
JEJAK HUTAN JATI 
DALAM PERADABAN

1.  Pendahuluan
Pohon Jati (Tectona grandis) sangat populer, 

pohon yang dinamai Teak dalam bahasa Inggris ini, 
sering menjadi inspirasi penulisan  karya-karya  sastra 
seperti puisi,  roman, dll.  Bahkan ada orang tua yang 
memberi  nama  anaknya  dengan tectona, grandis atau 
jati. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu berdaun 
lebar yang gugur di musim kemarau dan bermutu 
tinggi. Pohonnya  besar,  berbatang lurus,  dapat 
tumbuh mencapai tinggi 30–40 m. Pohon jati dapat  
tumbuh meraksasa selama ratusan tahun dengan 
ketinggian 40-45  meter dan diameter 1,8 - 2,4 meter,  
namun secara rata-rata mencapai ketinggian 9 - 11 
meter, dengan diameter 0,9 - 1,5 meter. Kayu jati terbaik 
biasanya berasal dari pohon yang berumur  lebih dari 
80 tahun. Penyebaran Jati sangat luas mulai dari India, 
Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand sampai ke Jawa. 
Kata jati telah begitu membudaya dalam masyarakat 
Indonesia, kata jati selain telah menjadi nama orang, 
juga menjadi nama tempat, dan kata sifat seperti jati 
diri.  

2. Sejarah Hutan Jati
Hutan jati  adalah hutan  yang  dominan 

ditumbuhi pohon  jati, banyak terdapat di Pulau Jawa 
dan saat ini telah menyebar ke berbagai pulau antara 
lain pulau Muna,  Sumbawa,  dan Flores. Hutan jati 
merupakan hutan tertua dan terbaik pengelolaannya 
di Indonesia.  Diketahui pada abad ke-16  hutan jati 
telah dikelola dengan baik disekitar Bojonegoro, 
Jawa Timur. Sampai pertengahan abad ke-18, VOC 
terus menerus memperluas penguasaannya atas 
hutan jati di bagian Utara  Jawa Tengah  dan  Jawa 
Timur. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kemudian 
mengambil alih tanggung jawab VOC dan pada tahun 
1847 mendatangkan dua rimbawan Jerman, Mollier 

dan Nemich, untuk merancang sistem budidaya hutan 
jati. Pemerintah kemudian memilih sistem monokultur 
(penanaman satu jenis pohon dominan) usulan 
Mollier, dan mengesampingkan sistem  multikultur 
(penanaman banyak jenis pohon) usulan Nemich, hal 
ini sejalan dengan tujuan menghasilkan keuntungan 
ekonomi bagi pemerintah kolonial saat itu.

Pengelolaan hutan secara modern dimulai dari 
pengelolaan hutan jati di Jawa,  sejak pertengahan 
hingga akhir abad ke–19. Pemerintah menetapkan 
kawasan hutan untuk ditanami dengan jati terbatas 
pada tempat-tempat yang kurang subur dan curam, 
serta terletak jauh dari pusat pemukiman. Kemudian 
pada tahun 1874, terbit Undang – Undang  yang 
menetapkan bahwa semua tanah termasuk kawasan 
hutan dikuasai dan diurus oleh negara.  Enam tahun 
kemudian, hutan produksi jati dibagi menjadi 
13 distrik di bawah perusahaan negara. Rencana 
perusahaan pertama dibuat pada tahun 1890 di 
bawah pimpinan rimbawan Bruisma, dan tujuh tahun 
kemudian terbentuklah Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) pertama.  KPH  merupakan pengelompokan 
luas lahan hutan sebagai suatu satuan perencanaan 
daur produksi, yaitu sejak tahap menanam pohon, 
tahap memelihara, hingga tahap pemanenan.  Satuan 
wilayah  pengelolaan hutan, adalah  unit atau saat ini 
Divisi Regional (Divre) kurang - lebih setingkat dengan 
provinsi, Kesatuan Pemangkuan Hutan  (KPH, setingkat 
kabupaten),  Bagian  KPH (BKPH, setingkat kecamatan),  
hingga   Resort Pemangkuan Hutan  (RPH,setingkat 
desa). Pasca kemerdekaan Indonesia pengelolaan 
hutan jati dialihkan kepada Jawatan Kehutanan yang 
kemudian berubah status menjadi PN (Perusahaan 
Negara) Perhutani pada tahun 1963. Status PN itu 
berubah lagi menjadi Perum (Perusahaan Umum) 
Perhutani sembilan tahun kemudian.

Oleh: Batas Pohan
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Saat ini hutan jati terdiri atas hutan yang 
dikelola Negara dan hutan yang dikelola oleh 
rakyat. Umumnya hutan jati dikelola dengan tujuan 
produksi (hutan produksi). Hutan jati rakyat adalah 
salah satu bentuk  hutan rakyat, yang umumnya 
dibangun di atas  tanah milik  dan dikelola dalam 
bentuk wanatani (agroforestry). Hutan jati di atas tanah 
Negara atau yang biasa disebut kawasan hutan negara 
pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani. Akan 
tetapi dengan dibangunnya berbagai taman nasional, 
sebagian hutan jati yang berbatasan atau menjadi 
satu kesatuan dengan wilayah taman nasional, 
pengelolaannya diserahkan kepada taman nasional. 
Pada tahun 2001, pemerintah mengubah Perhutani 
dari bentuk Perum menjadi PT (Perseroan Terbatas), 
yaitu badan usaha yang bertujuan mencari laba. 
Berbagai pihak yang berkepentingan menyatakan 
keberatan terhadap peraturan ini, mengingat 
pentingnya fungsi ekologis dan sosial hutan jati 
disamping nilai ekonomisnya. Terdapat sekitar 20-
25 juta jiwa penduduk Pulau Jawa yang tinggal di 
dalam dan sekitar kawasan hutan bergantung pada 
keberadaan hutan. Atas pertimbangan itu, pemerintah 
mengembalikan bentuk Perhutani menjadi Perum 
pada tahun 2002.

Hutan jati di Pulau Jawa pernah mengalami 
kerusakan parah beberapa kali. Selain pada masa VOC 
hutan jati telah dikuras sepanjang pendudukan Jepang 
(1942-1945). Tingkat penebangan kayu jati mencapai 
dua kali lipat jumlah penebangan normal sebelumnya. 
Akibatnya lahan seluas 500.000 hektar (17% luas hutan 
Jawa) menjadi rusak. Jawatan Kehutanan merehabilitasi 
kerusakan lahan ini, namun setelah jawatan berubah 
menjadi PN Perhutani, masalah-masalah di lahan 
hutan jati negara tidak berkurang. Pencurian kayu, 
pembakaran hutan dan penggembalaan liar terus 
meningkat. Penanaman jati baru pun semakin sering 
gagal dan luas lahan tidak produktif meningkat. 
Lahan hutan Perhutani bahkan dijarah habis-habisan 
sepanjang tahun 1998-2001. 

Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar 
kawasan hutan dianggap ikut menjarah lahan 
hutan. Sejumlah pihak sebaliknya bernalar bahwa 
penjarahan sedemikian luas tidak mungkin terjadi 
tanpa keterlibatan sejumlah aparat negara. Sebagian 
pihak lain berpendapat bahwa penjarahan hutan 
pada waktu itu dapat dimaklumi karena masyarakat 
desa hutan perlu memperoleh dana secara cepat 
setelah tertimpa krisis ekonomi pada tahun 1997. 
Sementara itu, pembeli kayu jati terus meningkat 
dan membutuhkan kayu jati dalam jumlah besar. 
Industri mebel kayu pada saat itu juga sedang 

melesat  perkembangannya dan  industri ini cukup 
banyak menggunakan jati untuk bahan bakunya. 
Beberapa rimbawan bahkan berpandangan bahwa 
penjarahan itu mencerminkan puncak pertentangan 
antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani. 
Masyarakat desa hutan telah lama merasa tidak lagi 
leluasa untuk memasuki hutan. Padahal kehidupan 
mereka tidak terpisahkan dari pemanfaatan hutan 
jati. Ketika pengawasan terhadap hutan negara 
melonggar saat krisis ekonomi menimpa Indonesia, 
para penjarah hutan siapa pun mereka memanfaatkan 
kesempatan. Padahal, pengambilan kayu dari hutan 
jati itu tidak dapat diimbangi oleh kecepatan hutan 
jati untuk tumbuh berkembang. Hanya dibutuhkan 
beberapa saat untuk menebang satu pohon jati, 
padahal satu pohon jati membutuhkan sekurang-
kurangnya belasan tahun untuk tumbuh dan layak 
tebang.

Kita mungkin dapat belajar pada pengalaman 
India, salah satu dari empat negara asal jati yang 
selama berabad-abad menjadi produsen jati dan 
eksportir gelondongan jati terbesar di dunia.  Namun 
hutan jati alam India kemudian mengalami tekanan 
dari penduduk yang terus membesar. Orang India 
terus merambah lahan hutan jati mereka hingga luas 
hutan terus merosot. Saat ini India justru berbalik 
harus mengimpor lebih dari satu juta meter kubik 
kayu jati hasil tanaman dari negara Asia lainnya 
setiap tahun. India telah berubah menjadi importir 
jati terbesar di dunia. Mirip dengan India, orang 
Indonesia telah berpaling ke lahan-lahan hutan untuk 
memperoleh uang secara mudah baik untuk sekedar 
menyambung hidup, maupun untuk memperoleh 
keuntungan besar secara cepat. Namun kehancuran 
hutan ternyata telah berbalik membawa kerugian 
dan kesengsaraan berlipat. Dalam tahun-tahun 
belakangan ini sejumlah bencana alam, seperti erosi 
tanah secara luas, banjir yang lebih besar dan lahan 
rusak, semakin sering terjadi di Indonesia, termasuk 
di Pulau Jawa. Boleh jadi, ini akibat langsung dan 
tidak langsung dari mengabaikan fungsi-fungsi 
non-ekonomis hutan. Namun ada pula contoh dari 
pengembangan pohon jati secara mandiri di luar 
kawasan hutan Perhutani oleh masyarakat. Survei 
memperlihatkan minat tinggi masyarakat untuk 
mengembangkan kebun jati rakyat. Meskipun masa 
panen jati tahunan, masyarakat bersedia menanam 
jenis pohon ini karena menganggapnya sebagai 
bentuk simpanan untuk masa depan. Masyarakat 
Jawa memang sudah lama mengenal jati dan 
menghargainya dengan tinggi.
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3. Kegunaan Kayu Jati
Kayu jati  telah dimanfaatkan  sejak  zaman 

Majapahit. Jati  terutama digunakan untuk membangun 
rumah dan membuat alat pertanian. Sampai dengan 
Perang Dunia Kedua, orang Jawa pada umumnya 
hanya mengenal kayu jati sebagai bahan bangunan.    
Kayu-kayu bukan jati disebut kayu tahun, artinya  kayu 
yang keawetannya hanya beberapa tahun saja. Kayu 
jati  mengandung semacam  minyak dan endapan di 
dalam sel-sel kayunya, sehingga awet digunakan di 
tempat terbuka, apalagi bila digunakan di bawah 
atap. Jati sejak lama digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan kapal laut, termasuk kapal-kapal VOC 
yang melayari samudera di abad ke-17 dan untuk 
konstruksi berat seperti jembatan dan bantalan rel. 
Bantalan rel kereta api dari kayu jati, kualitasnya tinggi 
dan ketahanan terhadap cuaca yang sangat baik, kayu 
jati dimanfaatkan sebagai bantalan kereta api sebelum 
akhirnya diganti  dengan beton.  Konstruksi  jembatan 
yang terbuat dari kayu jati terbukti memiliki kekuatan 
dan ketahanan yang sangat baik. Di dalam rumah 
selain dimanfaatkan sebagai bahan baku furniture kayu 
jati digunakan pula dalam struktur bangunan. Rumah-
rumah tradisional Jawa, seperti rumah joglo Jawa 
Tengah, menggunakan  kayu jati di  hampir semua 
bagiannya seperti tiang, rangka atap, hingga dinding 
berukir. Dalam industri, kayu  jati diolah menjadi venir 
(veneer) untuk melapisi permukaan kayu lapis serta 
dijadikan keping-keping parket (parquet) penutup 
lantai.

Pohon  jati merupakan salah satu tanaman yang  
menghasilkan kayu dengan kualitas yang luar biasa 
dan sudah terkenal di seluruh dunia. Banyak sekali 
barang-barang  yang terbuat dari kayu jati memiliki 
daya tahan yang sangat lama. Ciri-ciri utama kayu  
jati adalah memiliki kekuatan dan keawetan yang 
sangat baik,  berwarna  coklat muda hingga coklat tua, 
mudah dipotong - potong dan mudah diolah menjadi 
banyak produk, tidak mudah berubah  bentuk akibat 
perubahan cuaca,  memiliki  bobot  yang berat dan 
kokoh.  Kayu jati sering dimanfaatkan sebagai bahan 
pembuatan ukiran dan hiasan serta pajangan rumah 
yang menarik, dengan warna kayu jati yang khas 
dan tahan lama, seperti ukiran dinding, pigura foto, 
ukiran pada kusen dan daun pintu, dan pembuatan  
pajangan-pajangan. Gazebo merupakan sejenis aula 
kecil yang biasanya terletak pada bagian taman, 
dan dapat berguna sebagai tempat berkumpul dan 
bersantai. Kayu jati  dapat membuat rumah–rumahan 
taman  kuat bahkan tahan air.  Dekorasi  outdoor lainnya 
yang dibuat dari kayu jati sebagai bahan dasarnya 
adalah kursi taman, ayunan dan tiang garasi.  Hal ini 

disebabkan oleh kualitas  kayu jati yang tidak mudah 
berubah walaupun terus - terusan diterpa hujan atau 
panas.  

Daun jati dapat dimanfaatkan untuk banyak 
hal, antara lain dapat dimanfaatkan sebagai teh dan 
minuman, dimanfaatkan secara tradisional sebagai 
pembungkus termasuk  pembungkus makanan dan 
barang,  nasi yang  dibungkus daun jati  terasa  lebih 
nikmat.  Daun jati juga banyak digunakan di Yogyakarta, 
Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pembungkus  
tempe. Parutan dari kayu jati dapat diseduh untuk 
menyembuhkan penyakit kolera dengan dicampur 
asam jawa. Bagian pohon jati lainnya seperti akar 
pohon dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. 
Berbagai jenis serangga hama jati juga dimanfaatkan 
sebagai bahan makanan orang desa,  dua di antaranya 
adalah belalang jati, dan ulat jati. Ulat jati bahkan kerap 
dianggap makanan istimewa karena lezatnya. Ulat ini 
dikumpulkan menjelang musim hujan, di pagi hari 
ketika ulat-ulat itu bergelantungan turun dari pohon 
mencari tempat untuk membentuk kepompong. 
Kepompong ulat jati pun turut dikumpulkan dan 
dikonsumsi.

