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S

umber daya alam dari sektor kehutanan harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat. Dalam Warta Cendana edisi XII No. 1 ini, Lisna Eﬁyanti membahas pemanfaatan dan aplikasi
nanoteknologi di bidang hasil hutan, misalnya nano karbon dari lignoselulosa, sebagai salah satu perkembangan

teknologi untuk menciptakan produk yang lebih maju di masa depan. Jika kemajuan teknologi merupakan peluang dan
tantangan untuk meningkatkan daya saing, pelestarian hutan adalah syarat mutlak untuk menjaga kelangsungan sumber daya
alam. Mariany M. da Silva menjelaskan bagaimana pengembangan hutan rakyat di Umbu Kowulu, Sumba Tengah, mampu
menyediakan dasar bagi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara masyarakat dan hutan. Eksploitasi hasil
hutan, antara lain bahan pangan, papan, dan obat-obatan tradisional, dilakukan seperlunya dan terbatas demi menjaga
kesinambungannya. Di wilayah lain, Budy Zet Mooy melakukan riset tentang strategi pemasaran madu hutan Pulau Timor.
Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kondisi aktual pemasaran madu di Kota Kupang membutuhkan pengembangan
kebijakan yang agresif, dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk sebesar-besarnya memanfaatkan peluang yang
tersedia. Selain lebah dengan produk madunya, satwa endemik di Pulau Timor juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu aset
daerah yang mendatangkan PAD baik secara langsung maupun tidak langsung. Oki Hidayat menawarkan bentuk wisata minat
khusus birdwatching sebagai pemanfaatan dan perlindungan satwa endemik secara lestari. Sementara itu, Dani Pamungkas
mengulas tentang perlindungan terhadap aset penting hutan, salah satunya adalah dari ancaman bahaya kebakaran. Melalui
sistem zonasi, akan terpetakan lokasi-lokasi yang memiliki tingkat ancaman kebakaran yang rendah sampai tinggi. Antisipasi
dan langkah mitigasi kebakaran merupakan bagian penting dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan yang
berkelanjutan.
Demikian, selamat membaca…
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HUTAN RAKYAT DAN ARTI PENTINGNYA
BAGI MASYARAKAT UMBU KAWOLU, SUMBA TENGAH
Oleh:
Mariany M. da Silva
Pendahuluan

dikarenakan jumlah lahan rakyat lebih luas bila

Degradasi hutan dan lahan yang meningkat

dibandingkan dengan kawasan konservasi alam yang

dewasa ini berpengaruh terhadap penurunan kualitas

ada (Njurumana dkk., 2014). Dengan demikian,

lingkungan, salah satunya nampak melalui

pengelolaan hutan lestari dapat tercapai sehingga

peningkatan krisis sumber daya air yang dialami oleh

berimplikasi terhadap perlindungan dan pelestarian

sebagian populasi dunia. Untuk mengatasi hal

sumber daya air secara berkelanjutan.

tersebut, berbagai langkah telah dilakukan. Upaya

G a m b a r a n U m u m Wi l a y a h d a n K o n d i s i
Masyarakat

konservasi sumber daya alam yang dilakukan secara
terpisah tidak mampu mengatasi krisis sumber daya
air. Diperlukan alternatif lain di antaranya melalui
pengembangan hutan rakyat.
Hutan rakyat berperan penting terhadap
pelestarian suatu ekosistem. Hutan rakyat
dikembangkan dengan maksud untuk merehabilitasi
hutan dan lahan, memperbaiki sistem tata air, habitat
satwa, meningkatkan produksi kayu dan bukan kayu,
meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan
dengan itu, sebagai pertimbangan dalam pengelolaan
hutan secara lestari adalah bahwasanya
pengembangan hutan di lahan milik mempunyai nilai
strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat
untuk melakukan upaya konservasinya. Hal ini

Desa Umbu Kawolu merupakan desa
pemekaran dari Desa Wairasa. Secara administrasi
masuk dalam Kecamatan Umbu Ratunggay Barat,
Kabupaten Sumba Tengah. Luas wilayah 1.186,9 Ha,
dan merupakan salah satu desa penyangga Taman
Nasional Manupeu Tanadaru. Potensi desa yang
sangat mencolok adalah hutan-hutan yang berada di
sekitar pemukiman masyarakat. Hutan tersebut
berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber
mata air. Sumber-sumber mata air tersebut mengalir
menuju sebuah outlet, membentuk air terjun yang
dikenal dengan sebutan air terjun “Harangi”.
Sumber mata air digunakan sebagai sumber
air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian
masyarakat (mandi, mencuci, memasak, air minum),
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pengairan/pertanian, tambak, Pembangkit Listrik

tenaga mikro hidro. Sumber pembangkit listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan ekowisata air

memanfaatkan air terjun Harangi yang terbentuk dari

terjun. Lanskap desa yang terdiri dari perbukitan dan

berkumpulnya sumber-sumber mata air pada sebuah

lembah dengan tutupan lahan yang sangat heterogen

sungai dan mengalir menuju satu outlet. Debit air yang

menjadi keunikan desa. Topograﬁ desa bervariasi dari

cukup besar dimanfaatkan untuk menghidupkan

datar sampai sangat curam dengan ketinggian lokasi

turbin yang mampu menghasilkan tenaga listrik untuk

berada antara 300-560 meter dpl. Tanah didominasi

menerangi desa. Namun demikian Pembangkit Listrik

oleh jenis Renzina. Jenis tanah ini cocok untuk

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terkendala rusaknya

dikembangkan tanaman-tanaman keras.

turbin pembangkit listrik ketika debit air berlebihan

Masyarakat Umbu Kawolu sebagian besar

pada musim hujan. Selain itu keterbatasan sumber

bermata pencaharian sebagai petani serba tanggung.

daya manusia (SDM) yang ada juga menjadi salah satu

Selain sebagai petani, profesi lainnya yang dimiliki

kendala yang dihadapi. Diperlukan SDM handal untuk

oleh masyarakat Umbu Kawolu yaitu sebagai

dapat mengelola PLTMH agar berfungsi secara

peternak, pedagang, pegawai, pelayan jasa, dan lain

optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

sebagainya. Masyarakat mengelola lahan

Tingkat pendidikan masyarakat tergolong

pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan pangan

masih rendah. Sebagian besar masyarakat hanya

sehari-hari. Namun bila dirasa masih kurang maka

mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat

masyarakat akan mengambilnya dari hutan rakyat

sekolah dasar. Masyarakat yang sekolah SMP, SMA,

yang dimilikinya. Untuk kebutuhan papan,

dan sarjana hanya sedikit. Hal ini berpengaruh

masyarakat memanfaatkan kayu dari hutan rakyat.

terhadap pola pikir dan tingkat kesadaran masyarakat

Potensi kayu yang sangat tinggi menyebabkan

dalam menyikapi sesuatu hal termasuk hutan rakyat.

masyarakat terbantu dalam membangun/memperbaiki

Oleh karenanya, peran serta pemerintah melalui

tempat tinggalnya.

sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan sangat

Sumber penerangan masyarakat masih

diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan

tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana.

partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai hal

Pemerintah desa telah berupaya membangun listrik

positif.

Gambar 1. Bentang alam dan gambaran masyarakat Umbu Kawolu
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Arti Penting Hutan Rakyat Bagi Masyarakat

pangan, bahan bangunan, pakan ternak, obat-obatan,

Hutan rakyat di Desa Umbu Kawolu berstatus

kayu bakar, sumber pendapatan, dan sumber air.

hak milik karena berada pada lahan milik. Setiap

Untuk pemenuhan kebutuhan bahan bangunan/kayu

keluarga memiliki lahan yang ditanami aneka vegetasi

pertukangan dilakukan pemilihan jenis dan ukuran

yang bermanfaat. Pemilik lahan mengelola dan

sesuai kebutuhan. Penebangan biasanya dilakukan

memanfaatkan sumber daya hutan rakyat yang

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti

dimiliki. Jenis-jenis yang ditemukan dalam hutan

membangun/merenovasi rumah, biaya sekolah anak,

rakyat antara lain mahoni, jati, gmelina, kopi, pinang,

dan membantu kerabat yang membutuhkan kayu.

sirih, merbau, empon-empon, cabe, kelapa, nenas,

Jenis yang ditebang dipilih yang berumur tua dan

alpukat, durian, jambu, mangga, umbi-umbian,

berbatang besar. Aktivitas penebangan dilakukan

gaharu, nitas, pisang, pepaya, rita, suren, kemiri,

untuk memberikan ruang tumbuh bagi vegetasi di

sirsak, lamtoro, rambutan, jeruk, jambu mente, enau,

bawahnya. Lahan yang sedikit terbuka

pulai, gamal, kaliandra, salam, johar, bambu, dan

memungkinkan cahaya matahari menembus ke tanah.

jenis-jenis lokal lainnya (da Silva dkk., 2017).

Kondisi ini menyebabkan mikroorganisme tanah

Keberadaan hutan rakyat memiliki arti

dapat berkembangbiak, kesuburan tanah terjaga, dan

penting bagi masyarakat Umbu Kawolu. Hal tersebut

pertumbuhan tanaman bawah dapat berjalan optimal.

nampak melalui keselarasan hidup masyarakat dengan

Pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik karena

hutan rakyat di sekitarnya. Antara hutan rakyat dan

kurangnya persaingan dalam memperoleh cahaya dan

masyarakat terdapat suatu hubungan saling

unsur hara.

ketergantungan dan menguntungkan. Ketergantungan

Kebutuhan kayu bakar masyarakat diperoleh

masyarakat terhadap hutan rakyat sangat tinggi.

dari cabang/ranting yang sudah kering ataupun sisa-

Ekosistem hutan rakyat berfungsi sebagai penyokong

sisa kayu dari bahan bangunan. Kayu bakar yang

pemukiman yang sebagian besar berada di atas

dikumpulkan sebagian besar digunakan sendiri.

perbukitan. Vegetasi hutan rakyat yang rapat dapat

Kebutuhan terhadap kayu bakar tergolong tinggi. Hal

mencegah terjadinya erosi dan longsor. Untuk

ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih

menjaga kontinuitas sumbangsih hutan rakyat bagi

menggunakan cara tradisional. Wilayah desa yang

kehidupan manusia, masyarakat membangun sebuah

cukup jauh dari perkotaan mengakibatkan akses

keharmonisan hidup dengan hutan rakyat. Hutan

masyarakat terhadap perkembangan teknologi masih

rakyat dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan

rendah. Meskipun demikian, sarana dan prasarana

pengrusakan. Eksploitasi terhadap produk yang

pendidikan dan kesehatan telah tersedia. Untuk

dihasilkan dilakukan secara terbatas dalam rentang

pemenuhan kebutuhan kesehatan, masyarakat lebih

waktu tertentu dan sesuai kebutuhan. Masyarakat

memilih memanfaatkan fasilitas kesehatan yang

tidak melakukan aktivitas yang dianggap

disediakan pemerintah. Sebagian kecil masyarakat

mengancam/merusak ekosistem hutan. Hal ini

masih menggunakan cara-cara tradisional dengan

menunjukan tingginya motivasi masyarakat untuk

memanfaatkan obat-obatan dari hutan.

mengelola hutan rakyat secara bijak dan
berkelanjutan.

