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K

onservasi ﬂora dan fauna endemik di Nusa Tenggara Timur merupakan pekerjaan yang sangat penting.
Populasi kura-kura leher ular rote (Chelodina mccordi Rhodin) di alam kini tidak diketahui dan diduga
sudah punah (extinct in the wild). Upaya pemulihan populasinya melalui penangkaran pun tidak selalu

berlangsung mulus. Namun, perkembangan mulai terlihat yaitu: dalam kurun waktu 2015-2017, persen hidup kurakura leher ular rote di penangkaran mengalami peningkatan yang signiﬁkan. Kabar baik lain adalah penemuan jenis
burung baru, yaitu Myzomela Rote (Myzomela irianawidodoae) pada tahun 2017. Dengan ditemukannya kasuskasus penjualan Myzomela Rote secara ilegal, status perlindungan jenis endemik ini perlu dipertegas.
Dalam skala makro, pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang
panjang. Pergeseran paradigma pembangunan kehutanan yang semula berorientasi pada produksi hasil hutan
menuju pengelolaan hutan lestari menjadi momentum penting bagi upaya pengelolaan sumber daya hutan secara
berkelanjutan.
Beberapa artikel terkait agenda pengelolaan sumber daya hutan mengangkat topik-topik menarik antara
lain: Sustainable Forest Management Mendukung Pembangunan Tanpa Merusak Hutan, Pendekatan
Trigonometrik dan Geometrik: Cara Mudah Mengukur Tinggi Pohon, dan Nilai Penting Rumput Tahan Kekeringan
dalam Kaitan dengan Tantangan dan Peluang Pengembangan Peternakan Lahan Kering. Semoga artikel yang tersaji
pada edisi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.
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Oleh:
Dani Pamungkas

tergantung dari alat yang dimiliki ketika melakukan

Pendahuluan
Dalam pengelolaan hutan, data potensi hutan

inventarisasi. Pengukuran keliling batang dapat

pada suatu area sangat penting untuk tujuan

dilakukan dengan menggunakan pita ukur, akan tetapi,

perencanaan seperti manajemen hutan. Data yang

diameter merupakan output yang paling sering

digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan

digunakan, sehingga dari pengukuran keliling tersebut

pengaturan produksi dapat diperoleh melalui kegiatan

harus dilakukan konversi ke diameter dengan

inventarisasi potensi hutan (Latifah, 2004). Aspek-

membagi keliling dengan phi (π), dimana dapat

aspek yang dapat diperoleh melalui inventarisasi

menggunakan 22/7 atau 3,14. Sedangkan pengukuran

hutan dan kemudian digunakan sebagai dasar

diameter secara langsung dapat menggunakan phi

perencanaan dapat meliputi aspek sosial, bioﬁsik,

band sehingga tidak perlu dilakukan konversi.

produktivitas, kesehatan hutan, dan beberapa aspek
lain sesuai dengan tujuan manajemen hutan.

Parameter penting kedua adalah tinggi pohon.
Menurut West (2015), tinggi pohon dinilai penting

Aspek produktivitas hutan, contohnya,

karena beberapa hal, yaitu: (1) panjang batang adalah

merupakan aspek yang melibatkan informasi terkait

bagian penting perhitungan jumlah kayu yang

dengan kondisi ﬁsik pohon yang tumbuh pada suatu

terkandung di batang, (2) tinggi pohon dapat

area hutan. Tinggi dan diameter pohon adalah data

mereﬂeksikan kompetisi antar pohon pada suatu

dasar yang penting dan umumnya sering digunakan

lahan, dan (3) pohon tertinggi pada suatu hutan

untuk mengetahui potensi hutan seperti volume

tanaman sangat penting dalam pengukuran kapasitas

3

2

(m /ha), basal area (m /ha), dan kelas diameter

produktif lahan (site productive capacity), yaitu

(pohon/ha).

ukuran untuk menilai seberapa cepat pohon akan

Pengukuran lingkar pohon merupakan

tumbuh pada suatu lahan. Selain itu, tinggi pohon

pengukuran dasar yang secara teknis mudah untuk

merupakan variabel utama yang dapat digunakan

dilakukan. Pengukuran ini dibagi menjadi dua

untuk mengestimasi biomassa dan menelusuri sejarah
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kehidupan suatu pohon (Larjavaara & MullerLandau, 2013).

Pengukuran secara langsung
Pengukuran tinggi pohon secara langsung

Mengingat pentingnya tinggi pohon sebagai

dapat dilakukan menggunakan mistar berskala seperti

suatu ukuran kualitas lahan, namun beberapa kendala

tersaji pada Gambar 1. Sederhananya, pengukuran

dalam pengukuran tinggi pohon masih sering dijumpai

dengan mistar ini dilakukan dengan cara meletakkan

dalam hal pengadaan peralatan. Saat ini, telah banyak

mistar tepat di samping pohon sampel yang akan

alat ukur tinggi pohon yang siap pakai dan

diukur. Penempatan mistar sebaiknya dilakukan pada

memberikan hasil yang akurat jika dipergunakan

permukaan tanah yang rata. Namun apabila

dengan benar. Dalam skala perusahaan, pengadaan

pengukuran dilakukan di lahan miring, maka

alat pengukur tinggi pohon seperti Nikon Forestry pro

sebaiknya mistar diletakan pada permukaan tanah

atau hagameter, bukan merupakan kendala utama.

tertinggi.

Namun untuk skala kecil menengah yang juga

Mistar pada Gambar 1 memiliki ukuran

memiliki perhatian terhadap manajemen hutan,

maksimal 3 m, dimana setiap meternya dapat

pengadaan alat tersebut mungkin dapat menjadi

disimpan masuk ke dalam slot paling bawah sehingga

kendala.

mudah untuk dibawa. Secara umum pengukuran

Secara teknis, tinggi pohon dapat diukur

tinggi secara langsung mudah dilakukan, tetapi

secara langsung menggunakan alat ukur tinggi pohon.

ketelitian untuk merujuk pada titik tertinggi pohon

Selain itu, pengukuran tinggi pohon dapat dilakukan

memerlukan ketelitian yang cukup tinggi, karena jarak

melalui metode trigonometrik atau geometrik yang

pandang menjadi jauh.

dapat menjadi alternatif dari alat-alat pengukur tinggi

Untuk mendapatkan tingkat keakuratan yang

pohon yang telah disebutkan. Oleh karena itu, artikel

tinggi, seorang pengukur perlu memiliki penglihatan

pendek ini akan mengulas metode pengukuran tinggi

yang cukup baik terhadap titik tertinggi pohon untuk

pohon dengan beberapa pendekatan.

kemudian mencatatnya pada lembar yang telah

Metode Pengukuran Tinggi Pohon

dipersiapkan. Pengukuran sebaiknya dilakukan oleh

Sebagaimana telah diulas sebelumnya,

orang yang sama sehingga tingkat perbedaan

metode pengukuran tinggi pohon meliputi metode

pembacaan skala menjadi rendah. Namun demikian,

pengukuran secara langsung, trigonometrik, dan

penggunaan dengan metode ini hanya terbatas pada

geometrik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

pohon dengan tinggi 3 meter. Bentuk alat yang cukup

adalah bahwa metode tersebut memerlukan proses

panjang juga menjadi kendala saat pemindahan, alat

yang lebih panjang dibandingkan menggunakan

yang panjang menjadi tidak praktis untuk disimpan.

peralatan modern seperti Nikon Forestry Pro dan
Hagameter.
Sebelum melakukan pengukuran,
pemahaman mengenai deﬁnisi tinggi pohon perlu
diperhatikan. Tinggi pohon menurut West (2015)
adalah sebagai jarak vertikal dari permukaan tanah
hingga pada titik hijau pada suatu pohon (titik hijau ini
adalah pucuk pohon tertinggi).

2
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Gambar 1. Mistar atau galah pengukur tinggi pohon
sepanjang 3 m yang dilengkapi dengan skala
pengukuran.

Pengukuran dengan pendekatan trigonometrik

8,74 m. Hasil pengukuran ini merupakan contoh

Pengukuran tinggi pohon menggunakan

d e n g a n m e n g g u n a k a n c l i n o m e t e r. S e l a i n

metode trigonometrik atau tangent method perlu

menggunakan alat clinometer, saat ini telah tersedia

melibatkan alat khusus, salah satunya clinometer. Alat

alat canggih dengan prinsip pengukuran yang sama,

ini dibutuhkan karena pengukuran sudut serta

yaitu Nikon forestry pro. Hanya dengan mengambil

kemiringan lereng pada lokasi pengukuran perlu

titik sudut ujung dan pangkal pohon, serta jarak

dilakukan untuk mendapatkan tinggi pohon.

