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“DAFTAR. ISTILAH .PENTING” 

“Brochidodromous”..  Tulang daun. sekunder melengkung 

menyambung ke. tulang daun sekunder 

di atasnya, membentuk. semacam 

margin yang menyolok. Misalnya pada. 

suku Myrtaceae. 

Budidaya  Seperangkat teknik atau cara untuk 

mendapatkan lebih banyak spesies yang 

diinginkan. meliputi cara tanam, 

pengaturan jarak tanam, pengairan atau 

irigasi, pemupukan, penjarangan, 

penyiangan, dan proses pemanenan. 

Budidaya yang dilakukan dapat secara 

generatif ataupun vegetatif. Tujuannya 

yaitu meningkatkan produktivitas, 

pelestarian spesies, atau ekonomi 

Daun obovatus  Daun yang berbentuk bangun. bundar 

telur .terbalik, bundar telur .sungsang; 

tangkai .melekat pada. ujung yang 

lancip, serupa bentuk. tetesan air. 

Daun oblanceolatus  Daun yang berbentuk bangun. lanset 

terbalik, lanset sungsang; .bagian dekat. 

pangkal. lebih sempit. dari bagian dekat 

ujung. 

Ekologi   cabang. ilmu .biologi yang mempelajari. 

interaksi antara. makhluk hidup dengan. 

makhluk hidup lain. dan juga dengan. 

lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu 

lingkungan, .ekologi dijadikan sebagai. 
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Ilmu. dasar untuk .memahami interaksi. 

di dalam lingkungan. 

Ekowisata   salah satu kegiatan. pariwisata yang 

berwawasan. lingkungan dengan 

mengutamakan aspek. konservasi alam, 

aspek pemberdayaan. sosial budaya 

ekonomi masyarakat lokal serta aspek 

pembelajaran. dan pendidikan. 

Etnobotani   suatu .bidang ilmu yang mempelajari. 

hubungan antara. manusia dan 

tumbuhan. Penelitian .etnobotani 

diawali oleh .para ahli. botani yang 

memfokuskan .tentang persepsi 

ekonomi dari suatu tumbuhan yang. 

digunakan oleh masyarakat lokal. 

Flavonoid   senyawa. yang terdiri dari. 15 atom 

karbon .yang umumnya tersebar. di 

dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 

flavonoid yang berasal. dari tumbuhan. 

telah diidentifikasi, 

Hutan kerangas   Hutan yang memiliki. lahan ekstrem. 

dan rawan. atau sangat. peka terhadap 

gangguan. misalnya kebakaran. 

Media Cocopeat  termasuk ke. dalam media. tanam 

hidroponik. yang bersifat. organik, 

karena. terbuat dari serbuk. serabut 

kelapa. Cocopeat dapat diperoleh 

menggunakan. cara sabut kelapa 

digiling. halus terlebih dahulu. Salah. 

satu manfaat. jika menggunakan. 
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Generativ 

Vegetativ 

Cocopeat. sebagai media tanam 

hidroponik ialah. dapat menahan air 

serta memiliki. unsur kimia lumayan 

banyak 

Nilai C/N rasio  Rasio karbon terhadap nitrogen 

Perkembangbiakan perkembangbiakan yang. ditandai 

adanya peleburan. sel kelamin jantan. 

dan betina, maka dari itu cara 

berkembang biak. ini disebut juga 

sebagai perkembangbiakan. seksual. 

Pada tumbuhan perkembangbiakan ini 

bisa dibantu. oleh .angin, .hewan, air, 

dan .manusia. 

Perkembangbiakan  Cara berkembang. biak tanpa adanya. 

proses perkawinan. Pada tanaman, 

perkembangbiakan. vegetative. bisa 

dilakukan secara. alami dan buatan. 

Stek  metode perbanyakan tanaman. dengan 

menggunakan. potongan tubuh. 

tanaman. Setiap bagian. tubuh tanaman 

memiliki sifat totipotensi, dimana satu 

sel dapat membelah. menjadi. sel lain. 

Sehingga.. meski ..Streptocarpus 

ditumbuhkan. dari potongan. daun, sel 

akar ..dan batang dapat terbentuk. 
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DAFTAR SINGKATAN 

ZPT Zat Pengatur Tumbuh 

IBA  indole butiric acid 

IAA  indole acetic acid 

NAA naphthalene acetic acid  

Ca Kadar calcium  

P Kadar phosphorus 

C Celcius 

Fe Besi 

Mn Mangan 

Zn Zinc 

Cu Tembaga 

CO Karbon monoksida 
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KATA SAMBUTAN 

Direktur Utama PT. Sariwiguna Binasentosa 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tim Kehati kami 

bersama Tim Kehati Konsultan BSC berhasil menyusun satu 

buku dengan Judul Pelawan Yang Menawan, ini merupakan 

komitmen dan kepedulian kami khususnya dalam hal 

keanekaragaman hayati flora di Pulau Bangka. Buku ini 

merupakan hasil pengamatan flora jenis Pelawan (Tristaniopsis 

spp.) yang berada di Taman Kehati Hutan Pelawan, Desa 

Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. 

Kegiatan pengamatan dan riset tersebut merupakan bagian dari 

kegiatan yang diamanatkan oleh PROPER Hijau yaitu sebagai 

media untuk menyebarluaskan informasi mengenai jenis flora 

endemik Pulau Bangka dengan tujuan mendapatkan dukungan 

dari berbagai pihak terkait pelindungan keanekaragaman 

hayati.  

Saya berharap buku ini dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan dan mendapat perhatian dari banyak pihak untuk 

sama-sama melindungi keanekaragaman hayati jenis-jenis flora 

pada umumnya dan Pelawan khususnya di Pulau Bangka.  

Pangkalpinang, Juni 2022 

Direktur Utama PT. Sariwiguna Binasentosa  
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KATA SAMBUTAN 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah,  

Provinsi Bangka Belitung 

 

Inisiatif dari PT. Sariwiguna Binasentosa (SBS) dalam upaya 

partisipasi perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity) 

di Taman Kehati Hutan Pelawan (TKHP) sesuai amanat PROPER 

Hijau merupakan contoh kegiatan yang mendukung program 

besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebagai kepanjangan tangan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat 

kabupaten menyambut baik penerbitan buku Pelawan Yang 

Menawan yang merupakan bagian dari program perlindungan 

keanekaragaman hayati di TKHP. Buku ini sebagai media untuk 

mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi 

mengenai keberadaan Pelawan (Tristaniopsis spp.) khas Pulau 

Bangka bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Kami sampaikan apresiasi atas diterbitkannya buku ini. Semoga 

bermanfaat bagi banyak pihak. 

 

Pangkalpinang, Juni 2022 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Bangka Tengah 
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KATA SAMBUTAN 
Ketua Kelompok Masyarakat Sadar Wisata Hutan Pelawan, 

Desa Namang, Kab. Bangka Tengah 

Riwayat terbentuknya Taman Kehati Hutan Pelawan atau sering disebut 

Hutan Pelawan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah pembentukan Desa 

Namang. Seiring dengan adanya pemekaran Provinsi Sumatera Selatan pada 

tahun 1997, wilayah Bangka-Belitung menjadi Provinsi yang berdiri sendiri 

yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2000 Desa Namang 

dimekarkan menjadi Desa Namang dan Desa Belilik.  

Kebiasan orang tua dan kakek kami yang hidup dari Hutan Pelawan, maka 

pada periode saya menjadi Kepala Desa Namang (2008 – 2014) 

ditetapkanlah hutan Pelawan menjadi hutan yang harus dilindungi yaitu 

menjadi Taman Kehati Hutan Pelawan. Tentunya banyak liku-liku yang harus 

kami lalui dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan Pelawan 

tersebut, mengingat hampir semua daratan di Pulau Bangka terdapat 

kandungan mineral timah yang telah ditambang sejak zaman Belanda. 

Mengingat pesan orang tua dan nenek moyang kami, bahwa hutan Pelawan 

harus dipertahankan. Ke depan, pengelolaan dan perlindungan hutan 

Pelawan harus melibatkan para pihak yang memiliki visi dan misi yang 

sejalan yaitu kelestarian alam. Maka saya menyambut gembira adanya 

inisiatif dari pihak swasta dalam hal ini PT. Sariwiguna Binasentosa untuk 

menjalin kerjasama pengelolaan hutan Pelawan, termasuk dalam bingkai 

kerja sama tersebut, Tim Kehati SBS dan BSC berinisiatif untuk menyusun 

sebuah buku yang menceritakan tentang keistimewaan Pelawan. Sebagai 

Ketua Pokdarwis saya telah memberikan masukan untuk melengkapi 

informasi agar isi buku lebih otentik.  

Semoga dengan adanya buku tersebut dapat menambah khasanah 

pengetahuan tentang Pelawan.     

Namang, Juni 2022 
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KATA SAMBUTAN 

Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat 

(LP2M) 

Universitas Nusa Bangsa, Bogor 

Dalam rangka menunjang tercapainya Tridarma Perguruan 

Tinggi, khususnya luaran kegiatan penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk buku 

merupakan keberhasilan kinerja dari seorang dosen.  Dalam 

hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

Universitas Nusa Bangsa menyambut baik dengan telah 

disusun dan diterbitkannya buku ini.   