Sebagai petani serba tanggung, selain
mengolah lahan pertaniannya, masyarakat Umbu

Produk-produk dari hutan rakyat digunakan

Kawolu juga beternak dan berdagang. Pakan ternak

untuk memenuhi segala kebutuhan hidup seperti

diperoleh dari hutan rakyat seperti buah-buahan,
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dedaunan, rumput, dan lain-lain. Hasil-hasil non kayu

sumber air baku (masak, minum, MCK) juga

dari hutan rakyat memberikan sumbangan besar bagi

dimanfaatkan untuk pengairan sawah, lahan/kebun

peningkatan perekonomian masyarakat. Kopi, kemiri,

sayur-sayuran, tambak, PLTMH, dan ekowisata.

kunyit, umbi-umbian, buah-buahan, dan sebagainya

Sumber-sumber mata air ini mengalir menuju satu

selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dijual

outlet dan membentuk air terjun yang digunakan

sebagai sumber pendapatan. Dalam keadaan terdesak,

sebagai sumber pembangkit tenaga listrik bagi

masyarakat akan menjual beberapa komoditi HHBK

masyarakat. Beberapa produk/vegetasi hutan rakyat

di pasar tradisional. Hal ini dapat mendorong

bernilai ekonomi dan sosial budaya religius. Sebagai

masyarakat lokal untuk mengembangkan jenis-jenis

contoh, tanaman kadimbil/merbau berperan penting

non kayu secara lebih terarah dan berkesinambungan

sebagai salah satu kayu yang harus ada dalam struktur

pada lahan-lahan milik.

bangunan rumah adat. Tanaman sirih pinang sebagai

Bahan pangan, selain dipenuhi dari hasil

salah satu spesies kunci budaya digunakan dalam

pertanian, masyarakat juga memperolehnya dari hutan

tradisi nginang dan dapat mempererat hubungan

rakyat. Banyak jenis tanaman pangan yang terdapat di

kekerabatan masyarakat. Biasanya sirih pinang

dalam hutan rakyat seperti aneka buah-buahan,

digunakan dalam upacara-upacara adat

sayuran, dan umbi-umbian. Ini membuktikan bahwa

(perkawinan/kematian), penerimaan tamu, dan

selain kayu, potensi HHBK dari hutan rakyat

berbagai tradisi lokal yang ada dalam kehidupan

tergolong tinggi. Oleh karenanya pengembangan

masyarakat.

HHBK sebagai sumber pangan alternatif masyarakat

Keberadaan sejumlah spesies kunci budaya

dalam jangka pendek perlu dipertimbangkan.

berimplikasi terhadap terbangunnya kekerabatan

Sayangnya, minimnya pengetahuan masyarakat

sosial yang tinggi di masyarakat dalam sebuah

mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat

komunitas budaya/adat (da Silva dkk., 2015). Menurut

dalam mengembangkan HHBK pada lahan yang

Njurumana dkk. (2015), selain secara ekologis

dimiliki. Peran para stakeholder seperti penyuluh,

mendukung upaya konservasi lingkungan, tanaman

pemerhati lingkungan, akademisi, dan lainnya sangat

sirih dan pinang merupakan aset budaya dan aset

diperlukan guna memberikan motivasi dan sosialisasi

ekonomi yang dapat dibudidayakan secara luas.

kepada masyarakat.

Keduanya dapat ditemukan tumbuh secara baik di

Setiap hutan rakyat memiliki sumber-sumber
mata air. Sumber-sumber mata air ini digunakan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai

4
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lahan masyarakat seperti kebun, pekarangan, dan
hutan rakyat.

Gambar 2. Beberapa hasil hutan rakyat
Penutup

menjaga hutan bagi kelangsungan hidup. Berbagai

Eksistensi hutan rakyat dirasakan sangat

program rehabilitasi dan penghijauan seyogianya

penting bagi masyarakat Umbu Kawolu terutama

dapat dilakukan dan menjangkau hingga ke pelosok

dalam menyokong kelangsungan hidup sehari-hari.

desa. Dengan demikian masyarakat akan secara sadar

Hal ini berdampak terhadap tingginya tingkat

dan berkesinambungan mengelola kekayaan sumber

ketergantungan hidup masyarakat terhadap produk-

daya hutan secara arif dan bijaksana demi

produk hutan rakyat. Hubungan timbal balik yang

keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

saling menguntungkan terjalin antara masyarakat dan

Daftar Pustaka

hutan. Masyarakat berusaha membangun suatu
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Urgensi Keberadaan
Pusat Konservasi Satwa di Pulau Timor

Oleh:
Oki Hidayat
Kekayaan Burung di Timor Barat

6

ditetapkannya beberapa kawasan hutan sebagai daerah

Pulau Timor yang terletak dalam bagian

penting bagi burung (DPB) oleh para peneliti (Bibby et

gugus pulau-pulau di Nusa Tenggara menyimpan

al., 1992; Stattersﬁeld et al., 1998; Sujatnika et al.,

potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.

1995). Hingga kini, Timor Barat memiliki 10 DPB,

Keberadaannya amatlah penting bagi konservasi

yaitu Pulau Semau, Teluk Kupang, Bipolo, Camplong,

biodiversitas hutan tropika kering dengan iklim semi

Dataran Bena, Gunung Timau, Gunung Mutis,

arid. Tercatat Pulau Timor memiliki 31 jenis burung

Oelnasi, Buat-Soe, dan Kateri (Rombang dkk., 2002).

sebaran terbatas, termasuk di dalamnya 6 jenis burung

Keberadaan DPB tersebut menjadi satu-satunya suaka

endemik Timor (Lesmana dkk., 2000). Sebagai daerah

bagi sebagian besar burung yang menghabiskan

terkering di Indonesia karena lokasinya yang terletak

sebagian atau keseluruhan waktunya di dalam hutan.

pada daerah bayangan hujan Benua Australia

Jenis-jenis ini tentu memiliki ketergantungan yang

(Whitmore, 1984), Pulau Timor dengan tipe habitat

sangat tinggi terhadap hutan, berkurangnya luasan

khasnya ditempatkan sebagai daerah dengan prioritas

hutan tentu akan mempercepat laju kepunahannya.

tertinggi untuk konservasi keanekaragaman hayati

Pada masa ekspedisi Alfred R Wallacea pada

(WCMC, 1997). Selain itu Stattersﬁeld et al. (1998)

tahun 1989 di Timor Barat dan juga Pulau Semau

menyatakan hal yang sama bahwa Pulau Timor

tercatat ditemukan 118 jenis burung. Kemudian pada

termasuk salah satu daerah penting untuk konservasi

tahun 1940, Mayr (1944) mencatat sebanyak 160

keanekaragaman hayati. Dalam klasiﬁkasi yang

jenis. Berdasarkan catatan-catatan tersebut 137 jenis

dikeluarkan oleh Birdlife International, daerah Pulau

merupakan jenis berbiak (penetap), sedangkan sisanya

Timor dan beberapa pulau kecil di sekitarnya

merupakan jenis migran. Selanjutnya 30 tahun

tercantum sebagai daerah burung endemik (DBE) 164.

setelahnya 36 jenis ditambahkan sebagai jenis untuk

Burung telah lama dijadikan sebagai indikator

Pulau Timor (McKean et al., 1975). Dalam daftar jenis

keanekaragaman hayati, salah satu hasilnya yaitu

yang dibuat oleh White dan Bruce (1986), tercatat 211
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jenis untuk Pulau Timor dan Semau, kemudian dengan

tipe habitat di Timor Barat. Survei di tahun 1999

tambahan beberapa catatan dari para peneliti dan

menunjukkan daerah terkaya bagi burung dengan nilai

pengamat burung, diketahui ada 224 jenis (Noske obs.

konservasi yang tinggi adalah wilayah Timau

pri dalam Monk et al., 1997). Jumlah tersebut

(ditemukan 29 jenis dari total 31 jenis burung sebaran

meningkat drastis jika dibandingkan dengan

terbatas). Pada periode sebelumnya, diketahui hanya

rangkuman yang ditulis oleh Eaton et al. (2016),

wilayah Camplong dan Bipolo yang memiliki jenis

dengan catatan beberapa sub spesies banyak yang

burung kunci/sebaran terbatas terbanyak, di masing-

dianggap sebagai spesies tersendiri.

masing lokasi ditemukan 28 dan 26 jenis (Lesmana

Berbagai jenis burung sebaran terbatas dan burung

dkk., 2000).

endemik memiliki sebaran yang tidak merata pada tiap
Tabel 1. Jumlah Burung Sebaran Terbatas (BST) pada Beberapa Kawasan Hutan di Timor Barat
Kawasan Hutan

Tipe Habitat

Total BST

Cagar Alam Maubesi

Mangrove

7

Taman Buru Dataran Bena

Savana

5

Taman Wisata Alam Bipolo

Hutan Kering Luruh Daun, Hutan Campuran

26

Taman Wisata Baumata

Hutan Kering Luruh Daun, Hutan Campuran

15

Suaka Margasatwa Ale Aisio

Hutan Kering Selalu Hijau, Savana

15

Suaka Margasatwa Kateri

Hutan Kering Selalu Hijau

19

Taman Wisata Alam Camplong

Hutan Kering Luruh Daun, Hutan Campuran

28

Tahura Yohanes

Hutan Kering Luruh Daun, Hutan Campuran

19

Gunung Timau

Hutan Pegunungan, Tegakan Ampupu, Hutan Lembab

29

Luruh Daun, Hutan Kering Luruh Daun, Tegakan
Eucalyptus alba, Hutan Kering Selalu Hijau
Cagar Alam Gunung Mutis

19

Hutan Pegunungan, Tegakan Ampupu

Sumber : Trainor et al. 2000

satwa liar. Oleh karena itu upaya pengelolaan kawasan

Bipolo dan Camplong, Salah Satu Benteng
Terakhir untuk Burung Timor Barat

hutan yang tersisa perlu menjadi prioritas. Beberapa

Sebagian besar kawasan hutan di Timor Barat

kawasan hutan yang saat ini memiliki potensi yang

telah mengalami penurunan tingkat keanekaragaman

menjanjikan sebagai salah satu benteng terakhir

hayati yang cukup tinggi sejak tahun 1980an.

pelestarian satwa liar di Nusa Tenggara Timur (NTT)

Beberapa faktor ancaman terhadap kawasan hutan

secara umum dan wilayah Timor Barat pada

antara lain pengambilan kayu dan hasil hutan bukan

khususnya adalah Bipolo, Camplong, dan Menipo.

kayu secara tak terkendali, pembukaan dan

Taman Wisata Alam (TWA) Bipolo secara

pembakaran lahan secara liar sehingga merambat ke

administratif terletak di Desa Bipolo, Kecamatan

kawasan hutan, alih fungsi kawasan menjadi areal

Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.

pemukiman dan ladang serta maraknya perburuan
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7

Kawasan TWA Bipolo ditunjuk berdasarkan Surat

famili dapat dijumpai di Bipolo, salah satu pohon yang

Keputusan Menhutbun No. 161/KPTS-II/1999

banyak ditemukan di dalam kawasan ini adalah Ficus

tanggal 30 Maret 1999 seluas 352,62 Ha. Status

spp. dan dijadikan sumber pakan bagi beberapa jenis

kawasan hutan TWA Bipolo sebelum ditetapkan

burung (Noske & Saleh, 1996; Jepson & Ounsted,

menjadi Taman Wisata Alam adalah hutan produksi,

1997; BBKSDA NTT, 2015a).

dari total kawasan hutan produksi seluas ± 5.000 Ha,

Saat ini Hutan Bipolo terfragmentasi parah,

seluas 352,62 Ha dialihfungsikan sebagai Taman

serta dilintasi oleh jalan kabupaten dengan tingkat lalu

Wisata Alam sejak 30 Maret 1999. Berdasarkan Surat

lintas yang cukup ramai. Namun demikian kawasan

Keputusan Menteri Kehutanan No.3911/MENHUT-

ini sangatlah spesial, ibarat oase di tengah padang

VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan

pasir, fragmentasi hutan Bipolo yang dikelilingi oleh

Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT, terjadi

sawah, ladang, pemukiman, dan penggunaan lahan

perubahan luas TWA Bipolo yang dari sebelumnya

lainnya, telah dijadikan kantong habitat yang sangat

seluas 352,62 Ha menjadi luas 308,61 Ha (BBKSDA

berarti bagi burung-burung hutan di Timor Barat.

NTT, 2015a).