pengukur terhadap pohon, tinggi pohon estimasi dapat

Gambar 2 memberikan ilustrasi mengenai
pengambilan data tinggi pohon secara trigonometrik.
Sebuah pohon AC (hT) yang berdiri tegak, dan seorang
surveyor OG yang berdiri dengan jarak tertentu GC (d)
dari pohon melakukan pengamatan ujung pucuk
pohon A dan pangkal pohon C, yang kemudian
menghasilkan sudut aT dan aB. Menggunakan metode
trigonometri, hasil pengamatan tinggi pohon
kemudian dapat dihitung menggunakan formula yang
dideskripsikan di dalam West (2015):
hT = d[tan (aT) + tan ((-) aB)]

langsung diperoleh dari alat tersebut secara digital.
Kendala dalam pengukuran dengan metode
ini adalah bahwa tipe hutan yang berbeda dapat
memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam hal
menentukan titik tertinggi pohon. Di dalam hutan
evergreen contohnya, yang memiliki kerapatan pohon
yang cukup tinggi dan kerapatan tajuk yang cukup
tinggi pula, pengukuran tinggi pohon menjadi sulit
dilakukan karena ujung pohon terhalang dengan tajuk
pohon lainnya. Pengukur harus memutar pada lokasi
lain untuk menemukan titik lokasi yang tepat sehingga
dapat melihat ujung pohon target. Apabila diperlukan,
pengukur dapat mencari lokasi yang sedikit lebih jauh
sehingga diperoleh celah di antara pohon untuk
melihat ujung pohon target. Namun pada jenis hutan
softwood/coniferous forest atau pada deciduous forest,
mungkin lebih mudah dilakukan pengukuran tinggi
pohon karena kerapatan tajuknya tidak begitu rapat
sehingga tingkat kerumitan untuk melihat ujung
pohon lebih rendah. Hal ini menjadi salah satu kendala

Sumber: West (2015).

yang umum dijumpai dalam pengukuran tinggi pohon
dengan menggunakan clinometer.
Pengukuran dengan pendekatan geometrik

Sebagai contoh, seorang pengukur akan

secara umum pengukuran tinggi pohon

mengukur tinggi suatu jenis pohon pada lokasi yang

dengan pendekatan geometrik kurang praktis

datar dengan menggunakan clinometer. Jarak

dibandingkan dengan metode trigonometrik dalam hal

pengukur dengan pohon (d) adalah 15.7 m, sudut yang

penggunaan alat ukurnya. Namun demikian, alat yang

dihasilkan pada saat menembak ujung pohon (aT)

digunakan untuk mengukur dapat dikatakan jauh lebih

o

adalah 19 dan sudut untuk pangkal pohon (aB) adalah o

12 , maka tinggi pohon dapat dihitung dengan hasil

sederhana dibandingkan dengan metode
trigonometrik. Tongkat sederhana yang panjangnya
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3.95 cm

Gambar 2. Skematik pengukuran tinggi pohon
menggunakan metode trigonometrik.

telah diketahui (biasanya 3-5 m) diletakkan

dapat membidik ujung dan pangkal pohon (bertepatan

berdampingan dengan pohon target, serta penggaris

dengan nilai nol pada penggaris), pengukur mencatat

dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon (West,

panjang (lS) pada penggaris, yaitu 9,5 cm, sedangkan

2015).

panjang (lT) yaitu 45 cm, maka dengan rumus yang
Gambar 3 menjelaskan bagaimana metode ini

dapat dilakukan dengan mudah oleh pengukur pohon.

telah disediakan, estimasi tinggi pohon tersebut adalah
18,94 m.

Sebuah pohon dengan tinggi AC berada pada lahan

Keuntungan dari metode geometrik adalah

yang datar. Seorang pengukur (OG) berdiri pada jarak

kemiringan lahan tidak menjadi variabel yang harus

tertentu dari pohon (OB) dengan memegang penggaris

diperhitungkan, tidak seperti pada metode

(DF), serta tongkat (CB(hs)) yang diletakkan

trigonometrik. Selain itu, pengukuran di lapangan

berdampingan dengan pohon target. Seorang

dengan jenis hutan yang berbeda memiliki kendala

pengukur yang memegang penggaris kemudian

yang sama dengan metode trigonometrik karena pada

menyesuaikan jarak sehingga titik nol penggaris tepat

dasarnya adalah membidik ujung tertinggi pohon

dengan pangkal pohon. Setelah itu, pengukur berhenti

target tanpa terhalang tajuk pohon tetangga. Christen

untuk mencatat panjang EF (lS) yang bertepatan

meter adalah alat yang tersedia saat ini dengan prinsip

dengan ujung tongkat dan juga panjang DF (lT) yang

pengukuran yang sama, hanya saja tinggi pohon dapat

bertepatan dengan ujung pohon, serta mencatat

diketahui secara langsung dari alat tersebut sehingga

panjang tongkat yang digunakan hS; sehingga tinggi

tidak perlu menghitung dengan menggunakan rumus

pohon dapat dihitung menurut rumus berikut (West,

tersebut. Namun demikian, bagi pengukur yang tidak

2015):

memiliki alat khusus tersebut, metoda sederhana
hT = hS (lT / lS)

dengan penggaris dapat digunakan sebagai alternatif.
Faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran
Tingkat akurasi yang tinggi dalam proses
pengukuran pohon menjadi tujuan utama pengukur
pohon. Untuk mencapainya, upaya mengurangi
penyebab rendahnya akurasi pengukuran perlu
dilakukan. Individu seorang pengukur menjadi faktor
pertama yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.
Satu pengukur dengan pengukur lainnya dapat
menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda.

Gambar 3. Skematik pengukuran tinggi pohon
menggunakan metode geometrik.
Sumber: West (2015).
Sebagai contoh, seorang pengukur akan
mengukur tinggi suatu pohon pada lokasi dengan
derajat kemiringan lahan tertentu. Tongkat yang
diletakkan berdampingan dengan pohon target
sepanjang 4 m (hs). Pada lokasi titik tertentu untuk

Penelitian dilakukan oleh Larjavaara and MullerLandau (2013) menggunakan 5 orang teknisi
melakukan pengukuran tinggi pohon dengan tangent
method. Hasil yang diperoleh yaitu 5 teknisi memiliki
tingkat akurasi yang berbeda. Teknisi pertama
memiliki tingkat akurasi pengukuran tertinggi,
sedangkan teknisi kelima memiliki tingkat akurasi
terendah.

4
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Akurasi hasil pengukuran pohon juga dapat

juga memiliki pengaruh terhadap hasil pengukuran.

dipengaruhi oleh jenis alat yang dipergunakan.

Untuk seorang pengukur yang memiliki

Williams et al. (1994) melakukan studi komparasi

keterbatasan dalam penyediaan alat ukur yang

terhadap lima jenis instrumen ukur tinggi pohon, yaitu

memadai, metode geometri dengan alat ukur

clinometer, relaskop, tele-relaskop, enbeeco dan laser.

sederhana seperti tongkat dan penggaris dapat menjadi

Dari beberapa alat tersebut, penggunaan alat yang

alternatif untuk memperoleh data tinggi pohon.

dilengkapi dengan laser memiliki tingkat akurasi

Daftar Pustaka

tertinggi berdasarkan nilai koeﬁsien korelasinya,
sedangkan alat dengan tingkat akurasi terendah adalah
tele-relaskop. Selain itu, kondisi hutan, terutama
kerapatan pohon dan tajuk menjadi faktor lain yang
dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Pada kondisi
hutan yang rapat, pengukuran ujung pohon mungkin
dapat melebihi ujung pohon target atau lebih rendah.
Kesimpulan
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MORTALITAS
KURA-KURA LEHER ULAR ROTE
DI PENANGKARAN
Oleh: Kayat

Pendahuluan
Populasi kura-kura leher ular rote (Chelodina

Pengambilan Data

mccordi Rhodin) di alam hingga kini tidak diketahui

Penelitian ini dilakukan di penangkaran kura-

keberadaannya dan diduga sudah punah di alam

kura leher ular rote di Stasiun Penelitian Oilsonbai

(extinct in the wild) sehingga perlu upaya pemulihan

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

populasinya. Langkah awal dalam usaha pemulihan

Penelitian dilakukan selama enam tahun, dari tahun

populasi adalah meningkatkan populasi kura-kura

2012 sampai dengan 2017.

leher ular rote yang berada di penangkaran sehingga

Penelitian ini dilakukan dengan

jika populasinya sudah banyak maka dapat

mengumpulkan data persen hidup dan mortalitas

direintroduksi ke habitat alaminya atau digunakan

anakan kura-kura leher ular rote di penangkaran

sebagai indukan untuk penangkaran di masyarakat

selama kurun waktu enam tahun (2012 - 2017). Pada

(Kayat dkk., 2017). Namun demikian, penangkaran

penelitian ini, persen hidup adalah jumlah anakan

kura-kura leher ular rote di Stasiun Penelitian

yang bisa bertahan hidup sampai umur satu tahun

Oilsonbai tidak selamanya berjalan mulus. Kadang

dibagi dengan jumlah anakan yang menetas dikalikan

kala ada anakan kura-kura leher ular rote yang sehat

100%, sedangkan mortalitas adalah jumlah individu

dan ada juga yang sakit kemudian mati. Kematian

anakan yang mati dibagi jumlah yang menetas

anakan kura-kura leher ular rote umum dijumpai, hal

dikalikan 100%. Menurut Odum (1994), mortalitas

yang sama sering dijumpai pada hampir semua jenis

(kematian) diartikan sebagai kematian individu-

kura-kura terutama pada umur kurang dari satu tahun

individu dalam populasi pada suatu kurun waktu

atau masih anakan (Sovica, 2015). Mortalitas ini

tertentu. Dalam kasus ini digunakan

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi di

khusus (speciﬁc mortality), yaitu prosentase (tingkat)

penangkaran. Jika angka mortalitas tinggi maka

kematian dari populasi semula untuk setiap priode

populasi yang ada tidak akan berkembang, dan

waktu tertentu. Data yang diperoleh ditabulasi dan

sebaliknya jika mortalitas rendah maka populasi kura-

dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

kura akan cepat berkembang.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan

6

di masa yang akan datang.

mortalitas

Persen Hidup dan Mortalitas

mortalitas anakan kura-kura leher ular rote di

Hasil pengukuran persen hidup dan mortalitas

penangkaran sebagai bahan evaluasi penangkarannya

anakan kura-kura leher ular rote di penangkaran dari
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tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ditunjukkan

Hasil pengamatan dan pengukuran di

seperti pada Gambar 1. Persen hidup anakan kura-

penangkaran menunjukkan anakan kura-kura leher

kura leher ular rote dari tahun 2012 sampai dengan

ular rote yang sakit mengalami pertumbuhan yang

2014 sangat rendah yaitu sebanyak 0%, namun mulai

tidak normal. Hal ini ditandai dari warna kepala dan

tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami

kerapas yang cenderung sama dengan warna pada saat

peningkatan. Sebaliknya, mortalitas anakan kura-kura

menetas yaitu berwarna hitam, sedangkan warna

leher ular rote dari tahun 2012 sampai dengan 2014

kepala dan kerapas anakan kura-kura leher ular rote

sangat tinggi yaitu sebesar 100%, namun mulai tahun

yang hidup sehat adalah abu-abu (Gambar 2.a).