Buku ini sebagai media untuk mendokumentasikan dan 

menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Pelawan 

(Tristaniopsis spp.) yang merupakan tumbuhan endemik Pulau 

Bangka dimana memiliki nilai manfaat banyak sebagaimana 

diuraikan dalam buku ini.  

Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Ratnasari Hasibuan, 

S.Hut, M.Si sebagai penyusun Buku “Pelawan Yang 

Menawan”.  Semoga buku ini bermanfaat untuk peningkatan 

kinerja penelitian dan pengabdian di lingkungan Universitas 

Nusa Bangsa dan khususnya pada Fakultas Kehutanan. 

                                    Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat 

                                  

 

 

Dr. Ir. Zainal Muttaqin, MP. 



xi 

Daftar Isi 

KATA SAMBUTAN .............................................................................. vi 

Daftar Isi ................................................................................................x  

Daftar Gambar ................................................................................... xii 

KATA PENGANTAR .......................................................................... xiii 

PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

MORFOLOGI POHON PELAWAN .................................................. 4 

BUDIDAYA POHON PELAWAN .................................................... 14 

1. Persiapan Media Tanam ............................................ 25 

2. Pemilihan Bahan Stek Pucuk Pelawan ..................... 27 

3. Persiapan Zat Pengatur Tumbuh ............................. 28 

4. Pengisian Media Pada Pot Tary atau bekas air 

mineral gelas ............................................................... 29 

5. Pemeliharaan Stek Pucuk .......................................... 32 

6. Penyapihan pada Tanaman ...................................... 33  

7. Faktor Keberhasilan Stek ........................................... 34 

7.1 Suhu ..................................................................... 34 

7.2 Media Perakaran ................................................ 34 

7.3 Kelembaban Udara ............................................ 34  

7.4 Umur Bahan Stek ............................................... 35 

7.5 Jenis Tanaman .................................................... 35 

Manfaat Pohon pelawan .................................................. 37 



xii 

Daun ....................................................................................... 39 

Bunga ..................................................................................... 45 

Buah ........................................................................................ 46 

Batang .................................................................................... 47 

Akar ......................................................................................... 50 

Kulit ......................................................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 63 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

Daftar Gambar 

Gambar 1.  A. Pelawan Merah ........................................................ 5 

B. Pelawan lainnya ...................................................... 6 

Gambar 2.  Daun Pelawan ............................................................... 7 

Gambar 3.  (A) Lebar daun (B) Panjang Daun .......................... 8 

Gambar 4.  Bagian-bagian daun ................................................... 9 

Gambar 5.  Bunga Pelawan ........................................................... 10 

Gambar 6.  Buah Pelawan .............................................................. 11 

Gambar 7.  Persiapan Media Tanam ......................................... 25 

Gambar 8.  Pemilihan pucuk pelawan untuk stek ................ 26 

Gambar 9.  Pengisisan Cocopeat dan sekam bakar pada   

pot tray ......................................................................... 28 

Gambar 10.   Stek Pucuk Pelawan yang ditanam pada pot 

tray .............................................................................. 29 

Gambar 11.  Penyungkupan Stek Pucuk Pelawan ................ 29 

Gambar 12.  Penyiraman Stek Pucuk Pelawan ...................... 30 

Gambar 13.  Puding pelawan ....................................................... 41 

Gambar 14.  Teh pelawan siap dihidangkan ....................... 444 

Gambar 15.  Buah pelawan ........................................................... 46 

Gambar 16.  Jamur pelawan ......................................................... 51 

 

 

 



xiv 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT karena buku ini telah selesai disusun. Tak lupa sholawat 

serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Pelawan merupakan jenis pohon yang unik. Hampir seluruh bagian 

tubuhnya, mulai batang, akar, hingga ujung rantingnya berwarna 

merah. Warna merahnya terlihat jelas, ketika kulit luar batangnya 

mulai terkelupas. Pohon pelawan merupakan anggota suku jambu-

jambuan (Myrtaceae). Kulitnya yang mengelupas, merupakan ciri 

khasnya. 

Di pulau Bangka dapat dijumpai tiga jenis pelawan, yaitu pelawan 

merah atau pelawan padang (Tristaniopsis merguensis), pelawan 

kepoh atau pelawan tudag (Tristaniopsis obovate), dan pelawan putih 

atau pelawan air (Tristaniopsis whiteana). 

Pohon pelawan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Bangka 

Belitung sebagai kayu bakar, bahan bangunan, sebagai tempat atau 

inang lebah madu dan jamur pelawan (yang memiliki manfaat dan 

nilai jual sangat tinggi). 

Demikian, sebagian keistimewaan pohon pelawan yang dapat penulis 

gambarkan dalam buku sederhana ini.  

Penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya. 

Akhir kata untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini, maka saran 

dan kritik dari pembaca sangatlah kami harapkan.  

Pangkalpinang, Juni 2022 

 

Penulis 

Penerbit 
Universitas Nusa Bangsa 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang..No..5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya., Bab 1. 

.pasal 1 ayat 2, Konservasi sumber daya alam hayati adalah 

pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya 

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 

persediaannya dengan..tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas keanekaragaman dan nilainya.…Salah satu lokasi 

perlindungan flora..yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, 

Provinsi Bangka Belitung adalah Taman Kehati Hutan Pelawan 

(selanjutnya disingkat TKHP) yang berada di Desa Namang.  

“Taman Kehati..adalah suatu kawasan pencadangan sumber 

daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi konservasi in-situ dan / atau exsitu, khususnya bagi.. 

tumbuhan yang penyerbukan dan / atau pemencaran bijinya 

harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi 

vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan 

pemencar biji (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 

Tahun 2012).”   
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TKHP memiliki luas area 47,04 ha..berdasarkan Keputusan Bupati.. 

Bangka Tengah No...188.45/403/KLH/ 2013. Lokasi TKHP masuk 

dalam area Desa Namang berjarak sekitar 28,2 km dari Kota 

Pangkalpinang dengan waktu tempuh ± 30 menit.  Sejarah nama 

kata “Namang”..merupakan..dua kata yaitu na dan mang, yang 

artinya  adalah “na” adalah memberi, “mang” panggilan kepada 

yang lebih tua dari kita, sehingga arti dari kata “Namang” adalah 

orang yang suka memberi pada orang lain. Namang juga 

merupakan nama kayu atau nama pohon. Pada TKHP ada spesies 

tumbuhan endemik yaitu Pelawan.  Tumbuhan Pelawan sampai 

saat ini keberadaannya semakin berkurang dikarenakan 

banyaknya pencabutan anakannya, sehingga peru dilakukan 

konservasi ex situ (Akbarini D et al. 2017).  Upaya konservasi 

Pohon Pelawan merupakan perlindungan terhadap Pohon 

Pelawan tersebut..agar tidak terjadi kepunahan dan  peduli serta 

memelihara..kehidupan di bumi, sehingga kita sebagai manusia 

sebaiknya mengetahui ekologi tumbuhan..karena merupakan 

landasan dalam kegiatan konservasi. 
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MORFOLOGI POHON PELAWAN 
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Pelawan adalah tumbuhan berkayu yang berasal dari..famili 

Myrtaceae. Berdasarkan hasil penelitian Hartanto S.  (2019) 

masyarakat Lom mengenal…tiga jenis Pe;awan, yaitu 

Pelawan..Padang (Tristaniopsis merguensis), Pelawan 

Air…(Tristaniopsis whiteana) dan Pelawan..Tudag (Tristaniopsis 

kalimantanensis).  Perbedaan pada…ketiga pelawan tersebut 

pada batangnya.  Pelawan Padang yang sering disebut dengan 

nama Pelawan Merah warna batangnya sangat merah, sedang 

pelawan lainnya kurang begitu merah (Gambar 1). Pelawan 

merah atau yang biasa disebut masyarakat lokal sebagai 

pelawan darat tumbuh di tanah tandus, perkebunan yang masih 

didominasi pohon-pohon kayu, atau perbukitan. Pohon Pelawan 

dapat tmbuh pada lingkungan spesifik.  Faktor lingkungan 

merupakan hal yang penting. Kondisi lingkungan yang tidak 

kondusif  menjadi faktor pembatas bagi tumbuhan untuk 

tumbuh.   

Diameter batang pohon pelawan antara 4 - 30 cm tergantung 

kondisi tempat tumbuh. Hidup dan tumbuh secara menyebar 

atau berkelompok. Tinggi pohon dapat mencapai hingga 21 

meter. 
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Gambar 1.  A. Pelawan Merah             
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B. Pelawan lainnya 

Kedudukan daun Pelawan berselang seling dengan..ujung daun 

tidak runcing akan..tetapi pangkal daun meruncing (Gambar 2). 

Permukaan..daun kasar, tak berambut. Daun dengan pola 

berseling dan saling berhadapan dapat ditemukan di daerah 

bebatuan kapur dan juga tersebar di Malaysia.   
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Daun obovatus atau oblanceolatus hingga ovalis atau bentuk 

daun telur bulat terbalik hingga oval dengan bagian ujungnya 

membulat dan pangkal daun meruncing.  