Kawasan ini menjadi salah satu habitat bagi Punai

Kawasan ini terletak sekitar 30 km arah timur laut

Timor (Treron psittacea) dengan catatan terakhir satu

Kota Kupang. Tipe habitat utama berupa hutan kering

individu yang teramati (Noske & Saleh, 1996; Jepson

luruh daun, hutan campuran serta hutan jati. Berada

& Ounsted, 1997; Mauro, 1999). Hingga kini

pada tanah alluvium yang khas dan tidak terdapat pada

keberadaan Punai Timor tidak pernah diketahui baik di

daerah lainnya di Timor Barat (Coates et al., 1997;

Bipolo maupun kawasan hutan lainnya.

Lesmana dkk., 2000). Sebanyak 53 spesies dalam 33

Gambar 1. Foto Aerial Kawasan Bipolo yang terfragmentasi, menjadi kantong habitat yang
sangat berarti bagi burung khas dan endemik NTT.

8
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Tabel 2. Jenis-Jenis Burung Hutan Sebaran Terbatas dan Endemik di Bipolo dan Camplong
Jenis

Nama Internasional

Nama Latin

Status

Punai Timor

Timor Green Pigeon

Treron psittaceus

Dilindungi Permen LHK
No.106/2018

Merpati-hitam Timor

Slaty Cuckoo-Dove

Turacoena modesta

Vulnerable - IUCN

Pergam Timor

Timor Imperial Pigeon

Ducula cineracea

Near threatened -IUCN

Uncal Kelam

Timor Cuckoo-Dove

Macropygia magna

-

Delimukan Wetar

Wetar Ground-Dove

Gallicolumba hoedtii

Endangered-IUCN, Dilindungi
Permen LHK No.106/2018

Perkici Timor

Olive-headed Lorikeet

Trichoglossus euteles

Dilindungi Permen LHK
No.106/2018

Perkici Iris

Iris Loriiket

Psitteuteles iris

Dilindungi Permen LHK
No.106/2018

Nuri-raja Kembang

Jonquil Parrot

Aprosmictus jonquillaceus

Dilindungi Permen LHK
No.106/2018

Cekakak-kalung Coklat

Cinnamon-banded Kingﬁsher

Halcyon australasia

-

Decu Timor

White-bellied Bushchat

Saxicola gutturalis

-

Anis Timor

Orange-sided Thrush

Zoothera peronii

-

Buntut-tumpul Timor

Timor Substail

Urosphena subulata

-

Celucuk Timor

Buff-banded Bushbird

Buettikoferella bivittata

-

Cikrak Timor

Timor Leaf-Warbler

Phylloscopus presbytes

-

Sikatan Timor

Black-banded Flycatcher

Ficedula timorensis

-

Sikatan Bakung

Timor Blue Flycatcher

Cyornis hyacinthinus

-

Remetuk Timor

Plain Gerygone

Gerygone inornata

-

Kancilan Timor

Fawn-breated Whistler

Pachycephala orpheus

-

Cabai Lombok

Red-chested Flowerpecker

Dicaeum maugei

-

Burung-madu Matari

Flame-breatsed Sunbird

Cinnyris solaris

-

Opior Timor

Spot-breated White-eye

Heleia muelleri

-

Isap-madu Timor

Flame-eared Honeyeater

Lichmera ﬂavicans

-

Myzomela Timor

Black-breasted Myzomela

Myzomela vulnerate

-

Meliphaga Dada-lurik

Streak-breatsed Honeyeater

Meliphaga reticulate

-

Cikukua Timor

Timor Friarbird

Philemon inornatus

-

Bondol-hijau Triwarna

Tricolored Parrotﬁnch

Erythrura tricolor

-

Gelatik Timor

Timor sparrow

Padda fuscata

Vulnerable-IUCN

Kepudang Timor

Timor Oriole

Oriolus melanotis

-

Burung-ara Timor

Timor Figbird

Sphecotheres viridis

-
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Tidak jauh dari Kawasan Hutan Bipolo,

VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan

terdapat blok hutan berstatus taman wisata alam yang

Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT

bernama Taman Wisata Alam Camplong (TWA

(BBKSDA NTT 2015b).

Camplong) yang terletak sekitar 45 km arah timur laut

TWA Camplong memiliki vegetasi yang

dari Kupang dengan tipe habitat hutan semi luruh

merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan dataran

daun, tegakan jati serta hutan campuran. TWA

sedang, terletak pada ketinggian sekitar 245-480

Camplong mengalami beberapa tahapan sejarah

mdpl. Secara alamiah tipe ekosistem di sini dapat

pembentukan antara lain; Pada tanggal 11 Mei 1929

dikelompokkan ke dalam 2 tipe ekosistem, yaitu

kawasan ini ditunjuk oleh Residen Timor melalui

ekosistem hutan musim, ditandai dengan vegetasi

Keputusan Nomor 180 seluas ± 475 Ha sebagai Hutan

yang kurang tinggi (antara 15-20 m), banyak

Tutupan yang terpelihara, Tanggal 17 Maret 1980

percabangan dan pada musim kering menggugurkan

kawasan ini ditunjuk oleh Menteri Pertanian RI

daunnya, serta ekosistem hutan savana. Beberapa jenis

melalui Keputusan Nomor 183/Kpts/Um/3/1980 yang

tumbuhan sangat penting untuk keseimbangan

tergabung dengan Kelompok Hutan Sisimeni Sanam,

ekosistem, seperti keberadaan Ficus spp. dan beberapa

Tanggal 30 Maret 1982 Gubernur NTT menunjuk

jenis pohon berbunga lainnya seperti Alstonia

kawasan ini sebagai Taman Wisata melalui Keputusan

scholaris, Cassia javanica. Keberadaan Ficus tertentu

Nomor 46/BKLH/1982 seluas ± 2.000 Ha, Tanggal 12

(“nisum” Ficus sp) sangat penting selain berfungsi

Desember 1983, melalui Keputusan Nomor

sebagai sumber pangan bagi beberapa jenis satwa dan

8 9 / K p t s / U m / 8 3 t e n t a n g Ta t a G u n a H u t a n

konservasi mata air di TWA Camplong juga menjadi

Kesepakatan (TGHK) Menteri Pertanian menunjuk

tempat bersarang lebah madu yang punya peranan

kawasan ini sebagai Hutan Wisata, secara parsial

penting dalam produksi madu. Di TWA Camplong

ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan

terdapat 104 spesies ﬂora dari 51 famili, beberapa jenis

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

yang mudah dijumpai adalah jenis Johar (Cassia

SK.347/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010 pada

siamea), Kenanga (Cananga odorata), Asam

saat penataan tata batas kawasan yang dilakukan Balai

(Tamarindus indicus), Bidara (Zizipus timorensis), Jati

Planologi Kehutanan Wilayah IV Nusa Tenggara

(Tectona grandis), Kesambi (Shcleichera oleosa),

tanggal 8 Juni 1982 kawasan yang riil ditata batas

Dysoxylum sp, serta beberapa jenis Ficus sp

adalah seluas 696,60 Ha, kemudian diperkuat dengan

(BBKSDA NTT, 2015b).

SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-

Gambar 2. Beberapa burung sebaran terbatas dan endemik di Bipolo
dan Camplong (Kiri: Sikatan Timor, Kanan: Celucuk Timor) ©
James Eaton - BirdtourAsia
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Keanekaragaman burung-burung di

Propinsi Daerah Tingkat I NTT sebagai Kawasan

Camplong sedikit lebih tinggi dari Bipolo. Masih

Suaka Margasatwa. Kawasan ini merupakan salah satu

terdapat beberapa jenis yang kini keberadaannya

habitat dari rusa timor (Rusa timorensis) di NTT.

masih misteri karena belum pernah terlihat kembali

Dengan banyaknya tekanan terhadap habitat satwa liar

s e j a k t a h u n 1 9 3 2 , y a i t u D e l i m u k a n We t a r

dalam berbagai bentuk, keberadaan kawasan ini

(Gallicolumba hoedtii). Dengan kondisi hutan yang

penting guna menjamin ketersediaan tempat hidup

masih baik, Camplong menjadi surga bagi burung di

yang difungsikan secara khusus untuk habitat rusa.

Timor Barat. Camplong dan Bipolo juga merupakan

Setahun berikutnya, yakni pada tanggal 19 Desember

salah satu wintering site bagi raptor migran jenis

1978 Menteri Pertanian Republik Indonesia merubah

Sikep-madu Asia (Pernis ptilorhynchus) (Hidayat

luas kawasan ini menjadi ± 3.000 Ha melalui Surat

pers. obs). Kedua kawasan ini menyediakan habitat

Keputusan Nomor 768/Kpts/Um/12/ 1978. Penataan

yang nyaman dan memenuhi kebutuhan pakan Sikep-

batas kawasan yang termasuk pada RTK 188 ini

madu Asia yaitu madu dari lebah hutan Apis dorsata.

dilakukan pada tahun 1980. Berita Acara Tata Batas

Menipo, Kantong Habitat Terakhir Kakatua-kecil
Jambul-kuning di Timor Barat

ditandatangani Panitia Tata Batas pada tanggal 12

Di antara sekian banyak jenis burung di Timor
Barat, jenis yang keberadaannya paling
memprihatinkan adalah Kakatua-kecil Jambul-kuning
(Cacatua sulphurea). Kakatua-kecil jambul-kuning
telah melewati masa kelam perburuan secara liar dan
tak terkendali. Berdasarkan hasil survei para peneliti
dan banyaknya kunjungan ornitologi di Timor Barat,
belum ada catatan terbaru perjumpaan kakatua di
Timor Barat. Tak banyak catatan tentang Kakatua saat
ini, dokumentasi terakhir tercatat satu ekor dijumpai
pada kawasan hutan Bipolo di tahun 2000. Serta
menurut informasi masyarakat pada tahun 1999 masih
terdapat delapan ekor di kawasan Gunung Timau
(Lesmana, 2000). Kemungkinan besar saat ini
Kakatua telah punah secara lokal/locally extinct di
Timor Barat (Hidayat unpublished data). Satusatunya lokasi yang kini menjadi habitat terakhir
untuk kakatua adalah Pulau Menipo.
Sejarah kawasan Pulau Menipo cukup
panjang, dimulai pada tanggal 30 Desember 1977
Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan
Keputusan Nomor

749/Kpts/Um/12/1977 yang

menunjuk Kawasan Hutan Menipo seluas ± 2.000 Ha
yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang

November 1980 dan disahkan oleh Menteri Pertanian
pada tanggal 29 Januari 1981 (BBKSDA NTT, 2016).
Pertimbangan penunjukkan menjadi kawasan suaka
margasatwa antara lain adalah bahwa kawasan Suaka
Margasatwa Menipo merupakan habitat kakatua kecil
jambul kuning, rusa timor, buaya muara, dan tempat
bertelur penyu, selain potensi tersebut kawasan ini
juga memiliki potensi keindahan alam yang berupa
panorama alam pantai dengan pasir putih. Selanjutnya
pada tanggal 28 Desember 1992, Menteri Pertanian
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1134/Kpts-II/92
tentang Perubahan fungsi Suaka Margasatwa Menipo
yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang
Provinsi NTT seluas 2.449,50 Ha menjadi Taman
Wisata Alam. Perubahan fungsi ini didasarkan pula
atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang
Nomor 522.51/4604/1990 tanggal 20 November 1990
serta rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
NTT Nomor 522.14/925/1991 tanggal 30 Maret 1991
(BBKSDA NTT, 2016).
Kakatua-kecil Jambul-kuning sebagai satwa
prioritas di Provinsi NTT harus mendapatkan
perhatian khusus. Berdasarkan hasil inventarisasi
tahun 2018, populasi kakatua di Pulau Menipo saat ini
berjumlah 50 ekor (BBKSDA NTT, 2018).
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dianggap hama di ladang jagung, dijadikan sebuah
pembelajaran bahwa tanpa perhatian yang serius dan
pembiaran maka keanekaragaman hayati akan hancur
bahkan musnah (Hidayat, 2018a).
Persoalan penangkapan dan perburuan liar terhadap
berbagai jenis burung kini masih dan terus
berlangsung di NTT. Perkembangan teknologi
informasi telah mengubah pola perdagangan burung di
NTT, yang dahulu dilakukan secara konvensional
dijual langsung melalui kios, pasar atau dijajakan di
pinggir jalan, kini dilakukan melalui media sosial
seperti facebook dan whatsapp. Tercatat hingga kini
ada enam grup jual beli burung di facebook untuk
Potensi Bipolo dan Camplong Sebagai
Laboratorium Alam
Bipolo dan Camplong memiliki berbagai
potensi keanekaragaman hayati, selain burung dan
tumbuhan seperti yang telah dibahas sebelumnya,
antara lain reptil, amﬁbi, mamalia, serangga, dan
jamur. Akan tetapi potensi tersebut belumlah tergali
secara menyeluruh dan pemanfaatannya masih sangat

l i n g k u p P r o v i n s i N T T. A n g g o t a n y a a k t i f
memperjualbelikan berbagai macam burung mulai
dari burung asli NTT, burung eksotik NTT hingga
burung eksotik Indonesia. Tiap tahun ratusan burung
dari berbagai jenis ditangkap untuk diperjualbelikan.
Tidak hanya burung dewasa namun burung muda
hingga anakan burung juga ditangkap secara tak
terkendali. Contoh burung yang paling banyak

kecil.