2015 sampai dengan 2017 dapat diturunkan.

Demikian juga halnya yang terjadi pada plastron,
anakan kura-kura leher ular rote yang sakit memiliki
plastron berwarna pucat, sedangkan anakan kura-kura
leher ular rote yang sehat memiliki plastron yang
berwarna cerah abu dan orange (Gambar 2.b). Kerapas
anakan kura-kura leher ular rote yang sakit keriput dan
kalau ditekan lembek, sedangkan anakan kura-kura

Sumber : www.quranic-healing.com

leher ular rote yang normal kerapasnya sangat kuat.
AgroMedia (2010) menjelaskan anakan kura-kura
yang memiliki kerapas dan plastron yang lunak

Gambar 1. Persen Hidup dan Mortalitas Anakan
Kura-Kura Leher Ular Rote

menandakan terserang penyakit Metabolic Bone
Disease (MBD) yang disebabkan kekurangan kalsium

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Mortalitas
Kura-Kura Leher Ular Rote dan Penanganannya

sulit makan dan stres sehingga sulit penanganannya

Sovica (2015) mengatakan kura-kura adalah

dan memiliki peluang hidup yang kecil. Lebih lanjut

jenis hewan peliharaan yang sangat gampang mati,

AgroMedia (2010) menguraikan untuk merangsang

terutama kura-kura anakan. Lebih lanjut Sovica

nafsu makannya kembali, kura-kura perlu diberi

(2015) menjelaskan beberapa penyebab kematian

suplemen atau pakan yang mengandung kalsium (Ca).

kura-kura, terutama anakan, adalah (1) perubahan

Penjemuran dan pemberian sinar UV B secara rutin

suhu drastis yang menyebabkan kura-kura stress,

juga harus dilakukan agar terjadi pembentukan

kemudian sakit dan mati, sehingga suhu harus dijaga

vitamin D dan tempurung keras kembali.

dan vitamin D3. Kura-kura yang terkena MBD akan

agar selalu stabil dan sebaiknya memasang
termometer untuk melihat perubahan suhu; (2) faktor
kebersihan makanan dan kandang, solusinya adalah
menjaga kebersihan makanan dan kandang
penangkaran secara menyeluruh, minimal seminggu
sekali; dan (3) kekurangan asupan makanan, terutama
kalsium, dan sebaiknya kura-kura dijemur minimal
seminggu sekali selama 5 sampai 10 menit untuk kurakura anakan dan 10 hingga 20 menit untuk kura-kura
dewasa.

a. Kerapas
b. Plastron
Gambar 2. Perbedaan kura-kura leher ular rote
yang sehat dan sakit
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Dilihat dari gerakannya, anakan kura-kura

sakit, segera karantina agar tidak menulari kura-kura

leher ular rote yang sakit bergerak lambat sedangkan

yang lainnya.

anakan kura-kura leher ular rote yang normal bergerak

Ukuran Tubuh

lincah (Anonim, 2016). AgroMedia (2010)

Gambar 3 menunjukkan anakan kura-kura

menambahkan ciri umum kura-kura yang sakit dapat

leher ular rote yang sehat mengalami penambahan

dilihat dari matanya yang sayu, tidak segar, dan kotor.

berat badan setiap bulannya, namun anakan kura-kura

Kura-kura yang sakit juga tidak tampak aktif seperti

leher ular rote yang sakit mengalami penurunan berat

biasanya.

badan dari bulan ke bulan. Tidak hanya berat badan

Hasil wawancara pengelola penangkaran
reptil PT ALNUSA di Jakarta menunjukkan beberapa

yang berkurang, ukuran tubuh lainnya pun menyusut
seperti panjang dan lebar kerapas.

hal terkait dengan aspek kesehatan yang sering
menyerang anakan kura-kura leher ular rote adalah
jamur (Kayat dkk., 2014). Jamur akan menempel di
kulit, terutama bagian leher dan kaki serta mata akan
kelihatan seperti rabun. Jika tidak ketahuan atau
dibiarkan akan menimbulkan kematian. Jamur akan
menyebabkan kura-kura tidak nyaman, jika sudah
parah kura-kura menjadi malas makan dan akhirnya
mati (Anonim, 2016). Penyakit jamur pada kura-kura
terjadi terutama pada jenis kura-kura akuatik atau
yang biasa hidup di air. Pencegahan agar jangan
sampai terkena jamur adalah dengan cara sering
mengganti air dan menjemur kura-kura setiap jam 9
pagi selama 15-30 menit. 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.
Selain garam diberikan juga “tetracycline” 500 g
secukupnya. Pemberian garam dan “tetracycline”
terus dilakukan sampai jamur kelihatan hilang, bisa
berkisar 3 hari sampai satu minggu.

Gambar 3. Perbedaan pertumbuhan berat badan
antara anakan kura-kura leher ular rote yang
sehat dan sakit

Menurut AgroMedia (2010), beberapa

8

langkah yang bisa ditempuh untuk mencegah kura-

Terdapat perbedaan berat badan antara anakan kura-

kura terserang penyakit, diantaranya : (1) suhu

kura leher ular rote yang sakit dan sehat. Pada umur

kandang harus dijaga sekitar 30oC, suhu kandang ini

dua bulan, berat badan anakan kura-kura leher ular

mampu meningkatkan suhu tubuh kura-kura sehingga

rote yang sakit hanya 3,32 gram, sedangkan berat

efektif membasmi kuman penyakit dan sumber

badan anakan kura-kura leher ular rote yang sehat bisa

penyakit lainnya; (2) jika terdapat kura-kura yang

mencapai 10,88 gram (Gambar 4).
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Berat badan anakan
kura-kura sakit

Berat badan anakan
kura-kura sehat

Gambar 4. Perbedaan berat badan antara anakan
kura-kura leher ular rote yang sehat dan sakit
Kura-kura leher ular rote yang sehat akan

Kayat, M. M. da Silva dan A. Naikulas. 2017.

langsung menyantap pakan yang diberikan, namun

Konservasi Eksitu dan Rehabilitasi Kura-

sebaliknya kura-kura leher ular rote yang sakit akan

Kura Leher Ular Rote di NTT. Laporan Hasil

menurun nafsu makannya. Karena tidak ada pakan

Penelitian.

yang dimakan oleh kura-kura leher ular rote yang sakit

Pengembangan Lingkungan Hidup dan

sehingga secara otomatis akan menghambat

Kehutanan Kupang. Kupang.

pertumbuhan badannya.
Kesimpulan

Balai Penelitian dan

Kayat, O. Hidayat, M. M. da Silva dan A. Naikulas.
2014. Teknik Konservasi Ek Situ Kura-Kura

Mortalitas anakan kura-kura leher ular rote di

Leher Ular Rote (Chelodina mccordi Rhodin,

penangkaran masih cukup tinggi, namun dari tahun ke

1994) di Penangkaran. Laporan Hasil

tahun semakin rendah. Evaluasi mortalitas anakan

Penelitian.

kura-kura leher ular rote dan faktor-faktor yang

Kupang. Kupang.

Balai Penelitian Kehutanan

menyebabkannya berguna sebagai bahan perbaikan

Odum, E.P. 1994. Dasar-dasar Ekologi. Edisi Ketiga.

pengelolaan penangkaran kura-kura leher ular rote di

Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta

masa yang akan datang.