 

Gambar 2.  Daun Pelawan 

Permukaan daun bagian atas licin dan mengkilap dengan bagian 

bawah licin. Pucuknya ditandai dengan berwarna kemerahan. Jika 

diremas akan menghasilkan aroma seperti jambu jambuan.  Daun 

panjangnya antara 6-15..cm dan lebar 2-5..cm (Gambar 3).  



8 

  
Gambar 3.  (A) Lebar daun       (B) Panjang Daun 

 

Pada tulang daun Pelawan Brochidodromous…yaitu tulang daun 

sekunder melengkung menyambung ke tulang daun 

sekunder..di atasnya, membentuk semacam margin yang.. 

mencolok. Gambar 4 merupakan bagian-bagian daun. 
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Gambar 4.  Bagian-bagian daun 

 

“Ibu tangkai bunga di ketiak daun..dan berambut..dengan bunga 

majemuk besar, padat, putih. “Kelopak berbentuk seperti tabung 

menyatu dengan bagian lobus yang tajam.  Petal 5 berlekatan 

dimana ovari tenggelam atau setengah tenggelam dengan 3 

ruang sedangkan benang sari banyak, (Ridley, 1922).”   Bunga 

pelawan tersusun bergerombol berwarna kuning dan panjang 

mencapai 1-2.5 cm (Gambar 5).  
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Gambar 5.  Bunga Pelawan 

Buah kapsul sebagian tertutup kelopak dengan 3 lokus dan biji 

bersayap. Ibu tangkai bunga..berambut di ketiak daun. Kelopak 

berambut..berbentuk tabung menyatu dengan bagian lobus.. 

yang tajam (Gambar 6).   
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Buah hampir berbentuk globular mirip kapsul dengan kelopak di 

bagian bawahnya, biji banyak dan bersayap.  

 
Gambar 6.  Buah Pelawan 

“Klasifikasi dari Pelawan adalah sebagai berikut:  

Divisi:..Magnoliophyta  

Kelas: Magnoliopsida  

Ordo:..Myrtales  

Famili: Myrtaceae  

Genus: Tristaniopsis  

Spesies: Tristaniopsis spp.” 
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Pelawan..dapat hidup pada dataran..rendah sampai ketinggian 

1000..mdpl, dapat hidup pada hutan-hutan kerangas dan 

disepanjang aliran sungai serta daerah bebatuan. Sampai saat 

ini informasi mengenai perkembangbiakan dan pertumbuhan 

pelawan masih belum banyak diketahui. Pada umumnya di 

Pulau Bangka, pelawan diperbanyak dengan biji, ada yang 

mencabut anakannya sehingga semakin lama anakan akan 

semakin habis, ada juga melakukan dengan membongkar 

bonggolnya untuk dibuat menjadi tanaman bonsai.  Agar 

keberlanjutan pelawan sebagai tanaman khas Bangka, maka 

pelawan dapat diperbanyak dengan stek pucuk untuk 

menghindari pencabutan anakan.  
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BUDIDAYA POHON PELAWAN 
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Budidaya adalah seperangkat teknik atau cara untuk 

mendapatkan lebih banyak spesies yang diinginkan 

menggunakan perlakuan-perlakuan sesuai dengan prosedur. 

Budidaya dapat meliputi cara tanam, pengaturan jarak tanam, 

pengairan atau irigasi, pemupukan, penjarangan, penyiangan, 

dan proses pemanenan. Budidaya yang dilakukan dapat secara 

generatif ataupun vegetatif. Tujuannya yaitu meningkatkan 

produktivitas, pelestarian spesies, atau ekonomi. Teknik 

budidaya sudah sejak lama dilakukan dalam rangka mengurangi 

degradasi tanah akibat pengurangan nutrisi dan kandungan 

organik tanah sehingga berpengaruh pada produktivitasnya. 

Oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan budidaya atau 

perawatan lahan kembali untuk menggantikan unsur-unsur 

yang hilang dalam tanah agar kesuburan lahan meningkat dan 

menunjang produktivitas pangan secara berkelanjutan.    

Peranan pohon Pelawan…dpat meningkatkan kesejahteraan,dan 

social  dan lingkungan..masyarakat sekitar (Akbarini, 2016). 

“Data mengenai perkembangbiakan pohon Pelawan belum ada 

yang akurat  walupun Pelawan dapat diperbanyak secara 

generatif maupun vegetatif.”  
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Sel Kelamin..betina yang melebur dengan sel kelamin..jantan 

disebut perkembangbiakan generative.”Pada..Pelawan 

perkembangbiakan..dapat dibantu..angin, serangga..dan 

manusia.. Perbanyakan pelawan di Pulau Bangka dilakukan 

dengan pencabutan anakan yang berada dekat induk pelawan 

tersebut. 

Kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan generatif apabila 

dibandingkan dengan vegetatif adalah: 

1. Memiliki akar yang kuat dibandingkan dengan 

perkembangbiakan vegetative 

2. Penyebaran biji, jangkauannya lebih luas, karena dapat dibantu 

oleh biji, serangga, burung atau hewan lainnya dan manusia 

3. Individu baru yang dihasilkan akan berbeda dengan induknya 

4. Memiliki adaptasi terhadap lingkungan  

5. Memiliki batang yang kokoh 

6. Menghasilkan buah lebih lama dibandingkan vegetatif. 
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Perbanyakan pelawan selain generatif, dapat juga dilakukan 

dengan cara vegetatif. “Pertambahan volume,.jumlah,.bentuk 

dan ukuran organ-organ.vegetative..seperti.daun, batang dan 

akar yang dimulai dari terbentuknya.daun pada proses 

perkecambahan hingga awal terbentuknya organ disebut 

pertumbuhan.vegetatif.” 

Perbanyakan.secara.vegetatif dapat dilakukan dengan stek, 

yaitu pemotongan/pemisahan bagian tumbuhan agar bagian 

tanaman tersebut membentuk.akar dan menjadi individu baru.  

Perbanyakan masal.beberapa jenis tanaman.dapat dilakukan 

dengan stek pucuk.”  

Cara perlakuan pemotongan pada bagian vegetatif 

merupakan.. stek.pucuk. “Stek pucuk..merupakan teknik. 

pembiakan vegetatif dengan memotong pucuk.tanaman untuk 

ditumbuhkan menjadi tanaman dewasa secara mandiri dan 

terlepas dari induknya..Penggolongan stek berdasarkan bahan 

tanaman terdiri dari:.stek pucuk, stek batang dan stek akar 

(Danu et al. 2006).”  

Salah satu perbanyakan vegetative dengan stek pucuk yang 

memanfaatkan.tunas atau trubusan dari batang.muda yang masih 

dalam pertumbuhan dengan cara menumbuhkan tunas-tunas.aksiler 

pada media tanam.sehingga menghasilkan akar dan selanjutnya. 
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ditanam di.lapangan.  Sumber auksin dari tanaman dapat diperoleh 

dari pucuk.  Keuntungan cara stek adalah tanaman.dapat diproduksi 

dalam.jumlah yang besar dan dalam..waktu yang diinginkan, juga. 

dapat.digunakan untuk menganalisis tempat tumbuh, dan dapat. 

memperbanyak genotipa-genotipa. yang baik dari suatu jenis pohon. 

Tanaman.baru dapat dihasilkan dalam jumlah yang cukup banyak di 

tempat yang terbatas dari tanaman induk yang sedikit, tidak 

memerlukan biaya mahal, cepat, sederhana dan tidak memerlukan 

teknik-teknik khusus, serta tanaman induknya selalu diperbanyak 

identik sama tanpa perubahan genetic, merupakan keuntungan 

dengan cara stek. 

Pada perbanyakan stek pucuk Pelawan, maka dibutuhkan media tanam 

yang sesuai..Kumpulan.bahan atau substrat.tempat tumbuh benih yang 

disebarkan.atau.ditanam disebut.media tanam.  “Campuran dari 

bermacam-macam bahan atau.satu jenis bahan saja asalkan memenuhi 

beberapa persyaratan, antara lain cukup baik dalam memegang air, 

bersifat mudah menyerap.sehingga air siraman tidak menggenang, dan 

tidak bersifat toksik (racun) bagi tanaman disebut juga media tanam.”  

Unsur-unsur.yang sangat diperlukan bagi.pertumbuhan tanaman harus. 

dipenuhi dalam media tanam. “Media tanam dapat diperbaiki dengan 

pemberian bahan organik seperti kompos, pupuk kandang atau bahan 

organik lain.” 
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Pada perbanyakan dengan stek pucuk, cocopeat.atau.serbuk 

sabut kelapa.merupakan media.tanam yang dapat digunakan. 

merupakan bahan organik.  Cocopeat merupakan media. 

tumbuh yang dihasilkan dari proses.penghancuran sabut. 

kelapa, proses penghancuran. sabut dihasilkan serat atau fiber, 

serta serbuk halus atau.cocopeat (Irawan dan Hidayah, 2014).”” 

Cocopeat mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat, 

dan juga mengandung unsur-unsur hara esensial, seperti 

kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), natrium (N), dan 

fosfor (P) (Muliawan L, 2009).” Pori mikro.yang dimiliki oleh 

Cocopeat mampu.menghambat gerakan air lebih besar. 

sehingga menyebabkan.ketersediaan air lebih tinggi (Istomo 

dan Valentino 2012).  

