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RINGKASAN 
 

Peta indikasi sebaran industri/kerajinan bambu serta peta usulan kegiatan penanaman serta 

pemeliharaan rumpun bambu dibuat untuk mendukung kelestarian budidaya bambu di bangle serta 

dampak pelestarian bambu untuk kesejahteraan masyarakat. Metode overlay weighted digunakan agar 

memudahkan dalam menyusun rencana budidaya baik itu penanaman maupun pemeliharaan. Informasi 

seperti keragaman, kerapatan bambu serta kondisi biofisik merupakan informasi dasar dalam 

penyusunan rencana kerja. Sementara itu, wawancara dengan responden kunci dalam penyusunan 

usulan lokasi kegiatan budidaya bambu dilakukan agar peta-peta tersebut dapat dijalankan. Persetujuan 

pemerintah setempats erta kesediaan masyarakat untuk menerima kegiatan dimaksud sebagai kunci 

pelaksanaan kegiatan. 

 

Selain itu, peta indikasi sebaran industri/kerajinan bambu dengan metode AHP (Analytic Hierarchy 

Process) dikembangkan agar memudahkan penyusunan program kerja pengembangan usaha bambu 

di hilir. Metode ini sangat praktis dan ekonomis serta dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. 

Produk peta ini tidak sebagai informasi untuk mengetahui dimana saja terdapat industri/kerajinan 

bambu, melainkan menyajikan informasi dasar dalam pengembangan wilayah industri. Melalui peta ini, 

pemerintah daerah memiliki panduan dalam penyusunan rencana kerja. Program kerja tersebut akan 

divalidasi ke level yang lebih jauh ke tingkat site, terkait dengan validitas peta, kesediaan untuk 

menerima kegiatan serta pembenahan infrastruktur baik infrastuktur untuk operasional industri, 

penadaan dan penyediaan dan perbaikan infrastruktur publik. 
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PENDAHULUAN 
 

Bambu adalah salah satu produk hutan bukan-kayu yang dan dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, seperti sebagai kerajinan, furniture, bahan bangunan, dan industri serta untuk kebutuhan 

sosial dan budaya. Pemanfaatan bambu untuk memenuhi kebutuhan manusia telah terjadi sejak lama, 

terutama di China. FAO (2007) menyatakan sumber terbesar dari bahan bambu yang berasal dari benua 

Asia sebesar 65% atau seluas 64 juta ha. India dan China adalah negara-negara yang memiliki hutan 

bambu terbesar di Asia, seluas 11, 4 juta ha di India dan 5,4 juta ha di Cina. 

 

Kawasan hutan bambu di Indonesia adalah sekitar 2 juta ha atau 5% dari total luas hutan bambu di Asia. 

Berdasarkan kepemilikan, 67% dari luas hutan bambu 67% adalah milik pribadi. Sementara 37% sisanya 

berada di lahan publik atau hutan negara. Luas hutan bambu alam di Indonesia mencapai 723.000 ha. 

Sementara itu, luas hutan tanaman bambu mencapai 1,4 juta ha. Potensi volume bambu saat ini 

mencapai 10, 4 juta ton bambu, dengan asumsi bahwa potensi bambu adalah 5 ton per ha atau 7,5 kg 

per rumpun atau 133 rumpun per ton. Berdasarkan tingkat keragaman jenis, Indonesia tergolong sangat 

kaya akan jenis bambu. Terdapat 118 jenis bambu asli Indonesia dan 17 jenis lainnya berasal dari luas 

Indonesia. Di Provinsi Bali sendiri, terdapat 19 jenis bambu dan 12 jenis diantaranya adalah jenis asli Bali 

(Arinasa, 2005). Schizostachyum lima atau buluh talu dalam bahasa Bali adalah salah satu jenis Bambu 

yang tersebar luas di Bali.   

 

Namun, potensi ini tidaklah statis. Luas hutan bambu Indonesia terus menurun dari tahun 1990 seluas 

2.115.000 ha turun menjadi 2.104.000 ha di tahun 2000 dan 2.081.000 ha pada tahun 2005. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa laju degradasi dan deforestasi hutan bambu Indonesia mencapai 2267 

ha/tahun; 1.507.333 rumpun/tahun. Bila laju degradasi dan deforestasi bambu ini konstan, maka sampai 

dengan tahun 2014, luas areal hutan bambu yang terdegradasi dan terdeforestasi mencapai 22.667 ha 

atau dapat dikatakan luas hutan bambu Indonesia saat ini hanya mencapai 2.058.000 ha. 