ditangkap untuk diperjualbelikan adalah Anis Timor,
Kacamata Wallacea, Kacamata Limau dan Perkici
Timor (Hidayat, 2018b).
Pada periode tertentu khususnya pada masa
perkembangbiakan, anakan burung akan banyak
sekali dijual, khususnya di Kota Kupang. Contohnya
Gambar 4. Salah satu jenis baru parrot ﬁnch (Erythrura sp.
nov.) yang ditemukan di Gunung Mutis, beberapa peneliti
percaya jenis ini kemungkinan besar juga dapat ditemukan di
Camplong. Foto: © James Eaton.

anakan burung Anis Timor, jumlahnya dapat mencapai
ratusan ekor pada bulan Desember hingga Maret.
Selain burung endemik, penangkapan secara besar-

Strategi Jangka Panjang Konservasi Burung di
NTT

besaran juga dilakukan terhadap berbagai jenis burung

Konservasi satwa liar harus dilakukan dengan

lainnya seperti Branjangan Jawa (Miafra javanica).

prinsip keberlanjutan (sustainability). Aktivitas dan

Beberapa kali upaya penyelundupan jenis ini berhasil

program konservasi memakan waktu yang panjang

digagalkan oleh pihak kepolisian dan polisi

dan membutuhkan perencanaan serta persiapan yang

kehutanan. Seperti yang terjadi pada 6 September

matang. Khusus untuk wilayah NTT, dalam sebuah

2018 lalu, sebanyak 526 ekor Branjangan Jawa dan 24

artikel yang berjudul “Reﬂeksi 60 Tahun NTT:

ekor Decu Belang yang akan dikirim ke Pulau

Meneropong Nasib Satwa Liar Flobamora Masa

Lombok dan Jawa, tertangkap karena terbukti tidak

Depan”, dinyatakan bahwa sudah seharusnya contoh

dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa

kasus kelangkaan kakatua yang dulu bahkan pernah

– Dalam Negeri (Kompas, 2018).
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Tabel 3. Jenis-Jenis Burung Nusa Tenggara yang Diperdagangkan
Jenis

Nama latin

Sebaran

Perlindungan
Internasional

Perlindungan
Nasional

Anis Timor

Zoothera peronii peronii

Timor, Rote,

NT

-

Anis Nusa Tenggara

Zoothera dohertyi

Lombok, Sumbawa,
Flores, Sumba, dan
Timor

NT

-

Decu Timor

Saxicola gutturalis

Timor, Semau

LC

-

Sikatan Bakung

Cyornis hyacinthinus
hyacinthinus

Timor, Semua, Rote

LC

-

Meliphaga Dada-lurik

Meliphaga reticulate

Timor, Semau

LC

PP No.7/1999

Rote

LC

-

Myzomela Rote
Cikukua Timor

Philemon inornatus

Timor

LC

-

Kacamata Wallacea

Heleia wallacei

Sumbawa, Komodo,
Rinca, Flores, Besar,
Lomblen, Sumba

LC

Permen LHK
No.92/2018

Kacamata Limau

Zosterops citrinellus

Sumba, Sawu, Timor,
dan Rote

LC

-

Burung Madu-matari

Cinnyris solaris

Sumbawa, Komodo,
Flores, Lomblen,
Alor, Atauro, Timor,
Semau, Rote, Wetar

LC

PP No.7/1999

Perkici Timor

Trichoglassus euteles

Timor, Lomblen,
Pantar, Alor, Wetar,
Moa, Kisar, Leti,
Luang, Babar,
Romang, Damar dan
Teun Nila

LC, Appendiks II

Permen LHK
No.92/2018

Perkici Oranye

Trichoglossus capistratus

Timor, Sumba,
Wetar, Romang

NR, Appendiks II

Permen LHK
No.92/2018

Perkici Flores

Trichoglossus weberi

Flores

NT, Appendiks II

Permen LHK
No.92/2018

Perkici Iris

Psitteuteles iris

Timor, Wetar

NT, Appendiks II

Permen LHK
No.92/2018

Nuri Raja-kembang

Aprosmictus
jonquillaceus

Timor, Rote, Wetar

NT, Appendiks II

Permen LHK
No.92/2018

Gelatik Timor

Lonchura fuscata

Timor, Rote, Semau

NT

-

Keterangan: NT (Near Threatened)/Hampir terancam, LC (Least Concern)/Resiko rendah, NR (Not Recognized)/Tidak diketahui versi IUCN;
Appendiks II versi CITES
Sumber : Hidayat (2018)

Pada periode tertentu khususnya pada masa

besaran juga dilakukan terhadap berbagai jenis burung

perkembangbiakan, anakan burung akan banyak

lainnya seperti Branjangan Jawa (Miafra javanica).

sekali dijual, khususnya di Kota Kupang. Contohnya

Beberapa kali upaya penyelundupan jenis ini berhasil

anakan burung Anis Timor, jumlahnya dapat mencapai

digagalkan oleh pihak kepolisian dan polisi

ratusan ekor pada bulan Desember hingga Maret.

kehutanan. Seperti yang terjadi pada 6 September

Selain burung endemik, penangkapan secara besar-

2018 lalu, sebanyak 526 ekor Branjangan Jawa dan 24
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ekor Decu Belang yang akan dikirim ke Pulau

masyarakat dapat diarahkan untuk mulai menangkar

Lombok dan Jawa, tertangkap karena terbukti tidak

burung melalui dengan belajar dari apa yang

dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa

dilakukan oleh Pusat Konservasi Satwa NTT.

– Dalam Negeri (Kompas, 2018). Berulang kali upaya
penyelundupan burung endemik juga berhasil
digagalkan di Kota Kupang, baik melalui jalur darat,
laut maupun udara. Selanjutnya burung-burung hasil

Gambar 6. Matriks analisis SWOT pembangunan
pusat konservasi satwa burung di NTT
Melalui keunggulan dari faktor Strengths dan
Opportunities yang dimiliki, pembangunan pusat
konservasi satwa sangatlah layak dan memungkinkan.
Meskipun masih ada beberapa kelemahan dan
ancaman, hal tersebut masih sangat mungkin untuk
diminimalisasi dan dituntaskan. Melalui pusat
sitaan tersebut dilepasliarkan ke alam. Belum adanya

konservasi satwa diharapkan mampu menjadi sarana

fasilitas rehabilitasi burung yang layak secara teknis

edukasi lingkungan terdepan dan terlengkap terutama

dan sesuai dengan regulasi yang ada menjadi salah

dalam hal konservasi burung. Hal tersebut juga

satu kendala dalam usaha konservasi avifauna.

diharapkan mampu menjadi solusi dari maraknya

Melihat besarnya potensi keanekaragaman

perburuan dan perdagangan burung, melalui

hayati khususnya burung di NTT serta

penyadartahuan dan sosialisasi yang efektif akan

mengidentiﬁkasi kendala-kendala yang saat ini

pentingnya untuk melestarikan burung dan habitatnya.

muncul terkait konservasi avifauna khas dan endemik

Selain dari sisi konservasi akan ada banyak pengguna

maka dibutuhkan suatu fasilitas terdepan yang

yang dapat memanfaatkan pusat konservasi satwa

memadai. Oleh karena itu pembangunan Pusat

NTT, pihak lembaga penelitian dan universitas dapat

Konservasi Satwa di Provinsi NTT menjadi sebuah

melakukan penelitian mengenai proses rehabilitasi,

strategi yang tepat terkait kebutuhan saat ini. Dengan

perilaku, dan aspek kesehatan satwa. Selain sebagai

berfokus pada bird sanctuary di Bipolo dan

lokasi penelitian, fasilitas yang ada dapat juga

Camplong, diharapkan fasilitas ini mampu menjadi

dijadikan lokasi magang dan praktek kerja lapang

sarana rehabilitasi burung-burung hasil sitaan

mahasiswa. Mahasiswa dapat mempersiapkan bekal

sebelum dilepasliarkan. Selain itu, fasilitas ini juga

softskills mereka terkait perawatan dan pengelolaan

dapat dijadikan pusat penangkaran beberapa burung

satwa. Dari sisi pendidikan, berbagai instansi

yang diperdagangkan dengan sangat masif seperti

pendidikan formal maupun informal mulai dari tingkat

Anis Timor dan Perkici Timor, sehingga ke depannya

PAUD hingga SMA dapat melakukan kunjungan

jika teknologi penangkaran sudah diketahui, dengan

edukasi lingkungan. Terakhir pihak masyarakat baik

bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat,

masyarakat NTT pada umumnya maupun masyarakat
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lokal dapat memanfaatkan fasilitas ini sebagai tempat
wisata edukasi. Ekonomi mikro masyarakat sekitar
juga diharapkan mampu berkembang dan meningkat.
Mulai dari penyediaan sarana transportasi, fasilitas
penginapan/guess house, rumah makan hingga
penyediaan pakan beberapa jenis burung seperti buahbuahan lokal, buah-buahan hutan, ternak jangkrik,
cacing tanah hingga mamalia kecil seperti
kelinci/marmut/tikus putih dan hewan domestik ayam
kampung sebagai sumber pakan burung
pemangsa/raptor seperti elang, alap-alap dan burung
hantu.
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STRATEGI PEMASARAN MADU HUTAN PULAU TIMOR
BERDASARKAN KARAKTERISTIK KONSUMEN

DI KOTA KUPANG
Oleh:
Budy Zet Mooy

Pendahuluan
Madu adalah produk dari lebah madu, yang
merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di
Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), madu yang dihasilkan di Indonesia pada tahun
2012 sebanyak 67.606 liter dan pada tahun 2013
mencapai 29.000 liter (BPS, 2017).Tingkat konsumsi
madu di negara-negara maju seperti Jerman, Jepang,
Inggris, dan Perancis mencapai 700-1500
g/kapita/tahun, untuk Indonesia kurang dari 20
g/kapita/tahun. Produksi madu di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) didominasi oleh madu lebah
hutan (Apis dorsata) dan madu lebah budidaya A.
cerana (Saepudin, 2013).
Usaha penjualan madu hutan Pulau Timor (A.
dorsata) dan madu lebah lokal budidaya (A. cerana)
bertujuan untuk memperoleh peningkatan pendapatan
rumah tangga. Untuk mengetahui adanya kontribusi
pendapatan dari usaha lebah madu tersebut, dilakukan
pengumpulan data dan informasi yang relevan pada
unit-unit sampling yang sudah ditentukan dengan
menggunakan kuesioner yang disebarkan pada
konsumen pada setiap outlet sampel. Kemudian

