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KATA PENGANTAR
Hutan sebagai sumberdaya, selain menghasilkan kayu juga
menghasilkan produk non kayu baik hasil hutan bukan kayu (HHBK) maupun jasa
lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya
maupun pelindung ekologis.
HHBK mencakup beragam bentuk berupa getah, daun, kulit dan buah
atau tumbuh-tumbuhan seperti rotan, bambu. Hasil hewan berupa sarang
burung, sutera alam, dan lebah madu juga dapat dikategorikan sebagai HHBK.
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi matapencaharian utama bagi
sebagian masyarakat Indonesia. Namun potensi tersebut banyak yang belum
dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga nilai manfaat dari keberadaan
HHBK belum maksimal.
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan salah satu
fokus pengelolaan hutan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan
karena terdapat kecenderungan penurunan kualitas dan kuantitas hutan yang
disebabkan oleh pemanfaatan kayu serta konversi hutan. Semua kawasan hutan
memiliki potensi HHBK, namun demikian informasi potensi dan pemanfaatannya
belum sepenuhnya terdokumentasi secara baik.
Gelar Tekhnologi Hasil Hutan Bukan Kayu ini bertujuan untuk menggali
dan menyebarluaskan informasi tentang potensi, tekinik budidaya dan
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta sebagai masukan dalam pengambilan
kebijakan pengelolaan HHBK di masa mendatang.
Prosiding ini merangkum semua makalah yang dipresentasikan pada
Gelar Tekhnologi Hasil Hutan Bukan Kayu yang diselenggarakan oleh Balai
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang
(BPPLHKK) di Kabupaten Malaka pada tanggal 3 September 2015. Substansi
makalah yang disajikan telah disempurnakan berdasarkan hasil diskusi yang
berkembang selama acara berlangsung. Penerbitan prosiding dimaksudkan
untuk mendesiminasikan hasil-hasil penelitian terkini yang relevan dengan HHBK.
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi
kepada semua pihak yang terlibat baik dalam penyelenggaraan kegiatan Gelar
Tekhnologi maupun penyusunan prosiding ini.
Semoga prosiding ini bermanfaat.
Kepala BPPLHKK Kupang,

Ir. Edy Sutrisno, M.Sc
NIP. 19600717 198903 1 002
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Rumusan Gelar Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
Malaka, 3 September 2015
Berdasarkan sambutan dan arahan Kepala Dinas Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Malaka, paparan para nara sumber dan diskusi yang
berkembang, Gelar Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu menghasilkan rumusan
sebagai berikut:
1.

Bibit cendana yang siap tanam di lapangan dapat dihasilkan dari
serangkaian kegiatan pemilihan sumber benih, pengunduhan buah,
ekstraksi buah, seleksi biji dan penyimpanan benih, kegiatan persiapan
persemaian, penaburan benih, penyapihan, pemeliharaan, dan seleksi bibit
siap tanam. Bibit yang siap tanam yakni bibit yang telah berumur 8 bulan,
batang telah berkayu, tidak terjadi etiolasi, bebas dari hama dan penyakit ,
sertamemiliki tinggi minimal 25 cm.

2.

Upaya perbaikan kebijakan pengelolaan cendana perlu terus dilakukan
sesuai dengan dinamika sistem kebijakan yang ada. Dalam penyusunan
kebijakan pengelolaan cendana, beberapa kondisi kontemporer yang dapat
digunakan sebagai pertimbangan adalah masa transisi “resentralisasi”
pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT), praktek pengelolaan cendana oleh masyarakat, dan ketersediaan
sumberdaya pengelola cendana.

3.

Pemanfaatan mangrove sebagai alternatif bahan pangan maupun obat,
belum banyak dikenal oleh masyarakat NTT, termasuk di sekitar kawasan
CA Maubesi. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dalam
pengolahannya. Untuk itu perlu sosialisasi yang intens agar potensi yang
tersedia pada kawasan hutan mangrove dapat dimanfaatkan secara
maksimal tanpa merusak ekosistem hutan mangrove.

4.

Pengembangan tanaman penghasil gaharu oleh masyarakat di Flores
menggunakan pola tumpangsari dengan tanaman jenis lain seperti kakao
(Cacao theobroma), nanas (Ananas comosus (L.) Merr.), pepaya (Carica
papaya L.) dan pisang (Musa spp.). Produk gaharu yang telah dihasilkan di
merupakan pembentukan gaharu secara alamiah setelah dilakukan
pelukaan pada batang dengan menggunakan parang.
Tenun ikat di NTT merupakan hasil budaya yang sangat berharga dan layak
untuk terus dilestarikan. Pengetahuan tentang tenun mulai dari filosofi,
teknik pembuatan, dan proses pembuatan sudah seharusnya di wariskan
turun temurun, termasuk penggunaan penguat warna alami. Beberapa
kelebihan penggunaan Loba sebagai bahan mordant adalah Loba bisa

5.

ii

dibudidayakan dan dipanen secara lestari. Selain itu, loba mampu menahan
pewarna dalam benang sehingga benang menjadi lebih awet.
6. Produksi, pembagian hasil dan berbagai proses serta teknik pemanenan
madu di dalam hutan perlu didukung oleh aturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah desa sehingga proses pemanenan madu tetap menjaga
kelestarian hutan dan hubungan kekerabatan para pemanen madu.
7.

Pada lahan yang mempunyai kesuburan rendah, di mana penanaman
tanaman semusim dapat dilakukan, perlu upaya peningkatan kandungan
bahan organik tanah baik melalui pemanfaatan kompos seresah daun
bambu, pemupukan dengan pupuk hijau, pemupukan dengan pupuk
kandang maupun dengan pemulsaan.

Malaka, 3 September 2015
Tim Perumus
1. Ir. EdySutrisno, M.Sc
2. M Hidayatullah, S.Hut, M.Si
3. Ali Ngimron, S.Hut, M. Eng
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SAMBUTAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MALAKA
PADA PEMBUKAAN GELAR TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU
Malaka, 3 September 2015

Yang saya hormati,
1. Kepala SKPD lingkup Kabupaten Malaka
2. Kepala Balai Penelitian Kehutanan Kupang
3. Para Pejabat Lingkup Dinas Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Malaka
4. Pejabat Fungsional Kehutanan Lingkup Dinas Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Malaka
5. Para narasumber
6. Peserta Gelar Teknologi yang berbahagia.
Syaloom, Selamat pagi dan salam sejahtera,
Pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmatnya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama
untuk mengikuti acara Gelar Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, yang
diselenggarakan oleh Balai Penelitian Kehutanan Kupang bekerja sama dengan
DinasKehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malaka.
Hadirin yang saya hormati,
Topik yang diangkat dalam Gelar Teknologi ini yaitu Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) sangat relevan jika melihat kondisi dan permasalahan yang dihadapi
sektor kehutanan. Anggapan mengenai hutan hanya menghasilkan kayu semata
harus diubah. Produk hutan berupa kayu hanya bernilai 5 % dari total nilai
sumberdaya hutan. Sedangkan 95 % dari nilai hutan adalah hasil hutan non kayu
baik berupa HHBK maupun jasa lingkungan.
Dalam kegiatan ini kita bersama-sama akan mengikuti paparan para nara sumber
tentang beberapa komoditas HHBK seperti Cendana, Gaharu, Madu, Bambu,
Pewarna Alami dan Pangan Alternatif dari hutan. Untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dalam upaya budidaya HHBK, dalam Gelar
Teknologi ini kita juga akan melaksanakan praktek pembuatan persemain
cendana. Harapan saya setelah acara ini selasai, Bapak dan Ibu tidak hanya
bertambah wawasannya terkait HHBK , tetapi juga memiliki kemampuan dan
keterampilan dalam budidaya HHBK, khusunya dalam pembuatan bibit cendana
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Hadiri yang saya hormati,
Gelar Teknologi merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam dunia
penelitian. Selain menjadi wahana diseminasi hasil penelitian secara langsung
kepada para pengguna, kegiatan ini juga dapat menjadi forum efektif untuk
membangun komunikasi antara peneliti dan masyarakat pengguna hasil
penelitian. Untuk itu saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggitingginya kepada Balai Penelitian Kehutanan Kupang atas inisiasinya untuk
menyelenggarakan Gelar Teknologi di Malaka.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia
penyelenggara, narasumber dan semua pihak yang telah memberikan dukungan
terhadap penyelenggaraan Gelar Teknologi ini. Mudah-mudahan hasil kegiatan
ini bermanfaat bagi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di
KabupatenMalaka.
Akhirnya dengan mengucap Puji Tuhan, Gelar Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
ini secara resmi dibuka. Selamat, semoga sukses. Terima kasih.

Kepala Dinas kehutanan Kelautan
Dan Perikanan Kabupaten Malaka

Ir. Petrus Bria MT
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA DI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh :
S. Agung S. Raharjo
Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Kupang
Jln. Alfons Nisnoni No. 7B Airnona Kupang Telp. 0380-823357 Fax 0380-831068
Email : agung_sriraharjo@yahoo.co.id

A. Pengantar
Sumber daya hutan merupakan salah satu modal pembangunan bangsa.
Pada era orde baru hutan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber devisa untuk
pembangunan. Seperti telah kita ketahui bersama sumber daya hutan yang
besar terdapat di Kalimantan, Sumatra dan Papua, maka pada saat itu (orde
baru) pemerintah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan di
kawasan tersebut. Hasil eksploitasi hutan tersebut digunakan sebagai modal
pembangunan. Berkaca dari praktek eksploitasi hutan sebagai sumber
pendapatan negara tersebut, maka bagaimana dengan Nusa Tenggara
Timur(NTT)? Hasil hutan apa yang di eksploitasi dan menopang pembangunan di
NTT? Ya kita punya Cendana. Selama masa orde baru cendana menjadi penopang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT. Bagaimana eksploitasi cendana di NTT?
apakah hasilnya digunakan untuk modal pembangunaan di NTT? bagaimana
kebijakan pengelolaan cendana di NTT dan implikasinya?. Makalah ini akan
memberikan gambaran pengelolaan cendana di NTT, implikasi dan alternatif
solusi pengelolaan cendana sesuai dengan kondisi kontemporer.
Makalah dibagi menjadi lima bagian yaitu pengantar, yang berisi latar
belakang umum makalah ini. Bagian ke dua memberikan gambaran pengelolaan
cendana sebelum reformasi, hal ini terutama berkaitan dengan kebijakan atau
aturan yang berlaku dan implikasinya. Kemudian pada bagian ketiga akan
memberikan gambaran pengelolaan cendana pasca reformasi. Pada bagian ke
empat akan memberikan gambaran alternatif kebijakan pengelolaan cendana
sesuai dengan kondisi politik konteporer yang berkembang di Indonesia. Sebagai
penutup pada bagian ke lima akan disampaikan beberapa rekomendasi dan
kebutuhan respon pemerintah terhadap pengelolaan cendana ke depan.
B. Pengelolaan sebelum reformasi
Cendana telah dikenal sebagai komoditas ekonomis dan di eksploitasi
sejak dahulu kala. Sejak tahun 1436 telah ada hubungan dagang antara Timor
dengan Cina terutama perdagangan cendana (Ptak,1987 dalam Ardhana,2005).
Pada saat itu perdagangan cendana dilakukan oleh masyarakat dengan saudagar
dari Cina di bawah pengawasan raja-raja yang ada di wilayah Timor. Masyarakat
bebas memperdagangkan cendana dengan syarat membayar pajak kepada raja.
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Kerajaan-kerajaan di Timor antara lain Kupang, Sonbait, Amabi, Amfuang,
Tabenu, Funai, Amarasi, Sonbait ketjil, Pitaip, Takaip, Monobait, Amanuban,
Nenometang, Amanatun, Wewiku-Wehali, Sutrana, Aimatang, Ambenu,
Tialarang dan Mobara (Widiyatmika,1986).
Dalam perkembangannya datanglah bangsa eropa ke wilayah Nusa
Tenggara Timor. Pada jaman dahulu wilayah NTT dikenal sebagai bagian dari
wilayah Sunda Ketjil. Bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di wilayah
Sunda Ketjil (salah satunya NTT) adalah Portugis pada tahun 1512 (Ligtvoet ,1876
dalam Ardhana, 2005). Namun bangsa Portugis tidak tertarik dengan cendana
karena telah dikuasai oleh saudagar Cina. Pada tahun 1611 bangsa Belanda mulai
masuk di wilayah NTT. Seiring keberhasilan penaklukan Malaka oleh Belanda,
eksistensi Belanda di wilayah NTT juga semakin menguat dan menggeser
Portugis. Berbeda dengan Portugis, Belanda tertarik untuk menguasai
perdagangan cendana. Belanda membuat perjanjian dengan raja-raja di Timor.
Perjanjian tersebut mengatur penentuan harga cendana yang pantas, raja-raja
tidak akan menjual hasil buminya kepada orang lain selain pedagang Belanda
(VOC) dan Belanda membebaskan masyarakat untuk menebang cendana asal
sepertiga bagian diserahkan kepada Belanda (Widiyatmika,1986). Di era ini
manfaat eksploitasi cendana bagi masyarakat semakin mengecil, karena selain
perdagangan yang dibatasi hanya dengan VOC masyarakat juga masih
diharuskan menyerahkan 1/3 hasil cendana kepada Belanda. Pada
perkembangannya manfaat ekonomi cendana bagi masyarakat semakin
mengecil karena masyarakat juga harus menyerahkan upeti kepada raja. Raja
mendapatkan upeti dari hasil perdagangan hasil bumi terutama cendana.
Pembagian upeti sebesar 9/10 untuk kepala desa dan 1/10 untuk raja, selain itu
raja mendapatkan 5 % sampai dengan 10 % dari kayu cendana yang ditebang
(Ardhana, 2005).
Pada masa penjajahan Jepang, tidak banyak informasi mengenai
perdagangan cendana. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan cendana di
dasarkan pada Peraturan Daerah Timor Nomor 4 Tahun 1953 tentang Cendana.
Pulau timor waktu itu merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Nusa
Tenggara. Berdasarkan peraturan Daerah Timor Nomor 4 Tahun 1953 tentang
Cendana, pembagian hasil penjualan kayu cendana adalah sebagai berikut :
rakyat menerima premi sebesar 40 sen/kg, Pahtuaf menerima premi 20 sen/kg,
Temukung menerima premi sebesar 15 sen/kg, Fetor menerima premi sebesar 7,5
sen/kg dan Kepala swapraja menerima premi sebesar 5 sen/kg (Pello, 2001).
Disini terlihat manfaat ekonomi bagi masyarakat semakin kecil.
Provinsi NTT terbentuk pada tahun 1959. Pasca pembentukan Provinsi
NTT sampai menjelang reformasi, Cendana di kelola berdasarkan Perda Propinsi
NTT Nomor 11/PD/1966, Perda Propinsi NTT Nomor 8/PD/1968 tentang
perubahan Perda Propinsi NTT Nomor 11/PD/1966, Perda Propinsi NTT Nomor 17
Tahun 1974 tentang perubahan atas pasal 6 dan pasal 9 Perda Propinsi NTT
Nomor 11/PD/66, Perda Propinsi NTT Nomor 7 Tahun 1980 tentang perubahan
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perda Propinsi Nomor 11/PD/1966 (Pello, 2001). Pada tahun 1986 terbit Perda
Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana (Raharjo, 2013). Secara
umum peraturan daerah pada masa pengelolaan oleh Provinsi NTT mengatur
seluruh cendana merupakan milik pemerintah daerah dan masyarakat hanya
menerima bagi hasil lebih kecil dari pada yang diterima oleh pemerintah daerah.
C. Manfaat ekonomi cendana bagi masyarakat semakin kecil.
Pengelolaan cendana yang terpusat pada elit (raja, bangsa eropa,
pemerintah provinsi) telah mengakibatkan sikap apatis masyarakat terhadap
pengelolaan cendana. Raharjo et al. (2013) menyatakan bahwa sejarah
pengelolaan cendana di masa lalu menunjukkan dominasi elit (penguasa);
ketidakadilan dalam pembagian keuntungan penjualan cendana; tidak adanya
ruang komunikasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan cendana. Hal
ini menyebabkan konflik dan trauma masyarakat terhadap pengelelolaan
cendana oleh negara (penguasa). Lemahnya posisi tawar dan meningkatnya
kebutuhan hidup masyarakat menyebabkan timbulnya deprivasi relatif progresif
yang melahirkan perlawanan masyarakat terhadap pengelolaan cendana.
Perlawanan tersebut diwujudkan dengan mematikan tanaman cendana yang
tumbuh di lahan yang mereka miliki. Dominasi elit dalam pengelolaan cendana
melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut telah mengakibatkan kerusakan potensi cendana dan
konflik antara pengambil kebijakan dengan masyarakat.
D. Pengelolaan pasca reformasi
Pada tahun 1998 terjadi gejolak ekonomi dan politik yang mendorong
terjadinya reformasi dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kekuasaan orde
baru berakhir setelah lebih dari 30 tahun berkuasa di Indonesia. Berakhirnya
kekuasaan orde baru ini membuka lembaran baru kehidupan bernegara di
Indonesia, lahirlah era reformasi. Era ini ditandai dengan semakin terbukanya
peran serta masyarakat dan desentralisasi pemerintahan. Jika pada era orde
baru pemerintahan bersifat sentralistik maka pada era reformasi pemerintahan
lebih desentralistik. Kebijakan desentralisasi dikuatkan oleh lahirnya UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Berlakunya undang undang pemerintahan daerah ini mempengaruhi
pengelolaan cendana di NTT. Pemerintah Daerah Provinsi NTT mengeluarkan
Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 2 tahun 1999 tentang pembatalan Perda
Nomor 16 tahun 1986 dan penyerahan wewenang pengelolaan cendana kepada
Pemerintah daerah Kabupaten Kota. Seperti telah disebutkan pada akhir bagian
ke 3 naskah makalah ini bahwa kebijakan pengelolaan cendana kurang berpihak
kepada masyarakat yang mengakibatkan trauma dan rusaknya potensi cendana
di NTT. Penyerahkan kewenangan pengelolaan cendana dari pemerintah daerah
Provinsi NTT kepada pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan melahirkan
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kebijakan yang lebih berpihak dan melayani masyarakat, meningkatkan potensi
cendana dan sehingga trauma masa lalu dapat dihilangkan.
Sampai dengan tahun 2004 terdapat 5 kabupaten/kota yang telah
memiliki peraturan daerah tentang cendana. Daerah yang memiliki peraturan
daerah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Perda tentang Cendana di Propinsi NTT
No
Kabupaten
1.
Sumba Timur
2.
Sumba Barat
3.
Timor Tengah Selatan
4.
Belu
5.
Timor Tengah Utara
Sumber: Raharjo (2008)

PERDA
Perda Nomor 19
Perda Nomor 18
Perda Nomor 25
Perda Nomor 19
Perda Nomor 2

Tahun Penetapan
2000
2001
2001
2002
2004

Perubahan mendasar kebijakan pengelolaan cendana dalam peraturan
daerah tingkat kabupaten/kota adalah pengakuan kepemilikan cendana
masyarakat. Kepemilikan cendana oleh masyarakat diakui selama cendana
tersebut tumbuh di lahan milik/dikelola oleh masyarakat, baik cendana tersebut
tumbuh alami maupaun hasil budidaya masyarakat. Hal ini jauh berbeda jika
dibandingkan dengan kebijakan pada era-era sebelumnya dimana cendana
dikuasai dan dimiliki oleh elit penguasa (raja, bangsa penjajah, pemerintah).
Pengakuan kepemilikan cendana masyarakat ini diharapkan dapat memulih
trauma masyarakat terhadap pengelolaan cendana selama ini dan juga
memulihkan potensi cendana di NTT.
Meskipun telah terjadi perubahan kebijakan pengelolaan cendana,
potensi cendana belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini salah
satunya disebabkan oleh lemahnya proses sosialisasi peraturan daerah yang
baru (Raharjo, 2007). Faktor lain yang turut menghambat kinerja kebijakan
pengelolaan cendana yang baru adalah kurangnya peraturan pendukung
(keputusan bupati/peraturan bupati/peraturan pelaksana lainnya) (Raharjo,
2013). Jadi meskipun kebijakan telah dirubah dan lebih berpihak kepada
masyarakat, namun kinerja kebijakan pengelolaan cendana yang baru belum
optimal. Oleh karena itu masih perlu upaya-upaya perbaikan kebijakan dalam
pengelolaan cendana agar trauma dan potensi cendana dapat dipulihkan.

E. Alternatif kebijakan cendana kontemporer
Proses kebijakan terjadi secara siklis mulai dari penyusunan agenda,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan terakhir
adalah penilaian kebijakan (Dunn, 2003). Dalam perspektif kebijakan sebagai
sebuah proses, kebijakan harus selalu dinilai dan diperbaiki untuk memberikan
kinerja yang optimal. Untuk mendapat kinerja kebijakan yang optimal maka
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kebijakan pengelolaan cendana perlu terus dinilai dan kemudian diperbaiki,
melewati siklus kebijakan yang ada.
Upaya penilaian dan perbaikan kebijakan dapat didasarkan pada
perspektif sistem kebijakan. Sistem kebijakan menjelaskan bahwa terdapat tiga
komponen utama sebuah kebijakan publik yaitu kebijakan publik, lingkungan
kebijakan dan pelaku kebijakan (Dunn, 2003). Seperti telah dijelaskan dalam
bagian tiga, permasalahan yang dihadapi kebijakan pengelolaan cendana tingkat
kabupaten/kota adalah lemahnya sosialisasi dan keterbatasan peraturan
pendukung implementasinya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
sosialisasi dan penyusunan kelengkapan peraturan pendukungnya, hal ini
merupakan langkah perbaikan kebijakan publik.
Langkah ke dua yang perlu dilakukan adalah evaluasi kebijakan secara
lebih luas. Evaluasi terhadap lingkungan kebijakan dapat meliputi kondisi politik,
sosial, budaya dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh
perubahan lingkungan kebijakan adalah perubahan pemerintahan yang
sentralistik menjadi desentralistik pada tahun 1999. Pada saat ini terjadi proses
resentralistik khususnya dalam sektor kehutanan. Hal ini tentunya perlu disikapi
dengan penyesuaian kebijakan pengelolaan cendana yang baru. Contoh lain
adalah kondisi pemekaran kabupaten seperti halnya Kabupaten Malaka ini,
tentunya kebijakan pengelolaan cendana di Kabupaten Malaka harus
mempertimbangkan eksistensinya sebagai kabupaten baru sekaligus dengan
kebijakan resentralisasi sektor kehutanan pada tahun 2017.
Langkah ke tiga yang diperlukan adalah evaluasi pelaku kebijakan.
Pelaku kebijakan meliputi subjek pelaksana kebijakan yang tidak hanya petugas
yang berwenang tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Apakah aparat,
masyarakat dan dunia usaha memahami dan mengerti kebijakan secara baik?
Apakah aparat, masyarakat dan dunia usaha telah memiliki kesiapan menerima
dan melaksanakan kebijakan? Hal-hal ini perlu mendapatkan perhatian pembuat
kebijakan sehingga kebijakan pengelolaan cendana ke depan lebih implementatif
dan memiliki kinerja yang memuaskan.
F. Penutup
Belajar dari sejarah pengelolaan cendana di NTT di atas maka upaya
perbaikan kebijakan pengelolaan cendana perlu terus dilakukan sesuai dengan
dinamika sistem kebijakan yang ada. Dalam penyusunan kebijakan pengelolaan
cendana di Kabupaten Malaka beberapa kondisi kontemporer yang dapat
digunakan sebagai perimbangan adalah:
1.
Masa transisi “resentralisasi” pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi NTT sebagai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah.
2. Praktek pengelolaan cendana yang sudah dilaksanakan selama ini (malaka?)
sesuai dengan kebijakan kabupaten induk (Kabupaten Belu). Hal ini perlu
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untuk menjaga guncangan dan ketidak pastian hukum dalam pengelolaan
cendana di Kabupaten Malaka.
3. Peraturan daerah harus lengkap dengan perangkat aturan pendukungnya.
4. Proses sosialisasi harus masif dan terencana dengan baik.
5. Ketersediaan sumberdaya pengelolaan cendana (dana, waktu dan SDM).
6. Pergeseran paradigma kehutanan konvensional ke kehutanan masyarakat,
paradigma mekanik ke paradigma sistemik.
Kebijakan pengelolaan cendana merupakan salah satu bentuk kebijakan
publik. Kebijakan publik yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan negara,
sebaliknya kebijakan publik yang buruk akan menghantarkan pada kehancuran
sebuah negara. Kebijakan publik merupakan tanggapan negara terhadap
permasalahan kehidupan bersama dalam suatu negara. Ketidakmampuan
negara mengatasi permasalahan kehidupan bersama melalui institusi politik,
sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya yang dimilikinya akan mengakibatkan
kehancuran sebuah negara (Syakrani dan Syahriani, 2009). Oleh karena itu
keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan
kehidupan bersama harus mempertimbangkan dinamika politik, sosial, ekonomi
dan budaya masyarakatnya sehingga tidak terjadi kehancuran sebuah negara.
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ABSTRAK
Mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang cukup penting dalam melindungi
pantai dari erosi maupun abrasi. Aktifitas pemanfaatan hutan mangrove yang
bersifat destruktif dapat berpengaruh terhadap tingkat keragaman jenis pada
suatu kawasan. Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang
keragaman jenis dan potensi pemanfaatan mangrove di kawasan Cagar Alam
Maubesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Cagar Alam Maubesi
berhasil diidentifikasi sebanyak 22 jenis mangrove dari 15 famili terdiri dari 17
jenis mangrove sejati dan 5 jenis mangrove ikutan. Famili Rhizophoraceae
merupakan famili dengan jumlah jenis paling banyak dibanding dengan famili
yang lain yaitu sebanyak 6 jenis. Beberapa jenis yang dimanfaatkan oleh
masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Maubesi sebagai bahan makanan
maupun obat yaitu: Rhizophora mucronata, Acanthus ilicifolius, Avicennia alba,
Bruguera gymnorrhiza, Ceriops tagal, Acrostechum aereum, dan Scaevola taccada.
Kawasan Cagar Alam Maubesi juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata, lokasi
penelitian maupun untuk tujuan lainnya. Masyarakat sekitar memanfaatkan
kawasan mangrove sebagai tempat penangkapan ikan, kepiting, kerang dan
udang sehingga menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat.
Partisipasi semua pihak dalam menjaga ekosistem diperlukan untuk menjamin
kelestarian kawasan dan keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
Kata kunci : keragaman jenis, pemanfaatan, Cagar Alam Maubesi.
A. Pendahuluan
Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang kompleks meliputi
organisme tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain.
Ekosistem mangrove memegang peranan penting dalam menjaga dan
melindungi garis pantai dari proses erosi maupun abrasi. Keberadaan mangrove
dengan beragam fungsi dan manfaatnya sangat penting dalam mendukung
aktivitas pembangunan. Luas hutan mangrove di Nusa Tenggara Timur (NTT)
mencapai 40.614,11 ha, tersebar pada semua wilayah kabupaten-kota se-NTT
dengan luasan yang beragam . Sebanyak 68,57% dari total luas hutan mangrove
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mengalami kerusakan ringan sampai berat. Dari jumlah tersebut, seluas 8.293,1
ha (20,41%) termasuk dalam kategori rusak berat, 19.530,44 ha (48,16%) termasuk
kategori rusak dan hanya 12.774,57 ha (31,43%) dalam kondisi baik (BPHM
Wilayah 1 Bali, 2011). Kerusakan hutan mangrove terus berlangsung, sementara
itu kegiatan rehabilitasi masih sangat terbatas. Pada tahun 2013 rehabilitasi
mangrove di propinsi NTT seluas 140 Ha, tidak berbeda jauh dengan rehabilitasi
pada tahun 2011 seluas 150 Ha (Kementerian Kehutanan, 2014). Kondisi tersebut
memerlukan perhatian yang serius dari semua stakeholder sehingga tingkat
kerusakan dapat ditekan atau minimal tidak bertambah.
Potensi yang terdapat di dalam hutan mangrove menjadi daya tarik
bagi banyak pihak untuk melakukan beragam aktifitas di dalamnya. Keberadaan
hutan mangrove menjadi bagian tidak terpisahkan dengan aktifitas masyarakat
khususnya di kawasan pesisir. Semakin terbatasnya wilayah daratan ditengah
kebutuhan ruang yang semakin tinggi, menjadikan kawasan pesisir termasuk di
dalamnya hutan mangrove menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan
tersebut. Beragam aktifitas pemanfaatan hutan mangrove dilakukan secara
turun temurun, baik pemanfaatan kayu, penangkapan ikan (kepiting, kerang dan
satwa lain). Pada beberapa lokasi dijumpai adanya aktifitas konversi hutan
mangrove menjadi area budidaya perikanan, pemukiman, lahan pertanian
maupun tambak garam.
Luas hutan mangrove di sepanjang pesisir Timor Leste dan NTT
diperkirakan sekitar 3.035 Ha, dan didominasi jenis Rhizopora conjugate serta
Bruguiera parvifolia (Wagey & Arifin, 2008 dalam Wirasantosa dkk, 2011). Salah
satu kawasan hutan mangrove terbesar di NTT adalah kawasan Cagar Alam
Maubesi (CA Maubesi). Kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 394/Kpts/Um/5/1981 pada tanggal 7
Mei 1981, dengan nama Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi. Kawasan dengan luas
3.246 Ha ini merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan mangrove dan hutan
dataran rendah, menjadi daerah tangkapan air bagi wilayah Belu dan sekitarnya,
dengan sungai-sungai utama seperti sungai Maubesi, Kotun, Derekama, dan Mea
(BBKSDA NTT, 2010).
Masyarakat NTT belum banyak memanfaatkan buah mangrove untuk
dijadikan bahan pangan alternatif, sedangkan pada wilayah lain di Indonesia
pengolahan buah mangrove menjadi bahan pangan sudah banyak dijumpai.
Kegiatan pengolahan ini dapat memberi keuntungan ekonomi tambahan bagi
masyarakat. Menurut Purnobasuki (2011), beberapa jenis yang diketahui sudah
dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain : masyarakat di Kabupaten Biak
Numfor memanfaatkan buah dari jenis Bruguiera gymnorrhiza untuk dimakan
atau diolah menjadi beragam kue. Penduduk di sekitar hutan mangrove di
Muara Angke Jakarta dan teluk Balikpapan secara tradisional telah
mengkonsumsi beberapa jenis buah mangrove sebagai sayuran, seperti
Rhizopora mucronata dan Acrostichum aereum (kerakas). Bruguiera gymnorrhiza
(lindur) dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan nasi sedangkan
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buah Avicennia alba (api-api) dapat diolah menjadi keripik. Buah Sonneratia alba
(pedada) diolah menjadi sirup dan permen. Jenis Nipah fructicans juga dapat
diolah menjadi gula dan kolak nipah serta banyak jenis lainnya. Jenis-jenis yang
disebutkan di atas semuanya dapat dijumpai pada hutan mangrove di NTT,
termasuk pada hutan mangrove pada kawasan CA Maubesi.
B. Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah menyampaikan informasi tentang
keragaman jenis magrove pada kawasan CA
Maubesi dan potensi
pemanfaatannya.
C. Keragaman Jenis Mangrove Cagar Alam Maubesi
Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia yaitu 31.894 km2
atau sekitar 20% dari total luas mangrove di dunia (Spalding dkk, 2010).
Keragaman jenis mangrove di Indonesia juga sangat tinggi. Di dunia tercatat ada
73 spesies mangrove sejati (Spalding dkk, 2010), 43 jenis diantaranya bisa
ditemukan di Indonesia (Saenger dkk, 1983). Sementara itu menurut Noor, dkk
(2006), melaporkan bahwa di Indonesia terdapat setidaknya 202 jenis mangrove
yang meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba
tanah, 44 jenis epifit dan 1 jenis paku. Terdapat perbedaan keragaman jenis
antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, dari 202 jenis mangrove yang telah
diketahui (mangrove sejati dan asosiasi) 166 jenis ditemukan di Pulau Jawa, 157
jenis di Pulau Sumatera, 150 jenis di Pulau Kalimantan, 142 jenis di Irian Jaya, 135
jenis di Pulau Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis terdapat di Bali dan Nusa
Tenggara.
Aktivitas pembangunan pada kawasan pesisir dapat menyebabkan
kerusakan ekosistem mangrove, sehingga keragaman jenis yang ada dapat terus
berkurang. Pembangunan pada kawasan pesisir menyebabkan kawasan hutan
mangrove dialihfungsikan untuk pemukiman, kawasan industri maupun
pembangunan fasilitas lainnya. Kondisi tersebut terjadi pada hampir semua
wilayah di Nusantara, termasuk di wilayah NTT, sehingga kualitas hutan
mangrove di NTT juga mengalami penurunan dan pada kondisi tertentu hal ini
akan berpengaruh pada keragaman jenis mangrove yang ada.
CA Maubesi memiliki kawasan hutan mangrove terluas di provinsi NTT.
Kawasan ini memiliki tipe vegetasi yang merupakan perwakilan tipe ekosistem
hutan mangrove dan hutan daratan rendah batuan kapur. Kawasan CA Maubesi
didominasi oleh jenis bakau-bakauan (Rhizophora sp), api-api (Avicennia sp), dan
nyiri (Xylocarpus granatum). Beberapa jenis tumbuhan lainya adalah kesambi
(Schleichera oleosa), gewang (Corypha gebanga), lontar (Borrasus flebelifer),
buta-buta (Excoecaria agallocha), dan ketapang (Terminalia catappa) (BBKSDA
NTT, 2010).
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Analisis vegetasi di hutan mangrove CA Maubesi dilakukan pada tahun
2013 (Hidayatullah dkk, 2013). Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa
kawasan ini memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi yaitu sebanyak 22 jenis:
17 jenis mangrove sejati dan 5 jenis mangrove ikutan. Analisis vegetasi dilakukan
pada 7 (tujuh) lokasi yaitu: 1). Minerai Morukken, 2). Wesuma, 3). Rehenek Bosu,
4). Uarat, 5). Masinlulik, 6). Ulunaruk dan 7). Tahak. Keragaman jenis hutan
mangrove pada CA Maubesi merupakan salah satu yang tertinggi di NTT setelah
hutan mangrove pada kawasan TN Komodo (24 jenis: 22 jenis mangrove sejati
dan 2 jenis mangrove asosiasi) (Jafar, 2007; Talib, 2008; Seno, 2012; Hidayatullah,
2012). Keragaman jenis mangrove pada kawasan CA Maubesi dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Keragaman Jenis Mangrove di Cagar Alam Maubesi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Famili
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Lythraceae
Meliaceae
Euphorbiaceae
Rubiaceae
Avicenniaceae
Sonneratiaceae
Malvaceae
Molluginaceae
Goodeniaceae
Combretaceae
Pandanaceae
Apocynaceae