 

Potensi area berhutan bambu telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia. FAO (2007) melaporkan 

bahwa di tahun 2000, produksi bambu yang terjual mencapai 215.000 ton atau senilai 4 juta USD. Hal 

ini menunjukkan bahwa potensi terjual hanya mencapai 2, 07 % dari potensi yang ada. Dengan nilai 

produksi per ton mencapai Rp.186.041,00. Bila diasumsikan bahwa potensi panen per ha adalah 5 ton 

dan rendemen produksi adalah 50 % maka luas area hutan bambu yang dipanen mencapai 64.500 ha. 

Angka ini jauh di atas laju pengurangan luas area hutan bambu. 

 

Pendugaan sebaran bambu sangat penting dilakukan agar tindakan pengelolaan sesuai dengan 

peruntukkannya. Pendugaan sebaran bambu dapat dibagi berdasarkan tingkat inventarisasi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan 

Kehutanan bahwa perencanaan dilakukan pada 4 level yakni level pusat, provinsi, kabupaten dan KPH. 

Pembagian level menentukan tingkat kedetilan data dan metode yang digunakan. Pendugaan sebaran 

bambu dan industri serta zonasi pengembangan industri bambu di kabupaten Bangli dapat 

menggunakan pendekatan pemodelan spasial dengan basis data utama adalah peta indikatif sebaran 

bambu, peta biofisik dan administrasi. Metode ini dianggap valid, cepat, akurat dan murah. Mennon 

(1999) mencoba menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk menduga sebaran bambu di India. 

Tingkat akurasi pendugaan mencapai 65-70%.  

 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan citra resoulsi tinggi dari Landsat 8 OLI. Dengan tujuan 

adalah dapat mengidentifikasi sebaran dan potensi bambu serta merumuskan lokasi cluster bambu 

yang didasarkan kriteria biofisik yang sesuai untuk penanaman dan pemeliharaan bambu.  
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METODOLOGI PENELITIAN YANG DIGUNAKAN 
 

1. Alat dan Bahan 

 

Dalam penelitian ini menggunakan GPS, tally sheet, meteran dan sejumlah kuesioner. Alat analisis 

menggunakan software Expert Choice 5 untuk membuat skor dalam menentukan cluster serta ArcGIS 

untuk pemetaan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta indikatif sebaran bambu di 

Bali yang dibuat oleh BPDAS Unda Anyar, peta DEM, peta jenis tanah, dan peta administrasi provinsi 

Balidari Badan Pusat Statistik (BPS).   

 

2. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan untuk menjawab identifikasi lokasi penanaman bambu, identifikasi lokasi 

pemeliharaan rumpun bambu dan zonasi cluster industri bambu di Bangli sebagaimana ditunjukan 

dalam kerangka pengumpulan data berikut. 

 

Identification of bamboo planting area, 

bamboo maintenance, and bamboo 

industry location

Bamboo maintenance 

identification

Bamboo planting area 

identification

Existing bamboo 

industry location 

identification

Field survey and 

bamboo stand 

measurement

Field survey and 

interview
Field survey and 

marking position data

Measurement of culms diameter, 

number of clump, number of culms per 

clump, plot position, and bamboo type

Interview with 

community

Land use and 

topographic

observation 

Type and scale of 

bamboo industry 

observation and its 

location using GPS

 
 

Gambar 1.  Kerangka Pengumpulan Data 

 

2.2.1 Identifikasi lahan pemeliharaan rumpun bambu  
 

Penelitian pendahuluan telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten 

Bangli.  Dengan demikian, penelitian ini cenderung untuk mengecek lokasi yang diusulkan, mengambil 

posisi koordinat GPS dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar. Wawancara mengarah 

pada persepsi masyarakat akan kegiatan ini serta memastikan kepemilikan lahan. 

