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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmatNya, Prosiding Diskusi Ilmiah bertemakan “Sinergisitas Peneliti,
Widyaiswara dan Penyuluh Kehutanan Dalam Diseminasi Informasi Guna
Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT” telah
tersusun sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.
Prosiding ini memuat makalah-makalah yang dipresentasikan pada forum
Diskusi Ilmiah yang diselenggarakan oleh Balai Penelitian Kehutanan
Kupang bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kupang
pada tanggal 8 Desember 2015 di Kupang. Substansi makalah yang
dimuat telah disempurnakan dengan memperhatikan berbagai masukan
yang disampaikan para peserta pada acara diskusi.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang
tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
sampai terbitnya Prosiding ini.
Mudah-mudahan Prosiding yang disusun dan diterbitkan dalam rangka
kegiatan diseminasi hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kupang,

Ir. Edy Sutrisno, M.Sc
NIP. 19600717 198903 1 002
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Rumusan Hasil Diskusi Ilmiah
Kupang, 8 Desember 2015
Berdasarkan sambutan dan arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan /
Sekretariat Bakorluh Propinsi Nusa Tenggara Timur, Diskusi Ilmiah
dengan tema “Sinergisitas Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh
Kehutanan dalam Diseminasi Informasi Guna Mendukung Pembangunan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT” menghasilkan rumusan sebagai
berikut:
1. Pembangunan kehutanan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat
oleh karena itu seluruh upaya yang dilakukan oleh peneliti,
widyaiswara dan penyuluh harus ditujukan bagi sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat NTT.
2. Peneliti, widyaiswara dan penyuluh harus menunjukkan
profesionalitas meskipun menghadapi berbagai kendala dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diperlukan peningkatan
sarana dan prasarana penyuluhan di tingkat daerah untuk
meningkatkan kinerja penyuluh di daerah.
3. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pemanfaat
potensi yang ada di hutan (flora, fauna dan landscape). Pemanfaatan
potensi ini memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat
sehingga diperlukan penelitian mendalam terkait karakteristik,
potensi, sebaran beragam flora dan fauna serta land scape hutan
yang ada di NTT.
4. Pertemuan diskusi ilmiah harus dilaksanakan secara periodik sehingga
komunikasi antara peneliti, widyaiswara dan penyuluh dapat optimal
dan berkelanjutan.
5. Kebijakan desentralisasi terbaru harus disikapi secara hati-hati
terutama berkaitan dengan penugasan urusan pemerintahan sektor
kehutanan dari Pemerintah Provinsi NTT kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota dan pemerintah desa.
6. Diseminasi merupakan langkah yang penting dalam pembangunan
kehutanan di NTT, diseminasi tidak hanya aktifitas penyebaran
informasi, melainkan juga upaya menumbuhkan kesadaran,
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penerimaan dan pemanfaatan informasi yang disampaikan oleh
masyarakat.
7. Guna meningkatkan efektifitas diseminasi hasil penelitian maka
diperlukan “kemasan” yang lebih sederhana dan praktis sehingga
mudah dipahami oleh pengguna.
8. Pengembangan cendana di NTT harus dimulai dengan upaya
mengobati trauma masyarakat terhadap pengelolaan cendana di
masa lalu. Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan untuk
mengurangi trauma masyarakat adalah pembangunan demonstration
plot pengembangan cendana di setiap kabupaten/kota di Provinsi
NTT. Pembangunan plot ini dapat menjadi arena aktualisasi eksistensi
peneliti, widyaiswara dan penyuluh kehutanan di Provinsi NTT.
Kupang, 8 Desember 2015
Tim Perumus
1.
Ir. Edy Sutrisno, M.Sc
2. Ir. M. Tangkas, M.Sc
3. Dr. Stefanus Agung Sri Raharjo, S.Hut., M.T.
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Sambutan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan / Badan
Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada
Diskusi Ilmiah Dengan Tema“Sinergisitas Peneliti, Widyaiswara dan
Penyuluh Kehutanan Dalam Diseminasi Informasi Guna Mendukung
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT”.
Kupang, 8 Desember 2015
Yang saya hormati,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiNTT
Kepala Badan Litbang DaerahProvinsi NTT
Kepala Badan Diklat Provinsi NTT
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT
Kepala UPT Kementerian LHK di ProvinsiNTT
Para Akademisi Perguruan Tinggi di Kupang
Pengurus IWI NTT
Pengurus FKPWPK NTT
Para Pejabat Fungsional Peneliti, Widyaiswara, Penyuluh, Teknisi
LitkayasadanPengendaliEkosistemHutan
10. Perwakilan LSM
11. Para Mahasiswa
12. Para Nara Sumber serta Peserta Diskusi yang berbahagia.
Assalamu'alaikum Wr. Wb
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 pada acara Diskusi Ilmiah, yang diselenggarakan oleh
Balai Penelitian Kehutanan Kupang bekerja sama dengan Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang.
Hadirin yang saya hormati,
Tema yang dipilih dalam diskusi ini yaitu“Sinergitas Peneliti, Widyaiswara
dan Penyuluh Kehutanan dalam Diseminasi Informasi Guna Mendukung
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT” sangat relevan
jika melihat kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan
diseminasi hasil penelitian. Selama ini ada anggapan bahwa hasil-hasil
penelitian masih termuat dalam jurnal dan menggunakan bahasa yang
terlalu ilmiah sehingga masih sulit dicerna oleh masyarakat pengguna.
Pemilihan tema ini menunjukan adanya keinginan kuat agar diseminasi
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iptek hasil penelitian dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.
Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai
pihak. Kehadiran para peneliti, widyaiswara, penyuluh dan pengajar/
dosen memiliki nilai penting tersendiri karena semuanya merupakan
aktor penting terkait dengan kegiatan transfer informasi.
Dalam kaitan ini saya menyambut baik dan memberikan apresiasi
setinggi- tingginya kepadaBalai Penelitian Kehutanan Kupang dan Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang, yang secara bersama-sama
memprakarsai penyelenggaraan diskusi ilmiah ini.Semoga forum diskusi
ini dapat:
1. Mendiskusikan beberapa topik iptek hasil-hasil penelitian
2. Membangun sinergisitas para pihak khususnya peneliti, widyaiswara
dan penyuluh dalam penyelenggaraan diseminasi iptek hasil
penelitian agar sampai kepada para pengguna dengan efektif.
3. Mengidentifikasi kebutuhan riset, diklat dan penyuluhan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan
Hadiri yang saya hormati,
Diskusi ilmiah merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam dunia
penelitian. Selain menjadi wahana diseminasi hasil penelitian, kegiatan ini
dapat menjadi forum efektif untuk membangun koordinasi, komunikasi
dan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu pada
kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan
penghargan setinggi-tingginya kepada penyelenggara, narasumber dan
semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap
penyelenggaraan diskusi ini. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bermanfaat
bagi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTT.
Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Diskusi Ilmiah
dengan tema “Sinergitas Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh Kehutanan
dalam Diseminasi Informasi Guna Mendukung Pembangunan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan NTT” secara resmi dibuka. Selamat berdiskusi,
semoga sukses.
Wabillahitaufik wal hidayah
wassalamualaikum wr.wb.
Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan / Badan Ketahanan
Pangan Dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Hadji Husen.

vi

DAFTAR ISI
Halaman Judul

i

Kata Pengantar

ii

Rumusan Seminar

iii

Sambutan

v

Daftar Isi

vii

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Konservasi Kura-Kura Leher Ular Rote (Chelodina mccordi Rhodin,
1994), Tantangan Dan Peluangnya
Kayat , Grace S. Saragih , Mariany Magdalena da Silva , dan
Anderias Naikulas

1

Mimba (Azadirachta indica) dan Kerinyu (Chromolaena odorata)
Sebagai Bahan Pestisida Nabati Pengendali Hama Kutu Sisik
(Chionaspis sp.) Pada Tanaman Cendana (Santalum album Linn.)
Rina Yuana Puspiatun dan Hery Kurniawan

12

Kebijakan Pengelolaan Cendana Pasca UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah
S. Agung S. Raharjo
Peran Widyaiswara Dalam Penyelenggaraan Diklat Bagi Pegawai
Negeri Sipil
Loretha Sanda
Pemanfaatan Teknologi GPS dan GIS dalam Mendukung Kegiatan
Penelitian dan Penyuluhan Kehutanan
Heru Budi Santoso

20

24

33

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Mangrove
Di Kabupaten Kupang
M. Hidayatullah, S. Agung S. Raharjo dan Bernadus Ndolu

41

Potensi Dan Karakteristik Habitat Mimba (Azadirachta indica A.
Juss) Di Bali
I Wayan Widhana Susila dan Cecep Handoko

53

Pengaruh Biaya Pengendalian Hama Kutu Sisik (Chionaspis sp.)
Terhadap Nilai Harapan Lahan Budidaya Cendana (Santalum
album Linn.)
Dhany Yuniati dan Hery Kurniawan

70

Struktur Dan Komposisi Jenis Hutan Mangrove Di Desa
Kolontobo Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata
M. Hidayatullah dan Oskar K. Oematan

77
vii

10.

Variasi Pertumbuhan Tanaman Penghasil Gaharu (Gyrinops
versteegii(Gilg.) Domke) Umur 6 Bulan Di Stasiun Penelitian Bu’at
Soe Ntt
Dani Pamungkas1), Frida Pramukawati Inangsih1) dan Sumardi2)

Lampiran

viii

89

KONSERVASI KURA-KURA LEHER ULAR ROTE (Chelodina mccordi Rhodin, 1994),
TANTANGAN DAN PELUANGNYA
Oleh :
Kayat¹, Grace S. Saragih¹, Mariany Magdalena da Silva¹, dan Anderias Naikulas²
¹ Peneliti Pada Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Kupang, ²Teknisi
Litkayasa Pada Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Kupang
ABSTRAK
Kura-kura leher ular rote (Chelodina mccordi Rhodin, 1994) saat ini sudah sangat
sulit ditemukan di habitat alaminya bahkan boleh dikatakan sudah punah di alam.
Hal ini yang mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk mencegah kepunahan
kura-kura leher ular rote melalui konservasi eksitu di penangkaran maupun insitu di
habitat alaminya. Konservasi kura-kura leher ular rote mempunyai tantangan dan
sekaligus peluang yang besar, sehingga perlu strategi untuk meminimalisir
tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada.
Beberapa tantangan
konservasi kura-kura leher ular rote terdiri dari : 1) perburuan liar, 2) habitat
berada di luar kawasan hutan/konservasi, (3) Kondisi habitat yang kurang baik
karena konversi lahan, pencemaran, populasi ternak meningkat, dan adanya
predator. Sedangkan beberapa peluang keberhasilan konservasi kura-kura leher
ular rote terdiri dari : 1) teknik inkubasi sudah dikuasai, 2) kura-kura leher ular rote
memiliki nilai ekonomi tinggi, 3) pakan mudah diperoleh, dan 4) minat masyarakat
untuk menangkarkan tinggi. Strategi konservasi ke depan adalah melalui
penangkaran di masyarakat dan pelepasliaran di habitat alaminya.
Kata kunci : konservasi, tantangan, peluang, penangkaran.
I. PENDAHULUAN
Kura-kura leher ular Rote (Chelodina mccordi Rhodin, 1994) termasuk
satwa liar yang bernilai ekonomi tinggi sehingga terjadi penangkapan yang terusmenerus dan menyebabkan populasinya di alam menurun (Shepherd dan
Bonggi, 2005). Kura-kura leher ular Rote (Chelodina mccordi Rhodin, 1994)
dideskripsikan tahun 1994 oleh Anders G.J. Rhodin sebagai spesies endemik
Pulau Rote Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dikatakan demikian karena satwa
ini hanya ditemukan di Pulau Rote dan tidak ditemukan di daerah lain (Shepherd
dan Bonggi, 2005).
Berdasarkan kriteria generik pada Peraturan Menteri Kehutanan
No.P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional
2008-2018, kriteria yang diterapkan secara umum kepada semua kelompok taksa
flora dan fauna, yang meliputi 5 kriteria yaitu (1) Endemisitas, (2) Status populasi,
(3) Kondisi habitat, (4) Keterancaman, dan (5) Status pengelolaan spesies. Kurakura Leher Ular Rote (Chelodina mccordi) memiliki bobot penilaian spesies
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prioritas paling tinggi pada kelompok herpetofauna, yaitu 100. Hal ini berarti
kura-kura leher ular rote termasuk spesies dengan daerah penyebaran yang
sangat terbatas; status populasi yang kecil di alam; habitat alami yang hampir
habis (habitat khusus); termasuk spesies yang banyak ditangkap/diburu secara
besar-besaran untuk diperdagangkan; dan termasuk spesies yang belum
memperoleh perhatian cukup dari sisi pengelolaan (Dephut, 2008).
Hal ini yang mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk mencegah
kepunahan kura-kura leher ular rote. Salah satunya adalah upaya rehabilitasi dan
penyelamatan jenis melalui konservasi in-situ (in-situ conservation). Imansyah
(2010) mengemukakan bahwa strategi terbaik pelestarian sumberdaya hayati
dalam jangka panjang adalah dengan melindungi populasi dan komunitas alami
di habitat aslinya (in-situ conservation). Spesies lebih mampu menjalankan proses
adaptasi lingkungan komunitas yang selalu berubah hanya dalam alam bebas.
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. Oleh karenanya diperlukan
upaya lain untuk mengatasi hal tersebut. Upaya tersebut adalah dengan
memelihara individu-individu dalam kondisi terkendali di bawah pengawasan
manusia (ex-situ conservation). Konservasi ex-situ meliputi kegiatan
pengembangbiakan, pembesaran, penelusuran kesehatan satwa, rehabilitasi,
dan budidaya untuk tujuan komersial.
Dalam kaitannya dengan kura-kura leher ular rote, konservasi ex-situ yang
dapat dilakukan yaitu penangkaran yang lebih intensif lagi sebagai salah satu
jalan untuk mencegah kepunahan satwa ini. Penangkaran adalah suatu teknik
budidaya satwa yang dilakukan di suatu tempat tertentu guna memperbanyak
populasi, untuk kemudian dapat dilepas kembali ke alam. Dalam Peraturan
Pemerintah No.8 tahun 1999, pengertian penangkaran adalah upaya
perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap
memperhatikan kemurnian jenisnya. Ada juga yang mendefinisikan penangkaran
sebagai suatu kegiatan memelihara individu-individu dalam kondisi terkendali di
bawah pengawasan manusia. Aspek penangkaran yang tidak boleh diabaikan
adalah kesehatan dan tata laksana penangkaran kura-kura leher ular rote.
Dengan dikuasainya kedua aspek tersebut diharapkan keberhasilan penangkaran
kura-kura leher ular rote bisa ditingkatkan.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tantangan
dan peluang dalam usaha konservasi kura-kura leher ular rote, baik di habitat
alaminya maupun di penangkaran.
II. URAIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tantangan
Beberapa tantangan konservasi kura-kura leher ular rote terdiri dari : 1)
perburuan liar, 2) habitat berada di luar kawasan hutan/konservasi, 3) habitat
sudah kurang baik karena konversi lahan, pencemaran, jumlah ternak disekitar
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habitat meningkat, dan adanya predator. Pada tahun 1970an satwa ini dapat
dengan mudah ditemukan di Pulau Rote dan diperdagangkan dengan bebas.
Namun pada tahun 1997 sampai 2001 kuota ekspor ditetapkan untuk spesies ini,
dan dalam kurun waktu tersebut 259 ekor C. mccordi secara legal diekspor dari
Indonesia. Karena tingginya perdagangan ilegal yang mencapai ratusan bahkan
ribuan ekor, maka sejak tahun 2002 kuota bagi C. mccordi dikurangi hingga
mencapai 0 (nol) oleh PHKA, karena disadari bahwa spesies endemik ini berada
di ujung kepunahan (Shepherd dan Bonggi, 2005).
Hasil penelitian Kayat dkk. (2015) menunjukkan bahwa dari 33 habitat
kura-kura leher ular rote yang tersebar di seluruh Pulau Rote berupa danau,
sungai, dan mata air, hanya ada dua tempat yang berada di dalam dan sekitar
kawasan hutan, yaitu Danau Manute dan Danau Seda (Gambar 1), sedangkan
habitat lainnya yang berjumlah 31 tempat berada di luar kawasan hutan. Hal ini
yang membuat konservasi kura-kura leher ular rote di habitat alaminya
menghadapi tantangan yang cukup besar.
Hasil penilaian habitat kura-kura leher ular rote menunjukkan dari 33
tempat hanya sebanyak 16 danau yang pada musim kemarau masih berair
sedangkan sisanya sudah mengalami kekeringan (Kayat dkk., 2015). Jika dilihat
dari beberapa faktor habitat yang menentukan seperti ketersediaan pakan,
pelindung berupa pohon-pohon, tumbuhan air, ketersediaan ruang, dan adanya
predator, dari 16 habitat kura-kura leher ular rote yang tersisa hanya tiga lokasi
yang memenuhi syarat sebagai habitat kura-kura leher ular rote yang baik,
sedangkan sisanya merupakan habitat yang kurang layak untuk dijadikan lokasi
pelepasliaran.

Gambar 1. Danau Manute (A) dan Seda (B) yang Berada di Dalam dan Sekitar
Kawasan Hutan
Faktor keempat yang menjadi tantangan dalam konservasi kura-kura leher
ular rote di P. Rote adalah adanya alih fungsi habitat kura-kura leher ular rote
menjadi areal penggunaan lain seperti persawahan, kebun dan ladang pertanian
lainnya (Gambar 2). Dari hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa
sebagian besar danau sudah berkurang luasnya karena dijadikan areal pertanian.
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Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan pokok seperti padi, jagung, dan tanaman sayur-mayur.

Gambar 2. Konversi Habitat Kura-kura Leher Ular Rote Menjadi Areal Pertanian
(Padi (A) dan Jagung (B))
Faktor selanjutnya yang merupakan tantangan konservasi kura-kura leher
ular rote adalah terjadinya pencemaran, terutama di lokasi yang berdekatan atau
menyatu dengan kawasan persawahan dan pertanian. Penggunaan pupuk kimia
dan pestisida untuk tanaman pertanian oleh masyarakat akan berdampak pada
air danau. Residu pestisida yang terakumulasi di tanah dan air dapat berakibat
buruk pada manusia dan hewan (Sofia, 2001).

Gambar 3. Areal pertanian (A) dan persawahan (B) yang berdekatan langsung
dengan habitat kura-kura leher ular rote
Hasil analisis kualitas air di 4 danau (Danau Ledulu, danau Oendui, danau
Naluk, danau Peto) yang merupakan habitat kura-kura leher ular rote
menunjukan bahwa hanya danau Peto yang masih layak sebagai habitat kurakura leher ular rote. Hal ini diindikasikan dengan kadar kualitas air di danau Peto
untuk parameter pH, suhu, turbidity, TSS, TDS, BOD dan COD yang masih berada
di bawah ambang batas kualitas air yang disyaratkan (PP No. 82/2001). Selain itu,
air danau Peto juga ditemukan tidak berwarna.
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Untuk ketiga danau lainnya (danau Ledulu, danau Oendui, danau Naluk)
kurang layak sebagai habitat kura-kura leher ular rote. Hasil analisis kualitas air
menunjukan telah terjadinya penurunan kualitas air danau yang diindikasikan
dengan air yang telah berwarna (kuning, kuning kecoklatan), BOD dan COD
tinggi melebihi yang disyaratkan (BOD > 7 mg/L, disyaratkan 6 mg/L dan COD >
59,11 mg/L, yang disyaratkan 50 mg/L). Hal ini diduga karena telah terjadinya
pencemaran di badan air danau yang kemungkinan disebabkan oleh adanya alih
fungsi lahan sekitar danau menjadi lahan pertanian. Penggunaan pestisida
berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air di ketiga danau
tersebut sehingga mengakibatkan tidak ditemukannya lagi kura-kura leher ular
rote di ketiga danau tersebut.
Faktor lainnya yang cukup mempengaruhi konservasi kura-kura leher ular
rote adalah semakin meningkatnya populasi ternak milik masyarakat di Pulau
Rote. Beberapa jenis ternak yang ada di sekitar habitat kura-kura leher ular rote
adalah kerbau, kuda, sapi, domba, dan babi (Gambar 4 dan 5). Gambar 4
menunjukkan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Rote Ndao yang
terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternak-ternak tersebut memerlukan
sumber air minum yang kebanyakan merupakan habitat kura-kura leher ular rote
sehingga terjadi persaingan ruang antara ternak dan kura-kura leher ular rote.
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sapi

Kerbau

Babi

Kambing

Domba

(Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2016)

Gambar 4. Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Rote Ndao
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Gambar 6. Ternak masyarakat yang mempengaruhi ruang kura-kura leher ular
rote: kerbau (A), sapi (B), domba (C), dan babi (D).
Tantangan lainnya adalah hampir di semua habitat alami kura-kura leher
ular rote terdapat predator yaitu ikan gabus. Jenis ikan ini sebelumnya tidak
dijumpai di P. Rote. Namun pada tahun 1990an ada beberapa orang masyarakat
di Pulau Rote yang melepaskan ikan gabus di beberapa habitat kura-kura leher
ular rote. Saat ini ikan gabus tersebut sudah berkembangbiak secara luas di
seluruh Pulau Rote dan merupakan ancaman jika dilakukan pelepasliaran di
habitat yang ada ikan gabusnya.
B. Peluang
Beberapa peluang keberhasilan konservasi kura-kura leher ular rote terdiri
dari : 1) Dikuasainya teknik penetasan, 2) Memiliki nilai ekonomi cukup tinggi, 3)
Pakan mudah diperoleh, 4) Minat masyarakat untuk menangkarkan tinggi, 5)
Teknik rehabilitasi bisa dikuasai. Keberhasilan penetasan telur kura-kura leher
ular rote tidak diperoleh dengan mudah. Hasil penelitian Kayat dkk. (2014)
menunjukkan daya tetas masih rendah, sekitar 12,5-50%. Ada beberapa faktor
yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya adalah suhu pada inkubator
penetasan di Stasiun Penelitian Oilsonbai kurang stabil. Dimana kisaran suhu
antara 25,8 – 33,7oC. Hal ini sangat berpengaruh karena suhu yang rendah akan
menyebabkan telur kura-kura lebih lama menetas, sedangkan suhu yang terlalu
tinggi akan menyebabkan embrio yang ada di dalam telur akan mati. Hal ini bisa
dibuktikan, dimana kura-kura baru menetas setelah ditetaskan selama 91 sampai
dengan 101 hari atau tiga bulan lebih. Faktor non teknis yang mempengaruhi
kestabilan inkubator penetasan adalah listrik sering mati. Hal ini berpengaruh
terhadap proses penetasan, karena pada saat listrik mati maka tidak ada proses
pertumbuhan dari embrio yang ada di dalam telur.
Upaya yang dilakukan dengan memindahkan inkubator penetasan ke
kantor Balai Penelitian Kehutanan Kupang, dengan harapan listrik lebih stabil
daripada di Stasiun Penelitian Oilsonbai. Usaha ini dapat dikatakan berhasil
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karena bisa meningkatkan daya tetas menjadi berkisar 66,7-100% (Kayat dkk,
2015).

Gambar 5. Anakan Kura-kura Leher Ular Rote Yang Baru Menetas
Selain penetasan, sebagai bekal menangani penangkaran kura-kura leher
ular rote, sudah dilakukan studi banding tentang bagaimana menangani aspek
kesehatan dan tata laksana penangkaran di PT ALNUSA. Aspek kesehatan kurakura leher ular rote meliputi : (1) Telur retak, apabila telur yang retak dibiarkan
(tidak segera dipisahkan dari telur normal lainnya) maka akan menular ke telur
lainnya, sehingga sebaiknya apabila diketahui ada telur yang rusak/retak segera
dipisahkan dan dibuang karena akan menjangkiti telur sehat yang lain; (2) Jamur,
jamur akan menempel di kulit, terutama bagian leher dan kaki serta mata akan
kelihatan seperti rabun. Jika tidak ketahuan atau dibiarkan akan menimbulkan
kematian. Pencegahan agar jangan sampai terkena jamur adalah dengan cara
sering mengganti air dan menjemur kura-kura setiap hari selama 15-30 menit
sekitar jam 9 pagi. Namun jika kura-kura sudah terkena jamur, maka
penanggulangannya adalah dengan memberikan garam ikan pada air yang ada di
dalam kotak yang berisi beberapa ekor kura-kura; (3) Lintah, biasa menyerang
pada saat musim hujan. Berbahaya karena akan menyedot darah kura-kura,
sehingga tidak mau makan dan lama-lama bisa mati. Pemberian garam ikan
dilakukan pada kolam yang ketahuan ada lintah agar lintah mati; dan (4) Kodok,
kalau ketahuan ada kodok harus segera dibuang karena kalau dimakan oleh
kura-kura maka akan mati.
Aspek tata laksana penangkaran kura-kura leher ular rote meliputi : (1)
Pemberian pakan dilakukan sekali setiap hari pada pagi hari. Khusus untuk kurakura yang baru menetas atau masih kecil, diberikan ikan yang diblender agak
halus. Air bekas pemberian makan harus diganti agar tidak meracuni kura-kura.
Hasil pengukuran pH terhadap air bekas pemberian pakan menunjukkan angka
6, sedangkan pH air sumur (langsung dari kran) 6,5. Hal ini menunjukkan air
bekas pemberian pakan cenderung lebih asam daripada air normal; (2)
Reproduksi, pada aspek reproduksi tidak ada panduan berapa sex ratio yang
ideal untuk mengawinkan kura-kura rote. Musim bertelur kura-kura rote adalah
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pada bulan Mei, Juni dan Juli. Pengecekan telur di tempat bertelur dilakukan 2
kali atau sekali seminggu; (3) Penetasan dan pembesaran anakan, jika ada kurakura yang bertelur, telur diletakkan di dalam boks plastik yang sudah ada media
tetas vermiculite, kemudian disimpan dan ditetaskan di ruang inkubator dengan
pengaturan suhu antara 28oC - 31oC, selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan masa
penetasan. Jika suhu penetasan di bawah 28oC maka waktu penetasan akan
semakin lama, sedangkan jika suhu di atas 31oC atau bahkan di atas 32oC maka
akan menyebabkan kematian anakan kura-kura yang masih ada di dalam
cangkang telur. Pada saat pembesaran anakan kura-kura, pakan yang baik
sebagai makanan anakan kura-kura adalah udang kecil (rebon) yang masih segar
(basah). Penggunaan lele sebagai pakan sebaiknya dikurangi karena terlalu
banyak mengandung lemak, sehingga tidak baik bagi kesehatan anakan kurakura; (4) Pemeliharaan kolam dan air, pemeliharaan rutin yang dilakukan
terhadap kolam dan air adalah (a) Pemberian air bersih tambahan setiap hari
atau 2 hari sekali, hal ini dilakukan dengan membuka kran air yang ada di setiap
kolam; (b) Mengganti air (sekitar 50%) apabila sudah terlalu kotor karena bekas
makanan, dengan air baru. Lumut yang menempel di dinding kolam dan lumpur
yang ada di dasar kolam dibiarkan, tidak usah dibuang. Pemberian garam ikan
dilakukan untuk menetralkan air agar kura-kura tidak stress; (5) Sarana dan
prasarana,
sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki untuk
menangkarkan kura-kura rote adalah (a) kolam perkembangbiakan/kawin; (b)
Ruang inkubator; dan (c) Kotak-kotak plastik untuk pemeliharaan kura-kura kecil
sampai siap untuk dijual; (6) Pemanfaatan Hasil Penangkaran, pemanfaatan yang
dilakukan harus berdasarkan Rencana Produksi (Renpro) yang diajukan oleh
Penangkar kepada Kementerian Kehutanan melalui BKSDA Propinsi DKI Jakarta.
Renpro yang diajukan harus berdasarkan perhitungan jumlah induk betina yang
produktif (bertelur) dikalikan frekuensi bertelur per tahun dikalikan jumlah telur
yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan persen kematian (mortality rate).
Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan di
dalam penangkaran satwa liar, tak terkecuali pada penangkaran kura-kura leher
ular rote. Beberapa penyakit yang sering menyerang kura-kura leher ular rote
khususnya dan semua jenis kura-kura pada umumnya adalah telur retak dan
jamur. Sehingga apabila ada satu atau dua telur atau anakan kura-kura yang
terserang penyakit harus segera ditanggulangi. Upaya yang bisa dilakukan agar
penyakit tidak menular adalah dengan memisahkan telur yang retak/pecah
dengan telur yang masih baik, karena kalau dibiarkan penyakit akan menyebar ke
telur yang masih baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hardjanto
dkk. (1991) bahwa perawatan kesehatan dan pengobatan penyakit secara baik
dan lebih dini ketika ada gejala penyakit merupakan tindakan penting yang perlu
dilakukan untuk menghindari kematian dan meluasnya penyakit.
Sarana dasar dalam penangkaran satwa liar dibedakan atas perangkat
lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi perundang-undangan,
permodalan, dan ketenagakerjaan. Perangkat keras meliputi semua sarana fisik
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yang digunakan mulai tahap pengumpulan, pemeliharaan sampai dengan
pemanfaatan satwa (PHPA dan IPB 1985).
Pertumbuhan kura-kura leher ular rote menyesuaikan dengan suplai
pakan yang diberikan dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan lainnya. Hal ini
seperti yang dikatakan Effendie (1997) bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam biasanya sulit
dipantau seperti keturunan, jenis kelamin, umur, parasit, dan penyakit. Faktor
luar yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu makanan, suhu, oksigen terlarut,
dan faktor kualitas air. Makanan
merupakan faktor penting dalam
pertumbuhan karena biasanya jika makanan berlebih maka akan tumbuh lebih
pesat.
Aspek tata laksana penangkaran kura-kura rote secara garis besar terdiri
dari beberapa aspek diantaranya : (1) Pemberian pakan; (2) Reproduksi; (3)
Penetasan dan pembesaran anakan; (4) Pemeliharaan kolam dan air; (5) Sarana
dan prasarana; dan (6) Pemanfaatan hasil penangkaran.
Menurut
Hardjanto dkk.(1991), secara teknis beberapa aspek penangkaran meliputi : (1)
penyediaan makanan; (2) kandang; (3) pengembangbiakan; (4) perawatan
kesehatan dan penyakit; (5) pembibitan dan pembesaran; (6) pengangkutan;
dan (7) adaptasi. Sedangkan hasil penelitian Purwantono (2013) menunjukkan
manajemen penangkaran kura-kura yang dijalankan meliputi beberapa aspek
teknis yaitu pengadaan bibit, adaptasi dan aklimatisasi, perkandangan, pakan
dan air, penyakit dan perawatan kesehatan, reproduksi dan teknik penetasan
telur, pemanenan dan pemanfaatan, dan penunjang lainnya.
Kura-kura leher ular rote mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Hasil wawancara dengan pemilik penangkaran PT.ALNUSA tahun 2014, anakan
kura-kura leher ular rote yang berumur enam bulan diekspor dengan nilai
500US$ atau sekitar 6,5 juta rupiah per ekor.
Pakan yang diberikan kepada kura-kura leher ular rote berada di sekitar
pemukiman masyarakat. Beberapa jenis pakan alami yang bisa diberikan sebagai
pakan kura-kura leher ular rote adalah ikan beunteur, ikan kepala timah, anakan
ikan gabus, anakan ikan botok, cacing, kecebong atau anak katak, udang,
serangga air, dan ikan laut seperti ikan sarden. Hasil wawancara pendahuluan
dengan beberapa orang masyarakat di Pulau Rote menunjukkan bahwa
masyarakat berminat untuk menangkarkan kura-kura leher ular rote dengan
beberapa alasan, diantaranya adalah 1) ingin melestarikan kura-kura leher ular
rote karena sudah langka agar tidak punah; 2) agar anak cucu bisa melihat kurakura leher ular rote tidak hanya dari cerita; 3) sebagai suatu kebanggaan jika
memelihara kura-kura leher ular rote; dan 4) jika memungkinkan ingin menikmati
hasil dari penangkaran kura-kura leher ular rote.
Peluang lainnya yang mendukung konservasi kura-kura leher ular rote
adalah telah dikuasainya teknik rehabilitasi sebelum dilakukan pelepasliaran di
habitat alaminya. Teknik rehabilitasi terhadap kura-kura leher ular rote perlu
dilakukan agar pelepasliaran bisa berhasil. Kura-kura leher ular rote yang baru
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menetas setelah seminggu langsung diperkenalkan dan diberikan jenis pakan
yang akan dijumpai di habitat alaminya pada saat pelepasliaran. Tahapannya
yaitu pertama diberikan dalam bentuk pakan yang dihaluskan atau yang diiris
tipis sehingga anakan kura-kura leher ular rote mudah memakannya. Selanjutnya
pakan yang diberikan disesuaikan dengan ukuran tubuh anakan kura-kura leher
ular rote. Selain diberikan potongan-potongan tubuh ikan, diberikan juga ikanikan kecil yang masih hidup sehingga anakan kura-kura leher ular rote berburu
sendiri. Diharapkan dengan adanya tahapan rehabilitasi ini, kura-kura leher ular
rote tidak akan kaget pada saat dilepasliarkan dan sudah bisa mencari makanan
sendiri di habitat alaminya.
C. Strategi Konservasi
Strategi konservasi ke depan adalah melalui penangkaran di masyarakat
dan pelepasliaran di habitat alaminya. Penangkaran kura-kura leher ular rote di
masyarakat diharapkan bisa mendukung konservasi kura-kura leher ular rote
secara eks-situ dan pada tahap akhir bisa memberikan nilai ekonomi khususnya
bagi penangkar dan bagi masyarakat di Pulau Rote pada umumnya, sedangkan
pelepasliaran kura-kura leher ular rote di habitat alaminya diharapkan bisa
mendukung konservasi kura-kura leher ular rote secara in-situ.
III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Beberapa tantangan konservasi kura-kura leher ular rote terdiri dari : 1)
perburuan liar, 2) habitat berada di luar kawasan hutan/konservasi, (3) Habitat
sudah kurang baik, (4) konversi lahan, (5) Pencemaran, 6) Populasi ternak
meningkat, dan 7) Adanya predator.
Beberapa peluang keberhasilan konservasi kura-kura leher ular rote terdiri
dari : 1) Dikuasainya teknik penetasan, 2) Memiliki nilai ekonomi cukup tinggi, 3)
Pakan mudah diperoleh, 4) Minat masyarakat untuk menangkarkan tinggi, 5)
Teknik rehabilitasi telah dikuasai.
Strategi konservasi ke depan adalah melalui penangkaran di masyarakat
dan pelepasliaran di habitat alaminya.
B. Saran
Perlu peran berbagai stakeholder dalam rangka konservasi kura-kura
leher ular, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
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MIMBA (Azadirachta indica) DAN KERINYU (Chromolaena odorata)
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ABSTRAK
Kutu sisik (Chionaspis sp.) merupakan hama yang serius bagi cendana baik di
persemaian ataupun tanaman cendana muda di lapangan. Serangan hama ini dapat
menghambat pertumbuhan cendana bahkan mengakibatkan kematian tanaman
cendana jika tidak dikendalikan. Gejala serangan yang paling menonjol adalah pada
daun muda ditemukan gejala puru (gall) yang memanjang dan terbuka seperti
terowongan, puru yang terbentuk mengalami klorosis dan daun yang terserang
tersebut pada akhirnya berguguran. Pada daun tua ditemukan gejala bintik kuning
sampai coklat akibat aktivitas pemakanan kutu, daun-daun yang terserang pada
akhirnya mengering dan berguguran sebelum waktunya. Pengendalian hama kutu
sisik dapat dilakukan dengan cara pemangkasan secara mekanik dan aplikasi
pestisida. Pemanfaatan pestisida nabati (kerinyu dan mimba) memiliki prospek
yang positif sebagai alternatif pengendalian hama kutu sisik cendana yang ramah
lingkungan serta pengganti pestisida kimia.
Kata Kunci: Kutu sisik, pestisida nabati, cendana
I. PENDAHULUAN
Cendana bukan hanya sebagai salah satu jenis tanaman lokal unggulan
namun juga sebagai ikon bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai
komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan identik dengan budaya
masyarakat NTT, cendana ternyata tidak lepas dari ancaman yang bersifat baik
alami maupun non alami. Populasi cendana di habitat aslinya telah mengalami
penurunan drastis karena eksploitasi yang berlebihan di masa lalu dan belum
optimalnya upaya-upaya konservasi. Upaya pengembalian populasi cendana
dapat dilakukan antara lain dengan pembangunan hutan tanaman cendana.
Akan tetapi, pohon cendana umumnya mengalami kesulitan pertumbuhan pada
saat di persemaian dan tanaman muda di lapangan. Salah satu ancaman alami
bagi cendana adalah serangan hama kutu sisik yang telah meluas hampir di
seluruh NTT dan relatif masih sulit ditanggulangi.
Kerugian ekonomi yang cukup serius dapat diakibatkan oleh serangan
hama kutu sisik pada tanaman cendana (Chionaspis sp.), terutama pada tanaman
muda yang berada pada tingkat semai dan sapihan. Hama ini sebenarnya bukan
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merupakan hama baru bagi cendana. Kutu sisik (Chionaspis sp.) merupakan salah
satu jenis hama yang sering menyerang cendana selain ulat daun (Lymantria
dispar) (Surata dan Idris, 2001). Sementara menurut Rostaman (2000), terdapat
tiga jenis OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang sering menyerang
tanaman cendana yaitu F. oxysporum, kutu sisik putih Chionaspis sp. dan ulat
penggundul daun Lymantria sp. Kematian cendana baik di persemaian maupun
tanaman muda di lapangan akibat serangan hama kutu sisik jelas menghambat
upaya-upaya pengembangan populasi cendana. Tulisan ini bertujuan
memberikan informasi tentang adanya alternatif cara pengendalian hama kutu
sisik pada cendana yang murah menggunakan bahan-bahan yang mudah
didapatkan.
II. BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada tahun 2013. Lokasi penelitian yang pertama
adalah di Persemaian Oilsonbai, Kupang milik Balai Penelitian dan
Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Lokasi kedua adalah
di lapangan penanaman cendana yakni di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)
yang terdiri dari dua lokasi yakni di lahan belakang kantor dinas kehutanan TTS
dan plot tanaman cendana di hutan Diklat Bu’at, Kabupaten TTS.
Bahan yang digunakan adalah tanaman cendana yang terserang kutu
sisik, daun mimba, daun kerinyu, air aquades, dan detergen. Frekuensi
penyemprotannya adalah 1x seminggu, selama 1,5 bulan. Cara pembuatannya
adalah sebagai berikut :
Formulasi pestisida nabati yang dibuat terdiri dari 2 jenis, yaitu: mimba
dan kerinyu dengan masing-masing 3 macam dosis formulasi (50 g, 100 g dan 150
g bahan / 1 L air). Cara kerja pembuatan pestisida nabati dilakukan dengan
menimbang bahan sesuai dengan formulasi + 1liter aquades + 3g deterjen
(sebagai pengemulsi), diblender sampai halus, didiamkan semalam kemudian
disaring dan siap untuk diaplikasikan menggunakan sprayer. Secara singkat
perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut :
1. K1 = (50 g kerinyu/L air)
4. M1 = (50 g mimba/L air)
2. K2 = (100 g kerinyu/L air)
5. M2 = (100 g mimba/L air)
3. K3 = (150 g kerinyu/L air)
6. M3 = (150 g mimba/L air)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gejala Serangan Kutu Sisik pada Tanaman Cendana
Secara ilmiah kutu sisik merupakan jenis kutu perisai (armored scale),
namun demikian di lapangan lebih dikenal dengan sebutan kutu sisik (scale
insect). Kutu sisik pada cendana (Chionaspis sp.) termasuk dalam famili
Diaspididae yang merupakan famili scale insect terbesar (lebih dari 300 jenis di
Amerika Utara) dan merupakan jenis hama yang sangat penting (Borror et. al.,
1992).
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Menurut Rostaman (2007), terdapat empat gejala yang dapat dikenali
sebagai akibat dari serangan hama kutu sisik pada cendana. Gejala serangan
tersebut adalah sebagai berikut: pertama, adanya gejala menggulung (curl)
ditemukan pada pucuk tanaman. Kedua, ini merupakan tanda paling khas,
munculnya puru (gall) yang memanjang dan terbuka seperti terowongan pada
daun muda, puru yang terbentuk mengalami klorosis dan daun tersebut pada
akhirnya berguguran. Ketiga, terdapat gejala munculnya bintik kuning sampai
coklat akibat aktivitas kutu pada daun tua, daun-daun yang terserang pada
akhirnya mengering dan berguguran sebelum waktunya. Keempat, ditemukan
gejala mati ranting di mana kutu sisik mengisap ranting muda sehingga
menyebabkan bagian tersebut lemah dan selanjutnya mengering dan mati.

