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ABSTRACT

The knowlaedge of the use of bamboo in general population of rural
communities still plays an important role due its benefits for commmuniti on has
benefits, for a part of the life of ecological, economic as sosial cultural sroles. The
purpose of this research was to know the spesies bamboo diversity and its potensial
utilization in the community of Rupat Island. The metod used exploration method
which include survey and semistruktured interview. The obtained data on the types of
bamboo. The interview result show to potensial of bamboo in this Island, based.
Thysostachys siaminensis is a spesies of bamboo that is widely used by the people of
Rupat Island, because it has good character and is directly proportional to the results
of bamboo exprloration on Rupat Island.
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ABSTRAK

Pengetahuan pemanfaaatan bambu di masyarakat umumnya masyarakat
pedesaaan masih memegang perananan penting. Hal ini dikarenakan bambu adalah
tanaman yang memiliki manfaat yang luas, bagi sebagian kehidupan masyarakat
pedesaan baik dari segi peranan ekologis, ekonomi ataupun soial budaya. Tujuan dari
penelitian ini mengetahui jenis keanekaragaman bambu dan potensi pemanfaatannya
di masyarakat Pulau Rupat. Metode yang digunakan adalah metode eksplorasi yang
meliputi survei dan wawancara secara semistruktur. Hasil penelitian berdasarkan
wawancara diperoleh data mengenai jenis bambu yang potensial dimanfaatkan.
Pemanfaatan bambu sesuai dengan jenis bambu yang diperoleh. Thysostachys
siaminensis adalah jenis bambu yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
Pulau Rupat, karna memiliki karakter yang baik dan sejalan dengan hasil eksplorasi
bambu di Pulau Rupat.
Kata Kunci : Keanekaragaman, Pemanfaatan bambu, Pulau Rupat.
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PENDAHULUAN
Bambu memiliki manfaat yang
luas bagi masyarakat. umumnya pada
masyarakat pedesaan yang masih
menggunakan bambu sebagai bahan
pokok kehidupan, bagian tumbuhan
bambu yang dapat dimanfaatkan antara
lain adalah akar, rebung, buluh dan
daun nya. Bambu memegang peranan
sangat penting, karena memiliki sifatsifat yang baik untuk dimanfaatkan
bambu menjadi tumbuhan serbaguna
bagi
masyarakat
pedesaan
(Batubara 2002).
Sistem perakaran bambu dapat
dimanfaakan dari segi peranan
ekologis, yakni akar bambu mampu
menahan erosi dan pencegah dari
bahaya banjir. Serabut akar pada
bambu mampu menyaring limbah
beracun (Berlian dan Estu 1995).
Rebung bambu merupakan bagian
termuda dari bambu yang masih
ditutupi oleh pelepah dan jika tumbuh
menjadi panjang maka disebut dengan
bambu muda. Sebagian bambu yang
memiliki rebung dapat digunakan
sebagai olahan konsumsi masyarakat
seperti dibuat sayuran.
Menurut
penelitian
yang
dilakukan oleh Yani (2014), rebung
bambu jenis D.asper merupakan
rebung bambu yang paling banyak
dikosumsi oleh masyarakat. Buluh
atau batang bambu atau yang disebut
dengan buluh berkembang dari bagian
rebung bambu. Rebung bambu
dimanfaatkan sebagai salah satu bahan
kontruksi jembatan dan dibuat sebagai
bahan bangunan, bahan kerajinan
ataupun bahan pembuatan perkakas
rumah tangga. Batang bambu juga
digunakan sebagai industri kerajinan
berbentuk hiasan, anyaman dan ukiran

