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Tak kalah pentingnya bagi pengelolaan hutan yang lestari adalah pengembangan potensi pariwisata.
Kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi ekowisata yang perlu
dikembangkan, khususnya Taman Nasional Komodo yang memiliki beberapa destinasi wisata alam baik
berupa ekowisata dan wisata bahari. Jangan dilupakan pula, pemeliharaan kondisi biofisik bagi satwa
endemik sehingga keberadaan satwa tersebut dapat lestari.

KURA-KURA
LEHER ULAR ROTE:
bransonswildworld.com

Pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang
sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Konsep pembangunan tersebut sedikit banyak memiliki
kemiripan dengan teori ekonomi hijau (green economy) yang menitikberatkan keseimbangan antara
pembangunan dan kelestarian lingkungan. Beberapa upaya untuk mengimplementasikan teori tersebut
pada sektor kehutanan dilakukan melalui program pengurangan emisi karbon dan pengembangkan
potensi sumberdaya hutan yang bersifat terbarukan (renewable). Komoditas hasil hutan bukan kayu
(HHBK) perlu terus dikembangkan karena memiliki manfaat ekonomis sekaligus ekologis. Masyarakat
dapat mengolah HHBK guna meningkatkan kesejahteraannya, dan pengembangan HHBK sekaligus
merupakan salah satu usaha konservasi air.
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Pendahuluan
Penelitian pendahuluan habitat kura-kura leher
ular rote di Pulau Rote sudah mulai dilakukan sejak
tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan dari
sebelas danau yang disurvei, hanya ada dua danau
yaitu Danau Ledulu dan Peto yang masih layak
sebagai habitat kura-kura leher ular rote (Kayat
dkk., 2010). Kemudian pada tahun 2012 dilakukan
penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh
karakteristik habitat kura-kura leher ular rote guna
mendukung konservasi satwa tersebut secara in situ
dan hasil penilaian habitat pada tahun 2015
ditemukan satu danau lagi yang layak sebagai
habitat kura-kura leher ular rote, yaitu Danau
Lendeoen (Kayat dkk., 2015). Ketiga danau yang
masih baik tersebut mempunyai peluang sebagai
tempat konservasi di habitat alaminya atau
konservasi in situ. Imansyah (2010)
mengemukakan strategi terbaik pelestarian
sumberdaya hayati dalam jangka panjang adalah
dengan melindungi populasi dan komunitas alami
di habitat aslinya (in situ conservation). Namun
adakalanya pilihan ini kurang berhasil karena
habitat mulai terkena dampak kegiatan manusia,
kondisi populasi sisa yang terlalu kecil atau hanya
dijumpai di luar kawasan-kawasan yang dilindungi.

Dengan demikian perlu suatu pengelolaan secara
khusus demi kelestarian spesies kura-kura leher
ular rote dan habitatnya.
Tu j u a n p e n e l i t i i n i a d a l a h u n t u k
mendeskripsikan pro l habitat alami kura-kura
leher ular rote di Pulau Rote yang masih layak
sebagai calon lokasi reintroduksi dan peluang
pengelolaannya di masa yang akan datang.
Pengumpulan dan Analisa Data
Penelitian ini dilakukan di Danau Peto, Ledulu,
dan Lendeoen, pada tahun 2012 dan 2015.
Penelitian dilakukan melalui survei karakteristik
habitat pada beberapa danau yang dahulu
merupakan habitat alami kura-kura leher ular rote.
Penilaian habitat kura-kura leher ular rote
dilakukan dengan cara observasi beberapa
komponen habitat yang ideal. Beberapa komponen
habitat yang idealnya ada pada habitat kura-kura
leher ular rote adalah pakan, air, pelindung, dan
ruang. Berbagai jenis pakan kura-kura leher ular
rote adalah ikan, anak katak, cacing, dan berbagai
jenis serangga air. Ketersediaan air baik selama
musim hujan maupun musim kemarau menjadi
kebutuhan vital yang harus ada di habitat alaminya.
Pelindung yang ada di habitat alami kura-kura leher
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Gambar 1. Peta Danau Ledulu (Sumber : Kayat dkk., 2010)

ular rote bisa berupa tumbuhan air dan atau
tumbuhan yang tumbuh di dalam badan air atau di
pinggir danau, sedangkan ruang adalah adanya
ketersediaan ruang bagi tumbuh dan
berkembangbiaknya kura-kura leher ular rote.
Observasi terhadap beberapa komponen habitat
tersebut di atas dilakukan pada semua lokasi yang
diduga sebagai habitat alami kura-kura leher ular
rote yang ada di Pulau Rote.
Data yang diperoleh berdasarkan hasil survei
kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif
kuantitatif.
Hasil dan Pembahasan
Pro l Danau Ledulu, Peto, dan Lendeoen
Secara administrasi Danau Ledulu berada di
Desa Daiama, Kecamatan Landuleko. Danau
Lendeoen berada di Desa Deaurendale,
Kecamatan Landuleko, sementara itu Danau Peto

Gambar 2. Kondisi Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Danau Ledulu
(Sumber : Kayat dkk., 2010)

berada pada dua wilayah desa yaitu Desa Maubesi
dan Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah.
Ketiga danau tersebut berada di wilayah
Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.
Hasil wawancara dengan masyarakat
menunjukan bahwa Danau Ledulu, Peto, dan
Lendeoen berada di luar kawasan hutan dan berada
di atas lahan hak milik masyarakat. Danau Ledulu
merupakan milik Charles Matara, Danau
Lendeoen milik Nehemia Lela Ama, sedangkan
Danau Peto milik dua marga yaitu Pellokila dan
Ambesa.
Hasil survei Kayat dkk. (2012) menunjukkan
Danau Ledulu memiliki luas sekitar 7,6 ha. Danau
Ledulu seluruhnya dikelilingi oleh hutan sekunder,
dan di bagian barat dibatasi oleh tebing yang cukup
tinggi sepanjang sisi barat danau (Gambar 1). Pada
badan Danau Ledulu banyak tumbuhan yang
toleran terhadap genangan air (Gambar 2). Airnya
memiliki pH sekitar 6-7, dan karena jernih sehingga
tidak dilakukan pengukuran kekeruhan. Tumbuhan
air di Danau Ledulu didominasi oleh tiga jenis yaitu
hydrilla (Hydrilla verticillata), anabaena (Lemna
sp.), dan tunjung (Nymphaea lotus L.) dengan nilai
INP berturut-turut sebesar 92,0%, 89,9%, dan
33,5%, sedangkan tifa (Typha angustifolia)
walaupun secara keseluruhan tidak mendominasi
kawasan Danau Ledulu namun pada beberapa
tempat mengelompok cukup banyak sehingga

sepertinya dominan pada daerah tertentu. Potensi
pakan kura-kura yang ada di Danau Ledulu adalah
ikan gabus, anak katak, nila, botok, dan lele. Namun
jika sudah besar ikan gabus merupakan ancaman
serius bagi kura-kura karena berpotensi sebagai
predator.
Habitat selanjutnya yang masih alami adalah
Danau Peto. Pada bagian timur Danau Peto
dibatasi oleh sawah dan mamar, dan bagian utara
dibatasi oleh sawah dan hutan sekunder, bagian
barat dibatasi oleh sawah dan daratan semak
belukar, dan bagian selatan dibatasi oleh sawah
(Gambar 3).

Gambar 5. Peta Danau Lendeoen (Sumber : Kayat dkk., 2015)

Gambar 3. Peta Danau Peto (Sumber : Kayat dkk., 2012)

Pada saat musim hujan Danau Peto memiliki
luas permukaan air sekitar 77,48 ha. Danau Peto
memiliki air yang jernih dan pH 7. Potensi pakan
kura-kura yang ada adalah ikan beunteur, lele,
botok, impun, gabus, dan katak. Cover yang ada di
kawasan Danau Peto adalah tumbuhan berkayu
yang didominasi oleh jenis kayu putih (Melaleuca
cajuputi) dengan nilai INP 300 dan tumbuhan air
seperti tifa (Typha latifolia), hydrilla, tunjung, dan
lain-lain (Gambar 4). Kayu putih yang ada di Danau
Peto memiliki diameter rata-rata sebesar 36 cm

Gambar 4. Kondisi Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Danau Peto
(Sumber : Kayat dkk., 2012)
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dengan diameter paling besar mencapai 83 cm
(Kayat dkk., 2010). Ruang yang ada di sekitar
Danau Peto adalah persawahan yang ada di bagian
barat, selatan dan timur, sedangkan bagian utara
adalah tanah daratan.

Danau terakhir yang masih layak sebagai
habitat kura-kura leher ular rote adalah Danau
Lendeoen. Hasil survei Kayat dkk. (2015)
menunjukkan Danau Lendeoen memiliki luas
sekitar 30,5 ha. Danau Lendeoen memiliki air yang
jernih dan pH 7. Danau ini dikelilingi oleh hutan
sekunder, kebun masyarakat, dan di bagian barat
dibatasi oleh tebing (Gambar 5). Sama seperti
Danau Peto, Danau Lendeoen didominasi oleh
tumbuhan berkayu jenis kayu putih dan pada
bagian pinggir danau banyak ditumbuhi oleh
tumbuhan air, seperti tifa, hydrilla, tunjung, dan
lain-lain (Gambar 6). Potensi pakan yang ada di
Danau Lendoen adalah ikan nila, botok, dan udang.
Hasil observasi Kayat dkk. (2015), di beberapa

Gambar 6. Kondisi Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Danau Lendeoen
(Sumber : Kayat dkk., 2015)
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habitat kura-kura leher ular rote baik berupa danau,
mata air, maupun sungai yang berada di wilayah
Pulau Rote dari bagian barat sampai timur
menunjukkan bahwa sebagian besar dari habitat
kura-kura leher ular rote kondisinya sudah
menurun dinilai dari kesesuaian komponen habitat
yang ada di masing-masing habitat tersebut. Hanya
ketiga danau tersebut di atas yang masih memiliki
peluang sebagai habitat alami yang masih baik.
Namun diperlukan pembinaan habitat pada dua
danau yaitu Danau Ledulu dan Peto. Pembinaan
habitat yang diperlukan adalah dengan
menghilangkan spesies ikan predator yaitu ikan
gabus.
Saat ini di Danau Ledulu dan Peto sudah
berkembangbiak predator berupa ikan gabus,
padahal menurut masyarakat dahulu ikan gabus ini
tidak ada di kedua danau tersebut. Namun saat ini
hampir semua danau yang ada di Pulau Rote sudah
ada ikan gabus. Ikan gabus ini akan memakan
semua hewan yang berukuran kecil, bahkan
menurut cerita Bapak Yoseph Pello ikan gabus
didanau Peto bisa memakan keong mas yang
bercangkang keras. Keberadaan ikan gabus
dikhawatirkan akan mengganggu perkembangbiakan kura-kura leher ular rote jika suatu saat
dilepasliarkan di habitat tersebut.
Gabus sangat rakus memangsa ikan kecil-kecil,
sehingga bisa menghabiskan ikan-ikan yang
dipelihara di kolam, utamanya bila ikan peliharaan
itu masih berukuran kecil. Ikan gabus juga menjadi
spesies pengganggu nomor satu di Sulawesi dan
Irian Jaya karena mereka telah memusnahkan
spesies ikan asli. Sejak beberapa tahun yang lalu di
Amerika Utara, ikan ini dan beberapa kerabat
dekatnya yang sama-sama termasuk snakehead
shes diwaspadai sebagai ikan berbahaya, yang
dapat mengancam kelestarian biota perairan di
sana. Gabus ini bersifat buas dan invasif. Gabus
cepat meluas dan merusak keseimbangan alam
perairan yang ada (Anonim, 2015).
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Peluang Penetapan Tiga Danau Sebagai
Kawasan Ekosistem Esensial
Kawasan Danau Ledulu, Peto dan Lendeoen
berada di luar kawasan hutan konservasi. Ketiga
kawasan danau tersebut dapat diusulkan menjadi
kawasan ekosistem esensial yang ada di Kabupaten
Rote Ndao.Menurut Perdirjen No.
P. 8 / K S DA E / B P E 2 / K S A . 4 / 9 / 2 0 1 6 t e n t a n g
Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar
sebagai Kawasan Ekosistem Esensial, Kawasan
Ekosistem Esensial (KEE) adalah ekosistem di luar
kawasan hutan konservasi yang secara ekologis
penting bagi konservasi keanekaragaman hayati
yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang
berada di dalam dan di luar kawasan hutan.
Kawasan ekosistem esensial sangat berperan
penting dalam mendukung perlindungan
keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, dan
keanekaragaman genetik). Karena kawasan
tersebut melindungi terancamnya kawasan di luar
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
yang mempunyai keunikan baik spesies ora
maupun fauna.
Pengelolaan kawasan ekosistem esensial
dibutuhkan untuk menjamin terpeliharanya
kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta
pemanfaatan kawasan ekosistem esensial secara
berkelanjutan dalam rangka mencapai
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun
demikian diperlukan sosialisasi kepada masyarakat
agar memahami apa yang dimaksud dengan
kawasan ekosistem esensial dan apa keuntungan
dan kerugiannya bagi masyarakat setempat
Pemerintah dan stakeholder terkait seperti
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
dan Wildlife Conservation Society (WCS) perlu
membuat mekanisme insentif dan disinsentif yang
diberikan kepada masyarakat untuk
mempertahankan kelestarian kawasan tersebut
(Hermawan, 2015).