Cocopeat dapat.menyimpan air yang mengandung. unsur hara, daya 

serap air. tinggi dan sifat cocopeat yang. senang menampung air. 

dalam pori-pori menguntungkan karena akan menyimpan pupuk cair 

sehingga frekuensi pemupukan dapat dikurangi dan di dalam cocopeat 

juga terkandung unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan 

tanaman.  Cocopeat.juga dapat menggemburkan tanah dengan pH. 

netral, dan menunjang.pertumbuhan akar dengan cepat. sehingga 

baik untuk pembibitan. 
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Selain Cocopeat, sekam.padi juga digunakan sebagai media tanam 

pada. perbanyakan stek pucuk Pelawan. Arang sekam. padi dapat 

digunakan.sebagai komposit media tanam dimana.dapat  mengurangi. 

penggunaan top soil. Arang sekam padi juga dapat menjaga 

keseimbangan aerasi. Sekam Padi merupakan limbah yang 

mengandung bahan-bahan.organik yang ketersediaannya melimpah. 

dan murah dapat dimanfaatkan untuk.alternatif media tumbuh yang. 

sulit tergantikan. Bahan organik.mempunyai sifat remah sehingga. 

udara, air, dan akar mudah masuk dalam fraksi tanah dapat mengikat 

air. Hal ini sangat penting. bagi akar bibit tanaman karena media 

tumbuh sangat berkaitan dengan pertumbuhan akar atau sifat di 

perakaran tanaman.  Arang sekam yang bersifat organic apabila 

ditambahkan pada media tanaman akan menguntungkan, diantaranya 

mengefektifkan pemupukan karena selain.memperbaiki sifat tanah. 

(porositas, aerasi), arang sekam juga berfungsi sebagai pengikat hara 

(ketika kelebihan hara) yang akan digunakan tanaman ketika 

kekurangan hara, kemudian hara tersebut dilepas secara perlahan. 

sesuai kebutuhan tanaman.atau slow release.  Selain hal yang. 

disebutkan di atas, arang.sekam bakar dapat memperbaiki sifat fisik. 

dan kimia tanah, serta melindungi.tanaman. Sekam bakar yang. 

digunakan.adalah yang berwarna hitam, yang merupakan hasil.. 

pembakaran sekam.padi yang tidak sempurna, dan bukan abu sekam. 
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yang bewarna putih. Sekam padi.yang belum dibakar.memiliki aerasi 

dan.drainasi yang baik, tetapi masih.mengandung organisme-

organisme pathogen atau organisme yang dapat menghambat. 

pertumbuhan tanaman, sehingga apabila kita akan menggunakannya, 

sebaiknya dibakar terlebih dahulu, tetapi tidak sampai abu, untuk. 

Menghancurkan.patogennya (Gustia, 2013).” 

Pada arang.sekam padi, yang dibakar pada suhu.”600 0 C, 700 0 C.dan 

800 0 C.komponen kimianya.antara lain Mn 0.58%, Si 91.23%, K 4.27%, 

Ca 2.786 %, , Fe 0.283, Cu 0.063, Eu 0.256, .Ni 0.02, Zn 0.007, Re 0.115 

(Umah  et al. 2010).”  Sekam padi dibungkus oleh.kariopsis butir gabah. 

yang merupakan lapisan keras, terdiri atas dua belahan yang disebut 

lemma. dan paleayang saling bertautan (Umah  et al. 2010).”  Nutrisi 

dapat lebih lama pada sekam padi. Kandungan beberapa unsur hara 

makro dalam sekam padi tersebut adalah :Hidrogen.1.54,. Oksigen 

33.64,.Silika (SiO2).16.98 dan.Karbon (Zat Arang) 1.33. (Sofhia et al.  

2020). 

Rootone.-F dibutuhkan untuk. mempercepat pertumbuhan akar. 

stek pucuk.  “Zat pengatur tumbuh sintetis yang mengandung 

hormon. auksin terdapat pada Rootone-F.”  “Rootone.-F 

merupakan ZPT. sintetik yang bahan aktifnya.merupakan 

gabungan dari.IBA dan NAA yang sangat efektif merangsang 

pertunasan dan pertumbuhan perakaran setek (Kosasih & 
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Rochayat 2000).”  IAA, IBA, dan NAA yang merupakan bahan 

aktif akan bekerja pada jaringan meristem akar sehingga.. 

membentuk.sistem perakaran baru (Kaewjampa, et al. 2013).).”  

Stimulator pembelahan sel, IBA dan NAA.memungkinkan. 

terbentuknya.sistem perakaran yang dapat meningkatkan. 

Aktivitas.fisiologis tanaman. Zat pengatur. tumbuh yang 

diberikan seperti “IAA, IBA dan NAA” dapat mendorong inisiasi 

akar, mempercepat pembentukan akar,  meningkatkan. 

Persentase.stek berakar (Djamhuri E.  2011). 

Selain memakai Rootone-F juga dapat digunakan Bawang 

Merah atau air kelapa.  Senyawa allin terdapat pada Bawang. 

merah yang kemudian akan.berubah menjadi.senyawa allicin. 

Penambahan.senyawa allicin. terhadap stek.akan memperlancar. 

Metabolisme.”pada jaringan tumbuhan dan dapat memobilisasi. 

bahan makanan yang ada pada tubuh tumbuhan (Susanti, 

2011).”  

Zat hara dan zat.pengatur.tumbuh terdapat pada air.kelapa 

muda.yang diperlukan.untuk perkembangan.dan pertumbuhan 

tanaman.  Cairan endosperm terdapat pada air kelapa muda 

(coconut milk/water) yang mengandung senyawa organik 

komplek (Pierik, 1987).   
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Menurut Suhardiman (1991) pada beberapa jenis tanaman 

tertentu, air kelapa. muda. yang mengandung zat. Sitokinin.dapat 

menumbuhkan. mata tunas. tanaman. 

Rover (2006), “menyatakan bahwa endosperm dalam bentuk cair 

yang terdapat pada air kelapa muda merupakan senyawa.organik. 

dan zat.pengatur.tumbuh yang berperan dalam pertumbuhan. 

dan perkembangan tanaman diantaranya.sitokinin. 5,8 mg/l,. 

auksin. 0,07 mg/l, dan .giberelin. 0,01 mg/l.” Harjadi (2009),” 

menyatakan bahwa.Sitokinin.banyak ditemukan dalam.tumbuhan. 

Peran Sitokinin. dalam tumbuhan. adalah dapat mengatur. 

Pembelahan.sel, pembentukan. organ, pembesaran. sel dan 

organ, pencegahan. Kerusakan. klorofil, pembentukan.kloroplas, 

penundaan.senescens, pembukaan dan penutupan.stomata, serta 

perkembangan mata. Tunas. dan pucuk.  Hal yang sama 

disebutkan Kusumo (1984) bahwa pendorong pembelahan sel 

yang mempercepat pertambahan panjang tunas adalah interaksi 

sitokinin dan auxin. 

Air.kelapa. muda juga mengandung senyawa. Organik. seperti. 

Vitamin. C. vitamin. B, hormon. auksin, giberelin. dan sitokinin. 

5,8. mg/L. “Air. Kelapa. muda juga mengandung. 
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air,protein,karbohidrat, mineral, vitamin, sedikit lemak, Ca dan P 

(Tulecke, 1961).”  

Air” Kelapa telah lama dikenal sebagai salah satu sumber.ZPT 

terutama .sitokinin, auksin. dan giberelin (Wattimena, 

1988).”Menurut Dwidjoseputro (1987), “salah satu zat tumbuh 

sitokinin. yang dikenal adalah .kinetin (C10H9N5O). Kinetin 

merupakan suatu hormon yang terdapat dalam air kelapa 

muda dan ragi.”  Savitri (1995) “telah melakukan analisis 

hormon pada air kelapa muda, ternyata dalam air. kelapa 

muda terdapat Gibereline.0,460.ppm, GA3.0,255.ppm, GA5. 

dan 0,053 ppm GA7, Sitokinin. 0,441.ppm, Kinetin. dan 0,247 

ppm.Zeatin dan Auksin. 0,237 ppm IAA.””  

Menurut Fransisca (2018) dalam penelitiannya.tentang 

pengaruh. media. tanam. dan bahan mengandung hormon 

terhadap pertumbuhan. ttek. pucuk Pelawan (Tristaniopsis 

Obovata R.Br) menunjukkan bahwa  parameter pertumbuhan 

meningkat dengan pemberian air kelapa yaitu dengan 

meningkatkan persen hidup, persen berakar, dan persen 

bertunas tanaman Pelawan.  
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Prosedur perbanyakan dengan stek pucuk pada Pelawan   

1. Persiapan Media tanam 

Pertumbuhan semai suatu tanaman dipengaruhi oleh media 

sebagai tempat berkembangnya organ akar.  Fungsi utama 

media” yang.baik. ada empat. yaitu memberi unsur. hara dan. 

sebagai media. perakaran, menyediakan. air dan tempat. 

penampungan air, menyediakan. udara. untuk respirasi.akar. 

dan sebagai. tempat tumbuhnya tanaman. Persyaratan.media 

yang baik adalah mampu menjaga. kelembaban, memiliki. 

aerasi.dan drainasi.. yang baik, tidak memiliki.salinitas.. yang. 

tinggi. serta bebas dari hama. dan penyakit, selain. itu 

persyaratan media. tanam. yang. baik harus memiliki tempat. 

berpijak. tanaman, memiliki kemampuan mengikat. air dan 

menyuplai. unsur hara. yang dibutuhkan tanaman, mampu 

mengontrol “kelebihan air. (drainase) serta memiliki sirkulasi. 

dan ketersediaan udara (aerasi) yang baik, dapat 

mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman dan 

tidak mudah lapuk. atau rapuh.” 