Hutan jati juga memiliki fungsi ekonomi. Banyak 
pesanggem (petani) yang hidup di desa hutan jati 
memanfaatkan kulit pohon jati sebagai bahan dinding 
rumah. Cabang dan ranting jati menjadi bahan bakar 
bagi banyak rumah tangga di desa hutan. Hutan jati 
terutama menyediakan lahan garapan. Di sela-sela 
pepohonan, para petani menanam palawija berbanjar-
banjar. Dari hutan jati sendiri,dapat diperoleh 
penghasilan tambahan berupa madu, sejumlah sumber 
makanan berkarbohidrat, dan obat-obatan. Makanan 
pengganti nasi yang tumbuh di hutan jati misalnya 
adalah gadung dan uwi. Bahkan masyarakat desa 
hutan juga memanfaatkan iles-iles pada saat paceklik. 
Tumbuhan obat-obatan tradisional seperti kencur, 
kunyit, jahe, dan temu lawak tumbuh di kawasan 
hutan. Pohon jati juga menghasilkan bergugus-
gugus bunga berwarna keputihan yang merekah 
tak lama setelah fajar. Masa penyerbukan bunga jati 
yang terbaik terjadi di sekitar tengah hari dan setiap 
bunga hidup hanya sepanjang satu hari. Penyerbukan 
bunga dilakukan terutama oleh jenis-jenis lebah. Oleh 
karena itu, penduduk juga sering dapat memanen 
madu lebah dari hutan jati. Masyarakat desa hutan 
juga biasa memelihara ternak seperti kerbau, sapi, dan 
kambing. Jenis ternak tersebut memerlukan rumput-
rumputan sebagai pakan. Walaupun para petani 
mudah mendapatkan rerumputan disawah atau tegal, 
mereka lebih banyak memanfaatkan lahan hutan 
sebagai sumber penghasil makanan ternak. Dengan 
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melepaskan begitu saja ternak ke dalam hutan, 
ternak akan mendapatkan beragam jenis pakan yang 
diperlukan. 

Hutan jati dipandang memiliki fungsi non-
ekonomis penting. Fungsi non-ekonomis tersebut 
adalah fungsi penyangga ekosistem, tajuk 
pepohonan dalam hutan akan menyerap dan 
menguraikan zat-zat pencemar (polutan) dan cahaya 
yang berlebihan. Tajuk hutan itu pun melakukan 
proses fotosintesis yang menyerap karbondioksida 
dari udara dan melepaskan kembali oksigen dan 
uap air ke udara. Semua ini membantu menjaga 
kestabilan iklim di dalam dan sekitar hutan. Hutan 
jati pun ikut mendukung kesuburan tanah, ini karena 
akar pepohonan dalam hutan tumbuh melebar dan 
mendalam. Pertumbuhan akar ini akan membantu 
menggemburkan tanah, sehingga memudahkan air 
dan udara masuk ke dalamnya. Tajuk (mahkota hijau) 
pepohonan dan tumbuhan bawah dalam hutan akan 
menghasilkan serasah, yaitu jatuhan daun, ranting, 
buah, dan bunga dari tumbuhan yang menutupi 
permukaan tanah hutan. Serasah menjadi bahan 
dasar untuk menghasilkan humus tanah. Berbagai 
mikroorganisme hidup berlindung dan berkembang 
dalam serasah ini. Uniknya, mikroorganisme itu juga 
yang akan memakan dan mengurai serasah menjadi 
humus tanah. Serasah pun membantu meredam 
hentakan air hujan sehingga melindungi tanah dari 
erosi oleh air.

Fungsi biologis, hutan jati berbentuk hutan 
murni seperti  kebun  jati,sehingga  erosi tanah justru 
lebih besar. Tajuk jati rakus cahaya matahari sehingga 
cabang-cabangnya tidak bersentuhan. Perakaran jati 
juga tidak tahan bersaing dengan perakaran tanaman 
lain. Tanpa banyak tutupan tumbuhan pada lantai 
hutan, lapisan tanah teratas lebih mudah terbawa 
oleh aliran air dan tiupan angin.  Untunglah hutan jati 
berkembang dengan sejumlah tanaman yang lebih 
beragam. Di dalam hutan jati,  terdapat pohon bungur, 
dlingsem,  dluwa, katamaka, kemloko, kepuh, kesambi, 
laban, ploso, serut, trengguli, winong, lamtoro dan 
akasia yang ditanam sebagai tanaman sela untuk 
menahan erosi tanah dan menambah kesuburan 
tanah.

Fungsi sosial, hutan jati baik yang dikukuhkan 
sebagai hutan produksi maupun hutan non-produksi, 
memberikan layanan sebagai pusat penelitian dan 
pendidikan, pusat pemantauan alam, tempat rekreasi 
dan pariwisata, serta sumber pengembangan 
budaya. Usaha kerajinan  kayu jati   banyak ditekuni 
masyarakat yang tinggal di daerah penghasil  kayu 
jati. Hasil usaha kerajinan dari  kayu jati  banyak 

diminati sebagai cinderamata, bahkan ada beberapa 
produk mainan yang sudah diekspor ke manca 
negara, meskipun secara volume dan nilai ekspor 
belum dapat bersaing dengan komoditi andalan 
yang lainnya. Beberapa jenis produk kerajinan  kayu 
jati berbentuk souvenir unik, cinderamata dan mebel 
( furniture) yang digunakan sebagai hiasan rumah, 
hiasan dinding, dekorasi rumah. Dengan nilai seni 
yang alami dan antik produk hasil kerajinan kayu 
jati sangat banyak diminati untuk dekorasi rumah di 
jaman sekarang ini. Desain produk usaha kerajinan 
dari  kayu jati  memerlukan inovasi dan kreativitas 
yang dinamis, karena dari waktu ke waktu desain 
produk sangat cepat berubah sesuai dengan selera 
pasar, khususnya dengan pasar orientasi ekspor.

Pohon jati  juga mempunyai filosofi yang sangat 
mendalam dan relevan untuk diterapkan dalam 
kehidupan, antara lain biji merupakan awal mula 
tumbuhnya sebuah pohon jati, makin bagus biji yang 
kita tanam maka makin bagus pula kualitas pohon Jati 
yang akan kita dapatkan. Begitu juga dalam kehidupan, 
kita harus mempunyai dasar yang kuat, untuk 
mengetahui posisi diri kita sebagaimana mestinya. 
Jati bisa tumbuh pada tanah yang tandus dan bisa 
bertahan hidup pada lokasi dengan curah hujan yang 
sangat rendah, kebalikannya justru ditempat yang 
curah hujannya tinggi perkembangannya kurang baik 
dan kualitas kayunya kurang bagus. Jadi kita harus 
mampu bertahan hidup dalam situasi yang serba 
sulit dan serba kekurangan sumber daya. Kalau kita 
dimanjakan dengan sumber daya yang melimpah 
maka kita tidak akan berkembang dan kualitas kita 
tidak akan teruji. Seperti yang diuraikan diatas, banyak 
manfaat dari pohon jati seperti kayu, ranting untuk kayu 
bakar, daunnya untuk bungkus, bahkan serangganya 
bisa dimakan dan ulat Jati mempunyai kadar protein 
yang sangat tinggi. Artinya seluruh potensi hidup kita 
harus bermanfaat bagi semua orang disekeliling kita 
walaupun kita hidup di tempat yang sangat terbatas 
sumberdayanya.   