(Penerjemah Tjahjono Samingar).
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NILAI PENTING RUMPUT TAHAN KEKERINGAN UNTUK
PENGEMBANGAN PETERNAKAN LAHAN KERING

www.all-free-download.com

Oleh:
Hariany Siappa

Pendahuluan
Sebagai salah satu negara agraris, mayoritas
penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai
petani yang menggarap lahan sawah maupun lahan
kering termasuk di Nusa Tenggara Timur. Hal ini
dibuktikan oleh kontribusi sektor pertanian masih
mendominasi struktur perekonomian di NTT, yaitu
berkisar antara 28,89%-29,88%. Pada pihak lain,
sub-sektor peternakan menjadi penyangga utama
sektor pertanian yaitu sebesar 9,48 persen (BPS
NTT, 2016a). Peternakan rakyat di Indonesia
didominasi oleh peternakan ruminansia. Peternak
mencari rumput sebagai sumber hijauan pakan atau
menggembalakan ternak di lahan yang ditumbuhi
rumput. Faktor penghambat perkembangan
peternakan di NTT adalah musim kemarau yang
berlangsung selama 7-8 bulan sedangkan musim
hujan berlangsung sekitar 4-5 bulan. Untuk
menjawab permasalahan tersebut perlu diketahui
jenis dan potensi rumput yang tahan kekeringan.

rumput yang tahan terhadap kekeringan namun
potensi sebagai sumber pakan ternak adalah rumput
signal atau bede (Brachiaria decumbens Stapf),
rumput bebe (Brachiaria humidicola Schwieck),
rumput mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato),
rumput benggala (Panicum maximum var.
Trichoglum), rumput paspalum (Paspalum atratum
Swollen), rumput bahia (Paspalum notatum
Fluegge), rumput odot atau rumput gajah
(Pennisetum purpureum cv. Mott), rumput Taiwan
(Pennisetum purpureum cv. Taiwan), dan rumput
setaria gajah (Setaria splendida Stapf). Jenis-jenis
rumput tersebut merupakan jenis rumput unggul
introduksi, bukan jenis rumput lokal namun telah
beradaptasi dan dikenal oleh peternak. Beberapa
jenis rumput yang dapat berkembang dengan baik di
NTT adalah Paspalum sp Brachiaria sp, Setaria sp,
dan Panicum sp (Riptianingsih, 2011 dan Soetedjo,
2015).
Ciri-ciri rumput tahan kekeringan adalah
rumput yang tahan pada berbagai kondisi stabil,

Karakteristik Rumput Tahan Kekeringan
Menurut Karti (2010), beberapa jenis
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mampu berkembang di berbagai musim dan pada
musim kemarau tidak terjadi perubahan ﬁsik pada

daunnya (Flores et al., 2005).

Saat mengalami

lahan kering tanaman pangan artinya lahan kering

kekeringan, Paspalum notatum Flugge akan

yang diperuntukkan untuk usaha tani tanaman

menggugurkan daunnya dan bila cekaman

pangan berupa padi, palawija, tanaman buah-buahan

kekeringan berlangsung lama maka daun Paspalum

dan sayur-sayuran, (2) Lahan padang rumput artinya

notatum Flugge akan mengalami masa istirahat

lahan yang diperuntukkan sebagai ladang

(dorman) tidak terjadi pertumbuhan tanaman yaitu

penggembalaan bagi ternak ruminansia baik besar

daun berubah menjadi kecoklatan (Trenholm et al.,

maupun kecil. Kekurangan produksi pakan pada

2000).

lahan kering Nusa Tenggara Timur adalah pada

Karakteristik Peternakan Nusa Tenggara Timur

musim kemarau karena sulit menemukan hijauan di
padang penggembalaan, menurunnya produktivitas

Karakteristik peternakan di NTT adalah
bersifat ekstensif artinya ternak dilepas untuk
mengkonsumsi rumput atau hijauan yang terdapat di
padang (Soetedjo, 2015). Sumber pakan berasal dari
rumput yang tersedia di lahan perkebunan dan
perladangan maupun lahan petani lain yang tidak
memelihara ternak. Cara pemeliharaan untuk ternak

rumput sebagai pakan ternak akibat penggembalaan
berat akibat terjadinya degradasi lahan karena
penginjakan (trampling) yaitu kerusakan tanah
akibat injakan kaki ternak, kerusakan tumbuhan,
adanya persaingan tempat tumbuh pemangkasan
pohon tertentu sebagai pakan ternak (Alikodra,
2010).

sebagai penggarap lahan pertanian pemeliharaannya
di luar kandang, pelepasan ternak dari kandang ke

Tantangan dan Peluang

lahan pada pagi hari kemudian dilakukan

Tantangan pengembangan peternakan lahan

pengawasan pada siang hari dan penggiringan

kering dapat dilihat secara komprehensif yaitu: (1)

kembali ke kandang pada sore hari. Berdasarkan data

aspek sosial-budaya, masih sulitnya mengubah

BPS NTT (2017), populasi ternak yang

kebiasaan peternakan lepas (ternak dibiarkan bebas

dikandangkan (artinya pemeliharaan ternak dengan

merumput di padang dengan pengawasan yang

cara dikandangkan, pemberian pakan, obat-obatan

sangat minim) dan penggunaan api. Dalam budaya

dan sebagainya dilakukan di kandang) sebanyak

bertani NTT, api berperan penting untuk

2,32% contohnya kambing, kuda dan babi.

mempersiapkan lahan, mematikan tanaman

Pemeliharaan ternak dengan cara dilepas sepanjang

pengganggu, membunuh patogen, substitusi

hari baik di areal pemeliharaan tertentu maupun

pemupukan lewat pelepasan mineral dari abu hasil

bukan sebanyak 60,99% contohnya sapi, kerbau, dan

bakaran serta merupakan cara untuk menstimulasi

kuda.

Pemeliharaan ternak kombinasi keduanya

pertumbuhan rumput baru (Riwu Kaho, 2015); (2)

(dikandangkan dan dilepas) sebanyak 36,69%

aspek ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan

contoh sapi, kuda, kerbau, kambing.

peternak karena masyarakat NTT membudidayakan

Karakteristik Lahan Kering Nusa Tenggara

sapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan
sebagai tabungan; (3) aspek ekologis. Peternakan

Timur

yang bersifat ekstensif menyebabkan degradasi
Menurut data dari BPK Kupang (2015)
bahwa luas savanna di NTT adalah 3-3,5 juta ha,
sementara luas total wilayah NTT adalah 4,7 juta ha.

lahan karena adanya penginjakan tanah secara terus
menerus dalam waktu yang lama oleh ternak
sehingga terjadi pemadatan tanah yang
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3.95 cm

Karakteristik lahan kering di NTT ada 2 yaitu: (1)

mengakibatkan turunnya pengudaraan, laju peresapan

organik serta sumber daya hayati (mikroba berguna)

d a n p e r k e m b a n g a n a k a r. P e m a d a t a n t a n a h

dalam bentuk pupuk hayati (Hamdan, 2016). Untuk

mengakibatkan turunnya kemampuan tanah untuk

strategi pengembangannya di lahan kering diawali

mengikat air sehingga mudah terjadi erosi (Soetedjo,

dengan pembersihan lahan, penyemprotan herbisida

2015).

dan pemotongan gulma.

Peluang pengembangan rumput tahan kekeringan

Peluang pengembangan peternakan untuk

untuk meningkatkan kesuburan lahan kering.

meningkatkan kesuburan lahan kering.

Menurut Soetedjo (2015), bahwa salah satu

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi

cara meningkatkan kesuburan lahan kering adalah

ternak, karena merupakan salah satu dari 6 provinsi

dengan penanaman rumput dan semak sebagai

yang memiliki populasi ternak sapi potong tertinggi

komponen utama untuk konservasi tanah dan air,

selain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan,

penyedia pakan ternak, tahan kekeringan, serta

Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Berdasarkan data

mampu menambah berat badan ternak. Beberapa jenis

BPS Kota Kupang bahwa jumlah populasi sapi yang

rumput yang dapat dikembangkan sebagai sumber

dipelihara di Nusa Tenggara Timur mengalami

pakan ternak dan mampu membantu meningkatkan

peningkatan setiap tahunnya yaitu tahun 2013

kesuburan lahan kering adalah Pueraria. Jenis rumput

sebanyak 817.737 ekor dari sapi potong 817.703 ekor

ini tahan terhadap kemarau, toleran terhadap tanah

dan sapi perah sebanyak 34 ekor. Pada tahun 2017

masam dan miskin hara, sangat disukai ternak, cukup

mengalami peningkatan sebanyak 1.007.608 ekor

efektif mengikat unsur N di udara dan sangat responsif

untuk sapi potong dan sapi perah sebanyak 45 ekor.

terhadap pemupukan fosfat. Brachiara mutica

Salah satu ternak yang berpotensi sebagai sumber

memiliki kemampuan memperbaiki sifat ﬁsik dan

pupuk organik adalah sapi dan kambing. Berdasarkan

kimia lahan, produksi hijauannya tinggi serta

hasil penelitian, setiap petani rata-rata memiliki 6-7

memiliki kualitas yang baik (Sanang dan Bulo, 2000).

ekor. Rata-rata setiap ekor ternak memerlukan pakan

Upaya pengembangan rumput tahan kekeringan dapat

hijau segar 5,35 kg/hari atau 33,3 kg/peternak.