Gambar 1. Serangan hama kutu sisik
pada semai cendana

Gambar 2. Serangan hama kutu sisik
pada tanaman cendana
di lapangan

Pada kondisi tanpa adanya upaya pengendalian yang serius, serangan
hama kutu sisik pada umumnya menyebar dengan cepat. Pada tingkat
persemaian, proses penyebaran serangannya hanya berlangsung dalam
hitungan minggu saja. Serangan pada tingkat persemaian ini pada umumnya
akan berakibat kematian pada semai yang terinfeksi. Pada tanaman cendana
muda di lapangan, sebagiannya masih mampu melakukan recovery
(penyembuhan kembali) pasca adanya serangan. Berdasarkan pengalaman
penulis, pada serangan yang parah, hanya sekitar 40% dari tanaman cendana
muda yang mampu bertahan di lapangan.
B. Pengendalian hama kutu sisik pada tanaman cendana
Pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan dasarnya berasal dari
tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang atau buah.
Kardinan (2008), mengatakan bahwa pestisida nabati merupakan kearifan lokal
di Indonesia yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pengendalian
Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT), guna mendukung terciptanya sistem
pertanian organik. Pestisida nabati relatif mudah dibuat karena tidak
membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, juga karena pestisida
nabati terbuat dari bahan alami/nabati. Sifat dari pestisida ini yang mudah terurai
(biodegradable) di alam lingkungan menjadikannya relatif aman bagi makhluk
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hidup, terutama manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang.
Pestisida nabati yang diujikan untuk mengandalikan hama kutu sisik cendana
adalah pestisida dengan bahan dasar dari tanaman mimba dan kerinyu. Mimba
(Azadirachta indica) merupakan tumbuhan dari famili Meliaceae yang
mengandung senyawa Azadirachtin yang dapat perperan sebagai pestisida.
Sedangkan Kerinyu (Chromolaena odorata / Eupatorium odoratum L. / E.
conyzoides Vahl) dikenal pula dengan tekelan dan semak bunga putih merupakan
perdu berkayu dari famili Asteraceae. Pestisida nabati memiliki beberapa
kelebihan dibandingkan pestisida kimia maupun hayati.

Gambar 3. Daun mimba

Gambar 4. Daun kerinyu

Tanaman mimba (Azadirachta indica A.Juss) tumbuh di daerah tropis
dan sub tropis, pada dataran rendah. Tanaman ini tumbuh baik pada ketinggian
sampai dengan 300 m dpl, tumbuh di tempat kering, sering ditemukan di tepi
jalan atau di hutan terang. Tergolong dalam Famili Meliaceae dengan tinggi
pohon mampu mencapai 20 meter, daunnya majemuk berbentuk lonjong
bergigi. Daun sangat pahit dan bijinya mengeluarkan bau seperti bawang putih.
Buah berbentuk elips, berdaging tebal, panjang 1,2 – 2 cm, hijau/kuning ketika
masak, dengan lapisan tipis kutikula yang keras dan daging buah berair (Wiwin,
2008 dalam Wowiling, 2013).
Penyebaran tanaman ini berada pada kisaran ketinggian 50 – 1000 m di
atas permukaan laut (Nasution, 1986). Tumbuhan kerinyu di Indonesia banyak
ditemukan di dataran rendah 0 - 500 m dpl seperti di perkebunan karet dan
kelapa serta di padang penggembalaan. Pada beberapa tempat tumbuhan ini
mampu tumbuh pada ketinggian 1.000-2.800 m dpl (FAO, 2006). Tinggi
tumbuhan dewasa dapat mencapai lebih dari 5 m (Departmen of Natural
Resources, Mines dan Water 2006). Tumbuhan kirinyu memiliki bentuk daun
agak oval cenderung menyerupai segitiga, bagian bawahnya lebih lebar, makin
ke ujung makin runcing. Panjang daun 6–10 cm dan lebarnya 3–6 cm. Tepi daun
bergerigi, menghadap ke pangkal, letaknya berhadapan (Gambar 4). Karangan
bunga terletak di ujung cabang (terminal), dan setiap karangan terdiri atas 20–35
bunga.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tingkat serangan hama kutu
sisik setelah dilakukan tindakan pengendalian hama menggunakan pestisida
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Gambar 5.a. Efikasi pestisida nabati di persemaian; b. Efikasi pestisida nabati di
lokasi I; c. Efikasi pestisida nabati di lokasi II
Pada Gambar 5, diketahui bahwa dari keenam perlakuan formula pestisida
nabati yang diujikan, perlakuan M2 (100gr mimba/L air) menempati peringkat
teratas dalam efikasi pestisida nabati yang diujikan, untuk lokasi persemaian dan
lokasi lapangan I. Efikasi adalah kekuatan atau daya bunuh dari bahan yang
digunakan untuk pemberantasan hama maupun organisme pengganggu
tanaman lainnya. Pada dua lokasi ini nilai efikasi dari pestisida nabati perlakuan
M2 mencapai 75,34% dan 83,7%. Sedangkan untuk lokasi lapangan 2, perlakuan
M2 menempati peringkat kedua dengan nilai efikasi mencapai 71,8%. Pada lokasi
lapangan 2 peringkat pertama ditempati oleh perlakuan K2 (100gr kerinyu/L air)
dengan nilai efikasi sebesar 76,9%.
Perlakuan M2 (100gr mimba/L air) dan K2 (100gr kerinyu/L air) secara
kontinyu menempati peringkat pertama dalam capaian nilai efikasi dari uji yang
dilakukan pada ketiga lokasi. Nilai efikasinya pada masing-masing lokasi dapat
dilihat pada Gambar 5. Nilai efikasi tertinggi pada ketiga lokasi berturut-turut
adalah 75,34%, 83,7% dan 76,9%. Nilai efikasi ini cukup tinggi bila dibandingkan
dengan hasil lainnya yang pernah diujikan juga menggunakan pestisida nabati
dan kimia. Hasil penelitian Puspiyatun et al. (2013), menunjukkan penggunaan
pestisida hayati di persemaian mampu mencapai nilai efikasi sebesar 48,89% dan
di lapangan sebesar 58,79%. Penelitian lainnya oleh Windyarini (2010),
penggunaan pestisida kimia berbahan aktif karbaril 85% hanya mampu
menurunkan serangan hama kutu sisik di lapangan sebesar 1,4%, dengan
persentase serangan awal sebelum perlakuan 10,07% setelah perlakuan menjadi
8,67%. Rendahnya capaian efikasi pada penggunaan insektisida kimia ini diduga
kuat karena adanya resistensi dari hama kutu sisik. Selain itu, iklim semi arid yang
kering dan panas di NTT diduga kuat berakibat kurang efektifnya penggunaan
pestisida hayati yang menggunakan bahan dasar jamur Beauveria bassiana dan
Metarhizium anisopliae. Sementara menurut Sarjan (2009), musuh alami dalam
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fungsinya sebagai pengendali hama bekerja tergantung kepadatan, sehingga
keefektifannya ditentukan pula oleh kehidupan dan perkembangan hama yang
bersangkutan.
Pengendalian secara kimiawi pada umumnya dilakukan menggunakan
insektisida berbahan aktif karbaril dan khlorfirifus. Meskipun cukup efektif untuk
beberapa OPT dan lokasi, namun penyemprotan insektisida kimiawi dapat
berdampak buruk pada lingkungan seperti pencemaran air dan tanah, matinya
musuh alami dari OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) atau kematian
organisme yang menguntungkan, terjadinya serangan hama sekunder, dan
timbulnya kekebalan OPT terhadap pestisida kimia. Selama 30 tahun
penggunaan pestisida kimia di Indonesia secara terus menerus telah
memusnahkan sekitar 55% jenis hama dan 72% agen pengendali nabati. Selain
memerlukan biaya yang tinggi per satuan luas, juga dapat menimbulkan
terjadinya ledakan hama kedua, ledakan hama sekunder serta dapat
menyebabkan resistensi hama (Hardi, 2006).
Kandungan metabolit sekunder pada pestisida nabati mimba
mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif. Debashri dan Tamal (2012),
menyatakan bahwa semua bagian dari pohon mimba memiliki aktivitas pestisida.
Pada biji dan daun mimba mengandung empat senyawa kimia alami yang
aktif sebagai pestisida, yaitu azadirachtin, salanin, meliatriol, dan nimbin.
Sementara Rukmana et al. (2002) menyatakan beberapa fungsi senyawa
Azadirachtin adalah dapat menghambat pertumbuhan serangga hama,
mengurangi nafsu makan, mengurangi produksi dan penetasan telur,
meningkatkan mortalitas, mengaktifkan infertilitas dan menolak hama di sekitar
pohon mimba.
Kerinyu diketahui sebagai tanaman potensial untuk pestisida nabati
karena mampu mengendalikan beberapa hama pada tanaman. Angka efikasi
yang cukup tinggi dari penggunaan pestisida nabati berbahan kerinyu untuk
mengendalikan hama kutu sisik cendana disebabkan oleh adanya kandungan
senyawa aktif pada daun kerinyu. Thamrin et al. (2013), menyatakan bahwa
ekstrak daun kerinyu efektif mengendalikan ulat 100%, serta menekan
tingkatgrayak dengan mortalitas 80 kerusakan kedelai hingga 55,2%.
Pryrrolizidine alkaloids yang terkandung dalam tumbuhan kerinyu memiliki sifat
racun. Sedangkan menurut Romdonawati (2009), tumbuhan kerinyu
mengandung senyawa fenol, alkaloid, triterpenoid, tanin, flavonoid (eupatorin),
dan limonene. Kandungan tanin dalam daunnya mencapai 2,56%.
Beberapa fungsi dari pestisida nabati oleh Novizan (2002) disebutkan
sebagai berikut : a) sebagai racun syaraf, b) sebagai repelan (menolak kehadiran
serangga), c) sebagai antifidan, (mencegah serangga memakan tanaman yang
telah disemprot), d) sebagai atraktan (pemikat kehadiran serangga yang dapat
dipakai pada perangkap serangga), e) sebagai penghambat reproduksi (merusak
perkembangan telur, larva, dan pupa atau menghambat reproduksi serangga
betina), dan f) sebagai racun yang mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh
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serangga. Dengan demikian, pestisida nabati memiliki bahan aktif yang berasal
dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang dan buah
berpotensi baik sebagai alternatif pengendalian hama pada tanaman.
Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun pestisida nabati juga
memiliki beberapa kekurangan dibandingkan pestisida kimiawi sintetik.
Beberapa kekurangan yang perlu diketahui, menurut Martono (1997) adalah
sebagai berikut: a) Mudah terdegradasi oleh pengaruh fisik, kimia maupun biotik
dari lingkungannya, maka penggunaannya memerlukan frekuensi penggunaan
yang lebih banyak; b) sukar larut di air, sehingga diperlukan bahan pengemulsi,
karena kebanyakan senyawa organik nabati tidak polar sehingga; c) Bahan aktif
yang terkandung dalam bahan nabati memiliki kadar yang rendah, sehingga
perlu bahan tanaman dalam jumlah banyak; d) bahan tanaman sangat
terpengaruh oleh musim, sehingga kepastian ketersediaannya menjadi kendala
bagi pengembangannya lebih lanjut; dan e) Dosis yang paling tepat cukup sulit
ditentukan, sehingga hasilnya sulit diperhitungkan sebelumnya. Hal ini
memerlukan adanya penelitian yang berkesinambungan. Penelitian ini
merupakan salah satu langkah yang dapat menjawab dari kebutuhan tersebut.
IV. KESIMPULAN
Pestisida nabati berbahan dasar mimba dan kerinyu memiliki prospek
yang positif sebagai alternatif pengendalian hama kutu sisik cendana yang
ramah lingkungan serta pengganti pestisida kimia. Beberapa kelebihan yang ada
pada pestisida nabati seperti mudah dalam membuatnya, murah serta aman bagi
lingkungan termasuk manusia dan hewan ternak, mampu menutupi
kekurangannya. Pemanfaatannya perlu didukung dengan penyebaran informasi
yang benar agar masyarakat mau dan bisa menerapkannya dalam pengendalian
hama kutu sisik cendana.
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Abstrak
Dinamika kebijakan otonomi daerah mempengaruhi kebijakan pengelolaan hutan
di daerah. Hutan yang memiliki fungsi ekonomi, sosial dan ekologi menjadi arena
pertarungan kepentingan antara pusat dan daerah. Penetapan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan arah baru
pengelolaan hutan dimana kewenangan pengelolaan hutan ditarik kembali ke
pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kegamangan pengelolaan hutan di daerah,
terutama di masa transisi. Bagaimana hubungan antara pusat dan daerah pasca
berlakunya UU 23/2014, terutama berkaitan dengan pengelolaan cendana?.
Berdasarkan kajian literatur dan analisis kebijakan maka pengelolaan cendana di
NTT pasca UU 23/2014 dapat di laksanakan melalui mekanisme penugasan dari
pemerintah Provinsi NTT kepada Kabupaten/Kota yang ada. Upaya ini perlu dimulai
dengan melakukan regulatory impact assessment terhadap kebijakan pengelolaan
cendana yang ada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Kata kunci: cendana, otonomi daerah, kewenangan, penugasan
I. PENDAHULUAN
Menurut UNDP (1997) yang dikutip oleh Noor (2012), desentralisasi
merupakan bentuk re-strukturisasi atau re-organisasi kewenangan sehingga
terbentuk sistem tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah
menurut prinsip subsidiaritas, sehingga efektifitas dan kualitas sistem
pemerintahan meningkat melalui peningkatan kewenangan dan kapasitas
daerah. Peningkatan kewenangan dan kapasitas daerah diharapkan dapat
memberikan peluang bagi masyarakat daerah dan entitas lainnya utuk mengatur
urusannya sendiri. Dengan pengaturan sendiri ini diharapkan terbentuk sistem
pemerintahan lokal yang efektif dan mampu bertanggungjawab terhadap
berbagai kebutuhan masyarakat lokal sehingga kehadiran negara dalam
kehidupan masyarakat dapat lebih terasa.
Desentralisasi merupakan fenomena yang kompleks, meliputi beragam
entitas geografis, aktor dan sosial. Entitas geografis meliputi aras internasional,
nasional, daerah dan lokal. Aktor meliputi pemerintah, masyarakat dan swasta.
Sementara entitas sosial meliputi politik, sosio-kultural dan lingkungan (Noor,
2012). Kompleksitas desentralisasi juga terlihat dalam sejarah desentralisasi di
Indonesia. Sejarah mencatat proses tarik ulur pemerintahan yang sentralistis dan
desentralistis. Sejak awal kemerdekaan hingga pasca reformasi terjadi dinamika
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kebijakan desentralisai yang cukup dinamis. Pada awal kemerdekaan
pemerintahan Indonesia cenderung sentralistis, awal orde lama terjadi
pergeseran kearah desentralistis namun pada akhir orde lama kembali ke arah
sentralistis. Pemerintahan yang sentralistis terlihat pada era orde baru, yang
melahirkan beragam ketimpangan di berbagai sektor hingga melahirkan era
reformasi. Pada awal era reformasi terjadi perubahan dramatis dari
pemerintahan yang sangat sentralistis menjadi desentralistis. Hal inipun ternyata
memberikan pengaruh yang kurang diharapkan, terjadi pemborosan
pemanfaatan sumberdaya alam dan lahirnya raja-raja kecil di daerah. Kemudian
lahirlah kebijakan baru yang mencoba memperbaiki keadaan melalui Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Yang menarik dalam UU 23/2014 adalah seolah-olah terjadi resentralisasi
kewenangan urusan pemerintahan yang berbasis ekosistem (Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan serta Energi Sumber Daya Mineral) (lihat pasal 14).
Khusus untuk sektor kehutanan, maka kewenangan yang selama in dimiliki oleh
pemerintah kabupaten/kota seperti dilucuti dan diserahkan kepada pemerintah
provinsi. Sejauh mana hal ini dapat dilakukan, tantangan apa saja yang harus
dihadapi dan bagaimana alternatif solusinya? Dalam konteks Nusa Tenggara
Timur, menarik untuk melihat kebijakan pengelolaan cendana pasca terbit dan
berlakunya UU 23/2014. Makalah ini akan menjabarkan peluang dan tantangan
kebijakan pengelolaan cendana dalam kerangka UU 23/2014.
II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA DI NTT
Kebijakan pengelolaan cendana sebelum era reformasi sangat sentralistik
(Raharjo, 2013). Pengelolaan cendana sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi NTT. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya ancaman
kepunahan cendana (Rahayu, 2002). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada
akhir era orde baru berkembang wacana perlunya perbaikan kebijakan
pengelolaan cendana sehingga potensi cendana dapat ditingkatkan.
Seiring diterapkannya otonomi daerah di era reformasi, mulai tahun 2000
Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi NTT mulai menyusun Perda
tentang cendana. Sampai dengan tahun 2004 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang
telah memiliki Peraturan Daerah tentang cendana (Raharjo, 2008). Kabupaten
yang telah memiliki PERDA tentang cendana dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Peraturan Daerah Kabupaten di NTT yang Mengatur Cendana
No
Kabupaten
PERDA
Tahun Penetapan
1.
Sumba Barat
Perda No 18
2001
2.
Sumba Timur
Perda No 19
2000
3.
Timor Tengah Selatan
Perda No 25
2001
4.
Timor Tengah Utara
Perda No 2
2004
5.
Belu
Perda No 19
2002
Sumber: Raharjo (2008)
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Perubahan yang mendasar pada perda kabupaten adalah pengakuan
terhadap kepemilikan cendana oleh masyarakat. Cendana yang tumbuh alami
maupun dibudidayakan oleh masyarakat diakui sebagai milik masyarakat, hal ini
sangat berbeda jika dibanding dengan Peraturan Daerah Propinsi NTT No 16
Tahun 1986 (Raharjo, 2008).
Pembagian keuntungan penjualan kayu cendana bervariasi di antara
kabupaten tersebut. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mewajibkan bagi
pemilik cendana untuk membayar IHC (Iuran Hasil Cendana) sebesar 10 % dari
harga penjualan yang ditetapkan pemerintah. Sementara di Kabupaten lain
mekanisme pembagian hasil tidak diatur dengan jelas.
Setelah sebagian kabupaten di Provinsi NTT memiliki peraturan tentang
cendana, Pemerintah Daerah Provinsi NTT memandang perlu untuk membuat
peraturan daerah tentang cendana juga. Hal ini dilakukan untuk memberikan
kepastian pengelolaan cendana mengingat cendana merupakan ikon atau
identitas Provinsi NTT. Selain itu juga karena perubahan kebijakan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pengelolaan hasil hutan non
kayu kembali menjadi juga urusan Pemerintahan Provinsi, maka pada tahun 2012
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi NTT No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cendana.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Cendana, kepemilikan cendana oleh masyarakat tetap diakui. Hal ini
menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi NTT untuk memulihkan
potensi cendana dengan tidak mengulangi kesalahan “menguasai lagi” cendana
yang tumbuh di NTT.
III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA PASCA UU 23/2014
Berlakunya UU 23/2014 menguatkan kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi NTT (Dinas Kehutanan Provinsi NTT) untuk mengelola cendana. Lalu
bagaimana dengan nasib peraturan daerah kabupaten/kota yang ada?
Diperlukan review dan revisi terhadap peraturan perundangan berkaitan dengan
pengelolaan cendana. Selain itu, yang lebih penting adalah “REGULATORY
IMPACT ASSESSMENT” atau penilaian terhadap dampak peraturan yang ada,
baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten tentang
cendana.
Namun sebagai langkah awal terdapat beberapa solusi yang bisa menjadi
jalan tengah sementara sebelum kedua hal tersebut diatas dilaksanakan yaitu: (1)
Membangun kesepahaman dan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No 5
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cendana, (2) membuat kelengkapan peraturan
daerah provinsi NTT dalam kerangka UU no 23/2014, (3) membuat skema
penugasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tentang pengelolaan
cendana.
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Upaya membangun kesepahaman dan sosialisai Peraturan Daerah
Provinsi NTT No 5 Tahun 2012 perlu dilakukan mengingat banyak pemerintah
daerah kabupaten/kota yang belum mengerahui adanya Peraturan Daerah
Provinsi NTT tersebut. Di sisi lain peraturan pendukung Peraturan Daerah
Provinsi NTT No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cendana juga belum
semuanya tersedia. Hal ini dapat menjadi peluang untuk menyusun peraturan
pendukung tersebut sesuai dengan kerangka berpikir UU 23/2014. Penugasan
sebagian urusan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten maupun
pemerintah desa dapat menjadi solusi pengelelolaan cendana kedepan,
mengingat luasnya dan kompleksnya pengelolaan cendana di NTT.
IV. PENUTUP
Desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan negara kepada masyarakat.
Implementasi desentralisasi pemerintahan diharapkan dapat memberikan sistem
yang lebih melayani dan dekat dengan masyarakat. Pelayanan dan kedekatan
pemerintah dengan masyarakat harus tetap memperhatikan ekosistem yang
ada, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat terkendali dan lestari. UU
23/2014 memberi peluang untuk itu, dimana urusan pemerintahan yang berbasis
ekosistem menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga efek
eksternalitas pengelolaan sumberdaya alam (termasuk didalamnya cendana)
dapat dikelola lebih terpadu.
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PERAN WIDYAISWARA DALAM PENYELENGGARAAN DIKLAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Oleh :
Loretha Sanda¹
¹Widyaiswara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kupang
ABSTRAK
Penyelenggaraan Diklat bagi PNS dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi
PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Keberhasilan penyelenggaraan Diklat
ditentukan oleh berbagai unsur kediklatan, salah satunya adalah widyaiswra.
Widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional
oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab,wewenang untuk
mendidik, mengajar dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan
pelatihan pemerintah. Widyaiswara berperan sebagai perancang (designer)
pembelajaran, pelaksana (organizer) pembelajaran dan evaluator pembelajaran
dalam penyelenggaraan Diklat PNS.
Kata kunci : Diklat, widyaiswara, peran.
I. LATAR BELAKANG
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan proses penyelenggaraan
belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Melalui Diklat, seorang pembelajar dididik agar memiliki kompetensi yang
dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi didefenisikan
sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil
berupa pengetahuan (knowledge/kognitif), keterampilan (skill/psikomotorik),
dan sikap perilaku (behavior/attitude/affective) untuk melaksanakan tugasnya.
Pengelolaan Diklat merupakan proses kegiatan berupa perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi guna
meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS dalam suatu jabatan untuk
menyelenggarakaan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.
Peningkatan kompetensi peserta Diklat akan terwujud manakala
penyelenggaraan kegiatan Diklat terutama dalam proses pembelajaran
terlaksana secara efektif dan efisien. Sebab melalui proses pembelajaran inilah
transfer dan transform pengetahuan dan keterampilan yang berimplikasi pada
perubahan perilaku dilakukan. Suparman (2010) mengutip pendapat Gagne
yang mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem dimana komponenkomponen yang terdapat didalamnya saling berinteraksi, berinterelasi dan
bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sinergitas seluruh komponen yang ada dalam proses pembelajaran akan
mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Artinya kualitas pembelajaran
baru dapat direalisasikan apabila adanya interaksi, interelasi dan sinergi antar
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komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran yang
dimaksud meliputi tersedianya kurikulum Diklat yang mengacu pada standar
kompetensi jabatan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pogram Diklat,
pengajar/widyaiswara dan pengelola Diklat yang profesional, dan ketersediaan
sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat.
II. PERUMUSAN MASALAH
Upaya untuk meningkatkan kualitas Diklat dapat dilakukan dengan
berbagai strategi yang mendukung terciptanya proses Diklat yang efektif dan
efisien. Widyaiswara sebagai tenaga pendidik memiliki peran dan fungsi yang
sangat menentukan kualitas setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat).
Mencermati hal di atas maka penulis bermaksud membahas peran widyaiswara
dalam pelaksanaan Diklat Pegawai Negeri Sipil.
III. TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan adalah untuk membahas peran widyaiswara dalam
penyelenggaraan Diklat PNS. Peran widyaiswara difokuskan pada tugas dan
fungsi widyaiswara sesuai Permenpan No 22 tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Windyiswara Dan Angka Kreditnya.
IV. KAJIAN TEORI
A. Penyelenggaraan Diklat
Kebijakan Diklat bagi aparatur yang berlaku pada saat sekarang ini
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Pada Bab II pasal 2
peraturan tersebut tercantum bahwa tujuan Diklat PNS adalah 1) Meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas
jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai
dengan kebutuhan instansi; 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan
sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 3)
Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; 4) Menciptakan
kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan
umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Dengan demikian Diklat yang diselenggarakan bagi PNS intinya bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme, membentuk sikap dan perilaku, meningkatkan
nasionalisme dan menciptakan kepemerintahan yang baik. Tujuan inilah yang
selanjutnya dijabarkan di dalam kompetensi yang harus dimilki oleh PNS di dalam
mengemban tugasnya di berbagai bidang dan berbagai tingkatan serta berbagai
tempat.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNS harus didasarkan
pada pendekatan standar kompetensi sesuai dengan sasaran penyelenggaraan
Diklat yang tercantum dalam PP No 101 tahun 2000 yaitu terwujudnya PNS yang
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mewakili kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.
Hal ini dilakukan agar seorang aparatur dapat mengembangkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu dikenal ada 3 (tiga) jenis Diklat
dalam jabatan PNS yaitu: 1) Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang
sesuai dengan jenjang jabatan struktural; 2) Diklat fungsional yang dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang
jabatan fungsional masing-masing, dan 3) Diklat teknis yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas PNS. Dengan demikian, arah pendekatan penyelenggaraan Diklat aparatur
harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga memenuhi kebutuhan PNS dalam
mengatasi kesenjangan kompetensinya. Perubahan-perubahan dan perbaikan
ini menuntut tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan Diklat dan
widyaiswara yang kompeten dan profesional.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan akan berjalan efektif dan
efisien apabila segenap unsur dari kediklatan dapat dipenuhi. Berdasarkan PP
No 101 tahun 2000, unsur kediklatan terdiri atas: a) kurikulum Diklat yang
mengacu pada standar kompetensi jabatan dan sesuai dengan tujuan dan
sasaran pogram Diklat, b) pengajar/widyaiswara yang kompeten, c) pengelola
Diklat yang profesional, dan d) ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat.
Mutu dari setiap unsur kediklatan akan mempengaruhi kuliatas dari
keluaran pendidikan dan pelatihan, dan mencerminkan kualitas manajemen
penyelenggaraan Diklat. Kualitas manajeman penyelenggaraan Diklat
ditunjukkan dengan: a) tersedianya rencana menyeluruh penyelenggaraan
Diklat, b) terdapatnya kurikulum yang terinci, c) terdapatnya penjadwalan dari
setiap mata pelajaran, d) terdapatnya widyaiswara yang sesuai dengan mata ajar
yang diberikan, e) tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang
memadai, dan f) rencana tindak darurat apabila widyaiswara atau unsur lainnya
mendapat gangguan.
B. Tugas dan Fungsi Widyaiswara
Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS),
evaluasi dan pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah. Jabatan
Fungsional widyaiswara merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
diduduki oleh PNS.
Dalam melaksanakan tugasnya seorang widyaiswara harus memenuhi
kompetensi widyaiswara yang meliputi: a) kompetensi pengelolaan
pembelajaran, b) kompentensi kepribadian, c) kompetensi sosial dan
kompetensi substantif (Peraturan Kepala LAN No 5 tahun 2008). Kompetensi