Pada kasus ini, ketiga danau merupakan hak
milik masyarakat secara pribadi maupun komunal.
Penetapan dan pengelolaan ketiga danau tersebut
sebagai kawasan ekosistem esensial jangan sampai
membatasi ruang gerak masyarakat dalam
memanfaatkan kawasan tersebut untuk
kepentingan sosial, budaya dan ekonomi mereka.
Sebagaimana diketahui ada beberapa aktivitas
masyarakat dalam memanfaatkan danau miliknya.
Pemilik Danau Ledulu dan Lendeoen beserta
masyarakat di sekitarnya biasa memanen ikan pada
musim kemarau, sekitar bulan Agustus sampai
November. Pada pihak lain, pemilik Danau Peto
selain memanen ikan pada musim kemarau juga
memanfaatkan air danau untuk pengairan sawah
mereka.
Kesimpulan
Karakteristik habitat kura-kura leher ular rote
pada Danau Ledulu, Peto, dan Lendeoen terdiri
dari adanya vegetasi hutan rawa, tumbuhan air, dan
fauna air sebagai sumber pakannya. Pro l habitat
alami kura-kura leher ular rote sangat penting
sebagai bahan pertimbangan jika akan dilakukan
pelepasliaran (restocking) ke habitat alaminya lagi
di masa yang akan datang. Penetapan ketiga danau
sebagai kawasan ekosistem esensial merupakan
salah satu alternatif konservasi in situ kura-kura
leher ular rote beserta habitatnya.
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tanahnya menghancurkan
dirinya sendiri.Hutan adalah paru-paru
negeri kita, memurnikan udara dan
memberi kekuatan baru
kepada orang-orang kita’
- Franklin D. Roosevelt -
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A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang
mempunyai ciri khas tersendiri karena terdiri atas
gugusan pulau yang tersebar di seluruh wilayah
Nusantara. Potensi sumberdaya alam kelautan
merupakan potensi terbesar Indonesia dengan
beragam nilai dan fungsi, antara lain nilai rekreasi
(wisata bahari), nilai produksi (sumber bahan
pangan dan ornamental) dan nilai konservasi atau
sebagai pendukung proses ekologis dan penyangga
kehidupan di daerah pesisir, sumber sedimen
pantai dan melindungi pantai dari ancaman abrasi.
Potensi sumberdaya perairan Indonesia juga
dikenal dunia sangat eksotis. Wilayah lautan
Indonesia yang luas tersebut menjadikan Indonesia
mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati
terbesar di dunia (Natha, Tuwo, and Samawi 2014).
Indonesia memiliki 17.508 pulau, dan
sebanyak 10.000 merupakan pulau-pulau kecil
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas laut
2
yang mencapai sekitar 3,1 juta km dan terumbu
2
karang sekitar 50.875 km , mempunyai potensi
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besar untuk pengembangan wisata baharinya.
Wisata bahari merupakan salah satu program
unggulan dan prioritas dalam pembangunan
kepariwisataan nasional dengan arah
pengembangan yang terdiri dari pengenalan
tempat tujuan wisata, dukungan bagi kampanye
pelestarian lingkungan, dan peningkatan wisata
budaya bahari (Anonim 2015). Keanekaragaman
hayati laut Indonesia menyimpan potensi
pariwisata yang menjanjikan lumbung devisa
negara. Kementerian Pariwisata serta Kementerian
Kelautan dan Perikanan bekerjasama menggenjot
wisata bahari, karena saat ini wisata bahari hanya
berkontribusi 10% dari total pendapatan devisa
negara sehingga ditargetkan hingga tahun 2019
wisata bahari mampu menyumbang devisa negara
sebesar US$ 4 milliar (Rp 53,3 triliun).
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Timur, menjadi salah satu tulang punggung sektor
pariwisata nasional. Hal ini dibuktikan dengan
terpilihnya Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat
sebagai salah satu dari sepuluh tujuan pariwisata

prioritas 2016. Melalui penetapan itu,
pembangunan sektor pariwisata ditingkatkan terusmenerus, sehingga kunjungan wisatawan
meningkat. Target kunjungan pada tahun 2019
adalah 500 ribu pengunjung dengan penerimaan
devisa negara sekitar 20 triliun. Itu artinya, perlu
ditingkatkan lima kali lipat dari jumlah saat ini yang
masih sekitar 95,475 kunjungan pada 2015 (A oma
2016).
Taman Nasional Komodo (TNK) yang
merupakan salah satu obyek wisata di Kabupaten
Manggarai Barat, mencakup salah satu lingkungan
laut terkaya di dunia. Menurut (Ramono,
Wawandono, and Subiyanto 2000a) TNK ini
2
mencakup 1.214 km habitat laut yang sangat
beragam, termasuk terumbu karang, bakau, padang
lamun, gunung berapi, dan teluk semi tertutup.
Habitat ini memiliki lebih dari 1.000 spesies ikan,
sekitar 260 spesies terumbu karang, dan 70 spesies
spons. Dugong (Dugong dugon), lumba-lumba (10
spesies), paus (6 spesies), dan penyu sisik
(Eretmochelys imbricata) dan penyu hijau
(Chelonia mydas) semuanya berada di dalam
Taman Nasional. TNK terletak di wilayah Wallacea
Indonesia, diidenti kasi oleh WWF dan
Conservation International sebagai kawasan
prioritas konservasi global. TNK terletak di antara
pulau Sumbawa dan Flores, di perbatasan provinsi
NTT dan NTB. TNK mencakup tiga pulau besar,
Komodo, Rinca dan Padar, dan banyak pulau kecil
yang memiliki luas 603 km2.
Wisata di TNK selama ini identik dengan
satwa komodo, padahal selain satwa terdapat juga
obyek wisata bahari yang merupakan hidden
treasure dan menjadi tujuan wisata baru di kawasan
Indonesia Timur. Saat ini wisata yang banyak
diminati oleh masyarakat baik lokal maupun non
lokal yakni wisata yang mengarah ke alam. Salah
satu jenis wisata alam yang sekarang ini banyak
menarik wisatawan lokal maupun asing yaitu wisata
bahari. (Ramono, Wawandono, and Subiyanto
2000b).
Ekowisata bahari (marine ecotourism)
merupakan pengembangan dari wisata bahari
(marine tourism). (Orams 1999) mende nisikan

wisata bahari sebagai aktivitas rekreasi yang
meliputi perjalanan jauh dari suatu tempat tinggal
menuju lingkungan laut (dimana yang dimaksud
dengan lingkungan laut sendiri adalah perairan
yang bergaram dan dipengaruhi oleh pasang
surut). Menurut (Yulianda 2007) ekowisata bahari
sebagai ekowisata yang memanfaatkan karakter
sumberdaya pesisir dan laut. Sumberdaya
ekowisata terdiri dari sumberdaya alam dan
manusia yang dapat diintegrasikan menjadi
komponen terpadu bagi pemanfaatan wisata.
Ekowisata bahari merupakan kegiatan wisata
pesisir dan laut yang dikembangkan dengan
pendekatan konservasi laut.
Wi s a t a b a h a r i d a p a t m e n i n g k a t k a n
perekonomian di lokasi tujuan wisata, sehingga
kesejahteraan masyarakat lokal juga akan terus
meningkat. Konsep pembangunan ekowisata di
Indonesia merujuk pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). Namun
dalam perjalanannya, terdapat kendala dalam
pengembangan potensi wisata dari berbagai aspek.
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wisata
bahari TNK yaitu dengan makin meningkatnya
kunjungan wisatawan, maka tekanan terhadap
sumber daya alam khususnya bahari juga
meningkat. Apabila hal ini dibiarkan maka
kelestarian ekosistem bahari akan terancam.
B. Tujuan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mengetahui dan mengenal potensi wisata bahari
TNK sebagai salah satu destinasi wisata prioritas,
serta mengidenti kasi permasalahan dan alternatif
strategi yang tepat dalam pengelolaan wisata bahari
yang terdapat di TNK.
C. Metodologi
Penulisan ini menggunakan studi literatur dengan
mencari referensi dari jurnal, buku, prosiding, data
dan laporan yang relefan dan terkait destinasi wisata
bahari unggulan TNK.
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Pembahasan
A. Gambaran Umum TNK
TNK adalah kawasan konservasi alam di
daerah Nusa Tenggara (Sunda Kecil) dan terdiri
dari gugusan pulau-pulau dan perairan di
sekitarnya (Ramono, Wawandono, and Subiyanto
2000b), terletak di sebelah timur garis Wallacea dan
memiliki bentang alam yang sangat unik. TNK
bernilai tinggi, mempunyai kekayaan sumber daya
hayati dan budaya. TNK memiliki dataran hutan
savana, sedikit hutan tropis pada puncak gunung,
hutan pesisir, hutan bakau, perairan maritim serta
sederetan pegunungan dan perbukitan.
Secara geogra s, TNK terletak di antara
pulau Sumbawa dan pulau Flores, di antara dua
lautan, Laut Sulawesi atau Flores di sebelah Utara,
dan Selat Sunda dan Samudera Indonesia di
sebelah Selatan. Pada saat ini ukuran TNK adalah
1817 km2 terdiri atas 603 km2 darat dan 1214 km2
(67%) perairan bahari. Secara administratif TNK
termasuk Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Bentang Alam TNK dapat
dibagi menjadi dua komponen utama, terestrial dan
perairan. Letak TNK bisa dilihat pada gambar 1.

