepanjang 1 km ; 

(6)  Bambu yang berumur 3 minggu setelah ditanam. 
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