menggunakan teknik LEISA (Low External Input For

Berdasarkan hasil perhitungan, dari jumlah pakan

Sustainable Agriculture) yaitu suatu pola usaha tani

yang dikonsumsi tersebut 4 kg akan

yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pupuk

12

Gambar 1. Brachiaria decumbens

Gambar 2. Brachiaria humidicola

Sumber gambar : https://id.images.search.yahoo.com

Sumber gambar : https://id.images.search.yahoo.com
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dikeluarkan sebagai feses (berat kering feses 45%) per
hari per 6 ekor sapi. Selain itu sisa pakan hijauan yang
terbuang berkisar 40-50% atau sekitar 14,2 kg.
Dengan demikian, feses dan sisa hijauan yang dapat
dikumpulkan setiap hari sebagai bahan pupuk
kandang mencapai 18,2 kg untuk 6 ekor sapi . Kotoran
sapi yang tersusun dari feses, urin, dan sisa pakan
mengandung nitrogen yang lebih tinggi daripada yang
hanya berasal dari feses. Jumlah nitrogen yang dapat
diperoleh dari kotoran sapi dengan total bobot badan
±120 kg (6 ekor sapi dewasa) dengan periode
pengumpulan kotoran selama tiga bulan sekali
mencapai 7,4 kg. Jumlah ini dapat disetarakan dengan
16,2 kg urea (Ditjennak, 2013).
Pupuk kandang sebagai salah satu produk
peternakan mengandung banyak mikroorganisme
tanah, bahan organik, dan zat hara. Penambahan bahan
organik dalam tanah berupa pupuk kandang atau
limbah panen dapat meningkatkan kandungan N dan C
dalam tanah (Fließbach et al, 2007). Keuntungan
pupuk kandang adalah memperbaiki struktur tanah,
sumber hara bagi tanah, menambah kandungan humus
atau bahan organik ke dalam tanah, meningkatkan
aktiﬁtas jasad renik, meningkatkan kapasitas menahan
air, mengurangi erosi dan pencucian serta
meningkatkan KTK (Kapasitas Tukar Kation) dalam
tanah.
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SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
Mendukung Pembangunan Tanpa Merusak Hutan
Oleh: Oskar Oematan

dipakai sejak pada akhir abad ke 20 ketika Konferensi

yang dirancang untuk pemenuhan kebutuhan saat ini
dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi
berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya di masa
datang. Sedangkan kebutuhan masa depan sangat
dipengaruhi oleh keterkaitan harmonis antara
pertumbuhan penduduk, pengelolaan sumberdaya
energi dan proteksi lingkungan (Greenland and
Szabolcs, 1994)..

Lingkungan Hidup Pertama di Stockholm, Jerman,

Sehingga dapat dikatakan, pembangunan

tahun 1972 digelar. Komitmen itu diperkuat lagi saat

berkelanjutan merupakan upaya untuk

dilaksanakannya Konferensi Bumi di Rio de Janeiro,

mengeksploitasi alam secara bijak agar setiap generasi

Brazil, tahun 1992 (Ariﬁn, 2001). Paradigma

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di setiap

pembangunan berkelanjutan telah menggeser konsep

masanya. Hal itu tentu harus ditopang dengan

pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi

keseimbangan dalam pengelolaan pertumbuhan

(growth paradigm) yang pernah dominan sampai

penduduk, sumberdaya energi dan perlindungan

tahun 1970-an. Growth paradigm dinilai telah gagal

terhadap lingkungan.

Pendahuluan
Paradigma pembangunan di Indonesia telah
mengalami perubahan dari pembangunan berbasis
pertumbuhan ekonomi menjadi berparadigma
berkelanjutan.Paradigma pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) telah mulai

dalam mencapai cita-citanya tentang pemerataan hasil

Demi terwujudnya cita-cita pembangunan

pembangunan (growth with equity paradigm). Tulisan

berkelanjutan, diperlukan prasyarat yang harus

ini lebih memfokuskan pada pengelolaan hutan secara

dipenuhi dalam setiap proses pembangunan, yakni

lestari dan peranan sektor kehutanan dalam

aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut

mendukung pembangunan berkelanjutan.

tampaknya sudah diaplikasikan oleh berbagai agen

P e m b a n g u n a n B e r k e l a n j u t a n , Ti n j a u a n
Konseptual

pembanguan dunia. Misalnya saja, dalam beberapa

Menurut World Commision on Environment
and Development (WCED, 1987), pembangunan
berkelanjutan adalah sebuah konsep pembangunan

14
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dokumen laporan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),
termasuk laporan KTT Dunia tahun 2005, dijabarkan
tentang tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan .

Pilar pertama, adanya keberlanjutan

tahun1970-an. Pembangunan berkelanjutan,

ekonomi. Proses pembangunan harus mampu

melainkan telah menempatkan kebijakan pelestarian

menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk

lingkungan hidup menjadi suatu keniscayaan dan

memelihara keberlanjutan pembangunan dan

mampu menopang kebutuhan pembangunan ekonomi.

menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral

Di sini, kebijakan pelestarian lingkungan hidup

yang dapat merusak produksi dan industri.

diletakkan sebagai variabel tetap (ﬁxed variable)

Pilar kedua, adanya keberlanjutan sosial.

dalam proses pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Pilar ini mensyaratkan pembangunan sebagai sebuah

Konsep pembangunan berwawasan

sistem harus mampu mengedepankan kesetaraan

lingkungan dan budaya telah dicangkokkan dalam

dalam hal penyediaan layanan sosial termasuk

kebijakan-kebijakan pembangunan yang dijalankan

pendidikan, kesehatan, gender, dan akuntabilitas

pemerintah. Indonesia sudah berupaya mewujudkan

politik.

konsep pembangunan berkelanjutan dalam Rencana
Pilar ketiga, adanya keberlanjutan

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

lingkungan. Di sini, pembangunan harus mampu

Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa

menghindari eksploitasi dan memiliki kemampuan

pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar

memelihara sumber daya alam secara stabil,

hukum sebagai panduan bagi seluruh mitra dan

memelihara fungsi lingkungan, keanekaragaman

pemangku kepentingan di Indonesia dalam

hayati, serta stabilitas ruang udara dan fungsi

menerapkan pembangunan berkelanjutan

ekosistem lainnya yang tidak masuk ke dalam kategori

(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,

sumber ekonomi.

2014).
Penerapan konsep pembanguan berkelanjutan
tersebut tentu bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan
untuk mengantisipasi terbatasnya cadangan
sumberdaya yang tidak dapat diperbarui (non
renewable resources); keterbatasan lingkungan untuk
menyerap polusi, lahan yang dapat ditanami, dan
Gambar 1. Jumlah spesies tumbuhan obat>1 berdasarkan famili
kemampuan produksi lahan terhadap pertumbuhan
penduduk dan kapital (Sitorus, 2004) .
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari

Di sini, pembangunan berkelanjutan menjadi

Pembangunan kehutanan Indonesia

suatu pendekatan yang tidak mempertentangkan

menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

antara tujuan dan sasaran. Pembangunan

Tantangan tersebut disebabkan diterapkannya

berkelanjutan tidak mempertentangkan kebijakan

kebijakan otonomi daerah, termasuk pada ranah

pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pengelolaan

otonomi pengelolaan sumber daya hutan, yang

lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan masa

berdampak pada terjadinya tumpang tindih peraturan

kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi

terkait desentralisasi kehutanan. Selain itu, tuntutan

mendatang.

pasar internasional terhadap produk kayu yang

Lebih dari itu, konsep pembangunan

bersertiﬁkat hutan lestari atau ramah lingkungan,

berkelanjutan bukan lagi sekadar sebuah terobosan

merupakan salah satu faktor pembatas dalam

baru yang dihasilkan para ahli pada dekade

perdagangan karena belum semua produk kayu

Edisi XI No. 3 Desember 2018
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Gambar 1. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan

Indonesia sudah memenuhi syarat tersebut. Berbagai

ke hutan tanaman; 2) perubahan orientasi dari hasil

tantangan ini tentu jadi persoalan besar yang

hutan kayu ke hasil hutan non kayu dan jasa; 3)

mengancam kelestarian sumber daya hutan.

pergeseran pola pengusahaan hutan dari konglomerasi

Merebaknya konﬂik sosial sebagai akibat

ke peningkatan peran masyarakat; 4) perubahan

ketidakpastian status kawasan hutan, meningkatnya

bentuk pengelolaan hutan dari optimasi produksi kayu

praktek penebangan liar, penyelundupan kayu,

ke optimasi fungsi hutan; dan 5) pergeseran

ketidakpastian hukum,dan lemahnya stabilitas

kewenangan pengelolaan hutan dari sentralisasi ke

keamanan telah menjadikan sektor kehutanan sebagai

desentralisasi (Suntana, 2000).

sektor yang kontradiktif. Di satu sisi, sektor kehutanan

Dalam kaitannya dengan Rencana

secara makro dijadikan andalan pemulihan ekonomi

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

nasional melalui aktivitas ekspor, penyerapan tenaga

2015-2019, arah kebijakan nasional dalam bidang

kerja, dan penyediaan peluang usaha masyarakat, pada

sumberdaya alam dan lingkungan hidup difokuskan

sisi lain, iklim usaha di sektor kehutanan kini justru

pada beberapa hal.

tidak memungkinkan pelaku usaha mewujudkan

Pertama, meningkatkan pengelolaan dan

target sosial, ekonomi dan lingkungan berskala lokal,

pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan yaitu

nasional, maupun global (Nugraha, 2004).

dengan adanya penyediaan produksi sumber daya

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia

alam dan lingkungan hidup yang didukung rantai nilai

telah melewati perjalanan sejarah yang panjang.

dan ramah lingkungan (daya dukung ﬁsik dan kualitas

Dalam tiga dekade, sejak tahun 1967 kebijakan sektor

lingkungan hidup).

kehutanan sejalan dengan kebijakan pembangunan

Kedua, memunculkan sumber ekonomi baru

nasional cenderung berorientasi pada aspek

yang berbasis biodiversity, jasa lingkungan, dan green

pengaturan pengelolaan dengan titik berat pada

jobs. Sustainable Forest Management (SFM/

produksi hasil hutan atau pengusahaan hutan alam.