 

Pemilihan lokasi untuk pemeliharaan rumpun bambu didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain (1) 

terdapat lahan bertutupan bambu dengan luas yang besar, (2) terdapat pemanfaatan bambu oleh 

masyarakat sekitar, (3) kepemilikan bambu adalah milik perorangan atau dikelola oleh banjar. Pada 

lokasi terpilih akan diambil titik GPS, dan membuat polygon yang diverifikasi pada citra google earth.  
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2.2.2 Pendugaan potensi bambu 

 

Pendugaan potensi bambu dilakukan dengan membuat plot-plot pengukuran. Plot pengukuran dibuat 

berdasarkan bentuk sebaran bambu di lapangan. Pada daerah dengan sebaran bambu >900 m2, dibuat 

lebih dari 1 plot. Sementara jika luas area bambu <=900m2 maka jumlah plot yang dibuat hanya 1 plot 

dengan ukuran 30 x 30 m. Adapun bentuk plot disajikan pada Gambar 2 berikut. 

30 m 30 m 30 m

3
0
 m

 
Gambar 2. Layout plot pengamatan dan pengukuran 

 

Data yang dikumpulkan dari setiap plot antara lain, jumlah rumpun dalam plot dan jumlah batang setiap 

plot.  

 

2.2.3 Identifikasi lahan penanaman bambu 

 

Terdapat 3 lokasi yang diusulkan oleh Dinas Kehutanan, Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Bangli, 

yakni Banjar Abangsongan, Banjar Buungan, and Desa Kintamani.  Setiap lokasi diamati dan melakukan 

wawancara dengan masyarakat setempat. Ada beberapa kriteria penentuan lokasi penanaman, antara 

lain: (1) lokasi cukup terbuka dengan luas minimal 12 Ha, (2) masyarakat sekitar calon lokasi 

membutuhkan hutan bambu dan menjadikan bambu sebagai mata pencaharian, (3) terdapat kelompok 

tani yang solid dan sudah terbiasa bekerja dalam penanaman bambu, (4) memenuhi syarat teknis lahan 

yang sesuai untuk penanaman bambu. Dari kriteria tersebut maka bobot terbesar adalah adanya lokasi 

terbuka dengan luas minimal 12 ha. Jika lokasi tersebut tidak ada maka yang dilihat adalah sebaran 

lokasi yang sesuai. Jika sebarannya menyebar dan tidak mengelompok maka langkah selanjutnya 

menanyakan kesanggupan kelompok tani. Dengan demikian maka bobot tertinggi kedua adalah 

tersedianya kelompok tani. Bila kelompok tani ada dan mendapat dukungan dari masyarakat di sekitar 

lokasi baik pemilik lahan maupun bukan maka lokasi tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi 

penanaman. Dengan demikian, parameter dukungan masyarakat menjadi prioritas ketiga. Syarat teknis 

merupakan prioritas terakhir karena bambu dapat tumbuh pada berbagai kondisi lokasi. Syarat penting 

lainnya adalah melihat kemungkinan keberadaan bambu di lokasi tersebut dengan mempertimbangkan 

penggunaan lahan saat ini. Penggunaan lahan berupa perkebunan jeruk dapat mengubah area bambu. 

Karena harga jeruk lebih tinggi dibanding bambu. Selain itu, pada lokasi yang terlalu miring akan 

membuat penanaman tidak dilakukan dengan intensif. Lokasi terpilih kemudian dibuat titik GPS dan 

melakukan verifikasi pada citra google earth. 

 

2.2.4 Identifikasi sebaran industri bambu di Kabupaten Bangli  
 

Kegiatan ini dimulai dengam mengunjungi pusat-pusat industri dan pemasaran kerajinan bambu. 

Pengumpulan data berupa jenis produk, dan posisi GPS diambil untuk keperluan teknik analisis data 

spasial.  
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3. Analisis Data 

3.3.1 Analisis spasial untuk indentifikasi lokasi pemeliharaan bambu 

 

Terdapat 2 tipe analisis dalam menentukan lokasi pemeliharaan rumpun bambu, yakni analisis potensi 

dan analisis GIS terhadap factor biofisik lokasi.  