Jenis media yang digunakan.dalam hal ini adalah.cocopeat 

dan arang sekam padi.dengan.perbandingan (2:1). Kemudian 
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semua media dicampur menjadi satu lalu dimasukan kedalam 

wadah besar seperti ember dan di beri air untuk 

membersihkan dan melembabkan media secara merata 

(Gambar 7). 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 7.  Persiapan Media Tanam 

Media.tanam.yang.telah siap kemudian dimasukkan.ke dalam. 

potray atau gelas.plastik.bekas air mineral dan disusun ke dalam 

sungkup propagasi yang berbahan dasar plastik PVC transparan 

dengan kelembaban sekitar 90 %. Sungkup propagasi yang 

digunakan terdiri.dari.dua.bagian.yaitu bagian.dasar dan bagian. 

penutup. 
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2. Cara Pemilihan Bahan Stek Pucuk Pelawan   

Materi stek yang dipilih autotrof atau tunas yang tumbuh ke 

atas (Gambar 8). Setiap pucuk pelawan dipotong dengan 

seragam 7-10 cm agar memiliki panjang yang sama, 1/2 atau 

1/3 daun dipotong untuk mengurangi penguapan.   

 

Gambar 8.  Pemilihan pucuk pelawan untuk stek 

 

Bahan stek berasal dari potongan bibit stek. Daun stek pucuk 

mempunyai peranan yang cukup.besar, karena. daun. akan. melakukan. 

proses asimilasi. dan hasil. asimilasi. tentu dapat mempercepat. 

Pertumbuhan.akar. Agara proses transpirasi atau proses penguapan 

tidak terlalu besar pada awal pertumbuhan stek, maka sejumlah daun 

dipotong  

3. Persiapan Zat Pengatur Tumbuh  

Zat.pengatur tumbuh sintetik yang digunakan. adalah Rootone.F, 

sedangkan  ekstrak. bawang. merah atau air kelapa muda merupakan 
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zat.pengatur.tumbuh alami.  Pengaplikasian Rootone.F dengan takaran 

15 gram dan pemberian air sebanyak 10 ml sampai seperti bubur. 

Ujung batang bagian bawah bahan stek selanjutnya direndam ke dalam 

larutan Rootone.F. 

Bawang merah yang akan digunakan terlebih dahulu dihaluskan 

agar mendapatkan ekstrak dengan maksimal dan di beri air 10 

ml, kemudian disaring dan kemudian bahan stek pelawan 

direndam sekurang-kurangnya 3 jam.  Air.kelapa.yang 

digunakan. adalah air kelapa.muda yang masih. segar, sebelum 

bahan stek ditanam pada media tanam, bahan stek direndam 

terlebih dahulu bagian ujungnya menggunakan air kelapa 

selama 1 jam. 

 

4. Pengisian Media Pada Pot Tary atau bekas air mineral 

gelas 

Campuran media stek cocopeat dan arang sekam padi, yang 

telah dibasahi dan tercampur secara merata pada wadah besar 

lalu masukan media stek pada pot tray atau bekas air mineral 

(Gambar 9).  
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Gambar 9.  Pengisisan Cocopeat dan sekam bakar 

pada   pot tray 

 

Pengisian media stek pada pot tray atau bekas gelas air mineral 

tidak dipadatkan agar akar mudah tumbuh, setelah pengisian 

selesai selanjutnya pemberian lubang untuk melakukan 

penanaman materi stek. Stek Pelawan ditanam dengan 

kedalaman 2 cm pada pot tray atau bekas gelas air mineral 

(Gambar 10). 
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Gambar 10.  Stek Pucuk Pelawan yang ditanam pada 

pot tray 

 

Setelah dilakukan penanaman stek pucuk pada pot tray atau 

bekas air mineral, maka dilakukan penyungkupan agar 

kelembaban tanaman tetap terjaga dan terhindar dari penyakit 

(Gambar 11). 

 

Gambar 11.  Penyungkupan Stek Pucuk Pelawan 
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5. Pemeliharaan Stek Pucuk  

Pemeliharaan yang dilakukan yaitu penyiraman, pembersihan 

gulma, membuang daun-daun yang sudah rontok dan 

membuang batang stek yang sudah mati agar tidak menjalar ke 

stek lainnya. Penyiraman ini dilakukan dengan menggunakan 

gembor atau wadah penyiraman tanaman untuk menghindari 

siraman aliran deras yang dapat merusak stek. Penyiraman 

dilakukan pada minggu pertama 2. hari sekali. dan 3.hari sekali 

minggu. 3 dan seterusnya (Gambar 12). 

 

 

Gambar 12.  Penyiraman Stek Pucuk Pelawan 
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6. Penyapihan pada Tanaman   

Kegiatan penyapihan tanaman yaitu, suatu proses pemindahan 

tanaman dari satu tempat ke tempat berikutnya. Tujuan 

penyapihan untuk mempercepat pertumbuhan bibit dan 

memudahkan penyesuaian dengan lingkungan baru agar tidak 

mati saat dalam penanaman bibit ke lapangan membedakan 

dan menentukan kelas umur Pohon Pleawan, yang mana 

diketahui dari fisik Pelawan yang mulai tumbuh.  

Contoh perbedaan fisik dan perkembangan bentuk bagian 

tanaman antara lain :   

1. Akar bertambah banyak cabangnya 

2. Pertambahan jumlah daun  

3. Diameter batangnya bertambah besar 

4. Mulai ada pertumbuhan jumlah ranting 

5. Cabang mulai berkembang bentuknya menjadi besar 

7. Faktor Keberhasilan Stek 

Faktor-.faktor yang…mempengaruhi..pertumbuhan atau…keber 

Hasilan…stek terdiri dari factor..lingkungan dan faktor dari dalam 

tanaman. Menurut “Hartmann et al (1997), faktor lingkungan 

yang mempengaruhi pertumbuhan stek adalah: 
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7.1  “Suhu” 

Kisaran. “suhu yang baik untuk pembentukan perakaran adalah. 

21.-27oC.  Setiap jenis.akan mempunyai suhu yang berbeda-

beda. dalam kisaran 21.-27oC untuk merangsang pembentukan 

primordial masing-masing. jenis. 

7.2  “Media Perakaran” 

Jenis. media yang dapat. digunakan. untuk media perakaran. 

akan sangat. mempengaruhi kemampuan stek. untuk. 

membentuk. akar. Karakteristik jenis. media tanam. yang dipilih. 

adalah dapat menyimpan. dan mempertahankan. zat cair yang. 

diberikan serta. menjaga kadar. air udara. (kelembaban). 

7.3  “Kelembaban Udara” 

Kelembaban. udara. pada bahan. stek sebaiknya di atas 90%. 

terutama sebelum. stek mampu untuk membentuk. akar karena 

kelembaban. yang tinggi akan menghambat. laju 

evapotranspirasi.stek, serta mencegah. stek dari kekeringan. 

dan kematian. 

Kramer dan Kozlowzky (1960) menyatakan selain faktor 

lingkungan, factor. dari dalam. tanaman atau kondisi.. 

fisiologis tanaman juga mempengaruhi. penyetekan 

diantaranya yaitu adalah umur. bahan stek. dan jenis 

tanaman. 
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7.4 “Umur Bahan Stek”  

Menurut.Hartman (1983), stek. yang digunakan adalah berasal 

dari.tanaman muda karena lebih mudah.berakar dari pada yang. 

berasal dari.tanaman tua.  Stek tua akan menghambat 

perakaran..dan penurunan. senyawa. fenolik. yang berperan. 

sebagai auksin kofaktor yang mendukung. inisiasi akar. pada 

stek.  

7.5 “Jenis Tanaman” 

Tidak.semua jenis tanaman dapat. dibiakkan dengan. stek 

karena tergantung pada kesanggupan. jenis tanaman.tersebut 

untuk berakar. Ada jenis. yang mudah berakar dan ada.yang 

sulit untuk berakar.  Kandungan. lignin. yang. tinggi dan 

kehadiran cincin. sklerenkim. yang kontinyu merupakan. 

penghambat anatomi pada jenis-jenis sulit berakar, dengan cara 

menghalangi. tempat munculnya. adventif (Kramer dan 

Kozlowzky, 1960). 
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Manfaat Pohon pelawan 

Keberadaan hutan dapat memberikan manfaat langsung dan 

tidak langsung. Pohon pelawan banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat Bangka secara langsung seperti dari daun, bunga, 

buah, batang, kulit batang, dan akar.  Bagian dari Pelawan 

semuanya dapat digunakan baik sebagai obat herbal maupun 

sebagai bahan pangan dan juga dapat sebagai penopang 

pertanian masyarakat. Sementara fungsi ekologi seperti 

ekowisata, pengaturan tata air, pengendali iklim dan cuaca, 

serta penyimpan cadangan karbon merupakan proses 

pemanfaatan tidak langsung. 