Pengelolaan Hutan Lestari) juga bisa menjadi pilihan

Orientasi seperti ini, menempatkan sumber daya hutan

alternatif untuk upaya mitigasi perubahan iklim dalam

sebagai sumber pertumbuhan dan pembangunan

skema pembangunan kehutanan saat ini (Kementerian

ekonomi yang menyebabkan penurunan potensi

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

sumber daya hutan mencapai lebih dari 50 persen
(Kartodihardjo, 1999).

u p a y a R E D D + ( R e d u c i n g E m i s s i o n f ro m

Dilatarbelakangi keprihatinan atas

Deforestation and Degradation), dimana Indonesia

meningkatnya laju penurunan kualitas sumber daya

terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah

hutan tersebut, maka diperlukan suatu pemikiran

kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Dari 29%, target

serius mengenai pengelolaan hutan di masa kini dan

pengurangan emisi tersebut 17% berasal dari sektor

masa mendatang secara lestari. Pengelolaan hutan di

berbasis lahan terutama hutan (Kementerian

masa yang akan datang harus sejalan dengan arah

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014) .

pembangunan kehutanan yang telah bergeser dari

Konsep pengelolaan hutan lestari

orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan

dimaksudkan melestarikan hasil produksi panen yang

yang berorientasi pada resources and community

berkelanjutan dan dilakukan sesuai dengan nilai

based development.

lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam

Upaya tersebut paling tidak mencakup pada,
1) perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam
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dan hutan. Hal ini diharapkan dapat menjamin
keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.

Proses pengembangan Pengelolaan Hutan

Ketiga, kelestarian sumber daya hutan.

Lestari telah didengungkan sejak KTT Bumi Rio de

Kelestarian sumber daya hutan menitikberatkan

Janeiro. Konferensi itu menetapkan prinsip-prinsip

kepada hutan sebagai ekosistem yang menghasilkan

dasar dalam pengelolaan hutan lestari yang kemudian

kayu maupun non-kayu, pelindung tata air dan

dirumuskan ke dalam Undang-undang Nomor 41

kesuburan tanah, penjaga kelestarian lingkungan,

tahun 1999 tentang Kehutanan. Misalnya pada bagian

serta berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan

kedua “Asas dan Tujuan” pasal 2 disebutkan

hidup berbagai macam sumber genetik, baik ﬂora

“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan

maupun fauna.

lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,

Dari ketiga tipe tersebut, dengan merujuk

keterbukaan, dan keterpaduan” dan pada pasal 3

Duryat dkk. (2013), maka tipe kelestarian sumber

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-

daya hutan adalah tipe pengelolaan hutan lestari yang

besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan

dapat diaplikasikan sebagai target bagi pembangunan

berkelanjutan” (Departemen Kehutanan, 2005).

sektor kehutanan secara berkelanjutan.
Penutup

ITTO (International Tropical Timber Organization)

Sumber daya hutan memiliki berbagai

pada saat bersidang di Bali tahun 1990 menyepakati

manfaat baik manfaat langsung (tangible beneﬁts)

bahwa kriteria dan indikator Sustainable Forest

maupun manfaat tidak langsung (intangible beneﬁts).

Management (SFM/ Pengelolaan Hutan Lestari) harus

Kekayaan sumber daya hutan memberi arti penting

memenuhi kelestarian berbasis sumber daya hutan,

bagi Indonesia baik dari aspek ekonomi, sosial, dan

kesinambungan hasil hutan, tingkat pengendalian

lingkungan serta untuk masyarakat. Dengan melihat

lingkungan, dampak sosial ekonomi, dan aspek

pentingnya kelestarian sumber daya hutan bagi

kelembagaan.

kehidupan manusia dan lingkungan maka perlu

Uraian tersebut pada prinsipnya telah
mereduksi konsepsi Pengelolaan Hutan Lestari
menjadi tiga tipe.

dilakukan pengelolaan hutan yang baik,
komprehensif, dan berkelanjutan.
Pergeseran paradigma pembangunan

Pertama, kelestarian hasil hutan. Tipe

kehutanan dari timber oriented menuju sustainable

kelestarian ini hanya menitikberatkan pada hasil kayu

forest management atau pengelolaan hutan lestari

tahunan atau periodik yang sama. Untuk mewujudkan

menjadi momentum penting bagi upaya penerapan

tipe kelestarian ini muncul berbagai konsep sistem

pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

silvikultur, penentuan rotasi, teknik penebangan yang

Di mana dalam prosesnya, pembangunan kehutanan

tepat dan sebagainya.

seperti ini mensyaratkan adanya perhatian penuh

Kedua, kelestarian potensi hasil hutan.
Kelestarian potensi hasil hutan berorientasi pada hutan

terhadap keseimbangan pembangunan pada aspek
ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

sebagai pabrik kayu. Pengelola hutan memperoleh

Saat ini pembangunan berkelanjutan telah

kesempatan untuk memaksimumkan produktivitas

dijadikan dasar untuk pengarusutamaan

kawasan hutan dengan cara tidak hanya menghasilkan

pembangunan nasional, sehinggga setiap bidang

produk konvensional sehingga diperoleh keuntungan

pembangunan diamanahkan untuk menerapkan

uang yang sebesar-besarnya.

prinsip berkelanjutan. Sektor kehutanan pun
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Organisasi perdagangan kayu internasional,

telah ditetapkan sebagai salah satu pilar pembangunan

Departemen Kehutanan. 2005. Undang-Undang

berkelanjutan yang diproyeksikan mencapai

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

tujuannya pada 2025. Selain itu, Sustainable Forest

Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

Management (SFM/ Pengelolaan Hutan Lestari) juga

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

menjadi opsi alternatif bagi upaya mitigasi perubahan

2014. Rencana Pembangunan Jangka

iklim melalui skema pembangunan kehutanan.

Menengah Nasional 2015-2019. Presiden

Sehingga tujuan akhir menciptakan hutan lestari dan

Republik Indonesia.

masyarakat sejahtera seperti diamanahkan Undangundang dapat terlaksana.
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Ancaman Terhadap Burung Jenis Baru
Endemik Pulau Rote
Oleh: Oki Hidayat

Pendahuluan
Jenis burung yang telah teridentiﬁkasi di

analisis bioakustik, keduanya berbeda secara
signiﬁkan.

Indonesia kini kembali bertambah setelah penemuan

Setelah diumumkannya Myzomela Rote

jenis baru yaitu Myzomela Rote dengan nama latin

sebagai jenis baru, hal tersebut membuat namanya

Myzomela irianawidodoae. Hal tersebut didasarkan

menjadi naik daun. Penampilan burung yang cantik

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa

dan unik serta adanya penyematan nama “iriana”

peneliti dari LIPI, National University of Singapore

membuat burung ini menjadi semakin terkenal.

dan salah seorang pengamat burung dari Belgia

Berbagai media cetak dan media daring ditingkat

(Prawidilaga et al. 2017). Selanjutnya nama Ibu

nasional maupun lokal mengangkatnya menjadi

Negara disematkan sebagai nama jenis berdasarkan

sebuah berita yang menarik. Untuk mengetahui

Surat Nomor B 1199/M.Sesneg/D-

apakah jenis ini diperdagangkan di Nusa Tenggara

2/HL.01.00/12/2017 tertanggal 17 Desember 2017,

Timur, dilakukan investigasi secara intensif selama

sebagai bentuk penghargaan atas kepedulian beliau

empat bulan (Juni – September 2018) terhadap dua

terhadap satwa liar di Indonesia.

grup jual beli burung di media sosial Facebook.

Pada dasarnya burung ini telah lama diketahui

Pengamatan terhadap akiﬁtas grup dilakukan dengan

keberadaannya di Pulau Rote sejak tahun 1990.

mencatat secara detail terhadap iklan penawaran

Sebelum ditetapkan sebagai jenis tersendiri, burung

burung Myzomela Rote dan juga setiap unggahan

dari famili Melipaghidae ini diklasiﬁkasikan sebagai

yang menampilkan burung tersebut.

Myzomela kepala merah (Myzomela dammermani),

Hasil dan Pembahasan

sama seperti jenis yang ditemukan di Pulau Sumba

Hasil investigasi menunjukkan telah terjadi

(Johnstone dan Jepson, 1996). Namun hasil kajian

tiga kali penjualan Myzomela Rote (Tabel 1) dan satu

Prawidilaga et al. (2017) mengungkapkan jenis

kali unggahan burung yang tidak dijual (sekedar untuk

Myzomela Rote berbeda dengan Myzomela kepala

unjuk gigi/show off).
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merah berdasarkan karakteristik morfologi dan

Tabel 1. Perdagangan Myzomela Rote selama empat bulan masa observasi
Jumlah (ekor)

Tanggal Unggahan Iklan

Sumber

25 Juli 2018

1

Komunitas Burung Berkicau Kupang

28 Juli 2018

2

Komunitas Burung Berkicau Kupang

6 Agustus 2018

4

Jual Beli Burung NTT

Paska ditetapkannya Myzomela Rote menjadi

telah dipotong sebagai wadah penampung burung.