26

pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang
widyaiswara dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
pembelajaran. Kompetensi pengelolaan pembelajaran meliputi kemampuan: a)
menyusun bahan Diklat yang terdiri dari bahan ajar/materi ajar, bahan tayang,
bahan peraga dan garis-garis besar program pembelajaran; b) menyusun
soal/materi ujian Diklat; c) menerapkan pembelajaran orang dewasa; d)
melakukan komunikasi efektif dengan peserta; e) memotivasi semangat belajar
peserta; dan f) mengevaluasi pembelajaran.
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki
widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang
dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta Diklat. Menurut Fauzi (2015)
kompetensi kepribadian meliputi kemampuan untuk menampilkan pribadi yang
dapat diteladani dan kemampuan melaksanakan kode etik dan menunjukkan
etos kerja widyaiswara yang profesional. Sagala dalam Fauzi (2015)
menyebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan
personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif
dan bijaksana, berwibawa, dan memiliki akhlak mulia dan perilaku yang dapat
diteladani. Seorang widyaiswara harus memiliki kompatensi kepribadian yang
mantap dan terintegrasi sehingga mampu melaksanakan proses pembelajaran
yang pada akhirnya memberikan produk Diklat berupa kemanfaatan Diklat bagi
peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur.
Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara
dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya. Kompetensi sosial
meliputi kemampuan membina hubungan dan kerjasama dengan sesama
widyaiswara dan menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola lembaga
Diklat. Kompetensi sosial ini terkait dengan kemampuan pengajar sebagai
makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial,
widyaiswara harus berperilaku santun, mempu berkomunikasi dan berinteraksi
dengan lingkungan secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama
widyaiswara, tenaga kependidikan dan semua pihak yang berkepentingan
dengan pelaksanaan Diklat (Sagala, 2009).
Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus dimiliki
widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata Diklat yang
diajarkan. Kompetensi substantif meliputi kemampuan: a) menguasai keilmuan
dan keterampilan mempraktikan sesuai dengan materi Diklat yang diajarkan, dan
b) menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan spesialisasinya. Kompetensi substantif berkaitan dengan
kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran
secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Berdasarkan Permenpan Nomor 22 tahun 2014 salah satu kegiatan utama
widyaiswara adalah melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar dan melatih PNS
yang meliputi :
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1) Persiapan, meliputi: a) menyusun bahan Diklat dalam bentuk bahan ajar,
bahan tayang, bahan peraga dan Garis Besar Program Pengajaran/Rencana
Pembelajaran
Mata
Diklat
(GBPP/RPMD)
dan
Satuan
Acara
Pengajaran/Rencana Pengajaran) (SAP/RP), dan b) menyusun materi/soal
ujian Diklat untuk pre test-post test, komprehensif test dan kasus.
2) Pelaksanaan, meliputi: a) tatap muka Diklat, b) pembimbingan, c)
pendampingan
Orientasi
Lapangan
/Praktek
Kerja
Lapangan
(OL/PKL)/Benchmarking, d) pendampingan penulisan kertas kerja/proyek
perubahan, e) memeriksa hasil ujian, dan f)melakukan coaching pada proses
penyelenggaraan.
Kegiatan lain widyaiswara yang terkait langsung dengan penyelenggaraan
Diklat adalah evaluasi dan pengembangan Diklat. Kegiatan evaluasi Diklat terkait
dengan: a) mengevaluasi penyelenggaraan Diklat di instansinya, dan b)
pengevaluasian kinerja widyaiswara. Sedangkan kegiatan pegembangan Diklat
meliputi: a) melakukan kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) , b) menyusun
kurikulum Diklat dan c) menyusun modul Diklat.
C. Hakikat Pembelajaran
Dalam keseluruhan proses pendidikan, tujuan pendidikan banyak
bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara
efektif. Pemahaman seorang pendidik terhadap hakikat pembelajaran akan
sangat mempengaruhi caranya dalam memfasilitasi proses belajar mengajar.
Wahardi (2014) mengutip beberapa pengertian tentang pembelajaran
yang dikemukakan oleh para ahli:
a. Achjar Chalil menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.
b. Corey menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses dimana
lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia
turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus.
Sedangkan Gagne dalam Suparman (2010) menyatakan bahwa pembelajaran
adalah suatu sistem dimana komponen-komponen yang terdapat didalamnya
saling berinteraksi, berinterelasi dan bersinergi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
adalah proses interaksi, interelasi dan sinergi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sebagai upaya transfer ilmu dua
arah dalam suatu sistem yang dilakukan dengan sengaja dan dikelola untuk
mencapai tujuan yang ditentukan. Definisi di atas mengandung beberapa faktor
penentu dari sebuah pembelajaran yaitu:
1. Merupakan suatu proses/sistem interaksi, interelasi, sinergi dan pengelolaan
lingkungan serta transfer ilmu;
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2. Adanya komponen-komponen yang terdapat dalam proses tersebut yaitu
peserta didik/siswa, pendidik/ pemberi informasi, dan ilmu/ pesan;
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu perubahan tingkah laku pada kondisikondisi khusus.
V. PEMBAHASAN
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, penyelenggaran Diklat bagi PNS menjadi
tanggung jawab lembaga Diklat pemerintah
yang bertugas melakukan
pengelolaan Diklat. Tanggungjawab tersebut dilakukan melalui perencanan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol/ evaluasi. Unsur-unsur manajemen
planing, organizing, actuatiang dan controlling (POAC) pada lembaga Diklat
pemerintah sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh dua bagian utama sebagai
pengelola Diklat yaitu: a) bagian program dan evaluasi yang bertugas
merencanakan kegiatan Diklat, menyusun kurikulum, melaksanakan evaluasi,
dan b) bagian penyelenggaraan Diklat yang bertugas sebagai penanggungjawab
terselenggaranya kegiatan Diklat mulai dari persiapan, pelaksanaan dan
pengendalian.
Balai Diklat Kehutanan merupakan salah satu lembaga Diklat pemerintah
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara organisasi,
kegiatan program dan pelaksanaan Diklat berada pada satu seksi yaitu seksi
kerjasama dan penyelenggaraan Diklat. Seksi ini bertugas untuk merencanakan
kegiatan Diklat, menyusun kurikulum Diklat dan menyelenggarakan Diklat.
Sedangkan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Diklat dilakukan oleh seksi sarana
dan evaluasi hutan Diklat yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana Diklat
serta melakukan evaluasi penyelenggaraan Diklat.
Kedua seksi tersebut di atas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
tenaga
kependidikan (widyaiswara) sebagai pejabat fungsional yang
mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar
dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah. Adapun kegiatan
widyaiswara dalam penyelenggaraan Diklat PNS adalah melaksanakan kegiatan
mendidik, mengajar dan/atau melatih (Dikjartih) PNS sesuai Permenpan Nomor
22 tahun 2014.
Dari uraian di atas terlihat bahwa peran seorang widyaiswara dalam
penyelenggaraan Diklat PNS adalah sebagai :
1. Perancang (designer) pembelajaran
Desain pembelajaran merupakan kisi-kisi (blueprint) dari penerapan teori
belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar (Reigeluth dikutip
oleh Purwadilaga; 2007). Pengertian di atas menggambarkan tentang fungsi
desain pembelajaran sebagai kisi-kisi atau panduan bagi widyaiswara dalam
menyampaikan materi Diklat agar terstruktur/ sistematis, terarah tepat sasaran
sesuati tujuan dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu agar disain
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pembelajaran dapat berfungsi secara optimal maka widyaiswara yang berperan
selaku perancang (designer) harus melakukan langkah-langkah analisa secara
kritis terhadap pembelajar (peserta Diklat), tujuan pembelajaran; metode
pembelajaran dan evaluasi (Kemp. Morrison & Ros dikutip oleh Fauzi, 2015)
Rancangan pembelajaran ini kemudian dituangkan dalam bentuk garisgaris besar program pembelajaran (GBPP) atau yang juga biasa dikenal dengan
rancang bangun pembelajaran mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara
Pembelajaran (SAP) atau biasa juga disebut Rencana Pembelajaran (RP). Melalui
penyusunan GBPP/SAP atau RPMD/RP seorang widyaiswara menyusun ‘skenario’
pembelajaran secara rinci mulai dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan
yang akan disampaikan, waktu yang akan digunakan, metode pembelajaran yang
dipilih sampai kepada alat dan bahan yang akan digunakan. Termasuk pula
merancang alternatif metode pembelajaran yang akan digunakan dalam situasi
darurat, misalnya tiba-tiba listrik padam.
Sebagai seorang designer pembelajaran maka seorang widyaiswara
menyiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran
termasuk materi ajar/bahan ajar, bahan tayang dan bahan peraga. Materi
ajar/bahan ajar, bahan tayang dan bahan peraga disusun untuk memudahkan
kegiatan belajar mengajar dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Penyusunan
materi ajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam
kurikulum dan silabus Diklat. Materi ajar dapat disusun dari berbagai sumber
yang tersedia yaitu buku teks, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil
penelitian dan berbagai sumber yang telah dipublikasikan.
2. Pelaksana (organizer) pembelajaran
Seorang widyaiswara harus dapat menciptakan situasi, memimpin,
merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar
sesuai dengan rencana, di mana ia bertindak sebagai orang sumber (resource
person), konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik &
humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung (during teaching problems).
Peran widyaiswara sebagai pelaksana (organizer) pembelajaran berkaitan
dengan pembelajaran sebagai proses interaksi, interelasi dan sinergi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sebagai
upaya transfer ilmu dua arah dalam suatu sistem yang dilakukan dengan sengaja
dan dikelola untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Proses tersebut interaksi,
interelasi dan sinergi peserta didik dengan pendidik dilakukan dalam kegiatan
tatap muka baik secara langsung di dalam kelas, maupun di alam terbuka
ataupun melalui pembelajaran secara online. Tatap muka merupakan inti dalam
proses pembelajaran sebab keberhasilan transfer pengetahuan, keterampilan
dan sikap peserta Diklat sangat ditentukan oleh kegiatan tatap muka tersebut.
Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa kualitas tatap muka merupakan
cerminan kualitas pembelajaran.
Tujuan belajar adalah terjadinya perubahan pada pembelajar secara
permanen. Hal ini akan tercapai manakala didukung proses pembelajaran yang
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efektif. Efektifitas pembelajaran bisa dilaksanakan apabila terjadinya proses
interaksi, interelasi dan sinergi peserta didik dengan pendidik (widyaiswara) dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar secara harmonis. Harmonisasi
antara komponen pembelajaran harus diciptakan melalui kegiatan yang
berorientasi pada kebutuhan dan perlakuan terhadap peserta Diklat. Oleh
karena peserta Diklat adalah orang dewasa maka pendekatannya juga harus
menggunakan andragogy. Menurut Knowles (1984) ada 6 (enam) asumsi
terhadap peseta Diklat orang dewasa yaitu: The Need to Know; The Leaner Self
Concept; The Role of Leaner’s Experience; Readiness to Learn; Orientation to
Learning; Motivation.
Berdasarkan asumsi tersebut maka efektifitas hasil belajar orang
dewasa sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran yang berlangsung. Untuk
itu yang menentukan kualitas pembelajaran dalam sebuah Diklat sangat
dipengaruhi oleh peran yang dimainkan oleh widyaiswara. Pembelajaran yang
diberikan kepada orang dewasa dapat efektif (lebih cepat dan melekat pada
ingatannya), bilamana widyaiswara tidak terlalu mendominasi kelompok kelas,
mengurangi banyak bicara, namun mengupayakan agar individu orang dewasa
itu mampu menemukan alternatif-alternatif untuk mengembangkan kepribadian
mereka. Seorang widyaiswara yang baik, harus berupaya untuk banyak
mendengarkan dan menerima gagasan seseorang, kemudian menilai dan
menjawab pertanyaan yang diajukan mereka. Orang dewasa pada hakikatnya
adalah
makhluk
yang
kreatif,
bilamana
seseorang
mampu
menggerakkan/menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam upaya ini,
diperlukan keterampilan dan kiat khusus yang dapat digunakan dalam
pembelajaran tersebut. Di samping itu, orang dewasa dapat dibelajarkan lebih
aktif, apabila mereka merasa ikut dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran,
terutama apabila mereka dilibatkan memberi sumbangan pikiran dan gagasan
yang membuat mereka merasa berharga dan memiliki harga diri di depan
sesama temannya. Artinya, orang dewasa akan belajar lebih baik apabila
pendapat pribadinya dihormati, dan akan lebih senang kalau ia boleh sumbang
saran pemikiran dan mengemukakan ide pikirannya, daripada widyaiswara
melulu menjejalkan teori dan gagasannya sendiri kepada mereka.
Oleh karena sifat belajar bagi orang dewasa adalah bersifat subjektif dan
unik, maka terlepas dari benar atau salahnya, segala pendapat, perasaan, pikiran,
gagasan, teori, sistem nilainya perlu dihargai. Tidak menghargai (meremehkan
dan menyampingkan) harga diri mereka, hanya akan mematikan gairah belajar
orang dewasa. Namun demikian, pembelajaran orang dewasa perlu pula
mendapatkan kepercayaan dari widyaiswara, dan pada akhirnya mereka harus
mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri. Tanpa kepercayaan diri tersebut,
maka suasana belajar yang kondusif tak akan pernah terwujud.
3. Evaluator pembelajaran
Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis,
berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan
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penetapan kualitas (nilai atau arti) berbagai komponen pembelajaran
berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk
pertanggungjawaban widyaiswara dalam melaksanakan pembelajaran.
Melalui kegiatan evaluasi pembelajaran seorang widyaiswara dapat
memperoleh gambaran tentang pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung dan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran
dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Secara sederhana evalusi
digunakan untuk memeperbaiki sistem dengan cara memberi penilaian
berdasarkan data yang diambil dari peserta didik. Oleh karena itu seorang
widyaiswara harus menjadi evaluator yang baik.
VI. PENUTUP
Sebagai bagian integral dari system kediklatan, widyaiswara memegang
peran penting bagi terselenggaranya Diklat yang berkualitas. Untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat maka peran widyaiswara sebagai
designer, organizer dan evaluator harus dioptimalkan bekerjasama dengan unsur
kediklatan lainnya.
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI GPS DAN GIS DALAM MENDUKUNG
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENYULUHAN KEHUTANAN
Oleh:
Heru Budi Santoso¹
¹Widyaiswara Muda pada Balai Diklat Kehutanan Kupang

ABSTRAK
Kehutanan merupakan salah satu bidang yang memiliki areal kerja yang luas
dengan kondisi biofisik/medan yang relatif berat. Perkembangan teknologi GPS dan
GIS dapat digunakan sebagai solusi untuk memudahkan kegiatan pemantauan dan
pemanfaatan sumberdaya hutan. Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh merupakan
unsur-unsur penggerak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Melalui
pemanfaatan teknologi GPS dan GIS kegiatan penelitian dan penyuluhan dapat
semakin berkualitas sehingga mendorong percepatan pembangunan kehutanan.
I.

PENDAHULUAN
Kehutanan merupakan salah satu bidang strategis dalam pembangunan
nasional. Amanat undang-undang yang menegaskan bahwa 30% dari luas daerah
aliran sungai atau pulau harus dipertahankan, menunjukkan seberapa penting
fungsi hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), luas daratan Indonesia pada tahun 2003 adalah189 juta
hektar dengan luas kawasan hutan (daratan) mencapai 124,023 juta hektar (BPS,
2015). Namun berdasarkan data lahan kritis nasional 2013, jumlah lahan kritis dan
sangat kritis di Indonesia adalah 12,86% dari luas total daratan
(KeputusanDirjenBinaPengelolaan DAS &PerhutananSosial, 2015)
Salah satu penyebab tingginya kerusakan hutan tersebut adalah
lemahnya pengawasan dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia
(SDM)petugas dalam mengenali batas serta kondisi maupun potensi yang ada di
dalam kawasan hutan. Tak dapat dipungkiri bahwa SDM yang bekerja di bidang
kehutanan akan bekerja pada daerah yang sangat luas, dengan kondisi biofisik
serta medan yang berat dan terkadang berhadapan dengan kawasan hutan yang
belum jelas batas-batasnya. Berdasarkan data kementerian lingkungan hidup
dan kehutanan tahun 2015, hasil analisis antara jumlah pegawai Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan luas kawasan hutan
konservasi adalah 1 : 1.449 (SuratKepala Biro KepegawaianKementerian LHK,
2015). Artinya satu orang bertanggung jawab terhadap 1.449 ha kawasan hutan.
Melihat hitungan kasar tersebut dapat dibayangkan bagaimana tantangan yang
harus dihadapi oleh aparatur kehutanan dalam menyelesaikan permasalahan
kehutanan.
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Berkembangnya teknologi dan informasi pada satu dekade terakhir
menjadi peluang yang harus dimanfaatakan oleh aparatur kehutanan untuk
mengatasi atau mengurangi permasalahan lapangan yang dihadapi. Salah satu
teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah GPS (Global Positioning System) serta GIS (Geographic Information
System). Kedua teknologi ini telah berkembang sangat pesat dan telah banyak
digunakan untuk memantau serta menganalisis permasalahan yang terkait
dengan kawasan hutan. GPS yang pada akhir 90-an menjadi barang yang mahal
dan tak terbayangkan, saat ini telah terjangkau dan bahkan telah melekat pada
sistem operasi smartphone. Citra atau gambar permukaan bumi yang dahulu sulit
diperoleh saat ini dapat diunduh secara gratis dan mudah, bahkan software
pengolahannyapun dapat diperoleh secara gratis. Kemudahan akses terhadap
teknologi inilah yang harus dikuasai oleh aparatur kehutanan khususnya peneliti
dan penyuluh.
Melalui penguasaan GPS dan GIS, peneliti akan semakin dimudahkan
dalam mengenali lokasi penelitian serta karakteristiknya, selain itu analisis
permasalahan biofisik dan permodelannya dapat dibuat secara detail dan
lengkap. Sehingga solusi terhadap permasalahan yang terkait dengan biofisik
kawasan dapat disajikan dengan tepat. Bagi penyuluh, penguasaan ilmu GPS dan
GIS akan memudahkan dalam mengenali lokasi binaan, karakteristik wilayahnya
serta memberikan pengetahuan yang tepat terkait batas kawasan hutan kepada
masyarakat. Selain itu kemajuan teknologi GIS dapat digunakan sebagai bahan
penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait dengan lokasi serta
kemajuan yang telah dicapai di kelompok binaan. Tulisan ini bertujuan untuk
mempopulerkan penggunaan teknologi GPS dan GIS oleh pihak-pihak,
khususnya peneliti dan penyuluh, sebagai salah satu toolsuntuk membantu
menyelesaikan atau mengurangi permasalahan kehutanan.
II. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI GPS DAN GIS
GPS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh
Amerika Serikat. Embrio teknologi GPS pertama kali digunakanpada tahun 1940an saat terjadinya perang dunia ke-II dalam bentuk sistem navigasi radio. Setelah
melalui serangkaian penelitian untuk keperluan militer, pada tahun 1978 satelit
percobaan pertama Block-I GPS berhasil diluncurkan. Tahun 1984, Presiden
Reagan mengumumkan bahwa sebagian kemampuan GPS boleh digunakan oleh
masyarakat luas. Ini merupakan langkah awal pembukaan akses teknologi
informasi GPS untuk masyarakat sipil meskipun dengan beberapa batasan. Pada
Mei 2000, “Selective Availability”, sebagai bagian dari batasan akurasi posisi
untuk masyarakat sipil tidak dilanjutkan. Penghapusan kebijakan tersebut
berpengaruh terhadap semakin tingginya akurasi posisi yang dapat diakses oleh
masyarakat sipil. Sebagai dampaknya, teknologi GPS semakin banyak yang
memanfaatkan. Bahkan saat ini teknologi GPS sudah hampir melekat pada
semua teknologi seperti mobil dan smartphone.
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Sama halnya dengan GPS, teknologi GIS berkembang setelah terjadinya
perang dunia kedua tepatnya pada tahun 1960-an. Teknologi ini semakin
berkembang pesat bersamaan dengan kemajuan teknologi komputer. GIS atau
kadang juga disingkat SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan sistem
informasi spasial atau keruangan bumi yang dikembangkan secara digital melalui
pengolahan data komputer. Teknologi Sistem Informasi Geografis dapat
digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya alam, perencanaan
pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Integrasi penerapan GIS
dengan GPS sangat bermanfaat ketika berhadapan dengan ruang kerja yang luas
dan memiliki tantangan alam atau biofisik yang berat seperti halnya bidang
kehutanan. Saat ini software/program pengolah data GIS sangat mudah
didapatkan mulai dari yang berbayar semacam ArcGIS, MapInfo hingga jenis
freeware seperti Quantum GIS, ataupun SAGA GIS. Selain itu data citra
permukaan bumi seperti citra Aster GDEM dan SRTM untuk topografi, citra
Landsat yang banyak digunakan untuk analisis penutupan lahan maupun Citra
Google Earth dengan resolusi tinggi dapat diperoleh secara gratis dan mudah.
Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari pemanfaatan GPS dan GIS untuk
bidang kehutanan, diantaranya untuk kegiatan penelitian seperti penyediaan
data biofisik hinggaevaluasi lahan. Hal yang paling mendasar adalah
pengetahuan dan pemantauan terhadap kawasan hutan dapat dilakukan secara
tepat dan up to date. Melalui teknologi yang ada, batas kawasan hutan yang
dulunya hanya dapat dilihat melalui peta hardcopy, saat ini telah bisa
dipadupadankan dengan data citra google earth, landsat, maupun dimasukkan
kedalam receiver GPS atau smartphone. Sehingga, pemantauan terhadap
sumberdaya hutan dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Kemudahan yang
ada tersebut sangat membantu petugas lapangan khususnya penyuluh untuk
memberikan pemahaman terkait batas kawasan hutan kepada masyarakat serta
pendampingan untuk kegiatan lainnya.
III. PEMANFAATAN GPS DAN GISDALAM KEGIATAN PENELITIAN
Dalam pembangunan kehutanan, peneliti merupakan think tank yang
memiliki peran krusial dalam mencari solusi persoalan-persoalan dibidang
kehutanan serta memberikan masukan kebijakan yang tepat untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Untuk melakukan tugasnya, peneliti
membutuhkan rangkaian data yang akurat serta analisis yang tajam sehingga
masalah yang ada dapat terurai dan terselesaikan. Ketersediaan data yang
lengkap dan akurat menjadi sebuah syarat wajib untuk menghasilkan solusi yang
berkualitas. Ibarat memasak, teknologi GPS dan GIS merupakan sebuah pisau
yang memiliki fungsi tertentu. Dalam memasak tentunya diperlukan berbagai
jenis pisau yang penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Pemanfataan pisau
yang tepat akan menghasilkan kualitas masakan yang nikmat. Sama halnya
dengan analogi diatas, teknologi GPS dan GIS dapat bermanfaat untuk
mendukung kegiatan penelitian kehutanan, antara lain :
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A. Menggambarkan lokasi penelitian
Lokasi penelitian memiliki peranan penting untuk menjelaskan dimana
penelitian dilaksanakan dan bagaimana kondisi disekitarnya. Melalui
penggunaan GPS dan GIS, pengambilan koordinat serta peta lokasi penelitian
dapat dibuat dengan cepat dan mudah.Lebih jauh lagi,dengan menggunakan
data citra terbaru, informasi terkait lokasi penelitian dapat disajikan lebih
interaktif dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
B. Mereproduksi data spasial yang berasal dari data hardcopy
Dalam kegiatan penelitian sering kali kita berhadapan dengan masalah akses
bahkan ketersediaan data. Tidak jarang peneliti hanya dapat memiliki peta
atau data biofisik kawasan dalam bentuk hardcopy. Padahal data tersebut
sangat diperlukan untuk pengolahan atau analisis lanjutan, dengan
menggunakan GIS, proses reproduksi data dari peta analog/hardcopy
kedalam bentuk digital dapat dilakukan melalui fitur georeferencing dan
digitasi.
C. Menyediakan data biofisik kawasan yang berasal dari data primer
Pada prinsipnya GIS merupakan sistem pengolah data yang berkaitan dengan
informasi kebumian. Salah satu komponen penting dari GIS adalah
ketersediaan data. Data yang dimaksud disini adalah data primer seperti hasil
pengukuran lapangan, citra satelit maupun data numerik seperti curah hujan.
Penyediaan data tutupan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan
analisis data citra satelit, analisis ketinggian tempat dengan menggunakan
data kontur, analisis curah hujan dengan menggunakan data pengamatan
hujan, dan lain-lain. Fitur atau tools yang semakin lengkap semakin
memudahkan dalam penyediaan serta analisis data untuk kegiatan penelitian.
D. Menganalisis permasalahan biofisik melalui pemodelan spasial
Dalam memecahkan permasalahan biofisik yang cenderung kompleks, salah
satu cara untuk menyelesaikannya adalah melalui pemodelan spasial.
Permodelan spasial merupakan simulasi pendekatan permasalahan melalui
pembangunan matriks/bagan yang tujuannya untuk mendekati kenyataan
permasalahan dengan didasarkan pada data-data spasial/keruangan.
Misalnya pemodelan terkait daerah rawan longsor, rawan banjir, lahan kritis
maupun evaluasi lahan.
E. Memudahkan pihak lain untuk memahami hasil penelitian
Melalui penyajian secara visual dan data-data yang relevan, permasalahan
dan hasil-hasil penelitian dapat disampaikan secara interaktif dan menarik,
sehingga mudah dipahami oleh orang lain.
F. Penyimpanan data atau hasil-hasil penelitian menjadi ringkas
Sistem kerja GPS dan GIS yang berbasis digital/komputer semakin membuat
arsip data semakin ringkas dan menghemat ruangan. Bisa dibayangkan jika
peta dan arsip-arsip penelitian semuanya harus dibuat dalam bentuk
hardcopy maka akan banyak sekali ruangan yang dibutuhkan dan proses
pencariannya pun semakin rumit.
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IV. PEMANFAATAN DALAM KEGIATAN PENYULUHAN
Penyuluhan Kehutanan mempunyai peran penting dan strategis dalam
mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan. Penyuluh Kehutanan
berfungsi sebagai jembatan yang menyampaikan berbagaiinformasi dan
kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, serta ilmu dan teknologi kepada masyarakat. Penyuluh juga
berperan sebagai pendamping kegiatandan usaha bidang kehutanan yang
dilakukan masyarakat.Melihat pentingnya peran tersebut, penyuluh kehutanan
haruslah menguasai kompetensi yang lengkap sesuai dengan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan oleh
Keputusan Menakertrans No. 137 Tahun 2011. Terkait dengan pemanfaatan GPS
dan GIS, berdasarkan SKKNI tersebut, beberapa kompetensi yang harus dikuasai
oleh penyuluh kehutanan antara lain :
A. Kelompok Kompetensi Inti :
o Menyusun dan menganalisis data potensi wilayah (KHT.PK02.001.01 & 02)
Kompetensi inti merupakan kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh
seorang penyuluh untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang
keahlian. Berdasarkan SKKNI diatas, unit kompetensi Menyusun dan
Menganalisis Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan
Inovasi/Teknologi Kehutanan harus dikuasai oleh semua tingkatan penyuluh,
mulai dari level fasilitator, supervisor maupun advisor. Didalam unit kompetensi
tersebut, salah satu elemen kompetensi yang dipersyaratkan adalah
kemampuan untuk mengumpulkan data potensi wilayah serta menyajikannya
dalam bentuk peta/sketsa.
Melalui aplikasi GPS dan GIS, pengumpulan informasi potensi dapat
dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang telah ada baik dari instansi
lain (BPDAS, Litbang, Dinas Kehutanan, dll.) maupun hasil analisis data primer
(citra google earth, SRTM, Landsat, dll). Posisi koordinat lokasi/wilayah yang
diperoleh dari data GPS dapat ditumpangsusunkan dengan data jenis tanah,
kelerengan penutupan vegetasi maupun citra google earth, sehingga informasi
terkait potensi wilayah penyuluhan yang dikumpulkan semakin lengkap dan
detil. Selain itu keterampilan dalam pembacaan peta juga harus dikuasai oleh
seorang penyuluh untuk mengetahui apakah lokasi kebun/rumah masyarakat
didalam atau diluar kawasan hutan.
Hasil dari pengumpulan data kemudian dibuatkan peta lokasi kegiatan
sebagai bagian dari dokumentasi (portofolio). Dengan adanya peta lokasi
kegiatan, maka akan semakin memudahkan terjadinya transfer informasi dan
publikasi terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
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B. KelompokKompetensi Khusus/Pilihan :
o Pendampingan kegiatan inventarisasi dan tata batas kawasan hutan
(KHT.PK03.012.01 & 02)
Elemen kompetensi yang wajib dimiliki untuk kegiatan ini adalah
penguasan terhadap teknik pemetaan. Secara tupoksi, penyuluh tidak memiliki
tugas khusus dalam memetakan hasil inventarisasi maupun tata batas, akan
tetapi pengetahuan terhadap teknik pemetaan menjadi penting untuk dikuasai
sebagai bagian dari kegiatan pendampingan serta penjelasan yang benar kepada
masyarakat terkait batas-batas kawasan hutan.
o Pendampingan kegiatan kehutanan lainnya
Dalam pelaksanaan kerja, banyak kegiatan kehutanan yang memerlukan
pendampingan dari penyuluh, diantaranya adalah kegiatan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dan Kebun Bibit Rayat (KBR). Menurut Permenhut No.12
tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, salah satu
pendamping kegiatan KBR adalah penyuluh kehutanan yang berada pada Badan
Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota. Terkait dengan kegiatan tersebut,
salah satu syarat pembuatan rancangan penanaman adalah adanya informasi
luas serta peta lokasi penanaman (skala 1:2.000) dan koordinatnya. Selain
kegiatan KBR, kegiatan lain yang memerlukan pendampingan dari penyuluh
adalah Hutan Kemasyarakatan. Menurut Permenhut No. 88 tahun 2014,
Pendamping HKm adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta,
tokoh masyarakat, tenaga pendamping dari pihak lain (pendamping yang
direkrut melalui kontrak oleh pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi) untuk
melakukan pendampingan kegiatan hutan kemasyarakatan sesuai dengan
kompetensinya. Menurut peraturan tersebut, salah satu syarat pengajuan
permohonan usulan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
adalah adanya sketsa lokasi yang akan diajukan. Selain dua kegiatan diatas,
masih banyak program/kegiatan lain yang memerlukan pendampingan serta
penguasaan GPS dan GIS. Dengan penguasaan teknologi tersebut, proses
pembuatan peta usulan sertacrosscheck ketepatan lokasi yang diusulkan menjadi
mudah dilakukan. Oleh karena itu untuk menyukseskan kebijakan atau program
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sangat penting bagi seorang
penyuluh untuk menguasai teknologi GPS dan GIS.
V. PERAN STRATEGIS WIDYAISWARADALAM PENINGKATAN KOMPETENSI
PENGGUNAAN GPS DAN GIS BAGI PENELITI & PENYULUH KEHUTANAN
Widyaiswara (WI) merupakan pejabat fungsional yang memiliki tupoksi
mendidik, mengajar dan melatih pegawai negeri sipil dengan tujuan
meningkatkan kompetensi/keterampilan PNS dalam menunjang pelaksanaan
kerjanya. Disinilah peran strategis WI untuk meningkatkan penguasaan
kompetensi penggunaan GPS dan GIS khususnya bagi peneliti dan penyuluh.
Sejak tahun 2010 hingga November 2015, Balai Diklat Kehutanan Kupang telah
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menyelenggarakan 12 diklat yang berkaitan dengan penggunaan GPS dan GIS
dengan jumlah peserta yang telah mengikuti sebanyak 269 orang yang berasal
dari Provinsi Bali, NTB dan NTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 orang (10%)
berasal dari penyuluh dan peneliti. Data tersebut menunjukkan bahwa masih
sangat sedikit jumlah penyuluh dan peneliti yang ditingkatkan kompetensinya
terkait dengan penggunaan GPS dan GIS.
Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh
widyaiswara serta Balai Diklat Kehutanan dalam meningkatkan kuantitas &
kualitas dalam peningkatan kompetensi penguasaan GPS dan GIS antara lain
sebagai berikut;
a) Penyiapan lokasi dan data spasial praktek pendukung di hutan diklat.
b) Penyediaanalat bahan praktek dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
c) Penyiapan materi ajar yang interaktif dan mudah dipahami oleh peserta
diklat.
d) Pembuatan skenario praktek sesuai dengan permasalahan dilapangan.
e) Memperbanyak diklat yang terkait dengan penggunaan GPS dan GIS baik
melalui diklat reguler, diklat kerjasama maupun dukungan dalam kegiatan
inhouse training di instansi masing-masing.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, pada 2016 Balai Diklat
Kehutanan merencanakan dua jenis diklat yang berkaitan dengan pemanfaatan
GPS dan GIS yaitu Sistem Informasi Geografis berbasis Ponsel dan Sistem
Informasi Geografis bagi Operator.
VI. PENUTUP
Peneliti dan penyuluh merupakan bagian dari roda penggerak suksesnya
pembagunan lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu alat yang dapat
digunakan untuk memecahkan permasalahan kawasan hutan adalah GPS dan
GIS. Melalui penguasaan teknologi GPS dan GIS, banyak manfaat yang dapat
digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian maupun pendampingan. Oleh
karena itu, widyaiswara memiliki peran penting untuk meningkatkan kompetensi
PNS khususnya peneliti dan penyuluh khususnya dalam pemanfaatan teknologi
GPS dan GIS.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat
disekitar hutan mangrove di kabupaten Kupang. Pengumpulan data dilakukan di
dua desa yaitu Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Pariti,
Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Responden terdiri dari informan kunci,
informan kasus dan informan lainnya yang memiliki pengetahuan tentang
mangrove maupun masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pemanfaatan
mangrove. Jumlah responden sebanyak 29 orang pada masing-masing desa.
Pengambilan data menggunakan metode wawancara dan kuisioner. Analisis data
dilakukan secara deskriptif dan dibahas dengan pendekatan konservasi. Aktifitas
ekonomi di desa Pariti selain nelayan adalan bercocok tanam dan memelihara
ternak, sedangkan di desa Oebelo aktifitas sebagai nelayan merupakan pilihan
utama masyarakat. Masyarakat di dua memiliki kesadaran yang cukup baik dalam
pemanfaatan hutan mangrove, meskipun masih dijumpai adanya pemanfaatan
kayu untuk kebutuhan kayu bakar, namun dalam jumlah yang sangat kecil sehingga
tidak mengganggu kelestarian hutan mangrove. Umumnya pemanfaatan
mangrove berupa penangkapan ikan, kepiting, udang dan kerang dalam kawasan
hutan mangrove. Masyarakat pada dua desa banyak terlibat dalam upaya
pelestarian hutan mangrove. Pada desa Pariti terdapat Peraturan Desa yang
mengatur tentang pemanfaatan kawasan pesisir dan kelompok tani penanam
mangrove, sedangkan di desa Oebelo keberadaan lembaga adat juga berperan
dalam mempertahankan hutan mangrove.
Kata kunci : Sosial ekonomi, Pariti, Oebelo dan mangrove.
I. PENDAHULUAN
Kabupaten Kupang memiliki luasan hutan mangrove yang cukup besar di
Nusa Tenggara Timur, yaitu mencapai 6.344 ha, atau setara dengan 15,61% dari
total luas hutan mangrove NTT (BPDAS BN, 2009). Hutan mangrove menjadi
salah satu sumberdaya potensial bagi pemerintah daerah kabupaten Kupang
sehingga sangat penting di jaga kelestarianya. Aktifitas masyarakat pesisir di
kabupaten Kupang banyak yang menggantungkan hidupnya terhadap hutan
mangrove. Masyarakat pesisir memanfaatkan mangrove sebagai salah satu
sumber mata pencaharian melalui penangkapan kepiting bakau, udang, kerang
dan beragam jenis ikan.
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Masyarakat di Kabupaten Kupang juga melakukan usaha budidaya
perikanan tambak dari konversi hutan mangrove seperti yang dapat dijumpai di
desa Bipolo Kecamatan Sulamu. Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan
hutan mangrove sangat penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan masyarakat pesisir kabupaten Kupang.
Secara umum kondisi hutan mangrove dalam 5 (lima) tahun terakhir
relatif terjaga karena semakin membaiknya kesadaran masyarakat dalam
menjaga hutan mangrove. Tidak dijumpainya pembukaan lahan baru untuk
keperluan area budidaya perikanan, pemukiman maupun peruntukan lainnya
merupakan salah satu indikasinya. Meskipun pada beberapa tempat masih
dijumpai adanya penebangan kayu mangrove untuk kebutuhan kayu bakar, akan
tetapi hanya dalam jumlah terbatas sehingga tidak sampai merusakan ekosistem
mangrove.
Hutan mangrove mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam
pemenuhan kebutuhan manusia sebagai penyedia bahan pangan, papan,
kesehatan dan lingkungan. Menurut Arief, (2003) secara garis besar terdapat 5
fungsi hutan mangrove yaitu : 1). Fungsi fisik sebagai penjaga garis pantai dan
kawasan penyangga proses intrusi, 2). Fungsi kimia sebagai tempat terjadinya
proses daur ulang, penyerap karbondioksida, 3). Fungsi biologi sebagai kawasan
pemijahan bagi satwa dan sebagai penghasil bahan pelapukan yang menjadi
sumber makanan bagi invertebrata, 4). Fungsi ekonomi sebagai sumber devisa
karena menghasilkan kayu, bahan baku industri dan penghasil bibit ikan dan 5).
Fungsi lain sebagai kawasan wisata alam pantai dan sebagai tempat pendidikan
dan penelitian serta beragam fungsi-fungsi lainnya.
Untuk memperoleh keberlanjutan fungsi dan manfaat dari keberdaan
hutan mangrove tersebut, diperlukan pengelolaan yang terpadu dan
komprehensif yang berlandaskan prinsip kelestarian dengan melibatkan
masyarakat setempat melalui pengelolaan secara terpadu dan menyeluruh
dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Sebagai
salah satu langkah awal dalam penyusunan strategi pengelolaan tersebut
diperlukan studi tentang aspek sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan
hutan mangrove sehingga dapat berkontribusi dalam penyusunan rencana
pengelolaan hutan mangrove di masa datang.
II. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan tempat
Penelitian dilakukan pada bulan Juni – November 2014 di Desa Pariti,
Kecamatan Sulamu dan Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang.
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1. Desa Pariti
Secara administrasi desa Pariti termasuk dalam kecamatan Sulamu
dengan total luas 1.305,5 ha, luas tersebut sebagian besar merupakan daerah
persawahan (600 ha), pemukiman (300 ha), perkebunan (300 ha) serta sarana
umum lainya seperti kuburan, pekarangan, taman, perkantoran dan lain-lain.
Suhu udara rata-rata harian adalah 350C. (Daftar Isian Profil Desa Pariti, 2013).
Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian nelayan dan petani. Lahan
pertanian merupakan sawah tadah hujan dengan jenis tanaman padi sebagai
komoditas utama, dan pada sebagian lahan juga dapat ditemui masyarakat yang
menanam palawija dan sayur-sayuran. Area persawahan yang cukup luas
menyebabkan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani.
Akses menuju Desa Pariti dapat ditempuh menggunakan transportasi
darat dengan kondisi jalan yang relatif cukup baik. Semua wilayahnya dapat
dijangkau oleh transportasi darat dengan jarak tempuh ± 17 km dari kota
kecamatan (waktu tempuh 20 – 30 menit) atau 60 km dari ibu kota kabupaten
(waktu tempuh 1 - 1,5 jam). Akses jalan yang cukup baik menyebabkan
pemasaran hasil-hasil pertanian, peternakan maupun hasil laut berlangsung
cukup baik.
2. Desa Oebelo
Potensi mangrove pada di Desa Oebelo (sebelum pemekaran) mencapai
64 ha yang terdapat di sepanjang garis pantai desa. Panjang pantai sekitar 3 km
dan ketebalannya bervariasi antara 50-300 meter. Desa Oebelo berada pada
lokasi yang tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Kabupaten Kupang dengan jarak
tempuh 15 Km atau sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor.
Suhu rata-rata harian yaitu 300C (Daftar Isian Profil Desa Oebelo, 2013).
Selain bertani, masyarakat Desa Oebelo banyak pula yang bekerja sebagai
pedagang, wirausaha serta nelayan. Hasil tangkapan nelayan di desa ini selain
untuk dikonsumsi sendiri, pada umumnya dijual di pinggir jalan utama dari arah
Kupang ke luar kota. Hasil tangkapan berupa ikan dan jenis tangkapan lain
seperti kepiting dan udang menjadi andalan dari lokasi ini. Meskipun belum ada
peraturan desa yang mengatur tentang pola pemanfaatan mangrove, kondisi
hutan mangrove di lokasi relatif baik. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari
berbagai pihak seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non
pemerintah dan swadaya untuk melakukan penanaman mangrove yang turut
memotivasi masyarakat untuk menjaga kelestariannnya.
B. Metode pengambilan data
Wawancara dengan responden yang ditetapkan secara purposive,
wawancara dilakukan dengan menggunakan kuisioner kepada 29 responden.
Penentuan jumlah unit contoh/responden pada setiap desa contoh
menggunakan pendekatan metode purposive random sampling sebanyak 29
responden/desa, jadi jumlah total responden di dua desa sebanyak 58 responden.
Penetapan responden dilakukan dengan membaginya menjadi tiga kelompok
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besar yaitu. a). Informan kunci (key informants), yaitu para tokoh masyarakat yang
diangkat secara formal atau informal (orang yang dituakan dan dihormati
masyarakat) yang dianggap memahami segala informasi terkait dengan sejarah
dan kegiatan masyarakat desa serta dinas kehutanan kabupaten Kupang sebagai
salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan mangrove di kabupaten
Kupang. b). Informan kasus (case informants), yaitu masyakat desa yang
mempunyai pengalaman tertentu dengan mangrove, misalnya masyarakat yang
pernah melakukan kegiatan pemanfaatan jenis mangrove secara swadaya dan
c). Informan lainya, yaitu masyarakat desa pesisir yang sehari-hari berinteraksi
dengan mangrove dan dijumpai secara spontan (opportunity informants) selama
pelaksanaan kegiatan (Heriyanto, et al ., 2007). Studi pustaka, data-data skunder
yang diperoleh dari Dinas Kehutanan serta dari sumber-sumber lain yang terkait
dengan penelitian.
C. Analisis data
Informasi yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi, pemanfaatan
mangrove dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove dianalisis
secara kualitatif dan dideskripsikan dengan pendekatan konservasi.
Data
kuantitatif yang diperoleh dari kuisioner kemudian dikelompokkan sesuai
dengan bentuk instrumen yang digunakan. Data yang sudah diklasifikasi
tersebut selanjutnya dibahas serta melihat keterkaitannya dengan unsur-unsur
lainnya (Arikunto, 2002).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik responden
Jumlah responden pada setiap lokasi adalah sebanyak 29 orang,
responden merupakan anggota kelompok tani yang ada di desa, warga desa
yang beraktifitas pada kawasan hutan mangrove maupun masyarakat umum
yang memiliki pengetahuan tentang mangrove. Perbandingan responden
berdasarkan jenis kelamin di Desa Pariti adalah 76% laki-laki dan 24% perempuan,
sedangkan di Desa Oebelo adalah 59% laki-laki dan 41% perempuan. Karakteristik
responden terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik responden di Desa Pariti dan Desa Oebelo
No