16

Edisi XII No. 1 Juli 2019

dilanjutkan dengan analisis data dan informasi dengan
pendekatan analisis SWOT, untuk mengetahui
dinamika kebutuhan madu yang diindikasikan oleh
besarnya tingkat pembelian madu di Kota Kupang.
Konsumen akan memilih produk yang
memiliki kualitas baik, mengingat belum adanya
jaminan dan kualitas madu yang banyak dijual di
pasaran, sehingga membuat masyarakat menjadi ragu
dan kurang percaya untuk membeli madu, terutama
dalam menentukan keaslian sebuah produk madu.
Pada awalnya, konsumen lebih menekankan pada
kualitas yang berhubungan langsung dengan produk
madu, karena produk yang dibuat harus dapat
memenuhi kepuasan konsumen (Suranto, 2005).
Madu memiliki pangsa pasar yang luas dan
prospek yang baik, sehingga banyak pemburu madu
lebah hutan dan peternak lebah madu budidaya
berkompetisi dalam persaingan di bidang usaha ternak
lebah madu dan pemanenan madu lebah hutan. Produk
hasil lebah madu sangat menjanjikan sebagai peluang
usaha, sementara masih banyak pemburu/pemanen
madu lebah hutan dan peternak lebah madu budidaya
yang menjual madunya tanpa memikirkan kualitasnya

sehingga membuat posisi petani lebah menjadi lemah.

penjualan madu menuju masa depan. SWOT

Pemasaran madu yang sering dilakukan peternak dan

merupakan analisis atas keadaan internal usaha,

pemburu madu lebah hutan di Pulau Timor, Provinsi

meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan

NTT adalah menjual produknya secara langsung

(weakness), keadaan eksternal yang meliputi peluang

kepada konsumen. Madu tersebut dijual secara

(opportunity) dan ancaman (threath). Sistem penilaian

curah/botolan yang tidak menggunakan merek dengan

yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam

bentuk dan ukuran kemasan tertentu. Hal ini

bentuk matrik kepada dua kelompok besar, yaitu

disebabkan kurangnya pengetahuan produsen madu

faktor internal (IFAS/Internal Factor Analysis

mengenai serapan teknologi pengolahan dan

Summary) yang terdiri dari kekuatan (strength) dan

pemasaran produk yang merupakan salah satu faktor

kelemahan (weakness), serta faktor eksternal

pemicu terjadinya permasalahan dalam pemasaran

(EFAS/External Factor Analysis Summary) yang

madu.

terdiri dari peluang (opportunity) dan
Dalam hal pemasaran, kondisi yang paling

sulit adalah mempertahankan konsumen untuk selalu
menggunakan produk unggulannya dengan
menciptakan loyalitas pelanggan dan menjaga
ketersediaan serta konsistensi kualitas produk madu.
Penerapan strategi pemasaran yang tepat dibutuhkan
untuk meningkatkan penjualan produk di pasar.
Materi dan Metode

ancaman

(threat) (Rangkuti, 2009).
Hasil dan Pembahasan
Uji Validitas
Secara umum dapat dikatakan bahwa pasar
madu di Kota Kupang merupakan salah satu peluang
usaha yang sangat baik dan menjanjikan,
pengembangan dan potensi pasar memiliki posisi
strategis dalam pemenuhan permintaan konsumen.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 8 outlet

Hal ini dapat dilihat dari permintaan konsumen yang

toko penjual madu di Kota Kupang. Pemilihan lokasi

sangat signiﬁkan terhadap produk madu yang beredar

dilakukan menggunakan metode purposive (sengaja)

di pasar Kota Kupang,

dengan ketentuan outlet tersebut memiliki pangsa

Instrumen yang valid harus mempunyai

pasar yang luas dan memiliki persediaan madu secara

validitas internal dan eksternal. Instrumen yang

kontinu, jumlah dan jenis madu yang dijual pada

memiliki validitas internal atau rasional, bila kriteria

outlet-outlet dan supermarket lebih dari 5 jenis madu

yang ada dalam instrumen secara rasional teoretis

dengan jenis madu lokal maupun madu impor.

telah mencerminkan yang diukur. Jadi kriterianya ada

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan,
yaitu bulan Juli sampai September 2018. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah survei, yaitu
dengan melakukan pengamatan serta pemberian
kuesioner kepada responden pada masing-masing
outlet, kemudian data yang diambil berupa analisis
segmentasi konsumen madu menggunakan analisis
deskriptif dengan uji validitas dan reliabilitas pada
atribut bauran pemasaran, serta uji pemasaran dengan
menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT
ditujukan untuk mengembangkan dan memandu usaha

di dalam instrumen itu. Instrumen yang mempunyai
validitas eksternal bila kriteria di dalam instrumen
disusun berdasarkan fakta-fakta empiris. Koeﬁsien
validitas dianggap valid jika r hitung > r tabel α = 0.05
(Santoso, 2004; Suherman, 2007).
Hasil penelitian yang valid terdapat kesamaan
antara data yang terkumpul dengan data yang
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan
untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur
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yang dikatakan reliabel, variabel memiliki reliabilitas

yang seharusnya diukur (Eureka, 2015).
Dari perhitungan uji validitas menggunakan
aplikasi SPSS diperoleh hasil bahwa total pertanyaan
25, jumlah responden uji coba 30 orang dan
memperoleh hasil uji validitas yang menunjukkan
rata-rata = 0.6360 atau r tabel = 0,3061.

tinggi, jika ⍶ > 0,50 sehingga variabel tersebut reliabel
(Santoso, 2004).
Pembobotan
Dalam penentuan nilai dari masing-masing
pertanyaan perlu adanya pembobotan. Di dalam

Hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa
instrumen yang valid harus mempunyai validitas
internal dan eksternal. Instrumen validitas di atas yang
memiliki validitas internal atau rasional, kriteria yang
ada dalam instrumen secara rasional (teoretis) telah
mencerminkan yang diukur. Instrumen yang
mempunyai validitas eksternal bila kriteria di dalam
instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris,
koeﬁsien validitas dianggap valid jika r hitung > r
tabel α = 0.05 (Santoso, 2004; Suherman dkk., 2013).

penelitian ini pembobotan dari pertanyaan-pertanyaan
dibantu langsung oleh ahli madu, dengan menentukan
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan memiliki
kapasitas bobot untuk penilaian masing-masing outlet,
dengan penyebaran kuesioner kepada konsumen
madu pada masing-masing outlet. Banyaknya
pertanyaan ditentukan dari uji validitas dan reliabilitas
untuk melihat valid atau tidaknya pertanyaan yang
akan diberikan nantinya. Hasil pada uji validitas dan
reliabilitas didapatkan 25 pertanyaan untuk kuesioner,
dari 25 pertanyaan itu diberi poin yang nantinya akan

Uji Reliabilitas
Kriteria pengambilan keputusan untuk uji

dihitung kembali dengan cara kali silang antara 1-25

reliabilitas adalah dengan membandingkan koeﬁsien

pertanyaan. Perkalian ini akan menghasilkan jumlah

alpha (⍶) hitung dengan nilai r tabel, variabel dengan

total dari 25 pertanyaan, selanjutnya data dibagi

nilai ⍶ lebih besar dari nilai r tabel memiliki reliabilitas

permasing-masing jumlah total, yang hasilnya akan

tinggi, jika ⍶ > r tabel, sehingga variabel tersebut

digunakan untuk memberi bobot dari pertanyaan 1-25.

reliabel (Santoso, 2004). Hasil uji validitas
menggunakan aplikasi SPSS ditunjukkan pada Tabel
1.
Tabel 1. Uji Reliabilitas

Analisis SWOT Strategi Pemasaran Madu
Dari faktor-faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan
ancaman) dalam hal strategi pemasaran madu di Kota

Reliabilitas
Cases

N

%

Valid

30

100,0

Excluded

0

0

Total

30

100,0

Cronbach's
Alpha

r tabel

0.929

0,3061

Kupang, dapat dilakukan identiﬁkasi dan evaluasi
untuk mengetahui kemampuan internal yang dimiliki
guna menentukan strategi dan memanfaatkan peluang
yang ada, sehingga secara bersamaan menghindari
ancaman.
Analisis tersebut berguna untuk mengetahui
posisi dan kesesuaian strategi saat ini. Strategi saat ini
sesuai dengan kemampuan yang ada, serta
mengantisipasi persoalan yang kemungkinan dapat

Sumber : Data Penelitian Terolah 2018

muncul pada masa yang akan datang. Untuk

Tabel 1. menunjukkan variabel memiliki

merumuskan alternatif strategi pemasaran madu di

reliabilitas tinggi, yaitu (⍶ > r tabel) = (0,929 > 0,3061)

Kota Kupang yang terkandung di dalamnya, maka

sehingga variabel tersebut reliabel. Hasil perhitungan

dilakukan pendekatan melalui analisis SWOT.

yang terletak pada Tabel 1 sesuai dengan kriteria data
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Hal terpenting yang terlebih dahulu dilakukan

dalam analisis SWOT adalah menentukan besarnya

madu yang dinilai tidak baik, seperti masih adanya

bobot masing-masing item pertanyaan. Besarnya

lilin lebah dan kotoran sarang lebah. Namun menurut

bobot ditetapkan berdasarkan tingkat kepentingan

ukuran industri mutunya tidak memenuhi standar,

masing-masing item pertanyaan untuk setiap variabel

penawaran harganya lebih rendah dibanding

faktor penentu dalam lingkungan strategis yang ada

penjualan langsung ke konsumen lokal (Sri, 2015;

dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan

Suherman,2006)

ancaman. Semakin besar kekuatan dan peluangnya,

Nilai total terendah untuk faktor kekuatan

maka nilai ratingnya akan semakin tinggi, sehingga

terdapat pada No.12 sebesar 31,617. Kecilnya poin

semakin kecil kekuatan dan peluangnya akan semakin

dari pertanyaan tersebut disebabkan di NTT banyak

rendah ratingnya.

memiliki varian madu yang tidak berlabel, sedangkan

Besarnya nilai rating diukur berdasarkan hasil

madu lokal kalah bersaing dalam hal promosi,

penilaian yang dilakukan oleh ahli yang dianggap

sehingga konsumen hanya mengetahui bahwa varian

berkompeten di bidangnya, melalui daftar pertanyaan

madu yang beredar di Kota Kupang merupakan madu

yang telah disusun untuk masing-masing faktor

yang bermerek dagang. Konsumen menginginkan

lingkungan strateginya, baik internal (kekuatan dan

madu lokal memiliki label dagang agar lebih mudah

kelemahan) maupun eksternal (peluang dan

dalam memilih varian madu dan tidak bergantung

ancaman). Hasil perkalian antara bobot dengan nilai

pada merek madu yang sudah dijual komersial di

ratingnya akan menghasilkan nilai tertimbang. Nilai

Kupang. Banyak sekali produk madu yang tidak

tertimbang tersebut, dapat diinformasikan ke dalam

mencantumkan informasi secara lengkap pada label

diagram SWOT yang didapatkan dalam sumbu

kemasannya, seperti tidak mencantumkan izin (PIRT)

horizontal (X) dan sumbu vertikal (Y). Untuk itu,

dari Kementerian Kesehatan, tidak mencantumkan

hasil identiﬁkasi faktor-faktor lingkungan internal dan

logo halal dari BPOM MUI, dan komposisi madu. Hal

eksternal pemasaran madu di Kota Kupang

ini sangat merugikan konsumen yang umumnya masih

berdasarkan penilaian bobot dan rating serta nilai

awam dengan kualitas madu yang baik (Firmansyah,

tertimbangnya.

2006).