Jenis
Ceriops tagal (Perr)
Rhizophora apiculata (Bi)
Bruguiera parviflora Roxb
Bruguiera cylindrical
Bruguiera gymnorrhiza (L) Lamk
Rhizophora mucronata Lmk
Acanthus ilicifolius L
Acanthus ebracteatus Vahl
Aegiceras floridum R. & S.
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco
Phempis acidula
Xylocarpus granatum, Koen
Excoecaria agallosha L
Scyphiphora hydrophyllacea
Avicennia alba Bl.
Sonneratia alba J.R Smith
Hibiscus tiliaceus L
Sesuvium portulacastrum (L.) L.
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb
Terminalia catappa L
Pandanus odoratissima.
Carbera manghas L

Nama Lokal
Aibikumean
Wakat
Babisuk
Babisuk
Wakat
Kalibuak
Kalibuak
Santigi
Aitanu
Buta buta
Kwakat
Boak
Aiklara
Faolor
Takada
Ketapang
Pandan/Hedan

Sumber : Hidayatullah, M dkk (2013).
Famili Rhizophoraceae merupakan famili dengan jumlah jenis paling
banyak dijumpai. Hal ini disebabkan karena selain kondisi habitat yang sesuai
juga karena pada umumnya jenis-jenis dari famili ini bersifat vivipar yaitu kondisi
dimana biji mampu berkecambah semasa buah masih melekat pada pohon
induknya, sehingga proses tumbuhnya menjadi lebih mudah. Pendapat ini juga
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didukung oleh Bengen (2002) yang mengatakan bahwa daur hidup yang khas
dari jenis Rhizophora sp. (vivipar) sangat menunjang proses distribusi yang luas
jenis ini pada suatu hutan mangrove.
D. Pemanfaatan Mangrove
Pemanfaatan mangrove seringkali bersifat destruktif dan menyebabkan
terjadinya kerusakan ekosistem mangrove. Aktifitas konversi lahan untuk area
budidaya perikanan maupun tambak garam masih dapat dijumpai pada
beberapa tempat di NTT. Demikian pula kegiatan pengambilan kayu mangrove
untuk kebutuhan kayu bakar dan bahan bangunan atau pembuatan kapal juga
umum dijumpai. Pemanfaatan yang terus menerus tanpa memperhatikan aspek
kelestarian, dalam jangka waktu tertentu dapat mengganggu fungsi dan
manfaat dari hutan mangrove, termasuk dapat berpengaruh terhadap
keragaman jenis yang ada. Menurut Suryawan (2004) tingkat kerapatan hutan
mangrove yang semakin menurun akan berdampak pada semakin menurunnya
kemampuan hutan mangrove untuk menjalankan fungsi-fungsinya.
Selain bentuk pemanfaatan di atas, terdapat beberapa bentuk
pemanfaatan lain yang dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem mangrove.
Penangkapan kepiting, udang, kerang dan ikan dalam kawasan hutan mangrove
umum dijumpai pada masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove. Aktivitas
ini menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat, karena hasil-hasil
tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri, juga diperjualbelikan dengan nilai jual
yang cukup baik.
Potensi buah dari jenis-jenis mangrove dapat dimanfaatkan sebagai
alternatif sumber bahan pangan maupun untuk obat-obatan. Pemanfaatan
mangrove sebagai bahan pangan alternatif dan obat sudah banyak dilakukan di
beberapa wilayah di Indonesia, namun di NTT belum banyak dijumpai. Hal ini
umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dalam pemanfaatan dan
pengolahan mangrove untuk tujuan tersebut. Pemanfaatan buah mangrove
untuk alternatif bahan pangan maupun untuk obat dilakukan dengan
mengandalkan pengetahuan lokal secara turun temurun dan variasi
pemanfaatannya sangat terbatas.
Pada beberapa daerah lain di Indonesia pemanfaatan buah mangrove
untuk alternatif bahan pangan sudah mampu memberi nilai ekonomi tambahan
bagi masyarakat. Hampir semua jenis mangrove dapat dimanfaatkan buahnya
untuk diolah menjadi beragam produk makanan. Beberapa jenis di antaranya :
Avicennia marina dan Avicennia officinalis diolah menjadi bakpau, donat, bubur
sum sum, dadar, dawet dan lain-lain. Jenis Sonneratia caseolaris dan Sonneratia
alba diolah menjadi sirup, jus, dodol, permen buah. Jenis Acrostechum aereum
diolah menjadi urap, jenis Nypa fructicans diolah menjadi kue wajik dan kolak
buah (Santoso, dkk. 2005).
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Pada wilayah NTT, seperti wilayah Timor Barat, Flores, Sumba, Sabu dan
Alor, masyarakat memanfaatkan buah mangrove sebagai pengganti beras dan
jagung pada waktu terjadi krisis pangan (Fortuna, 2005). Masyarakat di
Kabupaten Lembata-NTT, sudah terbiasa mengkonsumsi buah mangrove dan
kacang hutan sebagai pangan lokal pada waktu tertentu. Buah mangrove jenis
lindur (Bruguiera gymnorrhiza) secara tradisional diolah menjadi kue, dicampur
dengan nasi atau dimakan langsung dengan bumbu kelapa mengandung energi
dan karbohidrat yang cukup tinggi, bahkan melampaui berbagai jenis pangan
sumber karbohidrat yang biasa dikonsumsi masyarakat seperti beras, jagung,
singkong atau sagu (Sadana, 2007)
Pemanfaatan mangrove oleh masyarakat di sekitar kawasan CA Maubesi
Kabupaten Malaka juga masih sangat terbatas, meskipun sebagian masyarakat
sudah ada yang mengolah mangrove sebagai bahan baku dalam pembuatan
obat-obat tradisional dan bahan pangan alternatif.
Beberapa bentuk
pemanfaatan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar CA Maubesi
terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pemanfaatan jenis mangrove oleh masyarakat di sekitar CA Maubesi
No

Jenis (Nama Ilmiah Bagian yang
dan Nama Lokal) dimanfaatkan

1

Rhizophora
muconata/wakat

Buah

2

Acanthus
ilicifolius/kalibuak

Akar

3

Avicennia alba/
bangko

Isi batang

4

B. gymnorrhiza/
Akar
babisuk
Avicennia alba/boak Akar yang
muncul
ditanah
Ceriops tagal/
Akar
Aibikumean
Acacia leucophloea/ Kulit pohon
Kabesak
Tamarindus
Kulit pohon

Kegunaan

Cara Pemanfaatan

Makanan

Buah yang masih muda dapat
dimakan dan dapat berperan
sebagai sebagai pengganti pinang
pada saat kesulitan mendapatkan
buah pinang.
Obat tidak enak Akar
dipotong-potong
dan
makan pada
dibersihkan kemudian direbus,
anak
selanjutnya dijadikan sebagai air
mandi bagi anak yang sakit. Serta
dapat diminumkan pada anak
beberapa sendok teh.
Bahan
Isi (gubal) batang dibersihkan.
campuran
Dijadikan sebagai campuran dalam
pembuatan
pembuatan minumal lokal (sofi)
minuman
yang berguna untuk menguatkan
rasa.
Obat gigitan
Semua
bahan
tersebut
buaya
dibersihkan, kemudian dicampur
dan ditumbuk (tidak sampai
halus). Selanjutkan campuran
bahan tersebut dikunyah dan
disemburkan pada luka gigitan
buaya.
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No

Jenis (Nama Ilmiah Bagian yang
dan Nama Lokal) dimanfaatkan

Kegunaan

Cara Pemanfaatan

indicus/Asam jawa
5

6

Acrostechum
aereum

Scaevola
taccada/takada
Ficus benyamina/
beringin
Benalu

Daun muda

Makanan

Daun muda

Melunakkan
daging

Akar

Mengobati
patah tulang

Akar halus
Daun

7

Rhizophora.
Kayu
Mucronata /wakat ,
Bruguiera.
Gymnorrhiza
/babisuk

Kayu bakar
Bahan
bangunan
Pagar

Daun muda dapat dimasak
menjadi sayur, tambah garam
secukupnya.
Daun muda dimasak bersama
daging yang ingin dilunakkan.
Semua bahan tersebut direbus
sampai
airnya
mendidih,
selanjutnya ditumbuk sampai
halus kemudian dioleskan pada
bagian yang bengkak akibat patah
tulang.
Khusus untuk air rebusan daun
takada, dapat diminumkan pada
yang sakit untuk membantu
proses penyembuhan dari dalam..
Kedua jenis kayu ini juga
dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai bahan dalam pembuatan
rumah
adat,
proses
pengambilannya
menggunakan
upacara
adat
dan
setelah
mendapat ijin dari pemangku
kawasan.

Sumber: Hidayatullah, M. dkk, 2013.
Pada beberapa wilayah lain di Indonesia, pemanfaatan mangrove
sebagai sumber pangan alternatif sudah cukup maju dengan variasi pengolahan
yang sangat beragam. Selain untuk konsumsi sendiri, hasil pengolahan tersebut
tetap mengedepankan kekhasan produk dengan bahan dasar buah atau daun
mangrove tanpa mengurangi rasa dan kualitas produk. Pada beberapa lokasi,
pemanfaatan mangrove bahkan sudah memberi kontribusi bagi peningkatan
pendapatan keluarga, hasil olahan buah mangrove dikemas dalam bentuk yang
menarik sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Kondisi seperti ini
diharapkan dapat diadopsi oleh masyarakat NTT sehingga variasi pemanfaatan
mangrove lebih beragam, terutama untuk mendukung ketersedian pangan bagi
masyarakat. Beberapa jenis mangrove yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat
di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Sulasesi, DKI Jakarta dan Sumatera terlihat
pada Tabel 3.
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Tabel 3. Pemanfaatan mangrove pada beberapa wilayah di Indonesia
No
1

2

Jenis
Sonneratia
caseolaris dan
Sonneratia alba
(Pedada)

Nypa fruticans
(Nipah)

3

Bruguiera sp
(Tancang)

4

Acrostichum
aureum dan A.
speciosum (Piyai)

5

Acanthus
ilicifolius dan A.
Ebracteatus

Pemanfaatan
Digunakan sebagai bahan campuran
panganan. Buah Pedada bisa dimakan
langsung atau diminum dalam bentuk
jus. Ketika dimasak akan muncul aroma
keasaman.
Beberapa jenis olahan dengan bahan
utama jenis Sonneratia sp : wajik pedada,
lempok pedada, jus pedada, permen
pedada, dodol pedada, sabun cair
pedada dan sirup pedada.
Bagian isi buah nipah bisa dimakan
secara langsung. Nira nipah juga bisa
disadap dan dijadikan minuman segar
atau dimasak menjadi gula merah. Selain
itu, juga bisa dijadikan cuka-makan dan
obat-obatan tradisional.

Keterangan
S. caseolaris
dengan ciri buah
yang besar dan
harum.

Nipah satusatunya spesies
palem yang
tumbuh di hutan
mangrove.

Beberapa jenis olahan dengan bahan
utama jenis Nypa fructicans : Gula nipah,
kolak nipah dan wedang instan nipah.
Proses pemanfaatan buah Tancang
adalah
pengupasan
kulit
buah,
pemecahan buah (agar cepat lunak
ketika dimasak), dan perebusan dengan
air sampai matang. Air bekas rebusan
harus dibuang di tempat aman karena
mengandung racun.
Setelah direbus lalu direndam selama 2–
3 x 24 jam. Kemudian, barulah buah
Tancang dapat langsung dimasak,
biasanya dicampur dengan beras
(perbandingan 1:1 atau 1:2) atau
dikeringkan untuk disimpan apabila
diperlukan dalam jangka waktu lama.
Tepung lindur merupakan hasil olahan
utama dari jenis ini, selanjutnya dibuat
menjadi beragam bahan panganan lain.
Tunas muda Piyai berukuran lebar,
merah
atau
merah
kekuningan,
mengkilap dan licin. Dapat dimakan
mentah, tapi lebih sering dijadikan urap.
Daun diolah menjadi teh herbal karena
memiliki khasiat obat. Jenis yang tidak
berduri biasanya dijadikan sebagai
makanan ternak.
Jenis olahan dengan bahan utama jenis

Merupakan jenis
paku-pakuan yang
tumbuh langsung
di hutan
mangrove.
Banyak ditemukan
pada tanah lunak
yang berlumpur di
sepanjang
bantaran sungai.
Seringkali

15

No

6

Jenis

Avicennia
(api-api)

Pemanfaatan
Acanthus ilicifolius : kerupuk jeruju.

spp

Tahapan pemanfaatan api-api sebagai
berikut :
- Kupas kulitnya dan ambil bagian
dalamnya saja.
- Buah yang telah dikupas dibelah jadi 4
bagian. Lepaskan putik dari buahnya.
- Rebus dalam air mendidih hingga
lunak (sekitar 30 menit),
- sambil terus mengganti air rebusan.
Lalu taburi dengan abu
- gosok secukupnya sambil diaduk
hingga rata.
- Angkat dan cuci hingga warnanya
berubah kehijauan.
- Rendam dalam ember yang agak
besar selama dua hari.
- Setiap enam jam ganti airnya untuk
mempercepat proses penghilangan
racunnya.
- Api-api siap diolah dan dijadikan

Keterangan
dominan di area
mangrove yang
telah ditebangi.
Api-api tersebar di
sebagian pantai
Indonesia dan
merupakan jenis
pionir pada zona
terdepan. Bisa
tumbuh dengan
mudah dan cepat,
dengan
peremajaan alami
yang sangat cepat.

makanan.

7

Xylocarpus
granatum
(Nyirih)

Beberapa jenis olahan pangan dengan
bahan utama tepung api-api : tepung
agar-agar api-api, bolu api-api, ondeonde api-api, bingka api-api, combro
api-api, keripik api-api, kerupuk apiapi, keu talam, puding api-api, kue
bugis dan kolak api-api.
Bagian yang umum digunakan adalah
biji.
Biji Xylocarpus granatum dipotong tipistipis lalu keringkan, setelah kering
dihaluskan dan disaring atau
buah
Xylocarpus granatum ambil bijinya,
rendam 1 hari dengan air dan arang,
potong tipis-tipis lalu blender.
Beberapa jenis olahan pangan dengan
bahan nyirih yaitu bedak dingin nyirih
dan lulur nyirih

Pohon dapat
mencapai
ketinggian 10-20
m. Memiliki akar
papan yang
melebar ke
samping, meliukliuk dan
membentuk
celahan-celahan.

Sumber : Priyono, A. dkk (2010).
Jenis-jenis yang terdapat tersebut dalam Tabel 3 merupakan jenis yang
umum ditemui pada kawasan hutan mangrove, termasuk di NTT dan hutan
mangrove CA Maubesi. Pada beberapa wilayah di NTT, jenis-jenis di atas
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memiliki kelimpahan yang cukup tinggi, sehingga sangat disayangkan karena
belum termanfaatkan dengan baik. Permasalahan utama yang dijumpai oleh
masyarakat dalam pengolahan buah/daun mangrove adalah keterbatasan ilmu
dan pengetahuan tentang proses pengolahannya, sehingga pemanfaatan
mangrove hanya bertumpu pada kayunya serta konversi lahan untuk area
budidaya perikanan.
Selain memperkaya sumber pangan alternatif, kandungan energi pada
buah salah satu jenis mangrove (Bruguiera gymnorrhiza) sangat tinggi bahkan
lebih tinggi dari jagung atau beras sekalipun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Badan Bimas Ketahanan
Pangan NTT menghasilkan kandungan energi buah mangrove ini adalah 371
kalori per 100 gram, lebih tinggi dari beras (360 kalori per 100 gram), dan jagung
(307 kalori per 100 gram). Kandungan karbohidrat buah bakau sebesar 85.1
gram per 100 gram, lebih tinggi dari beras (78.9 gram per 100 gram) dan jagung
(63.6 gram per 100 gram) (Fortuna, 2005).
Kawasan CA Maubesi juga sangat potensial sebagai tempat wisata
dengan ciri tipe ekosistem hutan mangrove dan hutan dataran rendah yang tidak
banyak dijumpai di Pulau Timor. Bukit lumpur yang diperkirakan mengandung
belerang aktif, sehingga menimbulkan letupan-letupan yang menjulang,
kesejukan alam serta keragaman jenis flora fauna yang ada menjadi atraksi
wisata yang cukup menarik di kawasan ini. Produksi ikan, kepiting, kerang dan
udang sebagai manfaat tidak langsung dari keberadaan hutan mangrove CA
Maubesi menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat pesisir di
sekitar kawasan.

E. Penutup
Keragaman jenis yang dimiliki oleh kawasan CA Maubesi cukup tinggi,
dengan keragaman jenis mencapai 22 jenis mangrove (17 jenis mangrove sejati
dan 5 jenis mangrove ikutan). Pemanfaatan mangrove menjadi alternatif bahan
pangan maupun obat, belum banyak dikenal oleh masyarakat NTT, termasuk di
sekitar kawasan CA Maubesi karena keterbatasan pengetahuan dalam
pengolahannya. Pengetahuan ini diperlukan agar potensi yang tersedia pada
kawasan hutan mangrove dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa merusak
ekosistem hutan mangrove. Hal tersebut juga menjadi penting ditengah daya
beli masyarakat pesisir terhadap sumber bahan makanan pokok maupun obatobatan yang rendah. Pengolahan yang baik dan pengemasan dalam bentuk
yang menarik dapat memberi nilai ekonomi bagi masyarakat serta menjadi
sumber pendapatan bagi mereka. Potensi wisata, lokasi penelitian maupun
manfaat tidak langsung seperti penahan abrasi, ketersediaan ikan, kepiting,
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kerang maupun udang cukup melimpah sehingga keberadaan kawasan ini perlu
terus dijaga kelestariannya.
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ABSTRAK
Kegiatan persemaian merupakan salah satu kegiatan yang akan menentukan
keberhasilan kegiatan penanaman di lapangan. Persemaian merupakan areal
yang digunakan untuk memproduksi bibit sebagai materi pertanaman di
lapangan. Pembuatan bibit tanaman cendana dapat dilakukan secara generatif
dan vegetatif. Namun dengan mempertimbangkan sumberdaya dan peralatan
yang ada pada masyarakat, pembuatan bibit cendana kali ini difokuskan pada
pembahasan pembuatan bibit secara generatif dengan menggunakan biji
cendana sebagai materi perbanyakan. Kegiatan pengadaan bibit cendana
meliputi pemilihan sumber benih, pengunduhan buah, ekstraksi buah, seleksi biji
dan penyimpanan benih, kegiatan persiapan persemaian, penaburan benih,
penyapihan, pemeliharaan, dan seleksi bibit siap tanam. Bibit yang siap tanam di
lapangan yakni bibit yang telah berumur 8 bulan, batang telah berkayu, tidak
terjadi etiolasi, bebas dari hama dan penyakit (kondisi bibit sehat), memiliki
tinggi minimal 25 cm.
Kata kunci : generatif, benih, persemaian, bibit, cendana.
A. PENDAHULUAN
Persemaian merupakan areal yang digunakan untuk memproses benih (bisa
berupa biji, batang, daun atau akar) guna menghasilkan bibit yang siap tanam di
lapangan. Persemaian diperlukan untuk menghasilkan bibit dalam jumlah dan
kualitas yang cukup, karena jika mengharapkan permudaan secara alami
seringkali kecukupan jumlah dan kualitas bibit tidak seperti yang diharapkan. Hal
tersebut erat kaitannya dengan pembangunan hutan tanaman
yang
membutuhkan jumlah bibit dan luasan tertentu. Pembinaan secara
berkelanjutan mengenai teknik perbenihan, budidaya dan pengolahan serta
pemasaran perlu dilakukan oleh institusi terkait (seperti Litbang, Organisasi
Internasional, dan NGO) dalam rangka menciptakan masyarakat yang mandiri
dalam budidaya dan pemanfaatan cendana (Kurniawan, 2011).
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Oleh karenanya, teknik persemaian cendana (Santalum album L.) yang telah
dihasilkan oleh Balai Penelitian Kehutanan Kupang dirasa sangat perlu untuk
disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menunjang
keberhasilan budidaya cendana di lahan masyarakat. Pada prakteknya, IPTEK
yang telah dihasilkan perlu terus dikembangkan dan diramu menjadi IPTEK yang
tepat guna sehingga secara sosial mudah diterapkan oleh masyarakat serta tidak
memerlukan biaya mahal (anonim, 2010). Meskipun cendana mampu tumbuh
dan hidup dengan permudaan secara alami di hutan dan lahan milik masyarakat
melalui tunas akar, tetapi tunas akar yang dihasilkan oleh tanaman cendana
tersebut jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak bisa diandalkan untuk
memenuhi kebutuhan bibit cendana bagi pembangunan hutan tanaman dan
penanaman di lahan milik masyarakat. Dengan demikian persemaian cendana
mutlak dibutuhkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan bibit cendana
dalam jumlah dan kualitas yang cukup.
Teknik persemaian cendana meliputi Teknik Pengadaan Benih dan Teknik
Pengadaan Bibit. Teknik persemaian cendana terkait erat dengan kedua hal ini,
sehingga persemaian bukan hanya terfokus pada pembuatan semai namun
sangat penting untuk memperhatikan kualitas benih yang digunakan dan
pemeliharaan serta penyiapan semai menjelang penanaman.
B. TEKNIK PENGADAAN BENIH
Benih merupakan materi perbanyakan yang dapat dilakukan secara
generatif dan vegetatif. Namun untuk kepentingan masyarakat umum yang
memiliki keterbatasan sumberdaya dan peralatan, pokok bahasan pengadaan
benih kali ini difokuskan pada pembahasan pengadaan benih secara generatif.
Perbanyakan secara generatif menggunakan biji tanaman sebagai materi yang
digunakan untuk perbanyakan. Teknik pengadaan benih secara generatif
meliputi kegiatan Pemilihan Sumber Benih, Pengunduhan Buah, Ekstraksi Buah,
Seleksi Biji dan Penyimpanan Benih. Barrett (1985) mengatakan bahwa pohon
cendana memiliki keragaman yang besar antara satu pohon dengan pohon lain
yang berpengaruh pada perkecambahan biji dan pertumbuhan bibit (semai)
cendana.
1.1. Pemilihan Sumber Benih
Pemilihan sumber benih merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk
menentukan kulitas bibit yang akan dihasilkan. Sumber benih yang baik akan
menghasilkan pertanaman yang baik pula, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu
sebisa mungkin sumber benih yang dipilih merupakan sumber benih yang
berkualitas.
Ada beberapa klasifikasi sumber benih, mulai yang terendah hingga
tertinggi dari TBT (tegakan benih teridentifikasi), TBS (tegakan benih terseleksi),
APB (areal produksi benih), TP (tegakan provenan), KBS (kebun benih semai),
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dan KP (kebun pangkas). Namun demikian jika sumber benih dengan klasifikasi
tersebut tidak ada di daerah tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan memilih sumber benih dari pohon induk yang tidak berdiri sendiri (ada
beberapa pohon lain disekitar pohon induk yang dipilih, yang memungkinkan
untuk berkawin silang). Upaya tersebut dapat meminimalkan pengambilan benih
yang berasal dari perkawinan kerabat maupun perkawinan sendiri.
Pohon induk cendana yang digunakan sebagai sumber benih sangat
berpengaruh pada proses perkecambahan biji dan pertumbuhan semai (Wawo,
2008). Benih yang berasal dari hasil perkawinan kerabat atau perkawinan sendiri,
seringkali tidak dapat berkecambah, jika mampu berkecambah tidak dapat
berkembang menjadi bibit siap tanam, jika mampu menghasilkan bibit siap
tanam seringkali tidak mampu bertahan di lapangan (Sumardi et al., 2011). Benih
yang baik dihasilkan oleh tegakan yang didesain untuk produksi benih, bukan
berasal dari benih asalan. Saat ini untuk mendapatkan benih berkualitas untuk
jenis cendana dirasa masih relatif sulit. Hal tersebut disebabkan oleh belum
tersedianya sumber benih berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan benih untuk tujuan pengembangan cendana di NTT.
Untuk menghindari kegagalan pertanaman seperti tersebut di atas, maka upaya
pemilihan sumber benih perlu dilakukan dengan baik dan sebisa mungkin dari
sumber benih dengan klasifikasi tertinggi yang tersedia di daerah tersebut.
1.2. Pengunduhan Buah
Pengunduhan buah harus dilakukan pada buah yang telah masak secara
fisiologis, untuk menghindari kegagalan benih tidak mampu berkecambah.
Cendana mampu menghasilkan buah setiap tahun, namun beberapa diantaranya
tidak menghasilkan buah pada setiap tahun. Musim berbunga cendana pada
umumnya terjadi pada bulan Mei-Juni dan buah masak pada bulan September–
Oktober, sedangkan musim bunga kedua terjadi pada bulan Desember-Januari
dan buah masak pada bulan Maret-April. Produksi buah terbanyak jatuh pada
bulan Maret-April.
Buah cendana masak secara fisiologis ditandai dengan kulit daging buah
yang berwarna hitam. Pengunduhan buah jangan sampai terlambat karena buah
cendana masak akan segera jatuh ke tanah dan buah yang jatuh seringkali
menjadi makanan tikus. Pengunduhan benih dapat dilakukan dengan memanjat
atau menggunakan galah berkait (untuk merontokkan buah). Pengunduhan
hendaknya tidak dilakukan dengan cara memotong cabang atau ranting pohon,
karena dapat mengganggu produksi buah dan pertumbuhan pohon selanjutnya.
Pengumpulan buah dilakukan di bawah tajuk pohon yang diunduh, dengan
terlebih dahulu membersihkan tumbuhan bawah untuk memudahkan
pengumpulan dan juga dibersihkan dari kotoran serta sisa buah cendana musim
buah sebelumnya untuk menghindari terangkutnya buah yang tidak diinginkan.
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1.3. Ekstraksi Buah
Buah hasil pengunduhan sesegera mungkin dilakukan ekstraksi buah.
Ekstraksi buah dapat dilakukan dengan ekstraksi basah dan kering. Untuk buah
cendana dilakukan dengan cara ekstraksi buah secara basah, yakni dengan
menghilangkan daging buah dari bijinya. Ektraksi buah pada cendana dilakukan
dengan cara mengeluarkan biji dari daging buahnya dengan cara meremasremas seluruh daging buah di dalam ember yang berisi air untuk menghilangkan
seluruh daging buah hingga bersih. Setelah biji telah terpisah dari daging buah
secara bersih, maka biji tersebut segera dilakukan pengeringan. Pengeringan
benih dilakukan dalam ruangan teduh atau dengan alat pengering benih pada
suhu 40oC hingga kadar air mencapai 5-8 % (Sumardi et al., 2011).
1.4. Seleksi Biji dan Penyimpanan Benih
Seleksi biji cendana dilakukan dengan cara memilih biji yang berwarna
coklat, padat, berbentuk bulat, memiliki radikal (calon akar, berwarna kuning
kecoklatan dan tidak keriput). Jika warna biji terlalu pucat dan hitam, ada
kemungkinan lembaganya sudah mati dan tidak mampu menghasilkan
kecambah. Dalam 1 kg biji cendana terdapat 5000-6000 butir, dengan rata rata
tingkat kemurnian 85 % (Surata, 2006). Biji hasil seleksi kemudian disimpan pada
suhu 40 C dengan kelembaban nisbi 40-50%; ruangan ber-AC yang dilengkapi
dengan alat pengatur kelembaban udara (dehumidifier) suhu 20-22oC dan
kelembaban 50-60%; pada ruang kamar dengan suhu 25-28oC dengan
kelembaban 70%.
C. TEKNIK PENGADAAN BIBIT
Pengadaan bibit dilakukan dengan dua tahap kegiatan, yakni: Penyiapan
Persemaian dan Pembuatan Bibit. Persemaian digunakan untuk menampung
kegiatan pembuatan bibit.Ppembuatan bibit dilakukan melalui serangkaian
kegiatan untuk menghasilkan bibit, mulai dari penaburan benih, penyapihan,
pemeliharaan, dan seleksi bibit siap tanam untuk ditanam di lapangan.
1.1. Penyiapan Persemaian
Lokasi persemaian dipilih pada lokasi yang memenuhi beberapa
persyaratanberikut: lokasi dipilih pada lahan datar dan bila tempat miring maka
derajat kemiringan jangan melebihi 5 % tetapi jika tidak memungkinkan mencari
lahan datar maka perlu dibuat teras-teras untuk memperoleh lahan yang datar;
lokasi dekat dengan sumber air sepanjang tahun; iklim dan ketinggian tempat
sesuai dengan persyaratan jenis cendana; bebas dari genangan air (drainase
baik); letak persemaian sebaiknya di tengah
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bedeng
persemaian adalah ukuran bedeng 5 x 1 m atau 10 x 1 m, bedengan membujur
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dari utara ke selatan, bedengan ditinggikan 10 – 15 cm, jarak antarbedengan 0,5
m dan setiap 5 – 10 bedengan dibuatkan jalan inspeksi selebar 60 – 100 cm. Atap
bedeng persemaian terbuat dari alang-alang, daun kelapa, seng plastik atau
sharlon dengan intensitas penyinaran 50 %, suhu 28 –32 0C.
Luas persemaian membutuhkan lokasi seluas 60% - 70% yang ditetapkan
untuk keperluan bedengan persemaian. Sedangkan sisanya 30%– 40%
dipergunakan untuk jalan inspeksi, saluran air, bak persediaan air, gubuk kerja
dan bangunan lainnya. Untuk menentukan luas persemaian dapat menggunakan
rumus sebagai berikut (Alrasjid, 1988):
10
Lr (100 + Pbs) Lb
Le = ----- x -----------------------7
Jt x Pjb x Jbb
L = Le + Lc
Keterangan:
Le
= Luas efektif persemaian (ha)
Lr
= Rencana luas lokasi penanaman (ha)
Lb
= Luas bedeng (m2)
Lc
= Luas areal cadangan (ha)
Pbs
= Persen jumlah bibit sulaman (%)

Jt = Jarak tanam di lapangan (m2)
Pjb = Persen jadi bibit (%)
Jbb = Jumlah bibit tiap bedeng
10/7 = Konstanta
L
= Luas total persemaian (ha)

1.2. Penaburan Benih
Sebelum ditabur, biji cendana diberikan perlakuan antara lain perendaman
biji selama 12 jam (semalam) dalam air biasa atau perlukaan sedikit kulit biji
eksocarp dan selanjutnya direndam dalam air biasa selama 12 jam atau dilakukan
perendaman di dalam giberelic accid 0,05 % selama 1 jam. Perlakuan terhadap biji
cendana perlu dilakukan karena biji cendana memiliki masa dormasi biji selama
50-60 hari yang disebabkan oleh kulit luar (exocarp) yang kedap air, sehingga
untuk memecahkan dormansi benih (skarifikasi) tersebut dilakukan beberapa
alternatif pemecahan dormansi seperti tersebut sebelumnya. Perkecambahan
benih cendana dapat terjadi antara 2 minggu hingga 2 bulan, tergantung pada
kualitas benih dan perlakuan skarifikasinya.