a. Potensi Biota Laut.
TNK mempunyai keanekaragaman ora dan fauna
terutama biota lautnya, maka keindahan bawah laut
TNK sering disebut sebagai underwater paradise.
Berikut ini beberapa biota laut yang dijumpai di
TNK : alga, rumput laut dan mangrove, padang
lamun, terumbu karang, Cnidaria, bunga karang,
Ascidia, cacing laut, moluska, Echinodermata,
Crustacea, ikan bertulang rawan, ikan bertulang
keras, reptilia perairan, dan mamalia laut (Ramono,
Wawandono, and Subiyanto 2000b).
b. Obyek Wisata Bahari TNK
Dua titik penyelaman di Indonesia berhasil masuk
ke dalam sepuluh destinasi snorkeling terbaik di
dunia, salah satunya adalah TNK. Snorkeling, scuba
diving, canoing dan memancing merupakan
aktivitas perairan yang bisa dilakukan wisatawan
untuk menikmati pemandangan bawah laut TNK.
Hal tersebut memicu lonjakan wisatawan asing
berkunjung ke TNK. Selain karena daya tarik biota
laut yang beraneka ragam, spot-spot penyelaman di
TNK memiliki ciri khas yaitu arus bawah lautnya
yang kuat. Letak TNK yang berada di pusat Segitiga
Karang Dunia (Coral Triangle) menjadikan
kawasan ini menyimpan potensi perairan yang
besar dan penting secara ekologis. Bahkan, kajian
WWF-Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan
bahwa hiu dan pari manta juga menjadi daya tarik
utama wisata di kawasan ini. Adapun lokasi
penyelaman di TNK bisa dilihat pada gambar 2 di
bawah ini.
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Sumber : dokumentasi TN Komodo
Gambar 3. Aktivitas menyelam dan salah satu biota laut di TNK

Dengan keunikan bentang alam dan
kekayaan bahari yang dimiliki oleh TNK dan
wilayah Labuan Bajo lainnya, memang sangat tepat
apabila daerah ini merupakan salah satu destinasi
wisata prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah
atau yang lebih dikenal dengan sebutan “10 Bali
Baru”.

Sumber peta : Balai Taman Nasional Komodo
Gambar 1. Peta Taman Nasional Komodo

B. Potensi Wisata Bahari Di TNK
TNK memiliki kawasan perairan yang
mencakup 67% dari luas total wilayah, menyimpan
potensi wisata bahari yang menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan. Keindahan wisata bahari
di TNK diantaranya :

Berdasarkan peta titik-titik penyelaman di
TNK yang bersumber dari Komodo Dive Center,
diketahui beberapa tempat menarik yang
direkomendasikan untuk aktivitas menyelam bagi
wisatawan, yang meliputi : Manta Point (Makassar
Reef), Castle Rock, Crystal Rock, Batu Bolong, The
Cauldron/ Shotgun, Wai Ni Loo, Bonsai, Pengah
Kecil, Mini's Wall, Sebayur Kecil. Dari beberapa
titik penyelaman tersebut, wisatawan dapat
menikmati pemandangan bawah laut TNK yang
sangat mengagumkan. Berikut beberapa potensi
bawah laut TNK yang tersaji dalam dokumentasi.

Sumber : Komodo Dive Centre
Gambar 2. Lokasi penyelaman di TNK

C. Permasalahan Pengembangan Wisata
Bahari TNK.
Dalam perjalanan pengelolaannya, TNK
dihadapkan pada berbagai permasalahan baik yang

berkaitan dengan potensi wisata terestrial maupun
bahari. Secara lebih rinci, permasalahan yang
dihadapi oleh TNK disajikan pada matriks yang
terdapat pada halaman selanjutnya.
Terkait dengan isu perubahan iklim, menurut
(Pachauri and Reisinger 2007) lingkungan pesisir
dan laut telah diidenti kasi sangat rentan dan
"kemungkinan besar terkena dampaknya" oleh
perubahan iklim. Sedangkan menurut (Patterson,
Simpson, and Bastianoni 2006) perubahan iklim
dan pariwisata terkait secara siklus melingkar. Iklim
berdampak langsung pada (i) sumber daya sik,
lingkungan dan sosial yang
tersedia untuk pariwisata dan
(ii) kenyamanan, persepsi
dan keamanan peserta. Pada
saat yang sama, pariwisata
berkontribusi secara
signi kan terhadap
perubahan iklim global
antropogenik melalui emisi
gas rumah kaca (GRK) yang
berkaitan dengan akomodasi,
aktivitas dan yang terpenting,
transportasi. Hal ini relevan
dengan kondisi yang terjadi di
TNK, dimana polusi, sampah
merupakan permasalahan
yang dihadapi. Penanganan
sampah yang tidak benar
misalnya dengan cara
pembakaran, hanya akan
meningkatkan kadar gas
emisi CO di udara yang secara tidak langsung bisa
memperparah pemanasan global.
Selain faktor perubahan iklim, peningkatan
jumlah pengunjung juga merupakan suatu dilema
dimana pada satu sisi meningkatkan devisa negara
tapi disisi yang lain dengan adanya pengunjung
yang tidak sadar lingkungan hanya akan memicu
degradasi lingkungan di kawasan TNK. Kunjungan
wisatawan meningkat tajam per tahun, angkanya
terus meningkat. Hal ini bisa dilihat pada gra k
pada Gambar 4.
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Tabel 2. Permasalahan pengembangan wisata bahari TNK

Sumber : TN Komodo
Gambar 4. Tren kenaikan jumlah pengunjung di TNK tahun 2010 - 2016

Pada gra k di atas dapat dilihat tren jumlah
pengunjung dari tahun 2010 jumlahnya 44.672
orang menjadi 107.711 orang tahun 2016. Dari
jumlah pengunjung tersebut 90% diantaranya
merupakan wisatawan mancanegara. Ini
menyebabkan kebutuhan tambahan terhadap
sumberdaya alam, meningkatkan limbah MCK dan
sampah serta meningkatkan masukan tinja dan
sampah (terutama sehubungan dengan
pembangunan 'homestay' yang tidak terkendali di
zona penyangga). Rekreasi laut dapat merusak
terumbu karang (sentuhan sembarangan, terinjak
dan kerusakan karena buang jangkar) dan
mengganggu tempat berpijah dan bersarang.
Angka perusakan terumbu karang yang meningkat
akan berakibat angka reproduksi fauna perairan
menurun.
Permasalahan serius yang dihadapi dalam
pengembangan potensi bahari TNK dan terjadi
hampir di seluruh perairan Indonesia yaitu
berkenaan dengan praktek penangkapan ikan yang
tidak ramah lingkungan. Menurut (Pet and Soede
1999) menurunnya jumlah stok ikan yang berada di
sekitar terumbu karang merupakan akibat dari
kegiatan pemanenan ikan yang berlebihan dan juga
perusakan habitatnya. Yang terakhir ini disebabkan
oleh kematian karang oleh praktek penggunaan
sianida dan oleh pecahnya karang di sekitar lubang
tempat ikan bersembunyi. Sebagai contoh, dalam
penangkapan satu ekor ikan kerapu, lebih dari satu
meter persegi karang dihancurkan untuk
mengeluarkan ikan dari tempat persembunyiannya.
Di daerah dimana penangkapan ikan menggunakan

sianida telah dilakukan secara intensif, terumbu
karang kebanyakan mati, pertumbuhan alga
berlebihan, dan hanya sedikit hewan yang masih
hidup di dalamnya. Sasaran ikan dalam praktek
penangkapan ikan menggunakan sianida yaitu
semua jenis ikan yang berkumpul di dekat situs
tertentu untuk bertelur, misalnya ikan kerapu dan
ikan Napoleon. Dalam penelitiannya, (Pet-soede
and Erdmann 1998) menyatakan bahwa praktek
penangkapan ikan menggunakan sianida sampai
saat ini masih menjadi pilihan yang banyak
dilakukan masyarakat, hal ini disebabkan
keuntungan dan pendapatan yang diterima
penangkap ikan lebih besar daripada praktek
penangkapan ikan dengan metode konvensional
lain. Melihat adanya imbalan nansial yang besar
walaupun hanya sesaat, banyak penangkap ikan
terpancing untuk mencoba praktek penangkapan
ikan dengan sianida. Mereka sebenarnya sadar
bahwa tindakan yang mereka lakukan suatu saat
akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan
merugikan generasi mendatang, namun faktor
ekonomi yang membuat mereka tetap melakukan
praktek tersebut. Hal ini sejalan dengan
(Steenbergen 2013) yang menyatakan bahwa
lingkungan maritim di Asia Tenggara menjadi tuan
rumah beberapa perairan paling melimpah di
dunia, namun penangkapan ikan secara ilegal dan
penangkapan berlebih menjadi perhatian di
kawasan ini, terutama karena ekonomi nasional
sangat bergantung pada sumber daya kelautan.
D. Strategi dan kebijakan pengembangan
wisata bahari TNK
Strategi pengelolaan untuk menanggulangi
ancaman mencakup perangkat biologis dan
ekologis, seperti rehabilitasi kawasan, perbaikan
habitat, translokasi, penangkapan spesies eksotik,
pengendalian penyakit, dll. Ancaman antropogenik
dapat dikelola antara lain melalui zonasi, regulasi,
penegakan peraturan, pendidikan, dan
pengembangan ekonomi alternatif. Keputusan
tentang perangkat mana yang cocok harus
didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk
konsekuensi ekologis, kelayakan, peluang