 

Analisis potensi bambu menggunakan pendekatan umum untuk menduga potensu bambu dalam 

satuan luas hektar. Adapun rumus penduga potensi bambu adalah:  

𝑋𝑖,𝑗,𝑘 =  
∑ 𝑥𝑖,𝑗,𝑘

𝐿
 

dimana Xi,j,k adalah rata-rata potensi bambu, L adalah luas (hectare), i adalah jumlah rumpun, j jumlah 

batang per rumpun, and k diameter rata-rata bambu dalam satu rumpun. 

 

Analisis spasial untuk menentukan lokasi pemeliharaan rumpun bambu berdasarkan titik koordinat GPS 

dan polygon lokasi pemeliharan rumpun bambu. Kedua parameter ini kemudian dibuat tumpang susun 

dengan peta tanah, peta iklim dan peta kelerengan menggunakan ArcGIS 10.1. 

 

Adapun flowchart penentuan lokasi pemeliharaan rumpun adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 3. Langkah-langkah penentuan lokasi pemeliharaan rumpun 

 

3.3.2 Analisis spasial untuk menentukan lokasi penanaman bambu 
 

Analisis spasial untuk menentukan lokasi penanaman bambu yakni membuat penafsiran citra google 

earth berdasarkan titik GPS. Hasil analisis citra google earth kemudian dibuat polygon untuk 

mengidentifikasi pola sebaran calon lokasi penanaman. Poligon tersebut selanjutnya dibuat tumpang 

susun dengan peta tanah, peta iklim dan peta kontur dengan menggunakan software ArcGIS 10.1. 

Adapun langkah-langkah analisis spasial untuk penentuan lokasi penanaman disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Langkah-langkah penentuan lokasi penanaman bambu 

 

 

3.3.3 Analisis spasial untuk menentukan pembangunan industri bambu 

 

Analisis data dibuat dengan memberi skor pada setiap parameter. Parameter yang digunakan adalah 

jarak dari jalan, jarak dari sungai, jenis penggunaan lahan dan juga peta indikasi sebaran bambu. 

Penentuan bobot dengan metode wawancara dan disusun dalam bentuk hirarki. Adapun hirarki 

penentuan skor disajikan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Hireraki pembobotan dalam menentukan lokasi industri bambu 

 

Berdasarkan Gambar 5 di atas, terdapat 4 kriteria dalam identifikasi potensi distribusi industri bambu 

seperti jakar dari jalan utama, pola penggunaan lahan, jarak dari sungai dan jarak dari hutan bambu. 

Setiap kriteria diberi bobot berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci.  
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Tabel 1. Matriks bobot 

 
 

Berdasarkan matriks di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas (jarak dari jalan utama) dan jarak dari 

hutan bambu memiliki skor tertinggi. Hal ini berarti bahwa aksesibilitas dan kedekatan dengan sumber 

bahan baku menjadi alasan utama membangun industri dan sebagai nilai tambah dalam promosi 

industri bambu di Bangli.  

 

Kelas kesesuaian pembangunan industri bambu kemudian dibagi atas 3 (tiga) kelas  yakni sangat cocok, 

tidak cocok dan cocok. Setiap kelas ditentukan dengan metode equal interval. Dimana lebar kelas sama 

(Tabel 2). 

 

Tabel 2. Kelas kesesuaian Pembangunan Industri Bambu 

 

Kelas kesesuaian Total Nilai 

Sangat Cocok 1 – 3  

Cocok 4 – 6  

Tidak Cocok  >6 

 

  

Tujuan Kriteria Skor Verifier Nilai

<50 m 1

50-100 m 3

100-150 m 5

150-200 m 7

200-500 m 7

>500 m 9

<50 m 1

50-100 m 3

100-150 m 5

150-200 m 7

200-500 m 7

>500 m 9

<100 m 3

100-500 m 5

500-1,000 m 7

>1,000 m 9

Tanah terbuka 7

Tubuh air 9

Sawah tadah hujan 9

Permukiman 1

Perkantoran 3

Hutan 5

Semak/Belukar 5

Kebun 5

Taman 3

Sawah  9

menentukan sebaran industri bambu/kerajinan di Kabupaten Bangli - Bali

Jarak dari sungai 20%

Jarak dari jalan utama 30%

Jarak dari tegakan bambu 30%

Penggunaan lahan 20%
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PEMBAHASAN 
 

1. Potensi Bambu 
 

Berdasarkan plot sampel yang dibuat di lapangan (Desa Panglipuran) terdapat 478 batang bambu/ha 

dan 5,552 rumpun/ha. Rata-rata jumlah bambu per plot adalah 12 batang/rumpun dengan diameter 

batang minimal 4.5 cm dan maksimal 12.7 cm (Tabel 3).  Kerapatan rumpun berkisar antara 37 dan 52 

rumpun.  Hal ini sangat dipengaruhi oleh intensitas pemanenan yang dilakukan serta jenis bambu yang 

ada.  