Dalam menentukan jumlah nilai terbesar

Tabel 2 pada poin kelemahan memiliki nilai

untuk setiap pertanyaan maka perlu adanya

tertinggi dan terendah dari 8 pertanyaan, nilai tertinggi

penjumlahan dari semua outlet, setelah itu didapatkan

terdapat pada No.1 sebesar 23,507, hal ini dapat

hasil dari besarnya nilai pertanyaan, yang nantinya

disimpulkan bahwa konsumen madu di Kupang

akan digunakan untuk memberi nilai pada tabel IFAS

memiliki pandangan yang sama, bahwa gaya hidup

dan EFAS yang dapat dilihat pada Tabel 2.

sehat dapat dimulai dari mengkonsumsi madu setiap

Tabel 2 pada poin kekuatan menunjukkan bahwa nilai

harinya, dimulai dari melihat konsumen madu yang

total pertanyaan paling tinggi sebesar 66,891 yang

lainnya. Pengaruh konsumen sebagai individu dalam

terdapat pada pertanyaan No.3. Hal ini

pengambilan keputusan, meliputi kebutuhan

mengindikasikan bahwa konsumen madu di Kota

konsumen, persepsi konsumen terhadap karakteristik

Kupang menghendaki madu asli, serta menghendaki

yang terdapat pada produk, faktor demograﬁ, gaya

setiap outlet penjualan madu agar menyediakan madu

hidup, dan karakter pribadi konsumen. Pengaruh

asli, sehingga konsumen akan percaya dan memiliki

lingkungan meliputi kebudayaan

loyalitas tinggi dalam membeli atau mengkonsumsi

norma agama, dan kelompok etnik), kelas sosial, dan

madu setiap harinya. Penolakan terjadi karena mutu

kekerabatan (Assael, 1992; Suherman, 2002).

(norma sosial,
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Tabel 2. Total pertanyaan terbesar faktor internal dan eksternal
Kekuatan Outlet
No

Pertanyaan

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

1.

Adanya manfaat kesehatan dari
produk membuat konsumen tertarik
untuk membeli madu

8,012

7,692

8,333

7,853

8,493

7,988

8,284

8,728

65,385

2.

Merek dan kualitasnya baik
mempengaruhi loyalitas konsumen
terhadap madu
Madu asli merupakan pilihan utama

7,846

7,669

7,692

7,692

8,153

7,243

7,526

7,385

61,207

7,666

8,438

8,109

8,699

8,256

8,574

8,437

8,711

66,891

3.

Kelemahan Outlet
No.

Pertanyaan

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

1.

Melihat orang lain membeli dan gaya
hidup membuat konsumen tertarik
untuk membeli madu

4,567

2,539

4,416

2,333

3,333

1,923

2,615

1,846

23,507

2.

Pengaruh orang lain dan harga
mempengaruhi loyalitas konsumen
terhadap madu

3,846

2,343

4,076

2,231

3,461

1,917

2,627

1,775

22,278

3.

Harga terjangkau adalah salah satu
pilihan dibandingkan dengan produk
bermerek

3,333

2,604

3,076

2,564

2,820

2,604

2,958

3,018

22,978

Peluang Outlet
No

Pertanyaan

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

1.

Gaya hidup sehat akan meningkatkan
konsumsi madu

1,826

1,627

1,794

1,506

1,794

1,598

1,508

1,657

13,314

2.

Beralihnya penggunaan obat -obatan
kimia ke obat-obatan alami dan herbal
termasuk madu

1,359

1,254

1,282

1,256

1,256

1,183

1,230

1,162

9,982

3.

Akses pasar makin mudah dijangkau

1,057

0,817

0,942

0,808

0,942

0,728

0,763

0,746

6,803

Ancaman Outlet
No

20

Pertanyaan

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

1.

Harga madu di pasar ﬂuktuatif

0,692

0,556

0,666

0,551

0,653

0,497

0,508

0,509

4,635

2.

Sulitnya mencari madu asli karena
tidak ada produsen yang
membudidayakan lebah madu/
mencari ke hutan

0,185

0,291

0,179

0,244

0,243

0,254

0,278

0,249

1,923
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Nilai total terendah untuk faktor kelemahan

umum, inﬂasi dapat dilihat dari berbagai sudut

terdapat pada pertanyaan No.8 dengan nilai total

pandang berdasarkan faktor penyebabnya, inﬂasi

12,079. Konsumen madu menginginkan bahwa

dapat berasal dari sisi permintaan, inﬂasi yang berasal

kemasan yang biasa dari petani lebih dipercaya

dari sisi penawaran atau kombinasi dari keduanya.

keasliannya, tetapi hanya kurang memiliki label

Inﬂasi yang terkendali akan menciptakan kestabilan,

dagang, sehingga konsumen menginginkan kemasan

sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi

yang baik dari petani atau produsen madu. Sebagian

perekonomian (Sutawijaya dan Zulfahmi, 2012 ;

besar konsumen menginginkan pada label kemasan

Suherman, 2006).

produk madu tercantum khasiat madu, izin dari

Pengembangan produk dalam pemasaran

BPOM, Dinas Kesehatan (PIRT), Kementerian

madu mencakup kesesuaian harga, ukuran, kemasan

Kesehatan, tanggal kadaluarsa, logo halal dengan

madu, dan kualitas madu. Adanya produk madu

sertiﬁkasi dari LPPOM MUI, kode SNI, aturan

dengan kemasan ekonomis dapat meningkatkan

pemakaian, komposisi madu, nilai gizi madu, merek

tingkat konsumsi madu di Indonesia, sehingga

dagang, dan nama produsen. Kelengkapan informasi

konsumen dapat mengkonsumsi madu secara teratur

pada label kemasan dapat meningkatkan kepercayaan

sebagai makanan dan obat tanpa perlu menunggu

konsumen terhadap produk, sehingga orang tertarik

sakit. Dalam aspek harga, produk madu masih

untuk

membeli. Selain itu label kemasan dibuat

dirasakan mahal oleh sebagian besar masyarakat,

semenarik mungkin sehingga disukai konsumen

terutama yang tergolong ekonomi menengah ke

(Firmansyah, 2006 ; Sopiyana, 2006).
Tabel 2 pada poin peluang menunjukan nilai

bawah. Ketersediaan madu di pasar untuk memenuhi
kebutuhan konsumen masih kurang, karena produksi

total tertinggi terdapat pada No.1 dengan nilai total

madu tergantung dengan musim pembungaan

13,314. Konsumen percaya bahwa dengan

(Firmansyah, 2006).

mengonsumsi madu setiap harinya akan

Harga madu ditingkat peternak sangat

meningkatkan kesehatan dan memberikan efek yang

bervariasi dan tidak ada kesepakatan harga dasar

baik bagi tubuh konsumen. Masyarakat Indonesia

madu, sehingga harga dapat dimainkan oleh

menggunakan madu sebagai campuran pada jamu

pengumpul yang dapat merugikan petani madu. Madu

tradisional untuk meningkatkan khasiat penyembuhan

berkualitas baik terkadang dihargai sama dengan

penyakit, seperti infeksi pada saluran cerna dan

madu yang berkualitas buruk (Fahrudin, 2016).

pernafasan, serta meningkatkan kebugaran tubuh,

Analisis lingkungan internal dan eksternal

madu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan

digunakan untuk mengidentiﬁkasi kekuatan,

kecepatan pertumbuhan jaringan baru (Wineri dkk.,

kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki

2014).

dalam rangka pemasaran madu di Kota Kupang dapat

Tabel 2 pada poin ancaman menunjukkan
nilai total tertinggi terdapat pada No.1 dengan nilai
total 4,635. Harga sangat diperhatikan di dalam
pembelian produk madu, baik peternak maupun
penjual tidak memiliki patokan harga, sehingga
menyebabkan harga madu ﬂuktuatif. Madu yang
memiliki merek dagang telah memiliki label harga
yang sudah ditetapkan. Jika diklasiﬁkasikan secara

dilihat pada Tabel 3.
Ta b e l 3 m e n u n j u k k a n b a h w a h a s i l
perhitungan matrik IFAS dan EFAS data delapan
outlet di Kota Kupang terhadap faktor internal
(strength dan weakness) dan faktor eksternal
(opportunity dan threat), dapat diketahui pada
kuadran SWOT. Sumbu X merupakan selisih nilai
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Tabel 3. Jumlah nilai tertimbang faktor kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman dari delapan outlet di Kota Kupang
NO.

F A K T O R IN T E R N A L D A N E K ST E R N A L

N IL A I T E R T IM B A N G

(Strength/K ekuatan)
1

O utlet M adu C V . A m foang Jaya-Sikum ana

6,4348

2

O utlet M adu di P asar K asih N aikoten K upang

5,4443

3

O utlet M adu P usat O leh-oleh Ibu Soekiran M oh. H atta
16, B onipoi-K upang

6,4663

4

O utlet M adu R uko B apa Sukiran O ebobo

5,4647

5

O utlet M adu M utis (K antor W W F N usra) W alikota

6,2977

6

H iperm art (Lippo M all) K upang

5,5942

7

T ransm art M all K upang

5,5942

8

O utlet M adu T oko Sovenir K has N T T , Sinar B aruL LB K K upang

5,4679

Sub T otal R erata

5,8301

(W eakness/K elem ahan)
1

O utlet M adu C V . A m foang Jaya-Sikum ana

3,0633

2

O utlet M adu di P asar K asih N aikoten K upang

2,1361

3

O utlet M adu P usat O leh-oleh Ibu Soekiran M oh. H atta
16, B onipoi-K upang

3,0024

4

O utlet M adu R uko B apa Sukiran O ebobo

2,0096

5

O ulet M adu M utis (K antor W W F N usra) W alikota

2,6739

6

H iperm art (Lippo M all) K upang

1,9578

7

T ransm art M all K upang

2,2996

8

O utlet M adu T oko Sovenir K has N T T , Sinar B aruL LB K K upang

1,8683

Sub T otal R erata

2,3764

(O pportunity/P eluang)

22

1

O utlet M adu C V . A m foang Jaya-Sikum ana

1,4145

2

O utlet M adu di P asar K asih N aikoten K upang

1,2327

3

O utlet M adu P usat O leh-oleh Ibu Soekiran M oh. H atta
16, B onipoi-K upang

1,3379

4

O utlet M adu R uko B apa Sukiran O ebobo

1,1902

5

O utlet M adu M utis (K antor W W F N usra) W alikota

1,3312

6

H iperm art (Lippo M all) K upang

1,1696

7

T ransm art M all K upang

1,1677
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tertimbang faktor internal kekuatan dan kelemahan,

berada pada keadaan menguntungkan karena memiliki

sumbu Y merupakan selisih tertimbang dari faktor

peluang dan kekuatan yang lebih besar. Artinya

eksternal peluang dan ancaman. Penentuan sumbu X

startegi pemasaran tersebut dapat memanfaatkan

dan sumbu Y pada kuadran SWOT dapat ditunjukkan

peluang yang ada dengan memaksimalkan kekuatan

sebagai berikut:

yang dimiliki. Untuk itu, strategi yang harus dilakukan

X

= Kekuatan – Kelemahan

dalam rangka usaha pemasaran madu di Kota Kupang,

= 5,8301 – 2,3764

yaitu mendukung kebijakan yang agresif (growth

= 3,4537

oriented strategy) atau menggunakan strategi

= Peluang – Ancaman

Strength-Opportunity (Strategi SO).