1

2

Karakteristik

Jenis Kelamin

Umur

Laki-laki
Perempuan
Kurang dari 20
tahun
20 - 50 tahun
Lebih dari 50
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Oebelo

Pariti

Kelompok
Jumlah

Persentase

22

76%

7

24%

Jumlah
17
12

Persentase
59%
41%

1
2
21
6

7%
72%
21%

3%
19
9

66%
31%

No

Karakteristik

Oebelo

Pariti

Kelompok
Jumlah

Persentase

0

0%

Jumlah

Persentase

tahun
Tidak Sekolah
3

Pendidikan

SD
SMP
SMU

4

Pekerjaan
utama

Petani
Nelayan
IRT
Swasta

5

Pekerjaan
sampingan

Memiliki
Tidak Memiliki

6

Jenis
pekerjaan
sampingan

Petani
Wiraswasta
Pedagang
sayur
Tukang batu
Nelayan
Penjahit

7

Kepemilikan
ternak

Sapi
Kambing
Ayam
Babi

8

Kepemilikan
lahan

Ladang
Sawah

13
6
10
22
1
5
1
12
17
2
1

45%
21%
34%
76%
3%
17%
3%
41%
59%
17%
8%

4
10
10
5
5
13
10
1
15
14
4
3

14%
34%
34%
17%
17%
45%
34%
3%
52%
48%
14%
10%

3
1
2
5
1
7
1
18
25
20
24

8%
17%
42%
8%
24%
3%
62%
86%
69%
83%

10%
1
5
0
0
2
16
17
5
4

3%
17%
0%
0%
7%
55%
59%
17%
14%

Sumber : Data primer setelah diolah (2014)
Terdapat perbedaan karakteristik responden pada dua lokasi dilihat dari
aspek pekerjaan utama, responden di Desa Pariti sebagian besar bekerja sebagai
petani (hampir seluruh responden merupakan anggota dari kelompok tani
penanam mangrove). Ketersediaan lahan pertanian serta kepemilikan lahan
yang cukup merata mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan di
lokasi ini. Sedangkan pekerjaan responden di Desa Oebelo, sangat variasi
sehingga tidak ada satu pekerjaan yang sangat dominan dibandingkan dengan
yang lain.
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Bagi masyarakat Pariti, selain menanam padi untuk mencukupi kebutuhan
sehari-hari, dijumpai pula masyarakat yang bercocok tanam sayur mayur,
terutama jenis sawi. Hasil sayur ini kebanyakan dijual ke Pasar Oesao yang
berjarak kurang lebih 20 km. Seperti kebanyakan daerah lain di NTT, masyarakat
di Desa Pariti juga memelihara babi. Diketahui bahwa terdapat 86 % responden
memelihara babi di sekitar rumahnya. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang
memiliki sapi 24% dan ayam 62%. Sedangkan responden di Oebelo hanya memiliki
ternak kecil seperti ayam : 51% responden dan babi 59% responden. Kepemilikan
ternak ini berfungsi sebagai tabungan untuk kebutuhan mendesak maupun
keperluan adat
Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh masyarakat pesisir
berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dan budaya adalah keterbatasan
masyarakat dalam memanfaatkan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya
(Tahir. et al, 2002). Berkaca dari kondisi ekonomi di Desa Pariti dan Oebelo
maka beberapa alternatif usaha yang dapat dilakukan khususnya di sektor
kehutanan adalah memanfaatkan lahan kurang produktif yang terdapat di
wilayah desa masing-masing untuk pengembangan hutan rakyat kayu bakar.
Mengingat, kebutuhan kayu bakar di masyarakat yang cukup tinggi dan
ketersediaan lahan yang memadai di sekitar pemukiman masyarakat.
Pengembangan hutan rakyat dapat pula menjadi salah satu bentuk kompensasi
bagi masyarakat yang telah melestarikan hutan mangrove. Peningkatan
kapasitas masyarakat pesisir juga dapat dilakukan agar dapat memberi nilai
tambah bagi masyarakat melalui pengolahan mangrove secara sederhana.
Misalnya pengolahan akar mangrove (jenis tertentu) untuk djadikan bahan baku
pewarna kain dan buah mangrove menjadi aneka bahan panganan yang bernilai
ekonomi. Hal itu diharapkan dapat memberi tambahan penghasilan bagi
masyarakat.
B. Pemanfaatan hutan mangrove
Masyarakat Desa Pariti dan Oebelo sejak lama memanfaatkan hasil ikutan
pada hutan mangrove seperti ikan, kepiting, kerang dan udang untuk
pemenuhan kebutuhan hidup. Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani di
Desa Pariti juga diketahui bahwa pada jaman dahulu masyarakat seringkali
memanfaatkan kayu mangrove, untuk kayu bakar, kayu bangunan dan bahan
pembuatan perahu.
Masyarakat desa memanfaatkan kawasan mangrove sebagai tempat
mencari ikan, kerang, kepiting dan udang. Berdasarkan hasil wawancara
diketahui bahwa 97 % responden pernah mencari ikan, udang ataupun kerang di
kawasan mangrove. Dari keterangan responden diketahui bahwa hasil
tangkapan ikan, kepiting, udang dan kerang pada dua desa mengalami fluktuasi
dengan kecenderingan tren positif dalam sepuluh tahun terakhir. Tangkapan
kepiting di Kecamatan Sulamu sepanjang tahun 2004-2012 pada kisaran 2-4
ton/tahun, namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan yaitu menjadi 5,2
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ton/tahun. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Kupang Tengah dimana
terjadi kenaikan jumlah hasil tangkapan pada tahun 2013, setelah periode 20102012 mengalami penurunan. Hasil tangkapan ikan, kepiting, kerang dan udang
putih pada dua kecamatan terlihat pada gambar 1 dan 2.
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Gambar 1. Grafik Hasil Tangkapan Perikanan
Laut di Kecamatan Sulamu
Tahun 2004 s/d 2013

Gambar 2. Grafik Hasil
Tangkapan Perikanan Laut
Kecamatan Kupang Tengah
2004-2013

Data hasil tangkapan perikanan laut di Kecamatan Kupang Tengah juga
menunjukkan adanya penurunan produksi khususnya jenis ikan, udang dan
kerang (Kabupaten Kupang dalam Angka 2005-2014). Gambar 2. memperlihatkan
adanya penurunan produksi ikan yang cukup mencolok pada tahun 2013.
Penurunan produksi ikan pada tahun 2013 dikarenakan menurunnya produksi
ikan nipi (Hemiramphus commersom). Ikan nipi berpengaruh sangat besar
terhadap fluktuasi produksi perikanan laut di Kecamatan Kupang Tengah. Pada
tahun 2009 produksi ikan nipi hanya sebesar 86 ton namun pada tahun 2010
produksi ikan nipi meningkat drastis menjadi 866,01 ton kemudian produksi ikan
nipi terus menurun sampai dengan tahun 2013 hanya berproduksi sebesar 25 ton.
Selain penurunan produksi ikan, pada rentang waktu tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013 juga terjadi penurunan produksi kerang dan udang halus.
Namun, pemanfaatan kayu mangrove dan alih fungsi kawasan untuk area
produksi sudah tidak lagi dijumpai pada dua lokasi. Hal ini dikarenakan
masyarakat menyadari manfaat mangrove sebagai pelindung sawah dari abrasi
air laut. Kenyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dimana sebagian besar
responden pada dua lokasi penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan kayu
mangrove untuk kayu bakar maupun untuk pembuatan serowaring (perangkap
ikan) sudah tidak menggunakan kayu mangrove. Kesadaran masyarakat untuk
tidak menebang kayu didukung adanya peraturan desa yang melarang
penebangan kayu mangrove di Desa Pariti. Sebagian besar responden (72%)
menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi aktivitas keluarga mereka
(memasak) namun responden tidak lagi menggunakan kayu mangrove. Untuk
memenuhi kebutuhan kayu bakar mereka, responden mencari kayu di kebun
atau membelinya di pasar. Pembelian kayu bakar biasa dilakukan oleh keluarga
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yang tidak memiliki kebun. Pembelian dilakukan sebanyak 1 rit1 dengan harga Rp
600.000,- /rit. Kayu bakar yang dijual berasal dari hutan rakyat yang ada di
sekitar Desa Pariti. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dicarikan
jalan keluar, bagaimana mencukupi kebutuhan energi masyarakat (khususnya
kayu bakar) sehingga tidak mengancam kelestarian lingkungan, baik di wilayah
mangrove maupun wilayah hutan rakyat. Pendapat responden terkait
pemanfaatan mangrove terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Pendapat Responden Mengenai Pemanfaatan Mangrove
Pariti
No
1

2

3

4

5

6

7

Pertanyaan
Jenis pemanfaatan
mangrove semakin
menurun dari waktu ke
waktu
Jumlah tangkapan ikan
semakin berkurang dari
tahun ke tahun
Jumlah tangkapan udang
semakin berkurang dari
tahun ke tahun
Jumlah tangkapan kerang
semakin berkurang dari
tahun ke tahun
Jumlah kayu mangrove
untuk kayu bakar semakin
berkurang
Jumlah kayu mangrove
untuk kayu bangunan
semakin berkurang
Ada orang diluar desa yang
memanfaatkan mangrove di
wilayah desa

Oebelo

Ya

Tidak

Tidak
Tahu

Ya

Tidak

Tidak
Tahu

55%

24%

21%

59%

22%

19%

76%

17%

7%

70%

11%

19%

72%

21%

7%

63%

11%

26%

62%

28%

10%

59%

22%

19%

48%

28%

24%

60%

28%

12%

45%

31%

24%

52%

17%

31%

24%

55%

21%

19%

56%

26%

Sumber : Data primer setelah diolah (2014)
Pada tabel terlihat bahwa pemanfaatan kayu mangrove untuk
pemenuhan kayu bakar dan bahan bangunan semakin berkurang. Masingmasing 48% responden di Pariti dan 60% responden di Oebelo mengatakan
bahwa pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bakar semakin berkurang,
demikian juga pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bangunan 45%

1

Rit adalah satuan yang digunakan masyarakat untuk mewakili volume kayu sebanyak satu
bak truk besar. Penggunaan satuan rit ini juga sering digunakan dalam pembelian pasir,
volume pasir dalam 1 rit berkisar 3-4 m3.
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responden di desa Pariti dan 52% resonden di Oebelo mengatakan semakin
berkurang dari tahun ke tahun.
Meskipun sebagian besar responden di Oebelo (89%) menyatakan bahwa
mereka menggunakan kayu bakar untuk memasak, namun hanya sekitar 28%
responden yang menyatakan menggunakan kayu bakar jenis mangrove.
Masyarakat di Desa Oebelo lebih memilih membeli kayu bakar jenis kesambi
(Schleichera oleosa) dari luar wilayah desa mereka untuk memenuhi kebutuhan
pengolahan garam mereka. Pembelian kayu ini dilakukan untuk menjamin
kepastian ketersediaan kayu bakar bagi usaha garam mereka. Sebab, kayu dari
kebun sendiri maupun dari kawasan mangrove tidak memadai kebutuhan kayu
bakar yang cukup besar.
Sebagian besar responden (70%) yang memenuhi kebutuhan kayu bakar
harian dari kebun milik sendiri melakukan pengumpulan kayu bakar sesuai
dengan kebutuhannya. Hasil wawancara menunjukkan intensitas pengumpulan
kayu bakar cukup bervariasi. Ada yang mencari kayu bakar setiap hari (22%),
seminggu sekali (48%), dan sebulan sekali (11%). Responden yang tidak
mengumpulkan kayu bakar memenuhi kebutuhannya dengan membeli. Harga
kayu bakar di Desa Oebelo mencapai Rp 10.000/ikat atau Rp 300.000/rit.
Kebutuhan kayu di masyarakat tidak hanya untuk keperluan energi tetapi
juga untuk keperluan perumahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak
banyak responden yang menggunakan kayu mangrove untuk bahan bangunan.
Hal ini karena kayu mangrove tidak bisa digunakan sebagai kayu bangunan,
hanya sebagian kecil responden (11%) yang menyatakan bahwa kayu mangrove
bisa digunakan sebagai kayu bangunan sementara sisanya menyatakan tidak
bisa. Padahal menurut Anwar dan Gunawan (2006), kayu mangrove terutama
dari jenis Rhizophora apiculata (Bi), R. mucronata Lmk, dan Bruguiera gymnorrhiza
L Lamk sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Misalnya saja
untuk tiang atau kaso, karena batangnya lurus dan bertahan lama bahkan
sampai 50 tahun.
Namun, ketidaktahuan masyarakat ini bisa menjadi
keuntungan bagi keberadaan hutan mangrove karena kerusakan yang lebih
besar dapat dihindarkan.
Masyarakat Desa Pariti dan Oebelo memenuhi kebutuhan kayu bangunan
dengan cara membeli di toko bangunan, membeli pohon di desa tetangga,
maupun menebang pohon yang tumbuh di kebun mereka. Umumnya pohon dari
kebun sendiri yang digunakan adalah jenis kelapa maupun kayu lontar yang
sudah tua. Batang lontar yang sudah tua diambil sisi luarnya untuk bahan
bangunan sementara bagian tengahnya dimanfaatkan untuk pakan babi.
Pada tabel 2 terlihat bahwa produksi ikan, udang dan kerang pada dua
lokasi penelitian semakin menurun dari tahun ketahun, hal ini sejalan dengan
gambar 1 dan 2 yang menggambarkan produksi hasil laut yang bersifat fluktuatif
di kecamatan Sulamu dan kecamatan Kupang Tengah dalam 10 tahun terakhir.
Dengan semakin membaiknya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan
pesisir baik di Pariti maupun di Oebelo akan membawa dampak positif bagi
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peningkatan jumlah produksi hasil laut, terutama yang berhubungan langsung
dengan hutan mangrove.
Selain pemanfaatan ikan, kepiting, kerang, udang dan kayu mangrove,
masyarakat di kedua desa tidak mengetahui bentuk pemanfaatan lain dari
sumberdaya yang ada di dalam kawasan mangrove. Sebagian besar responden
menyatakan belum ada bentuk pemanfaatan buah, akar maupun daun
mangrove untuk diolah menjadi sumber bahan pangan maupun peruntukkan
lainnya. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi dari keberadaan mangrove belum
termanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan pengetahuan menjadi
permasalahan utama sehingga bentuk pemanfaatan mangrove masih sangat
terbatas. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya fungsi mangrove bagi
kehidupan masyarakat. Mangrove masih sekedar diambil manfaat ekologisnya
saja.
C. Partisipasi dalam pelestarian mangrove
Sawah merupakan potensi ekonomi utama di Desa Pariti sebab sebanyak
83% responden menyatakan memiliki sawah. Luas sawah di Desa Pariti mencapai
45,96% dari luas wilayah Desa Pariti. Kesadaran masyarakat akan pentingnya
keberadaan mangrove semakin tinggi karena terjadinya abrasi air laut ke area
persawahan pada beberapa tahun yang lalu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan
dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) Pariti tentang Pengelolaan Kawasan
Pesisir Desa Pariti, di dalamnya juga memuat tentang larangan penebangan kayu
mangrove. Implementasi peraturan desa ini dikawal oleh satu lembaga yang
dibentuk oleh pemerintah Desa Pariti yaitu POKWASMAS (Kelompok Pengawas
Masyarakat) pesisir. Dalam perdes tersebut mengatur tentang kegiatankegiatan apa saja yang dapat dilakukan pada area hutan mangrove seperti :
pemanenan kerang hijau (Perna viridis) pada area disekitar hutan mangrove,
hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan tertentu (April dan Oktober).
Pengambilan diluar bulan tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan dapat
dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Perdes.
Hal yang sama juga berlaku pada hutan mangrove. Berdasarkan hasil
wawancara,
diketahui
bahwa
setiap
aktifitas
yang
bersifat
mengambil/menebang kayu mangrove dapat dikenai denda yang cukup berat
berupa uang Rp. 500.000,-, beras 50 kg dan 1 ekor babi yang semua diserahkan
ke kantor desa. Jika satu ekor Babi remaja seharga Rp. 3.500.000,- dan beras 1 kg
seharga Rp. 10.000,- maka setiap penebangan kayu mangrove dikenakan denda
lebih kurang RP. 4.500.000,- sebuah nominal yang cukup besar untuk ukuran
masyarakat pesisir.
Sebelum adanya Perdes ini, pembuatan perangkap ikan (serowaring)
yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 10 m x 10 m atau 20 m x 20
m membutuhkan patok dari kayu mangrove yang cukup banyak karena tiap jarak
satu meter akan dipasang patok kayu untuk mengokohkan serowaring tersebut.
Hampir setiap warga pesisir memiliki serowaring sehingga kebutuhan kayu atau
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batang mangrove ukuran sedang sangat banyak. Secara tidak langsung
serowaring ini turut berkontribusi terhadap kerusakan hutan mangrove di Pariti.
Namun demikian, sejak diterbitkannya Perdes, penggunaan kayu mangrove
untuk serowaring digantikan oleh bambu sehingga kerusakan hutan mangrove
yang lebih luas dapat dihindari.
Keberadaan Perdes ini sangat efektif menjaga kelestarian hutan
mangrove, karena sejak diterbitkannya Perdes tersebut tahun 2006 tercatat
tidak lebih dari 5 kali aktivitas penebangan kayu mangrove yang berujung pada
pengenaan sanksi sesuai Perdes, itupun terjadi pada tahun-tahun awal
pelaksanaan Perdes. Sedangkan beberapa tahun terakhir tidak pernah lagi
dijumpai adanya penebangan kayu mangrove. Keberadaan PokWasMas yang
beranggotakan tokoh pada masing-masing dusun sangat membantu efektivitas
pengawasan di lapangan, pada saat kapan pun adanya pelanggaran akan sangat
cepat ketahuan oleh anggota PokWasMas tersebut.
Kondisi yang sama juga dapat dijumpai di Desa Oebelo. Meskipun belum
memiliki Perdes yang secara khusus mengatur tentang kawasan pesisir, namun
keberadaan tokoh adat di desa ini sangat membantu menjaga kelestarian hutan
mangrove. Sebagian besar responden (89,65%) mengatakan bahwa tidak lagi
melakukan penebangan kayu mangrove untuk kebutuhan kayu bakar maupun
bahan bangunan karena adanya larangan adat.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Keberadaan mangrove bagi masyarakat desa Pariti dan Oebelo
memegang peranan yang sangat penting karena sebagai besar masyarakat
memanfaatkan kawasan mangrove sebagai lokasi mencari ikan, kepiting udang
maupun kerang sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi
masyarakat. Pemanfaatan kayu mangrove pada dua lokasi penelitian untuk
kebutuhan kayu bakar maupun bahan bangunan terus menurun dalam beberapa
tahun terakhir, hal ini disebabkan semakin meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peranan hutan mangrove.
Peraturan Desa (perdes) yang mengatur tentang Pengelolaan Kawasan
Pesisir dan keberadaan Kelompok Pengawas Masyarakat (PokWasMas) di desa
Pariti sangat membantu mengontrol masyarakat dalam pemanfaatan mangrove,
sehingga kerusakan kawasan mangrove dapat dihindari karena adanya
peraturan yang mengikat tersebut. Sementara itu keberadaan lembaga adat di
desa Oebelo juga berperan dalam menjaga dan mempertahankan kawasan
hutan mangrove.
Pembangunan hutan rakyat dengan memanfaatkan ladang atau lahan
tidur yang yang ada di desa dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan
kebutuhan energi masyarakat (khususnya kayu bakar) sehingga tidak
mengancam kelestarian lingkungan, baik di wilayah mangrove maupun hutan di
daerah darat.
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B. Saran
Keberadaan Peraturan Desa tentang pengelolaan kawasan pesisir di Desa
Pariti dan Lembaga adat di desa Oebelo dapat menjadi salah satu upaya untuk
menjaga dan melestarikan kawasan hutan mangrove, sehingga dapat
diaplikasikan pada desa-desa pesisir secara umum.
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ABSTRAK
Mimba (Azadirachta indica A. Juss) merupakan hasil hutan bukan kayu bernilai
ekonomis sebagai bahan baku pestisida nabati dan antiseptik. Pendataan potensi
dan karakteristik habitat diperlukan bagi pengembangan tanaman mimba dan
keberlanjutan hasilnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi dan
karakteristik habitat mimba. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di Kabupaten
Buleleng dan Karangasem, Propinsi Bali. Penelitian dilakukan dengan metode survei
potensi dan pengamatan lapang. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa produksi biji mimba di Bali pada tahun 2009 tercatat 15 ton
(10 ton dari Kabupaten Karangasem dan 5 ton dari Kabupaten Buleleng). Di
Kabupaten Buleleng, tegakan mimba menyebar terutama di Desa Pengulon, Banyu
Poh dan Lokapaksa, diameter 17 - 23 cm, kerapatan 110 – 640 pohon per ha dan
potensi kayu 14 – 131 m3/ha. Di Kabupaten Karangasem tegakan mimba menyebar
terutama di Desa Sukadana, diameter 8 - 20 cm, kerapatan 60 - 440 pohon per ha
dan potensi kayu 7 - 104 m3/ha. Mimba tumbuh pada tanah kering berbatu dengan
solum tanah tipis, tanah poros regosol yang agak asam dan tanah Latosol yang
asam. Mimba tumbuh pada ketinggian 8 – 129 m di atas permukaan laut, suhu
udara 29,5 – 34,5 0C dan curah hujan 876,2 mm – 2.138 mm per tahun.
Kata kunci : Potensi, habitat, mimba, Bali
I. PENDAHULUAN
Mimba (Azadirachta indicaA. Juss) merupakan tumbuhan hutan yang
bernilai ekonomis sebagai penghasil produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Dalam kategori HHBK tersebut, mimba merupakan jenis penghasil minyak lemak
yang potensial secara nasional (Permenhut No.P.35/Menhut_II/2007 tentang
Hasil Hutan Bukan Kayu). Biji dan daun mimba mempunyai kandungan
azadirachtin yang dapat digunakan sebagai bahan pestisida nabati dan zat
antiseptik (Schmutterer, 1995). Biji mimba berpotensi pula dijadikan sebagai
bahan pembuat pupuk organik (Nicoletti et al., 2011). Di Bali, beberapa produk
mimba telah beredar di pasaran, berupa : neem leaves powder (tepung daun
mimba) sebagai bahan obat dan insektisida, neem oil (minyak mimba hasil
ekstraksi biji) dipergunakan sebagai produk kesehatan, pertanian, kosmetik
sampai produk sabun dan neem cake (ampas biji mimba) sebagai bahan pupuk
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organik. Semua produk olahan mimba tersebut mempunyai nilai jual yang relatif
tinggi.
Di Bali, harga pasar bahan baku biji dan daun mimba masih ditentukan
oleh konsumen, dalam hal ini oleh Perusahaan PT Intaran Indonesia yang
berkedudukan di Kota Denpasar. PT Intaran Indonesia merupakan satu-satunya
industri sebagai pengumpul bahan baku dan sekaligus produsen produk-produk
mimba di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Jawa. Perusahaan membeli biji
mimba ke petani/pengumpul pada tahun 2010 adalah Rp. 3.000,- per kg,
sedangkan daun mimba basah Rp 1.000,- per kg. Harga kayu mimba di
Kecamatan Kubu Karangasem pada pohon yang masih berdiri dengan diameter
batang (1,3 m) kurang lebih 35 cm dan tinggi bebas cabang tidak kurang dari 3,5
m dapat mencapai harga 3,5 juta rupiah. Salah satu produk mimba dari ekstrak
daun untuk kesehatan/pengobatan berupa kapsul dalam kemasan botol (berisi
30 butir kapsul) berharga Rp. 50.000,- per botol pada tahun 2015.
Hasil penelusuran informasi dan pengamatan sementara menunjukkan
bahwa populasi mimba tersebar cukup luas di Bali terutama di Kabupaten
Karangasem, Buleleng dan Klungkung. Populasi mimba ditemukan tumbuh
secara alami pada lahan-lahan kering hingga tanah-tanah berbatu dengan solum
yang tipis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Orwa et al. (2009) bahwa
mimba menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan jenis-jenis
tanaman lainnya jika ditanam di daerah panas dengan suhu hingga 40oC, curah
hujan rendah hingga 400 mm/tahun dan karakteristik tanah berbatu, berpasir,
berkapur dan bersolum tipis. Mimba dapat pula tumbuh pada hutan-hutan yang
selalu hijau hingga hutan menggugurkan daun di daerah tropis. Hal tersebut
secara potensial menunjukkan kemampuan tumbuh mimba yang luas di alam.
Di Propinsi Bali, mimba telah dibudidayakan terutama di kawasan hutan,
sehingga diduga potensinya cukup besar. Namun demikian, data rinci tentang
potensi, terutama produk biji dan daun mimba belum diketahui. Hal tersebut
menyebabkan pengusahaan mimba sebagai bahan baku industri baik dalam
sekala regional maupun nasional masih mengalami hambatan. Ketersediaan dan
keberlanjutan bahan baku merupakan kunci penting bagi keberhasilan
pengusahaan produk mimba. Di lain pihak, upaya penanaman mimba
mendapatkan kendala besar dengan tingginya resiko kebakaran pada tahap awal
penanaman yang menyebabkan tingginya resiko kegagalan tanam. Informasi
kegagalan tanam mimba diketahui di beberapa lokasi tanam di wilayah
Kabupaten Buleleng (RPH Sumberkima, 2010).
Sementara itu, penelusuran informasi sementara di habitat sebaran
alami mimba di Kabupaten Karangasem, terutama Kecamatan Kubu
menunjukkan bahwa potensi mimba terus mengalami penurunan karena
aktivitas penebangan. Harga jual dan pasar kayu mimba sebagai kayu
pertukangan yang tinggi menjadi penyebab terus menurunnya potensi tegakan
mimba. Di Kecamatan Kubu, kayu mimba merupakan kayu yang bernilai
ekonomi tinggi dan religius. Di daerah tersebut, kayu mimba bisa digunakan
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sebagai bahan baku pembuatan sanggah (bangunan suci). Hilangnya tegakan
mimba dapat menyebabkan berkurangnya pasokan bahan baku biji dan daun
mimba untuk keperluan industri di Denpasar Bali. Orwa et al. (2009)
menyatakan bahwa kayu mimba sangat potensial digunakan sebagai kayu bakar
dan kayu pertukangan dengan daya tahan yang tinggi terhadap serangan hama.
Kayu mimba dapat pula menghasilkan tanin dan resin. Tanpa pengaturan
penebangan dan pengembangan tanaman, maka tingginya kebutuhan
masyarakat terhadap kayu mimba dapat menjadi ancaman bagi berkurangnya
tegakan mimba di wilayah Bali.
Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui potensi dan karakteristik habitat mimba, sebagai dasar bagi
keberlanjutan pengusahaan mimba pada sekala industri, pengembangan
tanaman dan peningkatan potensi mimba di alam.
II. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah lokasi-lokasi potensial tempat pengumpulan biji
mimba yang dilakukan oleh PT Intaran. PT Intaran merupakan satu-satunya
industri sebagai pengumpul bahan baku dan sekaligus produsen produk-produk
mimba di wilayah Bali, Lombok dan Jawa Timur. Lokasi-lokasi tersebut terletak
di Kabupaten Buleleng (di Kecamatan Seririt dan Gerokgak) dan Kabupaten
Karangasem (di Kecamatan Kubu). Kegiatan survei potensi dilakukan di Desa
Pengulon (8,2086 LS dan 114,8189 BT) dan Lokapaksa (8,2183 LS dan 114,9260
BT) Kecamatan Seririt, Desa Banyu Poh (8,1510 LS dan 114,6859 BT) Kecamatan
Gerokgak dan Desa Sukadana (8,2377 LS dan 115,5461 BT) Kecamatan Kubu.
Lokasi survei di Desa Pengulon adalah kawasan hutan produksi dengan Register
Tanah Kehutanan (RTK) 19 yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali,
sedangkan lokasi yang lainnya adalah tegakan mimba dilahan milik masyarakat.
Pengamatan karakteristik habitat mimba dilakukan pada empat lokasi, yaitu
Desa Pengulon, Lokapaksa dan Desa Banyu Poh, Kabupaten Bueleleng, dan di
Dusun Mekarsari Desa Sukadana, Kabupaten Karangasem. Penelitian
dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Oktober 2010.
B. Metode Penelitian
1. Survei potensi dan sebaran mimba
Objek penelitian ditentukan secara purposive yaitu tegakan mimba di 10
lokasi, tiga lokasi di Kabupaten Bulelelng (Desa Pengulon, Lokapaksa dan Banyu
Poh) dan tujuh lokasi di Desa Sukadana (Kabupaten Karangasem). Petak ukur
berbentuk lingkaran seluas 0,1 ha diletakkan secara acak pada setiap lokasi,
masing-masing diulang dua kali. Parameter pengamatan pada setiap petak ukur
adalah diameter batang setinggi dada (dbh), tinggi pohon, jumlah pohon, dan
produksi buah. Khusus untuk data produksi buah diperoleh melalui wawancara
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dengan PT Intaran, pengepul dan pemungut biji di lapangan, karena puncak
musim berbuah terjadi setiap bulan Januari.
2. Karakteristik habitat mimba
Karakteristik habitat mimba yang dikaji adalah : (a) karakteristik fisik lahan,
meliputi jenis tanah, ketebalan solum tanah, kondisi batuan, kondisi drainase
tanah, tekstur, bahan induk, warna tanah, kelerengan, suhu udara dan
kelembaban relatif (RH) ; (b) sifat kimia tanah, khususnya kandungan unsur hara
makro, meliputi Nitrogen, Posphor dan Kalium; dan (c) sifat-sifat lain seperti
adanya potensi invasif dan allelopathy mimba. Orwa et al. (2009) menyatakan
bahwa mimba termasuk dalam kategori jenis invasif, sehingga sifat ini perlu pula
dikaji di lapangan. Karakteristik fisik lahan dan indikasi adanya potensi invasif
dan allelopati mimba diperoleh melalui pengamatan di lapangan, sedangkan
kandungan unsur hara tanah makro dianalisis dari contoh tanah dan dilakukan di
laboratorium tanah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara
Barat. Contoh tanah diambil secara komposit. Untuk mendukung informasi
karakteristik habitat mimba dilakukan pula penelusuran pustaka.
3. Analisis data
Analisis data dilakukan secara desktriptif. Analisis data dilakukan
terhadap potensi mimba dan karakteristik habitatnya. Potensi biji mimba
dihitung dalam ton per hektar, sedangkan potensi tegakan dihitung dalam
jumlah individu dan volume pohon per hektar . Sementara itu, analisis
kandungan unsur hara menggunakan petunjuk teknis “ Analisis Kimia Tanah,
Tanaman, Air, dan Pupuk yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanah,
Departemen Pertanian (2005).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Potensi dan Sebaran Mimba
Informasi yang dihimpun dari PT Intaran menyebutkan bahwa tegakan
mimba di Kabupaten Buleleng banyak terdapat di Kecamatan Seririt dan
Kecamatan Gerokgak. Di Kecamatan Seririt, mimba tersebar di Desa Pangkung
Paruk dan Lokapaksa. Di Kecamatan Gerokgak, tegakan mimba dijumpai di Desa
Pengulon, Banyu Poh, Sumber Kima, Pemuteran, Penyabangan, Sanggalangit,
Gerokgak, Sumaga, Tinga-Tinga dan Patas. Bahan baku mimba PT Intaran
sebagian besar diperoleh dari Desa Pengulon, Banyu Poh dan Lokapaksa.
Potensi mimba di tiga desa tersebut berdasarkan hasil survey potensi disajikan
pada Tabel 1, sedangkan peta indikatif sebaran mimba di Kabupaten Buleleng
dan Karangasem, Propinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.
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Tabel 1. Potensi mimba di Desa Pengulon, Banyu Poh dan Lokapaksa, Kab
Buleleng
Kerapatan
Rata-rata
Rata-rata
Potensi
Desa
pohon
No.
Diameter
Tinggi
kayu
(pohon/ha)
(cm)
(m)
(m3/ha)
1
2
3