Sumber : (Ramono, Wawandono, and Subiyanto 2000b)
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keberhasilan, dan biaya. Keputusan tersebut sering
tidak dapat dibuat sendiri, melainkan memerlukan
masukan dari sumber-sumber lain, termasuk
tenaga ahli, Pemerintah Kabupaten, dan
masyarakat setempat.
a. Pengelolaan Bersama dengan Pemerintah
Daerah dan Masyarakat
Masyarakat setempat diberi kesempatan
untuk mengambil bagian dalam perencanaan dan
pengelolaan kawasan konservasi. Sebagai
imbalannya, mereka memperoleh manfaat yang
lebih besar dari kawasan. Di samping itu,
desentralisasi pengendalian pemerintah
memerlukan peningkatan koordinasi dan
kerjasama dengan pemerintah daerah. Agar
masyarakat setempat menjadi mitra penuh dalam
pengelolaan bersama, maka perlu membekali
mereka dengan informasi dan ketrampilan yang
diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat
mengenai berbagai masalah lingkungan hidup.
Anggota masyarakat harus diberi informasi lengkap
dan sadar akan dampak lingkungan hidup akibat
kegiatan mereka lakukan maupun oleh pihak lain.
Manajemen TNK bermaksud untuk menggunakan
paradigma kerjasama dan pengelolaan bersama
tersebut, terutama yang berkaitan dengan sektor
perairan. Penguasa kawasan mempunyai berbagai
tanggungjawab dan kewajiban. Untuk memastikan
penyelenggaraan kawasan secara efektif dan e sien
maka mungkin perlu untuk menswastakan
beberapa fungsi tertentu. Ini akan membantu
menyediakan sumber-sumber daya yang memadai
yang diperlukan untuk menjalankan semua
kegiatan manajemen pokok dan menjamin tingkat
profesionalisme yang tinggi. Untuk melaksanakan
pendekatan pengelolaan-bersama,perlu disusun
struktur baru. Struktur tersebut harus mencakup
suatu Dewan Pengelolaan Bersama, Dewan Wisata
Bersama, dan suatu Dewan Stakeholder
Masyarakat. Masukan dari semua stakeholder akan
diperoleh melalui dewan-dewan tersebut sercara
formal. Pemerintah daerah perlu memberi
perhatian khusus pada pengembangan kota, yang
harus sesuai dengan rencana keseluruhan
pengembangan taman nasional, terutama jika
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mereka ingin memperoleh manfaat optimum dari
pengunjung taman nasional. (Ramono,
Wawandono, and Subiyanto 2000b)
b. Pengelolaan Adaptif
Pemeliharaan sistem ekologi dan jaminan
bagi pemanfaatan lestari jangka panjang atas
spesies yang bernilai ekonomi dan terancam
tergantung pada kemampuan memberikan respon
secara tepat. Kemampuan untuk memberikan
respon yang tepat tergantung pada ketersediaan
informasi. Kegiatan pemantauan dilakukan di
dalam TNK untuk memasok data yang diperlukan
untuk mengevaluasi efektivitas tindakan
pengelolaan dan untuk mengambil langkahlangkah penyesuaian peraturan atau strategi
pengelolaan. TNK perlu menerapkan suatu strategi
pengelolaan yang adaptif, dengan melakukan
penyesuaian aturan dan langkah-langkah
pengelolaan berdasarkan informasi terkini dari
lapangan. Pengelolaan sumberdaya taman nasional
yang efektif memerlukan informasi tentang
distribusi, ukuran, komposisi dan kecenderungan
perkembangan jenis-jenis terestrial dan perairan.
Bagian berikut ini menguraikan metode-metode
pengumpulan data yang disarankan. Variabelvariabel lingkungan yang sebelumnya belum diukur
secara berkala perlu dimasukkan dalam program
pengumpulan data berkala. Kekurangan ini
menyulitkan untuk membandingkan data selama
beberapa tahun. Data dasar disajikan dari hasil
kegiatan pemantauan perairan untuk membantu
penentuan zona yang tepat dan aturan
pengelolaannya. Selanjutnya didiskusikan implikasi
manajemen dari data tersebut. (Ramono,
Wawandono, and Subiyanto 2000b)
c. Pemantauan Lingkungan Hidup
Faktor-faktor lingkungan secara langsung
mempengarahi tingkat pertumbuhan vegetasi dan
kegiatan satwa, dan sangat berperan dalam
menentukan pola distribusi dan diversitas. Iklim
perlu dipantau setiap hari. Suhu minimum dan
maksimum dan tingkat kelembaban perlu dicatat
dari stasiun cuaca yang ditempatkan di habitat yang
berlainan (hutan mangrove, savana, hutan

monsoon, hutan kuasi awan) di Komodo dan Rinca.
Total curah hujan perlu diukur dari alat pengukur
hujan yang ditempatkan di tempat terbuka. Mutu
air (laut dan tawar) perlu diukur secara berkala.
Perangkat uji kimia sederhana perlu disediakan
untuk memantau garis besar kecenderungan.
Kandungan oksigen terlarut, kekeruhan, pH,
hidrokarbon, nitrat, fosfat, dan bakteria E.coli
dapat memberi indikasi tentang mutu air secara
menyeluruh dan tingkat pencemaran antropogenik.
Selain itu perlu dipantau lokasi, ukuran, mutu, laju
pembaruan (atau pemasukan), serta sumber
pemasukan akuifer bawah tanah, sungai, kali, kolam
dan danau.(Ramono, Wawandono, and Subiyanto
2000b)
d. Pengelolaan sampah
Menurut (Aminuddin 2014) dalam rangka
pengelolaan sampah maka perlu beberapa langkah
kongkrit diantarannya: dukungan berdasarkan
manajemen pengelolaan sampah berdasarkan
hirarkinya, dukungan terhadap mata rantai bisnis
sampah, dukungan terhadap peraturan
pengelolaan sampah dan dukungan terhadap
peningkatan kesadaran pengelolaan dan
pengurangan sampah. Berdasarkan (Balai TN
Komodo 2017), dalam pengelolaan sampah, TNK
bekerjasama dengan berbagai pihak, hal ini
ditunjukkan dengan adanya penandatangan
Dokumen Panduan Pengelolaan Sampah kawasan
kota Labuan Bajo dan TNK. Dokumen ini
menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di TNK
tidak bisa dipisahkan dari Labuan Bajo.
Direkomendasikan investasi penambahan
infrastruktur persampahan, penambahan jumlah
dan fungsi TPS 3R, pemisahan fungsi regulator dan
operator persampahan, penegakan peraturan
persampahan khususnya terkait pemilahan dan
retribusi, dan penerapan Tempat Pengolahan Akhir
dengan system sanitary land ll. Dan terpenting
juga adalah partisipasi masyarakat.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap
masalah sampah di TNK dan Labuan Bajo secara
luas, masyarakat Labuan Bajo mendirikan Koperasi
Serba Usaha (KSU) Komodo pada tahun 2015

dengan dukungan pendampingan dari WWFIndonesia, masyarakat mendapatkan sosialisasi
bahwa sampah dapat diubah menjadi hal yang
bernilai. Masyarakat diberikan edukasi tentang cara
mengelola sampah-sampah organik dengan metode
komposting dan mendistribusikan sampah
anorganik ke KSU Komodo (Firmansyah 2017).
e. Aksebilitas, Amenitas dan Atraksi
Pengelolaan TNK terintegrasi dengan
pengelolaan Kabupaten Manggarai Barat secara
umum. Menurut (Ratman 2016) untuk mendorong
peningkatan arus wisata diperlukan peningkatan
status Bandara Komodo. Untuk meningkatkan
pengunjung dari akses laut dan menjamin
pariwisata yang baik diperlukan ahli fungsi
penggunaan pelabuhan saat ini sebagai pelabuhan
cruise dan pelabuhan pariwisata. Perlu perbaikan
penyediaan dan pengelolaan air bersih dan
penanganan kebersihan dari sampah, penataan area
eksisting pelabuhan peti kemas digunakan untuk
commercial center, hotel, keimigrasian dan
pelayanan kepariwisataan lainya. Labuan Bajo
sebagai gerbang perlu mengkoordinasikan
penjadwalan dan pelaksanaan festival tahunan
dengan pembangunan cultural center, tourist
informations, dan penataan water front city Labuan
Bajo.
Untuk mewujudkan strategi pengelolaan
wisata yang berkelanjutan dalam pengelolaan TNK,
maka dibutuhkan kerjasama berbagai pihak.
Kerjasama tersebut diharapkan bisa menguatkan
kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Manggarai Barat dan Balai TNK, serta bersama
masyarakat saling bahu membahu dalam
mendukung perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan kawasan di dalam dan di luar TNK.

Penutup
Kesimpulan
TNK yang selama ini identik dengan satwa
komodo, menyimpan potensi wisata bahari yang
semakin menarik wisatawan untuk berkunjung.
Selain itu, pemandangan spektakuler dan
biodiversitas perairan TNK menawarkan atraksi
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penyelaman, snorkeling, berperahu, berlayar,
melihat-lihat burung dan memancing kelas dunia.
Namun dalam perjalanannya, pengelolaan obyek
wisata bahari di TNK menemui beberapa
permasalahan diantaranya: tekanan populasi
penduduk dan peningkatan kebutuhan
sumberdaya alam yang mengarah pada degradasi
sumberdaya perairan, kegiatan penangkapan ikan
dengan bahan peledak, penangkapan sumberdaya
perairan yang berlebihan, dengan menggunakan
sianida, pencemaran dan polusi, perubahan iklim
dan pemanasan global, meningkatnya jumlah
pariwisata dan ancaman lain termasuk letusan
gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan El Nino
– La nina. Untuk meminimalisir degradasi
lingkungan, maka diperlukan strategi yang tepat
dalam pengelolaan wisata bahari di TNK
diantarannya: pengelolaan bersama dengan
Pemerintah Daerah dan masyarakat, pengelolaan
adaptif, pemantauan lingkungan hidup,
pengelolaan sampah dan aksebilitas, amenitas dan
atraksi.
SARAN
1. Dalam rangka peningkatan wisata bahari
memerlukan perencanaan dan pengelolaan
cermat, termasuk peraturan yang jelas, untuk
menjamin terwujudnya pariwisata yang
berkelanjutan, serta melindungi kelestarian
sumberdaya alam yang merupakan fondasi dari
kegiatan wisata.
2.
Pengembangan dan pengelolaan pariwisata
bahari perlu berbasis pada kesinambungan
sumberdaya alam agar selaras dengan triple
track strategy yaitu pro-poor (pengentasan

kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), projob (penyerapan tenaga kerja) dan proenvirontment (melestarikan lingkungan).
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JENIS
HHBK
SEBAGAI PELINDUNG MATA AIR
Oleh : S. Agung Sri Raharjo
Pendahuluan
Ancaman kelestarian mata air terjadi di
berbagai tempat, hampir semua sumber mata air di
Indonesia mengalami krisis, mulai pulau terkecil
hingga terbesar (Greeners, 2014). Di Kabupaten
Kulonprogo terdapat 119 sumber mata air dalam
kondisi kritis dan terancam hilang (Gusti, 2008). Di
wilayah Solo dan sekitarnya terjadi penurunan
jumlah mata air dari 421 mata air pada tahun 2006
menjadi 223 mata air pada tahun 2016 (Yuliantoro
dkk, 2016). Sementara itu debit mata air di
Larantuka mengalami penurunan yang
menyebabkan kelangkaan air bersih
(Rosary, 2016). Penurunan kuantitas, kualitas dan
kontinyuitas mata air disebabkan oleh
berkurangnya jumlah areal hutan dan perubahan
fungsi lahan yang ada di sekitar sumber mata air
tersebut (Gusti, 2008; Rosary, 2016).
Berkurangnya jumlah areal hutan dan
perubahan fungsi lahan salah satunya dikarenakan
desakan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Masyarakat mengubah areal hutan menjadi lahan
pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal ini melahirkan tantangan bagaimana upaya
perlindungan mata air bisa sekaligus memenuhi
kebutuhan masyarakat atau minimal meningkatkan
pendapatan masyarakat.
HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) diyakini
memiliki manfaat ekologis yang lebih baik jika
dibandingkan dengan HHK (Hasil Hutan Kayu).
Hal ini dikarenakan pemanenan HHBK yang
ramah lingkungan atau tidak bersifat destruktif.
Pemanenan HHBK dilakukan tanpa
menghancurkan pohonnya sehingga fungsi ekologis
pohon tetap terjaga. Salah satu fungsi ekologis
pohon adalah melindungi mata air. Pohon dapat
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melindungi permukaan tanah dari erosi percik air
hujan dan membantu in ltrasi air hujan ke dalam
tanah melalui aliran batang. In ltrasi air ke dalam
tanah meningkatkan cadangan air tanah yang pada
gilirannya akan muncul sebagai mata air. Mata air
yang muncul perlu dijaga agar kualitas, kuantitas
dan kontinyuitas airnya dapat terus dimanfaatkan.
Teknik Pelindung Mata Air
Upaya perlindungan mata air dapat dilakukan
melalui cara mekanis dan vegetatif. Secara mekanis
dilakukan dengan tanah resapan, sumur resapan,
biopori, kolam tampungan (Gusti, 2008).
Sementara itu cara vegetatif dilakukan dengan
menanam pohon di sekitar mata air terutama di
daerah imbuhan (recharge area) (Yuliantoro dkk,
2016).
Pembuatan biopori dan sumur resapan sangat
cocok untuk daerah perkotaan dimana sebagian
lahan telah tertutup beton, sementara tanah
resapan dan kolam tampungan lebih cocok di
daerah perdesaan yang masih banyak tersedia lahan
kosong. Pembuatan
bangunan mekanis pelestarian air ini dapat
meningkatkan penyimpanan air hujan ke dalam
tanah sampai 80%, sementara jika lahan diplester,
air hujan yang tersimpan ke dalam tanah hanya 10%
(Gusti, 2008). Penanaman pohon dapat
meningkatkan kuantitas air hujan yang tersimpan di
dalam tanah, melindungi kualitas air dari erosi
permukaan dan dapat memberi manfaat ekonomi
bagi masyarakat. Untuk mendapatkan semua
manfaat penanaman pohon tersebut diperlukan
pemilihan jenis yang tepat.
HHBK Sebagai Pelindung Mata Air
Pohon penghasil HHBK dapat menjadi

salah satu pilihan untuk mendapatkan manfaat
ekologis dan ekonomis sekaligus. Berdasarkan
beberapa hasil penelitian kita mengetahui jenisjenis pohon yang banyak tumbuh dan memberikan
pengaruh positif bagi mata air. Sementara itu untuk
mengetahui jenis-jenis penghasil HHBK dapat
dilihat pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.35/Menhut-II/2007. Dengan mengkombinasikan
kedua informasi ini, kita dapat mengetahui pohon
pelindung mata air yang dapat menghasilkan
HHBK. Jenis-Jenis pohon yang banyak terdapat di
sekitar mata air dan jenis pohon penghasil HHBK
menurut Permenhut Nomor: P.35/Menhut-II/2007
dapat dilihat pada Tabel 1.