Y

= 1,2359 – 0,4099

Kuadran I merupakan situasi yang sangat

= 0,8260

menguntungkan. Sektor dan sub sektor

Hasil X dan Y akan diolah lagi menjadi graﬁk

memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat

yang akan menentukan kuadran pemasaran madu di

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus

Kota Kupang, selanjutnya akan muncul strategi yang

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung

sesuai untuk pemasaran madu di Kota Kupang.

kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented

Berikut merupakan gambaran kuadran SWOT

tersebut,

strategy) (Rangkuti, 2009).

yang menunjukkan posisi kuadran pada delapan outlet

Dengan menggunakan indikator faktor

di Kota Kupang berdasarkan sumbu X dan sumbu Y,

internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor

dari hasil perhitungan faktor-faktor yang termasuk

eksternal (peluang dan ancaman), yang dilakukan

dalam matrik IFAS dan EFAS

dengan menggunakan matrik SWOT IFAS-EFAS
yang bertujuan untuk mengetahui alternatif strategi
usaha outlet madu di Kota Kupang. Alternatif strategi
tersebut, berdasarkan matrik SWOT IFAS-EFAS
tertera pada Tabel 4.
Hasil pada Tabel 4 merupakan strategi yang
akan digunakan untuk faktor internal dan eksternal
dalam strategi pemasaran madu di Kota Kupang
berdasarkan karakteristik konsumen. Adapun nilai
IFAS untuk faktor kekuatan didapatkan tiga kriteria
pertanyaan, yang diambil melalui tahap penjumlahan
total dari faktor pertanyaan kekuatan. Adapun

Gambar 1. Posisi kuadran dari delapan outlet di
Kota Kupang

pertanyaan yang diambil dari pertanyaan 1-3 dengan
tujuan dari pertanyaan ini akan

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa
posisi pemasaran madu di Kota Kupang terletak pada
kuadran I dengan nilai sumbu X = 3,4537 mewakili
faktor internal yang termasuk dalam matrik IFAS,
sedangkan nilai sumbu Y = 0,8260 mewakili faktor
eksternal yang termasuk dalam matrik EFAS. Hal ini

mewakili semua

pertanyaan yang ada di dalam faktor kekuatan. Poin
pertanyaan dari matrik EFAS tersebut, diambil dari
jumlah total faktor peluang dengan karakteristik poin
tertinggi dan diambil hanya 1-3 pertanyaan dengan
tujuan dari pertanyaan ini akan mewakili semua
pertanyaan yang ada di dalam faktor peluang.

berarti memberikan indikasi peluang pemasaran
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Tabel 4. Matrik SWOT IFAS-EFAS serta strategi yang harus
dilakukan untuk pemasaran madu di Kota Kupang.

pelayanan untuk membangun kepercayaan konsumen.
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Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Litbang Sebagai Langkah Mi gasi
Potensi Kebakaran: Sebuah Wacana

| FOKUS |

Zonasi Kawasan
Oleh:
Dani Pamungkas

Pendahuluan

langsung yang dilakukan secara terintegrasi bersama

Hutan merupakan area dengan kumpulan

Manggala Agni dan Kementerian Lingkungan Hidup

pohon dan tanaman lainnya yang membentuk

dan Kehutanan memberikan hasil yang kurang

multistratum dengan iklim mikro yang variatif,

optimal terutama pada lahan gambut.

sehingga membentuk ekosistem yang unik dan khas.

Sistem zonasi telah lama diterapkan pada

Dengan keunikan ini, kandungan dan karakter

kawasan hutan seperti taman nasional dengan tujuan

biomassa yang dimiliki pun menjadi spesiﬁk. Sebagai

tertentu seperti perlindungan, pengembangan ilmu

contoh, hutan hujan tropis, hutan gambut, dan savana,

pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya,

ketiganya dikarakteristikkan dengan kondisi iklim

pariwisata, dan rekreasi. Selain itu, diterapkannya

yang berbeda dan memiliki kandungan biomassa yang

sistem zonasi dapat mempermudah pengelolaan suatu

berbeda pula. Komposisi biomassa yang berbeda ini

kawasan sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh

memiliki potensi sebagai bahan bakar apabila terdapat

adalah dalam mengelola taman nasional, zonasi dapat

sumber panas. Maka dari itu, potensi terhadap

membantu membuat keputusan sesuai dengan

kebakaran pun juga berbeda mencakup frekuensi,

kondisinya, seperti zona rimba diperuntukkan sebagai

intensitas, dan pola kebakaran.

pengawetan keanekaragaman hayati dan zona

Kebakaran telah menimbulkan kerugian

rehabilitasi di mana umumnya memiliki kondisi lahan

melalui dampaknya. Dampak yang paling menonjol

yang kritis sehingga baik untuk pengelolaan dalam

adalah munculnya asap tebal yang mengganggu

konteks rehabilitasi .

kesehatan terutama sistem pernapasan. Selain itu

Dalam hal KHDTK di Balai Penelitian dan

dampak ini juga mengganggu sistem navigasi

Pengembangan LHK, kebakaran merupakan salah

transportasi udara, darat, dan laut . Lebih lanjut,

satu problem yang kerap kali dihadapi oleh pengelola

mengungkapkan bahwa upaya pengendalian

saat musim kemarau. Selain itu, sumber kebakaran

kebakaran selama ini dengan pemadaman secara

atau lokasi titik api pertama kali muncul juga sulit
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Identiﬁkasi Potensi Kebakaran dan
Karakternya
Identiﬁkasi potensi kebakaran
merupakan langkah penting yang harus
dilakukan sehingga data yang diperoleh dapat
memetakan serta memberi pengelola sebuah
informasi mengenai seberapa besar potensi
kebakaran pada suatu lokasi, bagaimana cara
penanganan kebakaran serta bagaimana
langkah pencegahan yang efektif untuk
mengurangi potensi kebakaran. Kebakaran
sangat erat hubungannya dengan bahan bakar
yang tersedia, sumber panas/api, dan oksigen,
yang kemudian lebih dikenal dengan segitiga
kebakaran. Dari tiga komponen ini bahan bakar yang

identiﬁkasi potensi bahan bakar hutan dapat diperoleh

tersedia merupakan komponen yang dapat diukur

melalui petunjuk teknis identiﬁkasi potensi bahan

untuk menentukan seberapa besar simpanan bahan

bakar yang dirilis oleh Department of Sustainability

bakar pada suatu lokasi.

and Environment, Victoria Australia. Identiﬁkasi

Secara umum,
sumber bahan bakar
diilustrasikan pada Gambar 1.
Gambar 1 mengindikasikan
bahwa sumber bahan bakar
dapat berasal mulai dari
seresah yang terakumulasi di
permukaan tanah hingga
kanopi pohon sebagai
penyusun hutan. Beberapa
jenis pohon juga memiliki
tipe kulit batang (bark fuel) tertentu yang mudah

bahan bakar dapat dilakukan pada tiap lapisan struktur

terbakar seperti dari jenis Eucalyptus dan Melaleuca.

hutan mulai dari permukaan tanah hingga kanopi

Apabila kulit tanaman ini terbakar, nyala api dapat

seperti pada Gambar 1. Sebagai contoh, Gambar 2

terus merambat hingga menyentuh tajuk. Oleh karena

menunjukkan bagaimana identiﬁkasi potensi bahan

itu identiﬁkasi bahan bakar menjadi sangat penting.

bakar pada level permukaan tanah dapat dilakukan.

Hingga saat ini belum dijumpai petunjuk

Selain itu, identiﬁkasi juga dapat dilakukan

teknis identiﬁkasi bahan bakar hutan secara rinci.

pada tingkatan lantai hutan. Lantai hutan umumnya

Petunjuk teknis yang ada lebih terfokus pada

memiliki spesies tumbuhan seperti perdu, semak, dan

penanggulangan, pencegahan, dan penanganan pasca

alang-alang yang memiliki potensi sebagai bahan

kebakaran. Namun demikian, petunjuk teknis

bakar. Penentuan kategori dapat dilakukan secara
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deskriptif berdasarkan tingkat kerapatannya.

masuknya kebakaran menuju zona inti. Bentuk dari

Kategorisasi tingkat kerawanan terhadap kebakaran

zona satu adalah adanya jenis tanaman pohon yang

dibagi menjadi lima tingkat yaitu rendah, moderat,

secara morfologis memiliki karakteristik tahan

tinggi, sangat tinggi, dan ekstrem.

terhadap kebakaran, sehingga apabila tanaman pada
zona satu terluka karena kebakaran, tanaman dapat

Konsep Zonasi yang Ditawarkan
Konsep zonasi yang ditawarkan pada artikel
ini adalah dalam konteks KHDTK pada Balai
Penelitian dan Pengembangan LHK Kupang. Konsep
zonasi yang bertujuan untuk mengurangi potensi
kebakaran, juga untuk mengurangi potensi kegagalan
tanaman penelitian yang diakibatkan oleh kebakaran.
Konsep zonasi ini mengikuti konsep zonasi yang telah
diterapkan di beberapa taman nasional menurut
Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem tahun 2016, bahwa suatu
kawasan dapat dibagi menjadi beberapa zona yang
menyertakan informasi penting tentang zona tersebut,
seperti luas, lokasi, letak geograﬁs, batas zona
pengelolaan, potensi sumber daya alam, obyek wisata,

tumbuh kembali atau recovery lebih cepat
dibandingkan tanaman yang lain. Sebagai contoh, di
KHDTK Banamlaat di Kabupaten Timor Tengah
Utara (TTU) dapat dijumpai beberapa jenis yang
nampaknya mampu tumbuh kembali setelah
mengalami kebakaran (Gambar 3), yaitu dengan
tumbuhnya tunas baru. Hal ini dapat diakibatkan
karena beberapa jenis tersebut memiliki tunas
epikormik yang berada di bawah kulit sehingga
terlindung dari kebakaran.
Secara teknis, penentuan zona satu perlu dikaji karena
tidak semua zona terluar rentan terhadap potensi
kebakaran, sehingga apabila ada area yang
diperkirakan jauh dari potensi kebakaran, maka dapat
dijadikan area penelitian atau area dengan fungsi lain

kriteria, fungsi, dan peruntukan.
Zonasi satu merupakan zona terluar yang ada pada
KHDTK. Konsep dasar dari zona ini adalah mencegah

seperti pengayaan jenis. Selain itu, penentuan lebar
zona satu perlu dilakukan kajian mendalam sehingga
memiliki fungsi yang telah ditentukan dan efektif.

A

B

C

Gambar 3. Jenis tumbuhan yang dijumpai di Stasium Banamlaat Kabupaten TTU yang
memiliki potensi tahan kebakaran. (A) Jati (Tectona grandis), (B) Eucalyptus sp. (C) Gamal
Zona dua dapat dikatakan sebagai kawasan

jenis tanaman tahan kebakaran. Fungsi kedua yaitu

penyangga yaitu sebagai kawasan pemisah antara

dapat pula dijadikan sebagai lokasi penelitian yang

kawasan yang rentan terhadap kebakaran (zona 1)

masuk pada zona tiga. Sedangkan zona tiga adalah

dengan kawasan inti (zona 3). Zona ini mungkin dapat

zona inti di mana area ini menjadi area yang terhindar

memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fungsi transisi

dari gangguan kebakaran.

dari zona satu yang berarti juga harus memiliki jenis-
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Penutup
Penerapan zonasi untuk melindungi aset
penting yang terkandung di dalam KHDTK bukanlah
pekerjaan yang mudah dan cepat. Namun, sistem ini
mungkin dapat dilakukan untuk melindungi aset
tersebut dari ancaman utama yaitu kebakaran. Dengan
sistem zonasi, akan terpetakan lokasi-lokasi yang
memiliki tingkat ancaman kebakaran yang rendah
sampai tinggi sehingga proses pemilihan lokasi
penelitian yang minor gangguan dapat menjadi lebih
mudah. Penerapan zonasi pada kawasan hanyalah
sebuah alat atau sistem yang dibangun dan digunakan
dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan atau
potensi terjadinya kebakaran. Pengawasan tetap
menjadi salah satu komponen penting dalam
pengelolaan suatu kawasan meskipun sistem zonasi
telah diterapkan, serta pelibatan masyarakat sekitar
KHDTK untuk keamanan jangka panjang.