Pengulon
Banyu Poh
Lokapaksa

Rata-rata

18,2
23,0
17,1

10,4
11,5
7,6

640
190
110

131,7
65,8
14,7

19,4 ± 3,1

9,8 ± 2,0

313 ± 286

70,7 ± 58,7

Gambar 1. Lokasi sebaran mimba di Kabupaten Buleleng dan Karangasem
Lokasi survei di Desa Pengulon dan Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng merupakan kawasan hutan yang telah direboisasi dengan
jenis mimba pada tahun 1985 dan 1987. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT
Intaran, potensi biji mimba relatif besar pada kedua lokasi tersebut. Diyakini
bahwa dengan adanya pemangkasan cabang dan ranting untuk aktifitas
budidaya tanaman pertanian, telah menyebabkan potensi biji, begitu pula
dengan pohon mimba di kedua lokasi tersebut terus mengalami penurunan.
Sementara itu di Desa Lokapaksa, trubusan mulai terlihat pada lahan bekas
tegakan mimba. Pada daerah ini, sebagian besar pohon mimba telah ditebang
dan dijadikan areal budidaya tanaman semusim.
Sementara itu, potensi dan sebaran mimba juga banyak dijumpai di
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Dari 9 (sembilan) desa di Kecamatan
Kubu, terdapat 6 (enam) desa tempat ditemukannya tegakan mimba. Dengan
potensi mimba yang relatif rapat, masyarakat disana menyebutnya “alas intaran”
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(hutan mimba). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh
masyarakat, tingkat kerapatan pohon mimba secara berurutan mulai dari yang
paling rapat adalah Desa Tulamben, Sukadana, Baturinggit, Kubu, Tianyar Timur,
Tianyar , dan Desa Tianyar Barat. Desa Sukadana merupakan lokasi survei
potensi terakhir. Desa ini juga merupakan tempat pengepulan biji mimba yang
dilakukan PT Intaran. Hasil pengukuran potensi dan sebaran mimba pada 7
(tujuh) dusun di Desa Sukadana disajikan pada Tabel 2.
Tabel

No.
1

2.

Potensi dan sebaran mimba di Desa Sukadana, Kec Kubu, Kab
Karangasem

Dusun

Tigaron
Kangin
2
Karangsari
3
Lebah
4
Nusu
5
Bukit
6
Tigaron
kauh
7
Kayu Aya
Rata-rata

Kerapatan
pohon
(pohon/ha)
440

Dimensi dan potensi mimba
Rata-rata
Rata-rata
Potensi kayu
diameter
tinggi
(m3/ha)
(cm)
(m)
20,7
9,0
104,00

luas
sebaran
(%)
100

410
380
350
340
230

19,3
8,1
14,3
14,0
12,4

6,8
5,0
6,2
7,4
7,1

56,00
21,10
23,30
17,10
58,20

100
100
90
90
95

60
316 ± 131

20,2
15,6±4,7

12,2
7,7±2,3

7,80
41,07±33,84

80
94 ± 7

Di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, pohon mimba berdiameter
lebih dari 30 cm relatif sulit ditemukan. Berdasarkan informasi dari beberapa
tokoh masyarakat, penebangan pohon mimba secara besar-besaran mulai
dilakukan pada tahun 2002 yang digunakan untuk kayu pertukangan baik untuk
pembangunan rumah (kusen, tiang, jendela, dll.) maupun pembangunan
pura/sanggah sebagai pengganti kayu cempaka (Michelia campaka L).
Berdasarkan hal tersebut, terdapat persaingan pemanfaatan pohon mimba,
yaitu sebagai bahan baku kayu pertukangan dan sebagai bahan baku obatobatan (biji dan daun). Untuk saat ini, nilai produk kayu mimba yang jauh lebih
menguntungkan dari pada produk bijinya, menyebabkan banyak dilakukannya
penebangan mimba pada lahan-lahan petani. Meskipun demikian, dengan
melihat sebaran alami dan potensi mimba di Kecamatan Kubu, dan jika harga biji
mimba di tingkat petani relatif mahal (tidak terlalu murah menurut petani),
kemungkinan kedepannya kecamatan Kubu bisa menjadi sumber bahan baku
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kapasitas pabrik PT Intaran.
Potensi mimba di alam pada dasarnya cukup besar. Sebaran populasi
mimba dapat dengan mudah ditemui di sepanjang daerah sekitar pantai maupun
lahan-lahan kering di wilayah Pulau Bali.
Populasi mimba cenderung
mendominasi penutupan vegetasi di lahan-lahan kering dan daerah sekitar
pantai tersebut. Tingkat anakan mimba juga cukup merata dan terdapat dalam
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jumlah yang cukup besar pada hampir semua lokasi yang disurvei, begitu juga
dengan tingkat trubusan yang tumbuh dari tunggak mimba (Tabel 3). Dengan
kondisi demikian, meskipun saat ini diameter pohon mimba umumnya relatif
kecil yaitu hanya mencapai 20 cm dan dengan kerapatan yang tidak seragam dan
umumnya cukup jarang (< 400 individu per ha) dan umumnya lebih berupa hasil
trubusan, namun dalam jangka panjang, permudaan alami mimba akan tetap
dapat dipertahankan jika trubusan mimba tersebut dipertahankan.
Tabel 3. Potensi anakan mimba pada setiap lokasi di Desa Sukadana, Kab
Karangasem
Rerata jumlah anakan / Rerata jumlah pohon
No.
Lokasi/dusun
plot
/ plot
1
Karangsari
17
24
2
Tigaron Kangin
16
28
3
Tigaron Kauh
8
41
4
Lebah
12
35
5
Bukit
24
10
6
Nusu
9
18
7
Kayu Aya
4
2
Seperti halnya di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,
tegakan mimba yang terbentuk di lokasi pengamatan di Desa Sukadana,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pun mulai terbentuk dari trubusan
tunggak pohon yang telah ditebang (Gambar 2). Aktifitas penebangan pohon
mimba untuk kayu pertukangan yang cukup bernilai ekonomi dan perubahan
fungsi lahan menjadi areal budidaya tanaman semusim maupun peruntukan
lainnya telah menyebabkan terjadinya penurunan potensi mimba di Kabupaten
Karangasem. Penurunan potensi pohon ini dapat mempengaruhi produksi biji
maupun daun mimba yang bisa dihasilkan dari daerah ini. Berdasarkan informasi
dari pengepul kayu di Kecamatan Kubu, satu pohon mimba berdiri berdiameter
35 – 40 cm dengan tinggi bebas cabang 2,5 – 3 m berharga Rp 3.000.000,- – Rp
4.000.000,-

Gambar 2. Pohon-pohon mimba dari trubusan tunggak batang di Desa Sukadana
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Pengamatan produktivitas biji mimba per pohon untuk semua lokasi
penelitian belum bisa dilakukan mengingat musim berbuah yang telah lewat
ketika kegiatan penelitian ini dilakukan. Namun demikian, hasil perhitungan PT
Intaran menunjukan bahwa produksi biji mimba adalah 5 – 15 kg/pohon/per
musim. Hasil wawancara dengan staf PT Intaran mengatakan bahwa pohon
mimba biasanya mulai berbunga dan menghasilkan buah setelah berumur 3 – 5
tahun dan akan aktif berproduksi sampai umur 10 tahun. Lebih lanjut dikatakan
bahwa musim panen biji mimba umumnya terjadi selama tiga bulan setiap
tahunnya, yaitu bulan Desember – Februari.
Berdasarkan penggalian informasi tersebut diketahui bahwa produksi biji
mimba dari Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2009,
masing-masing adalah 10 dan 5 ton. Menurut staf PT Intaran, terjadi penurunan
produksi biji mimba dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2007-2009. Pada
kondisi sekarang, selain kemampuan produksi alami tegakan mimba, produksi
biji mimba dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah nilai tambah yang
diperoleh masyarakat sebagai pengumpul terhadap mata pencaharian lainnya,
seperti menjadi buruh tani, jasa memanen hasil kebun, buruh bangunan dan
lainnya. Menurunnya produksi biji mimba di Kabupaten Karangasem dan
Buleleng terjadi karena pekerjaan mengumpulkan biji mimba adalah pekerjaan
sambilan (jika tidak ada pekerjaan yang lain).
B. Karakteristik habitat mimba
Pulau Bali bertipe iklim monsoon dengan musim hujan terjadi pada bulan
Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April
sampai September. Curah hujan rata-rata pada Oktober – Maret adalah lebih
dari 100 – 350 mm dan Bulan April – September adalah kurang dari 50 – 200 mm
(Setiawan, 2012). Puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari dan puncak
musim kemarau terjadi pada bulan Agustus (Daryono, 2004; Setiawan, 2012).
Ketersediaan air di tanah (lengas tanah) di Propinsi Bali ditentukan oleh curah
hujan dan ketinggian tempat. Pada awal musim hujan hingga menjelang musim
kemarau, ketersediaan air tanah berada pada kategori cukup untuk mendukung
pertumbuhan tanaman, sedangkan pada musim kemarau (Juni-Agustus)
ketersediaan air tanah berkategori sedang hingga kurang. Sementara itu, daerah
dataran tinggi umumnya memiliki ketersediaan air tanah yang lebih banyak dari
pada daerah dataran rendah dan pesisir pantai (Purbawa dan Wiryajaya, 2009).
Berdasarkan hasil survei di Bali diketahui bahwa mimba tumbuh pada
rentang curah hujan yang lebar (876,2 mm di Kabupaten Buleleng hingga 2.138
mm di Kabupaten karangasem). Berdasarkan hasil pengamatan, mimba tumbuh
pada daerah dengan penyinaran matahari penuh, suhu udara maksimum 29,5 34,5oC, kelembaban udara relatif (RH) 63 – 88% dan suhu tanah maksimum pada
zona perakaran 29,5 – 33,5oC. Lokasi ditemukannya populasi mimba terletak
pada ketinggian 8 – 129 m dari permukaan laut (dpl) dengan jenis tanah Latosol
dan Regosol. Kondisi tanah secara visual tampak subur dengan warna gelap
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hingga agak terang. Kondisi drainase baik dengan tekstur tanah remah berpasir
dengan potensi erosi yang rendah, jika dilihat dari kelerengan lahan yang datar
hingga landai. Hasil survei karakteristik habitat alami mimba di lokasi penelitian
di Kabupaten Buleleng dan Karangasem disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Karakteristik habitat alami mimba
Lokasi
No.

Parameter

Kabupaten Buleleng

Kab Karangasem

Desa
Lokapaksa

Desa Sukadana

Desa
Pengulon

Desa Banyu
Poh

1

Tebal tanah (cm)

40

15

100

2

Jenis tanah

Latosol

Latosol

Regosol

Regosol

3

Kondisi batuan

Berbatu

Drainase

Baik

Tidak
berbatu
Baik

Tidak berbatu

4

Tidak
berbatu
Baik

5

Tekstur

Remah

Agak remah

Remah

Remah

6

Bahan Induk

Kapur

Vulkanik

Kapur

Vulkanik

7

Warna tanah

Gelap

Agak terang

Agak terang

8

Kelerengan (%)

20

15

Agak
Terang
datar 2-5 %

9

Ketinggian
Tempat (m dpl)
RH (%)

74

129

24

8

63

88

66

69

30,5

29,5

30,5

34,5

10

o

11

T udara max ( C)

>100

Baik

Datar 2-5%

Dilihat dari sifat kimia tanah di lokasi penelitian yang disajikan pada Tabel
5., secara umum kondisi tanah untuk keempat lokasi penelitian cukup subur.
Meskipun kandungan N total tanah berkategori sangat rendah (SR) – rendah (R)
dan kandungan C organik berkategori sangat rendah (SR) - rendah (R), namun
kandungan unsur P-tersedia berkategori tinggi (T) – sangat tinggi (ST), begitu
pula dengan kandungan unsur K-total yang berkategori tinggi (T) - sangat tinggi
(ST).
Tabel 5. Sifat kimia tanah di lokasi penelitian
Metode Uji *
No.

Lokasi

Ekstrak
1:5
pH

Kjeldahl

Kurmish

Bray

HCl 25%

N-Tot

C-org

P-Tersedia

K-Total

H2O

(%)

(%)

Ppm

mg/100gr

1

Banyu Poh

6,19 (AA)

0,06 (SR)

0,77 (SR)

44,54 (ST)

90,98 (ST)

2

Loka Paksa

5,38(A)

0,13(Rn)

1,1(Rn)

14,62 (T)

53,38(T)

3

Pengulon

5,39(A)

0,09 (SR)

0,69 (SR)

51(ST)

62,06 (ST)
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Metode Uji *
No.

4

Lokasi

Sukadana

Ekstrak
1:5

Kjeldahl

Kurmish

Bray

HCl 25%

pH

N-Tot

C-org

P-Tersedia

K-Total

H2O

(%)

(%)

Ppm

mg/100gr

6,36 (AA)

0,13 (Rn)

0,84 (SR)

17,55 (ST)

35,07 (S)

*) Klasifikasi berdasarkan Departemen Pertanian (2005)
Keterangan :
AA = agak asam , A = asam , S = sedang , Rn = rendah ,
SR = sangat rendah , ST = sangat tinggi, T = tinggi.
Sementara itu, tampak bahwa lokasi penelitian di Banyu Poh dan
Pengulon mempunyai kesuburan tanah yang lebih rendah dibandingkan dua
lokasi lainnya. Meskipun kandungan P-tersedia dan K-total di Bayu Poh secara
berurutan masing-masing sangat tinggi (44,54 ppm) dan sangat tinggi (90,98
mg/100gr) begitu pula di Pengulon masing-masing untuk P-tersedia dan K-total
berkategori sangat tinggi (51 ppm) dan sangat tinggi (62,06 mg/100gr), namun
kandungan N-total dan C-organik di kedua desa tersebut berkategori sangat
rendah, masing-masing untuk N-total di masing-masing desa sebesar 0,06% dan
0,09%, sedangkan untuk C-organik sebesar 0,77% dan 0,69%.
Dari segi kemampuan tumbuhnya terhadap kekeringan, National Research
Council (1992) menyatakan bahwa mimba toleran terhadap tanah kering,
berbatu, dangkal dengan sub soil yang sedikit air, atau tempat yang terdapat
lapisan calcareous keras atau liat dekat permukaan. Adaptabilitas mimba di
Nigeria ditunjukkan oleh kemampuannya menyerap air tanah sedalam 6-8 m,
sedangkan tanaman padi-padian didekatnya menyerap air sedalam 2 m (Smith et
al., 1997). Informasi lain menyebutkan bahwa mimba mampu bertahan hidup
pada kondisi kekeringan selama 7 - 8 bulan, sedangkan pada kondisi daerah
dengan curah hujan sebesar 150 mm/tahun mimba mampu menjangkau air tanah
sedalam 9-12 m (Stoney, 1997). Kemampuan membentuk perakaran yang dalam
dari mimba tersebut, salah satunya dapat pula dilihat dari pertumbuhan akar
mimba yang mempunyai rasio akar tajuk yang besar, yaitu 3,5 kali pada tingkat
anakan seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Kebutuhan ekologi mimba secara
khusus, selain kemampuannya tumbuh pada kondisi kering menurut beberapa
penulis disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Kebutuhan ekologi mimba di Asia Selatan
No.

1.
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Faktor

Suhu udara

Kebutuhan Ekologi Mimba

Penulis (Authors)

Sensitif embun beku, khusus anakan

Chaturevedi (1993)

Temperatur di bawah naungan 30350C di Srilangka

Gunasena&Maramb
e (1998)

No.

2.

3.

4.

Faktor

Kebutuhan Ekologi Mimba

Penulis (Authors)
Chaturevedi (1993)

Curah Hujan

450-1200 mm/th; sedikitnya 250
mm/th
<400mm/th, jika banyak air tanah

Schmutterer (1995)

0-800 m dpl; kadang-kadang sampai
1000 m dpl

Schmutterer (1995)

Drainase baik, tanah berpasir dalam

Schmutterer(1995),
Benge (1988)

Laterit, tanah berkapur, namun
tidak tumbuh baik pada kandungan
mika yang tinggi

Benge (1988)

Ketinggian
tempat

Jenis Tanah

5.

pH tanah

6,2-7,0 tetapi toleran 5,9 - 10

Schmutterer (1995)

6.

Penyinaran

Butuh sinar untuk produktivtas,
anakan butuh naungan

Benge (1988)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tanah dan lingkungan pada
semua lokasi penelitian mampu mendukung pertumbuhan mimba. Tabel 7
menyajikan kesesuaian tempat tumbuh mimba di lokasi penelitian dibandingkan
kebutuhan habitatnya menurut referensi terkait.

Gambar 3. Kondisi tajuk dan akar anakan mimba (A.indica)
Tabel 7. Kesesuaian tempat tumbuh mimba di lokasi penelitian
No.

1.

2.

Faktor

Kebutuhan ekologi mimba

Kondisi lingkungan dan sifatsifat tanah di lokasi
penelitian

Suhu udara

Temperatur di bawah
naungan 30-350C

29,5 – 34,5oC*)

Curah Hujan

450-1200 mm/th; sedikitnya
250 mm/th; < 400mm/th, jika
banyak air tanah

Ketersediaan air tanah kurang
pada musim kemarau, namun
curah hujan terendah >250
mm/tahun*)
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No.

Faktor

Kebutuhan ekologi mimba

Kondisi lingkungan dan sifatsifat tanah di lokasi
penelitian

3.

Ketinggian

0-800 m dpl; kadang-kadang
sampai 1000 m dpl

8 – 129 m dpl*)

4.

Jenis Tanah

Drainase baik, tanah
berpasir dalam

Drainase baik, tekstur remah,
berpasir*)

5.

pH tanah

6,2-7,0 tetapi toleran 5,9 - 10

5,38 – 6,6*)

6.

Penyinaran

Butuh sinar untuk
produktivtas, anakan butuh
naungan

Penyinaran matahari penuh*

*) Kebutuhan ekologi mimba cukup sesuai dengan kondisi lokasi penelitian
Sehubungan dengan karakteristik tumbuh mimba yang adaptif terhadap
berbagai karakteristik habitat tersebut, kegiatan reboisasi atau rehabilitasi lahan
menggunakan jenis ini sesungguhnya cukup menjanjikan hasilnya meskipun
kegagalan sering terjadi karena kurangnya pemeliharaan dan adanya kebakaran.
Contoh kasus untuk hal tersebut terjadi di RPH Sumber Kima, Kecamatan
Gerogak Kabupaten Buleleng, dimana hampir sebagian besar kegagalan
tanaman adalah karena kebakaran (Tabel 8). Kebakaran memang merupakan
fenomena yang sering terjadi di daerah kering.
Tabel 8. Data tanaman mimba di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sumber
Kima, Kec Gerogak, Kab Buleleng
No
1

2

Tahun
Tanam
1985/1986

1986/1987

Lokasi
Pengum
Bahan

Jenis
Tanaman

Luas
(ha)

Sonokeling
(Dalbergia latifolia),
Mimba

50

Mimba

15

Yeh panas

3

1987/1988

Tukad Salad

Mimba

50

4

1987/1988

Banyu poh,
Melanting

Cendana (Santalum
album), Bentawas
(Wrightia spp.),
Mimba

10

Mimba

25

5
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1989/1990

Pemuteran
(Sendang)

Keterangan
- Persen tumbuh
mimba 76,6%,
- Pola tanam
tumpang sari
- Persen tumbuh
mimba 81%,
- Pola tanam
tumpang sari
- Persen tumbuh
mimba 80%,
- Pola tanam
tumpang sari
- Persen tumbuh
mimba 60%,
- Pola tanam
tumpang sari
- Persen tumbuh
mimba 60%,
- Pola tanam

No

Tahun
Tanam

Lokasi

Jenis
Tanaman

Luas
(ha)

Keterangan
tumpang sari

6

1989/1990

Bukit udengudengan

7

1989/1990

Munduk saab

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1990/1991

1994/1995

1994/1995

1996/1997

1997/1998

1998/1999

Munduk lingkar

Munduk lingkar

Munduk
melanting
Munduk
Pemuteran
Munduk
Pemuteran

Munduk lingkar

1999/200
0

Munduk Tukad,
Salak

2000/2001

Goris,
pemuteran,
dan banyu poh

2002

2002

Munduk Tukad,
Salak, Sumber
Kima

Munduk Tukad,
Kenyeri

Mimba,
Sonokeling

50

Mimba

10

Mimba,
Sonokeling

35

Sonokeling,
Mimba, Gmelina
(Gmelina arborea)

150

Sonokeling,
Mimba, Gmelina

20

Sonokeling,
Mimba, Gmelina

100

Sonokeling,
Mimba, Gmelina

100

Sonokeling,
Mimba,
Gmelina

75

Sonokeling,
Mimba, Gmelina

50

Sonokeling,
Mimba

350

Mahoni (Swietenia
mahagoni),Mimba,
Nangka(Artocarpus
heterophyllus) dan
Jati (Tectona
grandis)
Mahoni, Mimba,
Gmelina,
Sonokeling

50

100

- Terbakar,
- Pola tanam jalur
- Persen tumbuh
mimba 45%,
- Pola tanam jalur
- Gagal
- Terbakar thn 1992
- Pola tanam jalur
- Gagal
- Terbakar 2 Sept
1995seluas 143 ha
- Gagal
- Terbakar 23 Sept
1995seluas 1 Ha
- Presentase
tumbuh mimba
50%
- Gagal
- Terbakar bulan
Agustus tahun
1999
- Gagal
- Terbakar 3
Agustus 1999
seluas 20 Ha
- Gagal
- Sistem tanam
banjar harian
- Gagal
- Rehabilitasi
dengan tanaman
bawah
- Berhasil
- Tumpang sari
swakelola
Dishutbun
- Persen tumbuh
mimba 35.5 %,
- Sistem
tanambanjar
harian
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No
18
19

Tahun
Tanam
2003
2005

20

2005

21

2008

24

25

2009

2009

Lokasi

Jenis
Tanaman

Tukad
Salak/Kenyeri

Mahoni, Mimba,
Gmelina, Jati

Munduk
Lingkar

Bambu
(Gigantochloa
apus), Mimba,
Asam (Tamarindus
indica)

Munduk
Kenyeri

Mimba,
Gmelina

Luas
(ha)

Keterangan

37.5

- Tumpang sari
swakelola

200

- Gagal
- Pada sebagian
lokasi terbakar

50

 Berhasil

Bukit Udengudengan

Munduk udengudengan
Munduk udengudengan

Mimba, Gmelina,
Mahoni

40

Mahoni, Mimba,
Gmelina

25

Mahoni, Mimba,
Gmelina

40

- Persen tumbuh
60%,
- Terbakar seluas 1
ha pada bulan
Agustus 2009
- Sistem tanam
banjar harian
- Berhasil
- Sistem tanam
Banjar harian
- Masih dalam
pemeliharaan

Sumber : RPH Sumber Kima, 2010.
Tabel 8 menunjukkan upaya reboisasi hutan menggunakan jenis mimba di
RPH Sumber Kima, Kabupaten Buleleng. Dalam kaitannya dengan kegiatan
reboisasi, upaya tersebut perlu mempertimbangkan tingkat reboisasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan kayu mimba di tingkat lokal petani maupun
pasar.
Wilayah Bali merupakan wilayah yang cukup potensial untuk
pengembangan mimba. Seiring dengan perbaikan pasar produk HHBK yang
diduga semakin membaik maka potensi tersebut harus terus dipertahankan dan
berpeluang meningkatkan pendapatan petani. Dalam reboisasi menggunakan
jenis mimba, regenerasi alami mimba melalui trubusan tunggak batang perlu
diperhatikan. Pengamatan di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, tidak
ada tunggak batang tanpa trubusan, bahkan tidak jarang trubusan lebih dari 5
batang. Oleh karena itu, permudaan alam trubusan bekas tebangan tersebut
perlu dikelola supaya memperoleh batang kayu, biji dan daun (tajuk) yang
berkualitas dalam jangka waktu yang relatif pendek dari riap pohon mimba
sebelumnya.
Sementara itu, dampak keberadaan mimba terhadap vegetasi lainnya
dalam bentuk allelopati dan sifat invasifnya terlihat dari jarang ditemukan jenis
lain di bawah tajuk mimba, meskipun demikian pengamatan langsung terhadap
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adanya allelopati mimba dan tindak lanjut analisisnya tidak dilakukan dalam
penelitian ini. Ashrafi et al. (2009) menemukan bahwa fraksi n-hexane-soluble,
acetone–soluble dan water-soluble yang diperoleh dari acetone ekstrak akar
mimba mampu menghambat perkecambahan dan pertumbuhan akar dan tunas
dari enam jenis rumput-rumputan yang diuji. Sementara itu, Aminah et al. (2009)
menyatakan bahwa jika dilihat dari ukuran buah dan bijinya sebagai agen
penyebaran mimba, jenis ini mampu berkompetisi dan berkoloni secara agresif
pada lahan pertanian kosong. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Childs (1999)
menyatakan bahwa mimba mempunyai kemampuan untuk menyebar dan
tumbuh cepat dan agresif di Ghana.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Potensi mimba (Azadirachta indica A. Juss) di Propinsi Bali cukup besar
dan tersebar pada lahan-lahan kering terutama di Kecamatan Seririt dan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan di Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem. Produksi biji pada tahun 2009 tercatat 5 ton dari Kabupaten
Buleleng dan 10 ton dari Kabupaten Karangasem. Sementara itu, potensi dan
kerapatan tegakan mimba di Kabupaten Buleleng masing-masing sebesar 14 –
131m3/ha dan 110– 640 pohon per ha, sedangkan di Kabupaten Karangasem
masing-masing sebesar 7-104 m3/ha dan 60-440 pohon per hektar.
Mimba mampu tumbuh pada rentang karakteristik habitat yang lebar
sehingga meningkatkan keberhasilan pengembangan pertanamannya. Mimba
dapat tumbuh pada tanah kering, berbatu, dangkal dengan sub soil yang sedikit
air, dengan jenis tanah latosol dan regosol. Mimba dapat hidup pada tanah yang
asam (pH 5,38), suhu udara pada rentang 29,5 – 34,5 0C dan kisaran curah hujan
tahunan 876,2 mm - 2.138 mm dan tempat berkisar 8 – 129 m dpl. Di Bali,
populasi mimba dapat dengan mudah ditemui di sepanjang daerah sekitar pantai
maupun lahan-lahan kering dan cenderung mendominasi penutupan vegetasi. Di
Indonesia, mimba dijumpai di sepanjang pantai utara Jawa, dari Indramayu
sampai Banyuwangi, di pesisir Selatan dan Timur Kabupaten Lombok Timur,
pesisir Utara dan Barat Kabupaten Lombok Utara.
B. Saran
Potensi tegakan mimba yang ditandai oleh diameter pohon yang kecil
serta mempunyai kerapatan yang tidak seragam dan relatif jarang, sehingga
potensinya perlu ditingkatkan. Untuk mempercepat peningkatan potensi
mimba, pemeliharaan dan upaya mempertahankan permudaan alami mimba
perlu dilakukan. Selain itu, upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan sangat
diperlukan bagi keberhasilan budidaya mimba di wilayah Kabupaten Buleleng
dan Karangasem.
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ABSTRAK
Kutu sisik (Chionaspis sp.) merupakan hama potensial yang menyerang
tanaman cendana (Santalum album Linn.) dan dapat menyebabkan kerugian
ekonomi yang serius. Tindakan pengendalian perlu dilakukan untuk
mempertahankan tingkat keuntungan yang ekonomis. Munculnya biaya
pengendalian sepanjang daur tanaman cendana memerlukan analisis ekonomi yang
komprehesif, salah satunya adalah analisis yang sifatnya perpetual yakni analisis
nilai harapan lahan (land expectation value). Tulisan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran yang lebih detail terkait sejauh mana pengaruh pelibatan
biaya pengendalian hama kutu sisik pada cendana terhadap nilai harapan lahan
budidaya cendana. Hasil kajian menunjukkan bahwa biaya pengendalian hama kutu
sisik pada pengusahaan tanaman cendana dapat berpengaruh secara nyata
terhadap penurunan nilai LEV.
I. PENDAHULUAN
Cendana (Santalum album Linn.) merupakan tanaman asli NTT yang sarat
akan nilai budaya, ekonomi dan sejarah. Sebagai tanaman yang telah melegenda
dan mendunia, cendana tak lepas dari berbagai kendala terkait pengelolaan
maupun budidayanya. Salah satunya adalah hama yang menyerang tanaman
cendana secara luas dan serius. Menurut Rostaman (2000), tiga jenis OPT
(Organisme Pengganggu Tanaman) yang sering menyerang tanaman cendana
yaitu F. oxysporum, kutu sisik putih Chionaspis sp. dan ulat penggundul daun
Lymantria sp. Salah satu hama yang sering menyebabkan kematian pada
cendana dalam skala yang cukup luas dan waktu yang singkat adalah kutu sisik
putih (Chionaspis sp.). Demikian juga Surata dan Idris (2001) menyatakan bahwa
kutu sisik Chionaspis sp. sebagai salah satu hama penting yang menyerang
cendana.
Kutu sisik merupakan hama potensial yang menyerang tanaman cendana
dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang serius. Budidaya cendana
menuntut adanya gambaran untung rugi yang lebih jelas berdasarkan analisis
ekonomi tertentu. Salah satunya adalah berdasarkan metode Nilai Harapan
Lahan (land expectation value (LEV)) atau soil expectation value (SEV). Hasil
analisis ini akan berguna bagi masyarakat, investor maupun pihak lembaga
penyandang dana atau penyalur dana usaha. Di India, tuntutan terhadap
tersedianya materi tanaman yang berkualitas dalam jumlah besar untuk
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kepentingan budidaya, bank-bank plasma nutfah, kebun benih klon dan
persemaian cendana, secara berangsur-angsur mampu menarik perhatian
pemerintah dan pemodal pribadi (Viswanath et al., 2009).
Nilai ekonomi dari lahan kosong disebut soil expectation value (SEV) atau
land expectation value (LEV). SEV merupakan nilai sekarang atau Net Present
Value (NPV), berdasarkan aliran dana (cash flow) masa yang akan datang yang
diharapkan, dari tanaman kayu yang tumbuh dalam jangka tak berhingga yang
berawal dari lahan kosong. SEV juga mencerminkan nilai tambahan maksimum
yang dapat dihasilkan pada permulaan rotasi untuk pembelian aktual lahan dan
masih mampu manghasilkan pengembalian atas total investasinya sebesar
discount rate yang digunakan. Sehingga SEV juga merupakan kesanggupan
maksimum untuk membayar lahan untuk penggunaan kehutanan berdasarkan
harapan-harapan manajemen (Klemperer, 1996).
Analisis LEV menuntut adanya data yang detil terkait pembiayaan dan
pendapatan yang muncul selama usaha dalam satu daur. Terkait budidaya
cendana, salah satu biaya yang masih sering diabaikan adalah biaya
pengendalian hama dan penyakit. Tulisan ini berusaha untuk memberikan
gambaran yang lebih detil tentang sejauh mana pengaruh pelibatan biaya
pengendalian hama kutu sisik pada cendana terhadap nilai harapan lahan
budidaya cendana.
II. METODE PENELITIAN
A. Pengumpulan Data
Data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data sekunder yang
dikumpulkan dengan cara studi literatur dan penyusunan asumsi berdasarkan
pengalaman dan informasi yang diperoleh penulis di lapangan.
Data mengenai nilai LEV, biaya yang dikeluarkan selama daur, arus
pemasukan selama daur, tingkat suku bunga serta asumsi-asumsi yang
digunakan mengacu data pada tulisan yang berjudul “Nilai Harapan Lahan
Budidaya Cendana (Santalum album Linn.) berdasarkan Kelas Kesesuaian Lahan
di Pulau Timor” menurut Kurniawan dan Sumardi (2013).
B. Analisis Data
Analisis data menggunakan analisis finansial present value berdasarkan
perpetual value. Penggalian data dilakukan secara selektif dengan penggunaan
data sekunder atas perhitungan net present value cash flow sistem pengusahaan
tanaman cendana secara murni. Formula dasar nilai harapan lahan (LEV/SEV)
adalah,

a
i
n

= pendapatan bersih (NPV) pada umur/daur tertentu (Rp/luas/daur)
= suku bunga riil (%) per satuan waktu
= jangka waktu dalam perioda investasi