Gambar 1. Contoh sterilisasi media dengan tungku api dan panas matahari
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Selanjutnya benih cendana ditanam di dalam media pendederan/bedeng
tabur dengan kedalaman 1 cm (atau 1,5 kali dari diameter biji cendana). Media
tabur yang digunakan untuk pengecambahan benih cendana adalah media pasir
murni yang telah disterilkan. Pensterilan pasir yang digunakan sebagai media
tabur dapat dilakukan dengan penyaringan dan penyangraian pasir. Penyaringan
dimaksudkan untuk menghilangan kerikil dan batu yang dapat menyebabkan
terganggunya proses perkecambahan benih. Penyangraian dimaksudkan untuk
menghindari adanya jamur atau jenis lain yang juga dapat mengganggu
pertumbuhan kecambah cendana.
Perkecambahan biji cendana dipengaruhi oleh temperatur udara (optimum
pada suhu 25 – 27 0C), kenyataan bahwa benih cendana mampu berkecambah
lebih cepat terjadi pada bedeng tabur yang terkena cahaya matahari
dibandingkan pada tempat teduh (Suginingsih, 1987). Bedeng tabur disesuaikan
dengan kebutuhan bibit, jika bibit yang dibutuhkan tidak terlalu banyak maka
dapat menggunakan bak plastik, namun jika bibit yang diperlukan dalam jumlah
banyak maka diperlukan bedeng tabur yang lebih luas (umumnya 1 x 1 m).
Pemeliharaan pada bedeng tabur yang diperlukan antara lain adalah
penyiraman dilakukan 1 kali setiap hari yang dilakukan pada pagi atau sore hari,
penyiangan gulma atau tanaman lain yang dapat mengganggu pertumbuhan
kecambah cendana, dan pengamanan bedeng tabur dari gangguan hewan
pengganggu.
1.3. Penyapihan Semai
Penyapihan semai dilakukan setelah semai memiliki 1 hingga 2 pasang daun.
Penyapihan dilakukan dengan memindahkan semai dari media tabur ke media
sapih. Media sapih cendana berupa campuran antara tanah lapisan atas, pasir
dan kompos dengan perbandingan 3 : 2 : 1. Penyapihan dilakukan bersamaan
dengan penanaman inang primer Alternanthera sp yang ditanam dengan stek
pucuk, yang ditanam di polybag ukuran 15 x 20 cm. Dalam penyapihan perlu
diperhatikan bahwa akar tidak boleh terlipat atau patah dan bibit yang disapih
hanya bibit yang baik dan sehat. Penyapihan dilakukan pada pagi (sebelum jam
10) atau sore hari (diatas jam 4 sore) di bawah naungan dengan intensitas 50 %.
Setelah penyapihan selesai, segera lakukan penyiraman secukupnya pada semai,
yang telah disapih tersebut dengan menggunakan sprayer atau gembor yang
memiliki lubang air cukup halus dengan maksud agar semai yang baru disapih
dan masih rawan dari gangguan dapat terjaga dari kerusakan karena
terbongkarnya tanah oleh siraman air.
Pada kasus penyapihan semai yang terlalu dalam akan berakibat pada
terhambatnya pertumbuhan. Pada kasus penyapihan semai yang terlalu dangkal
akan berakibat terjadinya layu semai dan pada akhirnya dapat mematikan semai.
Pada kasus akar tertekuk atau terlipat, hal ini dapat berakibat pada
terhambatnya pertumbuhan semai atau melambatnya pertumbuhan. Sedangkan
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pada kasus adanya kantung udara, hal ini dapat berakibat terjadinya layu semai,
dan apabila kantung udara terisi air yang langsung bersinggungan dengan akar,
dalam jangka waktu yang lama dapat berakibat membusuknya akar.

1

terlalu
dalam

2

4

3

terlalu
dangk
al

Akar
terlipa
t/tekuk

5

Kantung
udara

Gambar 2. Beberapa kesalahan dalam penyapihan
Semai atau kecambah cendana yang telah disapih selanjutnya diatur dalam
bedeng sapih yang berukuran 5 m x 1 m. Sehingga dalam satu bedeng akan
terdapat kurang lebih sebanyak 500 polibag semai. Arah bedeng sapih
diusahakan membujur ke arah utara dan selatan, dengan dibuatkan naungan
kurang lebih setinggi 100-120 cm pada sisi tiang sebelah timur dan 80-100 cm
pada sisi sebelah barat. Sehingga dengan bentuk naungan yang miring
diharapkan dapat menerima sinar matahari pagi lebih maksimal dan melindungi
dari panas yang disebabkan oleh sinar matahari sore, serta mengalirkan air
dengan baik bila turun hujan.
1.4. Pemeliharaan Bibit.
Pemeliharaan bibit setelah kegiatan penyapihan meliputi penyiraman,
penyulaman, pemupukan, pemangkasan inang primer, pembersihan gulma dan
pemotongan akar yang tembus tanah dan pengendalian hama/penyakit yang
ditujukan untuk mendapatkan kualitas bibit baik. Kegiatan pemeliharaan
tersebut antara lain:
a. Penyiraman dilakukan sehari sekali sampai kapasitas lapang dan tidak boleh
berlebihan.
b. Penyulaman pada bibit yang mati di persemaian.
c. Pemupukan jika diperlukan dengan menggunakan pupuk daun (misalnya:
Gandasil D atau Organik) dengan intensitas 2 minggu sekali hingga bibit
umur 6 bulan.
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d.
e.
f.
g.

Pemangkasan inang primer jika pertumbuhan inang terlalu cepat.
Pembersihan gulma.
Pengendalian hama dan penyakit.
Pemotongan akar yang tembus tanah untuk mengurangi kerusakan bibit
saat pemindahan ke lapangan
Bibit cendana siap untuk ditanam di lapangan jika telah berumur 8 bulan
(batang telah berkayu). Menurut Surata (2006), kematian bibit yang tinggi pada
awal penanaman adalah permasalahan utama yang dihadapi. Untuk
meningkatkan keberhasilan tumbuh cendana perlu menanam bibit yang baik,
menanam dengan sistem tumpangsari dan menggunakan teknik penyiraman
pada penanaman musim kering.
1.5. Seleksi Bibit Siap Tanam
Seleksi bibit dilakukan pada saat sebulan sebelum dilakukan pengangkutan
bibit ke lapangan. Seleksi bibit dilakukan untuk memilih bibit yang siap tanam di
lapangan, yakni bibit yang telah berumur 8 bulan, batang telah berkayu, tidak
terjadi etiolasi, bebas dari hama dan penyakit (kondisi bibit sehat), memiliki
tinggi minimal 25 cm. Penggunaan bibit yang siap tanam akan mengurangi resiko
kematian di lapangan.

Gb.3a. Bibit siap tanam diangkut

Gb.3b. Bibit siap ditanam di lapangan

Pada lokasi penanaman yang cukup jauh dari persemaian, pengangkutan
bibit cendana menjadi perhatian khusus. Bibit cendana sangat rentan terhadap
gangguan oleh angin dan suhu panas serta guncangan di bagian perakarannya
selama proses pengangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk
menggunakan bak mobil yang tertutup untuk melindungi bibit cendana dari
beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan sebagaimana disampaikan di
atas.

27

D. KESIMPULAN
Bibit cendana yang siap tanam di lapangan dapat dihasilkan dari
serangkaian kegiatan pemilihan sumber benih, pengunduhan buah, ekstraksi
buah, seleksi biji dan penyimpanan benih, kegiatan persiapan persemaian,
penaburan benih, penyapihan, pemeliharaan, dan seleksi bibit siap tanam. Bibit
yang siap tanam di lapangan yakni bibit yang telah berumur 8 bulan, batang
telah berkayu, tidak terjadi etiolasi, bebas dari hama dan penyakit (kondisi bibit
sehat), memiliki tinggi minimal 25 cm.
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ABSTRAK
Di Indonesia, tanaman penghasil gaharu tersebar luas dengan berbagai genus
dan spesies dalam famili yang sama yaitu Thymeleaceae. Nusa Tenggara Timur
(NTT) adalah salah satu propinsi yang dapat dijumpai potensi tanaman penghasil
gaharu dari spesies Gyrinops versteegii. Hingga saat ini, tanaman penghasil
gaharu banyak dikembangkan oleh masyarakat secara tradisional di Pulau Flores
NTT. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola pengembangan tanaman
penghasil gaharu oleh masyarakat di Pulau Flores NTT serta kondisi tapak
penanamannya. Penelitian dilakukan secara deskriptif untuk pola
pengembangan tanaman penghasil gaharu, untuk mengetahui kondisi tapak
penanaman dilakukan pembuatan profil tanah dengan kedalaman 30 cm untuk
tiap horizonnya serta pengambilan sampel tanah. Penelitian menggunakan 4
sampel lokasi yang terletak di Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab.
Sikka dan Kab. Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola
pengembangan tanaman penghasil gaharu dilakukan dengan pola tumpang sari
yang ditanam pada lahan milik, tanaman coklat merupakan tanaman utama
dalam pencampuran dengan tanaman penghasil gaharu, selain itu dijumpai pula
tanaman lain seperti pisang, salak, nanas dan kelapa. Jarak tanam yang
digunakan beragam dengan jarak 2x3 m dan 3x4 m. Kondisi tapak tanaman
menunjukkan bahwa bahan organik pada lokasi I berkisar 0,47%-1,54% dengan pH
6,71-6,83 bertekstur lempung liat berpasir, lokasi II berkisar 1,27%-4,70% dengan
pH 6,34-6,58 bertekstur lempung berpasir, lokasi III berkisar 1,07%-1,98% dengan
pH 6,31-6,89 bertekstur lempung berpasir dan lokasi IV berkisar 1,07%-2,39%
dengan pH 6,33-6,84 bertekstur lempung berpasir.
Kata Kunci : Gaharu, Gyrinops versteegii, Flores, Pola pengembangan, Profil tanah
A. PENDAHULUAN
Gaharu menjadi salah satu komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
yang cukup populer di Indonesia karena telah memberikan manfaat secara
ekonomi maupun ekologi kepada pengembangnya terutama oleh masyarakat.
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Nilai ekonomi yang diperoleh berasal dari resin yang dihasilkan oleh tanaman
penghasil gaharu karena adanya kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh
penyakit maupun hama, resin yang dihasilkan merupakan sebuah mekanisme
pertahanan diri terhadap serangan dari luar. Resin yang dihasilkan mengandung
substansi aromatik berupa gumpalan atau padatan yang umumnya berwarna
coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam
sebagai reaksi dari infeksi/luka tersebut (Suharti, 2010).
Saat ini, penanaman tanaman penghasil gaharu banyak menggunakan
pola campur sehingga memberikan nilai tambah bagi petani yang dihasilkan
menurut masa panennya baik jangka panjang, menengah maupun pendek.
Sebagai contoh adalah pengembang tanaman sawit dengan tanaman penghasil
gaharu. Menurut Suhartati, et al (2011), beberapa keuntungan yang dapat
diperoleh dari pengembangan tanaman penghasil gaharu dari jenis Aquilaria
malacensis dengan tanaman kelapa sawit (Elaeis sp.) menggunakan sistem
agroforestry adalah 1.) Nilai ekonomi, yaitu daya dukung lahan menjadi lebih
optimal dengan dihasilkannya produk ganda yaitu kelapa sawit dan produk
gaharu yang diharapkan di masa datang produk gaharu memiliki nilai yang lebih
besar, sehingga masyarakat lebih memilih usaha budidaya gaharu, baik secara
monukultur maupun tanaman campuran. 2.) Nilai ekologis, yaitu dapat
mempertahankan karakteristik tanah di sekitar areal perkebunan kelapa sawit.
Pada lahan pohon kelapa sawit kesuburan tanahnya cenderung rendah dan
menyerap banyak air sehingga adanya vegetasi pohon di antara pohon kelapa
sawit dapat menyeimbangkan siklus hara tanah dan mengatur tata air. 3.) Nilai
konservasi, yaitu spesies gaharu termasuk tumbuhan langka sehingga usaha
pengembangan budidaya tanaman penghasil gaharu merupakan salah satu
upaya konservasi. Di lain pihak, pengembangan tanaman penghasil gaharu
dengan sistem tanam campur cenderung memberikan hasil produk yang lebih
baik. Selain itu, pemilik lahan memiliki kecenderungan untuk memelihara
tanaman lebih intensif sehingga pengelolaan lahan menjadi lebih baik,
terpelihara dan memberikan pertumbuhan tanaman yang maksimal.
Di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT), banyak dijumpai masyarakat yang
telah mengembangkan tanaman penghasil gaharu yang berasal dari jenis
Gyrinops versteegii. Beberapa lokasi yang pernah dijumpai meliputi daerah
Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sikka dan Flores Timur. Pada
umumnya, pengembangan yang dilakukan menggunakan sistem tanam campur
dengan tanaman perkebunan atau Multi Purposes Trees Species (MPTS). Akan
tetapi, pola tanam yang digunakan cenderung tidak berpola dalam pengertian
menggunakan jarak tanam yang tidak seragam dan penggunaan jenis tanaman
diversifikasi yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola
tanam pengembangan tanaman penghasil gaharu yang dilakukan oleh
masyarakat serta mengetahui kondisi tapak penanaman.
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B. METODE PENELITIAN
1. Waktu dan Lokasi
Penelitian dilaksanakan di empat lokasi yang berbeda, dan waktu
penelitian dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember 2014. Informasi umum
mengenai lokasi penelitian disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Informasi lokasi penelitian.
No

Lokasi

Koordinat
o

Elevasi (m dpl)

1.

Desa Mbengan Kab. Manggarai Timur

S 08 45’22.1”
E 120o 42’47.0”

761

2.

Desa Wae Lolos Kab. Manggarai Barat S 08o 37’28.3”
E 120o 00’40.1”

476

3.

Desa Nawokote Kab. Flores Timur

S 08o 33’00.8”
E 122o 43’39.1”

346

S 08o 41’54.4”
E 122o 26’11.4”

641

4.

Desa Egon Gahar Kab. Sikka

2. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah plot tanaman penghasil
gaharu dari jenis Gyrinops versteegii milik masyarakat dan sampel tanah. Alat
yang digunakan yaitu Global Position System (GPS), kamera, tally sheet, linggis,
plastik klip, alat tulis dan lain-lain.
3. Prosedur Penelitian
a. Pengamatan pola penanaman
Setiap sampel lokasi yang diamati, dilakukan pengamatan secara
langsung (deskriptif) meliputi: jarak tanam, jenis tanaman dan kondisi fisik
tanaman penghasil gaharu.
b. Pengambilan sampel tanah
Sampel tanah diambil dengan cara membuat profil tanah sedalam 40 cm
yang dibagi menjadi 2 horizon, sehingga tiap horizon memiliki kedalaman 20 cm.
Sampel tanah yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis tanah di
Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana)
Kupang. Untuk mengetahui tingkat kadar dari masing-masing parameter
pengamatan tanah apakah termasuk pada tingakatan rendah, sedang, tinggi
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maupun sangat tinggi, maka dicocokkan dengan kriteria yang
(Hardjowigeno, 2003 dalam Sudomo, 2007) yang disajikan pada tabel 2.

ada

Tabel 2. Standar Pengukuran Sifat Kimia Tanah.
Sifat Tanah

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

C-Organik (%)

< 1,00

1,00 – 2,00

2,01 – 3,00

3,01 – 5,00

> 5,00

KTK (me/100g)

<5

5-16

17 - 24

25 - 40

>40

P2O5 (ppm)

< 10

10 - 15

16 - 25

26 - 35

>35

K (me/100g)

0,1

0,1 – 0,2

0,3 – 0,6

0,6 – 1,00

>1

Ca (me/100g)

< 0,2

2-5

6 – 10

11 - 20

>20

N (%)

< 0,10

0,10 – 0,20

0,21 – 0,50

0,51 – 0,75

>0,75

Kategori

Sangat Asam

Asam

Agak Asam

Netral

Agak Basa

pH H2O

4,5

4,5 – 5,5

5,6 – 6,5

6,6 – 7,5

7,6 – 8,5

Sumber: Pusat Penelitian Tanah (1983) dalam Hardjowigeno (2003) dalam
Sudomo (2007).
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil
1.

Kabupaten Manggarai Timur

Pola pengembangan dan karakteristik lahan tanaman penghasil gaharu
Sampel lokasi pengamatan yang dilaksanakan di Kab. Manggarai Timur
berlokasi di Desa Mbengan. Lokasi ini merupakan lahan milik masyarakat lokal
yang telah melakukan budidaya tanaman penghasil gaharu dari jenis Gyrinops
versteegii sejak tahun 2011. Inisiatif yang dilakukan oleh pemilik tanaman yang
bernama Nobertus Ndolu dalam melakukan budidaya adalah karena
berkurangnya populasi tanaman penghasil gaharu di sebuah kawasan hutan di
Mbeliling.
Tanaman penghasil gaharu yang ditanam menggunakan jarak tanam
yang beragam dan di lokasi tertentu cenderung tidak beraturan. Beberapa
tanaman penghasil gaharu masih dapat dilihat pola dengan menggunakan jarak
tanam 3 x 3m dan 3 x 4m, namun hanya sedikit saja pola yang nampak jelas
untuk dideskripsikan. Disamping itu, saat melakukan pengamatan, tanaman
tersebut memiliki tinggi yang bervariasi dari 4 m hingga 8 m dengan diameter
tanaman antara 5,48 cm dan 14,14 cm. Fisik tanaman penghasil gaharu
menunjukkan bahwa mayoritas tanaman memiliki percabangan batang yang
pendek, beberapa tanaman bahkan ± 40 cm diatas permukaan tanah memiliki
cabang. Dalam hal proses pembentukan gaharu secara buatan kelak, hal ini
kurang menguntungkan karena batang diatas percabangan memiliki diameter
yang lebih kecil yang berarti luas penampang pembentukan gaharu menjadi
lebih kecil.
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Tanaman penghasil gaharu yang ditanam sebenarnya merupakan
tanaman pengkayaan yang ditanam di kebun yang kemudian menurut pemilik
kebun, jumlahnya menjadi lebih banyak dibandingkan tanaman perkebunan.
Selain itu, mayoritas tanaman yang digunakan untuk diversifikasi berasal dari
jenis-jenis tanaman semusim, seperti nanas (Ananas comosus (L.) Merr.), pepaya
(Carica papaya L.) dan pisang (Musa spp.). Beberapa tanaman tahunan juga dapat
dijumpai seperti kakao (Theobroma cacao L.) dan kelapa (Cocos nucifera L.).

Gambar 1. Pola tanam Gyrinops versteegii
Selain pola pengembangan, karakteristik lahan dalam hal sifat kimia
tanah menunjukkan bahwa lahan penanaman tanaman penghasil gaharu
memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kandungan bahan organik diketahui
memiliki prosentase rendah pada kedalaman 0-20 cm dan semakin menurun
pada kedalaman berikutnya. Tren ini terlihat juga pada prosentase kandungan N,
akan tetapi masih tetap pada kategori yang sama yaitu sedang berdasarkan
standard penilaian sifat kimia tanah. Selain itu, sifat fisik tana pada lokasi
penanaman menunjukkan tekstur lempung berpasir dimana fraksi pasir memiliki
prosentase sebesar 66 %, sedangkan fraksi debu dan liat memiliki prosentase
sebesar 18 % dan 16 % masing-masing. Kadar kandungan tiap unsur hara secara
lengkap dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sifat kimia tanah site Mbengan.
No. Kedalaman
1.
2.

0-20 cm

C-Org.
(%)
1,54 (R)

N

P2O5
(ppm)

Fe

K

Ca
(me/100 g)

KTK

pH

0,30(S) 102,77(ST) 39,56 0,89(T) 20,81(ST) 30,16(T) 6,71

0,47(SR) 0,26(S) 112,77(ST) 35,67 0,78(T) 21,11(ST) 30,29(T) 6,83

20-40 cm
Sumber: Data primer (Hasil analisis tanah Lab. Ilmu Tanah Universitas Nusa Cendana).
Keterangan: SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi) dan ST (sangat tinggi).
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Tanaman penghasil gaharu yang dimiliki oleh pemilik kebun telah
menghasilkan gaharu dengan berbagai variasi kualitas. Secara umum, produk
gaharu tesebut dapat dikategorikan kedalam dua karakteristik kecerahan, yaitu
cerah dan gelap serta memiliki tingkatan kekuatan harum yang berbeda. Gaharu
dengan warna yang gelap berbau lebih harum dibandingkan dengan gaharu
yang cerah, begitu juga saat dilakukan pembakaran terhadap kayunya.
Disamping itu, mayoritas produk gaharu yang dihasilkan berasal dari
pembentukan gaharu secara alami.
Metode pelukaan pada batang utama tanaman penghasil gaharu
merupakan metode yang biasa dilakukan oleh pemilik lahan untuk membentuk
gaharu. Pemilik lahan juga menjelaskan adanya sejenis hama tertentu yang
membentuk lubang kecil pada batang ataupun cabang tanaman penghasil
gaharu. Luka yang dihasilkan oleh hama tersebut menghasilkan warna batang
yang lebih gelap saat dilakukan pengupasan serta memiliki bau harum.

Gambar 2. Produk gaharu dan gejala serangan hama yang diduga
membantu pembentukan gaharu
Terdapat kearifan lokal yang bisa diperoleh dari pohon inang gaharu
berupa etnobotani. Menurut pemilik lahan, biji gaharu dapat digunakan untuk
penyakit malaria, daun pohon inang gaharu yang dikunyah dapat digunakan
untuk menutup luka gores pada kulit, daun yang direbus untuk penyakit kuning.
Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa daun inang gaharu yang dilakukan
pengujian fitokimia, daun tersebut mengandung zat terpenoid, flavonoid dan
fenol (Mega dan Swastini, 2010).
2.

Kabupaten Manggarai Barat

Pola pengembangan dan karakteristik lahan tanaman penghasil gaharu
Lokasi pengembangan tanaman penghasil gaharu oleh masyarakat di
Kabupaten Manggarai Barat berlokasi di Desa Wae Lolos Kecamatan
Sanonggoang. Posisi lahan ini terletak dengan ketinggian ± 496 m diatas
permukaan laut. Pola penanaman tanaman penghasil gaharu memiliki jarak
tanam 3 x 3m, serta dikembangkan dengan sistem penanaman campuran
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dengan tanaman kakao (Theobroma cacao). Pohon penghasil gaharu yang
dijumpai memiliki rata-rata tinggi 6,5 m dengan diameter rata-rata 10,13 cm.

Gambar 3. Pola penanaman Gyrinops versteegii dengan tanaman kakao
Karakteristik lahan yang diamati melalui sifat kimia tanah menunjukkan
tingkat kesuburan yang tinggi. Unsur makro seperti N (nitrogen), P (phosphat)
dalam bentuk P2O5, dan K (kalium) memiliki kandungan yang tinggi, yaitu 0,46%,
123,01 ppm dan 1,23 me/100g. Kandungan unsur hara tersebut memiliki proporsi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar sifat kimia tanah yang telah
ditetapkan oleh Pusat penelitian tanah (1983) pada tabel 4. Selain itu, kondisi
sifat fisik tanah pada lokasi ini bertekstur lempung berpasir. Fraksi pasir pada
tekstur ini memiliki prosentase sebesar 52,67 %, sedangkan komposisi fraksi
lainnya seperti debu dan liat sebesar 18,67 % dan 28,67 %. Kadar kandungan tiap
unsur hara secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Sifat kimia tanah site Wae Lolos.
No.

Kedalaman

C-Org.

N

P2O5

(%)
1.
2.

0-20 cm

Fe

K

(ppm)

Ca

pH

(me/100 g)

4,70(T) 0,46(S)

123,01(ST)

35,35 1,23(ST) 18.98(T)

1,27(R)

117,82(ST)

40,17 0,77(T)

0,33(S)

KTK

33,11(T) 6,34

18,76(T) 33,01(T) 6,51

20-40 cm
Sumber: Data primer (Hasil analisis tanah Lab. Ilmu Tanah Universitas Nusa Cendana).
Keterangan: SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi) dan ST (sangat tinggi).

Kerusakan pohon penghasil gaharu
Berdasarkan pemilik lahan tanaman penghasil gaharu, pohon-pohon
penghasil gaharu di lokasi ini pernah dilakukan penyuntikan namun belum
memberikan hasil. Sebaliknya, tanaman yang diberi perlakuan inokulasi justru
menghasilkan kerusakan pada batang. Kerusakan tersebut berupa meluasnya
area pelukaan pada batang. Menurut pemilik lahan, pembuatan lubang untuk
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peletakan inokulan dilakukan dengan menggunakan jarak lubang yang
berdekatan serta penutupan lubang hanya menggunakan perekat plakban,
beberapa menggunakan kayu yang dibuat runcing sebagai penutup. Selain itu,
inokulasi tersebut dilakukan oleh pemburu gaharu yang datang dan
memperkenalkan sebuah metode inokulasi. Namun kurangnya pengetahuan
tentang inokulasi yang dimiliki oleh petani menyebabkan proses inokulasi
diserahkan seluruhnya oleh pemburu gaharu yang mungkin tidak terstandar.
Namun beruntung bahwa tidak semua tanaman penghasil gaharu dilakukan
inokulasi dengan metode yang salah tersebut dan masih mampu berbunga dan
menghasilkan buah dan biji.

Gambar
3. Bentuk
kerusakan
3. Kabupaten
Flores
Timurpada batang pohon penghasil gaharu setelah inokulasi

Pola pengembangan dan karakteristik lahan tanaman penghasil gaharu
Lokasi pengembangan tanaman penghasil gaharu di Kabupaten Flores
Timur yang terletak di Desa Nawokote merupakan areal pengembangan milik
pribadi seorang petani hutan. Pola pengembangan tanaman penghasil gaharu
yang diterapkan oleh petani tersebut yaitu melalui pola campuran tanaman
dengan tanaman kakao. Tanaman pengisi lainnya yang dapat dijumpai, yaitu
pisang dan kelapa.
Saat dilakukan pengamatan, tanaman penghasil gaharu yang terletak
pada elevasi 346 m dpl ini telah memiliki tinggi pohon antara 6 dan 9 m dengan
diameter tanaman dari 7,8 hingga 19 cm. Saat dilakukan pengamatan langsung di
lapangan, pola tanam yang diterapkan, terutama penggunaan jarak tanam
antara tanaman penghasil gaharu dengan tanaman pengisi, tidak begitu jelas
terlihat. Dalam hal kondisi fisik tanaman, pohon penghasil gaharu memiliki
kondisi yang sehat dengan tajuk yang rapat, tidak terlihat adanya serangan hama
dan penyakit. Selain itu, banyak dijumpai anakan alam tanaman penghasil gaharu
di sekitar tanaman pokok serta tanaman bawah yang tersebar cukup merata
dengan tutupan yang cukup rapat.
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Gambar 4. Pola penanaman tanaman penghasil gaharu
Berdasarkan analisis tanah yang telah dilakukan, diketahui bahwa
kondisi tapak tempat tumbuh tanaman penghasil gaharu di Desa Nawokote
memiliki kandungan hara N yang semakin rendah pada lapisan 40-60 cm.
Sementara itu, unsur P dalam bentuk yang tersedia yaitu P2O5, menunjukan
kandungan hara yang sangat tinggi, sedangkan pH tanah termasuk dalam
kategori netral. Unsur lainnya seperti K dan Ca termasuk dalam kategori tinggi
berdasarkan standard pengukuran sifat kimia tanah. Selain itu, hasil analisis
tanah terhadap sifat fisik tanah menunjukkan bahwa lokasi pengembangan
tanaman penghasil gaharu memiliki tekstur lempung berpasir. Tekstur tersebut
memiliki komposisi fraksi pasir sebesar 65,33 %, fraksi debu sebesar 29,33 %, dan
fraksi liat sebesar 5,33 %. Unsur hara lainnya secara lengkap dapat diketahui pada
tabel 5.
Tabel 5. Sifat kimia tanah site Nawokote.
No.

Kedalaman

C-Org.

N
(%)

P2O5
(ppm)

Fe

K

Ca

KTK

(me/100 g)

pH

1.

0-20 cm 1,98(R) 0,50(S) 52,57(ST) 31,56 0,81(T) 16,81(T) 35,16(T) 6,89
20-40
2.
1,09(R) 0,21(S) 53,77(ST) 31,67 0,87(T) 16,35(T) 35,18(T) 6,31
cm
Sumber: Data primer (Hasil analisis tanah Lab. Ilmu Tanah Universitas Nusa Cendana).
Keterangan: SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi) dan ST (sangat tinggi).

4.

Kabupaten Sikka

Pola pengembangan dan karakteristik lahan tanaman penghasil gaharu
Desa Egongahar merupakan salah satu desa yang berlokasi di
Kabupaten Sikka dimana terdapat kelompok petani yang mengembangkan
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tanaman penghasil gaharu dengan sistem campur dengan tanaman lain. Jenis
tanaman campuran yang digunakan adalah kakao yang dapat diperoleh hasilnya
sepanjang tahun. Sistem pengembangan dengan pola campur mampu
memberikan keuntungan yang lebih banyak dan berkesinambungan bagi petani
penggarap.
Pola tanaman yang terlihat saat pengamatan di lokasi ini nampak lebih
rapi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Jarak tanam yang digunakan antar
tanaman penghasil gaharu yaitu 3 x 3 m. Dengan pola jarak tanam tersebut,
pertumbuhan tanaman penghasil gaharu terlihat tumbuh sehat dan tinggi
tanaman dapat mencapai 8-12 m dengan diameter tanaman antara 17,6 dan 23
cm. Secara umum, tidak terlihat adanya serangan hama maupun penyakit. Selain
itu, beberapa tanaman memiliki luka pada batang utama yang disebabkan
karena adanya pelukaan secara sengaja dari pemilik lahan dengan harapan dapat
menghasilkan gaharu.
Berdasarkan standard penilaian sifat kimia tanah dari Pusat Penelitian
Tanah, tapak pertumbuhan tanaman penghasil gaharu dilokasi ini memiliki
tingkat kadar yang cukup tinggi. Kandungan bahan organik pada sampel tanah
dari lokasi ini menunjukkan penurunan dari lapisan tanah 0-20 cm ke lapisan 2040 cm, yaitu dari 2,39 % ke 1,46 %.

Gambar 5. Pola penanaman tanaman penghasil gaharu
Sedangkan unsur hara lainnya menunjukkan konsistensi pada kedua
horizon tanah. Selain itu, analisis terhadap sifak fisik tanah menunjukkan bahwa
tanah memiliki tekstur lempung berpasir dimana kandungan fraksi pasir sebesar
70,67 %, fraksi debu sebesar 28,67 % dan fraksi liat sebesar 0,67 %. Nilai
kandungan sifat kimia tanah secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6.
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Tabel 6. Sifat kimia tanah site Egongahar.
No.
1.