Tumbuhan sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya 

masyarakat telah mendorong adanya studi etnobotani pada 

spesies tumbuhan. Pengertian etnobotani pertama kali 

diprakarsai oleh seorang ahli botani, John Harshberger pada 

tahun 1986. Etnobotani adalah pengetahuan tradisional yang 

datang dari komunitas masyarakat terhadap keanekaragaman 

tumbuhan di sekitarnya serta mempelajari tentang 

pemanfaatan terhadap tumbuhan tersebut.  
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Studi etnobotani menjadi jembatan atau penghubung dalam 

pengelolaan sumberdaya alam tumbuhan sehingga menekan 

terjadinya konflik antara pengelola kawasan dengan masyarakat 

di kawasan hutan.  

Pelawan merah atau dikenal oleh masyarakat lokal dengan 

sebutan pelawan darat (Tristaniopsis merguensis Griff.) adalah 

spesies tumbuhan hutan yang berasal dari famili Myrtaceae. 

Spesies tumbuhan tersebut dapat ditemukan di Provinsi. 

Kepulauan Bangka. Belitung sebagai salah. satu lokasi 

persebaran spesies pelawan. Selain Bangka Belitung, 

Tristaniopsis merguensis juga tersebar. di selatan. Malaysia, 

Myanmar,. selatan. Thailand, Sumatera, Kepulauan. Riau, Jawa. 

Barat dan Kalimantan. Tristaniopsis dapat tumbuh pada daerah. 

dataran rendah, pegunungan sampai dengan. ketinggian 1000. 

mdpl. Studi etnobotani mengidentifikasi pemanfaatan bagian 

dari tumbuhan pelawan dan proses pemanenan berdasarkan 

kearifan lokal masyarakat.  
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Daun  

Pucuk daun Pelawan dimanfaatkan sebagai teh herbal.  Pucuk 

daun Pelawan sebagai the herbal telah melalui berbagai riset.  

The herbal pucuk daun Pelawan dapat mengatasi stroke 

berdasarkan Trubus edisi 1 November 2016. Serbuk daun 

Pelawan kering berdasarkan hasil riset ilmiah Pusat Studi 

Biofarmaka membuktikan mengandung. 0,03%. flavonoid, 0,95%. 

saponin. 1,04%. tanin, dan 6%. protein. Diantara. Kandungan. dari 



38 

daun. Pelawan. terdapat zat. flavonoid, dimana zat. flavonoid 

merupakan. salah satu golongan. pigmen warna. pada tumbuhan. 

Pelawan. padang dikenal dengan Pelawan Merah (Tristaniopsis 

merguensis) memiliki berbagai manfaat dalam. menyembuhkan 

penyakit. menurut persepsi. masyarakat Lom. Pemanfaatan. 

Pelawan. padang dalam bentuk. tunggal dapat digunakan untuk. 

mencegah kehamilan, penanganan penyakit koreng, luka bakar 

dan gatal-gatal. alergi; sedangkan dalam. bentuk ramuan 

digunakan untuk mengobati. cacar. air, luka. baru, malaria, diare, 

sariawan, infeksi. luka dan iritasi. kulit (Hartanto S, 2019). 

Penggunaan. antioksidan. saat ini semakin. pesat 

perkembangannya. Kapasitas. antioksidan. suatu senyawa. atau 

ekstrak. sering dikaitkan dengan. penggunaannya sebagai. obat 

beberapa penyakit. degeneratif seperti jantung. dan kanker. 

Selain sebagai obat. antioksidan juga mulai. dimanfaatkan. 

sebagai bahan aditif. makan untuk meningkatkan. nilai gizi 

makanan. tersebut (Hanani, Mun, & Sekarini, 2005). 

Berdasarkan “penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

rendemen ekstrak 9,34%. Kandungan total fenolik. ekstrak aseton 

daun Tristaniopsis merguensis sebesar 215,22 .mg GAE/g. ekstrak 

kering. Sedangkan kapasitas antioksidan ekstrak aseton memiliki 

nilai IC50 22,1454 µg/mL.” Sangat kuatnya aktivitas. antioksidan. 
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ini tidak terlepas. dari tingginya. kandungan total fenolik. dari 

ekstrak aseton. Tristaniopsis merguensis (Roanisca at al, 2019).”  

Pada “umumnya, ekstrak tumbuhan yang mengandung senyawa 

fenolik. dengan aktivitas antioksidan. yang tinggi dapat dijadikan 

prekursor obat herbal (Mokgope 2006).”   

Menurut Hartanto (2019), Kearifan lokal suku Lom dalam hal 

pengambilan pelawan sebagai ramuan obat yaitu berdasarkan 

umur tumbuhan dan waktu pemanenan. Berdasarkan umur 

tumbuhan, tumbuhan pelawan yang baik digunakan sebagai 

bahan obat adalah tumbuhan yang telah menghasilkan bunga 

sedangkan yang belum berbunga dipercaya akan memiliki khasiat 

yang rendah dan lebih lambat dalam proses penyembuhan. 

Berdasarkan waktu pemanenan, sebaiknya dilakukan sebelum 

matahari mulai terik, kira-kira sebelum jam 10.00 pagi. Hal ini 

dilakukan oleh pengobat tradisional suku Lom demi menjaga 

khasiat pelawan merah sebagai obat sesuai dengan takaran yang 

ditentukan.  

Bahan yang sudah terkena cahaya matahari cenderung 

kehilangan sebagian. khasiatnya sebagai. obat. Tumbuhan 

pelawan secara umum diketahui memiliki potensi sebagai bahan 

obat. Beberapa penyakit. yang dapat disembuhkan merupakan 

penyakit yang berhubungan dengan aktivitas mikroba, penyakit 
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malaria, infeksi dan kontrasepsi. Daun dan kulit batang pelawan 

jenis T. calabuxsus, T. yateensis dan T. glauca berpotensi sebagai 

antimalaria (Verotta et al. 2001).  

Daun pelawan, selain dibuat menjadi ramuan obat, dapat juga 

dibuat untuk campuran puding.  Cara membuat puding pelawan 

berdasarkan wawancara dengan masyarakat adalah: Membuat 

puding Pelawan : 

Pucuk daun pelawan direbus, kemudian airnya disaring dan 

dicampur dengan agar-agar, gula dan santan, setelah mendidih, 

dimasukkan ke dalam cetakan, setelah dingin dapat disantap 

(Gambar 13). 
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Gambar 13.  Puding pelawan 

Pucuk daun pelawan juga dapat dibuat menjadi teh dan 

disuguhkan dengan gula pasir, dan diminum selagi hangat.  Cara 

membuat teh pelawan adalah :  

1 kg daun pucuk Pelawan basah dikeringkan dengan suhu suhu 

1000C di dalam oven, sekitar  5 sampai 6 jam dan harus diaduk-

aduk agar tidak hangus.  
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Setelah kering dan kadar airnya sudah tidak ada, maka daun 

pelawan tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu, kemudian 

apabila ingin dipakai, maka serbuk teh Pelawan diseduh dengan 

air panas dan ditambahkan dengan gula atau madu  dan siap 

dihidangkan (Gambar 14).  Berat 1 kg daun pucuk pelawan 

basah, apabila sudah kering menjadi  2 ons teh pelawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Teh pelawan siap dihidangkan 

 

Khasiat teh pelawan dipercaya memiliki kandungan fitokimia 

sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi skala yang 

lebih luas. 
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Bunga 

Madu pahit dihasilkan dari madu Apis dorsata yang memakan 

nektar bunga pohon Pelawan. Madu. pahit. Bangka. bersumber 

dari lebah. liar Apis dorsata. Madu. ini berkhasiat. mengobati 

segala. macam penyakit dibandingkan madu jenis lain (Akbarini, 

2016). Madu. Pahit hanya dipanen satu tahun sekali, sehingga 

sangat langka dan harganya apabila dibandingkan dengan amdu 

biasa bisa mencapai 3-6 kali lipat. 

Bunga Pelawan dan Mengkabal  karena mengandung banyak 

sumber omega 6 dan omega 9. Madu monoflora merupakan 

madu yang dihasilkan dari nectar pohon pelawan merah. 

Menurut Molan (1999), madu monoflora merupakan madu yang 

sumber nektarnya berasal dari satu jenis tumbuhan.  
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Buah 

 

Gambar 15. Buah pelawan 

 

Buah pelawan yang tua kuning di petik di jemur sampai kering 

baru di sangrai sampai hitam, setelah itu baru di tumbuk 

menjadi bubuk kopi.  Aroma dari kopi pelawan khas, seperti 

jambu. 
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Batang 

Batang kayu Pelawan menghasilkan..api yang bagus. panas lebih 

lama. dan abu. yang sedikit sehingga dapat dijadikan sebagai 

kayu bakar. Hal ini juga. dipaparkan oleh. Bapak H. Zaiwan yang 

merupakan salah satu. tokoh masyarakat di Pulau Bangka, yang 

menyatakan bahwa  kualitas kayu dari pohon Pelawan terbilang 

bagus, tidak mudah pecah dan struktur kayu yang liat dan keras, 

sehingga bila dibuat. arang, maka kualitas. arang yang dihasilkan. 