71

Rumus LEV/SEV oleh Faustman (1846) dikembangkan menjadi formula
yang penjabarannya sebagai berikut : (disebut dengan formula Faustmann)
[

]

[

]

dimana :
Le
= nilai harapan tanah (LEV, Rp./satuan luas/daur)
Yr
= pendapatan pada umur daur tertentu (r tahun)
Ta,Tb = pendapatan hasil penjarangan pada umur a dan b (luas)
I
= pendapatan tahunan selama umur r tahun
C
= biaya pembuatan tanaman pada umur a
Sa,Sb = biaya-biaya penjarangan pada umur a dan b
e
= biaya-biaya rutin (biaya operasional yang dikeluarkan secara periodik)
i
= tingkat bunga (dalam persen)
r
= jangka waktu (dalam tahun) antara investasi awal s/d investasi akhir
C. Asumsi-asumsi Yang Digunakan
Beberapa asumsi yang digunakan dalam kajian ini secara ringkas
disampaikan sebagai berikut :
1. Biaya pengendalian hama kutu sisik yang dimasukkan dalam perhitungan
adalah biaya pengendalian secara nabati menggunakan daun mimba/kerinyu,
sesuai hasil penelitian Puspiyatun dan Rianawati (2014).
2. Tata waktu dan jangka penerapannya adalah sebagai berikut :
- Tingkat semai, selama 2 tahun dari sejak ditanam, penyemprotan 4x
setahun.
- Tingkat sapihan, selama 10 tahun (tahun 3-12), penyemprotan 4x setahun.
- Tingkat Tiang, selama 6 tahun (tahun 13-18), penyemprotan 4x setahun.
- Tingkat Pohon, selama 2 tahun (tahun 19-20), penyemprotan 4x setahun).
3. Harga daun mimba/kerinyu per kilogramnya adalah Rp. 5.000,-; Biaya sekali
semprot per hektar tanaman cendana Rp. 100.000,-. Biaya pembuatan
pestisida nabati adalah Rp. 3.000,-/kg. Harga sprayer gendong dengan life
time 2 tahun adalah Rp. 400.000,-.
4. Jumlah tanaman efektif per liter pestisida nabati adalah untuk tingkat semai
25 tanaman per liter, tingkat sapihan 7 tanaman/liter, tingkat tiang 1
tanaman/liter, dan tingkat pohon adalah 0,5 tanaman/liter.
5. Asumsi-asumsi lainnya terkait discount rate (suku bunga riil), biaya-biaya
pengusahaan, pendapatan dan sebagainya, mengikuti asumsi-asumsi yang
digunakan oleh Kurniawan dan Sumardi (2013).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan pola tanam dan kelas kesesuaian lahan berimplikasi pada
tingkat keuntungan masyarakat petani cendana. Sementara, munculnya biaya
tak terduga seperti biaya pengendalian hama dan penyakit pada cendana juga

72

akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang ada pada petani atau pengusaha.
Perhitungan yang mendasarkan pada analisis perpetual perlu dilakukan untuk
mengetahui perubahan ekonomi petani cendana dan untuk menentukan
tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan dalam rangka efisiensi (Kurniawan
dan Sumardi, 2013).
Land Expectation Value merupakan suatu metode yang mampu
memberikan analisis komprehensif dalam mengukur kemampuan petani
cendana. Biaya pengendalian hama dan penyakit dapat dimasukkan ke dalam
analisis ini. Sehingga hasilnya juga dapat menggambarkan kemampuan
maksimum masyarakat petani dalam menerapkan cara pengendalian hama dan
penyakit tertentu.
Pestisida nabati dan hayati menjadi alternatif utama karena adanya
dampak negatif dari pengendalian secara kimiawi dan keterbatasan
pengendalian secara mekanis. Sebab, penggunaan pestisida kimiawi sudah
seharusnya dikurangi karena dalam jangka panjang dapat berakibat buruk pada
lingkungan dan berpotensi menimbulkan terjadinya ledakan hama sekunder dan
dapat menyebabkan resistensi hama (Waluyo, 2006). Efektivitas pestisida
menggunakan bahan dasar daun mimba mencapai 88,1%, sedangkan yang
menggunakan daun kerinyu adalah 76,3% (Puspiyatun dan Rianawati, 2014).
1. Perubahan LEV Oleh Biaya Pengendalian Hama Kutu Sisik
Nilai LEV sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada suatu unit
pengusahaan komoditas yang menimbulkan konsekuensi terjadinya perubahan
baik pada sisi pengeluaran/biaya (cost) maupun pendapatan (revenue). Biaya
yang dimunculkan oleh adanya kegiatan pengendalian hama kutu sisik pada
pengusahaan tanaman cendana, akan menentukan tingkat nilai LEV yang akan
dijadikan keputusan bagi para petani atau pengusaha dalam kaitannya
menentukan apakah usaha dianggap layak atau kurang menguntungkan.

Gambar 1. Daun cendana yang terserang hama kutu sisik

Sumber : Kurniawan, H., 2016
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Melihat pola serangan hama kutu sisik pada cendana maka
pengendaliannya harus dilakukan sedini mungkin pada saat diketahui ada
serangan hama kutu sisik. Serangan kutu sisik dalam waktu tiga minggu dapat
menyebabkan kematian tanaman cendana tingkat semai hingga 100%
(Windyarini, 2010). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan frekuensi
penyemprotan hama kutu sisik menggunakan pestisida nabati sebanyak empat
kali dalam setahun dengan jangka waktu pengendalian yang berbeda-beda pada
tiap tingkat pertumbuhan tanaman cendana. Semua biaya yang muncul
kemudian ditabulasikan dan dilakukan penghitungan terhadap nilai present value
untuk kemudian dapat dihitung sebagai faktor pengurang pada nilai akhir LEV.
Berdasarkan beberapa asumsi dan data yang ada, dapat disusun grafik
yang menyajikan tingkat penurunan nilai LEV dibandingkan dengan nilai LEV
tanpa memasukkan biaya pengendalian hama kutu sisik. Hasilnya dapat dilihat
pada Gambar 2. Sebagaimana diketahui nilai LEV untuk masing-masing kelas
kesesuaian lahan budidaya cendana memberikan nilai positif yang cukup besar.
Pada tingkat suku bunga riil 13,9%, berturut turut untuk kelas sesuai 1 adalah Rp.
133.354.247,81; kelas sesuai 2 adalah Rp. 105.091.825,30; kelas sesuai 3 adalah Rp.
72.730.732,72 dan untuk kelas sesuai 4 adalah Rp. 51.731.131,69. Untuk nilai LEV
lainnya pada tingkat suku bunga riil 12,9% dan 14,9% dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. LEV dan perubahannya oleh biaya pengendalian hama kutu sisik pada
empat kelas kesesuaian lahan dan tiga tingkat suku bunga

Sumber : Kurniawan dan Sumardi (2013)
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Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa seluruh nilai LEV mengalami
penurunan yang disebabkan oleh adanya biaya pengendalian hama kutu sisik.
Serangan hama kutu sisik pada umumnya terjadi secara tiba-tiba dan
berlangsung sangat cepat. Sehingga pengendaliannya sangat tepat bila
dilakukan sedini mungkin. Biasanya serangan ini berakibat fatal pada tanaman
yang masih muda yakni pada saat tanaman mencapai tingkat pertumbuhan
semai dan sapihan. Keterlambatan dalam tindakan pengendalian hama akan
berakibat pada hilangnya peluang memperoleh hasil akhir kayu cendana yang
bernilai tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman cendana memiliki
tingkat aras luka ekonomi (ALE) dan ambang ekonomi (AE) yang sangat rendah.
Dengan kata lain, toleransi terhadap adanya serangan hama kutu sisik pada
cendana juga sangat rendah.
Tabel 1. Perubahan LEV oleh biaya pengendalian OPT pada tiga tingkat suku
bunga
Perubahan LEV (Rp) oleh Biaya Pengendalian OPT
Arah perubahan
12,9%
13,9%
14,9%
1 - 1+

19,990,054.28

17,912,604.13

16,155,213.85

2 - 2+

19,990,054.28

17,912,604.13

16,155,213.85

3 - 3+

19,990,054.28

17,912,604.13

16,155,213.85

4 - 4+

19,990,054.28

17,912,604.13

16,155,213.85

Sumber : olah data primer
Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa besarnya perubahan untuk tiap kelas
kesesuaian yang berbeda ternyata sama pada tingkat suku bunga yang sama.
Pada tingkat suku bunga 12,9% besar perubahan LEV oleh biaya pengendalian
hama kutu sisik adalah Rp. 19.990.054,28,-. Pada tingkat suku bunga 13,9% dan
14,9% berturut-turut adalah Rp. 17.912.604,13,- dan Rp. 16.155.213,85,-. Hal ini
menunjukkan, meskipun terlihat nilai LEV yang berbeda-beda pada seperti
Gambar 1, namun nilai selisih perubahannya adalah sama. Sedangkan pada
tingkat suku bunga yang semakin besar, maka perubahan nilai LEV nya akan
semakin kecil. Hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat suku bunga yang
digunakan maka akan semakin tinggi pula nilai compound factor-nya dan pada
akhirnya akan meningkatkan nilai biayanya pada akhir daur.
Fakta lainnya adalah berdasarkan Gambar 2, diketahui pula bahwa nilai
LEV untuk kelas sesuai 3 + biaya pengendalian hama kutu sisik ternyata nilainya
sangat dekat dengan nilai LEV untuk kelas sesuai 4 (tanpa biaya pengendalian).
Hal ini menunjukkan bahwa masuknya biaya pengendalian dapat berpengaruh
secara nyata menurunkan nilai LEV, terutama pada tingkat suku bunga yang
semakin tinggi.
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IV. PENUTUP
Biaya pengendalian hama kutu sisik pada pengusahaan tanaman cendana
dapat berpengaruh secara nyata terhadap penurunan nilai LEV. Penurunan nilai
LEV ini disebabkan oleh meningkatnya biaya pendalian hama kutu sisik. Pada
tingkat suku bunga yang semakin tinggi akan semakin besar pula peningkatan
biayanya sehingga akan semakin mengurangi nilai LEV.
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ABSTRAK
Mangrove merupakan salah satu sumberdaya potensial dengan beragam manfaat
dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Kondisi lingkungan yang berbeda
pada umumnya mempengaruhi komposisi dan keragaman jenis mangrove pada
suatu lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data informasi tentang
struktur dan komposisi jenis mangrove penyusun hutan mangrove di desa
Kolontobo, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Metode yang digunakan
adalah analisis vegetasi hutan mangrove yang bertujuan untuk mengetahui
keragaman jenis, nilai dominasi suatu jenis, Indeks Nilai Penting (INP), volume dan
nilai indeks keragamannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mangrove di desa
Kolontobo disusun oleh 13 jenis dari 8 famili (8 jenis mangrove sejati dan 5 jenis
mangrove ikutan). Jenis Rhizophora apiculata mendominasi dengan nilai INP paling
tinggi yaitu 218,2% dan 131,64 pada masing-masing jalur. Penutupan vegetasi masuk
dalam kriteria sangat padat, > 1.500 pohon/ha, volume pohon pada kisaran 40,85 40,87 m3/ha serta indeks keragaman rendah sampai sedang.
Kata kunci : mangrove, struktur, komposisi jenis, Desa Kolontobo

I. PENDAHULUAN
Tekanan masyarakat terhadap hutan mangrove untuk berbagai
peruntukkan menjadi salah satu permasalahan utama pada habitat mangrove.
Kondisi tersebut menyebabkan luas hutan mangrove terus menurun dalam
beberapa tahun terakhir. Konversi untuk area produksi (tambak) maupun
aktifitas pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab turut mendorong
terjadinya hal tersebut.
Pertambahan penduduk pada daerah pantai
mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan untuk pemukiman maupun
pemanfaatan terhadap sumberdaya alam yang tersedia juga semakin meningkat.
Kondisi ini turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas hutan mangrove di
berbagai daerah, termasuk di Indonesia secara umum. Pada sisi yang lain hutan
mangrove memegang peranan yang sangat penting serta memiliki fungsi dan
manfaat untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat.
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Menurut Noor, dkk (2006), ekosistem mangrove memiliki peran yang
sangat penting dalam aspek ekonomi dan ekologi bagi lingkungan sekitarnya.
Mangrove merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar, seperti primata,
reptilia dan aves. Selain sebagai tempat berlindung dan mencari makan,
mangrove juga merupakan tempat berkembang biak bagi burung air. Bagi
berbagai jenis ikan dan udang, perairan mangrove merupakan tempat ideal
sebagai daerah asuhan, tempat mencari makan dan tempat pembesaran anak.
Sedangkan Arief (2003) mengatakan bahwa hutan mangrove mempunyai
setidaknya 5 fungsi yaitu : fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi
ekonomi dan fungsi lain sebagai tempat wisata, penelitian, pendidikan dan lainlain. Peranan hutan mangrove memang sangat besar bagi kehidupan darat
maupun laut karena mampu mencegah abrasi dan intrusi air laut ke arah
daratan, serta mempertahankan keberadaan spesies hewan laut penghuni
kawasan mangrove.
Luas hutan mangrove di kabupaten Lembata mencapai 1.182,40 Ha
(BPDAS BN Noelmina, 2011), yang tersebar pada semua wilayah kecamatan.
Meskipun tidak terlalu luas, namun keberadaan hutan mangrove tetap berperan
penting dalam mendukung aktifitas masyarakat terutama bagi masyarakat
pesisir. Kondisi hutan mangrove di kabupaten Lembata secara umum relatif
terjaga dengan baik, hal ini salah satunya disebabkan karena musibah tsunami
yang menerjang jajaran pulau Flores pada tahun 1992 yang menelan banyak
korban jiwa. Masyarakat baru menyadari bahwa keberadaan hutan mangrove
mampu memecah gelombang tsunami, setidaknya dampak yang ditimbulkan
tidak separah dibandingkan dengan kawasan pesisir yang tidak memiliki hutan
mangrove. Tingginya kesadaran masyarakat dan aktifitas penanaman yang
dilakukan oleh berbagai pihak juga mendorong perbaikan ekosistem mangrove
di kabupaten Lembata.
Kecamatan Ile Ape merupakan wilayah dengan hutan mangrove terluas di
kabupaten Lembata yaitu seluas 552,35 Ha (Dishut Kabupaten Lembata, 2014).
Jumlah tersebut setara dengan 46,71% dari luas hutan mangrove di Kabupaten
Lembata.
Keberadaan hutan mangrove tersebut belum didukung oleh
ketersediaan data yang memadai tentang hutan mangrove. Penelitian tentang
Struktur dan Komposisi Jenis Hutan Mangrove di Desa Kolontobo Kecamatan Ile
Ape ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi
yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan rencana pengelolaan
hutan mangrove di kabupaten Lembata ke depannya.
II. METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di desa Kolontobo, Kecamatan Ile Ape Kabupaten
Lembata. Kecamatan Ile Ape merupakan salah satu wilayah dengan hutan
mangrove terluas di Kabupaten Lembata. Penelitian dilakukan pada tahun 2015.
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B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa tegakan hutan
mangrove yang terdapat di lokasi penelitian. Beberapa peralatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah roll meter, tali tambang, parang, tally
sheet, kompas, GPS, kamera, personal use, buku lapangan serta alat tulis menulis.
C. Metode
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
- Pengukuran potensi mangrove (analisis vegetasi : penghitungan Indeks Nilai
Penting (INP), keragaman, kerapatan dan volume mangrove). Potensi
tegakan mangrove, dilakukan analisis vegetasi dengan beberapa aspek
kegiatan yaitu :
- Identifikasi keragaman jenis mangrove, menggunakan desain plot kombinasi
metode jalur dan garis berpetak. Jarak antar jalur 100 meter, jarak antar
petak ukur (PU) 25 meter. Ukuran PU 10x10 m (pohon), 5x5 m (pancang) dan
2x2 m (semai) (Kusmana, 1997). Identifikasi jenis menggunakan buku
Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia (Noor, Y. R, dkk, 2006).
Identifikasi dilakukan pada tumbuhan yang ditemui, meliputi: (1) tingkat
semai yaitu semua permudaan dari kecambah sampai anakan yang tingginya
kurang dari 1,5 m; (2) tingkat pancang yaitu semua permudaan (anakan) yang
tingginya mulai 1,5 m sampai anakan yang berdiameter kurang dari 10 cm dan
(3) tingkat pohon yaitu semua individu yang berdiameter 10 cm atau lebih.
Untuk tingkat semai dicatat nama daerah dan nama ilmiah dengan
menggunakan buku panduan lapangan pengenalan mangrove di Indonesia
lalu dihitung jumlah individu. Untuk tingkat pancang dicatat nama jenis dan
jumlah individu. Sedangkan untuk tingkat pohon dicatat nama jenis, jumlah
individu per jenis dan totalnya, nama ilmiah, diameter pohon dan tinggi
pohon (tinggi bebas cabang dan tinggi total) (Kusmana, dkk, 2003).
- Indeks Nilai Penting digunakan untuk menentukan dominansi dari suatu jenis
vegetasi. Indeks Nilai Penting pada tanaman mangrove diperoleh dari
perhitungan : untuk tingkat semai dan pancang : INP = FR + KR dan untuk
tingkat pohon : INP = FR + DR + KR (Kusmana, 1997).
- Volume/ha yaitu jumlah kubikasi pohon (m 3) yang terdapat dalam setiap
luasan satu ha yang dihitung dengan memasukkan hasil pengukuran
diameter (d) dan tinggi pohon (t) dengan satuan meter ke dalam bentuk
formula volume.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Penduduk asli desa Kolontobo berasal dari beberapa suku utama yaitu
Seram Goran - Kepulauan Maluku, suku Timor dari Pulau Timor dan dari Adonara
yang terhimpun dalam satu rumpun besar suku Lamaholot . Kondisi alam terdiri
dari dataran rendah dan dataran tinggi dengan suhu rata-rata harian berkisar
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antara 360 s/d 420 C. Jumlah penduduk hasil sensus pada 31 Januari 2014 adalah
sebanyak 1.524 jiwa terdiri dari 693 jiwa laki-laki dan 831 jiwa perempuan.
Kepadatan penduduk mencapai 200 KK/Km 2, dengan jumlah KK sebanyak 345
KK.
Pendidikan sebagian besar masyarakat Kolontobo adalah tamat SD, SMP
atau sederajat, kemudian SMA atau sederajat dan Strata I. Matapencaharian
sebagai petani, nelayan dan sisanya merupakan pengusaha jasa dan PNS. Untuk
mencapai Desa Kolontobo dapat ditempuh lewat jalan darat dengan
menggunakan kendaraan roda 4 mapun roda 2, jarak tempuh 1 km dari kota
kecamatan (5-10 menit) atau 12 km dari kota kabupaten (± 40 menit). Luas desa
mencapai 587 km2 dengan porsi penggunaan terbesar yaitu sebagai area
perkebunan dan pemukiman (Anonim, 2015).
Sebagian besar rumah tangga memiliki tanah pertanian dengan kisaran
luasan 0,5 ha sampai lebih dari 5 Ha, dengan jagung dan padi ladang sebagai
komoditas utama. Sedangkan untuk tanaman buah, beberapa jenis yang banyak
dijumpai antara lain : pisang, pepaya, mangga dan jambu mente. Pemasaran
hasil pertanian umumnya dilakukan di pasar tradisional yang ada di desa maupun
pasar yang terdapat di kota Lewoleba.
Peternakan dan perikanan juga menjadi sumber penghidupan bagi
sebagian masyarakat. Sapi, kambing dan babi merupakan jenis ternak yang
paling banyak dijumpai di desa ini. Ketersediaan sumber pakan seperti King
grass, Turi dan Lamtoro pada pekarangan maupun di ladang masyarakat sangat
mendukung usaha budidaya ternak ini. Disamping taat pada peraturan tertulis
seperti perdes maupun perda, masyarakat desa Kolontobo masih mendukung
keberadaan lembaga adat. Meskipun lembaga tersebut tidak dibentuk secara
resmi, namun masyarakat adat mengakui adanya Pemangku adat (Ketua Suku)
dan Kepala Suku. Dalam aktifitas sehari-hari, lembaga adat tidak berperan
secara langsung, keberadaan lembaga ini umumnya diperlukan pada acara-acara
perkawinan atau kematian maupun acara-acara lain yang menyangkut
kehidupan sosial masyarakat. Lokasi penelitian terlihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
B. Potensi dan Keragaman Jenis Mangrove
Kabupaten Lembata terdiri dari tujuh kecamatan (Buyasuri, Ile Ape, Ile
Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Nubatukan dan Omesuri) dengan luas
wilayah secara keseluruhan mencapai 126.638 Ha dan ditetapkan sebagai
kabupaten otonom pada tanggal 15 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor
52/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.
Secara keseluruhan, kabupaten Lembata memiliki hutan mangrove seluas
1.182,40 Ha atau 2,91% dari total luas hutan mangrove di Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Kawasan hutan mangrove tersebar secara merata pada semua wilayah
kecamatan, wilayah dengan hutan mangrove terluas yaitu kecamatan Ile Ape
dan kecamatan Buyasuri masing-masing seluas 552,35 ha (46,71%) dan 264,12 ha
(22,34%) dari luas hutan mangrove di kabupaten Lembata. Luasan hutan
mangrove pada masing-masing kecamatan terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Luasan Hutan Mangrove masing-masing Kecamatan di Kab. Lembata
No

Kecamatan

Luas (Ha)

1

Buyasuri

264,62

2

Ile Ape

552,35

3

Ile Ape Timur

4

Lebatukan

5

Nagawutung

6

Nubatukan

1,81
170,73
9,22
124,95
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No
7

Kecamatan

Luas (Ha)

Omesuri

58,72

Jumlah Total

1.182,40

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Lembata (2014).
Luas hutan mangrove di Lembata hanya sekitar satu persen dari luas
wilayah secara keseluruhan. Meskipun secara persentase luas hutan mangrove
tergolong tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan luas daratannya,
keberadaan hutan mangrove bagi masyarakat terutama di kecamatan Ile Ape
dan kecamatan Buyasuri memiliki peranan penting dalam mendukung
kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi ekologi, sosial dan ekonomi dari hutan
mangrove berkaitan erat dengan aktifitas masyarakat di dua kecamatan ini.
Beberapa wilayah pesisir di Kabupaten Lembata, termasuk pada lokasi penelitian
sedang membahas tentang pembuatan peraturan desa (Perdes) tentang
perlindungan hutan mangrove dan kawasan pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah Kabupaten Lembata beserta jajarannya memiliki perhatian yang
sangat serius terhadap keberadaan hutan mangrove.
Kegiatan analisis vegetasi mangrove di desa Kolontobo dilakukan dengan
membuat sebanyak 48 Petak Ukur (PU) pada empat jalur analisis. Hasil analisis
menunjukkan bahwa hutan mangrove Kolontobo memiliki potensi mangrove
yang cukup baik sebagai salah satu sumberdaya pada kawasan pesisir. Potensi
mangrove di Kolontobo terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Potensi Kerapatan vegetasi mangrove di Kolontobo
Kerapatan (per ha)
No

Lokasi
Semai Pancang Pohon

Potensi Tegakan Mangrove
Kriteria
berdasarkan Diameter Tinggi Volume
Indeks
KLH, 2004
(cm)
(m)
(m3/ha) Keragaman

1

Jalur I

7.500

1.000

1.708

Padat/Baik

75,72

8,09

40,87

0,81

2

Jalur II

14.167

1.511

2.000

Padat/Baik

63,20

8,47

15,70

1,08

3

Jalur III

9.167

2.000

2.800

Padat/Baik

69

7,72

18,97

1,06

4

Jalur IV

13.500

3.120

2.640

Padat/Baik

51,84

7,39

6,19

1,7

Sumber : Data primer setelah diolah (2015)
Secara umum diketahui bahwa hutan mangrove di Kolontobo termasuk
dalam kriteria hutan yang baik, hal ini terlihat dari jumlah pohon berada pada
kisaran 1.708 pohon/ha – 2.800 pohon/ha. Sesuai dengan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman
Penentuan Kerusakan Mangrove, dimana jumlah pohon > 1.500/ha kriteria baik,
1.000 – 1.500 pohon/ha rusak sedang dan < 1.000 pohon/ha rusak berat. Kondisi
hutan mangrove Kolontobo lebih baik bila dibandingkan dengan hutan
mangrove di Golo Sepang, Manggarai Barat (Hidayatullah dan Pujiono, 2014),
maupun hutan mangrove di Cagar Alam Maubesi, Malaka (Hidayatullah, dkk,
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2013). Volume pohon mangrove pada empat jalur analisis, memperlihatkan
bahwa hanya pada jalur I yang menunjukkan volume pohon sedang yaitu dengan
nilai 40,87 m3/ha, sedangkan 3 jalur yang lain mempunyai nilai volume pohon
yang rendah yaitu pada kisaran 6,19 m3/ha – 18,97 m3/ha. Nilai volume pohon
pada jalur II, III dan IV hampir sama dengan volume hutan mangrove di Selat
Sorendiweri, Kabupaten Supiori yaitu pada kisaran 10,77 m3/ha – 19,28 m3/ha
(Wambrauw, 2006). Namun nilai tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan
dengan volume hutan mangrove di Kabupaten Sinjai – Sulawesi Selatan yang
mencapai 66,50 m3/ha pada strata I (> 5 tahun), 142,41 m3/ha pada strata II (5-10
tahun), strata III (10-15 tahun) sebesar 273,49 m3/ha atau pada strata IV (15-20
tahun) dimana nilai volume pohonnya mencapai 422,97 m3/ha sehingga nilai ratarata volume pohon mencapai 257,48 m3/ha (Saprudin dan Halidah, 2012).
Berdasarkan Shannon-Wiener (Odum, 1993) nilai indeks keragaman
mangrove pada empat jalur termasuk dalam kriteria yang berbeda. Jalur I
termasuk dalam keragaman rendah (0,81), sedangkan jalur II, III dan IV termasuk
dalam keragaman sedang (1,07-1,70).
Farid (2015) mengatakan bahwa
perbedaan nilai indeks keragaman dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor
antara lain kondisi lingkungan yang berbeda. Kondisi lingkungan yang stabil dan
matang biasanya ditunjukkan dengan nilai indeks keragaman yang tinggi. Faktor
lain yang mempengaruhi adalah kelimpahan spesies yang berbeda pada masingmasing lokasi. Beberapa lokasi yang memiliki nilai indeks keragaman yang lebih
rendah antara lain hutan mangrove di Golo Sepang, Kecamatan Terang,
Kabupaten Manggarai Barat yaitu sebesar 0,67 (Hidayatullah dan Pujiono, 2014).
Ezwardi, (2009) mengatakan indeks keragaman hutan mangrove di Kuala Buyan
Kabupaten Aceh Timur pada mintakat IV sebesar 0,88, sedangkan pada mintakat
III nilai indeks keragaman sebesar 1,59. Sedangkan lokasi dengan nilai indeks
keragaman yang lebih besar diantaranya pada hutan mangrove pada stasiun
penelitian pulau Panikiang Kabupaten Barru dimana nilai indeks keragaman dari
4 stasiun yang dianalisis dua diantaranya sedang yaitu, stasiun I : 2,05, dan
stasiun III : 1,75 (Suwardi, 2013).
Meskipun belum memiliki peraturan tertulis tentang pengelolaan dan
pemanfaatan kawasan pesisir, namun terdapat peraturan adat yang mengatur
secara detail tentang point-point yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada
kawasan mangrove. Bahkan sanksi atau denda yang cukup berat akan diberikan
pada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan
tersebut. Misalnya bagi anggota masyarakat yang memotong kayu mangrove
(kayu basah) baik untuk kayu bakar maupun untuk bahan bangunan, akan
dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 dan beras 10 kg yang akan disetor ke kas
desa. Peraturan ini benar-benar dilaksanakan. Hasil wawancara dengan
masyarakat diketahui bahwa sudah ada warga yang dikenai sanksi tersebut
karena melakukan penebangan kayu mangrove. Pilihannya adalah membayar
denda, atau dikucilkan oleh seluruh warga desa. Peraturan adat sangat efektif
dalam menjaga kelestaran hutan mangrove di Kolontobo. Sejak adanya
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peraturan adat tersebut, kondisi hutan mangrove di desa Kolontobo sangat
terjaga. Kondisi ini menjadi jaminan kelestarian hutan mangrove. Kondisi hutan
mangrove yang terjaga pada akhirnya berdampak pada hasil ikutan dari hutan
mangrove seperti kepiting, kerang dan ikan yang tetap ada. Peraturan adat
maupun perdes pengelolaan kawasan pesisir efektif menjaga kelestarian hutan
mangrove.
Keragaman jenis merupakan salah satu tolak ukur kesehatan lingkungan.
Lingkungan yang sehat pada umumnya dapat mendukung pertumbuhan jenis
yang berbeda. Keragaman jenis mangrove di Kolontobo terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Keragaman Jenis Mangrove di Kolontobo
No

Familii

Jenis

1

Rhizophoraceae

2

Rhizophoraceae

3

Rhizophoraceae

4

Rhizophoraceae

5

Rhizophoraceae

Rhizophora
apiculata
Rhizophora
mucronata
Bruguiera
gymnorrhiza
Bruguiera
sexangula
Ceriops tagal

6

Sonneratiaceae

7

Nama
Daerah
Ladi/ladi
kecil
Ladi besar

Ket
Mangrove Sejati
Mangrove Sejati

Kwaka
merah
Kwaka putih

Mangrove Sejati

Klako

Mangrove Sejati

Sonneratia alba

Kule

Mangrove Sejati

Lythraceae

Phempis acidula

Centigi

Mangrove Sejati

8

Aviceniaceae

Avicennia alba

Mapu

Mangrove Sejati

9

Rubiaceae

Lolo kabopo

10

Leguminosae

Sesuvium
hydrophllacea
Derris trifoliata

11

Malvaceae

Hibiscus tiliaceus

Beringin laut

12

Malvaceae

Thespesia Populnea

Wao lao

13

Olacaceae

Ximenia americana

Bidara laut

Mangrove
Ikutan
Mangrove
Ikutan
Mangrove
Ikutan
Mangrove
Ikutan
Mangrove
Ikutan

Deris

Mangrove Sejati

Sumber : Data primer setelah diolah (2015)
Hasil analisis vegetasi diketahu bahwa hutan mangrove di desa Kolontobo
tersusun atas 13 jenis dari 8 famili. Delapan jenis termasuk mangrove sejati dan
lima jenis lainnnya merupakan mangrove ikutan. Famili Rhizophoraceae memberi
kontribusi paling banyak sebagai penyusun hutan mangrove di Kolontobo
dengan 5 jenis mangrove. Kondisi ini diduga karena kondisi lingkungan di lokasi
yang mendukung penyebaran dan pertumbuhan dari anggota famili ini, sehingga
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proses adaptasi berjalan dengan baik. Heriyanto dan Subiandono (2012) dan
Silaen dkk. (2013) mengatakan bahwa pada kawasan Taman Nasional Alas
Purwo, famili Rhizophoraceae sangat baik dalam beradaptasi dengan faktorfaktor lingkungan seperti energi matahari, unsur hara dan air serta sifat
kompetisi sehingga mendominasi jenis-jenis lainnya. Sedangkan Setyawan dkk.
(2005), mengatakan bahwa umumnya jenis-jenis dari famili Rhizophoraceae
bersifat vivipar yaitu sebuah kondisi dimana buah (propagul) terutama dari jenis
Rhizophora sp telah tumbuh sejak masih menempel pada batang induknya,
sehingga saat buah jatuh pada tempat yang tepat dapat langsung tumbuh
dengan peluang keberhasilan menjadi lebih besar.
Dominasi famili Rhizophoraceae terlihat jelas pada indeks nilai penting
(INP) masing-masing jenis, jenis Rhizophora apiculata dan Brugueira gymnorrhiza
menunjukkan nilai tertinggi. Nilai INP masing-masing jenis terlihat pada tabel 4.
Tabel 4. Indeks Nilai Penting Vegetasi Mangrove di Kolontobo
INP (%)
No
Lokasi
Semai
Pancang
Jenis Vegetasi
1
Jalur I
Rhizophora apiculata
170,9
91,11
Rhizophora mucronata
11,41
36,41
Bruguiera gymnorrhiza
7,56
Sonneratia alba
10,13
45,64
Ximenia americana
14,19
Bruguiera sexangula
12,65
200
200
2 Jalur II
Rhizophora apiculata
106,54
102,94
Rhizophora mucronata
28,76
17,16
Bruguiera gymnorrhiza
15,03
Avicennia alba
18,95
20,1
Phempis acidula
30,72
17,16
Sonneratia alba
20,1
Thespesia populnea
11,27
Scyphiphora
hydrophyllacea
11,27
Bruguiera sexangula
200
200
3 Jalur III
Rhizophora apiculata
161,82
158,1
Bruguiera gymnorrhiza
38,18
20,95
Rhizophora mucronata
20,95
Bruguiera sexangula
200
200
4 Jalur IV
Rhizophora apiculata
88,89
100
Bruguiera gymnorrhiza