Kedalaman
0-20 cm

C-Org.

N
(%)

P2O5
(ppm)

2,39 (S) 0,23 (S) 52, 57 (ST)

Fe

K

Ca

KTK

(me/100 g)
35,17 0,85 (T) 16,87 (T)

35,19 (T)

pH
6,72

2. 20-40 cm 1,46 (R) 0,22 (S) 60,07 (ST) 35,19 0,85 (T) 16,95 (T) 36,16 (T) 6,84
Sumber: Data primer (Hasil analisis tanah Lab. Ilmu Tanah Universitas Nusa Cendana).
Keterangan: SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi) dan ST (sangat tinggi).

D. PEMBAHASAN
1. Pola pengembangan tanaman penghasil gaharu
Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada empat lokasi berbeda di
pulau Flores diketahui bahwa pengembangan tanaman penghasil gaharu
memiliki pola yang hampir sama dalam hal pola penanaman dan penggunaan
jenis tanaman pengkayaan sebagai tanaman campuran melalui sistem tumpang
sari. Secara umum, penggunaan sistem tumpang sari oleh masyarakat ditujukan
untuk memperoleh keuntungan ganda dibandingkan sistem monokultur.
Pertama, secara ekonomis, sistem ini memberikan keuntungan ganda yang
datang dari tanaman pokok yaitu inang gaharu serta hasil yang diperolah dari
tanaman semusim. Produk yang dihasilkan dari system ini memiliki tingkat variasi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem monokultur. Kedua, secara
ekologis, tanaman dari berbagai jenis yang dikembangkan dalam satu bidang
areal memiliki resiko yang rendah terhadap serangan hama dan penyakit.
Anggraeni dan Lelana (2011) menyatakan bahwa tidak adanya keanekaragaman
jenis tanaman pada sistem monokultur menyebabkan tingkat kerentanan
terhadap serangan penyakit menjadi tinggi. Selain itu, areal tanaman dengan
pola monokultur diduga memiliki kondisi iklim mikro yang cenderung
mendukung perkembangan hama ataupun penyakit dibandingkan dengan pola
tanam tumpangsari. Sehingga, apabila terdapat suatu penyakit pada sistem
tanaman monokultur kemudian dapat beradaptasi dan bertahan, maka
penyebarannya menjadi lebih cepat.
Penggunaan jarak tanam diketahui sangat bervariasi pada satu lokasi
pengembangan inang gaharu karena diduga penanaman tidak terencana secara
baik diawal pembangunan. Sebagai contoh, di Desa Mbengan Kab. Manggarai
Timur, penanaman memiliki variasi jarak tanam seperti 3 x 3 m dan 3 x 4 m, pola
jarak tanam tersebut cukup membingungkan saat dilakukan pengamatan karena
jarak tanam tersebut dapat dijumpai pada areal yang sama. Bahkan, dilokasi
tertentu dijumpai inang gaharu dengan jarak tanam yang cukup dekat yaitu 1 m,
dan nampak bahwa kondisi tanaman tidak begitu baik pertumbuhannya. Selain
itu, dijumpai pula anakan alam yang tumbuh dan berkembang disekitar pohon
induk, hal ini diduga yang menjadi penyebab tidak teraturnya jarak antar pohon.
Oleh karena itu, perawatan dalam hal pemindahan anakan alam perlu dilakukan
karena jarak tanam akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan
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tanaman dalam hal kompetisi ruang dalam perluasan tajuk dan memperoleh
hara. Kondisi tanaman yang tidak baik juga ditunjukkan adanya luka sayatan
yang cukup dalam pada batang utama tanaman inang gaharu. Pelukaan ini
sengaja dilakukan dan dipercaya oleh pemilik kebun dapat menghasilkan gaharu
secara alami. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena luka pada batang pohon
mudah terinfeksi penyakit. Apabila tanaman penghasil gaharu memiliki sistem
imunitas yang rendah dan kondisi lingkungan mendukung, maka pembentukan
gaharu secara alami dapat terjadi.
Disamping itu, pola pengembangan dalam hal penggunaan jenis
tanaman penaung menunjukkan tren yang sama, yaitu penggunaan kakao
sebagai tanaman penaung utama. Jenis tanaman ini banyak digunakan karena
tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomis, namun juga secara
arsitektur pohonnya menguntungkan bagi tanaman inang gaharu yang bersifat
semi toleran. Sifat morfologi tajuk tanaman yang berdaun lebar mampu
mengurangi penetrasi intensitas cahaya matahari menuju ke lantai lahan
penanaman.

Gambar 6. Bentuk pelukaan ayang sengaja dilakukan dan dipercaya mampu
membantu pembentukan gaharu secara alami
Dengan demikian, lingkungan tempat tumbuh dengan intensitas cahaya
yang rendah dapat menjadi lingkungan yang cocok bagi tanaman penghasil
gaharu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surata dan Soenarno (2012),
tajuk tanaman kakao berfungsi sebagai penaung yang lebih baik untuk
pertumbuhan tanaman penghasil gaharu dibandingkan tanaman tumpangsari
lainnya seperti jagung dan singkong
2.

Produk gaharu yang dihasilkan.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan di empat lokasi berbeda, hanya
pemilik tanaman penghasil gaharu dari desa Mbengan yang telah memproduksi
gaharu. Produk gaharu yang dihasilkan, menurut pemilik, merupakan gaharu
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yang terbentuk secara alamiah, dimana tidak dilakukan inokulasi buatan dengan
jenis jamur tertentu. Selain itu, pemilik lahan menunjukkan bahwa gaharu juga
terbentuk dari bekas luka berbentuk lubang yang ditinggalkan oleh suatu hama
tertentu. Namun disayangkan, pemilik lahan tidak dapat menunjukkan lebih
lanjut mengenai ciri-ciri hama tersebut karena keterbatasan dalam
mengidentifikasi sifat fisik hama. Secara umum, proses pembentukan gaharu
terjadi apabila mikroorganisme dengan jenis tertentu menginfeksi luka pada
batang tanaman yang mungkin bersifat rentan. Menurut Santoso (2014),
pembentukan gaharu secara rinci berdasarkan fisiologi pembentukannya belum
dapat dijelaskan. Akan tetapi, terdapat dugaan bahwa luka pada tanaman
penghasil gaharu dan adanya jamur bersifat patogenik yang menginfeksi
jaringan kayu merupakan kunci terbentuknya gaharu, sementara kehadiran
serangga penggerek memiliki potensi sebagai vektor pembawa propagul jamur
patogen.
Sementara itu, tidak semua pohon yang dilukai membentuk gaharu.
Tidak terbentuknya gaharu pada areal luka dapat diakibatkan karena tanaman
yang terinfeksi memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap serangan jamur
parasit. Dalam hal ini, Caruso dan Kuc (1979) dalam Siburian (2014) menyatakan
bahwa adanya senyawa beracun yang terbentuk didalam tubuh tanaman yang
terinfeksi jamur sebagai sebuah respon terhadap serangan dari luar, dapat
menghambat perkembangan jamur tersebut.
Di lokasi lain seperti di Desa Wae Lolos, beberapa inang gaharu
menunjukkan bekas luka yang sangat parah pada batang. Berdasarkan informasi
yang diperoleh dari pemilik tanaman diketahui bahwa tanaman tersebut pernah
dilakukan inokulasi dengan menggunakan metode yang tidak diketahui oleh
pemilik tanaman. Seiring berjalannya waktu, luka bekas lubang melebar yang
nampak seperti batang yang teriris secara membujur serta tidak terbentuk
gaharu. Metode inokulasi yang digunakan diduga terlalu dalam saat pembuatan
lubang inokulan yang kemudian mengenai jaringan pengangkut sehingga
menimbulkan kerusakan pada jaringan pengangkut.
E. KESIMPULAN
Pengembangan tanaman penghasil gaharu di Pulau Flores
menggunakan pola tumpangsari dengan tanaman jenis lain seperti kakao (Cacao
theobroma), nanas (Ananas comosus (L.) Merr.), pepaya (Carica papaya L.) dan
pisang (Musa spp.). Pola jarak tanam pada beberapa lokasi seperti di Desa
Mbengan cenderung memiliki pola yang kurang konsisten. Selain itu, produk
gaharu yang telah dihasilkan di Desa Mbengan merupakan pembentukan gaharu
secara alamiah setelah dilakukan pelukaan pada batang dengan menggunakan
parang.
F. REKOMENDASI
Penggunaan sistem tumpang sari yang telah dilakukan oleh masyarakat
akan lebih baik apabila penyusunan tanaman dilakukan secara terstruktur dan
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rapi. Selain itu, apabila petani gaharu belum mampu melakukan inokulasi,
setidaknya informasi tentang penggunaan metode inokulasi yang terstandar
perlu diketahui oleh petani gaharu. Hal ini penting untuk menghindari pemburu
gaharu yang ingin melakukan inokulasi yang mungkin dapat menimbulkan
kerusakan tanaman penghasil gaharu karena metode aplikasi inokulasi yang
salah.
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IDENTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN
DI KABUPATEN MANGGARAI, MANGGARAI BARAT DAN MANGGARAI TIMUR
Oleh :
Oscar K. Oematan
Teknisi Litkayasa pada Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Kupang
Jln. Alfons Nisnoni No. 7B Airnona Kupang Telp. 0380-823357 Fax 0380-831068
Email : krisoematan@gmail.com

A. Pendahuluan
Pembangunan kehutanan terutama yang berkaitan dengan kegiatan
pembuatan hutan tanaman semestinya selalu dihubungkan dengan penyediaan
benih bermutu, yang merupakan keturunan dari sumber benih yang bermutu
pula. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan hutan tanaman salah satunya
ditentukan oleh penyediaan benih yang memadai, baik secara kuantitas maupun
kualitas, dengan harapan benih genetik unggul dari sumber benih tersebut akan
meningkatkan kualitas pohon, volume produksi, daya tahan terhadap hama dan
penyakit serta dapat memperpendek daur tanaman.
Secara teknis, prasyarat dan kriteria dasar menyangkut penunjukan dan
pengelolaan areal sumber benih tanaman hutan telah disusun, diantaranya oleh
Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan tahun 2003, yang meliputi aksesibilitas,
jumlah pohon, kualitas ( fenotip) tegakan, proses pembungaan dan pembuahan,
faktor keamanan, permasalahan dan dinamika sosial ekonomi yang dapat
mempengaruhi kondisi sumber benih. Dua faktor yang secara signifikan dapat
mempengaruhi pengelolaan sumber benih di Kabupaten Manggarai, Manggarai
Barat dan Manggarai Timur adalah faktor letak geografis dan faktor koordinasi
serta tanggung jawab pengelolaan kawasan sumber benih.
Lokasi sumber benih yang berada di daerah kepulauan terpencil dan
tersebar, memerlukan perlakuan dan koordinasi yang khusus mengingat
aksesibilitas dan adanya tingkat kegentingan spesies-spesies tertentu. Akibat
desakan dinamika populasi dan sosial ekonomi masyarakat, jenis-jenis tertentu
yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau karena spesifikasi habitat
alaminya, mengalami tingkat kegentingan yang lebih tinggi daripada jenis
lainnya. Jenis tersebut antara lain adalah jenis ampupu (Eucalyptus urophilla)
yang memiliki habitat di ketinggian/ pegunungan, atau jenis-jenis mangrove yang
memiliki habitat di pesisir. Hal ini juga seringkali menimbulkan permasalahan
menyangkut tanggung jawab pengelolaan, terutama berkaitan dengan pola
pembinaan dan monitoring pengelolaan mengingat tidak semua sumber benih
merupakan milik pemerintah/ pemerintah daerah setempat.
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Tulisan ini mencoba mendeskripsikan kondisi dan permasalahan
pengelolaan sumber benih tanaman hutan yang ada di Kabupaten Manggarai,
Manggarai Barat dan Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Survei
dilakukan pada bulan Juli 2011 bekerjasama dengan Balai Perbenihan Tanaman
Hutan Bali dan Nusa Tenggara Denpasar dan Dinas Kehutanan Kabupaten
Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
B. Pengertian Sumber Benih
Sumber benih merupakan tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar
kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas. Sumber
benih dapat ditunjuk dan dibangun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku
terkait dengan pengetahuan tentang sumber benih. Sumber benih yang ditunjuk
dapat diperoleh dari hutan alam atau hutan tanaman yang pada awalnya tidak
ditujukan sebagai sumber benih. Penunjukan sumber benih ini dilakukan karena
belum tersedianya sumber benih unggul untuk jenis yang diinginkan dan
kebutuhan benih yang mendesak serta terbatas. Sedangkan melalui
pembangunan, tegakan sejak semula telah diputuskan bahwa tujuan utama
pembangunannya adalah untuk sumber benih sesuai dengan tujuan
pengusahaannya. Misalnya untuk meningkatkan riap volume dan kualitas kayu,
meningkatkan kelimpahan produksi buah/ biji dan kualitas minyak yang
dihasilkan, dll (Leksono, 2003).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.01/Menhut-II/2009
yang telah direvisi menjadi P.72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan
Perbenihan Tanaman Hutan, sumber benih terbagi atas :
1. Tegakan benih teridentifikasi (TBT)
2. Tegakan benih terseleksi (TBS)
3. Areal produksi benih (APB)
4. Tegakan benih provenan (TBP)
5. Kebun benih semai (KBS)
6. Kebun benih klon (KBK)
7. Kebun benih pangkas (KP)
Menurut Leksono (2003), urutan klasifikasi sumber benih tersebut
didasarkan atas kualitas genetik dari benih yang dihasilkan.
C. Identifikasi Sumber Benih
Survei identifikasi sumber benih meliputi 2 (dua) kegiatan yakni
monitoring sumber benih yang telah ditunjuk sebelumnya dan survei identifikasi
lokasi calon sumber benih. Adapun langkah-langkah identifikasi adalah sebagai
berikut :
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a.

Memeriksa papan nama maupun peta atau menanyakan kepada nara
sumber untuk memastikan blok, petak atau lokasi yang akan diidentifikasi.
b. Orientasi lapangan (quick tour) yaitu pengamatan terhadap seluruh
tegakan secara singkat sambil dilihat kelayakannya sebagai sumber benih.
Kriteria umum kelayakan sumber benih yang diamati dan dicatat di
lapangan adalah aksesibilitas, jumlah pohon, kualitas (fenotipe) tegakan,
pembungaan dan pembuahan, keamanan, kesehatan.
Sedangkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan
identifikasi areal sumber benih ini adalah : GPS dan kompas, Pita ukur panjang 25
meter dan alat ukur tinggi (haga meter dan klinometer), Altimeter, pita
diameter, binokuler dan kamera
Dari kegiatan survei identifikasi sumber benih ini diperoleh hasil sebagai
berikut :
a.

Monitoring sumber benih yang telah disertifikasi
Kegiatan yang dilakukan yaitu monitoring sumber benih sebelumnya,
apakah tegakan tersebut layak untuk diperpanjang sertifikasinya sebagai
kebun benih teridentifikasi dengan mengacu pada beberapa kriteria.
Tabel 1. Lokasi Sumber Benih yang layak untuk diperpanjang sertifikasinya

No

Jenis

Luas
Status
(Ha)
tegakan
Dusun Wakal, 1,5 Milik
Desa Kentol,
Silvester
Kec Cibal, Kab
Amir
Manggarai
Lokasi

1

Kemiri
Aleurites
moluccana

2

Mahoni
Desa Sita, Kec
Swietenia
Borong,Kab
macrophylla Manggarai
Timur

1,5

Tahun
Keterangan
tanam
1986
Layak diperpanjang
sertifikasinya, dengan
kriteria :
a. Lokasi mudah dijangkau,
sekitar 40 km dari RutengCibal
b. Lokasi aman
c. Jumlah dan kualitas
tegakan cukup bagus
d. Fenotip tegakan cukup
bagus.
e. Benihnya sudah
dimanfaatkan masyarakat
disekitar kecamatan Cibal
f. Buah tiap tahun hampir
merata tiap pohon
Milik Kasmir 1974
Layak diperpanjang
Nggaro
sertifikasinya, dengan
kriteria :
a. Lokasi mudah dijangkau,
sekitar 32 km dari RutengBorong
b. Lokasi aman
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No

3

Jenis

Gaharu
Gyrinops
verstegii

4 Kemiri
Aleurites
moluccana

46

Lokasi

Luas
(Ha)

Dusun
Ndengo, Desa
Waelolos, Kec
Sano
Nggoang,
Kab
Manggarai
Barat

1

Desa Watu
Wangka, Kec
Sano
Nggoang,
Kab
Manggarai
Barat

1

Status
tegakan

Tahun
Keterangan
tanam
c. Jumlah dan kualitas
tegakan cukup bagus
d. Fenotip tegakan cukup
bagus.
e. Benihnya sudah
dimanfaatkan masyarakat
Kabupaten Manggarai,
Manggarai Barat dan
Manggarai Timur
f. Buah tiap tahun hampir
merata tiap pohon
Milik
1995
Layak diperpanjang
Bertolomeus
sertifikasinya, dengan
Badong
kriteria :
a. Lokasi mudah dijangkau,
sekitar 32 km dari Labuan
Bajo-Lembor masuk
pertigaan Bambor 13 km
b. Lokasi aman
c. Jumlah dan kualitas
tegakan cukup bagus
d. Fenotip tegakan cukup
bagus.
e. Benihnya sudah
dimanfaatkan masyarakat
Kabupaten Manggarai dan
Manggarai Barat
f. Buah tiap tahun hampir
merata tiap pohon
Milik
1987
Layak diperpanjang
Masyarakat
sertifikasinya, dengan
desa Watu
kriteria :
Wangka
a. Lokasi mudah dijangkau,
sekitar 40 km dari Labuan
Bajo – Lembor
b. Lokasi aman
c. Jumlah dan kualitas
tegakan cukup bagus
d. Fenotip tegakan cukup
bagus.
e. Benihnya sudah
dimanfaatkan masyarakat
Kabupaten Manggarai
Barat
f. Buah tiap tahun hampir
merata tiap pohon

No

Jenis

5 Jati
Tectona
grandis

Lokasi
Desa Golo
Tantong, Kec
Sano
Nggoang,
Kab
manggarai
Barat

6 Mahoni
Desa Golo
Swietenia
Sembea, Kec
macrophylla Sano
Nggoang,
Kab
Manggarai
Barat

Luas
Status
(Ha)
tegakan
2
Kawasan
Hutan Golo
Tantong

3,97 Milik
Antonius
Pati

Tahun
Keterangan
tanam
Jaman Layak diperpanjang
Belanda sertifikasinya, dengan
kriteria :
a. Lokasi mudah dijangkau,
sekitar 40 km dari Labuan
Bajo – Lembor, kearah
utara 1,5 km dari desa Golo
Tangong arah Timur.
b. Lokasi aman
c. Jumlah dan kualitas
tegakan cukup bagus
d. Fenotip tegakan cukup
bagus.
e. Benihnya sudah
dimanfaatkan masyarakat
Kabupaten Manggarai
Barat
f. Buah tiap tahun hampir
merata tiap pohon
1992
Layak diperpanjang
sertifikasinya, dengan
kriteria :
a. Lokasi mudah dijangkau,
sekitar 35 km dari Labuan
Bajo – Lembor, kearah
utara 3 km dari desa Golo
Sembea arah Timur.
b. Lokasi aman
c. Jumlah dan kualitas
tegakan cukup bagus
d. Fenotip tegakan cukup
bagus.
e. Benihnya sudah
dimanfaatkan masyarakat
Kabupaten Manggarai
Barat
f. Buah tiap tahun hampir
merata tiap pohon

Tabel 1.Data primer, hasil monitoring sumber benih
b.

Identifikasi lokasi calon sumber benih
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh calon sumber benih, dengan
memperhatikan beberapa kriteria. Hasil dari kegiatan ini bisa digunakan sebagai
rekomendasi apakah calon sumber benih ini layak dipilih menjadi sumber benih
untuk jangka waktu mendatang.
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Tabel 2. Hasil dari identifikasi calon sumber benih
No
1

2

3

4
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Luas
Status
Tahun
Keterangan
(Ha)
tegakan tanam
Ampupu
Desa Golo,
1
Blok hutan 1977 Layak sebagai sumber benih
Eucalyptus Kec Cibal, Kab
Gapong
karena :
urouphylla Manggarai
RTK 18
a. Lokasi mudah dijangkau dari
Ruteng sekitar 16 km ke arah
utara hingga simpang pasar
Pagal, kemudian dari
simpang pasar Pagal menuju
arah Timur sekitar 2 km
b. Lokasi aman
c. Jumlah dan kualitas tegakan
cukup bagus
d. Fenotip tegakan cukup
bagus.
e. Benihnya sudah
dimanfaatkan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Manggarai.
f. Buah tiap tahun hampir
merata tiap pohon
Mahoni
Dusun Poco,
1,5 Milik
Tidak memenuhi kriteria
Swietenia
Desa Ndehes,
Nikodemus
untuk dijadikan sumber
macrophylla Kec
Slay
benih karena :
Pagal,Kab
a. Jumlah tanaman tidak
Manggarai
mencukupi
b. Kualitas tegakan dibawah
rata – rata
c. Lokasi tidak aman karena
banyak ditemukan bekas
tebangan
Cendana
Dusun
2
Milik Mikael Tidak memenuhi kriteria
Santalum
Wotok, Desa
Kale
untuk dijadikan sumber
album
Riung, Kec
benih karena :
Cibal, Kab
a. Lokasinya sulit dijangkau
Manggarai
b. Kualitas tegakan tidak
seragam atau dibawah rata rata
c. Jumlah tanaman tidak
mencukupi
Cendana
Dusun
1,5 Milik
Tidak memenuhi kriteria
Santalum
Wotok, Desa
Hendrikus
untuk dijadikan sumber
album
Riung, Kec
Monggus
benih karena :
Cibal, Kab
a. Jumlah tanaman tidak
Manggarai
mencukupi
b. Kualitas tegakan dibawah
rata – rata
c. Formasi tegakan terlalu
Jenis

Lokasi

No

5

Jenis

Cendana
Santalum
album

Lokasi

Dusun
Wotok, Desa
Riung, Kec
Cibal, Kab
Manggarai

Luas
(Ha)

1,5

Status
tegakan

Tahun
tanam

Milik Idorus Sisu
a.
b.
c.

d.

Keterangan
rapat dengan Gamal dan
Kemiri
Tidak memenuhi kriteria
untuk dijadikan sumber
benih karena :
Jumlah tanaman tidak
mencukupi
Kualitas tegakan dibawah
rata – rata
Formasi tegakan terlalau
rapat dengan Gamal dan
Kemiri
Lokasi tidak aman karena
banyak ditemukan bekas
tebangan

Tabel 2.Data primer, hasil identifikasi calon sumber benih
D. Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Sumber
Benih
1.
Syarat Teknis
Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa syarat-syarat teknis
pengelolaan sumber benih tanaman hutan telah disusun sebelumnya, meliputi
faktor aksesibilitas, jumlah pohon, kualitas (fenotipe) tegakan, pembungaan dan
pembuahan, keamanan serta kesehatan sumber benih (Direktorat Perbenihan
Tanaman Hutan, 2003). Hal lain yang penting harus diperhatikan adalah tujuan
dasar dari pembuatan sumber benih, apakah untuk tujuan massal-komersial atau
tujuan konservasi genetik.
Permasalahan pengelolaan sumber benih (baik pada tahap pemilihan,
pemeliharaan dan pemuliaan, produksi dan pemasaran), pada dasarnya sangat
beragam dan memiliki kompleksitas yang berbeda. Berdasarkan hasil survei di
Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur permasalahan
pengelolaan sumber benih di daerah secara teknis, antara lain :
a.

Letak geografis dan aksesibilitas
Letak geografis sumber benih di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat
dan Manggarai Timur tersebar dan beragam, diantaranya di daerah-daerah
terpencil yang memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup sulit. Berdasarkan hasil
wawancara dengan petugas setempat, argumentasi pemilihan lokasi sumber
benih karena sulit dijangkau dan minimnya pemilihan jenis sehingga dari usulan
lima lokasi survei, yang memenuhi syarat geografis untuk dijadikan tegakan
sumber benih hanya satu.
b. Faktor keamanan dan kualitas (fenotipe) tegakan
Syarat teknis keamanan tegakan nampaknya menjadi permasalahan
tersendiri terutama bagi jenis-jenis kayu komersil yang pada dasarnya
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merupakan tegakan alami seperti : ampupu, mahoni dan cendana. Berdasarkan
hasil survei, pohon-pohon yang diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai
tegakan benih, pada kenyataanya telah banyak dicuri atau ditebang, padahal
secara kualitas dan kesehatan pohon, tegakan yang tersisa memenuhi syarat
karakteristik yang baik sebagai pohon penghasil benih berkualitas.
2.

Permasalahan Non Teknis
Selain kendala teknis di atas, terdapat permasalahan non teknis pengelolaan
sumber benih diantaranya sebagai berikut :
a.

Administrasi pengelolaan
Administrasi pengelolaan terutama berkaitan dengan kepemilikan,
pengelolaan lanjutan, pemanfaatan hasil, produksi dan pemasaran benih.Hal ini
disebabkan karena tidak semua lokasi sumber benih merupakan kawasan hutan
milik Negara, dimana pada beberapa kasus di lapangan juga terjadi tumpang
tindih pengelolaan, batas-batas kawasan yang kabur, serta peyerobotan areal
sumber benih. Di sisi lain pemanfaatan hasil sebagai benih yang telah
tersertifikasi belum banyak digunakan dalam program-program pembibitan.
Dalam hal pengelolaan, pihak-pihak terkait seperti dinas kehutanan memiliki
kemampuan yang terbatas, baik dana, sumber daya manusia maupun kendala
teknis lainya (pengetahuan dan teknik-teknik pemuliaan tanaman).
b. Pemilihan jenis
Mekanisme pengusulan dan penunjukan sumber benih selama ini menganut
dua cara yaitu : 1).Diusulkan oleh pihak dinas kehutanan setempat atau oleh
masyarakat melalui dinas kehutanan, dan atau 2). Sumber benih ditunjuk dan
disertifikasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang menangani perbenihan
tanaman hutan. Berdasarkan hasil survei di lapangan menunjukan bahwa lebih
dari 50% tegakan yang diusulkan merupakan hasil penanaman kegiatan reboisasi
atau penghijauan oleh masyarakat. Hal ini juga didukung oleh data dari sekitar 44
sumber benih yang telah ditetapkan di Nusa Tenggara Timur merupakan tegakan
hutan alam. Kondisi ini kurang baik mengingat jenis-jenis tersebut memiliki
karakteristik yang agak susah tumbuh dan dibudidayakan. Oleh karena itu,
diharapkan pemilihan dan penunjukan sumber benih selain ditunjuk untuk fungsi
komersial juga mempertimbangkan fungsi konservasi genetik, terutama
terhadap jenis-jenis lokal.
E. Penutup
1.

Kesimpulan
Hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas memberikan beberapa hal
untuk disimpulkan antara lain sebagai berikut :
a. Sebagian besar sumber benih yang diusulkan maupun yang telah
bersertifikat sebelumnya secara teknis memenuhi syarat sebagai sumber

50

b.

benih tanaman hutan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan
Manggarai Timur untuk jenis ampupu, mahoni, gaharu dan kemiri.
Permasalahan teknis utama yang dapat mempengaruhi kondisi sumber
benih adalah faktor aksesibilitas yang cukup sulit terutama jenis-jenis yang
memiliki habitat alami di pegunungan karena lokasi yang terpencil serta
faktor keamanan tegakan dimana pada jenis-jenis tertentu seperti mahoni
telah banyak ditebang.

2

Saran
Untuk menunjang program pengembangan sumber benih yang baik dan
memiliki tingkat adaptabilitas habitat yang sesuai, seharusnya lembaga-lembaga
yang terkait dapat mengusulkan dan membentuk demplot-demplot sumber
benih tanaman lokal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan tetap
mempertimbangkan konsep konservasi genetik sumber daya hutan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stuktur dan komposisi jenis hutan mangrove di
Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi, Kabupaten Malaka. Indeks Nilai Penting dan Indeks
keragaman yang diperoleh dari analisis vegetasi digunakan sebagai indikator untuk
menggambarkan struktur dan keragaman hutan mangrove. Metode jalur dan garis
berpetak digunakan dalam analisis vegetasi. Secara total terdapat 7 jalur dan 35 plot
untuk mendapatkan data jenis-jenis mangrove, nilai parameter pertumbuhan (tinggi dan
diameter) dan informasi terkait lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan sebanyak 23 jenis
dari 15 family yaitu Rhizophoraceae (Ceriops tagal (Perr), Rhizophora apiculata (Bi), R.
mucronata Lmk., Bruguiera parviflora (Roxb.), B. cylindrica dan B. gymnorrizha (L.) Lamk.),
Acanthaceae (Acanthus ilicifolius L dan A. ebracteatus Vahl), Myrsinaceae (Aegiceras
floridum R. & S. dan A. corcinulatum (L.) Blanco), Lythraceae (Phempis acidula), Meliaceae
(Xylocarpus granatum, Koen), Euphorbiaceae (Excoecaria agallocha L), Rubiaceae
(Scyphiphora hydrophyllaceae), Avicenniaceae (Avicennia alba B1.), Sonneratiaceae
(Sonneratia alba J.R Smith), Malvaceae (Hibiscus tiliaceus L), Molluginaceae (Sesuvium
postucalartum (L.) L.), Goodeniaceae (Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb), Combretaceae
(Terminalia catappa L), Pandanaceae (Pandanus odoratissima), Apocynaceae (Carbera
manghas L) dan famili Fabaceae (Tamarindus indica L). Tidak ada jenis yang mendominasi
di lebih dari dua lokasi, jenis R. mucronata Lmk dominan pada dua lokasi yaitu di Rehenek
Bosu dan Uarat sedangkan pada lokasi lain didominasi oleh jenis yang berbeda. Volume
pohon tertinggi terdapat di lokasi Minerai Morukken yaitu 790,86 m 3/ha, sedangkan
lokasi dengan kerapatan tertinggi terdapat di Masinlulik dengan jumlah 660 pohon/ha.
Indeks keragaman jenis berkisar antara rendah sampai sedang, nilai indeks keragaman
tertinggi yaitu 1,56 di lokasi Wesuma, sedangkan terendah di lokasi Minerai Morukken
sebesar 0,52.

Kata kunci: Stuktur dan komposisi hutan mangrove, Cagar Alam Maubesi.
A. PENDAHULUAN
Sistem perakaran mangrove yang terbentuk melalui proses adaptasi
lingkungan, memiliki struktur yang sangat kokoh serta menjadi benteng
terdepan untuk mengamankan pemukiman, bangunan, pertanian dari angin
kencang dan intrusi air laut. Mangrove juga terbukti memainkan peran yang
sangat penting dalam melindungi pesisir pantai dari gempuran badai (Noor, Y. R,
dkk, 2006). Perakaran mangrove juga mampu mengikat dan menstabilkan

52

substrat lumpur, mengurangi energi gelombang serta memperlambat arus.
Peran mangrove dalam kegiatan perikanan pantai juga sangat besar karena
berbagai jenis ikan, udang dan moluska memiliki siklus hidup dalam kawasan
mangrove, selain itu mangrove juga berperan sebagai pemasok bahan organik
sehingga dapat menyediakan makanan untuk organisme yang hidup pada
perairan dan sekitarnya. Beberapa fungsi dan manfaat mangrove tersebut hanya
dapat tercapai apabila kondisi hutan mangrove masih terjaga dengan baik.
Penurunan kualitas hutan mangrove akan berdampak pada tidak maksimalnya
fungsi dan manfaat yang diberikan hutan mangrove.
Penurunan kualitas hutan mangrove pada beberapa wilayah sangat
dipengaruhi oleh adanya aktivitas konversi lahan untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan hidup. Tekanan terhadap hutan mangrove semakin tinggi karena
adanya keterbatasan lahan pada wilayah darat, serta pertumbuhan jumlah
penduduk yang terus meningkat. Tekanan terhadap hutan mangrove tidak
hanya terjadi di luar kawasan konservasi, pada beberapa tempat juga terjadi di
dalam kawasan konservasi. Dari data BPHM (?) Wilayah I Bali (2011) diketahui
bahwa luas hutan mangrove di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 40.641,11
ha (8.158,49 ha di dalam kawasan dan 32.482,82 ha di luar kawasan), kerusakan
hutan mangrove yang berada di dalam kawasan konservasi mencapai 83,51%
pada tingkat kerusakan sedang sampai berat. Jumlah tersebut lebih tinggi bila
dibandingkan dengan kerusakan mangrove yang berada di luar kawasan yaitu
sebesar 64,94% pada tingkat kerusakan yang sama. Kawasan Cagar Alam (CA)
Hutan Bakau Maubesi sebagai salah satu kawasan konservasi juga mengalami hal
yang sama. Meskipun belum ada data rinci tentang tingkat kerusakannya, namun
dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa pada
beberapa titik kawasan ini juga mengalami tekanan yang cukup besar.
Salah satu data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan
pengelolaan mangrove adalah data dan informasi yang terkait dengan struktur
dan komposisi jenis penyusun hutan mangrove. Hal ini diperlukan agar menjadi
salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait perencanaan
pengelolaan dan pemanfaatan mangrove pada kawasan CA Hutan Bakau
Maubesi kedepan. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian tentang
struktur dan komposisi hutan mangrove di kawasan CA Hutan Bakau Maubesi ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi tentang
struktur dan komposisi jenis mangrove di kawasan CA Hutan Bakau Maubesi.