Swietenia macrophylla (Mahoni), Tectona grandis
(Jati).
Aren (Arenga pinnata) dapat tumbuh baik
di daerah basah maupun daerah kering. Banyak
ditemukan pada ketinggian antara 0 - 1.500 m dpl,
0
dengan suhu rata-rata 25 C dan curah hujan ratarata setahun 1.200 mm. Ketinggian optimal jenis
aren adalah 500 – 1.200 m dpl. Tumbuh baik pada
tanah gembur, tanah vulkanis, dan tanah berpasir di
tepian sungai. Tanaman aren dapat mencapai umur
15 – 20 tahun (Chan, 2000).
Hampir seluruh bagian tumbuhan aren
dapat dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun,
bunga, dan buah. Akar segar dapat menghasilkan

Tabel 1. Jenis-Jenis pohon yang banyak terdapat di sekitar mata air dan jenis pohon penghasil HHBK menurut
Permenhut Nomor: P.35/Menhut-II/2007

Sumber: 1Yuliantoro dkk, (2016), 2Sancayaningsih dkk, (2017) 3Sukiman dkk., (2016), 4Soﬁah dan Fiqa, (2017)

Berdasarkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 maka
dapat diketahui jenis-jenis apa saja yang
menghasilkan HHBK sekaligus banyak ditemukan
di sekitar mata air. Pada tabel 1 terlihat ada
sebanyak 8 jenis tanaman penghasil HHBK yang
banyak dijumpai di sekitar mata air. Kedelapan jenis
tanaman tersebut adalah Arenga pinnata (Aren),
Artocarpus elasticus (Terap), Dendrocalamus sp.
(Bambu), Ficus benjamina (Beringin), Parkia
roxburghii (Kedawung), Sterculia feotida (Kepuh),

arak yang dapat digunakan sebagai obat sembelit,
obat disentri dan obat penyakit paru-paru. Batang
aren yang keras dimanfaatkan untuk bahan
pembuat alat-alat rumah tangga dan bahan
bangunan. Batang bagian dalam dapat
menghasilkan sagu sebagai sumber karbohidrat
yang dipakai sebagai bahan baku dalam pembuatan
roti, soun, mie dan campuran pembuatan lem.
Sementara itu ujung batang yang masih muda
(umbut) yang rasanya manis dapat digunakan
sebagai sayur. Daun muda, tulang daun dan
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pelepah daunnya, juga dapat dimanfaatkan untuk
pembungkus rokok, sapu lidi dan tutup botol
sebagai pengganti gabus. Tangkai bunga bila
dipotong akan menghasilkan cairan berupa nira
yang mengandung zat gula dan dapat diolah
menjadi gula aren atau tuak. Buahnya dapat diolah
menjadi kolang-kaling (Lasut, 2012).
Terap (Artocarpus elasticus) memiliki
beberapa nama daerah seperti kalam (Mentawai),
torop (Karo), Bakil (Melayu), tarok (Minangkabau),
bendha (Jawa), kokap (Madura), dan taeng
(Makassar). Terap tumbuh pada ketinggian 0 –
1200 m dpl. Bagian pohon terap yang dapat
dimanfaatkan adalah kulit batang, sebagai obat
maupun sebagai bahan baku kerajinan tas (Suku
Badui) (Flora, 2017), bijinya bisa dijadikan minyak
rambut, kulit batangnya direbus untuk mengobati
sakit perut, getahnya mampu menghentikan diare
atau mencret, dan daunnya memiliki manfaat untuk
mengatasi cacingan dan buah muda sebagai bahan
makanan.
Bambu petung (Dendrocalamus sp)
merupakan salah satu genus dari 10 genus bambu
yang ada di Indonesia. Bambu dapat tumbuh pada
ketinggian antara 0 – 1000 m dpl bahkan jenis–jenis
yang berbatang kecil dijumpai tumbuh pada
ketinggian antara 2000-3750 m dpl. Hasil hutan
bukan kayu yang bisa dimanfaatkan adalah rebung.
Rebung bisa dimanfaatkan baik sebagai bahan
makanan maupun sebagai obat. Bambu memiliki
fungsi ekologis sangat bagus karena mampu
menyerap air hujan sebanyak 90 % (Yuliantoro,
2016).
Beringin (Ficus benjamina) daunnya
berkhasiat sebagai obat in uenza, radang saluran
napas (bronkitis), batuk rejan (pertusis), malaria,
radang usus akut, disentri, dan kejang panas pada
anak- anak (Farihah, 2008). Beringin dapat tumbuh
pada ketinggian 10-1400 m dpl, ketinggian optimal
untuk pertumbuhannya ada di ketinggian 900 m dpl
(Yuliantoro, 2016).
Kedawung (Parkia roxburghii) tumbuh
pada ketinggian 100 – 500 m dpl. Biji yang tua dapat
digunakan untuk obat penyakit kolera dan daunnya
dapat digunakan sebagai obat diare, cacingan dan
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disentri.
Kepuh (Sterculia feotida) tumbuh optimal
di daerah kering dengan ketinggian 10 – 500 m dpl.
Hasil hutan bukan kayu dari jenis kepuh adalah
kulit pohon yang dimanfaatkan untuk bahan obat,
kulit buah untuk bahan ramuan kue, sedangkan
bijinya dapat digunakan untuk ramuan kosmetik
dan pewarna alami (Yuliantoro, 2016). Mahoni
(Swietenia macrophylla) tumbuh baik pada dataran
rendah sampai 1500 m dpl (Nursyamsi dan
Suhartati, 2013). Pohon mahoni memiliki
pertumbuhan yang cepat, dan pada umur 7 hingga
15 tahun mahoni sudah tumbuh besar dan bisa
ditebang untuk diambil kayunya. Hasil hutan bukan
kayu yang dihasilkan oleh pohon mahoni adalah
kulit batang untuk bahan pewarna alami (warna
kuning) dan bijinya dapat digunakan sebagai obat
malaria.
Jati (Tectona grandis). Pohon jati cocok
tumbuh di daerah musim kering agak panjang yaitu
berkisar 3-6 bulan per tahun. Besarnya curah hujan
yang dibutuhkan rata-rata 1250-1300 mm/tahun
dengan temperatur rata-rata tahunan 22-26°C.
Daerah-daerah yang banyak ditumbuhi jati
umumnya tanah bertekstur sedang dengan pH
netral hingga asam (Irwanto, 2006). Secara umum
pohon jati dimanfaatkan kayunya sehingga belum
banyak yang tahu jika jati juga menghasilkan hasil
hutan bukan kayu berupa pewarna alami dari ujung
tunas daun. Daun muda pohon jati dapat
menghasilkan warna merah.
Penutup
Upaya perlindungan mata air dapat dipadukan
dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat
sekitar mata air. Upaya tersebut dapat dilakukan
dengan mengembangkan tanaman penghasil
HHBK. Pemilihan jenis tanaman penghasil HHBK
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan
kelimpahan jenis pohon di sekitar mata air dan
kesesuaian jenis tanaman di lokasi mata air.
Berdasarkan kelimpahan jenis di sekitar mata air
dan jenis-jenis penghasil HHBK maka dapat
diketahui jenis tumbuhan penghasil (HHBK) yang
dapat melindungi mata air.
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Green Economy:
Sebuah Konsep dan Review
Implementasi Sektor Kehutanan
Oleh : Retno Setyowati
Pendahuluan
Keberhasilan pembangunan Indonesia bisa
diibaratkan seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi,
pembangunan membawa dampak positif yang
ditunjukkan oleh beberapa indikator antara lain
indikator ekonomi dengan adanya peningkatan
pendapatan nasional, peningkatan kesejahteraan
dan kemakmuran penduduk yang merata, serta
indikator sosial yaitu peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Menurut (BPS, 2017),
tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2016 sebesar 5,03%, lebih tinggi dari tahun 2015
yang sebesar 4,88%. Sedangkan proyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank
Indonesia yaitu sebesar 5,0-5,4% pada tahun 2017
dan 5,1-5,5% tahun 2018. Sementara itu disisi lain,
dengan semakin meningkatnya pertumbuhan
ekonomi suatu negara tidak bisa dipungkiri
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menyebabkan semakin menipisnya sumberdaya
alam dan kualitas lingkungan yang semakin
merosot. Eksploitasi sumberdaya alam tak
terbarukan semakin meningkat akibat perilaku
manusia yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan
data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, angka deforestasi Indonesia periode
2005-2015 sebesar 0,63 juta ha/tahun sedangkan
luas kebakaran hutan dan lahan sampai bulan
Oktober 2017 sekitar 124.743 ha. Untuk
menghindari dampak pembangunan yang semakin
memperburuk kondisi sumberdaya alam dan
lingkungan, maka diperlukan paradigma
pembangunan berwawasan lingkungan sehingga
pembangunan bisa berkelanjutan dimana
pembangunan tidak hanya berkonsentrasi pada isu
lingkungan, namun juga mencakup aspek ekonomi,
sosial, dan perlindungan lingkungan.