4.  Penutup 
Sebagai  jenis hutan  yang paling luas di Pulau 

Jawa, hutan jati  memiliki nilai ekonomis,  ekologis,  dan 
sosial yang penting. Sejauh ini belum ada jenis hutan 
selegendaris hutan jati yang pengaruhnya merasuk dan 
menginspirasi hampir pada seluruh aspek kehidupan 
khususnya di Pulau Jawa. Pengelolaan hutan jati tentu 
masih akan berlanjut dan menginspirasi peradaban 
sampai berabad-abad berikutnya, dan para rimbawan 
(forester) mempunyai tanggung jawab lahir batin untuk 
mengemban tugas mulia ini. Semoga bermanfaat…
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PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN 
KEHUTANAN DARI MASA KE MASA

(Suatu Tinjauan Pendekatan Manajemen)

Perkembangan Penyelenggaraan 
Pembangunan Kehutanan dari masa ke 
masa yang penulis maksudkan adalah suatu 

pengalaman kerja sebagai Rimbawan sejak Tahun 
1982 sampai dengan purna tugas pada  1 Agustus 
2016.  Sudah barang tentu hanya merupakan 
tetesan air dalam suatu lautan yang maha luas.

Kita ketahui bersama bahwa manajemen 
dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama 
dengan dan melalui orang-orang dan kelompok 
untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam 
Pembangunan Kehutanan pada hakekatnya 
merupakan  suatu proses untuk mencapai tujuan 
pengelolaan hutan yang lestari untuk kesejahteraan 
masyarakat (sustainable forest management).  Pada 
pembangunan kehutanan  melibatkan unsur 
manajemen yang meliputi 5 (lima) M, yakni Man 
(manusia), Money (pendanaan), Material (bahan-
bahan), Methode (metode), Machine (peralatan 
kerja).  Selain itu, didukung unsur fungsi manajemen 
yang meliputi Planning (Perencanaan), Organizing 
(Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan 
Controlling (Pengawasan).  

Tonggak sejarah mengatakan bahwa 
dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan 
maka tahap Pembangunan kehutanan yang 
mengelola sumberdaya hutan yang melimpah 
secara intensif diselenggarakan oleh Pemerintah.  
Selanjutnya, dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penanaman 
Modal Asing maka Pembangunan Kehutanan 
mengalami puncak kejayaannya. Hal tersebut 
menumbuhkan pengelolaan hutan dengan 
sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) bagi para 
pengusaha pemilik modal. Mengingat dengan 
masuknya modal asing atau pendanaan (Money) 
menggerakkan roda pembangunan kehutanan 
yang demikian pesatnya untuk mengekploitasi 
sumberdaya hutan yang ada. Secara manajemen 
seluruh unsur manajemen turut terdongkrak, 
yakni terciptanya lapangan pekerjaan di bidang 
kehutanan artinya melibatkan masyarakat sekitar 
hutan (Man), berkembangnya kebutuhan bahan-
bahan (Material), tumbuhnya metode (Methode) 
pengelolaan hutan yang semula hanya menebang 

Oleh : DODY ARIF SARWONO
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saja (Malayan Timber cutting) menuju Tebang Pilih 
Indonesia (TPI) dan selanjutnya disempurnakan 
menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) 
serta berkembangnya peralatan penebangan dan 
pengolahan (Machine) hasil Hutan.

PROSES MANAJEMEN
Penulis mengawali kerja di Balai Latihan 

Kehutanan (BLK) Bogor di lingkup Badan 
Pendidikan dan Latihan Penyuluh Pertanian 
(BPLPP), Departemen Pertanian. Dimana pada 
era ini Pembangunan kehutanan salah satunya 
dititikberatkan dalam menyiapkan tenaga terampil 
dibidang Reboisasi dan Rehabilitasi lahan. Kita 
ketahui bahwa eksploitasi hutan secara besar-
besaran sejak Tahun 1970-an memunculkan 
ide pencanangan Instruksi Presiden (INPRES) 
Penghijauan Tahun 1977. Sehingga pada tahun 
1980-an banyak disiapkan tenaga yang mempunyai 
pengetahuan, ketrampilan dan sikap (PKS) yang 
baik bagi menunjang pembangunan kehutanan 
khususnya untuk bidang reboisasi dan rehabilitasi 
lahan seperti Penyuluh Kehutanan, Petugas 
Lapangan Penghijauan (PLP), Petugas Lapangan 
Reboisasi (PLR).  Latihan yang dilaksanakan dalam 
rangka menyiapkan Kemampuan Teknis bagi 
Manajemen tingkat Supervisi dan Menengah; 
Kemampuan Sosial (bagi seluruh tingkatan) dan 
Kemampuan Konseptual bagi tingkat menengah 
dan tingkat teras.  

Dalam pembangunan kehutanan dikenal 
pengelolaannya Integrated Type (Tipe Terpadu) 
artinya seluruh penyelenggaraan di bidang 
Kehutanan satu sama lainnya saling terpadu.  Hal 
tersebut, seperti bidang Planologi Kehutanan 
(Planning), Sekretariat (Organizing), Pengelolaan 
(Actuating) Bidang Teknis  Pengusahaan Hutan, 
Reboisasi Rehabilitasi dan Reklamasi, Konservasi 
Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya serta 
Pengawasan (controlling). Hal tersebut, berbeda 
sekali dengan pengelolaan di bidang transportasi 
yakni termasuk kategori Holding Company 
(pengelolaan yang terpisah), seperti Pengelola 
Perhubungan Darat, terpisah dengan Perhubungan 
Laut dan Udara.  Hal tersebut meskipun dalam 
satu atap Kementerian atau Dinas.  Disamping itu, 
dalam pengelolaan hutan melalui pendekatan 
Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni pengelolaan 

daerah hulu sampai dengan daerah hilir suatu areal 
yang dibatasi punggung bukit, guna mewujudkan 
suatu kawasan yang lestari dan berkelanjutan 
(sustainable).

PERENCANAAN (PLANNING)
Selama berkarier sebagai rimbawan, 

penulis mengalami  penugasan dua kali di 
bidang Perencanaan yakni di Bidang Bina 
Program pada Pusat Diklat Kehutanan di Bogor 
dan di Sub Dinas Penyusunan Program pada 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Moto 
perencanaan salah satunya adalah “Tiada Masa 
Depan Tanpa Perencanaan”. Sebagaimana halnya 
penyelenggaraan pelatihan harus didahului 
dengan Training Need Assessment  (TNA).  Demikian 
halnya, Pembangunan Kehutanan di Provinsi Jawa 
Timur, juga diawali dengan Penyusunan Rencana 
Jangka Menengah dalam periode tertentu.  Sama 
halnya didalam pengelolaan Taman Hutan Raya 
(Tahura) R. Soerjo, juga diawali dengan adanya 
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan 
Dokumen Blok Pengelolaan Tahura R. Soerjo.

Sebagai contoh Dokumen Blok Pengelolaan 
Tahura R. Soerjo, sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan 
Raya (Tahura) R.Soerjo, disebutkan bahwa Tahura 
R. Soerjo adalah kawasan pelestarian alam yang 
dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/
atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau 
bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan 
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan 
rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, 
seluas 27.868,30 Hektare, yang terletak di Kabupaten 
: Mojokerto, Pasuruan, Malang,  Jombang, Kediri 
dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

Tahura R. Soerjo adalah suatu Kawasan 
Pelestarian Alam yang merupakan kebanggaan 
masyarakat Jawa Timur, dikelola langsung 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang 
pelaksanaannya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Taman Hutan Raya R. Soerjo. 