 

Tabel 3. Data pengukuran plot pada calon lahan pemeliharaan 

No. 

GPS  

Jumlah rumpun 
per plot 

Total 
jumlah 

batang per 
plot 

Rata-rata 
jumlah 
batang 

per 
rumpun 

Diameter(cm) 

S E Minimum Maksimum 

1 08025'10.0" 115021'39.7" 37 420 11 4,5 10,0 

2 08025'09.7" 115021'42.6" 52 620 12 6,2 11,2 

3 08025'11.0" 115021'44.4" 40 459 12 6,9 12,7 

Total (ha)  478  5.552     

 

2. Kondisi Biofisik Area Penanaman dan Pemeliharaan Bambu 
 

Kondisi biofisik setiap plot didasarkan hasil pengamatan dan pengukuran pada berbagai pola 

penggunaan lahan dan kondisi kelerengan ditunjukkan pada Tabel 4.  Dari hasil lapangan dapat 

disimpulkan bahwa di Banjar Buungan tidak dapat direkomendasikan sebagai calon lokasi pemeliharaan 

tegakan bambu. Hal ini disebabkan oleh kondisi lereng >40% dengan kondisi lahan yang berbukit 

sampai bergunung. Tentunya akan sangat menyulitkan dalam kegiatan pemeliharaan rumpun. Selain 

itu, akses jalan ke lokasi sangat jauh sehingga menyulitkan dalam pemanenan.   

 

Tabel 4. Data boifisik di plot contoh 

 

No. 
GPS  

Lokasi Tipe Lahan 
Aktivitas Yang 

Diusulkan 

Luas 
Lahan 
(ha) 

S E 

1 08025'10.0" 115021'39.7" Panglipuran 
Datar dan penuh 
bambu 

Plot pemeliharaan 
rumpun 

13 

2 08023'23.3" 115021'39.5" Buungan 
Bergelombang 
dengan penuh 
bambu 

TIdak 
direkomendasikan 

>100 

3 08016'42.2" 115021'45.9" Bubung Kelambu 
Bergelombang 
dengan tegakan 
bambu jarang 

Plot penanaman 15 

4 08019'14.5" 115023'54.6" Abangsongan 
Bergelombang 
dengan tegakan 
bambu sangat jarak 

Plot penanaman 2 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL 
 

1. Potensi Bambu 

 

Jumlah batang bambu per rumpun menyebar berdasarkan pola pemanenan. Pola penanaman dengan 

sistem tebang pilih yang dikembangkan masyarakat selama ini menjadikan hubungan antara kerapatan 

batang bambu setiap rumpun tidak dipengaruhi oleh kriteria tumbuh melainkan berdasarkan intensitas 

pemanenan. Meskipun demikian, jumlah bambu dan jumlah rumpun dapat dibuat hubungan korelasi 

dengan keeratan hubungan yang sangat erat, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Hubungan korelasi antara jumlah batang dan rumpun 

 

Pola hubungan antara jumlah batang dan rumpun tidak berupa sebuah garis lurus. Pola regresi 

eksponensial terbentuk untuk menggambarkan pola hubungan ini. Hal ini menunjukkan bahwa jika di 

suatu lokasi terdapat banyak rumpun bambu maka jumlah batang pun akan banyak. Namun 

pertambahannya cenderung lebih besar ketika jumlah rumpunnya banyak. Koefisien yang terbentuk 

sangat dipengaruhi oleh nilai eksponensial sebaran 0,0257.  