jenis baru membuat adanya permintaan pasar terhadap

Ukurannya yang kecil, ringkas, dan dapat di bawa

burung ini. Hal tersebut diketahui melalui hasil

dengan tas ransel dipilih oleh penyelundup untuk

observasi melalui media sosial Facebook pada grup

mengelabui petugas. Hasil pengamatan juga

“Komunitas Burung Berkicau Kupang” dan “Jual Beli

mengungkap bahwa Myzomela Rote yang

Burung NTT” serta melalui perbincangan pribadi

diperdagangkan tidak hanya burung dewasa namun

penulis dengan penjual melalui pesan pribadi. Burung

juga burung muda (Gambar 1). Hingga saat ini

Myzomela Rote memiliki nama perdagangan “iriana”,

penjualan burung Myzomela Rote baru sebatas di

dijual dengan harga Rp. 100.000,00 – Rp. 150.000,00

Kota Kupang. Berdasarkan penelusuran di beberapa

di Kota Kupang. Para hobiis burung berkicau atau

grup jual beli burung skala nasional di media sosial,

yang lebih dikenal dengan istilah kicau mania tertarik

jenis ini belum ada yang memelihara. Namun

untuk memelihara Myzomela Rote karena timbulnya

demikian, melihat semakin berkembangnya tren

rasa penasaran dan keinginan untuk mengoleksinya.

memelihara burung, bukan tidak mungkin jenis ini

Burung ini mulai digemari karena warna bulunya yang

akan dikirim ke luar NTT. Jika dilihat dari data yang

mencolok dan menarik serta kicauannya yang

ada, penjualan burung Myzomela Rote memang relatif

dianggap mirip dengan burung madu lainnya.

kecil. Hal ini bisa saja dikarenakan sebelum

Burung Myzomela Rote diduga

ditetapkannya jenis ini sebagai jenis baru, burung ini

diselundupkan dari Pulau Rote ke Kupang dengan

tidak populer dan banyak diketahui oleh para kicau

menggunakan kapal feri. Berdasarkan hasil

mania. Namun demikian, kondisi ini kemungkinan

investigasi pengangkutan burung berukuran kecil

besar akan berubah dan dapat meningkatkan

biasanya menggunakan bambu atau pipa paralon yang

permintaannya di kemudian hari.

22

Edisi XI No. 2 Agustus 2018

Gambar 1. Unggahan foto Myzomela Rote yang dijual melalui media sosial
(kiri: burung dewasa, kanan: burung muda)
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Upaya perlindungan jenis Myzomela kepala
merah (termasuk Myzomela Rote) telah dilakukan
melalui UU No. 5 Tahun 1990 tentang “Konservasi

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya
(Prawidilaga et al., 2017).
Kesimpulan dan Saran

Sumber Daya Alam Hayati” dan PP Nomor 7 Tahun
Satwa”. Namun demikian, setelah ditetapkannya
Permen P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang “Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi”
d a n r e v i s i n y a ( P. 9 2 / M E N L H K /
SETJEN/KUM.1/6/2018), tidak ada jenis myzomela
yang masuk ke dalam daftar dilindungi termasuk
Myzomela Rote. Hingga saat ini belum ada penjelasan
resmi mengapa kelompok burung myzomela
dikeluarkan dari tersebut. Oleh karena itu, tampaknya
usaha pelestarian jenis ini membutuhkan kerja keras.
Dampak di lapangan yang akan atau bahkan telah
terjadi adalah tidak adanya payung hukum yang
mengatur perdagangan jenis ini. Sehingga kuota
tangkap tidak dapat ditetapkan oleh otoritas
manajemen terkait (BBKSDA NTT). Sehingga dapat
dipastikan semua jenis yang diperdagangkan
merupakan hasil tangkapan alam dan dengan tidak
adanya pembatasan tentu akan menjadi ancaman
terhadap populasinya.
Burung Myzomela Rote diketahui aktif
mencari nektar pada berbagai jenis pohon
(pengamatan pribadi) dan sangat besar berpotensi
sebagai satwa penyerbuk yang memiliki fungsi
ekologi yang penting. Selain ancaman perburuan liar,
burung ini juga dapat tersisihkan melalui hilangnya
habitat hutan di Pulau Rote. Johnstone dan Jepson
(1996) menyatakan bahwa hutan di Rote hilang secara
drastis sejak tahun 1990-an. Kondisi ini tentunya akan
berpengaruh pada Myzomela Rote dan jenis lainnya
yang lebih banyak menghabiskan waktu di hutan
bervegetasi tinggi daripada semak belukar. Selain itu
Pulau Rote memiliki tingkat endemisitas yang tinggi
namun sempit dalam hal luasan wilayah, hanya 1.226
km2. Oleh karena itu, adanya degradasi habitat akan

Dengan ditemukannya kasus penjualan secara
ilegal burung Myzomela Rote, mengindikasikan
adanya ancaman nyata yang telah terjadi. Informasi ini
hendaknya dijadikan sebuah rujukan untuk lebih
memperhatikan perlindungan terhadap jenis endemik
ini. Pemerintah pusat melalui otoritas sains sebaiknya
melakukan survei populasi secara komprehensif,
sehingga hasilnya dapat dijadikan landasan untuk
menentukan arah perlindungan dan pelestarian
Myzomela Rote. Pihak otoritas manajemen, dalam
hal ini BBKSDA NTT, dapat melakukan monitoring
secara intensif terhadap aktivitas jual beli burung yang
dilakukan secara daring. Hal ini akan sangat
bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mendukung
upaya penentuan status perlindungannya. Langkah
selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah dengan
mengeluarkan Peraturan Bupati tentang larangan
untuk berburu burung yang dilindungi dan burung
endemik Pulau Rote.
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1999 tentang “Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang
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Tumbuhan dan Satwa.
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Surga Tersembunyi di Selatan Kupang

| RAGAM |

Pulau Manipo

Hari beranjak sore. Udara berangsur sejuk

kuntul/bangau putih (Bubulcus ibis), pecuk ular

seiring beringsutnya matahari ke horizon barat.

(Anhinga melanogaster), raja udang erasia (Alcedo

Cahaya di langit menjadi jingga. Saat itu adalah waktu

atthis).

bagi gerombolan kelelawar bersayap lebar (Pteropus

Selain itu, hamparan cemara dan lontar di

vampyrus) bergegas keluar sarang mencari makan.

pulau ini menjadi tempat bermain bagi burung

Sekali terbang jumlahnya bisa mencapai ratusan ekor.

endemik Pulau Timor seperti cikukua Timor atau

Mereka terbang dari barat menuju timur. Dari sebuah

Timor Friarbird (Philemon inornatus), gelatik Timor

tebing besar di puncak tertinggi di Pulau Manipo ke

atau Timor Sparrow (Padda fuscata), dan kancilan

dataran tinggi di Pulau Timor. Mencari buah-buahan

Timor atau Fawn-breastet whistler (Pachycephala

sebagai sumber pangan mereka. Koloni kelelawar itu

orpheus). Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

akan pulang ke pulau ini di pagi hari. Di saat semburat

Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) mencatat

jingga menggelayut di ujung timur garis laut selatan

terdapat sekitar 30 jenis burung mendiami kawasan ini

Pulau Timor.

dan sebagian besar di antaranya dilindungi.

Saat malam tiba, kehidupan liar Pulau Manipo

Daratan Pulau Manipo juga dihuni beberapa

semakin menggoda. Pantai landai berpasir lembut di

jenis mamalia seperti rusa (Cervus timorensis),

sisi selatan pulau ini jadi tempat bertelur bagi penyu

monyet ekor panjang (Macaca fascisularis), dan

sisik semu (Lepidochelys olivacea) pada musim

kelelawar (Pteropus vampyrus). Para mamalia

ombak besar di bulan Juni hingga Agustus. Sedangkan

tersebut hampir seluruhnya bisa dijumpai di sebagian

hamparan mangrove di sisi utara pulau merupakan

besar wilayah pulau, di hutan bakau, padang rumput

rumah bagi buaya muara (Crocodylus porosus). Meski

savana, maupun di bawah tegakan pohon lontar yang

demikain, beberapa kali didapati laporan buaya juga

rapat. Rusa-rusa liar itu biasanya minum dari sebuah

ditemukan berjemur di sekitar pantai selatan pulau.

cekungan berbentuk danau kecil di tengah pulau.

Di pagi hari, Pulau Manipo akan ramai oleh

Peristiwa itu hanya bisa disaksikan di

kicauan burung liar yang dilindungi. Di antaranya

kawasan Pulau Manipo, Kecamatan Amarasi,

adalah burung madu matari (Nectarinia soularis),

Kabupaten Kupang. Berdasarkan dokumen BBKSDA

kakatua putih kecil jambul kuning (Cacatua

NTT, Pulau Manipo adalah kawasan konservasi

sulphurea), kuntul karang (Egretta sacra),

berstatus Taman Wisata Alam seluas 2.449,50 hektar
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Oleh: Budiyanto Dwi Prasetyo

(SK Menteri Pertanian No.1134/Kpts-II/92), yang

sebagai asset berharga yang dapat menguntungkan

meliputi wilayah daratan Pulau Timor bagian selatan,

semua pihak, termasuk masyarakat yang ada di

perairan selat, serta daratan lain yang terpisahkan oleh

sekitarnya.

selat. Pulau Manipo sendiri adalah wilayah daratan

Konsep ekowisata dan ekonomi kreatif ini

kecil yang tidak sepenuhnya terpisah dari Pulau Timor

diharapkan dapat menjawab tuntutan zaman revolusi

sebab di bagian barat terdapat lebih dari ¾ bagian

industri 4.0 yang erat kaitannya dengan penggunaan

wilayah yang dilalui selat selebar 170-300 meter dan

teknologi informasi. Oleh karenanya, pengelolaan

di sebelah timur ekosistemnya berupa hutan bakau

ekowisata kini mensyaratkan adanya kapitalisasi ide-

yang masih tersambung dengan daratan Pulau Timor.