Blok dalam kawasan Tahura R. Soerjo terdiri 
atas 7 (tujuh) blok meliputi : Blok Perlindungan 
(blok Inti), Blok Koleksi Tumbuhan dan Satwa, Blok 
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Pemanfaatan  dan Blok Lain yang meliputi : Blok 
Tradisional, Blok Rehabilitasi, Blok Religi, Budaya 
dan Sejarah serta Blok Khusus.

Blok Perlindungan yang merupakan blok inti 
Tahura R. Soerjo ini dicanangkan seluas 7.490,0 
hektar atau 26,88 % dari luas Tahura R. Soerjo, 
yang meliputi wilayah Malang Barat, Mojokerto 
dan Jombang seluas 5.144,0 hektar serta wilayah 
Malang Timur, Mojokerto dan Pasuruan seluas 
2.346,0 hektar.  

Blok Koleksi Tumbuhan dan Satwa Tahura 
R. Soerjo dicanangkan seluas 18.627,16 hektar 
atau 66,84 % luas Kawasan Tahura R. Soerjo, yang 
meliputi wilayah Malang, Pasuruan, Mojokerto, 
Jombang, Kediri dan Kota Batu.  Kawasan Blok 
Pemanfaatan dicanangkan seluas 279,25 hektar 
atau 1,00 % dari luas Tahura R. Soerjo.  Kawasan Blok 
Tradisional dicanangkan seluas 372,54 hektar atau 
1,34 % luas Tahura R. Soerjo. Kawasan Blok Religi, 
Budaya dan Sejarah yang merupakan peninggalan 
situs Mojopahit serta budaya masyarakat setempat 
seperti petilasan Eyang Semar, secara keseluruhan 
dicanangkan di Desa Tambaksari seluas 14,70 hektar 
atau 0,05 % dari luas Tahura R. Soerjo.  Kawasan Blok 
Khusus ditetapkan pada area jalur Jalan Provinsi 
Jawa Timur dari Pacet Mojokerto sampai dengan 
Cangar Kota Batu seluas 12 hektar atau  0,04 % dari 
Luas Tahura R. Soerjo.    

Dari ilustrasi di atas, jika suatu rencana itu telah 
dirumuskan dengan baik maka dapat dikatakan 60 
%, tujuan pengelolaan tersebut dapat dicapai.

PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)
Dalam pendefinisian lain manajemen adalah 

bagaimana mencapai tujuan melalui orang lain 
(How to achieve the goal through the other people). 
Pengalaman penulis selama menjadi Rimbawan 
selama kurang lebih 17 tahun di lingkup Diklat 
Kehutanan dan 17 tahun di lingkup Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur khususnya di lingkungan Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur, pada hakekatnya 
pengorganisasian suatu lembaga sangat 
menunjang bagi keefektifan pencapaian tujuan 
organisasi.

Prinsip organisasi dalam menunjang 
pembangunan Kehutanan sebaiknya, miskin 
struktur kaya fungsi. Selain itu, adanya 
perbandingan rentang kendali yang cukup dengan 

rumus 1 : 10 : 100. Artinya seseorang atasan tidak 
boleh mempunyai bawahan yang dalam rentang 
kendalinya lebih dari 10 orang. Disamping itu, 
Sumberdaya Manusia kehutanan perlunya 
didukung Pengetahuan yang memadai, Sikap yang 
positif, perilaku Individual dan perilaku kelompok 
yang baik dalam rangka mencapai suatu tujuan 
organisasi.  

Pada hakekatnya dalam Organisasi yang 
mendukung Pembangunan Kehutanan tersebut 
agar diterapkan penetapan pegawai yang tepat, 
pada tempat posisi yang tepat, dan pada pekerjaan 
sesuai keahliannya.  Disamping itu, perlu diterapkan 
Pola Karier Pegawai baik yang Struktural maupun 
Fungsional. Pada intinya kesuksesan Organisasi 
terletak pada Sumberdaya Manusianya (SDM).

PELAKSANAAN (ACTUATING)
Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan 

semasa Penulis bertugas sebagai Rimbawan di 
beberapa tempat, yakni pada  era Tahun 1982-an 
sampai dengan Tahun 2016–an pada umumnya 
menurut Penulis masih pada koridor yang telah 
ditetapkan dalam Perencanaan (Planning). 

Dalam pembangunan Kehutanan pada 
hakekat pelaksanaannya menerapkan 3 (tiga) aspek, 
yakni aspek ekonomi, sosial dan ekologi.  Pada era 
Tahun 1980-an pembangunan kehutanan menonjol 
pada aspek ekonominya.  Namun di era sekarang 
yang menonjol adalah aspek sosial dan ekologi.  Hal 
tersebut ditunjukkan bahwa pada tahun 1985 telah  
ditetapkan oleh Pemerintah melalui kebijakan 
melarang ekspor kayu bulat.  Selanjutnya kebijakan 
ekspor barang setengah jadi dan barang jadi.  Hal 
tersebut disertai adanya kebijakan Sertifikasi 
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).  Kondisi ini sejalan 
dengan Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan yang 
meliputi :1) PRO GROWTH : Pertumbuhan investasi 
pemanfaatan hasil hutan,  2) PRO JOB : Bergeraknya 
sektor riil & UKM pemanfaatan hasil hutan, 3) PRO 
POOR : Pemberdayaan ekonomi masyarakat, 4) PRO 
ENVIRONMENT : Pertumbuhan sektor kehutanan 
yang minim dampak terhadap kerusakan hutan.

Dalam Pembangunan Kehutanan 
Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti penting 
dalam menunjang capaian tujuan pembangunan.  
Pengelolaan hutan khususnya pada hutan produksi 
dapat diartikan suatu usahatani dalam arti luas.  
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Dengan demikian, penerapan pemberdayaan 
masyarakat dalam menjalankan usahataninya, 
sebaiknya menggunakan pendekatan agribisnis.  Di 
bidang kehutanan dapat disebut sistem Agro-silvo 

bisnis yakni suatu usahatani hutan yang merupakan 
perpaduan tanaman kehutanan dengan tanaman 
pertanian dalam arti luas. Secara rinci sebagaimana 
dilihat pada gambar dibawah ini. 

Dalam sistem agro-silvo bisnis (sistem 
agribisnis) tersebut, dimaksudkan sebagai upaya 
pemberdayaan masyarakat hutan yang harus 
diperhatikan adalah mendorong kemampuan 
teknis masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari, 
mulai dari penanganan sarana produksi (benih/
bibit, pupuk, obat-obatan dll), usahatani hutan 
(dari pengolahan, penanaman, pemeliharaan, 
sampai masak panen), penanganan pasca panen 
hasil hutan (sortir, pengolahan setengah jadi, 
barang jadi) sampai dengan pemasarannya, 
serta pembentukan kelembagaan masyarakat 
(institutional strengthening). Pembentukan 
kelembagaan ini, dimaksudkan agar para petani 
hutan yang termasuk dalam kelompok dapat 
mempunyai posisi tawar (bargaining position) 
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan 
hutan. Dalam sistem agribisnis ini keuntungan yang 
besar dan terbesar adalah di sub sistem pengolahan 

dan pemasaran. Dengan demikian masyarakat 
difasilitasi untuk melaksanakan pengolahan 
terlebih dahulu sebelum dipasarkan.  

Dalam Tahapan ini, Penulis pernah bertugas 
pada Sub Dinas Penyusunan Program dan  pada 
Bidang Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur.  Untuk memfasilitasi masyarakat 
dalam pengolahan hasil hutan, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan memberikan 
peralatan mesin gergajian, alat perajang Porang, 
alat pertukangan, dan lain-lain.