Di Indonesia konsep pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) mulai
dikenal sejak tahun 1970-an, tetapi sampai saat ini
masih mengutamakan pembangunan ekonomi
bahkan pada pertumbuhan ekonomi yang
cenderung berorientasi jangka pendek
(Adiningsih, 2007). Dengan adanya fakta tersebut,
secara umum upaya mempertahankan fungsi
lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam
secara lestari masih jauh dari harapan. Dalam
Country Natural Resources and Environment
Assesment/ CNREA (Bappenas, 2007) dinyatakan
apabila pemanfaatan sumberdaya alam masih
dilakukan secara konvensional dan kurang ramah
lingkungan dan ekosistem, maka Indonesia akan
menghadapi tiga krisis besar yaitu krisis air, krisis
pangan, dan krisis energi. Berdasarkan kondisi
tersebut, saatnya beralih dari greed economy
(ekonomi yang serakah) menuju ke green economy
(ekonomi hijau) agar pembangunan dapat
berkelanjutan. (Pierce, Markandya, & Barbier,
1991) menyatakan bahwa green economy
merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi
yang tidak terfokus pada pembangunan ekonomi
berbasis eksploitasi sumberdaya alam. Dengan
penerapan green economy merupakan awal penting
untuk meninggalkan kegiatan ekonomi yang
cenderung berorientasi pada keuntungan jangka
pendek dan telah menimbulkan berbagai
permasalahan yang mendesak untuk ditangani
termasuk menggerakkan perekonomian rendah
karbon.
Dalam perkembangannya, konsep green
economy merupakan salah satu cara untuk
mendukung dan menjadi motor penggerak
pembangunan berkelanjutan. Green economy
perlu dijadikan prioritas pemerintah dalam
melakukan kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah
degradasi lingkungan dan agar sumberdaya alam
mampu memberikan manfaat secara
berkelanjutan. Permasalahan lingkungan perlu
diintegrasikan ke dalam perencanaan
pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.
Namun dalam implementasinya hal ini tidak mudah

selama pemerintah masih menjadikan sumberdaya
alam sebagai modal utama untuk menghasilkan
devisa tanpa memperhatikan upaya perlindungan
sehingga paradigma green economy hanya menjadi
sebuah jargon. Melalui eksplorasi literatur, tulisan
ini akan mepaparkan konsep green economy, review
implementasi green economy di Indonesia
terutama sektor kehutanan tantangan yang
dihadapi.
Konsep Green Economy
Konsep green economy sebenarnya bukan
merupakan hal yang baru. Green economy sudah
dikenal sejak David Pierce menerbitkan buku
Blueprint for A Green Economy tahun 1989 yang
memuat green economy secara mikro melalui teori
ekonomi lingkungan seperti valuasi lingkungan,
analisis nansial. Kemudian tahun 1991 David
Pierce kembali menerbitkan buku Blueprint 2:
Greening the World Economy yang memaknai
green economy melalui pendekatan makro seperti
global warming, carbon trade, dan lain-lain. Kedua
buku tersebut merupakan petunjuk bagaimana
mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui
pendekatan ekonomi dan lingkungan. Namun
setelah terbitnya buku-buku tersebut, istilah green
economy seolah tenggelam. Istilah green economy
mencuat kembali setelah diselenggarakannya KTT
Rio+20 pada bulan Juni 2012 di Rio de Janeiro,
Brazil, dimana dalam konferensi tersebut telah
disetujui dokumen berjudul “The Future We Want”
yang salah satunya memuat konsep green economy
sebagai solusi pembangunan berkelanjutan dan
penurunan angka kemiskinan.
Green economy muncul sebagai respon atas
fenomena perubahan iklim dan permasalahan
lingkungan yang dianggap mengancam
keberlanjutan kehidupan, termasuk keberadaan
bumi di mana kita berada ini (Hidayat, 2011).
Menurut (Bappenas, 2012) pada tahun 2008,
UNEP mencetuskan gagasan mengenai green
economy untuk mendukung upaya penurunan
emisi gas rumah kaca (GRK). Gagasan tersebut
memberikan peluang tentang bagaimana upaya
memanfaatkan konsepsi green economy dalam
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berkelanjutan yaitu: 1) green economy mengakui
adanya natural capital; 2) memainkan peran utama
dalam penyelesaian kemiskinan; 3) menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan keadilan sosial; 4)
menggantikan energi fosil dengan energi
terbarukan; 5) mendukung e siensi energi dan
sumberdaya; 6) menciptakan kehidupan kota yang
berkelanjutan dan rendah emisi karbon; dan green
economy dapat memelihara dan merestorasi
kekayaan alam.

Sumber : (Bappenas, 2014)
Gambar 1. Lingkaran Langkah Pembangunan Berkelanjutan

rangka menunjang pelaksanaan pembangunan
yang berorientasi pada aspek lingkungan dan
ekosistem.
Menurut (UNEP, 2011) dalam dokumen
“Towards A Green Economy”, green economy
sebagai suatu sistem ekonomi yang dapat
meningkatkan kualitas manusia dan keadilan sosial
sekaligus juga dapat mereduksi risiko lingkungan.
Sedangkan (Wanggai, 2012) berpendapat bahwa
dalam green economy terdapat keseimbangan
antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan
sosial dengan meminimalisir kerusakan lingkungan.
Green economy tidak dihadirkan untuk
menggantikan konsep pembangunan
berkelanjutan, melainkan cara untuk
merealisasikannya pada tingkat nasional, regional,
dan global. Lahirnya green economy merupakan
respon atas hasil evaluasi terhadap kebijakan
pembangunan berkelanjutan (UNEP, 2011).
Sebagaimana diketahui, pembangunan
berkelanjutan sesuai dengan United Nations
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Environmental Program (UNEP) memiliki tiga
pilar pokok yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, dan
pilar lingkungan (Gambar 1) (Bappenas, 2014).
Selama 20 tahun perjalanan pembangunan
berkelanjutan, kita mendapatkan pembelajaran
bahwa ketiga pilar pokok tersebut masih belum bisa
seimbang. Aspek lingkungan belum berkembang
seperti pilar sosial dan ekonomi, hal ini disebabkan
karena aspek lingkungan belum memiliki ukuran
dan indikator yang jelas. Oleh karena itu diperlukan
indikator yang baku untuk mengukur penggunaan
fungsi dan jasa lingkungan yang dihasilkan sehingga
dapat diinternalisasikan ke aspek yang lain. Pilar
lingkungan ini perlu dibangun supaya bisa sejajar
dengan pilar ekonomi dan sosial sebagai komponen
utuh pembangunan berkelanjutan. Dengan
seimbangnya ketiga pilar tersebut, internalisasi
lingkungan dalam pembangunan bisa dilakukan.
UNEP (2011) dalam (Hidayat, 2011)
menyampaikan enam agenda penting green
economy untuk mewujudkan pembangunan

Implementasi Green Economy di Sektor
Kehutanan
D a l a m l a p o r a n n y a , ( U N E P, 2 0 1 1 )
menyebutkan bahwa untuk menuju green economy,
perlu berfokus pada sepuluh sektor utama yaitu
pertanian, bangunan/ infrastruktur, energi,
perikanan, kehutanan, industri, pariwisata,
transportasi, limbah, dan air. Sektor-sektor tersebut
dianggap penting sebagai pendorong trend dalam
mende nisikan transisi ke green economy
(peningkatan kesejahteraan manusia dan ekuitas
sosial, mengurangi risiko lingkungan serta
kelangkaan ekologis).
Sektor kehutanan merupakan sektor
penting sebagai pendorong menuju penerapan
green economy. Masyarakat mengandalkan hutan
sebagai sumber mata pencaharian, serta
kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi sangat
besar melalui hasil kayu maupun jasa lingkungan.
Berdasarkan data BPS, sektor kehutanan bersama
dengan pertanian, perikanan memberikan
kontribusi tertinggi kedua terhadap total Produk
Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 13,45% pada
tahun 2016. Ketiga sektor tersebut masih
mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja,
persentase penduduk yang terserap dalam sektor
ini sebesar 31,86%. Namun sejalan dengan
kontribusi sektor kehutanan terhadap
pertumbuhan ekonomi, harus dibayar mahal
dengan adanya laju deforestasi maupun konversi
hutan untuk kawasan pertanian yang menyebabkan
berkurangnya sumberdaya hutan sehingga peluang
ekonomi dari hutan dan jasa lingkungan juga
berkurang. Menurut (Hidayat, 2011), hal ini yang

menyebabkan green economy fokus dalam
pemulihan sumberdaya hutan.
Dalam buku Prakarsa Strategis Konsep Green
Economy (Bappenas, 2014) kebijakan yang
mencerminkan pelaksanaan green economy di
sektor kehutanan dapat dikelompokkan dalam
kebijakan yang terkait dengan :
a) kontribusi sektor kehutanan dalam perubahan
iklim, yang dapat dilakukan melalui tiga cara
yaitu : peran hutan dalam penyerapan karbon,
pengembangan bioenergi, serta pembangunan
dan infrastruktur hijau yang terkait dengan
produk hutan,
b) pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan,
yang dikembangkan melalui berbagai upaya
yaitu: penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH), penerapan sistem serti kasi kayu,
reforestasi kawasan hutan terdegradasi serta
perluasan hutan masyarakat, pembangunan
hutan tanaman,
c) penyedia jasa lingkungan lainnya antara lain: jasa
lingkungan mata air dan tata air, jasa lingkungan
keanekaragaman hayati, jasa lingkungan
penyerapan karbon, dan jasa lingkungan
keindahan landscape.
Sebagai paradigma pembangunan, green
economy perlu mendapat perhatian dalam rangka
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
agar pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Masalahmasalah lingkungan perlu diintegrasikan
(diinternalisasikan) ke dalam perencanaan
pembangunan ekonomi (Dhewanthi, 2012).
Namun dalam implementasinya, hal tersebut tidak
mudah karena banyak faktor yang harus
dipersiapkan untuk mendukung kebijakaan green
economy.
Di Indonesia sudah banyak dilakukan langkah
konkrit oleh berbagai sektor untuk mendukung
green economy. Target pembangunan green
economy Indonesia adalah penurunan emisi karbon
sebanyak 29% melalui usaha dalam negeri dan 41%
dengan bantuan internasional. Komitmen tersebut
dikenal dengan istilah Intended Nationally
Determined Contribution (INDC) yang secara
global telah disampaikan pada pertemuan
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Conference of the Parties 21 (COP 21) di Paris
tahun 2015 (Bappenas, 2016). Sementara itu sektor
kehutanan dan gambut merupakan penyumbang
emisi GRK tertinggi dibandingkan sektor lain atau
sebesar 48% (Indonesia, 2015). Penurunan emisi
dari sektor kehutanan menjadi sangat penting
sehingga sektor ini dijadikan pilihan ekonomi yang
strategis dan diwujudkan melalui program REDD+
(Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation). Menurut (GGGI, 2015) REDD+
merupakan mekanisme yang memberikan insentif
ekonomi untuk mendorong negara-negara
berkembang mengurangi emisi karbon melalui
pengelolaan hutan lestari. Secara keseluruhan,
REDD+ paling baik diterapkan dalam kerangka
green economy yang lebih luas untuk memastikan
bahwa upaya mitigasi perubahan iklim dan berbagi
manfaat yang selaras dengan tujuan pembangunan
dan terkoordinasi serta konsisten di seluruh sektor.
Menurut (Antaranews, 2017) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga
2017 telah menurunkan 11% dari 29% emisi GRK
yang ditargetkan sampai tahun 2030.
Tantangan Implementasi Green Economy
Sektor Kehutanan
Dalam perjalanan penerapan green
economy di sektor kehutanan tidak terlepas dari
berbagai tantangan yang dihadapi. Secara umum
tantangan untuk dapat mewujudkan potensi
pengembangan green economy antara lain:
a) masih adanya paradigma tentang pembangunan
yang keliru dimana pertumbuhan ekonomi
masih disertai eksploitasi dan kerusakan
lingkungan termasuk hutan. Kepentingan
lingkungan selalu ditempatkan di bawah
kepentingan ekonomi. Menurut (Salim, 2010)
ekonomi harus menjadi subsistem dari
lingkungan, bukan sebaliknya,
b) desentralisasi kebijakan kehutanan
mengakibatkan munculnya stigma dan
pergeseran pola pikir dimana pemerintah
daerah mengeksploitasi sumberdaya alam untuk
peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD)
sehingga banyak perizinan pengelolaan hutan
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yang diberikan tanpa memperhatikan kaidah
kelestarian,
c) penataan batas kawasan yang belum tuntas
sehingga menyebabkan ketidakjelasan status
kawasan yang bisa memicu kon ik lahan baik
antara pemerintah dan masyarakat, ataupun
antar masyarakat yang akhirnya melebar ke
kon ik sosial.
Jika melihat poin-poin di atas, dalam
implementasi green economy perlu pemahaman
tentang fungsi hutan pada beragam aspek
kehidupan. Hutan harus ditempatkan dalam tujuan
pembangunan yang lebih luas antara lain dikaitkan
dengan isu-isu sosial, perubahan iklim, serta
pertumbuhan hijau. Diperlukan kerjasama dari
berbagai pihak baik sektor publik maupun swasta
dan masyarakat untuk berkomitmen mendukung
green economy serta internalisasi konsep green
economy dalam pengaturan sumberdaya hutan
sehingga implementasi green economy bisa
berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan hutan
berkelanjutan.
Penutup
Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan
ekonomi Indonesia bertumpu pada sumberdaya
alam, termasuk didalamnya sumberdaya hutan.
Pendekatan PDB sebagai salah satu indikator
pertumbuhan pembangunan ekonomi telah
mengesampingkan kelestarian lingkungan. Pola
pembangunan konvensional telah menimbulkan
dampak negatif terhadap ketersediaan sumberdaya
alam dan penurunan kualitas lingkungan. Oleh
karena itu paradigma green economy muncul untuk
mengintegrasikan faktor lingkungan dan ekosistem
ke dalam model pembangunan ekonomi.
Pendekatan green economy merupakan ekonomi
berbasis lokal, berorientasi jangka panjang yang
menjamin terpeliharanya hubungan timbal balik
antara pembangunan ekonomi dan kelestarian
lingkungan dalam mendukung terwujudnya
pembangunan berkelanjutan.
Namun dalam implementasinya terutama
di sektor kehutanan, tidaklah mudah dan menemui
berbagai tantangan menuju green economy