Pohon
218,2
7,5
39,66
20,44
14,2
300
150,64
58,83

75,27

15,26
300
138,87
103,73
20,25
37,15
300
101,56
57,1
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No

Lokasi

INP (%)
Jenis Vegetasi
Rhizophora mucronata
Bruguiera sexangula
Hibiscus tiliaceus
Avicennia alba
Scyphiphora
hydrophyllacea
Ceriops tagal
Derris trifoliata

Semai

Pancang

62,97
24,07

24,07
200

40,17
29,91

13,68
16,24
200

Pohon
41,18
14,2
35,42
14,73
23,93
11,88
300

Sumber : Data primer setelah diolah (2015).
Indeks Nilai Penting (INP) merupakan salah satu cara untuk menentukan
dominansi spesies-spesies dalam suatu komunitas yang bersifat
heterogen. Penggunaan indeks nilai penting dalam menentukan dominansi
spesies-spesies dalam suatu komunitas karena kerapatan/densitas, dominansi
dan frekuensi tidak dapat digunakan satu demi satu untuk menunjukkan
kedudukan relatif spesies dalam suatu komunitas tumbuhan. Menurut Soegianto
dalam Indriyanto, (2006) bahwa “Indeks Nilai Penting” (INP) atau Important
Value Index merupakan indeks kepentingan yang digunakan untuk menyatakan
tingkat dominansi spesies-spesies dalam suatu komunitas tumbuhan.
Dominasi anggota famili Rhizophoraceae (jenis Rhizophora apiculata dan
Brugueira gymnorrhiza) terlihat pada empat jalur analisis vegetasi. Nilai INP pada
tingkat pohon kedua jenis ini selalu menempati angka tertinggi pada 4 (empat)
jalur analisis yang dilakukan. Jenis Rhizophora apiculata dengan nilai INP tertinggi
yaitu jalur I = 218,2, jalur II = 160,4, jalur III = 138,87 dan jalur IV = 101,56.
Sedangkan jenis Brugueira gymnorrhiza dengan nilai INP masing-masing jalur I =
39,66, jalur II = 58,83, jalur III = 103,73 dan jalur IV = 57,1. Tdak hanya pada tingkat
pohon, jenis Rhizophora apiculata bahkan menempati peringkat nilai INP paling
tinggi pada semua tahapan pertumbuhan. Anggota famili Rhizophoraceae pada
umumnya memang sangat mendominasi struktur vegetasi hutan mangrove di
Indonesia. Taris (2011) mengatakan bahwa hutan mangrove di Desa Hutamonu
Kabupaten Boalamo mengatakan bahwa dari 8 jenis mangrove yang ada, jenisjenis dari famili Rhizophoraceae (R. mucronata, R. apiculata, dan B. gymnorrhiza)
mendominasi pada tingkat pohon dengan nilai INP masing-masing 100,62%,
79,33% dan 25,68%). Kondisi yang sama juga disampaikan Supardjo (2008) dari 16
jenis yang berhasil diidentifikasi pada hutan mangrove di Segoro Anak Selatan
Taman Nasional Alas Purwo – Banyuwangi, jenis R. mucronata dan R. apiculata
mendominasi pada tingkat pohon. Meskipun pada beberapa kawasan hutan
mangrove yang lain, juga dapat ditemukan dominasi jenis lain yang bukan dari
famili Rhizophoraceae.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hutan mangrove Kolontobo disusun oleh 13 jenis dari 8 famili. Delapan
jenis merupakan mangrove sejati dan lima lainnya mangrove ikutan. Famili
Rhizophoraceae memberi kontribusi jenis paling banyak sebagai penyusun hutan
mangrove di Kolontobo yaitu sebanyak 5 jenis. Jenis Rhizophora apiculata
mendominasi pada setiap jalur analisis dan memiliki nilai INP paling tinggi yaitu
218,2% pada jalur 1, 150,64% pada jalur 2, 138,87% pada jalur 3 dan 101,56 pada jalur
4. Penutupan vegetasi masuk dalam kriteria sangat padat (> 1.500 pohon/ha),
volume pohon hanya 1 jalur yang menunjukkan nilai sedang yaitu 40,87 m 3/ha,
sedangkan 3 jalur yang lain menunjukkan nilai volume rendah yaitu pada kisaran
nilai 6,19 m3/ha – 18,97 m3/ha, sedangkan indeks keragaman jenis berkisar antara
rendah sampai sedang dengan kisaran nilai 0,81 – 1,7.
B. Saran
Perencanaan dalam pemanfaatan mangrove diperlukan agar
kelestarian hutan mangrove di Desa Kolontobo dapat dipertahankan serta fungsi
dan manfaatnya dapat nikmati secara berkelanjutan.
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ABSTRAK

Gaharu merupakan sebuah hasil dari suatu simbiosis antara tanaman penghasil
gaharu dengan sebuah spesies fungi. Dalam sebuah proses simbiosis yang kompleks
tersebut, terbentuklah gaharu yang memiliki aroma wangi. Selain itu, gaharu
merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki nilai
ekonomis yang tergolong tinggi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sifat
pertumbuhan pohon induk yang tercermin melalui keturunannya. Penelitian
menggunakan rancangan acak lengkap berblok, dengan 4 blok penanaman, 25
famili dan 2 treeplot. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi dan diameter
tanaman penghasil gaharu menunjukkan perbedaan yang nyata pada tiap familinya
pada umur 6 bulan, nilai terbaik diperoleh pada nomor famili 22 (69,75 cm), 5 (68,81
cm) dan 8 (66,25 cm) untuk pertumbuhan tinggi serta 8 (8,80 mm), 5 (8,59 mm)
dan 16 (8,05 mm) untuk pertumbuhan diameter.
Kata Kunci : Gaharu, Simbiosis, Tinggi, Diameter
I. PENDAHULUAN
Gaharu merupakan sebuah hasil dari suatu simbiosis antara tanaman
penghasil gaharu dengan sebuah spesies fungi. Dalam sebuah proses simbiosis
yang kompleks tersebut, terbentuklah gaharu yang memiliki aroma wangi. Selain
itu, gaharu merupakan salah satu Hasil Hutan Non Kayu (HHBK) atau Non Timber
Forest Product (NTFP) yang memiliki nilai ekonomis yang tergolong tinggi.
Gaharu umumnya dalam bentuk sayatan kayu dengan warna gelap, gaharu yang
memiliki kualitas yang baik secara umum memiliki warna coklat kehitaman serta
berbau harum yang kuat. Kelebihan yang dimiliki tanaman penghasil gaharu
tersebut yang menyebabkan nilai ekonomi gaharu sangat tinggi.
Didalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.35/Menhut-II/2007, spesies
tumbuhan penghasil gaharu masuk ke dalam kelompok penghasil resin bersama
dengan jenis-jenis HHBK lain yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang meliputi
557 spesies tumbuhan dan hewan. Selain itu, terdapat beberapa jenis tanaman
penghasil gaharu di Indonesia berdasarkan peraturan tersebut, jenis penghasil
gaharu berasal dari marga Aquilaria spp, Gyrinops spp, Gonystylus spp; Enkleia
spp, Aetoxylon spp, Wikstroemia spp dan Dalbergia spp.
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Tingginya nilai ekonomi yang terkandung dalam tanaman penghasil
gaharu, banyak para pencari gaharu yang memburu tanpa adanya pengetahuan
yang baik. Setiap tanaman gaharu yang mereka jumpai dilakukan penebangan,
meskipun tumbuhan tersebut belum tentu mengandung gaharu. Hal inilah yang
menyebabkan populasi gaharu berkurang drastissehingga saat ini sulit untuk
dijumpai di hutan alam. Menyadari akan kondisi ini, beberapa kelompok tani
hutan di NTT memiliki inisiatif melakukan budidaya dengan materi genetik yang
diperoleh dari hutan alam. Usaha ini dilakukan baik untuk mendapatkan
keuntungan maupun melakukan konservasi jenis tersebut.
Berdasarkan konvensi ke-13 CITES (The Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Flora dan Fauna), di Bangkok tahun 2004 saat ini
status konservasi Gyrinops versteegii masuk dalamstatus appendix II. Appendix II
artinya adalah kelompok spesies yang saat ini tidak terancam punah tetapi bisa
menjadi terancam punah jika perdagangannya tidak dikontrol dengan ketat.
Selain itu, Redlist IUCN ( International Union for Conservation of Nature) telah
menetapkan statusGyrinops spp. sebagai terancam punah, dan berdasarkan PP
No. 7/1999 dan permenhut No. 447/Kpts-II/2003 telah menetapkan Gyrinops spp.
sebagai jenis yang dilindungi dan dilarang untuk ditebang. Beberapa jenis
Gyrinops yang rentan dan dilindungi termasuk dalam jenis Gyrinops versteegii
(Susilo, 2014).
Sejak 1993, harga yang diperoleh para pengumpul produk gaharu untuk
kualitas terbaik berkisar $300 – 580/kg (Dollar Amerika Serikat) di Kalimantan
Timur. Tingginya harga gaharu tersebut telah mendorong daerah untuk
melakukan pemanenan gaharu lebih intensif lagi (Wollenberg, 2001). Realiasasi
ekspor gaharu Indonesia sejak tahun 1997 sampai dengan bulan September 2001
cenderung menurun yakni dari 328,496 ton (1997), 313,308 ton (1998), 308,186
ton (1999), 144,852 ton (2000), 184,069 ton (2001). Sejak tahun 2000-2002
volume ekspor hanya 30 ton dengan nilai US dollar 600.000 (Ditjen PHKA
Departemen Kehutanan dalam Susila, 2012). Ditambahkan oleh Sumarna (2012)
bahwa Indonesia merupakan negara produsen gaharu terbesar di dunia, hingga
akhir tahun 1990 mampu menghasilkan lebih dari 600 ton / tahun, sejak tahun
2000 produksi terus menurun dan dengan kuota sekitar 300 ton/th hanya
mampu terpenuhi antara 10 - 15 %, bahkan sejak tahun 2004 dengan kuota 50 –
150 ton/th, tidak tercatat adanya data ekspor gaharu dari Indonesia. Selain itu,
gaharu yang telah diekstrak menjadi minyak gaharu, di pasaran Jakarta dapat
mencapai harga hingga Rp. 750.000,-/tolak (1 tolak = 12 cc) (Siran, 2010).
II. METODE PENELITIAN
A. Lokasidan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Stasiun Penelitian Balai Penelitian Kehutanan
Kupang di Bu’at, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah
Selatan,Propinsi Nusa Tenggara Timur.Secara geografis, lokasi penelitian
terletak di 09O 49’ 047" LSdan 124O 15’ 002”BT dengan ketinggian tempat909 m
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diatas permukaan laut.Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2014 pada tanaman
penghasil gaharu umur 6 bulan. Pertanaman tanaman penghasil gaharu tersebut
merupakan materi genetik yang berasal dari 25 pohon induk yang tersebar di
wilayah Nusa Tenggara Timur (Timor, Sumba dan Flores).
B. Bahan dan Alat
Bahan penelitian yang digunakan adalah tanaman penghasil gaharu
jenis Gyrinops versteegii umur 6 bulan setelah tanam. Sementara peralatan yang
digunakan adalah Global Positioning System (GPS), kaliper digital, penggaris 100
cm, tally sheet, alat tulis dan komputer.
C. Metode
Plot penelitian dirancang menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap
Berblok atau Randomized Completely Block Design (RCBD) dengan 25 famili yang
berasal dari populasi Nusa Tenggara Timur, yang diulang 4 blok sebagai ulangan
dan 2 treeplot. Penanaman dilakukan menggunakan jarak tanam 3 x 3 m yang
dilengkapi dengan naungan karena sifatnya yang merupakan semi toleran,
sehingga membutuhkan naungan pada awal pertumbuhannya.
Variabel yang diukur pada penelitian ini antara lain adalah variasi sifat
pertumbuhan berupa tinggi dan diameter tanaman. Pengukuran tinggi tanaman
dilakukan mulai dari batas permukaan tanah hingga pada titik apikal tanaman,
sedangkan diameter tanaman diukur pada ketinggian 10 cm dari permukaan
tanah. Pengukuran diameter tanaman pada ketinggian 10 cm dari permukaan
tanah dilakukan mengingat kondisi tanaman belum mencapai hingga diameter
setinggi dada (dbh/diameter at breast height) (Sumardi, et al., 2014).
D. Analisis Data
Analisis data pertumbuhan tinggi dan diameter dilakukan dengan
menggunakan data individual tanaman dan dihitung menggunakan model
rancangan Randomized Completely Block Design(RCBD). Model linear analisis
varianuntuk variabel tinggi dan diameter tersebut adalah sebagai berikut :
Yijk = µ + Bi + Fj + Bi*Fj + Eijk
dimana :
Yijk
: Pengamatan pada plot ke – k dari famili ke – j dalam blok ke – i
µ
: Rerata umum hasil pengukuran
Bi
: Pengaruh blok ke – i
Fj
: Pengaruh famili ke – j
B*Fij
: Pengaruh interaksi blok ke – i dan famili ke – j
Eijk
: Galat
Uji lanjut menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) akan
dilakukan jika hasil analisis menunjukkan adanya signifikansi antar famili baik
untuk variabel tinggi maupun diameter.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Dari hasil pengukuran terhadap tinggi dan diameter tanaman,kemudian
dilakukan analisis varian untuk mengetahui tingkat signifikansi pada taraf uji 5 %.
Hasil analisis varian disajikan pada tabel 1 untuk pertumbuhan tinggi tanaman
dan tabel 2 untuk pertumbuhan diameter tanaman.
Tabel 1. Uji Anova untuktinggi tanaman pada umur 6 bulan
Sumber

Jumlah Kuadrat

Db
(Df)

Kuadrat
Tengah

F

Sig.

Famili

15977.125

24

665.714

1.840*

.026

Blok

5275.376

3

1758.459

4.859*

.004

Famili * Blok

40105.992

55

729.200

2.015*

.003

Error

24606.895

68

361.866

Total

471641.840
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Keterangan :
* : Berbeda nyata pada taraf pengujian 95 % (α : 0,05) (Significant at level 95% ).
Tabel 1 diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap
pertumbuhan tinggi tanaman penghasil gaharu, begitu juga pertumbuhan famili
dalam blok pengamatan serta interaksinya antara famili dan blok menunjukkan
perbedaan yang signifikan pada taraf uji 5%. Perbedaan signifikan hasil uji Anova
juga dapat diketahui pada variabel pengukuran diameter tanaman, baik pada
sumber variasi famili, blok dan interaksi antara keduanya.
Tabel 2. Uji Anova untuk pertumbuhan diameter tanaman pada umur 6 bulan.
Sumber
Jumlah Kuadrat
Db Kuadrat Tengah
F
Sig.
Famili

191.122

24

7.963

2.076*

.010

Blok

38.235

3

12.745

3.323*

.025

Famili * Blok

396.565

55

7.210

1.880*

.007

Error

260.817

68

3.836

Total
7568.580
151
Keterangan (Remarks) :
* : Berbeda nyata pada taraf pengujian 95 % (α : 0,05) (Significant at level 95% ).
Tabel 2 diketahui bahwa adanya pengaruh yang nyata terhadap
pertumbuhan diameter dalam famili, pertumbuhan diameter antar famili dalam
blok serta interaksi antara blok dengan famili tanaman penghasil gaharu. Untuk
mengetahui perbedaan lebih lanjut mengenai pertumbuhan tanaman antar
famili, maka dilakukan analisis dengan menggunakan DMRT yang dapat dilihat
pada tabel 3.
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Tabel 3. Hasil Uji DMRT untuk tinggi dan diameter pohon pada umur 6 bulan
No
Pohon
Tinggi (cm)
No
Pohon
Diameter (mm)
Induk
6 bulan
Induk
6 bulan
1
14
3,78 a
1
14
28,16 a
2
15
4,41 ab
2
20
31,10 ab
3
20
4,88 abcd
3
15
39,33 abc
4
17
5,34 abcde
4
6
39,33 abc
5
23
5,64 abcdef
5
11
41,16 abcd
6
13
6,02 abcdef
6
18
41,25 abcd
7
24
6,08 abcdef
7
7
41,68 abcd
8
6
6,13 abcdef
8
17
42,00 abcd
9
3
6,14 abcdef
9
13
43,37 abcd
10
19
6,21 abcdef
10
23
44,00 abcd
11
11
6,24 abcdef
11
19
44,93 abcd
12
18
6,27 abcdef
12
25
47,75 abcd
13
7
6,27 abcdef
13
3
50,28 abcd
14
25
6,58 abcdef
14
10
50,67 abcd
15
21
6,66 abcdef
15
21
53,80 abcd
16
12
6,91 bcdef
16
12
54,16 abcd
17
4
6,95 bcdef
17
24
56,08 abcd
18
10
7,40 cdef
18
2
56,78 abcd
19
9
7,57 cdef
19
9
58,18 bcd
20
2
7,74 cdef
20
1
59,75 bcd
21
22
7,86 def
21
4
61,42 cd
22
1
7,88 def
22
16
62,07 cd
23
16
8,05 def
23
8
66,25 cd
24
5
8,59 ef
24
5
68,81 d
25
8
8,80 f
25
22
69,75 d
Keterangan : huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 %
Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada
variabel tinggi dan diameter tanaman penghasil gaharu pada umur 6 bulan.
Rangking tertinggi pada variabel tinggi berada pada pohon induk dengan nomor
22 (69,750 cm), 5 (68,813 cm) dan 8 (66,250 cm), sedangkan pada variabel
diameter, rangking tertinggi terdapat pada nomor pohon induk 8 (8,800 mm), 5
(8,590 mm), dan 16 (8,054 mm). Namun demikian, urutan rangking pohon pada
variabel tinggi belum berbanding lurus dengan variabel diameternya. Pada
variabel tinggi pohon, famili 22 merupakan yang tertinggi, akan tetapi tidak pada
variabel diameter. Sedangkan, beberapa famili pada nomor 5, 8 dan 16
mengelompok pada rangking pertumbuhan tertinggi, dan tidak terpisah baik
pada variabel tinggi maupun diameter. Sedangkan tanaman dengan nomor
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famili 14, 15 dan 20 mengelompok pada rangking pertumbuhan terendah untuk
variabel tinggi tanaman dan diameter tanaman, masing masing dengan nilai
28,16 cm, 39,33 cm dan 31,10 cm untuk tinggi tanaman serta 3,78 mm, 4,41 mm
dan 4,88 mm untuk diameter tanaman.
B. Pembahasan
Suatu jenis pohon yang memiliki daerah penyebaran alami yang luas akan
memiliki keragaman geografis yang menyebabkan suatu jenis pohon tersebut
dapat dipisahkan rnenjadi sub populasi-sub populasi yang berbeda yang dikenal
dengan ras-ras geografis (Yudohartono, 2012). Tanaman penghasil gaharu
memiliki persebaran yang cukup luas untuk daerah NTT, terutama di tiga pulau
besar seperti Pulau Sumba, Timor dan Flores, lebih lanjut, untuk persebaran di
pulau Sumba dan Timor dijumpai terbatas hanya dibeberapa lokasi saja, namun
di Pulau Flores, tanaman penghasil gaharu lebih mudah dijumpai mulai dari Kab.
Manggarai Barat hingga Kab. Sikka.
Keragaman atau variasi suatu sifat pada suatu jenis pohon dapat terjadi
antar spesies, antar daerah geografis atau provenan, antar tegakan, antar
tempat tumbuh, antar individu dan keragaman di dalam individu (Yudohartono,
2012). Hasil pengukuran terhadap tanaman penghasil gaharu berumur 6 bulan
setelah penanaman menunjukkan bahwa variabel tinggi dan diameter tanaman
penghasil gaharu populasi NTT menunjukkan adanya variasi pada tiap famili.
Pertumbuhan tinggi terbaik dicapai oleh tanaman dengan nomor famili 22
dengan tinggi 69,75 cm, namun demikian, pada variabel diameter, nomor famili
22 tidak tergolong pada pertumbuhan terbaik karena masuk pada posisi
rangking 4, namun demikian terdapat tiga nomor famili terbaik pada variabel
tinggi dan diameter, yaitu famili dengan nomor 5 (68,81 cm), 8 (66,25) dan 16
(62,07 cm) untuk tinggi dan 8 (8,80 mm), 5 (8,59 mm) dan 16 (8,05 mm) untuk
diameter. Di lain pihak, pertumbuhan terendah terdapat pada tanaman dengan
nomor famili 14 (28,16 cm), 20 (31,10 cm) dan 15 (39,33 cm) untuk pertumbuhan
meninggi dan pertumbuhan diameter terendah ada pada nomor famili 14 (3,78
mm), 15 (4,41 mm) dan 20 (4,88 mm). Selain itu, berdasarkan hasil uji Duncan
bahwa ketiga nomor famili tersebut menunjukkan pola konsistensi dalam satu
kelompok pada variabel tinggi dan diameter baik untuk nilai tertinggi (8, 5 dan
16) maupun nilai terendah (nomor famili 14, 15 dan 20).Pertumbuhan suatu
tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor baik pengaruh dari faktor internal
tanaman itu sendiri maupun dari faktor eksternal tempat suatu tanaman. Zobel
dan Talbert (1984) dalam Setiadi (2010) menyatakan bahwa keragaman sifat
pohon diantara individu pohon dipengaruhi oleh sifat genetik, karena familifamili yang diuji tersebut berasal dari berbagai individu pohon induk maka
keragaman genetiknya sangat tinggi.
Perbedaan variasi yang muncul tersebut juga dapat diakibatkan karena
adanya perbedaan karakteristik tempat tumbuh pada tiap-tiap pohon induk.
Materi genetik populasi NTT yang terdiri dari provenans Pulau Sumba, Timor dan
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Flores memiliki karakteristik tempat tumbuh maupun syarat tumbuh yang
berbeda-beda sehingga hal ini diduga memberikan pengaruh terhadap sifat
pertumbuhan yang tercermin pada sifat tinggi dan diameter keturunannya.
Secara umum, tempat tumbuh di pulau Sumba dan Timor memiliki curah hujan
yang lebih rendah dibandingkan pulau flores, kemudian kondisi tanah yang
kurang subur, sedangkan Pulau Flores dengan adanya aktivitas vulkanik dan
curah hujan yang lebih tinggi sehingga memiliki kondisi yang khas. Yudohartono
(2013) melaporkan bahwa munculnya variasi sifat tinggi, diameter dan
kekokohan semai dari spesies jabon yang berasal dari dua provenan yaitu Ogan
Ilir dan Lombok Barat diduga diakibatkan adanya perbedaan kondisi geografis,
habitat dan kondisi tempat tumbuh antara kedua provenan pada setiap pohon
induk/famili dalam provenan yang bervariasi. Secara geografis, provenan yang
terpisah dengan jarak yang jauh serta adanya perbedaan habitat dapat
menyebabkan terjadinya adaptasi lokal. Susanto (2010) juga melaporkan bahwa
ulin (Eusyderoxilon zwageri) yang berasal dari provenans yang berbeda
menunjukkan adanya keragaman pertumbuhan, yaitu populasi Semboja-Kaltim
mempunyai pertumbuhan yang paling lambat dibandingkan dengan Durian
Luncuk-Jambi, Belitung-Bangka, dan Sanggau-Kalbar. Beberapa penelitian lain
terkait dengan perbedaan asal materi genetik yang memberikan pengaruh
terhadap variasi pertumbuhan yaitu Tectona grandis (Adinugraha, et al. 2013)
danToona sinensis (Haryjanto. 2013).
Materi genetik yang berasal dari lokasi yang berbeda dengan kondisi
geografis yang berbeda pula, akan menunjukkan respon pertumbuhan saat
dilakukan penanaman pada lokasi yang sama, baik perbedaan respon dalam
pertumbuhan meninggi maupun pertumbuhan diameter. Variasi geografis yang
ada menjadi faktor penting atau berperan terhadap karakteristik tanaman hutan
yang terkait dengan kemampuan bertahan hidup dan adaptabilitas
(Yudohartono, 2013b).
Variasi pertumbuhan yang ditunjukkan oleh tanaman penghasil gaharu ini
terbatas pada umur 6 bulan. Terdapat kemungkinan terjadinya perubahan pola
pertumbuhan dimana famili dengan perumbuhan kurang baik akan menjadi lebih
baik pada umur 1-5 tahun mendatang.Oleh karena itu, pengamatan terhadap
pertumbuhan anaman penghasil gaharu secara berkala perlu dilakukan.
IV. KESIMPULAN
1.

2.

Bahwa perbedaan kondisi geografis asal pohon induk, memberikan
perbedaan pertumbuhan pada keturunannya yang diketahui dari adanya
variasi pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman penghasil gaharu.
Pertumbuhan terbaik tanaman penghasil gaharu diperoleh tanaman dengan
nomor famili 22 (69,75 cm), 5 (68,81 cm) dan 8 (66,25 cm) untuk
pertumbuhan tinggi, serta nomor 8 (8,80 mm), 5 (8,59 mm) dan 16 (8,05
mm) untuk pertumbuhan diameter.
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PROGRAM KERJA DAN KEBUTUHAN RISET, DIKLAT DAN PENYULUHAN DALAM
PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

DISAMPAIKAN OLEH

Ir. BEN POLO MAING
(Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT)

PEMBANGUNAN KEHUTANAN

• TUJUAN UMUM : KESEJAHTERAAN MASYAARAKAT.
• SASARAN : HUTAN BERFUNGSI SECARA OPTIMAL
(FUNGSI PRODUKSI, LINDUNG DAN KONSERVASI).
• INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN ADALAH :
1. MENINGKATNYA PENUTUPAN HUTAN
2. MENINGKATNYA POTENSI HUTAN
3. MENURUNNYA KERUSAKAN HUTAN
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PEMETAAN PERAN
KELEMBAGAAN KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN
PEMANGKU KAWASAN
Dinas
Prop

KPH/
Dishut Kab

Balai
KSDA

Taman
Nasional

“ HUTAN
BERFUNGSI
OPTIMAL”
BPKH
BP DAS

Institusi
Penyulahan

Litbang

Diklat

PENDUKUNG

SINERGISITAS PENELITI, WIDYAISWARA DAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM DESIMINASI
INFORMASI GUNA MENDDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI
NUSA TENGGARA TIMUR

LITI

WI

(Sinergi)

PEMBANGUNAN
LHK
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LUH

PERAN TIWILUH
• PERAN DINAS KEHUTANAN ADALAH PENGELOLAAN KAWASAN
HUTAN PRODUKSI DAN LINGDUNG.
• PERAN LITBANG ADALAH MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN
BERSAMA PEMBANGUNAN KEHUTANAN DENGAN MENYEDIAKAN
KEBUTUHAN IPTEK KEHUTANAN.
• PERAN DIKLAT ADALAH MENDUKUNG PENCAPAIAN BERSAMA
DENGAN PENGEMBANBANGAN SDM KEHUTANAN YANG
BERKOPETENSI.
• PERAN PENYULUH ADALAH TRANSFER IPTEK KEHUTANAN.
• DESIMINASI : TAHU INFORMASI, TIMBUL KESADARAN, MENERIMA ,
MEMANFAATKAN.

DESIMINASI INFORMASI KEHUTANAN

DUKLAT

LITBANG

PENYULUH

Peningkatan
Kualitas dan
kompetensi
SDM

PAKET
IPTEK
Permasala
han/kebut
han iptek

Mengsukseskan
program Dinas
Kebutuahn SDM
( Kualitas dan
kompetensii)
Info Program
dan Kegiatan

DINAS
(Rencana, kebijakan,
keputusan,
program,kegiatan)
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“

Kata Kunci dari Visi
• Fungsi hutan yang optimal, mencerminkan bahwa kawasan hutan
berfungsi secara baik dan berkelanjutan dari aspek ekonomi untuk
sumber/peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah serta dari
aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan sektor lainnya;.
• Potensi Tanaman Cendana, merupakan spesies tanaman endemik NTT
yang memiliki keunggulan komparatif dan bernilai ekonomi tinggi.
• Kesejahteraan, mencerminkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya
untuk keberadaan hutan itu sendiri, tetapi diarahkan untuk
memperbaiki dan meningkatkan mutu hidup NTT.
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1. MEMANTAPKAN KAWASAN HUTAN SERTA KETERSEDIAAN DATA
DAN INFORMASI KEHUTANAN.
2. MENDORONG PENGELOLAAN DAN MENDAYAGUNAKAN
SUMBERDAYA HUTAN SESUAI DENGAN POTENSI ATAU DAYA
DUKUNGNYA.
3. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM.
4. MENINGKATKAN UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAN
UPAYA PENGELOLAAN DAS DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS).
5. MENGEMBANGKAN POTENSI HASIL HUTAN UNGGULAN LOKAL
/SPESIFIK DAERAH YANG MEMILIKI DAYA SAING DAN BERNILAI
TINGGI

1. Meningkatkan kepastian kawasan hutan
2. Mengoptimalkan pengelolaan hutan;
3. Meningkatkan potensi tanaman cendana dan
tanaman unggulan lainnya;
4. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan
menetertibkan peredaran hasil hutan;
5. Mengoptimalkan kondisi, fungsi dan daya
dukung daerah aliran sungai (DAS);
6. Perbaikan sistem basis data kehutanan
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1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN MELALUI REVIEW KAWASAN HUTAN DAN SOSIALISASI
HASIL REVIEW KAWASAN HUTAN.
2. MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLAN KEHUTANAN
TINGKAT TAPAK;
3. MEMBANGUN KEMITRAN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN DALAM
RANGKA PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN;
4. MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN HASIL
HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU;
5. MENDORONG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI SKEMA
PEMBERDAYAN (HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN DESA DAN HUTAN TANAMAN
RAKYAT);
6. MENGEMBANGKAN POTENSI TANAMAN CENDANA RAKYAT MELALUI SKEMA
KEMITRAAN;
7. PENINGKATAN POTENSI TANAMAN CENDANA DI KAWASAN HUTAN DALAM KERANGKA
MENJAMIN KETERSEDIAAN BENIH DAN MEMBANGUN POTENSI PAD DALAM JANGKA
PANJANG;
8. MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN PARA PIHAK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAS;

1. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (vegetatif, mekanis)
2. PENGEMBANGAN POTENSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (Cendana,
gaharu, seedlak, madu );
3. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (ilegal logging,
perambahan, kebakaran)
4. TATA BATAS (klaim kawasan hutan);
5. SKEMA PEMBERDAYAAN DI KAWASAN HUTAN (HKm, HD, HTR)
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1. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KPH.
2. PENGEMBAANGAN SDM APARATUR DALAM KERANGKA
OPERASIONAL KPH DAN ILEETASI UU 23.

KEBUTUHAN RISET, DIKLAT DAN PENYULUHAN
A. RISERT

No. Permaslahan/Perihal

1.
2.
3.
4.

Kalender Musim VS Kalender Anggaran
Silvikultur Cendana (daur teknis panjang,
kegagalan tanamn muda, dll)
Demplot hasil penelitian silvikultur (Gaharu,
cendana)
Diseminasi Hasil Penelitian (tahu informasi,
sadar, terima, memanfaatkan)
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B. DIKLAT

No. Permaslahan/Perihal

1.
2.
3.
4.

Ketersediaan SDM di daerah dengan Paradigma
KPH
Diklat calon Ka KPH lebih dari 2 orang per
Kabupaten,
Managemen usaha dalam pengelolaan hutan;
Inventarisasi dan pemetaan potensi secara
digital;

C. PENYULUHAN

No. Permaslahan/Perihal

1.

2.

3.
4.
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Peran Penyuluh dalam mendukung program
Lembaga (menguasai program dan kegiatan
baik teknis maupun konseptual).
Bagaimana menjadikan Penyuluh Kehutanan
sebagai jabatan fungsional yang menarik
(tunjangan kinerja, peluang pengumpulan
angka krdit tersedia dan mudah.
Penguasaan metodelogi penyuluhan dan
kemampuan berkomunikasi dan bersosiaalisasi.
Kelembagaan penyuluhan kehutaan di daerah,
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PERMASALAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PENYULUHAN KEHUTANAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/
Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

DI TINGKAT PROVINSI
 Sekretariat Bakorluh Ex Officio BKPP NTT
 Komisi Penyuluhan Provinsi NTT
DITINGKAT KABUPATEN/KOTA
 18 Kabupaten/Kota berbentuk Kelembagaan Campuran/ BKPP
 2 Kabupaten Kelembagaan sesuai UU atau BP4K (sumba Timur
dan Kupang)
 2 Kabupaten masih bergabung dengan Dinas Pertanian (Sabu
Raijua dan Malaka)
 Komisi Penyuluhan masih 8 Kabupaten belum ada (Kupang,
 TTS, TTU, Matim, Mabar, Sumteng, Sabu & Malaka)
DITINGKAT KECAMATAN/ (BP3K)
 Dari 306 Kecamatan, masih 64 Kecamatan belum ada fisik bangunan
 221 Kecamatan fisik bangunan baik, tetapi sarana masih terbatas
 23 Kecamatan Ada fisik bangunan tetapi dalam keadaan rusak
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1. Kelompoktani

= 21.636 Poktan (termasuk Kelompoktani
Hutan/KTH)

Kelas Pemula

= 18.122 Poktan (83,76 %)

Kelas Lanjut

=

3.499 Poktan (16,17 %)

Kelas Madya

=

249 Poktan (1,15 %)

Kelas Utama

=

12 Poktan (Sikka & Manggarai)

2. Gabungan Kelompoktani = dari 3.369 Desa/Kelurahan di NTT
sudah ditumbuhkan 2.385 Gapoktan (70,79 %).

1.

Penyuluh Pertanian PNS

: 1.185 orang

2.

Penyuluh THL-TB

:

3.