2016. Peraturan Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan
E k o s i s t e m

N o m o r :

P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 Tentng
Petunjuk Teknis Penyususnan Rancangan
Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Peestarian Alam. Retrieved from
http://pika.ksdae.menlhk.go.id/assets/pdf
/Perdirjen%20No%2011%20Petunjuk%
20Teknis%20Penyusunan%20ZonaBlok_Lampiran%20%20Perdirjen%20K
SDAE%20Petunjuk%20Teknis%20Peny
usunan%20Rancangan%20%20Zona%2
0Blok1.pdf
Keputusan Presiden, 1990. Keputusan Presiden No.
32 Tahun 1990 Tentang: Pengelolaan
Kawasan Lindung. Retrieved from
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Cahyono, S. A., S. P. Warsito, W. Andayani, & D. H.

/0fc9c-KEPRES_32_1990.pdf

Darwanto, 2015. Faktor-Faktor Yang

K u s w a n d a , W. & B . S . A n t o k o , 2 0 0 8 .

Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di

Keanekaragaman Jenis Tumbuhan pada

Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya.

Berbagai Tipe Hutan untuk Mendukung

Jurnal Sylva Lestari, 3(1), 103-112.

Pengelolaan Zona Rimba di Taman

Hines, F., K. G. Tolhurst, A. A. G. Wilson, & G. J.

Nasional Batang Gadis. Jurnal Penelitian

McCarthy, 2010. Overall fuel hazard

Hutan dan Konservasi Alam, 5(4), 337-

assessment guide. Retrieved from

354.

Victoria,

Australia:

http://www.ﬁreandbiodiversity.org.au/pu
blications.html
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| FOKUS |

PENGEMBANGAN NANOTEKNOLOGI
HASIL HUTAN DI INDONESIA
www.unsplash.com

Oleh:
Lisna Eﬁyanti

Pendahuluan
Peningkatan daya saing industri suatu negara
berkaitan erat dengan perkembangan teknologi,

kesehatan, kemasan pangan, dan berbagai produk
konsumen lainnya (https://natureoftechsite.
wordpress.com).

sehingga pengetahuan dan penguasaan terhadap

Kuzma dan Verhage (2006) mengemukakan

teknologi baru sangat diperlukan agar pemerintah dan

bahwa teknologi nano dapat dideﬁnisikan sebagai

dunia industri dapat bersaing di era perdagangan

sebuah ilmu yang berhubungan dengan benda-benda

global. Dewasa ini, perkembangan teknologi bergerak

yang berukuran 1 hingga 100 nm, memiliki sifat yang

pada sistem teknologi baru yaitu yang berbasis

berbeda dari bahan asalnya dan memiliki kemampuan

nanoteknologi yang berprinsip pada penemuan

untuk mengontrol atau memanipulasi dalam skala

teknologi baru yang menghasilkan produk yang

atom.

maksimal dalam proses pemanfaatannya. Aplikasi

Beberapa pemanfaatan teknologi nano seperti

nanoteknologi semakin hari semakin bermunculan,

misalnya pada produk pupuk, nutrisi dapat berupa

sehingga menjadi tren baru dan disinyalir dapat

enkapsulasi nanomaterial, pelapisan oleh lapisan

mengubah dunia karena bekerja dengan material

pelindung yang tipis atau dilepaskan dalam bentuk

berukuran sangat kecil namun memiliki sifat dan

emulsi dari nanopartikel. Pada pestisida, produksi

karakter yang luar biasa. Nanoteknologi telah menjadi

tanaman akan lebih maksimal sekaligus dapat

harapan umat manusia dalam menyelesaikan berbagai

meminimalisasi penggunaan pestisida pada tanaman

permasalahan teknologi yang dihadapi saat ini.

karena hanya serangga target saja yang terkena

Dengan nanoteknologi, material dapat didesain

dampaknya (Yanuar & Widawati, 2014).

sedemikian rupa dalam orde nano, sehingga sifat- sifat

Pemanfaatan nanoteknologi di bidang

yang belum dikenal dapat diakses (MNI, 2017a).

kesehatan juga dapat diterapkan antara lain dalam

Pembahasan

sistem penghantaran obat baru untuk produk bahan

Teknologi nano sudah merambah ke berbagai

alam. Dengan teknologi nano, sistem penghantaran

sektor kehidupan, seperti tekstil, pangan, komestik,

obat menjadi lebih modern dengan cara mengontrol
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pelepasan obat sehingga aktivitas farmakologis

bahan baku material maju dengan mengubahnya

menjadi lebih baik. Pembuatan sediaan berbasis

menjadi nanomaterial, baik untuk energi, katalis,

teknologi baru ini dapat menjadi alternatif dalam

kesehatan, pangan fungsional,

pembuatan produk herbal. Bioavailabilitas produk

lingkungan.

herbal dalam tubuh diharapkan menjadi lebih baik

£

maupun

Letak geograﬁs Indonesia yang dapat menjadi

sehingga dapat memberikan efek terapi yang lebih

pasar potensial bagi pengembangan

baik (Ramadon & Munim, 2016).

nanoteknologi dunia

Produk-produk nanoteknologi lainnya yaitu

£

.Adanya potensi dan personil yang dapat

seperti graphene yang berbentuk lembaran namun

mendukung pengembangan nanoteknologi hasil

berkekuatan melebihi baja, kayu transparan sebagai

hutan

material pengganti kaca, antena dari serat nanotube,
teknologi nano pada proses pencairan transplantasi
organ, jaring nano untuk memonitor kerja otak,
nanoﬁber pada industri tekstil yang berfungsi
menetralkan senyawa kimia dan memiliki sifat
anti ultraviolet hingga teknologi nano untuk
ponsel anti air (MNI, 2017b).
Nanoteknologi juga mulai dikembangkan
di bidang hasil hutan, diantaranya yaitu nano karbon
dari lignoselulosa. Bahan baku utamanya adalah atom
karbon yang berasal dari arang hasil karbonisasi
lignoselulosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nano karbon dari lignoselulosa dapat dibuat biosensor
dengan sistem moleculary imprinted polimer (MIP).
Formula optimum yang dihasilkan terdiri dari
campuran 15% MIP, 45% karbon dan 40% paraﬁn
yang menghasilkan faktor nernst sebesar 49,7
mV/dekade dan limit deteksi sebesar 1,02 x 10-6 M
pada Ph optimum 4 (Pari et al., 2016). Banyaknya
pemanfaatan dan aplikasi nanoteknologi yang telah
disebutkan sebelumnya mendorong terbentuknya
cluster nanoteknologi hasil hutan yang terhimpun dari
berbagai bidang ilmu sehingga perancangan, riset, dan
pemanfaatan teknologi nano di bidang hasil hutan
diharapkan dapat berkembang pesat.
Adapun peluang pengembangan
nanoteknologi hasil hutan, khususnya di Indonesia
antara lain didukung oleh :
£

Banyaknya sumber daya alam dari sektor
kehutanan yang dapat dimanfaatkan sebagai
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Gambar 1. Pembuatan nanomaterial melalui
nanoteknologi
Pembuatan nanomaterial pada umumnya
mengikuti pola riset seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 1. Bahan baku diproses untuk membentuk
material berskala nano yang kemudian dapat diproses
menjadi produk intermediate dengan berbagai metode
dan teknologi sehingga terbentuk material nano yang
siap pakai. Proses pembuatan material nano yang
fungsional sangat perlu ditunjang oleh ketersediaan
peralatan, instrumen analisa serta teknologi untuk
mencetak produk sesuai yang diinginkan.
Sedangkan ruang lingkup Nanoteknologi di
bidang Hasil Hutan antara lain dapat berupa:
1. Nanoscience: berfokus pada desain, proses, metode,
dan aplikasi produk berbasis hasil hutan: seperti
nanocarbon, nanoadsorbent, nanocatalyst,
supercapasitor, nanosensor, nanomaterial for
energy (include batteries, fuell, hidrogen storage)
dan material maju.

2 . N a n o s t r u c t u re : b e r f o k u s p a d a r e k a y a s a

dan produk berbasis ﬁber dan lignoselulosa;

ultrastruktur kayu maupun hasil hutan lainnya pada

n a n o ﬁ b e r, n a n o c e l l u l o s e , n a n o l i g n i n ,

tingkat hulu untuk menghasilkan material baru dengan

nanocomposite, dsb.

sifat-sifat unggul.
3. Nanopreservative: berfokus pada teknologi, proses
serta bahan pengawet hasil hutan.

5. Nanomedicine dan nanobio: berfokus pada obat,
pangan fungsional serta kesehatan yang berasal dari
tanaman kehutanan.

4. Nanoﬁber: berfokus pada desain, proses, metode,

Pengembangan nanocatalyst dan
nanoasorbent, nanocarbon,
supercapasitor, nanosensor,
nanofarm, nanofertilizer, dan
material nanostruktur canggih serta
pengembangan material untuk tipe
baterai baru

Banyaknya
peluang riset dengan
keterlibatan beberapa cluster bidang

Pengembangan katalis heterogen untuk riset dan
industri terkait, termasuk untuk katalis energi dan
menurunkan viskositas minyak berat serta untuk
hidrogen storage

Gambar 2. Contoh pengembangan cluster nanoscience

ilmu pada riset nanoteknologi dapat mendorong

yang dilakukan lebih maju dengan ruang lingkup yang

nanoteknologi hasil hutan semakin berkembang dan

lebih luas dan tentu saja dengan teknologi dan produk

maju. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pada satu

yang lebih “advance” dan dapat memenuhi harapan

cluster saja dapat dikembangkan untuk berbagai

masa depan.

macam riset dan pengembangan sehingga apabila
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Agriculture and Food Production. Project on
emerging Nanotechnologies, Woodrow Wilson
International center for Scholars.
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nanoteknologi, maka seyogianya akan semakin cepat
nanoteknologi hasil hutan mengejar harapan masa
depan. Namun untuk mencapai hal ini tentu saja
diperlukan dukungan dan keterlibatan banyak pihak
sehingga dapat bersinergi untuk terus bersemangat
menjawab tantangan dunia melalui pengembangan
nanoteknologi berbasis kehutanan.
Penutup
Eksplorasi dan pengembangan penelitian
dengan teknologi nano sangat perlu dikembangkan
untuk mengejar kemajuan teknologi dan daya saing
bangsa. Banyak sekali riset dasar maupun
pengembangan berbasis nanoteknologi yang bisa
digali dari sektor kehutanan. Inilah peluang dan
tantangan ke depan bagi peneliti kehutanan agar riset

Edisi XII No. 1 Juli 2019

31

Kilas Berita

BP2LHK Kupang selenggarakan Pertemuan Ilmiah dalam rangka Presentasi Hasil Studi Program Magister (S2),
bagi ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar, Senin (29/4) bertempat di Ruang Rapat Kantor BBKSDA NTT.
Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Perka BP2SDM No. P.14/P2SDM/SET/PEG.1/2/2017 ttg petunjuk teknis
pelaksanaan presentasi hasil studi bagi para PNS KLHK.
Presentasi hasil studi dilakukan oleh 3 (tiga) orang Peneliti BP2LHK Kupang, yaitu :
1. Heny Rianawati, "Understanding factors affecting growth and development under controlled environment
conditions in quinoa”
2. Oki Hidayat, "Understanding Relationship Between Group Size an Territory Size by a Social Living Species, the
Western Australian Magpie”
3. Dani Pamungkas, "Pertumbuhan Cendana pada Tahap Perkecambahan dan Baru Berkecambah; serta
Pertumbuhannya terhadap Cekaman Salinitas”
Acara ini dihadiri oleh Kepala BBKSDA NTT atau yg mewakili, Balai Diklat LHK
Kupang, Peneliti Balitbangda Kupang, Peneliti BP2LHK Kupang, Fungsional PEH,
Penyuluh, Widyaiswara, Polhut, Teknisi Litkayasa serta Dr. Gerson Njuramana
(Moderator), sebagai Pembahas, Dr. Kayat, Dr. Elisa Iswandono, dan Nixson Ramang,
Mamie E Pelondo'u dari Universitas Nusa Cendana.

32

Edisi XII No. 1 Juli 2019

garis

Air Terjun Harangi Umbu Kawolu, Sumba Tengah