B. METODE PENELITIAN
1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada kawasan hutan mangrove Cagar Alam
Maubesi, kecamatan Kobalima kabupaten Malaka pada bulan Oktober tahun
2013.
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2. Bahan alat Penelitian
Bahan yang digunakan adalah tegakan hutan mangrove pada kawasan
Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi. Beberapa peralatan yang digunakan adalah :
roll meter, tali tambang, pita ukur, parang, kompas, peta kerja, haga meter, GPS,
kamera, personal use, buku Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia (Noor,
Y. R, dkk, 2006) serta alat tulis menulis.
3. Metode Penelitian
Analisis vegetasi dilakukan dengan menggunakan metode jalur, dibuat
tegak lurus dengan garis pantai, jarak antara jalur 100 m dan jarak antara plot 25
m dalam penelitian ini dibuat sebanyak 7 jalur (35 plot). Plot ukur (PU)
berbentuk bujur sangkar ukuran 2 m x 2 m untuk tingkat semai, 5 m x 5 m untuk
tingkat pancang dan 10 m x 10 m untuk tingkat pohon (Kusmana, 1997).
Identifikasi jenis menggunakan buku kunci panduan pengenalan mangrove di
Indonesia (Noor, Y. R dkk, 2006). Identifikasi dilakukan pada tingkat semai
(permudaan dari kecambah sampai anakan tinggi kurang dari 1,5 m), tingkat
pancang (permudaan yang tingginya mulai 1,5 m sampai anakan berdiameter
kurang dari 10 cm) dan tingkat pohon (individu yang berdiameter 10 cm atau
lebih).
Analisis vegetasi merupakan cara untuk mempelajari komposisi jenis
dan struktur vegetasi dalam suatu ekosistem (Kusmana, 1997). Data yang
diperoleh di lapangan dihitung untuk beberapa variabel antara lain :
1.

Frekuensi (F) suatu jenis dihitung dengan rumus :
F=

2.

Frekuensi Reatif (FR) suatu jenis dihitung dengan rumus :
FR =

3.

Dominasi (D) suatu jenis dapat dihitung dengan rumus :
D=

4.

Dominasi Relatif (DR) suatu jenis dapat dihitung dengan rumus :
DR =

5.

Kerapatan (K) suatu jenis dapat dihitung dengan rumus :
K=
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6. Kerapatan Relatif (KR) suatu jenis dapat dihitung dengan rumus :
KR =
7.

Indeks Nilai Penting (INP)

INP digunakan untuk menentukan dominansi suatu jenis vegetasi. INP pada
mangrove diperoleh dari perhitungan (Kusmana, 1997) :
Untuk tingkat semai dan pancang : INP = FR + KR
Untuk tingkat pohon : INP = FR + DR + KR
8. Indeks keragaman
Indeks keragaman digunakan untuk mengetahui pengaruh dari gangguan
terhadap lingkungan atau untuk mengetahui tahapan suksesi dan kestabilan dari
komunitas tumbuhan. Indeks keragaman dihitung dengan menggunakan rumus
Shannon Wiener (Barbour, et all. 1987) adalah :
(9)
Keterangan :
= Indeks keragaman Shannor Wienner
= Jumlah individu dari suatu jenis
= Jumlah total individu seluruh jenis.
Bila nilai

< 1 mengindikasikan bahwa keragaman jenisnya sedikit atau

rendah, jika
jika nilai
9.

= 1 – 3 berarti keragaman jenisnya sedang sedangkan
> 3 berati keragaman jenis pada lokasi tersebut melimpah.

Volume Pohon

Volume pohon merupakan jumlah kubikasi pohon (m 3) yang terdapat dalam
setiap luasan satu ha dihitung dengan memasukkan hasil pengukuran diameter
batang (d) dan tinggi pohon (t) dengan satuan meter ke dalam bentuk formulasi
volume pohon (Santoso, 2005) yaitu V = LBD x t
Keterangan :
V = Volume
LBD = Luas Bidang Dasar {[(diameter/100) x 0,5] 2} x π
T = Tinggi
π = 3,14
4. Analisis Data
Data yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan
nilai INP, kerapatan, dominasi dan indeks keragaman jenis serta volume pohon
pada setiap lokasi pengamatan, selanjutnya dibahas secara deskriptif.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Cagar Alam (CA) Hutan Bakau Maubesi merupakan salah satu
kawasan konservasi dalam wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumberdaya
Alam (BBKSDA) NTT. Kawasan ini ditetapkan sebagai CA berdasarkan SK
Menteri Pertanian Nomor : 394/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan nama
Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi seluas kawasan 3.246 Ha. Terletak di Pulau
Timor, daratan Timor Bagian Barat, secara administratif masuk dalam kabupaten
Malaka (pemekaran dari kabupaten Belu), sekitar 300 km timur laut Kota
Kupang atau sekitar 40 km dari kota Atambua (Ibu Kota Kabupaten Belu).
Kawasan CA Hutan Bakau Maubesi mewakili tipe ekosistem hutan mangrove dan
hutan daratan rendah batuan kapur. Beberapa jenis yang ada di kawasan ini
antara lain Bakau-bakauan (Rhizophora sp), api-api (Avicennia sp), nyiri
(Xylocarpus granatum). Jenis tumbuhan lainnya seperti kesambi (Schleichera
oleosa), gewang (Corypha gebanga), lontar (Borrasus flebelifer), buta-buta
(Excoecaria agallocha), dan ketapang (Terminalia catappa). Merupakan daerah
tangkapan air bagi wilayah Belu dan sekitarnya (BBKSDA, 2010).

2. Analisis Vegetasi Mangrove
Kegiatan analisis vegetasi dilakukan pada 7 (tujuh) lokasi yaitu : 1).
Minerai Morukken, 2). Wesuma, 3). Rehenek Bosu, 4). Uarat, 5). Masinlulik, 6).
Ulunaruk dan 7). Tahak. Jenis-jenis mangrove yang ditemukan pada plot
penelitian terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis mangrove yang ditemukan di Cagar Alam Hutan Bakau
Maubesi
No
1.
2.
3.
4.
5.

Famili
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae
Rhizophoraceae

6.
7.
8.
9.
10.

Rhizophoraceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae

11.

Lythraceae
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Jenis
Ceriops tagal (Perr)
Rhizophora apiculata (Bi)
Bruguiera parviflora Roxb
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza (L)
Lamk
Rhizophora mucronata Lmk
Acanthus ilicifolius L
Acanthus ebracteatus Vahl
Aegiceras floridum R. & S.
Aegiceras coniculatum (L.)
Blanco
Phempis acidula

Nama Daerah
Aibikumean
Wakat
Babisuk
Babisuk

Ket
Mangrove Sejati*
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati

Wakat
Kalibuak
Kalibuak
`-

Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati

Santigi

Mangrove Sejati

No
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Famili
Meliaceae
Euphorbiaceae
Rubiaceae
Avicenniaceae
Sonneratiaceae
Malvaceae
Molluginaceae

19. Goodeniaceae
20.
21.
22.
23.

Combretaceae
Pandanaceae
Apocynaceae
Fabaceae

Jenis
Xylocarpus granatum, Koen
Excoecaria agallacha L
Scyphiphora hydrophyllaceae
Avicennia alba Bl.
Sonneratia alba J.R Smith
Hibiscus tiliaceus L
Sesuvium postucalartum (L.)
L.
Scaevola taccada (Gaertn.)
Roxb
Terminalia catappa L
Pandanus odoratissima.
Carbera manghas L
Tamarindus indica L

Nama Daerah
Aitanu
Buta buta
Kwakat
Boak
Aiklara
Faolor
-

Ket
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati
Mangrove Ikutan*
Mangrove Ikutan

Takada

Mangrove Ikutan

Ketapang
Hedan
Klulun

Mnagrove Ikutan
Mangrove Ikutan
Mangrove Ikutan
Mangrove Ikutan

Sumber : Data Lapangan 2013, diolah.
Keterangan :
* = Mangrove sejati (true mangrove) adalah kelompok jenis tumbuhan mangrove yang
membentuk tegakan murni (mayor) atau mendominasi dalam komunitas mangrove,
memiliki akar napas dan viviparous. Contoh : Avicennia, Rhizophora, Bruguiera,
Ceriops, Sonneratia, Kandelia, Lumnitzera, Nypa
**= Mangrove ikutan (associates) adalah kelompok jenis tumbuhan yang bersosiasi
(ikutan) dengan jenis mangrove (mayor dan minor). Contoh : Derris, Hibiscus,
Calamus, dsb. (Chapman, 1984)

Dari hasil identifikasi jenis ditemukan sebanyak 23 jenis dari 15 famili,
16 jenis mangrove sejati dan 7 jenis mangrove ikutan. Famili Rhizophoraceae
memberi kontribusi jenis paling banyak yaitu sebanyak 6 (enam) jenis. Dominasi
famili Rhizophoraceae merupakan sesuatu yang lumrah, karena komposisi seperti
ini terjadi hampir pada semua hutan mangrove di Indonesia. Khairijon (1998)
mengatakan bahwa struktur terbesar dari hutan mangrove di Indonesia adalah
dari famili Rhizophoraceae. Hal ini selain disebabkan karena habitat yang sesuai,
beberapa jenis dari famili Rhizophoraceae bersifat vivipar, yaitu kondisi dimana
biji mampu berkecambah semasa buah masih melekat pada pohon induknya.
Jumlah jenis mangrove yang dijumpai pada kawasan CA Hutan Bakau
Maubesi terbilang cukup tinggi atau hampir sama dengan jumlah jenis mangrove
pada kawasan Taman Nasional Komodo (TN Komodo). Keragaman jenis
mangrove di kawasan TN Komodo mencapai 24 jenis yang terdiri diri 22 jenis
mangrove sejati dan 2 jenis mangrove ikutan (Seno, A 2012). Untuk mengetahui
tingkat keragaman jenis mangrove di CA Hutan Bakau Maubesi, digunakan
perhitungan Indeks Keragaman Vegetasi (H) seperti terlihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Indeks Keragaman Vegetasi Mangrove di Cagar Alam Maubesi
No
1
2
3
4
5
6
7

Lokasi

Semai

Minerai morukken
Wesuma
Rehenek Bosu
Uarat
Masinlulik
Ulunaruk
Tahak

H (Indeks Keragaman)
Pancang
Pohon

0,6
1
0,21
1,53
0
0,86
0,76

0,17
1,84
1,21
1,74
0,36
1,73
0,99

0,53
1,56
0,96
1,2
0,92
0,79
0,57

Sumber : data lapangan 2013, diolah.
Indeks keragaman merupakan sebuah instrumen yang digunakan
untuk mengetahui tingkat keragaman vegetasi pada suatu lokasi pengamatan.
Semakin tinggi nilai indeks keragaman maka tingkat keragaman jenis pada
wilayah tersebut semakin tinggi. Nilai indeks keragaman jenis mangrove pada
tingkat pohon berkisar antara 0,53 – 1,56. Berdasarkan kriteria Fachrul (2007)
diketahui bahwa keragaman jenis mangrove di CA Maubesi termasuk dalam
kriteria rendah sampai sedang.
Rendahnya keragaman jenis dapat disebabkan oleh berbagai hal
antara lain kondisi lingkungan yang hanya mendukung pertumbuhan jenis
tertentu. Setyawan et al. (2005) menyatakan sedikitnya jumlah spesies
mangrove dapat disebabkan karena besarnya pengaruh antropogenik yang
mengubah habitat mangrove untuk kepentingan lain seperti pembukaan lahan
untuk pertambakan. Heddy dan Kurniaty (1996) dalam Suwondo, dkk (2006),
menambahkan bahwa rendahnya keanekaragaman menandakan ekosistem
mengalami tekanan atau kondisinya mengalami penurunan.
Sementara itu berdasarkan tingkat kerapatannya hutan mangrove
CA Hutan Bakau Maubesi termasuk dalam kategori rusak karena jumlah pohon
per hektar kurang dari 1.000 pohon, hal ini sesuai dengan kriteria tingkat
kerusakan hutan mangrove seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku dan
pedoman penentuan kerusakan mangrove. Potensi tegakan mangrove pada
kawasan CA Hutan Bakau Maubesi terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Potensi mangrove di Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi
No
1
2
3
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Lokasi
Minerai
Morukken
Wesuma
Rehenek Bosu

Rata-rata
Diameter Tinggi
(cm)
(m)
75,71
74,38
78,08

17,02
12,81
14,96

Semai
(N/ha)
110
101
18.000

Pancang
(N/ha)
3.371
4.600
2.160

Pohon
(N/ha)
657
200
500

Volume
(m3/ha)
790,86
283,88
508,20

No
4
5
6
7

Lokasi
Uarat
Masinlulik
Ulunaruk
Tahak

Rata-rata
Diameter Tinggi
(cm)
(m)
71,07
8,80
58,73
10,79
52,57
6,14
48,75
10,11

Semai
(N/ha)
18.333
27.500
36.875
49.286

Pancang
(N/ha)
1.733
2.080
3.900
3.029

Pohon
(N/ha)
500
660
175
514

Volume
(m3/ha)
216,67
294,00
26,50
118,71

Sumber : data lapangan 2013, diolah.
Lokasi Minerai Morukken dan Rehenek Bosu menunjukkan volume
pohon yang cukup tinggi yaitu masing-masing mencapai 790,80 m3/ha dan
508,20 m3/ha. Angka ini terbilang cukup tinggi karena menurut Halida, dkk
(2008) bahwa pada hutan mangrove jenis Rhizophora sp di Sinjai Timur, Sinjai,
Sulawesi Selatan kelas umur IV (15-20), dengan jumlah pohon mencapai 5.900
pohon/ha, volume pohon hanya sekitar 422,97 m 3/ha, sedangkan Heriyanto dan
Subiandono (2012) mengatakan bahwa volume pohon pada hutan mangrove di
Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur dari jenis R. mucronata hanya 236,11
m3/ha dengan jumlah pohon 1.033 pohon/ha. Sementara itu pada lokasi yang lain
menunjukkan volume pohon pada kisaran 118,71 m 3/ha sampai dengan 295 m3/ha
bahkan pada lokasi Ulunaruk volume pohon terilang sangat rendah yaitu hanya
26,50 m3/ha.
Kerapatan hutan mangrove yang kurang dari 1.000 pohon/ha banyak
dijumpai pada beberapa lokasi di Indonesia, walaupun tekanan terhadap hutan
mangrove tidak terlalu besar, Namun demikian, pada kawasan CA Maubesi
dapat dijumpai adanya aktivitas masyarakat berupa penebangan pohon untuk
kebutuhan bahan bangunan, kayu bakar maupun untuk pagar. Pada beberapa
lokasi terdapat kerusakan dalam area yang cukup luas? dan diduga akan
digunakan untuk pembuatan tambak.
Kerapatan mangrove di Masinlulik merupakan yang tertinggi untuk
tingkat pohon yaitu sebanyak 660 pohon/ha, sedangkan semai dan pancang
kerapatan yang paling tinggi yaitu di Tahak sebanyak 49.286 semai/ha dan
Ulunaruk sebanyak 3.900 pancang/ha. Meskipun termasuk dalam kriteria rusak,
kemampuan regenerasi mangrove terbilang cukup baik. Pada lokasi Tahak
jumlah semai mencapai 49.286 semai/ha dan 3.029 pancang/ha dengan 514
pohon/ha. Kemampuan regenerasi suatu jenis dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor seperti ombak, angin maupun dari faktor internal propogulnya (Jamili,
dkk. 2009). Regenerasi yang baik mengindikasi bahwa mangrove dapat
bertahan dengan kondisi yang ada.
Penyebaran jenis pada masing-masing lokasi sangat merata dan
hampir tidak ada jenis yang mendominasi dilebih dari dua lokasi. Hal ini diduga
karena adanya zonasi pada masing-masing lokasi. Jenis R. mucronata Lmk
mendominasi pada lokasi Rehenek Bosu dan Uarat dengan nilai INP masing-
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masing sebesar 132,79 dan 150,87. Nilai INP pada setiap tahapan pertumbuhan
semua lokasi terlihat pada tabel 4.
Tabel 4. Indeks Nilai Penting mangrove di CA Hutan Bakau Maubesi
Lokasi
Minerai
morukken

Wesuma

Rehenek Bosu

Uarat

Masinlulik
Ulunaruk
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Jenis Vegetasi

Avicennia alba Bl.
Acanthus ilicifolius L
Bruguiera gymnorrhiza (L) Lamk
Bruguiera parviflora Roxb
Rhizophora mucronata Lmk
Sonneratia alba J.R Smith
Avicennia alba Bl.
Aegiceras coniculatum (L.) Blanco
Acanthus ebracteatus Vahl
Aegiceras floridum R. & S.
Bruguiera gymnorrhiza (L) Lamk
Bruguiera parviflora Roxb
Ceriops tagal (Perr)
Carbera manghas L
Phempis acidula
Pandanus odoratissima.
Rhizophora mucronata Lmk
Sonneratia alba J.R Smith
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb
Bruguiera gymnorrhiza (L) Lamk
Bruguiera parviflora Roxb
Ceriops tagal (Perr)
Rhizophora mucronata Lmk
Sonneratia alba J.R Smith
Aegiceras coniculatum (L.) Blanco
Bruguiera parviflora Roxb
Ceriops tagal (Perr)
Excoecaria agallocha L
Hibiscus tiliaceus L
Rhizophora apiculata (Bi)
Rhizophora mucronata Lmk
Scyphiphora hydrophyllaceae
Sesuvium postucalartum (L.) L.
Terminalia catappa L
Tamarindus indica L
Xylocarpus granatum, Koen
Ceriops tagal (Perr)
Rhizophora apiculata (Bi)
Avicennia alba Bl.
Aegiceras coniculatum (L.) Blanco
Bruguiera gymnorrhiza (L) Lamk

INP (%)
Semai

Pancang

Pohon
87,14

70
117,63
12,38

13,06
25,75
16,96
20,87
81,25
14,04

158,06

151,03

20,97
20,97
31,94
30,57

61,83
49,21

28,68
38,07

58,85
63,75

34,37
11,49
24,88
35,01

13,06
97,19
15,01
43,86

156,14

59,91
63,64
57,23
19,21
58,65
20,19
20,19
20,19

47,73
43,18
34,09
75

20,19
20,19

32,55
41,52
132,79
93,14
51,53
26,41
41,5
150,87

20,19
29,68

200
14,59

20,19
56,14
143,86
38,64
25,08
11,75

300
153,11

Lokasi

Tahak

Jenis Vegetasi
Bruguiera parviflora Roxb
Ceriops tagal (Perr)
Rhizophora apiculata (Bi)
Sonneratia alba J.R Smith
Scyphiphora hydrophyllaceae
Bruguiera cylindrica
Bruguiera parviflora Roxb
Ceriops tagal (Perr)
Rhizophora apiculata (Bi)

INP (%)
Semai

Pancang

36,14
74,88
45,89

18,42
30,17
37,18

28,5
41,17

38,76
46,5
15,81
88,8
48,89

Pohon
79,85
67,04

112,36
46,47

30,17
168,47
101,36

Sumber (source) : data lapangan 2013, diolah. (field data, 2013, modified)
Pada lokasi Masinlulik, jenis R. apiculata (Bi) sangat mendominasi
sehingga pada tingkat pohon tidak dijumpai adanya jenis lain. Sementara itu
pada lokasi Wesuma tidak dijumpai adanya jenis yang lebih mendominasi dari
jenis yang lain, penyebaran jenis pada lokasi ini cukup merata pada semua
tingkatan pertumbuhan. Sementara itu pada lokasi yang lain didominasi oleh
jenis yang berbeda-beda. Dominasi jenis pada tingkatan yang lebih rendah
(semai) akan berlanjut sampai pada tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi
(pancang atau pohon), hal ini merupakan sesuatu yang lumrah karena kondisi
lingkungan yang cocok atau disukai oleh jenis tersebut sehingga mendominasi
pada tiap tahapan pertumbuhan.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Hutan mangrove pada kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi
terdiri dari 23 jenis dan 15 famili, dari jumlah tersebut 16 diantaranya termasuk
mangrove sejati sedangkan sisanya merupakan mangrove asosiasi.
Rhizophoraceae merupakan famili dengan jumlah spesies yang paling banyak
yaitu 6 (enam) jenis. Sebaran jenis sangat merata dan tidak ditemukan adanya
jenis yang mendominasi lebih dari dua lokasi. Pada tingkat pohon, jenis
Rhizophora mucronata Lmk mendominasi pada dua lokasi yaitu Rehenek Bosu
dengan nilai INP 132,79 dan di Uarat dengan nilai 150,87, sedangkan pada lokasi
yang lain masing-masing didominasi oleh jenis yang berbeda. Kondisi kawasan
secara umum termasuk dalam kriteria rusak (kerapatan jarang) karena jumlah
pohon pada setiap hektarnya kurang dari 1.000 pohon untuk semua lokasi. Nilai
Indeks keragaman jenis mangrove termasuk kategori rendah sampai sedang.
Volume pohon sangat bervariasi dengan perbedaan yang sangat besar yaitu
paling tinggi terdapat di Minerai Morukken dengan nilai 790,86 m3/ha dan yang
paling rendah ditemukan di Ulunaruk yaitu sebesar 26,50 m 3/ha.
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2. Saran
Pengamanan kawasan perlu ditingkatkan sehingga
masyarakat terhadap kawasan dapat dikurangi.

tekanan
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ABSTRAK

Taman Wisata Alam (TWA) Nanggala III merupakan salah satu kawasan pelestarian alam
yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam dan rekreasi. Selain itu, kawasan ini
juga difungsikan sebagai perlindungan resapan air dan kawasan perlindungan sekitar
mata air. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai
potensi sumberdaya air di kawasan TWA Nanggala III dan kontribusinya terhadap
masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode survey dan sampling stationary.
Pengambilan data dilakukan dengan pengukuran langsung di lapangan dan wawancara
dengan masyarakat. Potensi sumberdaya air di TWA. Nanggala III sangat melimpah.
Terdapat dua sungai yang berhulu di kawasan TWA Nanggala III yaitu Sungai Bambalu dan
Sungai Paredean. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, Sungai Bambalu memiliki
debit air sebesar 1,68 m3/detik dan Sungai Paredean sebesar 0,48 m3/detik. Total debit air
dari Sungai Bambalu dan Sungai Paredean adalah 2,16 m 3/detik. Kualitas air yang berasal
dari kawasan TWA Nanggala III secara umum layak digunakan sebagai air baku untuk
mencukupi kebutuhan minum masyarakat dengan nilai residu tersuspensi sebesar < 5000
mg/L. Sungai Bambalu mempunyai tingkat sedimentasi sebesar 1,5 gram/liter, dan Sungai
Paredean sebesar 1.1 gram/liter. Masyarakat sekitar kawasan TWA Nanggala III
memanfaatkan sumberdaya air yang berasal dari dalam kawasan untuk kepentingan
komersial maupun non komersial. Pemanfaatan komersil digunakan untuk usaha
pencucian mobil/motor, wisma atau penginapan dan usaha warung makan. Pemanfaatan
non komersil digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk kepentingan seharihari masyarakat di sekitar kawasan TWA Nanggala III, baik untuk minum, pengairan dan
kebutuhan air rumah ibadah.

Kata Kunci : Potensi, pemanfaatan, sumberdaya air, TWA. Nanggala III

A. PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan
kebutuhan akan ruang untuk pembangunan juga semakin tinggi. Secara umum
laju pembangunan yang meningkat, selalu diiringi dengan penurunan kualitas
dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu jenis sumberdaya
alam yang sangat vital dan sangat rentan terhadap efek pembangunan adalah
sumberdaya air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
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sumber daya air, yang dimaksud dengan sumber daya Air adalah air, sumber air,
dan daya air yang terkandung didalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.
Meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat terhadap pangan
dan papan terutama pada daerah-daerah tangkapan air menyebabkan semakin
rendahnya tingkat ketersediaan air. Akibatnya masyarakat semakin sulit
mendapatkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut United
Nations (1987) kebutuhan air masyarakat pedesaan untuk kebutuhan rumah
tangga domestik mencapai 60 liter/hari/orang, sedangkan untuk masyarakat
perkotaan mencapai 150 liter/hari/orang. Terjadinya ketimpangan antara
ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin
meningkat, mengharuskan sumber daya air dikelola secara bijak dengan
mempertimbangkan fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan,
penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air
secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Air dapat berguna sebagai
air baku untuk air minum, air untuk pertanian, air untuk kebutuhan sehari-hari
seperti mandi dan mencuci, air untuk kebutuhan industri maupun air yang
digunakan untuk keperluan lain seperti untuk kepentingan wisata. Keberlanjutan
sumber daya air ini perlu dijaga mengingat manfaatnya yang sangat penting
dalam kehidupan dan pembangunan.
Salah satu aset daerah tangkapan air yang ada di Kotamadya Palopo,
Provinsi Sulawesi Selatan adalah Taman Wisata Alam (TWA) Nangga III yang
pengelolaannya dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam
Sulawesi Selatan (BBKSDASS). Berdasarkan PP No 28 Tahun 2011 tentang
pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang dimaksud
dengan Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang
dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
Sedangkan KPA adalah adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan
maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Taman Wisata Alam Naggala III mempunyai fungsi utama untuk
kepentingan wisata alam dan rekreasi. Selain difungsikan sebagai TWA, kawasan
ini difungsikan sebagai kawasan perlindungan resapan air dan kawasan
perlindungan sekitar mata air. Hal tersebut dikarenakan di kawasan ini terdapat
beberapa sumber mata air yang mempunyai debit yang cukup besar sehingga
mampu memasok kebutuhan air bagi masyarakat disekitarnya. Sumber daya air
yang dihasilkan dari dua sungai utama, yaitu Sungai Bambalu dan Sungai
Paredean sangat besar peranannya sebagai pensuplay kebutuhan air bersih
masyarakat disekitarnya. Pemerintah Kota Palopo juga memanfaatkan air dari
TWA Nanggala III untuk mencukupi kebutuhan air warga masyarakatnya yang
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dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo. Selain
digunakan sebagai air baku untuk kebutuhan utama masyarakat, air yang
mengalir dari Sungai Bambalu juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga
air atau mikrohidro electric.
Seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat di sekitar
kawasan, maka banyak bermunculan area terbangun baru yang mengakibatkan
tekanan terhadap kawasan semakin meningkat. Beberapa akibat dari semakin
intensifnya tekanan masyarakat terhadap kawasan adalah kejadian perambahan
kawasan yang digunakan untuk kebun seluas 89 ha, pemukiman sebanyak 153
KK, penginapan sejumlah 2 unit dan pencurian hasil hutan (BBKSDASS, 2014).
Kondisi demikian jika dibiarkan secara terus menurus akan dapat menurunkan
debit air yang akan menyebabkan terjadinya krisis air bagi masyarakat sekitar
dan masyarakat Kota Palopo. Oleh karena itu diperlukan kajian terhadap potensi
sumber daya air di kawasan TWA Nanggala III agar sumber daya air dapat
dikelola dengan baik dan bermanfaat secara lestari. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan data dan informasi mengenai potensi sumber daya air di
kawasan TWA Nanggala III dan pemanfaatannya oleh masyarakat sekitar
kawasan.
B.