 

Pada plot pemeliharan dengan menggunakan intensitas sampling 5%, terdapat 9.556 rumpun dan 

33.311 batang bambu. Total luas bidang dasar per hektar adalah 10.2 m2. Pada kondisi ini, belum 

terdapat informasi ilmiah terkait luas bidang dasar optimum agar pertumbuhan bambu baik. Untuk itu, 

kerangka masalah yang dapat dibangun adalah menentukan luas bidang dasar optimum bertutupan 

bambu agar pertumbuhan rumpun dan kerapatan batang bambu per rumpun menjadi optimal. 

 

2. Plot Pemeliharaan Bambu 

 

Potensi kegiatan pemeliharaan bambu harus mempertimbangkan kerapatan bambu per rumpun, 

kerapatan rumpun per hektar, keragaman jenis, dan juga karakteristik biofisik lainnya, seperti bambu 

jenis tanah, curah hujan, dan kelas kelerengan.  Berdasarkan hasil tumpang susun beberapa peta biofisik, 

maka dapat disimpulkan bahwa di lokasi pemeliharaan memiliki jenis tanah regosol coklat-kuning, dan 

regosol humus. Curah hujan mencapai 2.000-3.000 mm/tahun.  Pada umumnya tipe kelerengan adalah 

datar. Desa Pangkipuran merupakan desa adat yang membangun hutan bambu di atas tanah desa dan 

tanah milik petani dan dipertahankan sebagai kawasan hutan bambu tetap. Lokasi ini dijadikan sebagai 

tempat wisata bambu dan untuk tujuan pendidikan. Adapun lokasi plot pemeliharaan rumpun bambu 

disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Lokasi pemeliharaan rumpun bambu di Desa Panglipuran 

 

Lokasi ini dipilih karena memiliki rumpun bambu yang sangat padat, terdapat lebih dari 5 jenis bambu 

dan sangat dekat dengan jalan eksploitasi. Selain itu, kegiatan pemanfaatan sangat terkendali. 

Pemanfaatan selama ini untuk tujuan komersil dengan intensitas tebangan mencapai 30% per tahun. 

Penebangan ditujukan untuk komersil dan untuk keperluan upaya keagamaan dan adat. Jenis bambu 

dominan adalah bambu tali, bambu danang, bambu petung hijau dan bambu kuning. Lokasi ini sangat 

strategi dijadikan demplot sehingga hasil kegiatan dapat langsung diamati dan dipelajari oleh 

masyarakat. Pola difusi inovasi akan berlangsung efektif dan efisien. 

 

3. Plot penanaman bambu 

Bambu merupakan kebutuhan primer dan utama di Bangli. Menurut budaya lokal dan 

agama/kepercayaan yang dianut masyarakat setempat, bambu dibutuhkan untuk keperluan mendasar 

masyarakat. Dimulai dari kelahrian sampai dengan kematian, membutuhkan bambu. Bambu dibutuhkan 

untuk bahan pokok non-komersil maupun dijual. Bambu juga dibutuhkan masyarakat sebagai 

pengganti kayu dalam membangun rumah dan untuk membuat perlengkapan rumah tangga. Untuk 

itu, kegiatan penanaman bambu harus terus dikembangkan. Kegiatan ini harus mempertimbangkan 

aspirasi masyarakat setempat, karakteristik biofisik dan aksesibilitas publik. Adapun peta calon lokasi 

penanaman disajikan pada Gambar 6. 

 



11 

 

 
 

Gambar 6.  Lokasi penanaman bambu di Desa Bubung Kelambu - Kintamani 

 

Berdasarkan peta di atas, diketahui bahwa tipe tanah di lokasi penanaman adalah regosol keabuan. 

Curah hujan di lokasi kegiatan berkisar antara 1.500-2.000 mm/tahun.  Tipe tanah regosol merupakan 

salah satu tipe tanah The Regosol adalah jenis tanah azonal yang terdiri dari bahan yang tidak 

dikonsolidasi berasal dari alluvium baru disimpan atau pasir. Dalam kondisi ini, lokasi sangat berpori 

sehingga mudah longsor. Oleh karena itu, akar bambu dapat dijadikan sebagai pengikat tanah. Di lokasi 

ini, curah hujan tidak terlalu besar. Untuk itu, pemilihan waktu tanam yang tepat dengan musim hujan, 

terutama pada awal musim hujan akan memfasilitasi pertumbuhan awal bambu. 