mengingat sumberdaya hutan menjadi obyek dari
berbagai macam kepentingan. Tantangan besar
dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah masih
adanya tumpang tindih peraturan antara pusat dan
daerah serta belum tuntasnya penetapan status
kawasan hutan yang rawan menimbulkan kon ik.
Oleh karena itu untuk mewujudkan green economy,
perlu dukungan berbagai pihak terutama penentu
kebijakan untuk menempatkan kebijakan
pembangunan kehutanan ke dalam pilar utama
pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan
lingkungan) sehingga mampu mencapai ketiga
sasaran tersebut.
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Digitalisasi Informasi Ilmiah:

PROBLEMATIKA
DAN SOLUSINYA
Oleh: Rattah Pinusa
Pendahuluan
Pelestarian informasi ilmiah yang bersifat
retrospektif berperan strategis bagi perpustakaan,
dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo),
khususnya dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan kebersinambungan akses
informasi ilmiah. Digitalisasi merupakan salah satu
metode pelestarian informasi ilmiah yang populer.
Kepopuleran digitalisasi disebabkan oleh
kemampuan metode tersebut dalam meningkatkan
akses informasi dan menge siensikan biaya
pemeliharaan dan ruang penyimpanan. Apabila
informasi ilmiah dikelola dan dipelihara dengan
baik maka informasi ilmiah tersebut dapat menjadi
pondasi keilmuan yang kokoh bagi keberlanjutan
pengembangan ilmu pengetahuan dimasa
mendatang.
Selain itu, trend penggunaan informasi
ilmiah dikalangan akademisi telah mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun (Shelburne 2009).
Trend tersebut didorong oleh penggunaan internet
dan gawai (gadget) secara meluas dikalangan para
akademisi, para ilmuwan dan masyarakat umum.
Salah satu cirinya akses informasi yang
berkesinambungan tanpa terbatas oleh ruang dan
waktu. Menyikapi hal tersebut maka ketersediaan
sumber-sumber informasi berformat digital
menjadi sebuah keharusan bagi perpusdokinfo
untuk tetap bertahan sebagai pusat informasi
ditengah persaingan informasi yang kompetitif.
Digitalisasi menjadi pilihan terbaik diantara
beberapa strategi pengalihmediaan (seperti:
fotokopi dan mikro lm) yang ada.
Namun, digitalisasi informasi ilmiah tidak
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mudah dilakukan oleh perpusdokinfo. Terdapat
beberapa aspek teknis dan non teknis yang
berpotensi menghambat digitalisasi. Beberapa
problematika yang teridenti kasi adalah potensi
pelanggaran hak cipta, rendahnya kualitas
keterbacaan (readibility) dan keusangan teknologi.
Penulisan artikel ini akan membahas problematika
digitalisasi dan alternatif solusi bagi permasalahan
tersebut.
Manfaat Digitalisasi
Digitalisasi memiliki beberapa manfaat
antara lain: peningkatan aksestabilitas, peningkatan
nilai tambah dan e siensi biaya pemeliharaan.
Manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:
Pertama, digitalisasi meningkatkan tingkat
akses informasi. Pengguna informasi akan lebih
mudah mengakses sumber informasi ilmiah
berformat digital. Format digital akan kompatibel
dengan beragam gawai (gadget), seperti: telepon
pintar (smartphones), tablet dan laptop. Para
pengguna informasi cukup membuka internet atau
database elektronik guna mengakses sumbersumber informasi ilmiah yang telah didigitalkan
tanpa tersekat ruang dan waktu.
Kedua, informasi ilmiah berformat digital
memberikan kesetaraan akses informasi bagi
penyandang disabilitas digital. Ilustrasinya,
informasi ilmiah yang tersimpan dalam format
tercetak dan telah dirubah dalam format digital/
elektronik dapat ditambahkan beberapa tur
interaktif, berupa: audio, download text, dan huruf
Braille. Ketersediaan tur interaktif tersebut
memberikan kesempatan yang setara bagi

penyandang disabilitas guna mengakses informasi
pada buku elektronik hasil digitalisasi tersebut
(Myhill 2002).
Ketiga, digitalisasi memberikan
kesempatan kepada perpusdokinfo melakukan
e siensi biaya pemeliharaan koleksinya. Format
digital tidak membutuhkan ruangan yang luas
untuk penyimpanannya. Format tersebut cukup
disimpan pada server dalam komputer sehingga
format digital lebih menghemat ruang
penyimpanan. Selanjutnya, format digital mampu
menekan biaya pemeliharaan karena
perpusdokinfo tidak perlu lagi mengeluarkan biaya
untuk fumigasi dan pengendalian hama (pest
control).
Problematika Program Digitalisasi Sumber
Informasi Ilmiah
Walaupun program digitalisasi informasi
ilmiah memberikan beberapa manfaat kepada
perpusdokinfo, namun program tersebut tak luput
dari permasalahan yang bersifat teknis maupun non
teknis.
Problematika pertama adalah potensi
pelanggaran hak cipta. Permasalahan tersebut
disebabkan oleh keterbatasan dana guna
menjalankan program digitalisasi maka beberapa
perpusdokinfo menggandeng investor swasta
sebagai penyedia dana. Kasus Google 5 di Amerika
dapat dijadikan sebagai contoh. Pada kasus
tersebut, beberapa ahli berpendapat bahwa
pelibatan perusahaan swasta selaku investor pada
proyek digitalisasi massal, bertajuk Google 5, akan
berpengaruh negatif terhadap kepemilikan hak
cipta (Nielsen , 2008), kekhawatiran tersebut
merujuk pada kasus pelanggaran hak cipta pada
proyek Google 5 yang merupakan proyek
digitalisasi berskala besar yang melibatkan sebuah
konsorsium perguruan tinggi terkemuka di
Amerika, meliputi: Universitas Harvard,
Universitas Michigan, Perpustakaan Publik New
York, Universitas Stanford, dan Universitas Oxford
yang bekerja sama dengan perusahaan Google.
Proyek digitalisasi tersebut dimulai sejak tahun
2004 dan telah berhasil mendigitalkan hampir 15

juta judul buku. Pada proyek tersebut, Google
berperan sebagai investor dan menanggung biaya
pengalihmediaan. Kompensasinya, perusahaan
Google akan memperoleh hak akses terhadap soft
le buku yang telah didigitalkannya. Selanjutnya,
perusahaan tersebut akan menjual hak akses
tersebut kepada khalayak umum yang berminat
membaca buku-buku digital tersebut melalui
website resminya. Pada website tersebut, Google
menyediakan cuplikan isi dokumen (snippet) yang
akan menampilkan deskripsi buku hasil digitalisasi
dan Google memegang yang hak aksesnya snippet
tersebut.
Selanjutnya, para peminat buku tersebut perlu
membayar hak aksesnya kepada Google. Ternyata,
terdapat banyak kalangan yang berminat
mengakses buku hasil digitalisasi tersebut dan
perusahaan Google pun memperoleh keuntungan
yang signi kan baik dari biaya berlangganan dari
pelanggan snippet maupun dari iklan yang
ditampilkan pada snippet tersebut (Han, 2006).
Namun, perusahaan Google digugat oleh Author
Guild America dan Penulis Amerika. Para pihak
penggugat berkeberatan dengan adanya praktek
pelanggaran hak cipta format digital buku-buku
hasil proyek digitalisasi. Walaupun perusahaan
Google berhasil memenangkan gugatan atas kasus
tersebut, namun perusahaan Google mengalami
kerugian nansial dengan harus membayar
kompensasi kepada para pihak penggugat karena
Google tidak pernah mengajukan permintaan izin
untuk mendigitalkan buku kepada para
pengarangnya.
Problem berikutnya adalah rendahnya
tingkat keterbacaan (readibility) dokumen hasil
digitalisasi. Penyebabnya adalah rendahnya
spesi kasi perangkat keras (hardware) alat
pemindai (scanner). Lensa optik merupakan
komponen perangkat keras yang vital pada alat
pemindai. Perangkat tersebut berfungsi
menangkap objek berupa gambar dan teks pada
medium tercetak dan mengkonversi objek tersebut
menjadi format digital. Lensa optik yang beresolusi
rendah akan menghasilkan objek digital yang
resolusi rendah pula. Hasilnya, tampilan objek
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digital tidak tajam dan layout pada tampilan digital
berubah tak beraturan (Canguly, 2007). Kerapkali,
keterbatasan dana mendorong perpusdokinfo
untuk menggunakan alat pemindai yang harganya
terjangkau dengan spesi kasi yang rendah.
Problema ketiga adalah keusangan
teknologi (technological obselence) yang tidak
menjamin kebersinambungan akses terhadap
dokumen elektronik yang merupakan hasil proses
digitalisasi. Proses digitalisasi sangat bergantung
pada teknologi. Mengingat, digitalisasi merupakan
proses merubah media penyimpanan informasi dari
format tercetak ke format elektronik/ digital.
Sedangkan, teknologi informasi berkembang
sangat pesat dari tahun ke tahun. Contoh riilnya
adalah perkembangan sistem operasi komputer.
Pada era 90-an, Microsoft mengeluarkan program
Window 98 yang merupakan sistem operasi yang
tercanggih dijamannya. Namun pada
perjalanannya, sistem operasi tersebut
dikembangkan dan diperbarui secara terus
menerus oleh Microsoft sehingga serial variannya
bermunculan, seperti Windows XP, Window 7,
Window 8, dan Window 10. Pembaharuan tersebut
terjadi dalam kurun waktu 15 tahunan.
Konsekuensi dari pembaharuan teknologi tersebut
adalah munculnya isu keusangan teknologi yang
disebabkan oleh ketidakkompatibelan antara
sistem operasi lama dengan yang baru. Akibatnya,
dokumen digital yang disimpan pada sistem operasi
yang usang akan berpotensi rusak atau hilang jika
dokumen tersebut tidak dimigrasikan secara
berkala menyesuaikan sistem operasi terbaru.
Alternatif Solusi Bagi Permasalahan
Digitalisasi
Walaupun program digitalisasi informasi
ilmiah akan menghadapi beberapa hambatan, tapi
terdapat pula alternatif solusi bagi hambatan
tersebut. Pertama, tindakan pencegahan
(preventif) akan menjadi strategi yang efektif bagi
perpusdokinfo untuk menghindari pelanggaran hak
cipta selama kegiatan digitalisasi. Pada tahap pra
kegiatan, perpusdokinfo perlu menginventarisasi
dan menseleksi sumber-sumber informasi ilmiah
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yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak cipta.
Selanjutnya, perpusdokinfo perlu mengajukan
permohonan izin kepada pemegang hak cipta atau
ahli warisnya melalui kantor Kementerian Hukum
dan HAM cq Direktorat Hak Cipta guna
memperoleh persetujuan mendigitalkan sumber
informasi ilmiah yang telah terseleksi tersebut.
Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan
dasar/ alasan bagi perpusdokinfo guna
memperlancar proses perizinan tersebut. Perlu
dipahami bahwa, proses pengurusan bebas hak
cipta merupakan proses yang rumit dan memakan
waktu yang panjang. Namun kejelasan status
hukum atas suatu karya cetak akan membantu
perpusdokinfo mengurangi resiko terjerat kasus
pelanggaran hukum selama proses digitalisasi.
Kedua, setelan pengaturan (settingan)
pada perangkat keras (hardware) alat pemindai
(scanner) perlu mempertimbangkan resolusi yang
baik guna memperoleh le digital dengan tingkat
keterbacaan yang baik. Kraemel H (2013), seorang
konsultan IT, menjelaskan bahwa resolusi pada
suatu gambar dalam le digital memiliki satuan
ukuran dot per inchi (dpi) yang mencerminkan
jumlah kerapatan titik perluasan bidang. Semakin
tinggi resolusi sebuah gambar digital maka gambar
tersebut akan memiliki tingkat ketajaman yang
tinggi. Idealnya, sebuah le gambar digital perlu
memiliki resolusi 150 sampai 200 dpi agar memiliki
tingkat keterbacaan baik dilayar komputer.
Sedangkan resolusi 300 dpi akan memiliki tingkat
keterbacaan baik untuk keperluan cetak ulang.
Berdasarkan informasi tersebut maka tingkat
pengaturan terbaik bagi scanner adalah 300 dpi
agar memperoleh le digital dengan tingkat
keterbacaan yang baik pada saat ditampilkan di
layar komputer dan dicetak ulang menggunakan
mesin pencetak.
Ketiga, solusi bagi keusangan teknologi adalah
migrasi secara berkala. Pada prinsipnya, migrasi
merupakan metode pelestarian informasi dengan
mentransfer informasi yang tersimpan dalam
perangkat keras (hardware) atau perangkat lunak
(software) ke lingkungan sistem yang baru. Metode
tersebut populer dilakukan oleh perpusdokinfo