serta dibuat alat musik seperti
angklung dan seruling (Yani 2014).
Menurut Widjaja (2001) bambu yang
memiliki buluh yang kecil dapat
digunakan sebagai alat pancing atau
tumbuhan pagar. Daun bambu
digunakan sebagai obat tradisional
yakni sebagai obat sakit perut dan
dapat digunakan untuk pembungkus
makanan pada makanan tradisional
seperti wajik yang disebut dengan
bacang (Widjaja 2001).
Pulau Rupat merupakan Pulau
yang terletak di Kabupaten Bengkalis,
memiliki dua kecamatan yakni
kecamatan Rupat dan kecamatan
Rupat Utara. Pulau ini belum pernah
dilakukan
eksploarasi
mengenai
keanekaragaman
bambu,
baik
mengenai informasi atau pun data
yang akurat mengenai jenis bambu dan
pemanfaatannya di Pulau Rupat.
Masyarakat desa di Pulau Rupat ini
mengenal beberapa jenis bambu yang
digunakan dalam kehidupan sehariharinya. Pemanfaatan bambu dapat
dipergunakan secara luas mengenai
peranan nya di kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu sangat dibutuhkan
informasi
mengenai
potensi
pemanfaaatan bambu berdasarkan
jenis bambu yang diperoleh di Pulau
Rupat Kecamatan Rupat Kabupaten
Bengkalis.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan
November 2018 sampai Januari 2019
di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis
dan laboratorium Botani jurusan
Biologi FMIPA Universitas Riau.
(Gambar 1)
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Pulau Rupat Kecamatan Rupat Kabupaten
Bengkalis. (Sumber: Badan Informasi Geospasial 2019 )
Prosedur Penelitian
Penelitian dilakukan dengan
metode eksplorasi yang meliputi survei
dan wawancara dilakukan dengan
diajukan pertanyaan semi struktural
mengenai pemanfaatan bambu di
Pulau Rupat Kecamatan Rupat
Kabupaten
Bengkalis.
Aspek
pertanyaan yang diajukan adalah
antara lain, nama lokasi bambu, nama
lokal atau nama daerah jenis bambu,
tempat tumbuhnya dan potensi
pemanfaatannya. Hasil wawancara
disimpulkan oleh peneliti.
Analisis Data
Data disajikan dalam bentuk
deskripsi, gambar dan tabel mengenai
pemanfaatan bambu Di Pulau Rupat
Kecamatan
Rupat
Kabupaten
Bengkalis
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan
pemanfaatan
bambu di masyarakat pedesaan masih
memiliki peranan penting dalam
penggunaan
bambu
(Batubara.R.
2002). Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan, diperoleh data potensi

pemanfaatan bambu yang bervariasi
berdasarkan jenis bambu yang
didapatkan dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pemanfaatan Jenis Bambu di
Pulau Rupat
No
1

2

3

4

5

Nama lokal Tempat
Pemanfaatan
bambu
tumbuh
masyarakat
Bambu
Di
tempat Digunakan
untuk
lemang
lembab dan membuat lemang
kering
Bambu
Tumbuh
Digunakan
untuk
pagar
didaratan
tanaman
hias,
rendah
pengganti pagar, dan
ataupun
dibuat ayaman
tinggi
Bambu
Tumbuh
Kerajinan
tangan,
tali
didaerah yang buluhnya
sebagai
Kering
atap/ dinding.
Bambu
Tumbuh
Rebungnya sebagai
Galah
didaratan
sayuran,
sebagai
rendah
galah tangkai sapu,
dan bahan baku alat
musik
Bambu
Tumbuh
Digunakan untuk
ampel
baik
kontruksi
bahan
didataran
bangunan
dan
rendah,
pembuatan pagar.
dan
lembab

3

Berdasarkan
tabel di atas
bambu yang paling banyak di
manfaatkan masyarakat Rupat adalah
jenis bambu Thysostachys siaminensis
Hal ini juga sejalan dengan hasil
eksplorasi bambu di Pulau rupat yaitu
jenis bambu Thysostachys siaminensis
(bambu pagar) adalah bambu yang

a

b

d

e

h

i

k

paling banyak di temukan individu
jenisnya. Pemanfaatan rebung bambu
tentunya juga masih banyak digunakan
masyarakat Rupat sebagai sumber
makanan.
Berikut
merupakan
pemanfataan bambu yang digunakan
oleh masyarakat Rupat (Gambar 2)
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Gambar 4.15 Pemanfaatan bambu di Pulau Rupat : a.Tudung saji; b.Bakul nasi;
c.Topi; d.keranjang; e.Bakul; f.Tampi; g.Vas bunga; h.Topi;
i.Tiang penyangga; j.Sendok, gelas; k.Alat musik; l.Saringan;
m.KontruksiJembatan
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Berdasarkan Gambar.2 pemanfaatan
bambu lebih banyak digunakan untuk
pembuatan ayaman pada kebutuhan
sandang masyarakat. Bambu sebagai
bahan pengganti non kayu dan bahan
konstruksi kayu juga masih di
manfaatkan oleh masyarakat pedesaan
yakni sebagai pembuatan kerangka
bangunanan dan pembuatan jembatan.

Rebung bambu digunakan masyarakat
untuk membuat sayuran. Widjaja
(2001) mengatakan jenis bambu
D.asper rebung bambu nya paling
banyak dijadikan olahan makannan
bagi masyarakat. Peranan pemanfaatan
bambu tergantung pada jenis bambu
yang digunakan.

PENUTUP
Pemanfaatan dan perananan bambu di
masyarakat pedesaan di Pulau Rupat
Kecamatan
Rupat
Kabupaten
Bengkalis masih digolongkan tinggi.
Pemanfaatan bambu disesuaikan pada
jenis bambu yang dimanfaatkan. Jenis
bambu
Thysostachys siaminensis
(bambu
pagar)
paling
banyak
dimanfaatkan oleh masyarakat.
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