METODE

1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Taman Wisata Alam (TWA) Nanggala III.
Berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan Nomor : 663/Kpts-II/1992
tanggal 1 Juli 1992, TWA Nanggala III memiliki luas 968,5 ha. Secara administrasi,
lokasi kegiatan terletak di Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota
Palopo. Secara geografis, lokasi kegiatan terletak antara 120° 04’ 01,05” BT - 120°
05’ 56,17” BT dan 02° 55’ 51,5” LS - 2° 58’ 55,42” LS (Gambar 1). Kegiatan ini
dilaksanakan pada Bulan September 2015.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
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A. Bahan dan Alat Penelitian
Berbagai macam peralatan yang digunakan terdiri atas alat tulis (buku,
pensil, dan spidol ), kamera, alat perekam, timer (stopwatch), alat pengapung
(botol plastik), meteran, benang atau tali, tongkat bambu atau kayu, penggaris,
botol sampel, GPS, oven dan kertas saring. Bahan yang digunakan dalam
kegiatan penelitian ini diantaranya adalah peta-peta tematik yang berkaitan
dengan lokasi penelitian, dan sumber daya air yang dijadikan sebagai obyek
penelitian.
B. Jenis Data
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan
melakukan pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan. Beberapa data
primer yang diambil pada penelitian ini diantaranya adalah data debit aliran
sungai, data kualitas air, dan data pemanfaatan sumberdaya air oleh masyarakat
sekitar kawasan TWA Nanggala III. Data sekunder merupakan data yang
bersumber dari studi pustaka yang berasal dari laporan maupun sumber lain
yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa data sekunder yang diambil
diantaranya adalah data monografi desa, data-data statistik terkait dengan lokasi
dan laporan yang berasal dari instansi/lembaga yang terkait dengan penelitian.
C. Metode Pengambilan Data
Pada penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode survei
dengan menggunakan pendekatan sampling stationary. Metode survey dilakukan
untuk menggali data dan informasi yang diperlukan dari responden yang
mengetahui dan memahami permasalahan terkait topik penelitian. Pada
penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu :
1. Teknik survey
Teknik survey dan pengukuran langsung digunakan untuk
mendapatkan beberapa data primer diantaranya adalah potensi debit aliran air
dari dalam kawasan, debit air dan volume air yang dimanfaatkan masyarakat dan
kualitas air baku untuk air aliran air minum. Pengukuran debit aliran sungai
dilakukan dengan metode apung dengan cara menghanyutkan benda terapung
(botol plastik) dari suatu titik tertentu kemudian dibiarkan mengalir mengikuti
kecepatan aliran sampai batas titik tertentu, sehingga diketahui waktu tempuh
yang diperlukan benda terapung tersebut pada bentang jarak yang ditentukan
tersebut. Waktu tempuh tersebut digunakan sebagai data survey, dan untuk
akurasi data pengukuran dilakukan beberapa kali.
Pengukuran debit air yang dimanfaatkan masyarakat dilakukan
dengan metode tampung menggunakan botol 600 ml. Proses pengukuran
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dimulai dengan aba-aba dari orang pemegang stopwatch pada saat pengambilan
air dimulai, dan selesai ketika botol sudah terisi penuh. Waktu yang diperlukan
mulai dari awal penampungan air sampai terisi penuh di catat dalam form
pengukuran. Pengukuran dilakukan 5 kali, dan hasil pengukuran dirata-ratakan
untuk mendapatkan nilai waktu rata-rata. Penilaian kualitas air didasarkan pada
parameter residu tersuspensi. Pengukuran residu tersuspensi dilakukan dengan
pengambilan sampel air sebanyak 320 ml dengan pengulangan sebanyak tiga
kali. Pemeriksaan sampel air sungai dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Balai
Penelitian Kehutanan Makassar.
2. Teknik wawancara
Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data mengenai
pemanfaatan sumberdaya air oleh masyarakat sekitar kawasan. Metode
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive
sampling yaitu keterwakilan masyarakat sekitar kawasan yang menjadi
responden. Teknik wawancara dilakukan secara semi structured interview yakni
wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dan menggunakan panduan
pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat yang sehari-hari
berinteraksi dengan ekosistem mangrove maupun dengan responden kunci.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Debit Aliran
Informasi mengenai data debit atau aliran sungai merupakan informasi
yang paling penting yang dibutuhkan oleh pengelola kawasan dalam
menentukan rencana pengelola sumber daya air di suatu kawasan. Debit aliran
puncak yang terjadi pada musim penghujan sangat diperlukan untuk merancang
bangunan pengendali banjir, sementara data debit aliran minimal yang terjadi
pada musim kemarau sangat diperlukan untuk perencanaan alokasi
(pemanfaatan) air untuk berbagai macam keperluan, seperti untuk air PDAM, air
untuk pembangkit listrik dan air baku untuk kepentingan sehari-hari masyarakat
sekitar. Menurut Asdak (2014), debit adalah laju aliran air (dalam bentuk volume
air) yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. Dalam
sistem satuan SI besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik
(m3/dt). Debit aliran rata-rata tahunan dapat memberikan gambaran potensi
sumber daya air yang dapat dimanfaatkan dari suatu daerah tangkapan air.
Pengukuran debit aliran air sungai di kawasan TWA Nanggala III dilakukan pada
empat stasiun pengamatan.
Hasil pengukuran debit aliran pada stasiun pengamatan 1 di Sungai
Bambalu yang berlokasi berdekatan dengan intake PDAM Kota Palopo
menjunjukkan bahwa Sungai Bambalu pada musim kemarau memiliki debit air
sebanyak 1,68 m3/detik. Hasil pengukuran debit aliran pada stasiun pengamatan
2 di Sungai Paredean menjunjukkan bahwa Sungai Paredean pada musim
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kemarau memiliki debit air sebanyak 0,48 m 3/detik. Hasil pengukuran debit aliran
pada stasiun pengamatan 3 yang merupakan anak Sungai Bambalu
menunjukkan bahwa pada musim kemarau memiliki debit air sebanyak 0,04
m3/detik. Hasil pengukuran debit aliran pada stasiun pengamatan 4 yang
merupakan titik pertemuan antara Sungai Bambalu dan Sungai Paredean
menjunjukkan bahwa pada musim kemarau memiliki debit air sebanyak 0,53
m3/detik. Potensi sumberdaya air dalam kawasan TWA Nanggala III ini jauh lebih
kecil dibandingkan dengan potensi sumberdaya air di TWA. Tampomas
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi sumberdaya
air dengan debit 38,27 m3/detik (Ramdan, 2010)
Berdasarkan Permenhut Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang
pemanfaatan air dan energi air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, volume air yang dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan komersial atau non komersial paling banyak 50 % dari debit air
minimal di areal pemanfaatan sesuai hasil inventarisasi sumber daya air.
Berdasarkan hasil pengukuran data di lapangan, total debit air dari Sungai
Bambalu dan Sungai Paredean adalah 2,16 m 3/detik, dengan demikian total air
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan non komersial
sebesar 1,08 m3/detik. Peraturan ini juga mengatur jumlah volume air yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan non komersial paling banyak 30 %, dan untuk
kepentingan komersial 20 % dari 50 % volume air total. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa volume air yang dapat digunakan untuk kepentingan non
komersial sebesar 0,65 m3/detik dan untuk kepentingan komersial sebesar 0,22
m3/detik.
B. Kualitas Air
Kualitas air adalah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi
kehidupan biota air. Variabel-variabel tersebut meliputi: sifat fisika (warna,
kekeruhan, dan temperatur) dan sifat kimia (kandungan oksigen,
karbondioksida, pH, amoniak, dan alkalinitas). Kualitas air permukaan secara
nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Pada penelitian ini, penilaian kualitas air didasarkan pada parameter
fisik residu tersuspensi. Residu tersuspensi merupakan salah satu parameter
ekologis yang sangat penting untuk menilai kondisi ekologis ekosistem perairan.
Semakin besar nilai kandungan muatan tersuspensi di dalam air akan
mengakibatkan semakin terhalangnya berbagai proses fisik dan kimia perairan
(Dahuri dan Damar, 1994). Penilaian tingkat residu tersuspensi dilakukan pada
empat titik lokasi yaitu Sungai Bambalu, Sungai Paredean, Titik pertemuan
Sungai Bambau dan Paredean, dan anak Sungai Bambalu yang berada di Dusun
Puncak. Pada setiap titik lokasi dilakukan pengambilan sampel sebanyak 320 ml
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dengan pengulangan sebanyak tiga kali, sehingga total sampel yang diambil
sebanyak 12 sampel air.
Pemeriksaan sampel air sungai dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi
Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Hasil analisis didapatkan, pada titik
pengamatan 1 yang berlokasi di Sungai Bambalu, terletak berdekatan dengan
intake PDAM didapatkan tingkat residu tersuspensi sebesar 1,5 gram/liter. Titik
pengamatan kedua di Sungai Paredean didapatkan tingkat residu tersuspensi
sebesar 1.1 gram/liter, titik pengamatan ke 3 didapatkan tingkat residu
tersuspensi sebesar 0,99 gram/liter dan titik pengamatan ke empat didapatkan
tingkat residu tersuspensi sebesar 0,05 gram/liter. Kualitas air dari segi
parameter padatan tersuspendi pada sumber air di kawasan TWA. Nanggala III
masih lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas air pada beberapa sungai
yang merupakan inlet dan outlet Danau Lindu di Sulawesi Tengah yang
mempunyai nilai rata-rata padatan tersuspensi sebesar 4,64 gram/liter (Lukman,
2002).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, klasifikasi mutu air
ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu : (1) Kelas satu, air yang peruntukannya
dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; (2) Kelas dua,
air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air,
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan
atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaan tersebut; (3) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan
untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut; (4) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat
digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Berdasarkan
peraturan tersebut, bagi pengolahan air minum yang dikelola secara
konvensional mensyaratkan residu tersuspensi sebesar < 5000 mg/L, sehingga
secara umum air di kawasan TWA. Nanggala III layak digunakan sebagai air baku
untuk kebutuhan minum masyarakat sekitar kawasan.
C. Pemanfaatan Air oleh Masyarakat
Masyarakat di Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat,
Kota Palopo pada umumnya memanfaatkan sumber air berupa mata air yang
banyak terdapat di TWA Nanggala III untuk berbagai kebutuhan rumah tangga
seperti untuk memasak, mandi, mencuci, dan untuk kebutuhan usaha (warung
makan, penginapan dan pencucian mobil). Air yang berasal dari mata air
mengalir membentuk sungai kecil. Masyarakat biasanya mengalirkan air sungai
tersebut melalui selang atau bambu menuju bak penampungan. Kemudian
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dialirkan ke rumah-rumah melalui selang. Berdasarkan pengamatan di lapangan,
air yang mengalir ke rumah penduduk relatif melimpah dan cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk, bahkan karena sangat melimpahnya
air, pasokan ke bak-bak penampung sengaja dibiarkan tumpah dan dibiarkan
mengalir ke tanah atau ke sungai kecil lainnya.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat lima buah bak
penampungan air yang digunakan penduduk untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Pengukuran debit air di masing-masing bak penampungan dilakukan
dengan metode tampung menggunakan botol 600 ml. Bak penampungan ke
satu berkapasitas 0,9 m3 berlokasi di Dusun Paredean, dibangun oleh
masyarakat melalui swadaya. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, debit
air yang mengalir ke bak penampungan ini sebesar 0,14 m 3/detik, yang digunakan
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi 4 kepala keluarga. Berdasarkan
hasil wawancara dengan masyarakat, air yang mengalir ke bak penampungan
tidak pernah kering sepanjang tahun.
Bak penampungan ke dua berlokasi di Dusun Paredean, mempunyai
kapasitas 2,23 m3 dengan debit air mencapai 0,45 m3/detik. Debit air di bak
penampungan kedua ini adalah yang terbesar diantara yang lainnya.
Pemanfaatan air oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bak
penampungan ke tiga berlokasi di Dusun Puncak, Kelurahan Battang Barat.
Berbeda dengan bak penampungan sebelumnya, di dusun ini masyarakat
memanfaatkan langsung air sungai, dengan menampungnya terlebih dahulu
dalam ember air. Debit air pada titik pengamatan ke tiga ini adalah 0,27 m 3/detik,
digunakan oleh masyarakat yang membuka warung di sepanjang jalan poros
Palopo-Rantepao. Bak penampungan ke empat berlokasi di Dusun Puncak,
mempunyai kapasitas 0,9 m3. Berdasarkan pengukuran di lapangan, debit air
yang mengalir ke bak penampungan ini mencapai 0,3 m 3/detik. Sebagian besar
air dari bak penampungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang membuka warung makan. Bak penampungan ke lima berlokasi
di Dusun Puncak. Kapasitas bak penampungan mencapai 0,61 m 3 dengan debit
air mencapai 0,04 m3/detik. Pemanfaatan utamanya adalah digunakan untuk
usaha cuci mobil atau motor.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Potensi sumberdaya air di kawasan TWA Nanggala III sangat melimpah.
Terdapat dua sungai yang berhulu di kawasan TWA Nanggala III yaitu Sungai
Paredean dan Sungai Bambalu. Sungai Bambalu memiliki debit air sebesar
1,68 m3/detik dan Sungai Paredean sebesar 0,48 m3/detik. Total debit air dari
Sungai Bambalu dan Sungai Paredean adalah 2,16 m 3/detik. Volume air yang
dapat digunakan untuk kepentingan non komersial sebesar 0,65 m 3/detik
dan untuk kepentingan komersial sebesar 0,22 m3/detik.
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2. Kualitas air yang berasal dari kawasan TWA. Nanggala III secara umum layak
digunakan sebagai air baku untuk mencukupi kebutuhan minum masyarakat
sekitar kawasan dengan nilai residu tersuspensi sebesar < 5000 mg/L. Air
yang berasal dari Sungai Bambalu mempunyai tingkat residu tersuspensi
sebesar 1,5 gram/liter, dan air yang berasal dari Sungai Paredean mempunyai
tingkat residu tersuspensi sebesar 1.1 gram/liter.
3. Pemanfaatan sumber daya air oleh masyarakat dilakukan secara komersil dan
non komersil. Pemanfaatan komersil digunakan untuk usaha pencucian
mobil/motor, wisma atau penginapan dan usaha warung makan.
Pemanfaatan non komersil digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku
untuk kepentingan sehari-hari masyarakat di sekitar kawasan TWA Nanggala
III, baik untuk minum, pengairan dan kebutuhan air rumah ibadah.
B. Saran
1.

2.

3.

4.

Pengukuran debit dilakukan hanya pada musim kemarau sehingga data
debit air di musim hujan tidak dapat diketahui. Pengukuran debit sebaiknya
dilakukan pada tiap bulan, sehingga fluktusai debit bulanan dapat diketahui.
Pengukuran debit tahunan ini sangat penting digunakan untuk mengetahui
nilai Koefisien Regime Sungai (KRS), Indeks Penggunaan Air (IPA), Koefisien
Limpasan (C), dan Koefisien Variasi (CV).
Untuk mendapatkan hasil pengukuran debit yang lebih valid, perlu dibangun
SPAS (Stasiun Pengamatan Aliran Sungai) pada masing-masing sungai yang
bermuara di kawasan TWA. Nanggala III.
Pengukuran kualitas sungai sebaiknya dilakukan secara periodik yang
mewakili musim hujan dan kemarau. Parameter sedimen sangat berkaitan
dengan besaran erosi alami yang terjadi pada kawasan TWA. Nanggala III,
sehingga pengukuran sedimen terlarut pada air sungai perlu dilakukan pada
musim hujan.
Pengukuran kualitas air dilakukan secara menyeluruh baik secara fisik
maupun kimiawi, terutama berkaitan dengan parameter biologi yang
meliputi pencemaran limbah domestic (Bakteri e-coli) dan limbah
peternakan (Bakteri Salmonela).
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PEWARNA ALAMI PADA TENUN TRADISIONAL DI NUSA TENGGARA TIMUR
Oleh:
Dani Sulistiyo Hadi
Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Kupang
Jln. Alfons Nisnoni No. 7B Airnona Kupang Telp. 0380-823357 Fax 0380-831068
Email : forestchemister@gmail.com

A. PENDAHULUAN
Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan yang
didiami oleh ratusan suku dan kaya akan budaya. Salah satu budaya yang
menonjol di NTT adalah budaya tenun ikat. Kain tenun dipakai pada berbagai
macam kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat seperti upacara
perkawinan, kematian, menyambut panen raya, dan sebagainya dan juga dipakai
dalam keseharian. Ditinjau dari penampakannya maupun bahan pembuatannya
tenun tradisional NTT memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan tenun dari
daerah lain, beberapa kekhasan tersebut diantaranya yaitu terdapat berbagai
motif dan warna yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri bagi
sebuah komunitas suku; proses pewarnaan dan bahan pewarna yang digunakan
masih tradisional dan terbuat dari bahan-bahan alami (Lemmenes dan WulijarniSoetjipto, 1999).
Proses tradisional dalam pewarnaan tenun ikat NTT diperoleh dari
warisan leluhur yang diteruskan secara turun temurun dari orang tua ke anak
mereka. Dalam perkembangannya, walaupun pengguna tenun ikat NTT semakin
banyak namun ketrampilan menenun berangsur-angsur mengalami tren
menurun yang mengkhawatirkan sejalan dengan semakin berkurangnya
generasi tua karena meninggal dunia karena usia. Generasi muda memandang
bahwa ketrampilan tenun kuno, tidak menarik, merepotkan, kurang memiliki
prospek yang menjanjikan, dll. Saat ini kegiatan tenun sebagian besar dilakukan
oleh mereka yang berusia paruh baya dan orang tua saja. Data menunjukkan
bahwa 45,8% desa di propinsi NTT masih melakukan praktik tenun dan
kebanyakan perajin tenun adalah wanita dengan jumlah sekitar 130.000 orang
dengan 10,2% nya berusia antara 15 sampai 70 tahun (BPS, 2004). Pengetahuan
tentang teknik menenun, proses pembuatan bahan pewarna alami dan proses
pewarnaan tenun ikat perlu untuk digali lebih dalam dan dikonservasi agar
kekayaan budaya ini dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan dan
dilestarikan.
Dipasar manca negara kain tenun tradisional memiliki segmen pasar
yang sangat potensial. Masyarakat moderen saat ini cenderung mulai bosan
dengan plastik dan bahan sintetis dan berminat untuk kembali ke bahan alami
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dan tradisional. Sehingga harga kain tenun dipasar internasional cukup tinggi,
bisa mencapai belasan juta rupiah. Data yang dilaporkan oleh Treads of Life,
yaitu LSM yang bergerak dibidang tenun tradisional yang berkantor di Ubud-Bali
menunjukkan bahwa permintaan kain tenun ikat NTT terus mengalami
peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Dari total pembelian rata-rata
sejumlah 25 juta pada tahun 2004 bisa meningkat drastis menjadi 275 juta pada
tahun 2009 atau telah terjadi peningkatan sepuluh kali lipat selama periode 5
tahun (ACIAR Technical Report 77, 2011). Melihat potensi tersebut maka tenun
layak untuk dikembangkan dan dipakai sebagai salah satu sarana untuk
mensejahterakan masyarakat NTT.
Selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari 2009 sampai dengan 2013, Balai
Penelitia Kehutanan Kupang (BPKK) telah melaksanakan penelitian tentang
tenun tradisional dan bahan pewarna alami. Berbagai jenis tumbuhan penghasil
bahan pewarna alami dan bahan mordant/penguat warna pada proses
pewarnaan alami telah dapat dihimpun dan dibukukan sebagai upaya konservasi
informasi. Hasil dari kegiatan tersebut diharapakan dapat digunakan oleh para
pemerhati tenun tradisional maupun para pemangku kebijakan untuk
melestarikan tenun tradisional NTT.
TENUN TRADISIONAL NTT
Proses pembuatan tenun ikat di NTT sangatlah panjang. Dimulai dari
pemintalan kapas menjadi benang sampai dengan pencucian akhir dan
pengeringan untuk meningkatkan kualitas warna yang dihasilkan. Sebagai
ilustrasi, pembuatan satu lembar kain sarung dibutuhkan waktu sekitar dua
bulan. Proses ikat benang dan pewarnaan memakai porsi yang paling besar pada
kegiatan tenun NTT. Semakin rumit corak/motif dan ragam warna yang
digunakan maka semakin rumitlah proses yang harus dilakukan karena motif
pada kain tenun NTT dibuat dengan teknik ikat benang yang dikombinasikan
dengan proses pencelupan warna. Benang katun diikat menggunakan daun
lontar muda yang dikeringkan atau daun kelapa namun saat sekarang tali
plastiklah yang banyak digunakan.
Pengikatan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan corak atau
motif pada benang yang akan ditenun. Pengikatan tersebut akan menutup poripori pada benang katun sehingga ketika dilakukan pencelupan bahan pewarna
bagian yang diikat tidak ikut menyerap bahan pewarna. Prose pengikatan
dimulai dari warna yang paling gelap diakhiri dengan warna yang paling terang.
Lebih jauh lagi, seperti yang pernah dilaporkan oleh Erny Tallo pada tahun 2005
di dalam bukunya “Pesona Tenun Flobamora”, terdapat tiga golongan teknik
membuat tenun di NTT yaitu tenun ikat, buna, dan lotis. Ketiga teknik tersebut
menjadi symbol kekhasan dari masing masing tradisi yang masih
mengaplikasinya. Motif tenun adat mengandung beberapa unsur seperti:
geometris, zoomorph/bentuk fauna seperti ayam dan kuda (Sumba), ikan (Ende),
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Nggaja: hewan mistis tunggangan arwah leluhur (Ndona), dll. Juga bentuk
manusia (antropomorph) dan tumbuhan (flora: pohon, bunga, tanaman
merambat, dsb.). Sebagai contoh, kain tenun Rote memiliki hiasan motif
bernuansa geometris yang digabungkan dengan motif tumbuhan tertentu
seperti kembang delapan, jelamprang, tangkai bunga dengan kombinasi
warna dasar hitam (Dula Nggeo), warna merah, putih dan biru hitam. Untuk
kain tenun Sabu, motif yang dikembangkan bernuansa lingkungan flora dan
fauna seperti motif bunga, daun lontar, burung, ayam dan kuda.
JENIS TUMBUHAN PENGHASIL BAHAN PEWARNA
Tumbuhan merupakan salah satu sumber bahan pewarna bagi komunitas
tradisional. Berbagai bagian tumbuhan dari berbagai jenis spesies tumbuhan
dapat digunakan sebagi bahan pewarna. Para pengrajin tenun ikat di beberapa
kabupaten di NTT memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan tertentu sebagai
sumber bahan pewarna alami.
Tabel 1. Jenis dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Sebagai Bahan Pewarna Alami

Nila
Mengkudu
Asam

Indigofera tinctoria
Morinda citrifolia
Tamarindus indica L.

Bagian yang
Dimanfaatkan
Daun
Akar
Akar dan biji

Kunyit

Curcuma domestica

Rumpang

Kuning

Nitas

Steiculia foetida

Tempurung

Kesambi
Jambu mete
Mangga
Duri Laut
Kayu kuning
Turi
Talik bau/Suji
Arbila
Pepaya
Dadap
Loba
Kemiri

Schleicera oleosa
Anacordium occidentale L.
Magnifera indica
Opuntia cochennillifera
Cudrania conchinchinensis
Sesbania grandiflora
Pleomele angustifolia N.E. Brown
Dolicnos lablab
Carica papaya L.
Eritrina sp
Symplocos sp.
A. mollucana

Kulit/pepagan
Kulit/pepagan
Daun
Buah
Akar
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Kulit dan Daun
Biji

Bahan mordan
warna hitam
kuning
Coklat
Hitam
Merah
Kuning
Hijau
Hijau
Hijau
Bahan mordan
Bahan mordan
Bahan mordan
Pengencang benang

Jenis

Nama Latin

Warna yang
Dihasilkan dan fungsi
Hitam, hijau
Merah
Merah tua/coklat

Sumber: Data Primer 2009
Dari table diatas bisa dilihat bahwa preferensi perajin tenun untuk
membuat bahan pewarna tergantung dari ketersediaannya di lingkungan sekitar
mereka. Secara umum bahan tersebut diatas dapat dibagi menjadi dua
kelompok yaitu bahan penguat warna/mordan dan bahan pewarna alami itu
sendiri.
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Proses Pembuatan Pewarna Alami
Pembuatan bahan celupan atau pewarnaan alami terdiri atas tiga
tahap umum yaitu pengumpulan bahan pewarna dari bagian jenis tumbuhan
(akar, daun, kulit batang, buah, dll); Penyarian/ekstraksi bahan pewarna; dan
penyimpanan. Tahapan dan proses pembuatan bahan pewarna tergantung pada
jenis warna dan daerah penghasil warna tersebut. Hal ini berkaitan dengan
sumber daya atau ketersediaan bahan bakunya. Sebagai contoh, pembuatan
warna merah di NTT menggunakan campuran daun Loba (Symplocos sp.) dan
kulit akar mengkudu (Morinda sp.) yang diolah sedemikian rupa sehingga
menghasilkan bahan celupan berwarna merah, namun di daerah lain seperti
Kalimantan dan Jawa warna merah dihasilkan dari daun jati (Tectona grandis),
kulit Manggis (Garcinia mangostana) atau Pacar (Lawsonia inermis). Ditinjau dari
hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan warna alami
sangat tergantung pada ketersediaan bahan dan jenis bahan yang digunakan.
Beberapa warna dasar yang biasa digunakan dalam motif tenun NTT
adalah merah, kuning, biru, hijau, hitam, dan putih. Berikut beberap cara
pembuatan bahan celupan warna di NTT berdasarkan warna yang dihasilkan:
Warna Merah, warna ini di kain tradisional memiliki arti optimisme, semangat,
keberanian, dan sportifitas dibuat dari akar segar Mengkudu (Morinda citrifolia)
famili: Rubiacea yang dipanen pada saat musim kemarau sehingga memiliki kadar
air yang randah namun memiliki kadar Antraquinone (senyawa yang
menghasilkan warna merah) tinggi (Yuliastrika, R. 2008). Akar segar mengkudu
ditumbuk menjadi bubur kemudian di campur sedikit serbuk daun Loba dan
direbus. Benang yang akan diwarnai dicelup dan direndam selama tiga hari
dalam larutan pewarna tersebut dan kemudian dikeringkan. Pencelupan
dilakukan berulang kali hingga warna yang diinginkan tercapai. Selain mengkudu
bebrapa daerah menggunakan Pacar (Lawsonia inermis), Pinang (Areca catechu)
famili: Palmae, atau kulit Manggis (Garcinia mangostana).
Warna Kuning, warna yang melambangkan kegembiraan, santai, dan
harapan dibuat menggunakan bahan dasar berupa Rimpang Kunyit (Curcuma
domestica), Kesambi (Schleicera oleosa), dan Kayu Kuning (Cudrania
conchinchinensis) famili: Moraceae. Pembuatan bahan celupan hampir sama
dengan bahan yang lain yaitu dengan pembuatan bubur bahan yaitu dengan cara
ditumbuk kemudian dilakukan perebusan untuk melarutkan bahan pewarna
dalam bahan dan perendaman untuk melekatkan senyawa pewarna kedalam
benang.
Warna Biru, warna yang melambangkan ketenangan, romantisme, dan
keremajaan. Warna biru dihasilkan dari sejenis tanaman perdu yaitu
Tarum/Ta’um atau Nila/Knila (Indigofera tinctoria) famili: Leguminose. Indigo yang
merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh pada tanah-tanah merupan
sumber warna biru yang cukup terkenal dikarenakan pemanfaatannya dalam
pewarnaan Jeans. Secara tradisional pembuatan bahan celupan warna biru dari
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tanaman Indigo dimulai dari pemanenan daun segarnya kemudian peremasan
atau pencacahan kemudian dilanjutkan dengan pemeraman/fermentasi. Pasta
indigo akan dihasilkan pada dasar bejana tempat pemeraman. Bahan berupa
pasta inilah yang digunakan sebagai bahan celupan warna biru.
Warna Hijau, warna lambang keinginan, ketabahan, keinginan yang
kuat, dan motivasi dibuat dari daun Suji (Pleomele angustifolia N.E. Brown), Turi
(Sesbania grandiflora), dan Arbilla (Dolicnos lablab).
Warna Hitam, warna ini lambang dari suatu akhir, keteduhan jiwa, dan
penerimaan. Warna ini dihasilkan dari bahan dasar yang sama pada pembuatan
warna biru yaitu menggunakan Tarum/Ta’um atau Nila/Knila (Indigofera sp.)
famili: Leguminose. Perbedaannya adalah dari intensitas pencelupannya, jadi
warna hitam sebenarnya adalah warna biru pekat. Selain dari bahan tersebut
beberapa daerah menggunakan daun Mangga (Magnifera indica), Arang
tempurung Nitas (Sterculia feotida), atau perendaman dalam lumpur hitam
disekitar badan sungai atau genangan.
Penguat Warna pada Tenun Tradisional NTT
Salah satu keunikan tenun NTT yang tidak dimiliki oleh tenun didaerah
lain adalah digunakannya bahan penguat warna/mordant alami. Perajin tenun
NTT khususnya dari pulau Flores dan Sumba menggunakan daun dari spesies
tumbuhan tertentu untuk meningkatkan daya serap pewarna alami dalam
benang. BPKK pada tahun 2010 menggali informasi seputar daun tersebut dan
menemukan bahwa spesies tumbuhan yang digunakan adalah Symplocos spa
atau menurut penduduk setempat biasa dikenal dengan sebutan Loba, Lo’ba,
atau Nuba. Eksplorasi lebih lanjut menemukan bahwa Loba yang
diperdagangkan dipasar tradisional sebenarnya adalah daun dari dua jenis
tumbuhan yaitu Loba Manu (Symplocos faciculata) dan Loba Wawi (Symplocos
chochichinensis).

Gambar a. Loba Manu (Symplocos
chochichinensis),
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Gambar b. Loba Wawi (Symplocos
fasciculata Zoll.)

Bagaimana Loba bisa meningkatkan penyerapan warna dapat
dijelaskan sebagai berikut. Proses pewarnaan pada benang katun sebenarnya
adalah upaya memasukkan/menempelkan senyawa pewarna alami kedalam atau
pada permukaan benang dan diharpakan tidak lepas kembali atau luntur.
Pewarna alami merupaka senyawa organik dalam sel tumbuhan yang
berdasarkan penelitian akan mudah menempel pada bahan-bahan yang
bermuatan kation atau garam logam. Garam logam merupakan senyawa
anorganik yang pada struktur organik akan membentuk Kelat yaitu garam logam
yang berikatan kimia dengan struktur organik. Pada proses pewarnaan
modern/sintetis garam logam yang dipakai sebagai mordant bersumber dari
Tawas/Aluminium Sulfat (Al2(SO4)3). Proses mordanting yaitu pencelupan
benang pertamakali dilakukan agar senyawa garam logam menempel dan atau
terserap kedalam benang agar senyawa pewarna bisa terikat lebih baik.
Masyarakat tradisional NTT memiliki warisan pengetahuan kuno tentang
penggunaan Loba sebagai bahan mordant.
Penggunaan Loba sebagai bahan mordant memiliki beberapa
kelebihan diantaranya adalah: Loba bisa dibudidayakan dan dipanen secara
lestari, dibandingkan mordant tradisional lainnya seperti perendaman dalam
lumpur atau mordant berbasis garam besi (Fe) maka Loba yang mengandung
aluminium (Al) mampu menahan pewarna dalam benang menjadi lebih awet
karena tidak mudah teroksidasi seperti halnya besi (Kajitani, 1979.), dan karena
bisa diolah dan dibuat dirumah maka proses mordanting tidak membutuhkan
biaya tambahan untuk bepergian ke daerah berlumpur dan juga tidak beresiko
hilang dicuri. Selain itu Loba bisa dibudidayakan berbarengan dengan komoditi
perkebunan lainnya seperti Kemiri, Kopi, Asam, atau digunakan sebagai tanaman
batas disekeliling kebun jagung, kacang, atau kedelai.
Tabel 2. Data pengukuran kadar logam pada bagian tumbuhan Loba.
Kandungan Logam
No.
1.

2.

Jenis
Loba Manu

Loba Wawi

Bagian

Mg
(%)

Fe
(ppm)

Daun

0.19

212

Kulit

0.16

78

Akar

0.09

602

Daun

0.25

Kulit
Akar

Al
(ppm)

Mn
(ppm)

Cu
(ppm)

Zn
(ppm)

39311

617

5

13

17259

575

3

20

12237

1651

3

12

205

49775

614

5

15

0.14

132

1986

94

6

6

0.3

242

776

17

2

2

Sumber: Data analisa AAS (Atomic Absorption Spectophotometry), Prosiding
INAFOR 2011
Dipasar tradisional Loba diperjualbelikan berupa seikat daun kering,
satu gelas serbuk daun, maupun seikat daun kering yang dibungkus dengan kulit
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batangnya. Harganya bervariasi mulai empat sampai enam ribu rupiah. Melihat
fakta tersebut dilapangan, kelestarian jenis tumbuhan Loba tersebut patut untuk
diperhatikan, terlebih lagi pemanfaatan Loba pada bagian kulit batangnya
sangat mengancam keberlangsungan tumbuhan tersebut. Survey dipasar
menunjukkan bahwa pemakaian kulit batang Loba seperti praktik perdagangan
di Sumba Barat ternyata hanya bertujuan untuk menunjukan kepada konsumen
bahwa daun tersebut adalah benar Loba, jadi tidak digunakan sebagai bahan
tambahan pewarna. Bertolak dari pemikiran tersebut maka pada tahun 2010
BPKK melakukan analisis phytokimia terhadap semua bagian tumbuhan Loba
untuk mengetahui bagian manakah yang paling lestari untuk dimanfaatkan
sebagai bahan mordant.
Dari hasil uji, diperoleh data mengenai kadar kelat garam aluminum
pada berbagai bagian tumbahan Loba (Tabel 2). Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa pemanfaatan Loba yang paling efektif dan lestari adalah
pada bagian daun gugurnya. Penemuan ini dapat dipakai sebagai alasan kuat
untuk mengedukasi pemanen dan penjual Loba agar hanya menjual daun
gugurnya saja tanpa menggunakan kulit batangnya.
Loba dipasaran masih mengandalkan ketersediaannya di hutan alam.
Masyarakat belum melakukan upaya budidaya di kebun dan pekarangan mereka
karenakan keterbatasan pengetahuan mengenai teknik budidayanya. Nusantara
Weavers’ Network yaitu suatu jaringan kelompok perajin tenun Indonesia yang
dibimbing oleh sebuah LSM bernama Threads of Life melaporkan bahwa
penggunaan Loba untuk keperluan mordanting mencapai 930 kg per tahun
(Cunningham et al., 2011).
Menjawab tantangan tersebut maka teknik budidaya Loba telah
dikembangkan oleh BPKK pada tahun 2011. Teknik skarifikasi biji, pemilihan
media tumbuh, dan syarat tumbuh tumbuhan Loba telah diperoleh.
Penutup
Kegiatan tenun di NTT merupakan budaya yang sangat berharga dan
layak untuk terus dilestarikan dan dikembangkan. Pengetahuan tentang tenun
mulai dari filosofi, teknik pembuatan, dan proses pembuatan sudah seharusnya
di wariskan turun temurun dari orang tua kepada anak-anak mereka. NTT mari
teruslah berbudaya tenun dan berbangga bisa melestarikan warisan nenek
moyang kita.
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TEKNIK PEMANENAN MADU LEBAH HUTAN (Apis dorsata)
OLEH MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG PT. BATUTUA TEMBAGA RAYA SITE
PULAU WETAR - KECAMATAN WETAR UTARA,
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Oleh :
Budy Zet Mooy
Widyaiswara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kupang

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik panen madu lebah hutan dan
pendapatan lokal masyarakat yang memanen madu lebah hutan di lingkar tambang PT.
Batutua Tembaga Raya Site Wetar, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat
Daya. Data diperoleh melalui observasi, interview dan diskusi dengan stakeholder terkait
dan dikumpulkan dengan menggunakan metode purpossive sampling. Jumlah responden
penelitian adalah 22 orang. Data yang dikumpulkan kemudian dihitung, ditabulasi dan
dianalisis secara deskriptif menurut Tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa teknik pemanenan madu lebah hutan terdiri dari beberapa langkah. Langkah
pertama adalah upacara pembukaan Sasi untuk ijin masuk hutan melakukan panen madu
lebah, persiapan alat panen seperti Amung digunakan untuk memotong sarang madu,
kondre untuk meletakkan sisir/sarang madu dalam wadah dan tanggah untuk memanjat
pohon. Langkah selanjutnya memanjat pohon, mengambil dan memilah sarang atau
sisiran madu dari pohon, meletakkan madu sisir, memeras sisir madu dan kemasan madu.
Jumlah hasil pemanenan madu lebah hutan diwilayah pulau wetar khususnya pada Desa
Uhak dan Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara untuk 2 (dua) musim adalah sebanyak 15
– 20 ton madu lebah hutan atau setara dengan 3.000-4.000 jerigen ukuran 5 liter per
tahun. Jumlah tersebut setara dengan Rp. 2 Milyar, dengan rata-rata 80 – 100 liter (20
jerigen ukuran 5 liter) setiap pemanen per musimnya. Pendapatan masyarakat pemanen
madu ini sebesar Rp 10.000.000,- per musim.