Berkualitas. tinggi.  

Batang pohon pelawan selain dimanfaatkan. sebagai arang 

karena panasnya. yang bagus, juga dimanfaatkan sebagai. bahan 

bangunan, bahan pembuat kapal, ajir. Perkebunan. lada, dan kayu 

api.   
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Briket Arang dibuat dari arang kayu Pelawan merupakan bahan 

bakar padat.  Bahan. Bakar. padat ini dapat sebagai bahan. bakar 

alternative dan  merupakan. pengganti minyak. tanah yang. 

paling murah dan. dimungkinkan untuk. dikembangkan secara. 

masal dalam waktu. yang relatif singkat mengingat. teknologi 

dan. peralatan yang digunakan relative. sederhana serta adanya. 

bahan baku. yang melimpah.  

Menurut Hartoyo (1983) arang. yang baik disahilkan dari kayu. 

dengan kualitas tertentu. Arang berkualitas baik dapat 

dihasilkan. dari kayu. daun lebar. yang mempunyai berat jenis 

tinggi, keras. dan berkadar. resin tinggi lebih. disukai. Kayu daun. 

jarum. banyak digunakan pada bagian. tunggak karena kadar 

resin. pada bagian tersebut lebih tinggi dari bagian lain. Secara 

tidak langsung sifat briket arang dipengaruhi. oleh sifat kayu. 

Kayu dengan berat jenis tinggi akan menghasilkan briket arang 

dengan kerapatan tinggi, kadar. karbon. terikat dan nilai kalori. 

tinggi pula. Jenis kayu yang mempunyai. kadar ekstraktif. tinggi 

akan menghasilkan. briket arang dengan kadar. zat terbang. 

tinggi.  

Selain sebagai kayu bakar dan briket arang, Pelawan juga 

dapat dijadikan sebagai bahan. insektisida. dengan cara 
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membakar. pepagan. pada malam hari sehingga asap. 

yang dihasilkan dapat mengusir. hama padi di sawah. 

Junjung lada juga merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari 

batang pelawan.  Junjung lada adalah tiang panjat yang 

digunakan sebagai tonggak, penopang atau penyangga tanaman 

lada (Piper nigrum). Kayu penyangga berfungsi sebagai tempat 

menempelnya akar pelekat tanaman lada sehingga 

pertumbuhannya lebih teratur.  Pelawan merah sering digunakan 

sebagai bahan pendukung dari konstruksi bangunan, diketahui 

bahwa kelas awet dan kelas kuat Pelawan Merah adalah kelas 

awet I, kelas kuat I, dan berat jenis 1.17 (Seng 1990).  Kelas awet 

satu dan kelas kuat satu berarti daya tahan kayu Pelawan tersebut 

terhadap factor-faktor yang merusak kayu, seperti jamur, rayap, 

bubuk kayu kering, dsb. Sedangkan kekuatan kayu adalah  

tingkat ketahanan kayu Pelawan tersebut terhadap kekuatan 

mekanis (beban). 
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Akar 

Jamur Heimioporus sp dapat tumbuh pada akar pohon Pelawan 

(gambar 16). Jamur yang berwarna. merah. tersebut hanya. 

muncul satu sampai dua. kali dalam setahun.  
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Gambar 16.  Jamur. pelawan 

 

Jamur. pelawan dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai 

ekonomi. tinggi. Informasi mengenai lingkungan. biotik 

(karakteristik. vegetasi) sebuah komunitas. dan komponen abiotik. 

lain yang mendukung pertumbuhan. dan perkembangan 

Pelawan, sekaligus mendukung. pertumbuhan jamur. pelawan 

belum banyak diketahui.  Pada system. perakaran T.. merguensis 
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tumbuh. Jamur. edibel yang dikenal masyarakat. Bangka dengan. 

nama jamur. pelawan.  

Harga.jual jamur. pelawan ini berkisar Rp 1.000.000,- hingga. Rp 

2.000.000,-. Jamur. Pelawan. ini ditemukan tumbuh pada. sistem 

perakaran. Pohon Pelawan.  Inang. jamur. edible. pelawan adalah  

T. merguensis yang tumbuh di sekitar. system. perakaran. pohon 

tersebut. Jamur. Pelawan diduga merupakan mikoriza yang 

membutuhkan T. merguensis. sebagai inangnya. Menurut 

informasi dari petugas yang ada di lapangan (bapak Zaiwan) 

selama. ini jamur. Pelawan hanya muncul. satu kali. sampai dua. 

kali dalam setahun, sesaat setelah terjadinya. musim panas yang. 

cukup lama, menjelang. datangnya musim. hujan.   Mikoriza 

Asosiasi. simbiotik antara mikoriza. dan akar. tanaman tersebar. 

luas di lingkungan. alam dan dapat memberikan berbagai. 

manfaat bagi tanaman inang, diantaranya: memperbaiki nutrisi. 

berupa hara, meningkatkan ketahanan. terhadap hama, 

meningkatkan daya tahan terhadap. kekeringan, toleransi 

terhadap logam berat dan perbaikan struktur tanah. Mikoriza. 

merupakan salah satu. bentuk interaksi mutualistik antara jamur 

atau cendawan. dengan akar tumbuhan. yang. menginfeksi dan.. 

mengkoloni akar tumbuhan tersebut namun tidak menimbulkan 

nekrosis (Agarwal & Sah 2009).” 
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Mikoriza terdiri atas. dua. macam. yaitu. ektomikoriza. dan 

endomikoriza.  Ektomikoriza “merupakan jamur. atau cendawan. 

yang berkembang di permukaan luar akar dan di antara sel-sel 

kortek akar sedangkan. endomikoriza adalah jamur. atau 

cendawan. yang berkembang di dalam akar. di antara dan di 

dalam sel. kortek akar (Smith S.E & Read 1997).” Tanaman yang. 

dikolonisasi. oleh mikoriza. memperlihatkan. respon positif. 

terhadap pemberian fosfor. anorganik. Tanaman yang diinokulasi. 

dengan mikoriza. biasanya memiliki system. perakaran yang lebih. 

banyak, karena hifa cendawan lebih panjang dan dapat menyebar 

secara cepat. di dalam tanah. Mikoriza. mempunyai potensi yang 

baik dalam. proses pertumbuhan dan perkembangan. benih 

maupun anakan. tumbuhan tingkat. tinggi melalui penyerapan. 

hara immobile. dan peningkatan ketahanan terhadap kekeringan.  

Saat ini penelitian. Ektomikoriza.. telah meluas. sampai. pada. 

kajian.. pupuk hayati, bahkan sampai pada ektomikoriza. Jamur. 

Pelawan pada akar pohon T. merguensis. yang memiliki nilai 

ekonomi. tinggi. Syarat untuk tumbuhnya jamur Pelawan 

diantaranya adalah serasah, tanah, pH tanah, biota tanah, iklim 

mikro, suhu, cahaya matahari, kelembaban udara dan kecepatan 

angina dan ketersedian air.  
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Serasah yang ada di hutan Namang, yang merupakan hutan 

pelawan, serasahnya sangat tebal.  Menurut Yrizar et al. (2007), 

ketebalan serasah meningkatkan aktivitas miselium jamur, 

sekaligus meningkatkan keragaman jenisnya jamur yang ada 

(Osono et al. 2014). Ketebalan serasah ditentukan oleh sistem 

penggunaan lahan dan pengelolaannya (Hairiah et al. 2003).  

Komposisi tanaman di hutan alami yang lebih rapat menghasilkan 

serasah lebih banyak, sehingga berpotensi tumbuhnya jamur 

pelawan. Kualitas serasah hutan alami lebih baik, Kualitas serasah 

yang baik akan meningkatkan keanekaragaman mikoriza (Conn & 

Dighton 2000). Keragaman sumber serasah juga menggambarkan 

suksesi sehingga akan mempengaruhi keanekaragaman jenis biota 

tanah (Wardle DA. 2006). Keberadaan serasah pada lantai hutan 

mempengaruhi iklim mikro di sekitar lantai hutan karena memiliki 

kemampuan yang sangat besar dalam menahan air (Hairiah et al. 

2006). Tanah merupakan faktor lingkungan yang mengandung 

komponen biotik maupun abiotik yang diperlukan oleh organisme. 

Sebagian besar tumbuhan, tanah merupakan sumber air, tempat 

hidup dan unsur hara yang diperlukannya.  

Tanah adalah hasil kegiatabersama antara iklim, organisme, dan bahan 

induk berupa bebatuan yang mengandung mineral.  Tanah terdiri atas 
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lapisan-lapisan yang biasa dikenal dengan sebutan horizon tanah. 