Pada saat Penulis menjelang purna tugas, 
Penulis ditugaskan di UPT Tahura R. Soerjo sejalan 
dengan era konservasi.  Hal yang membanggakan 
bagi Provinsi Jawa Timur adalah mempunyai 
kawasan Konservasi terbanyak di Indonesia, 
seperti terdapat 4 (empat) Taman Nasional (Bromo-
Tengger-Semeru, Alas Purwo, Meru Betiri dan 
Baluran), Tahura R. Soerjo, Cagar Alam, Suaka Marga 
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Satwa, Taman Wisata Alam (TWA).  Perlu diketahui 
adalah pada tanggal 9 Juni 2015 telah ditetapkan 
Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru – Arjuno 
pada wilayah Taman Nasional (TN) Bromo Tengger 
Semeru dan Tahura R. Soerjo serta areal disekitarnya, 
oleh UNESCO di Paris Perancis.  Dimana sampai 
saat ini telah ditetapkan 13 unit Cagar Biosfer di 
Indonesia, adapun yang terakhir pada Tahun 2016 
telah ditetapkan Cagar Biosfer Blambangan yang 
merupakan wilayah TN Alas Purwo, TN Baluran, TN 
Meru Betiri dan TWA Ijen serta areal sekitarnya. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan 
PEMBANGUNAN KONSERVASI yakni : 1) 
Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 
dan mutu kehidupan manusia, 2) mewujudkan 
kelestarian SDA hayati serta keseimbangan 
ekosistem, 3) perlindungan, pengawetan dan 
pemanfaatan ekosistem, spesies dan genetik 
dengan asas serasi dan seimbang.  Sebagaimana 
kita ketahui bersama bahwa dalam pembangunan 
konservasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) PILAR 
KONSERVASI yaitu : Perlindungan,  Pengawetan 
dan Pemanfaatan.

PENGAWASAN (CONTROLLING)
Dalam Pembangunan Kehutanan juga 

menerapkan suatu pengawasan (controlling)  
terhadap pelaksanaannya. Pengawasan dapat 
dilaksanakan secara internal dan pengawasan 
eksternal. Pengawasan internal pada umumnya 
dilaksanakan oleh lembaga atau instansi itu 
sendiri. Sedangkan pengawasan oleh eksternal 
adalah dilakukan oleh pihak luar lembaga atau 
Instansi tersebut, seperti : Inspektorat Jenderal 
Departemen Kehutanan yang saat ini menjadi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP),  Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur dan 
lain-lain.

Dalam pengawasan dapat didahului dengan 
monitoring dan evaluasi. Sebagai contoh dalam 
penyelenggaraan Diklat Kehutanan, didahului 
dengan evaluasi melalui Effectiveness Analysis 
(analisa keefektifan suatu pelaksanaan Diklat).  
Hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana 
tujuan Diklat dapat dicapai baik output (keluaran) 
sampai dengan outcome (hasil guna). Sedangkan 
dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa 

Timur, Penulis pernah melaksanakan pengawasan 
tentang Jatah Penebangan Tahunan atas produksi 
kayu yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani 
Unit II  Jatim yang saat ini menjadi Divisi Regional 
Jawa Timur. Selain Itu, pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan Tahura R. Soerjo serta 
beberapa kegiatan yang lain.

KESIMPULAN
1. Dalam Penyelenggaraan Pembangunan 

Kehutanan sebaiknya menggunakan kaidah-
kaidah manajemen yang baik.  Disamping 
mengerahkan unsur manajemen (Man, Money, 
Material, Machine, Method) juga harus melalui 
tahapan fungsi manajemen yang berurutan 
(sequentcess). 

2. Pada umumnya Penyelenggaraan 
Pembangunan Kehutanan baik di lingkup Pusat 
(Departemen/Kementerian) maupun Daerah 
(Provinsi Jawa Timur) telah menerapkan kaidah-
kaidah manajemen yang benar (on the track), 
namun masih perlu adanya penyempurnaan 
serta didukung oleh Sumberdaya yang 
profesional.

SARAN  :
Mengingat pentingnya peranan 

pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa 
Timur maka pengelolaan hutan diarahkan pada 
percepatan pemulihan ekologi, mendorong 
pertumbuhan ekonomi regional serta peningkatan 
fungsi sosial dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat di sekitar hutan (empowering).
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Oleh: Basunando

KELAYAKAN 
USAHA BERBASIS 
PENGEMBANGAN 

BUDIDAYA 
PORANG DI 

KABUPATEN 
NGANJUK

(RINGKASAN KAJIAN)

A.  Pendahuluan  
Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dalam pengembangan budidaya tanaman porang 
telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa 
Timur No.188/798/Kpts/013/2011 bahwa porang 
merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
unggulan di Provinsi Jawa Timur selain bambu, lebah 
madu, empon-empon dan getah pinus,  senyampang 
telah dibentuknya konsorsium porang  dalam suatu 
kerangka penguatan Sistem Inovasi Daerah atau SIDa. 
Pembentukan konsorsium tersebut dimaksudkan 
sebagai upaya untuk mengembangkan industri 
dari mulai bibit hingga produk derivatifnya untuk 
ketahanan pangan nasional.  Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa beberapa pihak yang terlibat pada konsorsium 
adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, 
perguruan tinggi, serta industri. 

Potensi pengembangan budidaya porang 
dari aspek teknis yang didasarkan pada luas areal 
menunjukkan bahwa di Wilayah Provinsi Jawa Timur 
yang tersebar pada lebih dari 1961 desa  mempunyai 
peluang besar untuk dikembangkan usaha  budidaya 
porang dengan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. 
Yaitu dikawasan Hutan Produksi seluas ±782.772  Ha 
dan Hutan Rakyat seluas ±743.933 Ha, sedangkan  
pengembangan  tanaman  porang  di kawasan 
Perhutani Jawa Timur yang telah dilakukan di 13 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) baru mencapai 
total luas sebesar ±7.006 Ha. Diantara wilayah KPH 
tersebut yang mempunyai areal terluas adalah Saradan 
(±3.107,70 Ha) dan Nganjuk (±3.262 Ha). Dengan 
demikian luas areal lahan pengembangan tanaman 
porang baru mencapai ±0,89% dari total hutan 
produksi dan hutan rakyat yang mempunyai potensi 
pengembangan untuk tanaman porang. 

Bahan baku porang mempunyai peluang 
permintaan yang menjanjikan karena memiliki 
berbagai kegunaan (Saputra, F.D, 2013; Pusat Penelitian 
Porang Indonesia, 2013) baik untuk keperluan industri 
olahan pangan maupun industri non-pangan. Pada 
industri olahan pangan, tepung   porang digunakan 
sebagai : (a) bahan mi ramen (mie tradisional Jepang) 
dan bahan jeli konyaku,  (b)  pengembang adonan 
dan pengatur kadar air pada industri bakery, (c)  
pembentuk gel, pengatur kelembaban dan tekstur 
pada industri Confectionary (aplikasi produksi permen 
karet), (d) stabilizer dan pengental pada produk olahan 
susu menjadi Yogurt, (e)  pengental, mouth feel dan 
kandungan sera pada industry minuman berserat 
(functional food), (f ) pengatur tekstur dan kelembaban 
pada industri produk olahan daging dan ikan menjadi 
sosis, dan (g) berguna untuk menjernihkan air dan 
memurnikan bagian keloid yang terapung dalam 
industri gula, minyak, serat bahan makanan dan industri 
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bir. Dari referensi yang sama juga dapat diidentifikasi 
manfaat porang untuk keperluan industri non-pangan; 
yakni: (a). bahan kosmetik, (b) bahan pengkilap kain, 
perekat kertas, cat, kain katun, wool dan bahan imitasi 
lain karena memiliki sifat yang lebih baik dari amilum, 
(c)  pembentuk film pada industri edible film, dan (d) 
pengganti agar-agar dan gelatin untuk  pembuat 
negative  film, isolator dan seluloid. 