Kata kunci: Teknik pemanenan, lebah madu, masyarakat lokal, dan pendapatan
A. PENDAHULUAN
Madu lebah sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia walaupun
tidak dianggap sebagai makanan tetapi hanya sebagai obat. Madu dihasilkan
oleh beberapa jenis lebah baik yang mempunyai sengat (Apis spp.) maupun yang
tidak mempunyai sengat (Trigona spp.). Ada sembilan jenis lebah penghasil
madu bersengat di dunia, enam diantaranya yakni Apis andreniformis, A. cerana,
A. nigrocincta, A. koschevnikovi, A. nuluensis, dan A. dorsata merupakan lebah asli
Indonesia. Salah satu jenis lebah madu yang dikenal produktif dalam
menghasilkan madu adalah Apis dorsata atau yang dikenal dengan lebah hutan
https://rioardi.wordpress.com/2011/12/02/beragam-jenis-lebah-yang-ada-di-
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indonesia Walaupun sampai saat ini Apis dorsata masih belum dapat
dibudidayakan, tetapi jenis lebah ini merupakan penghasil madu terbesar di
Indonesia.
Pulau Wetar, adalah salah satu pulau terdepan dalam gugusan
kepulauan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste,
dengan luas pulau 2.622.35 km². Wetar terletak di laut Banda, sebelah utara
Timor Leste dengan koordinat 7° 56′ 50″ LS, 126° 28′ 10″ BT. Pulau Wetar
termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Saat
ini, Pulau Wetar terbagi atas 23 Desa dan 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Wetar
dengan ibukota Ilwaki, merupakan kecamatan induk, sedangkan 3 kecamatan
pemekaran adalah Wetar Utara dengan ibukota Lurang, Wetar Barat ibukota
Ustutun dan Wetar Timur ibukota Arwala.
Sebagian besar anggota masyarakat lingkar tambang PT. Batutua
Tembaga Raya Site Wetar, Kecamatan Wetar Utara, khususnya Desa Uhak dan
Desa Lurang melakukan aktivitas pemanenan madu lebah hutan dalam jumlah
yang cukup besar. Informasi dari COMDEV PT Batutua Tembaga Raya Site Wetar,
tentang teknik yang dilakukan dalam kegiatan pemanenan madu dan besarnya
produksi hasil hutan bukan kayu ini belum terdokumentasi dengan baik.
Sehubungan dengan hal tersebut maka dianggap penting untuk melakukan
penelitian tentang teknik pemanenan madu lebah hutan yang dilakukan oleh
masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik
pemanenan madu lebah hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan tingkat
pendapatan masyarakat lingkar tambang PT. Batutua Tembaga Raya Site Wetar
dari hasil panen madu di Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan
pengambilan kebijakan oleh manajemen Comdev PT. Batutua Tembaga Raya Site
Wetar, dalam pemberdyaan masyarakat lingkar tambang dalam melakukan
kegiatan pemanenan madu lebah hutan secara lestari.

B. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah lingkar tambang PT. Batutua
Tembaga Raya Site Wetar pada Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku
Barat Daya, pada bulan Oktober sampai November 2016. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi/survei, wawancara dan diskusi dengan
stakeholder yang ada kaitannya dengan penelitian ini (purposive sampling).
Jumlah responden penelitian adalah sebanyak 22 orang. Kriteria responden
adalah masyarakat yang mempunyai pekerjaan pokok atau sampingan sebagai
pemanen madu lebah hutan dan helper/asisten pemanen madu hutan. Selain itu
responden penelitian juga dari aparat desa/kecamatan/dinas kehutanan serta
tokoh masyarakat desa. Data yang telah dikumpulkan diolah, ditabulasi dan
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diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis secara
deskriptif.
Jumlah produksi madu dihitung dengan menggunakan formula
(A.Mujetahid M. 2017) sebagai berikut :
Jumlah produksi madu = A / B
di mana: A = Jumlah madu yang dipanen (kg) dan B = Musim panen (tahun)
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik Pemanenan Madu Lebah Hutan
Masyarakat lingkar tambang PT. Batutua Tembaga Raya Site Wetar
Kecamatan Wetar Utara pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan
dan petani dengan jenis tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran, padi,
kacang-kacangan, jagung, lombok, tomat, dan tanaman jangka panjang seperti
pala hutan, coklat, kemiri dan kelapa. Selain bertani masyarakat juga menjadikan
pencarian madu lebah hutan sebagai mata pencaharian sampingan. Pencarian
madu lebah hutan mendapat perhatian yang lebih besar karena membantu
masyarakat dalam memenuhi perekonomian keluarga. Sistem pemanenan madu
hutan yang diterapkan di wilayah pulau wetar pada umumnya dengan sistem
SASI (aturan adat pemanen madu lebah hutan). Sasi dipegang oleh Pihak Gereja
dan Tokoh Adat yang bertugas menentukan musim yang tepat untuk melakukan
pemanenan madu hutan di wilayah Desa. Musim panen madu hutan dilakukan 2
(dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei – Juni dan bulan September –
November.
Jenis pohon inang dan proses pencarian sarang
Pada pertengahan musim kemarau, pemanen madu mulai mencari
sarang lebah. Lebah ini biasanya bersarang pada pohon dengan daun yang lebat.
Pohon tempat lebah bersarang disebut dengan pohon inang. Pohon inang
tersebut antara lain beringin (Ficus sp), kayu putih (Eculeptus urupilla), kapuk
hutan, nisum, kesambi seperti dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis Pohon Inang Tempat Bersarang Koloni Lebah Madu Hutan di
Kawasan Pulau Wetar
No.

1.

Jenis Pohon Inang
(Daerah/Ilmiah)
Nisum (Myristica Sp)
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Koordinat
Jenis Pakan
Pohon
(Daerah/Nasional)
Lilin/Lebah
S 070 34’ 42.37” Kayu putih
E 1260 31’54.65” Nihir
Aifunang
Bunga ungu
Edelweis

Populasi/
Sebaran
Tinggi
Sedang
Jarang
Sedang
Sedang

Musim
Bunga
Agus - Des

No.

Jenis Pohon Inang
(Daerah/Ilmiah)

Koordinat
Pohon
Lilin/Lebah

Jenis Pakan
(Daerah/Nasional)
Kesambi
Asam
Rumput-rumputan
Ampupu

2.

3.

4.

5

6

7

8.

9

S 070 34’ 37.91” Soga
E 1260 31’ 11.56” Beringin
Rotan
S 070 34’ 37.48” Kesambi
E 1260 31’ 47.10” Kapuk Hutan
Parna
Mimba (Melia azedarach S 070 34’ 36.89” Weru
L)
E 1260 31’ 41.13” Rotan
Kayu putih
Kelapa
Mangrove
Asam (Tamarindus
S 070 40’ 29.43” Asam
indica)
E 1260 21’ 18.01” Weru
Ampupu
Kayu Merah
Kangkung Laut
(Ipomeae pres
caprae)
Pohon buta-buta (E.
agallocha)
Gung (Ficus, Sp)
S 070 40’ 31.99” Kayu Merah
E 1260 21’ 15.90” Kangkung Laut
(Ipomeae pres
caprae)
Pohon buta-buta (E.
agallocha)
Weru (Berya cordofolia S 070 40’ 32.75” Kayu Merah
Roxb)
E 1260 21’ 16.21” Kangkung Laut
(Ipomeae pres
caprae)
Pohon buta-buta
Kayu Batu / Gia
(Homalium tomentosum
(Roxb) Benth).
Kapuk hutan (Bombax
malabarica)

Asam (Tamarindus
indica)

Kesambi (Schleichera
oleosa)

S 070 40’ 33.56” Bunga putih/krinyu
E 1260 21’ 17.74” (Chromolaena
odorata)
Kesambi
Asam
Lamtoro
Lem
S 070 40’ 34.78” Bunga putih/krinyu
E 1260 21’ 14.28” (Chromolaena
odorata)
Kesambi

Populasi/
Sebaran

Musim
Bunga

Jarang
Jarang
Tinggi
Jarang
Tinggi

Juli - Des

Tinggi
Tinggi
Kurang
Cukup

Agus - Des

Tinggi
Sedang
Jarang
Jarang
Tinggi

Agus - Des

April - Okt

Sedang
Jarang
Sedang

Juli - Des
Juni-Sept
Agustus-Des

Tinggi
Jarang
Sedang

Juli - Des
Juni-Sept
Agustus-Des

Tinggi
Tinggi

Juli - Des

Tinggi
Sedang
Sedang
Jarang
Tinggi

Juli - Des

Tinggi
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No.

Jenis Pohon Inang
(Daerah/Ilmiah)

Koordinat
Pohon
Lilin/Lebah

Jenis Pakan
(Daerah/Nasional)
Asam
Lamtoro

10

11

12

13

14

15

S 070 40’ 44.00” Kesambi
E 1260 21’ 14.39” Bunga orange
Buah cinta
Weru /Sepat (Berrya
S 070 40’ 44.25” Kayu Merah
cordofolia Roxb)
E 1260 21’ 14.41” Kangkung Laut
(Ipomeae pres
caprae)
Pohon buta-buta (E.
agallocha)
Kayu Jawa/ Kedondong S 070 40’ 52.01” Beluntas
hutan (Lannea
E 1260 20’ 28.50” Jambu mete
coromandelica)
Kelapa
Pisang
Gung
Pepaya
Waru
Kayu Merah
S 070 40’ 44.00” Bunga putih/krinyu
(Pterocarpus Sp)
E 1260 21’ 14.39” (Chromolaena
odorata)
Kesambi
Asam
Lamtoro
Kayu Putih (Eucalyptus S 070 34’ 36.89” Weru
urophylla S.T.Blake)
E 1260 31’ 41.13” Rotan
Kelapa
Mangrove
Soga (Pelthoporum
S 070 34’ 37.91” Soga
pterocarpus)
E 1260 31’ 11.56” Beringin
Rotan
Gewang/ Gebang
(Corypha gebanga)

Populasi/
Sebaran

Musim
Bunga

Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Jarang
Jarang
Sedang

Juli - Des

Juli - Des
Juni-Sept
Agustus-Des

Tinggi
Tinggi
Sedang
Jarang
Jarang
Tinggi
Jarang
Sedang
Tinggi

Maret - Des

Juli - Des

Tinggi
Sedang
Sedang
Cukup

April - Okt

Tinggi

Juli - Des

Sumber : Data Survey pohon lebah pulau wetar (hasil olahan), 2016
Dalam melakukan pencarian sarang, para pemanen membawa
peralatan sederhana seperti parang yang akan digunakan untuk menandai
pohon inang, terutama pohon inang yang mempunyai sarang lebah yang belum
siap panen agar tidak diambil oleh pemanen lain. Penandaan ini antara lain
dengan menuliskan atau memahatkan inisial nama pada batang pohon, memberi
tanda silang (x), atau mengikatkan batang liana (rotan, lamollo, salampe) pada
pohon inang. Pencarian sarang biasanya bersamaan dengan proses pemanenan
madu, tergantung kematangan sarang. Adapun ciri sarang siap panen antara lain
ukuran sarang memendek atau mengecil, bagian bawah sarang menipis dan
keadaan sekitar sarang terlihat bersih. Disamping itu, pemanen juga
memperhatikan jumlah koloni dalam setiap pohon inang. Rata-rata jumlah koloni
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dalam satu pohon inang adalah satu, akan tetapi tidak jarang para pemanen
menemukan 2-3 koloni.
Persiapan pemanenan madu lebah hutan
Pemanenan madu di Pulau Wetar khususnya di wilayah lingkar
tambang PT. Batutua Tembaga Raya Site Wetar pada Desa Uhak dan Desa
Lurang dilakukan pada akhir musim kemarau hingga awal musim penghujan,
karena pada musim kemarau lebah-lebah pekerja mengumpulkan nektar dari
bunga yang ada di sekitar sarang. Pada umumnya bulan-bulan panen dilakukan 2
(dua) kali yakni berkisar antara bulan Mei sampai dengan Juni dan bulan
September sampai dengan Desember setiap tahunnya.
Persiapan pemanenan madu lebah hutan oleh masyarakat pulau wetar
pada umumnya didahului dengan pembukaan SASI yang sudah berlaku secara
turun temurun, pembukaan SASI dilakukan oleh pihak gereja dan tokoh adat,
upacara buka SASI dilakukan dalam bentuk kebaktian yang dipimpin oleh
Pendeta/ Penatua bersama ketua adat berupa doa-doa. Kegiatan ini bertujuan
untuk memohon ijin kepada pemilik alam/bumi (Tuhan) agar kiranya hasil panen
tahun ini cukup banyak dan memohon perlindungan dari marabahaya, serta
memberkati semua perlengkapan pemanenan yang akan digunakan. Khusus
untuk para pemanjat dan helper/asisten panen, diwajibkan 3 hari sebelum
melakukan kegiatan panen harus berpuasa dan tidak melakukan hubungan
suami istri.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, diketahui
bahwa tidak ada perbedaan cara memanen madu lebah hutan dari setiap
pemanen. Untuk melakukan pemanenan memerlukan peralatan seperti parang,
jerigen, plastik, kondre (keranjang anyaman rotan), tangga dan amung (alat
pengasap sarang). Perlengkapan alat panen terlihat pada Tabel 2.
Pemanen madu melakukan pemanenan secara berkelompok yaitu 2–4
orang, dengan pembagian kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Pada
umumnya ketua kelompok berperan sebagai pemanjat dan mengarahkan
anggota lainnya (helper) dalam melakukan persiapan. Persiapan dilakukan sejak
dalam perjalanan mencari atau menuju sarang lebah dengan mengumpulkan
batang liana seperti rotan, lamollo dan salampe (bahasa lokal) atau tali hutan dan
daun-daun basah/hijau (bahasa Indonesianya). Setelah menemukan sarang yang
siap panen, maka setiap anggota melaksanakan tugasnya masing-masing, seperti
membuat kondre, memasang tangga, membuat amung, dan pemanjat.
Tabel 2. Alat Panen Lebah Madu Hutan yang digunakan oleh masyarakat lingkar
tambang di Desa Uhak dan Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara
No

Nama Alat
Parang
Jerigen plastik
Plastik/ember plastik

Kegunaan
Untuk memotong batang liana atau pohon yang
tumbang
Wadah madu, jika sarang diperas di dalam hutan
Wadah tempat madu diturunkan
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No

Nama Alat
Kondre Wadah /tali nilon
Amung
Topi, Baju dan celana
panjang, sarung pada leher
Tanggah

Kegunaan
untuk menurunkan sarang lebah
Alat pengasap sarang lebah, terbuat dari sabuk
kelapa daun-daun yang masih hijau
Untuk mengamankan tubuh pemanjat dari
sengatan labah
Untuk memudahkan sampai di sarang

Sumber : Data panen madu lebah hutan di pulau wetar (hasil olahan), 2016
a.

Pembuatan Kondre

Kondre merupakan keranjang yang terbuat dari anyaman rotan atau
ada juga yang menggunakan ember/jerigen plastik, Kondre/ember/jerigen
plastik digunakan sebagai wadah untuk menurunkan sarang dari pohon inang.
Khusus untuk kondre rangkanya berbentuk seperti ember dengan tinggi 30 –100
cm dan berdiameter antara 40–100 cm dan atau disesuaikan dengan ukuran
sarang. Anyaman rotan pada kondre ini dililit oleh batang liana, agar simpul yang
ada menjadi lebih rapat. Setelah rangka terbentuk, kondre ini dialasi dengan
daun katimpang muda yang digunakan sebagai alas. Kondre ini diikat kembali
dengan batang liana sampai sarang diturunkan.
b.

Pembuatan Amung

Teknik pemanenan madu ini dilakukan secara tradisional dan dilakukan
pada siang hari yakni dengan cara memanjat pohon dan menggunakan
pengasapan. Amung adalah alat pengasap yang terbuat dari kayu kayu kering
dan sabuk kelapa kering yang digunakan untuk mengusir lebah. Ranting-ranting
kering dan sabuk kelapa yang dikumpulkan dalam perjalanan menuju sarang
maupun di daerah sekitar sarang, diikat dan dikumpulkan menjadi satu dengan
diameter ± 10 cm. Amung dibungkus dengan daun katimpang muda sampai
ranting-ranting kering dan sabuk kelapa ini tidak kelihatan lagi, kemudian dengan
batang liana dibuat pengait untuk memudahkan pada saat pemanjatan untuk
pengasapan. Jumlah amung yang digunakan pada setiap pengasapan berbedabeda, tergantung arah tiupan angin. Jika angin bertiup tidak terlalu kencang
dapat menghabiskan satu amung, akan tetapi jika angin bertiup kencang dan ke
segala arah dapat menghabiskan 1 – 2 amung.
c.

Pembuatan tangga

Tangga berfungsi untuk membantu pemanjat dalam mengambil
sarang lebah di atas pohon inang yang cukup tinggi ± 20 meter. Tangga yang
digunakan adalah batang pohon yang telah tumbang, kemudian dirapatkan dan
diikat dengan salampe pada pohon inang sehingga ikatan ini dijadikan pijakan
oleh pemanjat. Pembuatan dan pemasangan tangga dilakukan pada setiap
pohon inang karena jarak yang cukup jauh, disamping bahan yang mudah
diperoleh. Resiko pemanjatan dalam pemanenan madu lebah hutan ini adalah
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terjatuh dari pohon inang akibat ikatan tangga yang kurang kuat, batang kayu
yang lemah atau karena kesalahan lain pada saat pembuatan tangga.
d. Teknik pemanenan madu lebah hutan
Proses pemanenan madu lebah hutan di Desa Uhak dan Desa Lurang
ini diawali dengan pengusiran lebah melalui pengasapan, pemanjatan pohon
inang, penyortiran sarang lebah, dan penurunan sarang dengan menggunakan
keranjang rotan/kondre atau ember plastik. Tahapan ini dilakukan setelah alatalat yang dibuat siap untuk digunakan. Pertama-tama pemanen membasahi
amung dengan air pada bagian atas agar api tidak cepat merambat dan asap
yang dihasilkan banyak, kemudian pada bagian bawahnya dibakar dengan
bantuan sabuk kelapa atau sepotong sendal jepit bekas sebagai pancingan api.
Amung yang sudah mulai terbakar dikaitkan pada sebatang kayu yang
panjangnya ± 2 meter untuk memudahkan proses pengasapan yang dapat
mencapai tepat di bawah sarang. Pada saat pengasapan, lebah mulai keluar dari
sarang dan pemanjatan pohon inang dimulai dengan tetap membawa amung
sampai lebah meninggalkan sarang. Pemanjatan ini dilakukan dengan
menggunakan tangga yang telah disiapkan pada tahap persiapan, sedangkan
pemanjat hanya menggunakan topi/masker muka sebagai pelindung kepala, baju
dan celana panjang sebagai pelindung tubuh, serta sarung yang diikatkan pada
kepala dan leher pemanjat. Tinggi sarang tempat koloni bergantung sangat
beragam mulai dari 5 - 30 meter.
Penyortiran sarang dimulai dengan memotong sarang secara vertikal
dan mengeluarkannya dari cabang pohon. Sarang yang masih tersisa pada
cabang pohon dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kondre/ember dan disusul
dengan potongan-potongan sarang sebelumnya. Kondre/ember diturunkan
dengan cara diselempangkan pada tubuh pemanjat atau menggunakan tali
dengan cara mengulur.
Pengeluaran madu dari sarang dilakukan oleh helper/asisten panen
dengan cara diperas dan ditampung pada jerigen yang telah disiapkan. Teknik
panen madu dengan sistem peras ini memiliki beberapa kelebihan dan
kekurangan: Kelebihan yaitu; a. Hasil madu banyak, b. Pengerjaan cepat
sedangkan Kekurangan yaitu; a. Madu tidak higenis, b. Kadar air tinggi, c. Madu
tidak murni, d. Madu kotor, e. Selain madu, produk ikutan lebah hilang. Sistem
panen peras ini pada umumnya masih dipraktekkan hampir diseluruh belahan
indonesia (Widjaja, M.C. 1993 dalam Duta Rimba/Maret – April/ 1993).
Madu ini dikemas dengan menggunakan jerigen bekas minyak goreng
atau jerigen oli mesin. Sedangkan pembagian hasil panen madu lebah hutan
tergantung kesepakatan kelompok, ada yang berbentuk madu yang dihitung
berdasarkan jumlah liter atau jerigen yang didapat dan pembagian dalam bentuk
uang yang dilakukan setelah madu laku terjual.

89

e. Produksi Madu
Jumlah hasil pemanenan madu lebah hutan di wilayah pulau wetar
khususnya pada Desa Uhak dan Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara untuk 2
(dua) musim dapat menghasilkan 15 – 20 ton madu lebah hutan atau setara
dengan 3000-4000 jerigen ukuran 5 liter per tahun. Nilai ekonomi dari hasil
panen lebah madu hutan ini sama dengan 3000 - 4000 jerigen madu hutan
(ukuran 5 liter) x Rp. 500.000,- = Rp. 2 Milyar, dengan rata-rata 80 – 100 liter (20
jerigen ukuran 5 liter) setiap pemanen per musimnya. Kemasan madu
menggunakan jerigen 5 liter dengan harga Rp 500.000,- per jerigennya.
Pendapatan masyarakat pemanen madu ini sebesar Rp 10.000.000,- per musim
(3 orang per kelompok) dengan rata-rata Rp 3.500.000,- setiap pemanen per
musimnya. Jumlah produksi madu lebah hutan per musim panen dapat
memberikan tambahan penghasilan alternatif bagi para pemanen.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
1. Teknik pemanenan madu lebah hutan diawali dengan upacara adat
pembukaaan SASI, kemudian persiapan pemanenan dan pemanena dengan
cara pengusiran lebah melalui pengasapan, pemanjatan pohon inang,
penyortiran sarang lebah, dan penurunan sarang dengan menggunakan
keranjang rotan atau kondre, dan pengemasan hasil berupa madu.
2. Jumlah produksi madu di pulau wetar khususnya Desa Uhak dan Desa Lurang
untuk 2 (dua) musim, sebesar 15 - 20 Ton per tahun, atau setara dengan
3000-4000 jerigen ukuran 5 liter per tahun bila dikali Rp. 500.000,- = Rp. 2
Milyard, dengan rata-rata 80 – 100 liter (20 jerigen ukuran 5 liter) setiap
pemanen per musimnya. Pemanenan madu ini dapat memberikan
penghasilan tambahan bagi masyarakat pemanen dengan pendapatan per
musim sebesar Rp 10.000.000,- dengan rata-rata Rp 7.000,000 setiap
pemanennya per tahun.
3. Upaya pemanenan hasil hutan bukan kayu berupa madu perlu dilakukan
kajian lanjutan tentang penerapan teknologi tepat guna yang lebih praktis
dan menghasilkan madu yang lebih banyak dengan kualitas tinggi.
4. Produksi, pembagian hasil dan berbagai proses serta teknik pemanenan
madu di dalam hutan perlu didukung oleh aturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah desa sehingga proses pemanenan madu tetap menjaga
kelestarian hutan dan hubungan kekerabatan para pemanen madu.
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ABSTRAK
Dengan pengelolaan yang baik, penanaman bambu dapat meningkatkan pendapatan
petani dan tetap mempertahankan produktivitas tanaman lain yang penanamannya
dikombinasikan dengannya. Dengan mempertimbangkan kondisi pengelolaan bambu di
tingkat petani, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi pertanaman bambu
dalam agroforestri yang lebih produktif, baik pertanaman bambu sebagai tanaman
monokultur, maupun pertanaman kombinasi antara bambu dengan tanaman lainnya.
Penelitian dilakukan di Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan dalam penelitian meliputi wawancara, pengukuran lapangan dan identifikasi
jenis tumbuhan bawah, sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa petani di Desa Lenek Daya melakukan pertanaman
bambu dengan pola bagi lahan dan pertanaman kombinasi tanpa pola antara bambu
dengan tanaman kayu, buah dan tanaman semusim. Berdasarkan hasil wawancara,
pertanaman bambu di desa ini masih memberikan pendapatan yang rendah. Sementara
itu, pengelolaan intensif lahan maupun rumpun-rumpun bambu tidak dapat dilakukan
karena rendahnya kemampuan usaha petani. Hal tersebut menyebabkan tidak teraturnya
pertumbuhan bambu, dan tingginya jumlah seresah daun bambu yang dihasilkan dapat
menekan pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Berdasarkan kondisi pertanaman bambu
yang ada, peningkatan produktivitas lahan dapat dilakukan melalui pengomposan seresah
daun bambu dan peningkatan bahan organik tanah, pemanfaatan tumbuhan bawah
untuk pakan ternak dan obat, serta pengaturan kombinasi jenis dan jarak tanam.
Kata kunci: Pertanaman Bambu, Agroforestri, Gigantochloa apus Kurz

A. PENDAHULUAN
Bambu telah dikenal dan dijadikan sebagai salah satu jenis nasional hasil
hutan bukan kayu (HHBK) selain gaharu, rotan, madu, ulat sutera dan beberapa
jenis HHBK lainnya (Peraturan Menteri Kehutanan No: P.35/Menhut-II/2007).
Selain sebagai produk unggulan HHBK nasional, bambu juga merupakan salah
satu tanaman pendukung yang direkomendasikan dalam kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan (RHL) (Peraturan Menteri Kehutanan No: P.22/Menhut-V/2007).
Di Pulau Lombok, sebaran bambu hampir merata di seluruh kabupaten. Sebaran
bambu tersebut mencapai luasan total 2.365 ha dengan potensi sebanyak
4.257.000 batang (Markum et al., 2007). Dengan pengelolaan yang baik, potensi
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bambu yang ada tersebut dapat dijadikan lahan usaha dan sumber pendapatan
yang bernilai ekonomis bagi para petani di wilayah ini.
Di Desa lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
penanaman bambu telah dilakukan secara turun-temurun, dengan manfaat
ekonomi yang telah dirasakan dari generasi ke generasi. Penanaman bambu di
desa ini dilakukan secara tradisional dengan intensitas pengelolaan yang
terbatas, adapun pendapatan dari bambu digunakan sebagai tambahan
pendapatan pada musim bera yaitu pada saat tanaman semusim atau buahbuahan tidak berproduksi. Penanaman bambu umumnya dilakukan dengan jarak
tanam yang tidak teratur, baik dikombinasikan ataupun tidak dengan tanaman
lainnya. Sementara itu, pemilihan lokasi tanam, jenis bambu dan jenis tanaman
pendampingnya baik berupa tanaman kehutanan, tanaman buah-buahan
maupun tanaman semusim disesuaikan dengan ketersediaan modal usaha atau
tenaga yang terbatas.
Adanya kombinasi penanaman bambu dengan tanaman lainnya, adanya
pengaturan ruang dan waktu dalam budidaya, serta pengelolaan lahan
berkelanjutan yang disesuaikan dengan kearifan setempat dapat dikategorikan
sebagai agroforestri. Suatu sistem agroforestri perlu mempunyai ciri-ciri adanya
peningkatan produktivitas lahan, keberlanjutan hasil dan penerimaan
masyarakat dalam penerapannya (Nair, 1993). Dari sisi peningkatan produktivitas
lahan, meskipun penutupan tajuk bambu dan seresah daun bambu serta
perakaran bambu yang ekstensif dapat merugikan tanaman lainnya, namun
dengan pengelolaan yang baik, penanaman bambu dapat meningkatkan
pendapatan petani dengan tetap mempertahankan produktivitas tanaman lain
yang penanamannya dikombinasikan dengannya. Untuk mendukung upaya
pengelolaan yang baik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan
rekomendasi pertanaman bambu dalam agroforestri yang lebih produktif, baik
pertanaman bambu sebagai tanaman monokultur, maupun pertanaman
kombinasi antara bambu dengan tanaman lainnya.
B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu
Penelitian dilakukan di Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur. Penelitian dilakukan selama satu tahun, yaitu dari Bulan Maret
2010 sampai Bulan Maret 2011.
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Gambar 1. Peta Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (Sumber:
maps.google.co.id)

2. Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu: rumpun bambu Apus
(Gigantochloa apus Kurz), sample seresah dan sampel rumput, serta bahan
pembuatan herbarium. Adapun alat yang digunakan, yaitu: meteran roll, galah
pengukur tinggi, milimeter block, karung, timbangan, counter, clinometer,
kompas, alat pangkas dan potong, kuisioner serta alat tulis kantor.
3. Metode kegiatan
Kegiatan yang dilakukan, meliputi: wawancara dengan petani
pembudidaya bambu apus di Desa Lenek, pengukuran lapangan dan identifikasi
jenis tumbuhan bawah. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap
sejumlah 23 petani yang tercatat mengusahakan lahannya dengan pertanaman
bambu dalam agroforestri di Desa Lenek Daya. Wawancara ditujukan untuk
menggali karakteristik pertanaman dan pendapatan yang dihasilkan dari bambu
bagi responden.
Pengukuran lapangan dilakukan di plot-plot penelitian. Pengukuran
dilakukan selama musim hujan, meliputi: jumlah batang, luas rumpun, jumlah
tunas dan luas penutupan tajuk bambu, serta pengukuran biomasa tumbuhan
bawah dan seresah. Pengukuran dilakukan per bulan selama empat bulan.
Sementara itu, identifikasi jenis-jenis rumput yang ditemukan di masing-masing
plot penelitian dilakukan Laboratorium Biologi Universitas Mataram.
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4. Rancangan Penelitian
Plot penelitian masing-masing berukuran 4x12 m. Setiap plot
ditempatkan secara purposive pada unit-unit lahan yang berbeda yang mewakili
tiga rentang kelerengan lapangan, yaitu: kurang dari 30 o (setara kelas
kelerengan kurang dari 66%, umumnya berupa lahan budidaya cukup produktif
untuk tanaman pertanian lahan kering), 30-45o (setara kelas kelerengan 66-100%,
umumnya tanaman pertanian musiman sangat terbatas dan mulai terbentuk
kombinasi penanaman dengan pohon) dan kelerengan lebih dari 45 o (setara
kelas kelerengan >100%, budidaya tanaman pertanian semusim tidak dilakukan).
Sementara itu, luas penutupan bambu di dalam plot penelitian meliputi tiga
rentang, yaitu kurang dari 50% (kategori rendah), 50-75% (kategori sedang) dan
lebih dari 75% (kategori tinggi). Penggunaan ketiga rentang penutupan bambu
tersebut mewakili rentang penutupan bambu secara umum berdasarkan
pengamatan visual di unit lahan di mana plot penelitian ditempatkan.
Karakteristik plot penelitian dan unit lahannya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik plot penelitian dan unit lahannya
Kategori penutupan
Plot
bambu
1

Rendah

2

Sedang

3

Tinggi

1

Rendah

2

Sedang

3

Tinggi

1

Sedang

2

Sedang

3

Tinggi

Karakteristik unit lahan di mana plot penelitian ditetapkan
Kelerengan <30o
Bambu ditanam sebagai pagar; Terdapat penanaman tanaman
semusim; Terdapat penyiapan lahan berupa pencangkulan.
Kombinasi penanaman bambu, pohon, palm dan bambu; Tidak
terdapat penyiapan lahan.
Tidak ada penanaman tanaman semusim; Kombinasi penanaman
bambu dengan kayu-kayuan; Tidak terdapat penyiapan lahan.
Kelerengan 30-45o
Bambu ditanam sebagai pagar; Lahan berbatuan lahar. Tidak
dikelola. Tidak ada penanaman tanaman semusim; Tidak
terdapat penyiapan lahan.
Bambu ditanam pada teras; Kombinasi bambu dengan pakan
ternak; Lahan tidak dikelola.
Bambu ditanam tanpa pola; Lahan tidak dikelola; Kombinasi
penanaman dengan pakan ternak.
Kelerengan > 45o
Bambu ditanam dalam jalur berjarak 6 m; Lahan berteras,
kombinasi penanaman tanaman kayu-kayuan; Tidak terdapat
penyiapan lahan.
Bambu ditanam dalam jalur 6 m; Lahan berteras, terdapat
penanaman kayu-kayuan; Tidak terdapat penyiapan lahan.
Bambu ditanam dalam jalur berjarak 6 m; Lahan berteras;
Terdapat penanaman tanaman kayu-kayuan; Tidak terdapat
penyiapan lahan.