Lapisan paling atas atau humus (Horizon A) terdiri dari. campuran. bahan 

organik. dan mineral berwarna lebih gelap. dari pada horizon.                     

di bawahnya. Pada horizon inilah tumbuhan lebih banyak mendapatkan 

hara yang diperlukannya (Hardjowigeno 2010). Unsur hara pada lapisan 

humus merupakan akumulasi dari hasil dekomposisi serasah  T. 

merguensis yang merupakan inang jamur pelawan tumbuh pada tanah 

yang agak asam (mendekati normal, pH 5,9 – 6). Tanah yang tidak terlalu 

masam ini (pH >5,5) dapat meningkatkan kolonisasi cendawan mikoriza 

pada akar sebab pH merupakan kontrol terhadap keberadaan organisme 

dan mikroorganisme pada suatu tempat (Dick et al. 2000), terutama yang 

berkaitan dengan aktivitas enzim dan proses fisiologi lainnya. Tanah 

asam berimplikasi terhadap karakteristik kimia tanah seperti kandungan 

Fe, Mn, Zn, Cu, dan Co yang tinggi (Hardjowigeno 2010). Nilai kation 

yang rendah berdampak kepada rendahnya nilai Kapasitas. Tukar. Kation. 

(KTK) dan nilai. kejenuhan. Basa (KB). Nilai C/N rasio pada tanah hutan 

pelawan adalah rendah, sama dengan sifat tanah asam pada umumnya 

(Hardjowigeno 2010). Nilai C/N rasio menunjukkan telah terjadi 

mineralisasi N oleh decomposer.   

Pertumbuhan jamur Pelawan yang tumbuh sangat dekat dengan 

permukaan tanah, menjadikan ketersedian Nitrogen tanah 

sebagai salah. satu komponen. yang tidak dapat. dipisahkan. 
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Nitrogen (N) merupakan unsur penyusun asam amino, 

nukleotida, dan konstituen vitamin pada jamur (Griffin 1981). 

Mineral tanah yang paling berkorelasi dengan pertumbuhan 

jamur pelawan di hutan pelawan adalah unsur Zinc (Zn). Zinc 

(Zn) merupakan unsur mineral yang berfungsi sebagai aktivator 

enzim, asam organik, dan intermediary metabolism pada jamur 

(Griffin 1981). Mineral Zn merupakan mikronutrien yang 

dibutuhkan oleh jamur untuk pertumbuhannya. Pengaruh 

penambahan mikronutrien termasuk Zn pada media kultur jamur 

meningkatkan biomassa jamur. Terdapat jenis jamur mampu 

beradaptasi dengan kandungan Zn yang tinggi karena memiliki 

protein transport untuk Zn. 

Kondisi iklim mikro pada suatu ruang yang sangat terbatas, 

tetapi berpengaruh besar terhadap tingkah laku dan 

metabolisme organisme-organisme akan tumbuh dengan baik 

bila factor. lingkungan yang. mempengaruhi pertumbuhan. 

Berimbang. dan menguntungkan. Bila salah. satu. faktor 

lingkungan. tidak terpenuhi, maka dapat .menghentikan. 

pertumbuhan organisme.  

Lingkungan. dapat menjadi pembatas. terhadap kehadiran. dan 

keberhasilan. suatu organisme pada. suatu habitat teresterial. 

(Odum 1994). Faktor lingkungan tersebut diantaranya adalah 
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kondisi iklim dan tanah. Iklim dengan semua komponennya 

mempengaruhi keberadaan suatu jenis tumbuhan. Suhu 

merupakan komponen iklim yang berperan penting dalam 

mengontrol laju proses metabolisme, ketersediaan air, dan fungsi 

lainnya pada tumbuhan. Suatu jenis organisme memiliki. kisaran. 

suhu optimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu. melampaui. 

batas maksimum. atau minimum. dari kisaran. suhu optimum, 

maka pertumbuhan. dan perkembangannya. akan. terhenti, selain 

mempengaruhi proses metabolisme, dalam suatu ekosistem 

hutan suhu akan mempengaruhi struktur vegetasi. Faktor iklim 

yang sangat. penting sebagai. sumber energy. utama bagi. 

ekosistem adalah. cahaya. Struktur dan fungsi. utama ekosistem 

sangat. ditentukan oleh. radiasi. matahari.. yang sampai di system. 

ekologi tersebut, tetapi apabila radiasi matahari berlebihan dapat. 

menjadi faktor pembatas, menghancurkan.. system.. jaringan 

tertentu.  

Jamur pelawan tumbuh pada sistem perakaran pohon pelawan di 

hutan alami pelawan. Jamur pelawan diduga merupakan mikoriza 

yang berasosi dengan akar tanaman inang, sehingga iklim mikro 

disekitar lantai hutan turut mempengaruhi pertumbuhan jamur 

pelawan. Hasil pengukuran terhadap beberapa parameter iklim 

mikro, habitat yang ditumbuhi jamur pelawan memiliki suhu         
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( ± 27. °C) dan intensitas. cahaya.. matahari ( < 1000 Lux) serta 

kelembaban udara (> 85%).  Suhu dan kelembaban udara 

merupakan parameter iklim yang turut mempengaruhi 

pertumbuhan jamur (Griffin 1981). Suhu optimum bagi 

pertumbuhan mikoriza berkisar antara 20°C - 34°C, tergantung 

kepada jenis mikoriza (Indriani et al. 2011). Beberapa Gigaspora 

dari daerah beriklim panas tumbuh optimal pada suhu 34°C. Pada 

umumnya semua kondisi optimum (suhu udara, kelembaban 

udara, intensitas cahaya, pH tanah, dan lainnya) pertumbuhan 

mikoriza sama dengan kondisi optimum bagi perkecambahan biji 

pohon inangnya (Declerck et al. 2005).  

Jamur pelawan akan tumbuh setelah terjadi peningkatan durasi 

penyinaran matahari makro yang menurunkan kelembaban udara 

secara global. Kecepatan angin yang tinggi juga mempengaruhi 

pertumbuhan jamur pelawan.   Jamur pelawan sangat tergantung 

pada T. merguensis yang merupakan inangnya untuk 

mendapatkan karbon guna proses metabolisme lebih lanjut. 

Karbon yang diperoleh jamur pelawan merupakan fotosintat T. 

merguensis.  

Proses fotosintesis sangat dipengaruhi oleh sinar matahari 

sebagai sumber energi utama. Cahaya matahari yang merupakan 

gelombang elektromagnetik dapat diubah. menjadi energy.. 
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kimia yaitu ATP dan NADPH yang merupakan energi untuk 

mereduksi CO2.  

Komponen iklim lainnya yang tampak turut mempengaruhi 

pertumbuhan jamur pelawan adalah kecepatan angina sehingga 

merubah iklim mikro secara cepat. Angin menggerakkan uap air 

yang ada di udara, mendinginkan, sehingga turun sebagai hujan. 

Pergerakan angin juga menyediakan CO menjadi zat gula (Taiz L 

& Zieger 2002). Jadi, semakin banyak energi matahari yang 

diterima tumbuhan, dalam hal ini T. merguensis, maka semakin 

banyak pula fotosintatnya, sehingga karbon yang diperoleh 

jamur pelawan pun akan lebih banyak.  

CO2 faktor .yang penting bagi T. .merguensis untuk 

menghasilkan fotosintat. yaitu kombinasi sinar. matahari dan 

kecepatan .angin yang berkontribusi dalam menyediakan energi 

dan bahan baku fotosintesis, yang nantinya.dalam jumlah yang. 

optimal akan dimanfaatkan oleh jamur. pelawan untuk tumbuh, 

juga merupakan sumber C tambahan selama masa germinasi, 

pemanjangan hifa, dan percabangan hifa mikoriza (Declerck et 

al. 2005).  
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Kulit 
Bagian dari pelawan yang sangat jarang dibahas adalah kulit 

pelawan.  Kulit pelawan akan terkelupas dengan sendirinya dan 

biasanya akan dibiarkan dengan sendirinya menjadi biomassa.  

Masih banyak yang belum mengetahui manfaat kulit pelawan 

tersebut.  Kulit Pohon. Pelawan. yang berwarna merah ada. 

Kemungkinan. bagian kulitnya pun mengandung. pigmen warna. 

dan zat yang sama ini bisa dimaksimalkan fungsinya, dengan 

kandungan .daun yang memiliki .zat .flavonoid, sehingga kulit. 
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Pohon Pelawan. ini dapat dimanfaatkan sebagai. zat warna .bagi 

tekstil.  

Kulit batang Pelawan untuk dijadikan sebagai pewarna tekstil 

dengan cara merebus .kulit .Pohon Pelawan .kemudian kain 

katun. dicelupkan dan dibangkitkan. warnanya dengan tawas. 

sehingga menghasilkan. warna kecoklatan.  

Hasil penelitian “Dewi A (2019), menunjukkan bahwa: (1) .kualitas 

hasil warna .pencelupan ekstrak kulit Pohon. Pelawan 

(Tristaniopsis. merguensis Griff.) pada katun, sutera. dan satin. 

menggunakan .fiksator .tawas, tunjung dan .kapur ditinjau dari 

pencucian sabun .didapat hasil rata-rata dengan kategori  baik 

dengan skor 3.5, sedangkan kualitas hasil warna pencelupan 

ekstrak kulit pohon pelawan (Tristaniopsis merguensis Griff.) pada 

katun, sutera dan satin menggunakan fiksator. tawas, tunjung 

dan. kapur ditinjau dari panas penyetrikaan didapat. hasil rata-

rata dengan kategori .baik denga skor 3,9. 
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