Di wilayah Jawa Timur terdapat lima unit usaha 
industri olahan porang; namun kebutuhan bahan baku 
porang baru terpenuhi kurang dari 20 % (dua puluh 
persen). 

Dengan memperhatikan disparitas (gap) antara 
potensi luas areal dan pemenuhan kebutuhan bahan 
baku porang untuk industri olahan pangan maupun 
non-pangan sebagaimana yang dideskripsikan di 
atas, maka perlu dilakukan kajian kelayakan usaha 
guna menunjang pengembangan budidaya porang 
di wilayah sekitar hutan produksi dan hutan rakyat 
terutama di daerah potensial budidaya porang seperti 
di Kabupaten Nganjuk.  

Kaitan hal tersebut pada tahun 2015, Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menunjuk 
Kabupaten Nganjuk sebagai lokus untuk melakukan 

kajian terhadap kelayakan usaha budidaya porang. 
Berdasarkan data sekunder bahwa luas areal budidaya 
porang di wilayah KPH Nganjuk menempati urutan 
ke dua setelah KPH Saradan; serta dari tahun 2009 
hingga 2013 terjadi kecenderungan produksi yang 
terus meningkat; yakni 2.748 ton pada tahun 2009 
menjadi 3.648 ton pada tahun 2013.  Disamping itu, 
dukungan Bupati Nganjuk melalui Surat Keputusan 
Nomor. 188/173/K/411.013/2014 tentang Penetapan 
Kabupaten Nganjuk sebagai Sentra Hasil Hutan 
Bukan Kayu Unggulan Porang. Sementara itu, dengan 
meningkatkan pengelolaan hutan  lestari untuk 
memperkuat  ekonomi masyarakat sekitar hutan, 
diharapkan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur 
dapat terwujud, yakni terutama yang terkait dengan 
misi penanggulangan  kemiskinan, meningkatkan 
kualitas  pemerataan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  
serta pembangunan pedesaan.  Oleh karena itu, kajian 
kelayakan usaha berbasis pengembangan  budidaya 
porang perlu  dilaksanakan.  

Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Nganjuk 
tersebar dibeberapa  wilayah Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH), yaitu Nganjuk, Kediri, Jombang, dan  
Saradan, maka menarik untuk mengkaji kesesuaian 

Tanaman Porang Bubil/Katak Bunga Porang

Biji Porang Umbi Porang Chips Porang
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wilayah potensi lahan untuk pengembangan tanaman 
porang. Disamping itu  kajian aspek kelayakan finansial 
pada on-farm juga menarik untuk dikaji mengingat 
dalam upaya pengembangan budidaya porang 
diperlukan informasi besarnya modal dan kelayakan 
investasi.  

B.  Teknik Budidaya Tanaman Porang 
(Amorphophallus muelleri Blume) 

1.   Persiapan Lahan
Kegiatan persiapan lahan dilakukan dengan cara 

membersihkan semak-semak liar/gulma. Kemudian 
guludan dibuat dengan panjang yang menyesuaikan 
lahan namun memiliki ukuran lebar 50 cm, tinggi 25 cm 
dan jarak antar guludan sebesar 50 cm. Namun apabila 
persiapan lahan dilakukan pada lahan miring, maka 
pengolahan lahan tidak perlu dilakukan. Lahan cukup 
dibersihkan kemudian dibuat lubang tempat ruang 
tumbuh bibit yang akan diisi pada saat penanaman. 
Tanaman porang dapat tumbuh dengan baik jika 
lokasinya berada di bawah naungan dengan intensitas 
cahaya matahari antara 60-70% (Anonim, 2013).

2.  Persiapan Bibit Porang
Perbanyakan tanaman porang dapat dilakukan 

secara vegetatif melalui umbi, bubil/katak dan anakan/
tunas (tumbuh dari umbi) maupun generatif melalui 
biji. Bibit tanaman porang yang berasal dari umbi 
dan bubil harus dipilih yang sehat. Jenis bibit dan 
jarak tanam yang digunakan akan mempengaruhi 
kebutuhan bibit per satuan luas. Kebutuhan benih per 
ha dengan jarak tanam 0,5 m dan persentase tumbuh 
benih di atas 90% pada jenis bibit umbi dibutuhkan 
sebanyak 1.500 kg (±20-30 buah/kg), biji 300 kg dan 
bubil 350 kg (±170-175 buah/kg) (Anonim, 2013).

  
3.   Penanaman Bibit Porang

Waktu yang baik untuk penanaman bibit porang 
ialah saat musim hujan yaitu sekitar bulan Nopember-
Desember. Cara menanam bibit porang yaitu dengan 
memasukkan satu bibit pada setiap lubang tanam 
dengan posisi bakal tunas menghadap ke atas dengan 
jarak tanam sesuai kebutuhan. Kemudian bibit ditutup 
dengan menggunakan tanah halus atau tanah olahan 
setebal ±3 cm. Bibit tanaman porang yang berasal dari 
umbi dan bubil cukup ditanam sekali (Anonim, 2013). 
Namun Sumarwoto (2005) menjelaskan bahwa ukuran 
umbi pada setiap periode pertumbuhan menunjukkan 
hasil yang berbeda-beda. Untuk memperoleh   ukuran 
umbi diperlukan penyesuaian penggunaan jarak tanam 

berdasarkan periode tumbuh porang. Pada periode 
pertama, jarak tanam yang digunakan ialah 37,5 x 37,5 
cm2 sedangkan pada periode kedua menggunakan 
jarak tanam 57,5 x 57,5 cm2. Jarak tanam 100 x 100 cm2 

digunakan pada periode ketiga.

4.   Pemeliharaan Tanaman Porang
Pemeliharaan tanaman porang meliputi kegiatan 

penyiangan, pengairan, pemupukan, pengendalian 
hama penyakit dan pengamanan pohon pelindung. 
Pemeliharaan secara intensif dilakukan untuk 
mendapatkan hasil pertumbuhan dan produksi yang 
maksimal.  

  
5.  Pemanenan Tanaman Porang

Tanaman porang mempunyai beberapa siklus 
pertumbuhan dan satu siklus pertumbuhannya 
berlangsung selama 12-13 bulan. Siklus pertumbuhan 
pertama pada tanaman porang dimulai pada musim 
penghujan yang ditandai dengan munculnya tunas 
yang berasal dari umbi dan kemudian tunas akan 
tumbuh menjadi tanaman selama 6-7 bulan (biasanya 
dari bulan Nopember sampai Mei). Pada waktu 
memasuki musim kemarau, umbi tanaman porang akan 
mengalami dormansi yang berlangsung selama 5-6 
bulan dengan ciri-ciri daun tanaman layu, mengering 
dan tanaman akan rebah sehingga tampak seolah-olah 
tanaman mati. Siklus pertumbuhan selanjutnya akan 
dimulai lagi pada awal musim hujan dengan tangkai 
daun dan diameter tajuk daun yang lebih panjang dan 
lebar dibandingkan dengan tanaman porang pada 
siklus pertumbuhan awal. 

C.  Perumusan Masalah  
Beberapa pertanyaan yang muncul dari aspek 

teknis adalah:  
1. Berapa total luas areal lahan potensial di 

Wilayah Kabupaten Nganjuk yang sesuai 
dengan tanaman porang?