karena mudah dan murah. Menurut Jones dan
Beagrie (2001), prosedur proses migrasi dapat
dilakukan secara mudah. Namun metode migrasi
tersebut memerlukan beberapa persyaratan yang
perlu dipenuhi, yakni: tersedianya dokumen
standar kualitas kontrol, prosedur kualitas kontrol,
kelengkapan metadata. Migrasi le digital secara
berkala dapat mengurangi risiko keusangan
teknologi.
Kesimpulan
Peningkatan kebutuhan akan informasi
ilmiah digital telah mendorong perpusdokinfo
melakukan digitalisasi. Program digitalisasi
tersebut bermanfaat dalam meningkatkan akses
informasi, menge sienkan biaya pemeliharaan
koleksi perpusdokinfo dan kesetaraan akses
informasi bagi penyandang disabilitas yang
membutuhkan informasi ilmiah.
Walaupun digitalisasi memberikan
kemanfaatan bagi perpusdokindo dan pemustaka,
tetapi program digitalisasi memiliki setidaknya tiga
masalah. Pertama, program digitalisasi yang
mengabaikan hak para pemilik karya intelektual
akan berpotensi melanggar hak cipta. Kasus kon ik
hak cipta antara Google dan author guild pada
proyek Google 5 dapat dijadikan sebuah pelajaran.
Kedua, kualitas optik pada mesin pemindai
berpengaruh terhadap tingkat resolusi. Rendahnya
resolusi pada le digital mempengaruhi tingkat
keterbacaan. Ketiga, pesatnya perkembangan
teknologi informasi memunculkan masalah terkait
keusangan teknologi. Format le digital pada saat
ini akan berbeda jauh dengan format digital di masa
mendatang.
Guna mengatasi permasalahan diatas maka
perpusdokinfo disarankan untuk:
1. Mengidenti kasi dan menseleksi sumber
informasi ilmiah yang memiliki hak cipta dan
memperjelas status kepemilikannya serta
mengajukan izin pemanfaatannya dalam rangka
pogram digitalisasi. Setidaknya, rangkaian upaya
tersebut dapat mengurangi risiko pelanggaran
hukum atas hak cipta.

2. Mengatur ukuran resolusi pada rentang 200-300
dpi pada mesin scanner guna memperoleh le
digital yang dapat dibaca secara visual.
3.Melakukan transfer le digital (migration) ke
lingkungan sistem informasi yang baru guna
mencegah keusangan teknologi. Sekian
DAFTAR PUSTAKA
Canguly 2007, Preservation of Electronic
Information, Isha Books.
Hahn, T. B. (2006). "Impacts of mass digitization
projects on libraries and information
policy." Bulletin of the American Society
for Information Science and Technology
33(1): 20-24.
Jones, M dan Beagrie l, N 2001, Preservation
Management of Digitak Materials.Britis
Library.
Kraemel, H 2013, Berapakah resolusi yang harus
saya pakai ?. diakses tanggal 15 Januari
2 0 1 7 ,
<
http://digitalsense.co.id/news/berapakahresolusi-scan-yang-harus-saya-pakai>.
Myhill, C. E. (2002). "ICT for access to information
services for disabled people: an overview of
projects and services at Gateshead
Libraries Service." Program: electronic
library and information systems 36(3): 176181.
Nielsen, E. K. (2008). "Digitisation of Library
Material in Europe: Problems, Obstacles
and Perspectives anno 2007." LIBER
Quarterly 18 (1): 20-27.
Shelburne, W. A. (2009). "E-book usage in an
academic library: User attitudes and
behaviors." Library Collections,
Acquisitions, and Technical Services 33 (23): 59-72.
Library Collections, Acquisitions, and Technical
Services 33 (2-3): 59-72.

WARTA

Edisi XI No.1 April 2018

29

INFOGRAFIS
E-JURNAL FALOAK

BERBAGI PENGALAMAN PENGELOLAAN HUTAN
Berbasis Masyarakat di Jepang

http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPKF/index

PROFIL
Jurnal Penelitian Kehutanan FALOAK (JPKF)
adalah publikasi ilmiah hasil penelitian bidang
kehutanan dengan
No. ISSN 2579-5805.

CAKUPAN
Bidang Silvikultur, Jasa Lingkungan, Biometrik,
Pemanenan, dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu
dan Bukan Kayu, Perlindungan, Konservasi
Sumberdaya

FREKUENSI TERBIT
JPKF terbit dua kali dalam satu volume setiap
tahun (April dan Oktober). Setiap nomor terdiri
dari 5-6 artikel, rata-rata jumlah artikel dalam
satu volume terdiri dari 10-12 artikel

Kupang (9/03/2018) – Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang
(BPPLHKK) mendapat kunjungan istimewa dari Dr. Takahiro Fujiwara, Associate Professor Universitas
Kyushu Jepang. Pada kesempatan tersebut, Dr. Taka berkesempatan memberikan kuliah tamu tentang
Partisipasi Masyarakat dan Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolaan Hutan
Tanaman (People's Participation and Pro t-Sharing in Planted Forest

SUBMISI

Management). Konsep bagi hasil (pro t sharing) dalam pengelolaan hutan

Kontributor perlu membuat akun terlebih dahulu
sebelum mengirimkan naskahnya.

bersama masyarakat di Jepang lebih dikenal dengan istilah Bunshurin.

Link registrasi: http://ejournal.forda-mof.org/ejournalang/index.php/JPKF/user/register

Pengajar pada Department of Agro environmental Sciences, Faculty of
Agriculture, mengulas sejarah konsep Bunshurin (pro t sharing) pada
pengelolaan hutan dengan pelibatan masyarakat di Jepang.
Informasi selengkapnya dapat diakses melalui Scan Me QR Code
dipojok artikel.
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PERINGATI HARI BHAKTI RIMBAWAN KE-35
dan Hari Hutan Internasional, Balai Litbang LHK Kupang
Libatkan Duta Wisata Indonesia

PETUNJUK BAGI

PENULIS
BAHASA
Naskah artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia,
memuat tulisan bersifat popular/semi ilmiah dan bersifat informatif.

FORMAT
Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto
pada satu permukaan dengan spasi 1,5 dan
jumlah karakter maksimal 1.400 karakter.
Ukuran tepi kertas disisakan 3,5 – 3,5 – 3 – 3 cm.

JUDUL
Judul dibuat tidak lebih dari 2 baris dan harus mencerminkan
isi tulisan, Nama penulis dan alamat email dicantumkan
dibawah tulisan.

ISTILAH SULIT
Istilah – istilah yang jarang digunakan harus diberi
keterangan tersendiri agar pembaca mudah memahami

Kupang, (20/03/2018)_Masih dalam rangkaian peringatan hari Bhakti Rimbawan ke-35 dan Peringatan
Hari Hutan Internasional, Balai Litbang LHK Kupang libatkan Duta Wisata Koko dan Cici Indonesia
untuk melakukan aksi penanaman pohon di Hutan Penelitian (HP) Oilsonbai, Senin (19/3). Duta wisata
tersebut adalah Dumas Flitsang (Koko Indonesia 2016), Revaldy Gustaf Junior Sooai (Duta Putra Wisata
Indonesia 2016), Vivian Tjung (Duta Putri Wisata Indonesia 2016), Carlos Troi
Lodiwick (Koko NTT 2018), Putri Tanjung Malada (Cici NTT 2018), dan
Revaldy Jacob (Juara VI Putra Duta Wisata NTT 2017) serta Kristitein Jene
(Juara VI Putri Duta Wisata NTT 2017). Sebelum melakukan aksi penanaman,
Kepala Balai Litbang LHK Kupang, Ir. Edy Sutrisno, M.Sc, mengucapkan

FOTO
Foto harus mempunyai ketajaman yang baik,
diberi judul dan keterangan pada gambar.

GAMBAR GARIS
Grafik atau ilustrasi lain yang berupa gambar diberi
garis harus kontas dan dibuat dengan tinta hitam.
Setiap gambar garis harus diberi nomor, judul dan
keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Oilsonbai serta memaparkan pro l mengenai HP Oilsonbai yang dikelola oleh

Daftar Pustaka yang dirujuk harus disusun menurut
abjad nama pengarang dengan mencantumkan tahun
penerbitan, sebagai berikut : .

Balai Litbang LHK Kupang.

Allan, J.E. 1961. The Determination of Copper by atomic Absorbstion of spectrophotometry. Spec-tophotometrim
Acta (17), 459-466

selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Para Duta Wisata ke HP

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui Scan Me QR Code
dipojok artikel.
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