Keterangan: Pada kelerengan > 45o, penutupan bambu pada rentang sedang dan
tinggi, tidak ditemukan rentang dengan kategori rendah
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5. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif. Data ditabulasikan dan dianalisis
secara deskriptif serta diuji menggunakan uji korelasi pada taraf kepercayaan
95%.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
a. Pola Tanam dan Nilai Pendapatan dari Pertanaman Bambu bagi Petani di
Desa Lenek Daya
Berdasarkan hasil wawancara (Tabel 2) diketahui bahwa kepemilikan
lahan rata-rata petani yang mengusahakan bambu di lahan miliknya yaitu
sebesar 0,92 ha dengan pendapatan dari lahan rata-rata Rp 485.652,00 per
bulan. Penanaman bambu oleh petani di lahan miliknya tersebut dapat
dilakukan dengan pola bagi lahan, yaitu menanam bambu terpisah dari tanaman
pertanian lainnya, atau menaman bambu hanya sebagai pagar. Selain pola
pembagian lahan tersebut, beberapa responden mengkombinasikan penanaman
bambu dengan tanaman kayu, buah-buahan dan/atau tanaman semusim secara
tidak berpola.
Tabel 2. Karakteristik responden, pola penanaman bambu, dan pendapatan
petani bambu

1,00 Pagar

mahoni, kelapa, singkong

Pendapatan
per luas
lahan
(Rp/bln/ha)
400.000
400.000

luas
Reslahan
ponden
(ha)
1

Pola Tanam
bambu

Tanaman lainnya

Pendapatan
(Rp/bln)

2

0,25 Pagar

kelapa, jagung

600.000

2.400.000

3

0,93 Pagar

kelapa, ubi jalar, mangga

100.000

107.527

4

0,80 Pagar

mahoni, kelapa, jati

400.000

500.000

5

1,00 Pagar

mahoni, kelapa, jati

400.000

400.000

6

0,40 Pagar

kelapa, mangga

600.000

1.500.000

7

0,40 Pagar

mahoni, jati, minden

400.000

1.000.000

8

0,14 Tidak berpola

mahoni, kelapa, jati

300.000

2.142.857

9

2,00 Tidak berpola

mahoni, kelapa, jati

400.000

200.000

10

0,50 Tidak berpola

kelapa, singkong, jati

300.000

600.000

11

0,60 Tidak berpola

kelapa, singkong, mangga

300.000

500.000

12

0,50 Tidak berpola

mahoni, ubi jalar, jati

400.000

800.000

13

0,60 Tidak berpola

mahoni, kelapa, mangga

400.000

666.667

14

0,70 Tidak berpola

mahoni, kelapa, kopi

400.000

571.429

15

0,50 Tidak berpola

kelapa, jati, kopi

710.000

1.420.000
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0,40 Tidak berpola

mahoni, kelapa, mangga

Pendapatan
per luas
lahan
(Rp/bln/ha)
400.000 1.000.000

17

1,50 Tidak berpola

mahoni, kelapa, ubi jalar, jati

760.000

506.667

18

2,00 Tidak berpola

singkong, jati, mangga

100.000

50.000

19

0,77 Tidak berpola

ubi jalar, mangga

400.000

519.481

20

0,60 Tidak berpola

mahoni, singkong, jati

700.000

1.166.667

luas
Reslahan
ponden
(ha)
16

Pola Tanam
bambu

Tanaman lainnya

Pendapatan
(Rp/bln)

21

1,50 Tidak berpola

mahoni, kelapa,jagung

400.000

266.667

22

2,00 Tidak berpola

mahoni, kelapa

400.000

200.000

23
Ratarata

2,00 Tidak berpola

mahoni, kelapa, ubi jalar

1.900.000

950.000

485.652

776.868

0,92

Rata-rata pendapatan dari penanaman bambu pola tanam pagar

414.286

901.075

Rata-rata pendapatan petani dari penanaman tidak berpola

516.875

722.527

Berdasarkan Tabel 2. diketahui pula bahwa pola penanaman bambu
secara umum terbagi dua, yaitu pola tanam pagar dan tidak berpola. Sementara
itu, pendapatan petani dari lahan rata-rata sebesar masing-masing Rp 414.286,00
per bulan untuk pola tanam pagar dan Rp 516.875,00 per bulan untuk
penanaman tidak berpola. Meskipun pendapatan bulanan dari penanaman
bambu tidak berpola lebih besar, namun pendapatan bulanan per ha lahan untuk
pola pagar menunjukkan nilai yang lebih besar yaitu sebesar Rp 901.075,00, di
mana penanaman tidak berpola sebesar Rp 722.527,00. Nilai pendapatan petani
dari penanaman bambu dengan pola pagar juga lebih tinggi daripada nilai
pendapatan rata-rata keseluruhan petani, yaitu sebesar Rp 776.868,00 per ha
per bulan. Hal tersebut, diduga berhubungan dengan lebih tingginya nilai
pendapatan yang diperoleh petani dari tanaman semusim dibandingkan
pendapatannya dari bambu atau tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan
dengan pola penanaman yang dikembangkan petani di unit lahannya masingmasing.
Meskipun beberapa penelitian terdahulu menunjukan dampak positif
secara ekologis dari penanaman bambu, namun dampak ekonomisnya bagi
petani di Desa Lenek Daya secara umum masih rendah (nilai rata-rata total
pendapatannya sebesar Rp 485.652,00 masih rendah dibandingkan Upah
Minimum Propinsi NTB yang diharapkan mencapai Rp 945.000,00 per bulan
pada tahun 2010). Penyebab rendahnya pendapatan petani dari lahan melalui
penanaman bambu dalam agroforestri, diantaranya adalah masih rendahnya
kemampuan usaha petani. Rendahnya kemampuan usaha petani tersebut dapat
terlihat dari peningkatan luas kepemilikan lahan yang tidak diiringi oleh
peningkatan pendapatan petani per bulan. Peningkatan luas lahan justru diiringi
oleh penurunan pendapatan bulanan petani per hektar lahannya (korelasi
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negatif secara signifikan pada kepercayaan 95%) seperti disajikan pada Tabel 3.
Terbatasnya kemampuan usaha petani tersebut diduga telah menyebabkan
lahan yang semakin luas cenderung semakin tidak mampu dikelola.
Tabel 3. Korelasi antara luas lahan dan pendapatan petani
Pearson Correlation Coefficients, N = 23
Prob > |r| under H0: Rho=0
Pendidik Luas lahan milik Pendapatan
an
(Rp/bln)
Pendidikan
Luas lahan milik
Pendapatan
(Rp/bln)
Pendapatan per
ha (Rp/bln/ha)
*

1,0000
-0,5891
0,0031*
-0,0082
0,9704
0,5620
0,0053*

-0,5891
0,0031*
1,0000
0,2556
0,2391
-0,6349
0,0011 *

-0,0082
0,9704
0,2556
0,2391
1,0000
0,2704
0,2121

Pendapatan
per ha
(Rp/bln/ha)
0,5620
0,0053*
-0,6349
0,0011*
0,2704
0,2121
1,0000

Signifikan pada taraf kepercayaan 95%

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa petani memanfaatkan
tambahan pendapatan dari bambu ketika budidaya tanaman semusim di musim
kering tidak dapat dilakukan. Sementara itu harga per batang bambu cukup
rendah. Harga bambu per batang cukup beragam tergantung jenis dan diameter
bambu. Sesuai hasil kegiatan wawancara, bambu apus dengan panjang 6 m
dijual seharga Rp 5.000,- sampai Rp 6.000,- per batang. Semakin banyak jumlah
batang bambu yang dihasilkanlah yang menyebabkan nilai jualnya meningkat.
Intensifikasi penanaman bambu dalam agroforestri berbasis bambu dalam hal ini
cukup penting, khususnya untuk meningkatkan pendapatan petani selama
musim kering.
b. Karakteristik Pertanaman Bambu di tingkat Tapak
Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa pertanaman bambu yang berbeda
oleh petani menyebabkan perbedaan jumlah batang bambu per rumpun yang
terukur dalam plot penelitian (luasan 48 m 2), yaitu bervariasi dari 17 – 111 batang.
Sementara itu, luas penutupan tajuk bambu pun bervariasi dari 28 – 85%.
Sementara itu, tanpa pengelolaan lahan, masa rumput yang terukur bervariasi
dari rata-rata 0,2 – 5,4 kg atau setara 0,04 - 1,13 ton per ha per bulan, masa
seresah daun bambu rata-rata dari 4 – 11,2 kg per bulan atau setara 0,8 - 2,3 ton
per ha per bulan dan penutupan tajuk bambu berkembang menjadi 31 – 89%
(perkembangan rata-rata 7% atau setara 3,36 m2 selama 5 bulan hujan). Selain
variabel tersebut tanpa pengelolaan rumpun yang baik, selama jangka waktu
pengamatan terdapat pula indikasi peningkatan rumpun bambu hingga
mencapai 60 tunas dalam satu rumpun. Dari hasil tersebut, dapat terlihat adanya
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tekanan yang tinggi dari produksi seresah dan penutupan tajuk bambu Apus
terhadap tanaman lainnya.
Tabel 4. Karakteristik pertumbuhan bambu di tingkat plot selama 5 bulan
pengamatan pada musim hujan

Plot

1
2
3
Ratarata
1
2
3
Ratarata

Penutupan
tajuk awal
Masa Rumput
Jml
Luas
Penutupan
(%)
selain Bambu*)
Jml
Ba- rumpun
Tajuk akhir
anakan
tang
(%)
(%)
Rata-rata
(kg)
Kelerengan < 30o
19
13
30
28
31
3.1
52
24
0
48
61
0.6
65
43
1
80
87
1.4
45

27

10

17
63
103

10
22
48

0
16
6

61

27

7

52

Masa
Seresah
Daun
Bambu*)
Rata-rata
(kg)
5.7
8.8
10.1

60

1.7

8.2

Kelerengan 30 - 45o
28
32
48
54
64
73

5.4
1.8
2.9

4
8.3
7.5

3.4

6.6

0.2
1.4
0.3

10.8
7.3
11.2

0.6

9.8

47

53
o

1
2
3
Ratarata
*)

68
66
111

16
23
46

8
60
3

82

28

24

Kelerengan > 45
56
65
73
81
85
89
71

78

Masa berat basah. Dihitung dari empat kali ulangan pengambilan dan penimbangan

2. Pembahasan
Pengelolaan lahan oleh petani di Desa Lenek Daya melalui agroforestri
adalah pengelolaan yang antisipatif terhadap karakteristik lahan. Tanah pasir di
lokasi penelitian rentan pencucian hara dan mempunyai kelerengan lahan,
beberapa diantaranya curam hingga sangat curam, yang memperburuk
kesuburan dan ketersediaan air (lengas tanah). Pengelolaan intensif tanah-tanah
pasir tersebut membutuhkan biaya yang tinggi. Pada kondisi demikian, secara
turun temurun petani membudidayakan bambu untuk mempertahankan hasil
lahan pada ketersediaan air irigasi yang terbatas dan melakukan penanaman
tanaman semusim pada lahan yang lebih subur pada musim hujan dengan biaya
minimal terkait rendahnya kemampuan usaha yang dimiliki.
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Secara umum diketahui bahwa pengelolaan lahan yang dilakukan petani
cukup efisien dalam mempertahankan pendapatan dari lahan. Namun
pengelolaan lahan tersebut akan berproses dalam jangka waktu yang lama jika
akan menuju suatu pengelolaan lahan yang lebih lebih ekonomis. Berdasarkan
hasil wawancara, nilai ekonomis bambu masih rendah. Meskipun produktivitas
lahan yang lebih tinggi dihasilkan dari penggunaan lahan yang lebih besar untuk
tanaman semusim, namun keterbatasan modal usaha di tengah keterbatasan
sumberdaya air dan lahan yang dihadapi petani tidak mampu memberikan hasil
lahan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Pada musim kering, pendapatan
petani sangat ditentukan oleh nilai produksi bambu yang masih rendah.
Kondisi pengusahaan lahan yang ditemukan di lokasi penelitian sangat
umum ditemui pada sistem pengelolaan lahan berbasis bambu. Belcher (1995)
menyatakan bahwa budidaya bambu sangat erat hubungannya dengan
masyarakat miskin di mana bambu meskipun ketersediaannya cukup luas,
seperti di India maupun di Cina, namun keberadaannya bersifat alami di hutan
atau dibudidayakan dengan mudah dan murah sehingga nilai jualnya rendah.
Kondisi ini tidak cukup mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang
mengusahakannya. Blowfield, Boa dan Chandrashekara (1995) menyatakan
bahwa bambu jarang dipergunakan sebagai sumber pendapatan utama petani.
Pada kondisi demikian, budidaya bambu lebih dilakukan secara tidak intensif,
rendah modal, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan dilakukan
pada lahan-lahan marjinal.
a. Pengomposan Seresah Daun Bambu dan Peningkatan Bahan Organik Tanah
Jumlah seresah bambu cukup besar, sehingga bila tidak ditangani dengan
baik akan menutupi tumbuhan di bawah maupun di sekitar rumpun bambu.
Daun bambu sulit terurai melalui proses mekanis di alam (O’Cornor et al., 2000).
Dekomposisi 95% seresah bambu terjadi selama 28 bulan (Singh dan Singh,
1999), dan dekomposisi penuhnya secara alami selama 36 bulan (Christanty,
Mailly dan Kimmins, 1996). Dengan demikian, pengomposan diperlukan dalam
pemanfaatan seresah daun bambu untuk meningkatkan bahan organik tanah.
Setyorini, Saraswati dan Anwar (2006) menyatakan bahwa berbagai teknik
pengkomposan secara mikrobiologi maupun secara anaerob telah tersedia dan
dapat dilakukan untuk berbagai bahan, seperti daun-daunan, jerami, alang-alang,
rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung, sulur, carang-carang maupun
kotoran hewan.
Secara sederhana petani membenamkan seresah daun bambu dalam
pengolahan lahan. Susanto, Suwardi dan Murniati (2005) menyatakan seresah
daun bambu tidak memberikan pengaruh negatif terhadap tanaman semusim
jika digunakan sebagai media tumbuh. Namun demikian, meskipun penimbunan
seresah daun bambu dalam pengolahan lahan merupakan cara yang mudah dan
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murah dalam memanfaatkan seresah daun bambu sebagai bahan organik,
namun cara ini tidak efektif mengingat dampaknya cukup lama.
Sementara itu, beberapa jenis rumput dari family Fabaceae
(Leguminosae) yang ditemukan di bawah dan sekitar rumpun bambu, yaitu
Calopogonium mucunoides dan Aeschynomene americana dapat dipergunakan
secara langsung sebagai pupuk hijau. Jenis-jenis legume dalam fungsinya sebagai
cover crops, diantaranya Atylosia scarabaeoides, Centrosema pubescens,
Calopogonium mucunoides dan Pueraria phaseoloides, selain mampu
memperbaiki sifat fisik tanah juga meningkatkan kandungan nutrisi tanah dan
memperbaiki sirkulasinya (Dinesh et al., 2003). Sementara itu, Alazard (1990)
menyatakan bahwa penggunaan jenis legume seperti Aeschynomene, mampu
meningkatkan aktifitas nitrogenesis tanah untuk mendukung pertumbuhan
tanaman.
Dengan penambahan pupuk hijau maka kesuburan tanah pasir dapat lebih
ditingkatkan, diantaranya dengan adanya peningkatan hara tanah. Peningkatan
produktifitas lahan melalui peningkatan bahan organik tanah dapat pula
dilakukan melalui pupuk kandang dan pemulsaan. Pupuk kandang mempunyai
kandungan hara yang lengkap dan dapat meningkatkan hara tanah, sedangkan
mulsa selain dapat menjadi sumber hara tanah juga mampu mengurangi
penyinaran langsung matahari yang meningkatkan evaporasi tanah. Pemberian
bahan organik tanah mampu meningkatkan kesuburan tanah, namun perannya
dalam meningkatkan ketersediaan air dan pencegahan kehilangan hara akibat
pencucian hara melalui infiltrasi sangat tergantung pada adanya manipulasi
terhadap fraksi pasir tanah. Sementara itu, peran bahan organik dalam
mempengaruhi sifat fisik tanah dan meningkatkan kemampuan tanah dalam
menyimpan air tidak cukup efektif karena dampaknya jangka panjang.
Berdasarkan karaktersitik lahannya, peningkatan bahan organik tanah
dalam fungsinya untuk meningkatkan kesuburan lahan yang secara lebih cepat
meningkatkan produktifitas lahan secara keseluruhan dapat dilakukan pada
lahan-lahan berpasir yang landai. Lahan-lahan tersebut umumnya lebih
produktif, di mana petani mengembangkan penanaman tanaman semusim.
Melalui peningkatan kesuburan tanah diharapkan hasil panen tanaman semusim
selama musim hujan dapat lebih ditingkatkan, demikian juga dengan
pertumbuhan dan hasil panen bambu yang terutama diperuntukan untuk
memperoleh hasil selama musim kering.
b. Pemanfaatan Tumbuhan Bawah untuk Pakan Ternak dan Tumbuhan Obat
Secara sederhana melalui pemberian kompos, pupuk hijau atau
pemulsaan, kesuburan tanah pasir dapat ditingkatkan. Namun demikian,
pengaturan air irigasi pada tanah pasir perlu pengkajian lebih lanjut, khususnya
terkait faktor-faktor suhu, hujan, infiltrasi dan evapotransipirasi yang secara
langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kebutuhan air irigasi.

101

Introduksi teknologi budidaya bambu perlu mempertimbangkan kemampuan
usaha petani. Peningkatan nilai ekonomis lahan perlu didukung oleh bantuan
peningkatan kemampuan usaha dan introduksi teknologi-teknologi yang
meningkatkan nilai ekonomi per batang bambu, sehingga nilai ekonomi bambu
yang hanya sebagai cara untuk mempertahankan pendapatan di musim kering
bisa berubah menjadi cara untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan secara
keseluruhan dan lebih berkelanjutan.
Tidak semua petani mempunyai bagian lahan yang produktif. Berdasarkan
hasil wawancara, terdapat petani yang menggantungkan lahannya hanya dari
bambu. Pada petani seperti ini, introduksi teknologi yang meningkatkan nilai
ekonomis per batang bambu tersebut sangat perlu diberikan. Pada petani
seperti ini, diversifikasi hasil lahan, diantaranya dengan pengembangan ternak
(pakan ternak), buah-buahan atau bantuan usaha kecil berupa pengembangan
tumbuhan obat dapat pula dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 41 jenis rumput yang tumbuh di
bawah dan di sekitar rumpun bambu. Beberapa jenis rumput, yaitu
Calopogonium mucunoides dan Aescynomene americana yang termasuk family
Fabaceae merupakan pupuk hijau. Sembilan jenis rumput berpotensi sebagai
tumbuhan obat, diantaranya: Emilia sonchifolia (Asteraceae), Zingiber zerumbert
(Zingiberaceae), Sida acuta (Malvaceae) dan Wedellia biflora (Asteraceae). Satu 1
jenis dapat berfungsi sebagai bahan insektisida, yaitu Gloriosa superba
(Liliaceae). Jenis-jenis rumput yang berpotensi sebagai obat dan pupuk hijau
disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis-jenis Rumput yang ditemukan dalam Plot Penelitian
Plot

Nama jenis/famili/pemanfaatan
Kelerengan < 30o

1

1. Gendang gendis (Dipteracanthus repens) – Acanthaceae
2. Bambu-bambuan (Oplimenus composites) – Poaceae
3. Senggini (Wedellia biflora) – Asteraceae-Tumbuhan Obat
4. Tokek (Ischaemum muticum) – Poaceae
5. Sarang katak (Torenia violacea) – Scrophulariaceae

2

1. Lempuyang (Zingiber zerumbert) – Zingiberaceae –Tumbuhan obat
2. Pakis urip (Christella sp.) – Thelypteridaceae

3

1. Lempuyang (Zingiber zerumbert) – Zingiberaceae – Tumbuhan obat
2. Pakis urip (Chrystella sp.) – Thelypteridaceae
Kelerengan 30-45o

1
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1. Gangsing (Sida acuta) – Malvaceae -tumbuhan obat

Plot

Nama jenis/famili/pemanfaatan
Kelerengan < 30o
2. Bebelut (Aescynomene americana) – Fabaceae-Pupuk Hijau
3. Kekeras (Borreria laevis) – Rubiaceae
4. Jeranggat (Erigeron sumatrensis) – Asteraceae
5. Dulang Mas (Ludwigia linifolia) – Onagraceae
6. Bebau (Hyptis suaveolens) –Lamiaceae-Tumbuhan obat
7. Sesadep (Commelina diffusa) – Commelinaceae
8. Lendang (Saciolepis indica) - Poaceae
9. Teteki (Cyperus polystachyos) – Cyperaceae

2

1. Kedelai anjuk (Centrosema pubescens) – Fabaceae
2. Elang (Spermacoce confusa) - Rubiaceae
3. Alang-alang (Imperata cylindrica) – Poaceae
4. Gegunungan (Hyptis pectinata) – Lamiaceae.
5. Jeranggat (Erigeron sumatrensis) – Asteraceae
6. Bebelut (Aescynomene americana) – Fabaceae
7. Tokek (Axonopus compessus) – Poaceae
8. Kedelai liar (Calopogonium mucunoides) – fabaceae
9. Gendang gendis (Dipteracanthus repens) - Acanthaceae
10. Lelipun (Emilia sonchifolia) – Asteraceae-Tumbuhan obat
11. Lelendang (Saciolepis indica) – Poaceae
12. Domba (Ageratum conyzoides) – Asteraceae-Tumbuhan obat
13. Sesembung (Blumea lacera) – Asteraceae-Tumbuhan obat
14. Pepatik (Euphorbia hirta) – Euphorbiaceae-tumbuhan obat
15. Sarang katak (Torenia violacea) - Scrophulariaceae
16. Tempulut (Urena lobata) – Malvaceae

3

1. Kecapung (Lindernia ciliata) – Schropulariaceae
2. Alang-alang (Imperata cylindrica) – Poaceae
3. Bebelut (Aescynomene americana) – Fabaceae
4. Elang (Spermacoce confusa) - Rubiaceae
5. Kedelai anjuk (Centrosema pubescens) – Fabaceae
6. Leletuk (Tridax procumbens) – Asteraceae-Tumbuhan obat
7. Teteki (Cyperus kyllingia) – Cyperaceae.
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Plot

Nama jenis/famili/pemanfaatan
Kelerengan < 30o
8. Kekeras (Spermacoce confusa) – Rubiaceae
9. Kesembung (Blumea lacera) – Asteraceae-tumbuhan obat
10. Putri malu (Mimosa invisa) – Mimosaceae
11. Bambu-bambuan (Oplimenus compositus) – Poaceae
Kelerengan > 45o

1

2

3

1.

Tetunggeng (Gloriosa superba) – Liliaceae -Insektisida

2.

Lelembrung (Lygodium circinatum) – Schizaeaceae

3.

Lelipun (Emilia sonchifolia) – Asteraceae

1.

Gegadang (Paspalum conjugatum) – Poaceae

2.

Teteki (Cyperus kyllingia) – Cyperaceae

1.

Bambu-bambuan (Oplimenus compositus) – Poaceae

2.

Pakis (Christella sp.) – Thelypteridaceae.

3.

Lelipun (Emilia sonchifolia) – Asteraceae

Pada tanah yang tidak mampu dimanfaatkan secara produktif untuk
tanaman semusim, petani dapat memanfaatkan jenis-jenis rumput tersebut
untuk pakan ternak atau sebagai obat. Adaptabilitas yang cukup tinggi dari
rumput tersebut terhadap bambu menunjukkan bahwa budidayanya cukup
mudah. Pemberian kompos dan pengurangan seresah daun bambu perlu
dilakukan setiap bulan pada awal tanam agar seresah tidak secara langsung
menutup rumput yang sedang ditanam.
Penggunaan keempat jenis rumput yang berpotensi sebagai tumbuhan
obat yang disebutkan sebelumnya telah cukup dikenal dan mendapatkan
perhatian yang cukup luas dalam berbagai penelitian. Pengembangannya secara
ekonomis untuk tujuan industri rumah tangga sangat mungkin dilakukan. Karou
et al. (2007) menyatakan bahwa secara saintifik telah terbukti bahwa kandungan
alkaloids pada Sida acuta mempunyai khasiat obat demam, sakit kepala dan
pengobatan infeksi. Hasballah, Murniana dan Al Azhar (2006) menyatakan
bahwa Wedelia biflora mampu berakhasiat sebagai obat anti bakteri dan jamur.
Chiena et al. (2008) menyatakan bahwa Zingiber zerumbert mempunyai khasiat
sebagai obat penyembuh luka bakar. Sementara itu, Shylesh dan Padikkala
(2000) menyatakan bahwa Emilia sonchifolia dapat dipergunakan sebagai bahan
anti tumor.
c. Pengaturan Kombinasi Jenis dan Jarak Tanam
Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa agroforestri berbasis
bambu umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan usaha
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pertanian yang rendah dan identik dengan kemiskinan di tengah masyarakat.
Sementara itu, dampak penting penanaman bambu secara ekologis belum
mampu diimbangi oleh peningkatan nilai ekonomis (produktivitas) lahan. Pada
tanah pasir dengan kesuburan tanah rendah dan ketersediaan air terbatas, nilai
ekonomi pengusahaan agroforestri berbasis bambu sangat ditentukan oleh
faktor pengelolaan lahan, berupa peningkatan kesuburan lahan dan pengaturan
air irigasi.
Kedua upaya tersebut berdampak jangka panjang terutama pada bagian
lahan berpasir yang curam, di mana upaya peningkatan kesuburan lahan dan
pengaturan air irigasi sangat sulit dilakukan. Pada lahan-lahan curam, pemilihan
jenis-jenis yang adaptif terhadap tanah kurus hara dan tahan kekeringan dapat
menjadi alternatif pilihan. Jenis-jenis pohon umumnya tahan kekeringan dan
mampu tumbuh baik pada lahan curam. Pada kondisi demikian, kombinasi pohon
dengan bambu sebagai bagian peningkatan hasil lahan dapat dilakukan,
meskipun hasil lahan diperoleh dalam rentang tahun tertentu, misalnya 5-7 tahun
untuk jenis-jenis pohon cepat tumbuh. Jenis-jenis cepat tumbuh umumnya
merupakan jenis intoleran (tidak tahan naungan) sehingga pengaturan jarak
tanam antara bambu dengan jenis-jenis pohon intoleran perlu dilakukan untuk
meningkatkan diversitas hasil lahan.
Pengaturan jarak tanam berbeda untuk tiap jenis bambu, jenis tanaman
pertanian yang dikombinasikan dan karakteristik lahan di mana agroforestri
berbasis bambu diterapkan. Divakara et al. (2001) menyatakan bahwa dalam
agroforestri berbasis bambu yang mengkombinasikan bambu dengan tanaman
pertanian, tanaman pertanian ditanam 8-9 meter dari rumpun bambu. Selain itu,
pengurangan kanopi bambu perlu dilakukan. Pengurangan kanopi bambu selain
akan mengurangi penaungan juga akan membatasi persebaran akar di
bawahnya.
D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan
Pertanaman bambu oleh petani di Desa Lenek Daya dilakukan melalui pola
bagi lahan (umumnya bambu dijadikan tanaman pagar) dan pola penanaman
kombinasi dengan tanaman kayu, buah dan tanaman semusim. Pertanaman
bambu Apus yang dilakukan petani masih memberikan pendapatan yang rendah,
hal tersebut terkait rendahnya kemampuan usaha petani.
Pertumbuhan bambu baik penutupan tajuk, pertumbuhan tunas dan
jumlah seresah yang dihasilkan cukup tinggi. Hal tersebut dapat menekan
pertumbuhan tanaman semusim di sekitarnya. Upaya-upaya peningkatan
produktivitas lahan dengan pemanfaatan bambu dalam agroforestri perlu
dilakukan, diantaranya dengan pengomposan seresah daun bambu dan
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peningkatan bahan organik tanah, pemanfaatan tumbuhan bawah untuk pakan
ternak dan obat, serta pengaturan kombinasi jenis dan jarak tanam.
2. Rekomendasi
a.

b.

c.

Pada pertanaman bambu pada lahan datar hingga landai di mana
penanaman tanaman semusim dapat dilakukan, perlu dilakukan
peningkatan kandungan bahan organik tanah baik melalui pemanfaatan
kompos seresah daun bambu, pemupukan dengan pupuk hijau,
pemupukan dengan pupuk kandang atau dengan pemulsaan. Hal tersebut
perlu dilakukan mengingat secara umum karakteristik lahan di lokasi
penelitian mempunyai kesuburan yang rendah. Jenis-jenis rumput legume
yang ditemukan di lokasi penelitian dapat pula digunakan sebagai cover
crops, yaitu: Calopogonium mucunoides dan Aeschynomene Americana.
Pemanfaatan tumbuhan bawah sebagai pakan ternak atau tumbuhan obat
perlu dikembangkan terutama pada lahan yang tidak produktif di bawah
dan di sekitar tajuk bambu. Beberapa tumbuhan berkhasiat obat yang
potensial, diantaranya: Emilia sonchifolia (Asteraceae), Zingiber zerumbert
(Zingiberaceae), Sida acuta (Malvaceae) dan Wedellia biflora (Asteraceae).
Satu 1 jenis rumput yang ditemukan dapat berfungsi sebagai bahan
insektisida, yaitu Gloriosa superba (Liliaceae). Sementara itu, untuk
menekan dampak negatif akumulasi seresah daun bambu terhadap
tumbuhan bawah dapat dilakukan melalui pembersihan lahan setiap bulan
sekali.
Pada lahan agak curam (kelerengan 30-45%) hingga curam (kelerengan >
45%), perlu pengaturan jarak tanam. Jarak tanam antar jalur bambu perlu
dibuat selebar 8-9 m. Sementara itu, jarak tanam antar bambu dalam 1 jalur
selebar 6 m (mengadopsi pertanaman jalur yang ada). Pengaturan tersebut
ditujukan untuk menekan penaungan tajuk bambu terhadap semai
tanaman kayu-kayuan dan buah serta tanaman semusim di bawahnya. Pada
lahan-lahan curam yang rentan mengalami longsor, perlu dilakukan
penterasan lahan di mana bambu dapat dijadikan sebagai tanaman penguat
teras.
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