 

4. Sebaran Indikatif Industri Bambu/Kerajinan 

Sebaran industri bambu merata di setiap desa yang ada di Kabupaten Bangli. Industri/kerajinan bambu 

menyebar mengikuti jalan utama dan lebih khusus lagi berada di suatu kompleks permukiman. 

Berdasarkan metode Analytic Hierarhy Process dapat dikatakan bahwa sebaran industri/kerajinan 

bambu berada di dekat jalan, sungai dan di areal perkampungan serta dekat dengan sumber bahan 

baku. Adapun peta hasil modeling spatial disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7.  Peta indikasi sebaran industri/kerajinan bambu 

 

Peta di atas menunjukkan bahwa sebaran industri/kerajinan bambu berada di daerah tengah. Hal ini 

disebabkan oleh pada wilayah ini masih banyak bambu, tempat wisata serta pusat pemerintahan. Akses 

jalan sangat lebar. Sebagain lagi berada di wilayah Kintamani. Kecamatan Kintamani memiliki beberapa 

akses wisata baik alam maupun religi serta potensi bambu yang tinggi. Namun, akibat dari pesatnya 

pembangunan kebun jeruk, mengakibatkann kerapatan tegakan bambu semakin tertekan. Adapun 

rekapitulasi industri bambu disajikan di tabel 6. 

 

 

Tabel 6.  Kelas kesesuaian industri/kerajinan bambu di Kabupaten Bangli 

 

Berdasarkan hasil klasifikasi di atas, terdapat 38% atau 14,531 ha merupakan wilayah sangat berpotensi 

untuk pengembangan industri/kerajinan bambu. Sedangkan 49% dapat diusahakan sebagai sentra 

industri/kerajinan bambu. Melihat hasil tersebut, peranan pemerintah setempat sangat diperlukan 

dalam privatisasi bambu untuk kesejahteraan masyarakat. Pola pembiayaan, pelatihan, promosi serta 

penyiapan infrastruktur industri/kerajinan bambu serta penyediaan saluran pemasaran sangat 

diharapkan agar di sektor hilir pengusahaan bambu ini dapat berkembang. Peta ini menyajikan panduan 

dan arah serta penentuan lokasi prioritas pengembangan industri bambu, Adapun ringkasan data 

sebaran potensi pengembangan industri bambu di Kabupaten Bangli disajikan pada Tabel 7. 

 

Kelas Kesesuaian Luas (Ha) Persentasi (%) 

Cocok 18,605 49 

Tidak cocok 5,116 13 

Sangat cocok 14,531 38 

Total 38,253 100 
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Tabel 7. Distribusi kelas kesesuaian pengembangan industry bambu di Bangli berdasarkan wilayah 

administrasi 

 

Village 

Area (ha) 

Total 

Persentasi 

Kesesuaian 

(%) 
Cocok 

Tidak 

Cocok 

Sangat 

Cocok 

Pengotan 639 21 2.038 2.698 14 

Yangapi 595 90 965 1.651 7 

Tiga 417 4 889 1.310 6 

Kayubihi 257 1 735 993 5 

Sukawana 1.667 319 669 2.655 5 

Selulung 332 12 639 983 4 

Sulahan 313 64 542 919 4 

Jehem 321 135 455 910 3 

Penglumbaran 208 0 445 653 3 

Peninjoan 552 260 442 1.254 3 

Abangbatudinding 530 101 414 1.046 3 

Bayunggede 583 79 406 1.067 3 

Bantang 433 79 334 846 2 

Susut 271 220 332 823 2 

Satra 521 58 307 885 2 

Abuan 461 85 282 829 2 

Kubu 94 2 273 370 2 

Catur 636 166 264 1.065 2 

Tembuku 192 111 230 533 2 

Sekardadi 296 13 228 537 2 

Kintamani 503 155 225 883 2 

Cempaga 187 85 219 491 2 

Sekaan 181 3 194 378 1 

Bonyoh 158 20 191 369 1 

Dausa 345 21 191 556 1 

Demulih 172 101 177 450 1 

Apuan 160 41 162 363 1 

Pangejaran 264 52 160 475 1 

Siakin 227 49 158 434 1 

Belancan 453 54 118 624 1 

Bebalang 189 121 113 422 1 

Buahan 236 85 103 424 1 

Katung 217 38 99 354 1 

Langgahan 201 20 99 320 1 

Bunutin 358 161 96 615 1 

Kawan 165 82 90 336 1 

Tamanbali 178 237 88 502 1 

Bayungcerik 192 37 88 318 1 

Subaya 343 199 86 629 1 
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Village 