ide kreatif dalam setiap praktik-praktik ekonomi di

Menuju Ekowisata
Taman Wisata Alam (TWA) Manipo hingga
saat ini terus berbenah seiring tren kunjungan wisata
yang terus merangkak naik. Menurut Yesaya Talan,
Kepala Resort TWA Manipo, pada bulan Agustus
hingga September 2018 wisatawan yang datang
mencapai sekitar 700 orang. “Tujuan mereka
beragam, mulai dari siswa sekolah dan mahasiswa
yang datang rombongan untuk melakukan studi tour
dan penelitian, hingga para traveler yang ingin melihat
satwa liar dan ekosistem yang masih alami” ujar Talan.
Namun diakui, belakangan ini Pulau Manipo
memang mengalami peningkatan jumlah wisatawan
cukup signiﬁkan yang disinyalir sebagai dampak dari
keberadaan media sosial yang secara mudah dapat
diakses siapapun melalui handphone yang terhubung
internet. Ada kecenderungan orang akan berbagi
pengalaman berupa foto dan video mereka ketika
berkunjung ke suatu tempat, termasuk ke TWA
Manipo. BBKSDA NTT sendiri melalui akun
resminya (Bbksda Ntt) kerap mempromosikan TWA
Manipo di Facebook dan Instagram.
Upaya itu tak lepas dari upaya untuk
mempromosikan TWA Manipo sebagai salah satu
destinasi wisata melalui konsep ekowisata. Terkait hal
ini, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Kupang (BP2LHK Kupang)
juga ikut menerjunkan tim penelitinya untuk ikut
mendukung upaya tersebut. Konsep ekowisata
berbasis ekonomi kreatif menjadi pilihan alternatif
untuk mengembangkan kawasan konservasi ini
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dalamnya (Kesuma, 2016; Mulyowati & Shanti,
2016; Sadilah, 2010).
Konsep ini kemudian populer dengan istilah
“ekowisata berkelanjutan,” yang diharapkan dapat
mendorong usaha-usaha ekonomi kreatif yang
dikelola masyarakat lokal untuk secara simultan
meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan
penghasilan pelaku usaha yang diperankan
masyarakat lokal, serta berkontribusi pula pada
pendanaan upaya-upaya konservasi bagi pengelolaan
kawasan ekowisata (Satria, 2009).
Potensi Ekonomi Kreatif Desa Enoraen
Hasil penelitian BP2LHK Kupang yang
dilakukan selama tahun 2018 melalui metode survey
dan focus group discussion (FGD) berhasil
mengidentiﬁkasi beberapa potensi yang bisa
dikembangkan sebagai usaha ekonomi kreatif oleh
masyarakat Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi
Timur, Kabupaten Kupang sebagai satu-satunya desa
yang berbatasan langsung dengan Pulau Manipo.
Potensi itu dibagi menjadi dua, yakni potensi jasa dan
potensi barang.
Pada sektor jasa, masyarakat Desa Enoraen
berpendapat bahwa mereka siap menyiapkan rumahrumah mereka untuk dijadikan tempat menginap bagi
tamu yang datang, termasuk menyediakan makanan
dan minuman serta pusat informasi, dan jasa penitipan
barang dan parkir kendaraan yang dibutuhkan para
tamu. Selain itu, dari aspek transportasi, warga Desa
Enoraen menyatakan sanggup untuk menyediakan

sampan-sampan yang nantinya digunakan wisatawan

pelaksanaannya optimal dan dampak yang diperoleh

untuk menyeberang pulau. Dari aspek budaya,

pun maksimal terhadap kelestarian alam Pulau

teridentiﬁkasi pula Kuakiku dan Rabeka sebagai

Manipo maupun kesejahteraan masyarakat Desa

pertunjukan tarian tradisional yang dapat

Enoraen.

dipersembahkan kepada tamu yang datang.
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Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka

FGD.
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Hutan merupakan sumberdaya alam potensial yang menyimpan kekayaan alam didalamnya. Hutan
tanaman industri contohnya, memiliki potensi simpanan kayu yang tinggi dan seragam karena memang ditujukan
untuk produksi kayu. Apabila pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik dan benar, maka pengukuran hutan
harus dilakukan.
Unit pengukuran yang digunakan untuk menghitung potensi suatu hutan umumnya adalah volume, dari
unit ini maka seberapa besar simpanan kayu yang dimiliki oleh suatu hutan dapat diestimasi dan diekspresikan ke
dalam meter kubik per hektar. Selain itu, masih banyak ukuran – ukuran lain yang banyak digunakan sebagai
parameter untuk menginventarisasi potensi suatu hutan. Tinggi pohon, diameter pohon dan basal area pohon juga
sering kali digunakan.
Selain parameter pengukuran potensi suatu hutan, metode yang digunakan untuk mendapatkan data juga
selalu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan keakuratan data yang diperoleh. Pengukuran
potensi hutan akan menghadapi kesulitan jika dilakukan secara keseluruhan, maka penggunaan sampling adalah
metode yang sering digunakan untuk mendapatkan data yang representatif.
Pengambilan data pada unit yang lebih kecil seperti pengukuran tinggi pohon contohnya, hal ini juga dapat
dilakukan melalui beberapa metode. Secara umum terdapat tiga cara yaitu pengukuran secara langsung, dengan
pendekatan trigonometrik dan geometrik. Ketiga pendekatan ini dapat digunakan secara langsung dengan
menggunakan alat yang telah tersedia seperti clinometer, Forestry pro atau Christen meter.
Buku ini mengulas tentang esensi – esensi pentingnya pengukuran hutan dan mengapa hutan harus diukur.
Selain itu, metode-metode pengukuran berdasarkan keperluannya juga diulas di dalam buku ini, seperti biomassa,
tinggi dan diameter pohon, basal area, pengukuran volume pohon secara langsung maupun tidak langsung serta.
Disamping itu, buku ini ditulis dalam Bahasa Inggris namun sangat mudah dipahami.
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Dalam rangka meningkatkan capaian pembelajaran mahasiswa dan untuk pengkayaan pengetahuan serta
suasana pembelajaran yang variatif kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Universitas
Muhammadiyah Kupang, Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(BP2LHK) Kupang, Siswadi, S.Hut., M.Sc dan Heny Rianawati, S.Hut., M.Ag.Sc berkesempatan untuk
menyampaikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, Senin (15/10).
Siswadi, S.Hut., M.Sc., menyampaikan materi mengenai Karakteristik Tumbuhan Faloak (Sterculia quadriﬁda,
R.Br.). Dalam paparannya Siswadi menjelaskan secara singkat tentang sebaran, manfaat, kandungan senyawa
kimia, dan konservasi genetik tumbuhan Faloak.
Heny Rianawati, S.Hut., M.Ag.Sc menjelaskan tentang Fisiologi dan Ekologi Cendana (Santalum album Linn.).
Lebih lanjut Heny mempresentasikan ﬁsiologi dan ekologi cendana, status perlindungan, dan kandungan santalol
cendana.
Pada sesi diskusi, beberapa mahasiswa cukup antusias untuk mengajukan pertanyaan. Salah seorang mahasiswa
bertanya tentang apa yang sudah dilakukan oleh BP2LHK Kupang untuk mengembangkan Faloak dan Cendana.
Pertanyaan lain adalah apakah sudah ada produk Faloak yang dibuat oleh BP2LHK Kupang. “Bagi para peneliti
kesempatan ini merupakan ajang untuk berbagi ilmu dan mendiseminasikan kegiatan penelitian “kata Heny.
“Para mahasiswa diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan dan menumbuhkan
minat mereka terhadap penelitian”, lanjut Heny.
Kegiatan ini merupakan pertama kalinya Peneliti BP2LHK Kupang diundang untuk
menjadi narasumber kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang. Semoga
selanjutnya dapat menjadi narasumber kembali dengan Peneliti dan tema yang berbeda,
kata Heny.
Kuliah umum ini merupakan bagian dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, Botani
Tumbuhan Tinggi Serta Ekologi Tumbuhan yang dihadiri oleh kurang lebih 50
mahasiswa semester 6.

Pulau Rote

Pulau Rote

Pulau Rote

Dari
ke Myzomela

Myzomela Rote

irianawidodoae

Burung ini sudah teriden ﬁkasi di Pulau Rote sejak 1990 jenisnya dengan Myzomela
kepala-merah (Myzomela dammermani) di Pulau Sumba (Johnstone dan Jepson, 1996).

Prawidilaga et al. (2017) menyatakan Myzomela Rote
berbeda dengan Myzomela Kepala-merah secara
karakteris k morfologi dan analisis bioakus k,
keduanya berbeda secara signiﬁkan.

Hasil peneli an LIPI, Na onal University of
Singapore, dan Pengamat Burung Belgia
menyebutkan Jenis burung di Indonesia
bertambah setelah penemuan jenis baru
Myzomela Rote dengan nama la n Myzomela
irianawidodoae.

Nama Ibu Negara disematkan sebagai nama jenis
berdasarkan Surat Nomor B 1199/M.Sesneg /D2/HL.01.00/12/2017 tertanggal 17 Desember 2017, sebagai
bentuk penghargaan atas kepedulian beliau terhadap satwa liar di
Indonesia.

Pasca diumumkan sebagai jenis baru, Myzomela Rote mendadak terkenal sebab
berbagai media berebut meliputnya. Popularitas itu jadi petaka ke ka Myzomela Rote
di 2018 burung ini terindikasi masuk ke dalam list jenis yang diperdagangkan secara
online di media sosial Facebook.
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