Penyuluh Honorer/CPNS
Jumlah

: 186 orang
: 2.245 orang

*
*

874 orang

Penyuluh Kehutanan PNS

* Penyuluh

Perikanan

:

123 orang

PNS/ :

81 orang

:

38 orang

CPNS
* PPTK (Perikanan)

Penyuluh Swadaya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
masih dilakukan pendataan dan proses penumbuhan.
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1.

2.
3.
4.
5.

Pola Pendampingan Penyuluh Kehutanan
adalah satu Kecamatan didampingi oleh 3
orang penyuluh kehutanan PNS.
Provinsi NTT ada 306 Kecamatan berarti
idealnya didampingi oleh 918 orang
penyuluh.
Kondisi sekarang 306 Kecamatan di dampingi
oleh 123 penyuluh Kehutanan PNS.
Hal ini berarti masih kekurangan penyuluh
kehutanan PNS sebanyak 795.
Pada sisi lain penumbuhan Penyuluh
Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
sebagai pendamping penyuluh kehutanan
PNS masih belum intensif.

ASPEK KETENAGAAN
1. Belum
semua
penyuluh
kehutanan
berkedudukan di SKPD yang menangani
Penyuluhan Kabupaten dan BP3K.
2. Belum
semua
program/kegiatan
pembangunan kehutanan di dampingi oleh
penyuluh kehutanan.
3. Jumlah Penyuluh kehutanan PNS masih
terbatas.
4. Terbatasnya formasi CPNSD untuk penyuluh
kehutanan.
5. CPNS/PNS belum semua mengikuti Dilkat
Dasar Penyuluh Kehutanan.
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LANJUTAN ASPEK KETENAGAAN
1. Penyuluh masih terus
dialihkan ke
strutural.
2. Penyuluh yang akan memasuki usian
pensiun cukup banyak.
3. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat
belum ditumbuh kembangkan secara
intensif.
4. Kemitraan dengan penyuluh swasta bidang
kehutanan masih terbatas.
5. Dukungan
peningkatan
kompetensi
penyuluh kehutanan masih terbatas.

ASPEK KELEMBAGAAN
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Belum semua Kecamatan memiliki Balai Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).
Masih ada BP3K yang dalam keadaan rusak.
Sarana-prasarana
pendukung
untuk
penyuluhan
kehutanan di BP3K masih terbatas.
Kelompok Tani Hutan (KTH) belum terdata dengan baik
dan kelas kemampuannya masih didominasi kelas
pemula dan atau non kelas.
Metode dan dukungan pendampingan yang dilakukan
penyuluh kehutanan terhadap Kelompok Tani Hutan
dilapangan masih belum intensif dan kontinyu.
Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa Kehutanan masih
terbatas.
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ASPEK KOORDINASI
1.

2.

3.

4.

Keperpaduan
penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum
berjalan secara baik.
Programa penyuluhan kehutanan pada tingkat
Kabupaten/Kota dan Kecamatan belum semua
menyusun dan dijadikan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan secara
terpadu.
Koordinasi penyuluhan kehutanan pada tingkat
Provinsi masih belum mendapat perhatian secara
intensif.
Koordinasi penyuluhan kehutanan pada tingkat
Kabupaten/Kota pada umumnya masih belum
berjalan.

ASPEK SARANA-PRASARANA DAN PEMBIAYAAN
1. Sarana-parasarana penyuluhan kehutanan di
BP4K/BKPP Kabupaen/Kota masih terbatas.
2. Sarana-parasarana penyuluhan kehutanan di
BP3K Kecamatan masih terbatas.
3. Pengadaan
sarana-prasarana
penyuluhan
kehutanan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
belum
semua
diserahkan
kepada
kelembagaan/SKPD
yang
menangani
penyuluhan.
4. Penataan dan pemanfaatan sarana-prasarana
untuk operasional penyuluhan kehutanan masih
belum semua berjalan.

112

LANJUTAN ASPEK
SARANA-PRASARANA DAN
PEMBIAYAAN
1. Dukungan Dana Dekonsentrasi penyuluhan
kehutanan masih terbatas sehingga belum dapat
menjangkau semua Kabupaten/Kota se-NTT.
2. Dukungan APBD Provinsi NTT untuk penyuluhan
kehutanan masih terbatas jumlah dan keragaan
kegiatannya.
3. Dukungan
APBD
Kab/Kota
NTT
untuk
penyuluhan kehutanan masih terbatas jumlah
dan keragaan kegiatannya.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyuluhan
kehutanan, alokasi masihnya masih terbatas.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENYULUHAN DI NTT

Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan
berdasarkan
programa
penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan ;
2. Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
pelaku utama dan pelaku usaha;
3. Pemantapan
kelembagaan
penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan di
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pengembangan
Balai
Penyuluhan
Kecamatan (BP3K) pada setiap Kecamatan;
1.
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KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENYULUHAN DI NTT
5.

6.
7.
8.
9.

Pengembangan Pos Penyuluhan pada setiap
Desa/Kelurahan;
Pengembangan kelembagaan penyuluhan
Swadaya
dan
Kemitraan
dengan
Kelembagaan Penyuluhan Swasta;
penyuluh
Pengembangan
Penempatan
kehutanan PNS satu kecamatan tiga orang
penyuluh.
Peningkatan
profesionalisme
Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Pemberdayaan pelaku utama dan pelaku
usaha.

KEGIATAN
PENYULUHAN
KEHUTANAN DI NTT
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RAPAT KOORDINASI PENYULUHAN TINGKAT PROVINSI
NTT SETIAP 3 (TIGA) BULAN
RAPAT KOORDINASI/TEKNIS PENYULUHAN PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA 2 (DUA )KALI DALAM
SETAHUN.
FASILITASI
PENYUSUNAN
DAN
OPERASIONAL
PROGRAMA PENYULUHAN DAN RENCANA KERJA
TAHUNAN PENYULUH (RKTP).
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) UNTUK
PENYULUH KEHUTANAN CPNS DAN PNS SELAMA 12
BULAN.

KEGIATAN
PENYULUHAN
KEHUTANAN DI NTT








LOMBA WANA LESTARI UNTUK PENGHARGAAN
BERPRESTASI UNTUK PENYULUH PNS, PKSM, KTH
DAN DESA PEDULI HUTAN
PENYUSUNAN STATISTIK PENYULUHAN KEHUTANAN
TINGKAT PROVINSI
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KELAS KELOMPOK
TANI HUTAN DARI PEMUA KE MADYA
PELAKSANAAN TEMU KARYA PENYULUHAN UNTUK
MENUNJANG PENINGKATAN KAPASITAS PARA
PENYULUH
PELAPORAN KINERJA PENYULUH KEHUTANAN
BULANAN, SEMESTER DAN TAHUNAN.

16
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PROGRAM KERJA DAN KEBUTUHAN PENELITIAN, DIKLAT
DAN PENYULUHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DI NTT
Oleh : Balai Besar KSDA NTT

Disampaikan pada Diskusi Ilmiah dengan tema
“Sinergitas Peneliti, Widyaswara dan Penyuluh
Kehutanan dalam Diseminasi Informasi guna Mendukung
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di NTT”

Drs.Tamen Sitorus, M.Sc
Balai Besar KSDA NTT
Jln. SK. Lerik No.1 – Kupang , NTT
Tel/Fax: (0380) 832211 - 825318
email
: bbksda_ntt@yahoo.co.id
.

Tanggal 8 Desember 2015

Sekilas tentang BBKSDA NTT
•

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara
Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
Secara administrasi pemerintahan wilayah kerja Balai Besar KSDA NTT
masuk dalam 10 Kabupaten dan 1 Kota, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

28 kawasan Konservasi (221.772,29 Ha)

116

8 kawasan fungsi Cagar
Alam (30.646,44 Ha)

Taman Wisata Alam
sebanyak 12 kawasan
(167.568,97 Ha)

6 fungsi Suaka Margasatwa
(12.465,95 Ha)

2 kawasan fungsi Taman
Buru (3.562,64 Ha)

Distribusi kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA NTT

Permenhut No. : P. 02/Menhut-II/2007, Ttg Organisasi dan Tata Kerja UPT KSDA

Tugas :
Penyelenggaraan KSDAH & E dan pengelolaan kawasan CA, SM, TWA, dan TB,
koordinasi teknis pengelolaan Tahura dan Hutan Lindung serta konservasi TSL di
luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Fungsi:
1. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan & evaluasi
pengelolaan kwsn CA, SM, TWA, & TB, serta konservasi TSL di dlm dan di
luar KK;
2. Pengelolaan kawasan CA, SM, TWA, dan TB, serta konservasi TSL di dalam
dan di luar KK;
3. Koordinasi teknis pengelolaan Tahura dan Hutan Lindung;
4. Penyidikan, perlindungan & pamhut, hasil hutan & TSL di dlm & di luar KK;
5. Pengendalian kebakaran hutan;
6. Promosi, informasi KSDAH & Ekosistem;
7. Pengembangan Bina Cinta Alam serta penyuluhan KSDAH & Ekosistem;
8. Kerja sama pengembangan KSDAH & E serta pengembangan kemitraan;
9. Pemberdayaan masyarakat sekitar KK;
10. Pengembangan dan pemanfaatan Jasling dan pariwisata alam;
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Sistem manajemen data

• Optimalisasi data dan informasi yang
berumber
unit
dari
resort
sebagai
pengelolaan terkecil dan ujung tombak di
tingkat lapangan
TUJUAN

• Mewujudkan
pengelolaan
kawasan
konservasi yang efektif dan efesien.

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Perlindungan Hutan
1. Review Zonasi & Blok Kawasan
Konservasi
2. Konservasi jenis satwa liar yang
dilindungi (penyu, komodo, burung
paruh bengkok, rusa, dll)
3. Pembinaan habitat dan populasi
4. Restorasi genetika species Kunci
5. Pengamanan hutan &
pengendalian kebakaran hutan
6. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan (promosi,
peningkatan jasa lingkungan)
7. Pembinaan kelompok binaan sekitar kawasan, (Generasi
Muda, Pramuka Saka Wanabakti, Kader Konservasi & Bina
Cinta Alam)
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Htn. Jati

Perladangan
Liar
Longsor

Htn. Alam

MEMOTRET KAWASAN MENYUSUN TIPOLOGI RESORT
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KEBUTUHAN PENELITIAN

Identifikasi dan inventarisasi jenis
flora fauna

Penelitian habitat satwa liar

Penelitian Pola sebaran jenis flora
fauna

Perilaku Satwa Liar

Identifikasi jenis tumbuhan obat
di kawasan konservasi

Konflik Satwa dengan Manusia

Perburuan satwa mangsa
terhadap Satwa Komodo

Pengaruh Kebakaran terhadap
Hidupan Satwa Liar

KEBUTUHAN PENYULUHAN

•

Adapun penyuluhan yang perlu dalam pembangunan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan di NTT antara lain:

Pemberdayaan masyarakat
di sekitar Kawasan
Konservasi

Penyuluhan terkait
pengelolaan HHBK

Penyuluhan terkait budidaya
Cendana
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Konsep
Kolaborasi
Pengelolaan (Tiga
Pilar)

Penelitian Sponge

DATA dan
INFORMASI
LAPANGAN

WRU

Ekspedisi Komodo

Penyelesaian persoalan kelola kawasan berbasis tiga pilar ; pemerintah, agama dan budaya
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Ekspedisi Sebaran Populasi Biawak Komodo Flores
UMPAN GANTUNG

KAMERA 1
KAMERA 2

KOTAK UMPAN
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DISKUSI ILMIAH
SINERGISITAS PENELITI, WIDYAISWARA, DAN PENYULUH
KEHUTANAN DALAM DISEMINASI INFORMASI GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DI NTT
Balai Penelitian Kehutanan Kupang
Tanggal

: 8 Desember 2015

Tempat

: Hotel IMA KUPANG

Jam

: 10.00 WITA- selesai.

Sesi

: Pertama

Moderator

: Dr. S. Agung Sri Rahardjo

Notulen

: Frida Pramukawati Inangsih

Pemakalah

:

1.



Program Kerja dan Kebutuhan Riset, Diklat dan Penyuluhan dalam
Pembangunan Kehutanan di NTT oleh Kadis Kehutanan Prov NTT.
Pemaparan oleh pemakalah.
Tanya – Jawab :

1. P. Ginting, BDK Kupang
 Saran : memberikan informasi data tentang hutan produksi dan agar
peneliti bisa meneliti lebih lanjut
 Saran : Mengharumkan cendana di NTT, kalau bisa dinas prov membuat
demplot tentang pengembangan Cendana di kabupaten yang tidak
terlalu luas tetapi harus hidup Cendana tersebut.
Jawab : demplot cendana ada 2 pendekatan potensi gerakan menanam
dari keluarga dan lembaga-lembaga keagamaan.Gerakan cendana dari
pelajar.
2. B Ita, WI dari Balai Diklat Prov NTT.
 Intervensi DAS sejauh mana? Karena masih banyak penduduk tinggal
sekitar sungai
Jawab : dalam intervensi kehutanan tidak menangani langsung hal
seperti itu. Penertiban biasanya dilakukan oleh Satpol PP.
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3.


P Gerson, BPK Kupang.
Sebagus apapun hasil riset, hasil diklat kalau tidak dibutuhkan
masyarakat berarti tidak berarti.
Jawab : Hasil riset (ilmiah) kalau hanya selesai sebagai Paket hasil ilmiah
dan tidak ada penyampaian di lapangan berarti belum bersinergi.
Kelemahannya menurut saya (Kadis) adalah membaca paket- paket hasil
penelitian masih jarang dilakukan masyarakat, lebih mudah mendengar
dari pada membaca. Paket riset yang dimaksud adalah hasil diseminasi
keseluruhan sehingga mampu dipahami masyarakat.
 Kayu hasilnya hanya beberapa persen di NTT, dimana keberadaan kita
saat ini?
Jawab : mari sama- sama merenungkan bagaimana posisi kita. Sehingga
mampu berbenah.
4. P. Darius, Penyuluh kehutanan dari TTU
 Arah kebijakannya untuk dinas kehutanan bagaimana?
Jawab : Untuk urusan kehutanan di kabupaten menjadi urusan provinsi.
Jadi namanya untuk kehutanan di kabupaten menjadi Cabang dinas.
Pekerjaan besar untuk menata kembali Kehutanan.
 Saran : Sebaiknya forum seperti ini dilaksanakan berkala
 Media mana yang bisa disampaikan di daerah
5. Badan diklat Prov, B. Nathalia
 Masukan sejauh mana evaluasi dinas kehutanan terhadap penyuluh di
kecamatan dan di desa se NTT?
 Sebenarnya penyuluh kehutanan itu berdomisili dimana?
Jawab : Penyuluh dahulu namanya Petugas lapangan penghijauan, petugas
cekdam. Perubahan menjadi penyuluh dll ini tidak ada pendampingan
yang berbicara komprehensif tentang kehutanan.
 Jaminan fasilitas rumah dsb untuk penyuluh kehutanan di kecamatan.
2.


1.
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Permasalahan dan program kegiatan penyuluhan Kehutanan di Prov
NTT Oleh kepala Sekretariat Bakorluh.
Pemaparan oleh pemakalah
Tanya- Jawab
P Ginting, BDK Kupang
Jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah desa. Sebaiknya dibagi
rata sehingga mampu menguasai 2 desa dengan 1 penyuluh.



Jawab : Banyak penyuluh yang pindah menjadi non struktural. Jadi
jumlah penyuluh bukan makin banyak tetapi makin sedikit jumlah
penyuluh.
Untuk penyuluh kebanyakan tinggal di kota, sebaiknya di bagi berapa
penyuluh pemula, berapa penyuluh madya?

2.


P. Gerson, BPK Kupang
Masyarakat kita memiliki pendekatan spesifik sesuai karakter mereka.




Program Kerja dan Kebutuhan Riset, Diklat dan Penyuluhan dalam
Pelaksanaan Program Konservasi SDA di NTT oleh Balai Besar KSDA
Kupang
Pemaparan oleh pemakalah
Tanya- Jawab

3.

1.


P. Gerson, BPK Kupang
Data estimasi fungsi hutan, kelemahan di kita seolah-olah kawasan
produksi untuk produksi, dll. Seharusnya kawasan itu mempunyai
fungsi-fungsi untuk masyarakat sekitar, tetapi kenyatannya hutan
sebagai sumber petaka masyarakat.
• Biodiversitas hanya sebatas menjaga (polisi hutan) , selama ini
eksplorasi di hutan masih sebatas itu saja?
Jawab : Kami membutuhkan forum untuk membahas biodiversitas ini, mari
sama- sama berbenah tentang menjaga biodiversitas ini.
2. Kira-kira kiat apa yang harus dilakukan ke depan agar masyarakat dapat
memanfaatkan hutan, seperti pengambilan kayu untuk kayu bakar.
Jawab : Tugas kita bersama untuk mensosialisasikan tentang hal itu ke
masyarakat.
4.



Progress Kegiatan FKPWPK NTT oleh Ketua FKPWPK NTT
Pemaparan oleh pemakalah
Tanya -Jawab

1. P. Ginting, BDK Kupang
 Sebaiknya struktur organisasi di masukkan semua jadi tahu siapa saja
dan mengenal
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Sesi

: Kedua

Moderator

: Ir. Sigit Prabawa, M.Sc

Notulen

: Ir. Ida Rachmawati, M.Sc

Materi:
1.

Kura-kura leher ular olehP.Kayat

Tanya jawab:
1.

P Ginting BDK bgmn dgn kura2 leher ular , tentang peluang dan
tantangan kedepannya ?

Jawab :.peluang kedepan akan melakukan kegiatan pelepas liaran dan
penangkaran. Kemudian berikutnya akan melakukan pemberdayaan
penangkaran di masyarakat.
2.

Kajian perkembangan produksi madu hutan di kawasan hutan diklat
Sisimeni Sanam olehBudi Z Mooy.

Tanya jawab:
1.

pertanyaan ibu ..dr diklat Kupang . sangat prihatin apa yang
disampaikan pemakalah bahwakenapahanya ada 1 orang saja yg bisa
naik pohon utk mendptkan madu tsb. Tolong agar p budi menjelaskan.

Jawab: hal ini dikarenakan sulitnya proses pemanjatan s/d mendapatkan madu
apalagi dengan kondisi yang gelap/tanpa ada sinar dan dengan pengasapan
maka hal ini yg membuat orang lain tidak adakeberanian untuk memanjat pohon
yang menghasilkan madu tsb. Sehingga sangat terbatas keberanian dr orang2 yg
akan belajar untuk memanen madu pd pohon tsb
3.

Hama penyakit cendana oleh P Hery Kurniawan

Tanya jawab :
P Ginting BDKtentang hama kutu sisik ,sejauh ini dampak besarnya setelah di
lapangan bagaimana ?
Jawab: sejauh ini dampak dilapangan terhadap pohon cendana yang terserang
hama kutu sisik dipastikan pohon tsb akan mati.
4.

Pengelolaan potensi hutan mangrove di wilayah pantai utara Kab. Timor
Tengah Utara
oleh Hilarius Pureklolong (Dinas Kehutanan TTU).
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Tanya jawab:
1.

Ibu Loreta (BDK Kupang). Mangrove bagian dari pantai, ingin
meluruskan ttg pembagian mangrove sejati dan pendukung. Mangrove
dibagi 2 klas yaitu minor (pendukung) dan mayor (sejati). Adanya
metode parit dalam tambak. Hutan mangrove mrpkan tambak yg paling
besar , dan tdk saling menguntungkan thd lingkungan krn pd saat m
kering, maka tambak tsb akan kering. Oleh karena itu perlu dipikirkan
khususnya bagi para peneliti bagaimana sehingga pada musim kering
tambak tidak mengalami kekeringan juga.

2.

Dari ibu Badan diklat Kupang. Utk perkembangan magrove
penyampaian dan isinya bagus krn ada nilai fisik ,biologi, dan
ekonomisnya, tp bgmn dg keadaan, kondisi masyarakat yg ada disekitar
mangrove ?

3.

Penanya dari bpk koperasi, tentang penyampaian makalah bpk Hilari yg
komplit , ada gambar2nya yang lengkap dan cara penyampaian yg
menarik. Sarannya agar pemanfaatan sumber daya disesuaikan dgn
lingkungan. Mangrove utk kehidupan manusia shg dpt dipelihara. Kmd
bgmn dampak dari petani yang dibina ?
Jawab: petani yang dibina dan masyarakat yang ada di sekitar mangrove
pada intinya telah terdapat perubahan secara significan.

Sesi

: Ketiga

Moderator

: Budi Zetmoy

Notulen

: Abdul Malik

Materi

:

1.

Kebijakan Pengelolaan Cendana Pasca UU 23/2014 oleh Dr. Agung Sri
Raharjo

2.

Peran Widyaiswara dalam penyelenggaraan diklat PNS Loretha Sanda

3.

Pemanfaatan Teknologi GPS dan GIS dalam Mendukung Kegiatan
Penelitian dan Penyuluhan Heru Budi Santoso

TANYA JAWAB
1.

Teroci, Dishut TTU
Untuk Dr. Agung :
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a) Dalam UU 23/2014, Pemprov akan menugaskan Kades untuk
mengeluarkan dokumen pemberian ijin. Dikhawatirkan cendana
yang berasal dari dalam kawasan juga akan diklaim dan mendapat
ijin dari kades. Untuk itu harus lebih hati-hati membuat
rekomendasi.
b) Bagaimana cara pembagian hasil penjualan cendana mulai dari
jaman penjajahan hingga sekarang?
Untuk Heru Budi Santoso:
a) Sebagian besar penyuluh belum pernah memegang GPS.
Bagaimana memulainya?
b) Banyak penyuluh belum pernah ikut diklat GPS
c) BDK diharapkan lebih memperhatikan penyuluh dalam hal
pemanggilan diklat terkait GPS
d) GPS hanya mengukur jarak datar sehingga luasan tidak akurat,
harus dipadukan penggunaannya dengan kompas
2.

Ondi Christian Siagian, Wdyaiswara Badiklat Provinsi NTT
a) Jangan sampai UU 23/2014 seperti Perda terdahulu yang
mengakibatkan cendana hilang
b) Diharapkan akan ada rekomendasi yang dapat diangkat tentang
pemberdayaan desa dalam pengembangan cendana
c) Bagaimana pemberdayaan hutan desa di sekitar hutan?

3.

Marince, Balitbang Provinsi NTT
a) Harus ada kewenangan yang jelas (pusat, daerah) dalam membuat
regulasi dan memperhatikan masyarakat
b) Dalam master plan dinyatakan bahwa masyarakat sudah apatis
untuk menanam cendana. Lalu bagaimana cara mengubah mindset
masyarakat? perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam
c) Untuk mewujudkan visi Provinsi NTT dalam gerakan cendana hingga
tahun 2030, perlu diusulkan gerakan satu anakan cendana bagi satu
rumah tangga.

4.

Jhon, Badiklat Provinsi NTT
a) Kita hanya melihat dari hasil penelitian, faktanya masyarakat sudah
apatis untuk menanam cendana. Untuk itu pemerintah harus
memperhatikan pembagian fee dari hasil penjualan kayu cendana
b) Tiap tahun kegiatan reboisasi hingga ratusan hektar, tapi faktanya
di lapangan tidak kelihatan. Disebabkan karena lokasi penanaman
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yang tidak akurat. Untuk itu penyuluh perlu dilatih untuk
menggunakan GPS, sehingga data dan informasi dapat digunakan
untuk mengambil keputusan.
JAWABAN
Dr. Agung
1.

Pembagian wewenang ada mekanismenya : peralihan, pengawasan,
lihat juga status kawasannya

2.

Trauma menanam cendana sudah terjadi sejak jaman penjajahan, pada
era orde lama ada perbaikan, pada orde baru dikuasai pemerintah,
dimana kayu cendana yang dipanen, disimpan, dijual dan ditentukan
oleh gubernur, masyarakat hanya sebagai buruh tebang meskipun
cendana tumbuh di halaman rumah mereka

3.

Perda Prov NTT no 5/2012 tentang pengelolaan cendana, praktiknya
masih rumit karena untuk menjual kayu cendana butuh ijin bupati

4.

Untuk mengubah sikap apatis :
-

Membuat demplot tiap kabupaten

-

Gerakan keluarga menanam cendana

-

Memberikan edukasi bagaimana budidaya cendana

Heru Budi Santoso
1.

Perlu pengadaan alat GPS tiap-tiap instansi dan dimanfaatkan dengan
maksimal

2.

Diklat sudah memadukan kompas dan GPS

3.

Gps ada kelemahannya, pengguna harus sensitive dengan konsisi lahan

4.

Gunakan teknologi untuk memantau reboisasi (remote sensing)
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SUSUNAN ACARA DISKUSI ILMIAH
“SINERGISITAS PENELITI, WIDYAISWARA DAN PENYULUH KEHUTANAN
DALAM DISEMINASI INFORMASI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI NTT
Hari Selasa, 8 Desember 2015
Waktu

Acara

08.00 - 08.30

RegistrasiPeserta

08.30 – 09.30

Pembukaan

Petugas

MC

Lagu Indonesia Raya
PembacaanDoa

Mery Bell

LaporanPanitiaPenyelenggara

Ka BPK Kupang

ArahanSekda NTT
acara Diskusi Ilmiah.

Sekretaris
Provinsi NTT

sekaligus membuka

09.30 – 10.000

Coffe Break

10.00 – 12.00

Sesi I: Paparanmateri (4 topik)
1.

Daerah

Program
KerjadanKebutuhanRiset,
DiklatdanPenyuluhandalam
Pembangunan Kehutanan di NTT
Oeh KepalaDinasKehutananProvinsi
NTT

Moderator
DR. Agung Sri Raharjo

2.

Program
KerjadanKebutuhanRiset,
DiklatdanPenyuluhandalam Program
Konservasi SDA di NTT
Oleh Kepala BBKSDA NTT

Frida
SP

3.

PogramKerjaPenyuluhandanPermasal
ahannya di NTT
Oleh KepalaSekretariatBakorluh

Asrot :
Mery Dethan, SP.

4.

Progress Kegiatan FKPWPK NTT
Oleh Ketua FKPWPK NTT

Notulis
Pramukawaty,

Diskusi
12.00 – 13.00

ISHOMA
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Waktu
13.00 – 15.30

Acara

Petugas

Sesi II: Paparanmateri ( 8topik)
1.
2.

3.
4.

Kura kura leher ular
Oleh Kayat
Kajian perkembangan produksi
madu hutan (apis dorsata) di
kawasan hutan diklat sisimeni
sanamOleh Budi Z Mooy
Hama penyakit cendana
Oleh Rina Yuianawati
Pengelolaan
potensi
hutan
mangrove di wilayah pantai utara
Kabupaten Timor Tengah Utara
Oleh Hilarius Pureklolong

Moderator :
Ir. Sigit Prabawa, M.Sc
Notulis
Ir. Ida Rachmawaty,
M.Sc
Asrot :
Azis Rakhman, S.Hut

Diskusi
Lanjutan Paparan materi :
5. Cendana pasca UU No.23
Oleh Agung Sri Raharjo
6. Peran
widyaiswara
dalam
penyelenggaraan diklat bagi PNS
0leh Loretha Sanda
7. Peran penyuluh dalam merubah
pandangan masyarakat tentang
program pembangunan
kehutanan
Oleh Merry Magang
8. Pemanfaatan teknologi GPS dan
GIS dalam mendukung kegiatan
penelitian dan penyuluhan
Oleh Heru Budisantoso
Diskusi
15.30 – 16.00

Coffe Break

16.00 – 18.00

Sesi III: Diskusi FKPWPK NTT
ArahanInstansi Pembina
1. ArahanKa BPK Kupang
2.

Moderator :
Fatmawati, S.Hut, M.Si
Notulis :
Abdul Malik, S.Hut,
M.Sc
Asrot :
Agus
Rohmamudin,
S.PT

Moderator :
Kenan
Tandipuang,
S.Hut. M.Sc.

ArahanKa BDK Kupang

Pembahasan AD/ART FKPWPK NTT
Penyusun Program Kerja
1. KomisiPeneliti
2. KomisiWidyaiswara
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Asrot :

Waktu

Acara
3. KomisiPenyuluh

18.00-19.00

ISHOMA

19.00 – 20.30

LanjutanSesi III

20.30 -21.30

PENUTUPAN

Petugas
Agus Rohmamudin

Pembacaan Program Kerja FKPWPK NTT

Ketua FKPWPK NTT

PembacaanRumusanDiskusiIlmiah

Dr. Agung Sri Raharjo

SambutanPenutupan

KaBalaiDiklat

SesiFotoBersama
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DAFTAR HADIR PESERTA
DISKUSI ILMIAH

NO

NAMA PESERTA

ASAL INSTANSI

1

Hidayatullah

BPK Kupang

2

Grace

BPK Kupang

3

Siswadi

Peneliti BPK Kupang

4

M Abraham

Penyuluh

5

Terianus Sir

Penyuluh

6

Kenan Tandipuang

Widyaiswara BDK Kupang

7

Arlindo Kette

Dosen UKAW

8

M J S Takesan

Widyaiswara Badan Diklat

9

Lamek paidjo

Teknisi BPK Kupang

10

Kornelius Missa

Teknisi BPK Kupang

11

Kayat

Peneliti

12

Rokiyah

Widyaiswara Badan Diklat

13

Daud Dara

Widyaiswara Badan Diklat

14

Dani S Hadi

Peneliti BPK Kupang

15

Yuan Elim

Badan Litbang Propinsi NTT

16

Hesti Widayani

BPK Kupang

17

Angela M D S

BPK Kupang

18

Heru Budi Santoso

Widyaiswara BDK Kupang

19

Aprisep F Kusuma

Widyaiswara BDK Kupang

20

Hery Kurniawan

Peneliti BPK Kupang

21

Terotji S Sole, S.Hut

Penyuluh Kehutanan

22

Yasinta Mite, SP

Penyuluh Kehutanan

23

Yohanes Hei

Widayaiswara

24

Corly A Tatengkeg, S.Hut

Penyuluh Kehutanan

25

Melianus Missa, S.Hut

Penyuluh Kehutanan

26

Hilarius Purek, SP

Penyuluh Kehutanan

27

Johanis P Maukari

Penyuluh Kehutanan

28

Yudhistira A N R Ora

Dosen Politani Negeri Kupang

29

Maria M E Purnama

Dosen Undana

30

Maria Y Bupu

BPUK Kab. Kupang

31

Sarlintje A Blegur. SST

Koord. Penyuluh Kehutanan
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NO

NAMA PESERTA

ASAL INSTANSI
kab. Kupang

32

Ika Kristinawati

Dosen Politani Kupang

33

Abraham W Salmedu

Penyuluh Kab. Kupang

34

Wilibroraus Mataus STP

Penyuluh BPUK Kupang

35

Gamal Arya Widagdo, S.Hut

Penyuluh BDK Kupang

36

Fernando Lopes, SST

Penyuluh BDK Kupang

37

Rani Fatma Sari, S.Hut

Penyuluh BBKSDA NTT

38

Sindi Nursiamdini, S.Hut

PEH BBKSDA NTT

39

P Pieter D

Widayaiswara Diklat NTT

40

Gregorius M Tae

WI- Bandiklat NTT

41

Herniwati

PEH BBKSDA NTT

42

Hasnia

PEK BBKSDA NTT

43

E Natalisa

WI Badan Diklat NTT

44

M Tangkas

BDK Kupang

45

Ondy Ch Siagaan

WI Badan Diklat NTT

46

Mariance Pellokila

WI Badan Diklat NTT

47

Momon

BBKSDA NTT

48

Andrias Naikulas

BPK Kupang

49

Aziz Umroni

BPK Kupang

50

Loretha Sanda

BDK Kupang

51

Fatmawati

BDK Kupang

52

J Ginting

BDK Kupang

53

Mamie E Pellondo’u

UNDANA

54

Alfons M KIja

BP4K Kab. Kupang

55

Yakoba M K L

BP4K Kab. Kupang

56

Samsua Bedho

BP4K kab. Kupang

57

Ika Nurhayati

BDK Kupang

58

Leonard Benu

BPK Kupang

59

Merry Dethan

BPK Kupang

60

Frida P I

BPK Kupang

61

Felki Salukh

WI Badan Diklat NTT

62

Gede Putu W

Ka SBTU

63

Agus R

Staf BDK Kupang

64

Aris Sulistyono

Staf BDK Kupang
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NO

NAMA PESERTA

ASAL INSTANSI

65

Ida Rachmawati

Staf Dispra

66

Narni Banepa

BP4K Kab. Kupang

67

Akbar Ali

Staf Dishutbun

68

Benediktus Polo Maing

Kadishut Propinsi NTT

69

Agustin W Soekarni

PPM Dishutbun NTT

60

Jeremeas Betty

BPK Kupang

71

Sem N

BPK Kupang

72

Hendrik ALP

BPK Kupang

73

Marthen MOA

PKL Kab. Kupang

74

Yakobus Tuesi

PKL Kab. Kupang

75

Agustinus Laos

PKL Kab. Kupang

76

Nix Olu B

BNPB NTT

77

Yustin

BDK Kupang

78

Joi Anggut

BUTD Prop NTT

79

Jultince mandalu

BUTD Prop NTT

80

Yuliana Agamintte

BUTD Prop NTT

81

Jony B Sulaiman

WI Badan Diklat NTT

82

F Radja

Staf

83

Stefen A H

Staf

84

Sigit B P

Peneliti BPK Kupang

85

Yermias R A Many STP, MM

WI Koperasi

86

Oskar Oematan

Teknisi Penyelia BPK Kupang

87

Bertholomeos Benu

Teknisi BPK Kupang

88

Mellianus Wanaha

Teknisi BPK Kupang

89

Martinus Lalus

Teknisi BPK Kupang

90

Felipus Banani

Teknisi BPK Kupang

91

Mery A Bell

Staf BPK Kupang

92

Budiyanto

Peneliti

93

Felipus Sowani

BP4K Kab. Kupang

94

Bernadus Ndolu

Teknisi BPK Kupang

95

Tipuk P

Kasubbag TU BPK Kupang

96

Marince P Tunardjo

Peneliti Balitbangda NTT

97

Bayu Adrian V

PEH BPDAS Benain Noelmina

98

Budy Zet Moey

BDK Kupang
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NO

NAMA PESERTA

ASAL INSTANSI

99

Fidrahman A

BPK Kupang

100

Diny Darmasih

BPK Kupang

101

Frans Bana

BPK Kupang

102

Marthen Bees

BPK Kupang

103

Felipus Banani

Teknisi BPK Kupang

104

Gesberd Faah

BPK Kupang

105

Thefillus Saekoko

Staf TU

106

Piter Bell

Staf TU

107

Nitanael Banfatin

Staf TU

108

Jemmy L

Staf TU

109

Nithanael Liu

Staf TU

110

Yos Bria

Staf TU
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