Area (ha) 

Total 

Persentasi 

Kesesuaian 

(%) 
Cocok 

Tidak 

Cocok 

Sangat 

Cocok 

Batur tengah 203 101 81 385 1 

Mengani 272 148 76 496 1 

Kedisan 126 94 74 294 1 

Awan 499 125 73 697 1 

Belantih 417 69 63 549 0 

Undisan 117 116 62 295 0 

Abangsongan 175 68 51 295 0 

Bangbang 140 101 51 293 0 

Serahi 386 82 50 518 0 

Belanga 203 104 47 354 0 

Lembean 291 70 47 408 0 

Daup 250 35 44 329 0 

Manikliyu 285 60 39 384 0 

Binyan 166 35 38 240 0 

Mangguh 176 29 33 238 0 

Batur selatan 43 10 30 82 0 

Batukaang 224 92 25 341 0 

Ulian 201 178 21 400 0 

Banua 62 5 18 84 0 

Pinggan 34 32 11 78 0 

Kutuh 73 44 11 128 0 

Suter 54 26 2 82 0 

Gunungbau 90 61 1 152 0 

Batur utara 1  1 2 0 

Total 18.531 5.069 14.498 38.098 100 

 

Berdasarkan hasil di atas, Desa Pongotan, Yangapi dan Desa Tiga memiliki potensi yang sangat besar 

untuk pengembangan bambu. Desa-desa ini memiliki kecukupan infrastruktur berupa jalan utama serta 

potensi bambu yang tinggi. Namun, kondisi jalan di lokasi-lokasi ini sangat rusak. Perlu adanya tindakan. 

Selain itu, desa ini juga sebagai aliran wisatawan baik dari Denpasar-Kintamani maupun sebaliknya. 

Ketiga desa ini sebagai pemasok bahan baku serta barang setengah jadi. Proses finishing dapat terjadi 

di Desa Susut, Bangli dan bahkan keluar dari Kabupaten Bangli. Untuk itu, penyediaan akses pasar 

berupa pembangunan cluster industri, cluster pemasaran portal e-marketing merupakan salah satu 

langkah strategis yang dapat ditempuh.  
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KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil kajian ini dapat dikatakan bahwa terdapat 38% lokasi yang sesuai untuk 

dikembangkan sebagai sentra industri/kerajinan bambu. Desa Pongotan merupakan salah satu dengan 

yang berpotensi. Pendekatan metode AHP yang digunakan dapat menjelaskan sebaran potensi, namun 

belum mampu menjelaskan sampai dengan jenis industri/kerajinan. Pemilihan ini sangat bergantung 

validitas sumber data terutama data sebaran potensi bambu. 

 

Calon lokasi untuk penanaman adalah di Desa Bubung Kelambu – Kintamani. Sementara untuk lokasi 

pemeliharaan rumpun bambu direkomendasikan di Desa Panglipuran. 

 

 

REKOMENDASI 
 

Kajian ini masih perlu dikembangkan untuk menghasilkan metode yang valid dalam menyusun rencana 

pemanfaatan kawasan serta pengembangan industri/kerajinan bambu. Penanaman bambu seluas 12 ha 

di Desa Bubung kelambu tidak dapat dilakukan dalam satu hamparan, melainkan tersebar untuk 

mengakomodir keterbukaan lahan dan kepemilikan lahan. Pemeliharaan rumpun bambu dapat 

dibangun berdasarkan jenis, intensitas penebangan serta hak kepemilikan tanah.  

 

 

IMPLIKASI PRAKTIS 
 

Hasil ini harus ditindaklanjuti dengan validasi data perdagangan, data eksploitasi serta sebaran 

sumberdaya manusia siap pakai untuk pengembangan industri/kerajinan bambu di Bangli. 
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