2. Dimana sajakah lokasi pengembangan 
budidaya porang? 

3. Apakah lahan potensial yang tersedia telah 
dikembangkan budidaya porang? 

Berdasarkan survei dan penelusuran data 
sekunder diperoleh informasi bahwa budidaya 
porang yang dikembangkan pada lahan hutan negara 
telah dilaksanakan sejak tahun 2003 oleh kelompok 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); serta juga 
dikembangkan pada hutan rakyat sejak tahun 2005. 
Bertitik tolak pada prinsip berdaya saing, maka dari 
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aspek pelaksanaan bisnis muncul pertanyaan: Apakah 
budidaya porang  layak untuk dikembangkan? 
Apabila layak berapa besarnya investasi yang 
diperlukan? Berdasarkan identifikasi bahwa porang 
yang ditanam oleh petani desa hutan dilakukan secara  
tumpangsari dengan tanaman kayu-kayuan, yakni : jati, 
jabon, mahoni dan tanaman naungan campuran. Oleh 
karena itu, dalam kajian ini akan menjawab pertanyaan: 
tatatanam manakah yang lebih menguntungkan?; 
bagaimana saluran pemasaran dan siapa yang 
terlibat?

D.  Tujuan Kajian
Tujuan dari kajian ini adalah:
1. Mengidentifikasi sebaran lokasi potensial 

budidaya porang  
2. Mengidentifikasi sebaran riil budidaya 

porang  
3. Mengidentifikasi cash flow budidaya porang 

pada tatatanam riil maupun potensial 
berdasarkan keragaman tanaman naungan.

4. Menganalisis kriteria kelayakan finansial 
(NPV, IRR dan Payback Period) budidaya 
porang pada tatatanam riil maupun potensial 
berdasarkan keragaman tanaman naungan.

5. Mengidentifikasi pelaku unit bisnis 
pemasaran dan pengolahan ubi porang yang 
berada di lokasi penelitian.

E. Metode Penelitian
1. Metode Penentuan Lokasi

Adapun penentuan lokasi yang terkait dengan 
kajian aspek kelayakan finansial dilakukan secara 
purposive pada desa dan kecamatan yang telah 
mengembangkan budidaya porang, yakni sejak tahun 
awal dikembangkan di wilayah Kabupaten Nganjuk 
hingga tahun periode terakhir pembinaan (tahun 
dilaksanakan kajian).   

2. Metode Penentuan Responden
Pemilihan responden didasarkan pada metode 

simple random sampling pada setiap klasifikasi populasi 
menurut jenis tanaman naungan dan tahun awal 
menanam porang. Oleh karena luas lahan yang ditanami 
porang tidak terlalu beragam, maka penentuan sampel 
didasarkan pada metode simple random sampling. 
Sampel petani porang yang menanam pada lahan 
hutan Negara ditetapkan secara random dari daftar 
nama petani penggarap pada hutan Negara yang 
tercatat pada kantor Perhutani Kabupaten Nganjuk; 

sedangkan sampel petani hutan rakyat ditetapkan dari 
daftar nama petani yang mendapat bantuan bibit dari 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur maupun dari 
Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk. 

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data meliputi metode 

untuk pengumpulan data primer dan data sekunder. 
Data primer dikumpulkan melalui kegiatan observasi 
(pengamatan) dan wawancara.

1. Observasi (Pengamatan)
 Observasi digunakan untuk mengetahui 

jarak tanaman porang maupun kerapatan 
tanaman naungan.  

2. Wawancara
 Wawancara dilakukan dengan pihak yang 

terkait dengan pengembangan tanaman 
porang baik instansi pemerintah maupun 
responden yang membudidayakan porang; 
yakni tentang besarnya biaya awal (investasi 
bibit porang dan tanaman naungan, serta 
peralatan awal yang dipakai), biaya produksi 
(biaya tetap dan biaya sarana produksi), 
harga sarana produksi, periode panen, harga 
jual dan besarnya produksi katak dan porang, 
serta lokasi pemasaran.    

Pengumpulan data sekunder lebih banyak 
mendukung kajian aspek teknis kesesuaian lahan 
porang.  Data sekunder meliputi : Lokasi (bentang 
ordinat), geologi, relief, lereng, sistem lahan, tanah 
(batuan bentukan dan jenis tanah), landuse system, 
hidrologi & iklim, luas lahan hutan milik perhutani dan 
luas lahan campuran milik rakyat menurut sebaran 
kecamatan dan desa.  Data dikumpulkan dari on-line 
dan laporan yang dipublikasi, misalnya dari RePProT 
(1989). Observasi lapangan dilakukan untuk validasi 
data sekunder dan data hasil olahan dari proses analisis 
SIG.

F. Karakteristik wilayah
Berdasarkan peta Geologi, tanah di Kabupaten 

Nganjuk terbentuk dari batuan (litologi) yang 
bervariasi. Wilayah ini,  memiliki setidaknya 15 formasi 
geologi, berupa batuan vulkanik, sedimen, atau 
endapan permukaan.

Relief daerah ini sangat bervariasi, mulai dataran 
di bagian tengah, berombak dan bergelombang di 
kaki pegunungan dan perbukitan di Lajur Kendeng, 
sampai berbukit dan bergunung di kawasan gunung 
api yang ada di wilayah tersebut. Hutan produksi dan 
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kebun campuran dimana porang bisa dibudidayakan 
biasanya dijumpai pada relief dataran berombak-
bergelombang sampai berbukit kecil.  

 Jenis tanah yang dijumpai di daerah ini, menurut 
RePPProT (1989) dapat dibagi ke dalam 5 ordo, 5 sub-
ordo dan 10 great-group dan 14 Sub-group. Ordo 
tanah yang dijumpai adalah: Andisols, Vertisols, Ultisols, 
Alfisols, Inceptisol dan Entisols. Sobordo dan greatgroup.  

G. Kelayakan  lahan
Jika dilihat lebih rinci kembali, Kabupaten 

Nganjuk memilki berbagai macam penggunaan 
lahan mulai dari lahan budidaya, pemukiman, hutan 
produksi, kebun campuran hingga kawasan hutan 
lindung. Penggunaan lahan hutan produksi memiliki 
luas 41.595,11 Ha dan Kebun Campuran 9.132,99 
Ha. Kedua penggunaan lahan ini berpotensi untuk 
ditanami tanaman porang dengan sistem agroforestri. 
Sistem agroforestri itu sendiri merupakan sistem 
pertanian pola tanaman semusim-tahunan yang 
berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dan juga 
penjaga fungsi-fungsi ekologi.

Hasil Analisis dan dari pengolahan peta dihasilkan 
berbagai kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang 
memiliki penggunaan lahan hutan produksi dapat 
ditanami tanaman porang. Antara lain, kecamatan 
Bagor, Berbek, Gondang, Jatikalen, Lengkong, Loceret, 
Ngetos, Ngluyu, Pace, Rejoso, Sawahan, dan Wilangan.  
Namun, Luasan ini masih secara umum perlu dilakukan 
analisis kesesuaian lahan terlebih dahulu daerah mana 
yang benar-benar berpotensi ditanami tanaman 
Porang sesuai dengan kriteria persyaratan tumbuhnya.

Kesesuaian lahan aktual adalah nilai kesesuaian 
lahan sesuai dengan faktor pembatas sebenarnya 
di lapangan. Data diperoleh dari hasil matching 
antara persyaratan tumbuh tanaman porang dengan 
data karakteristik lahan di lapangan di lahan-lahan 
yang sudah ditanami tanaman porang. Hasil analisis 
didapatkan kelas kesesuaian lahan aktual tanaman 
porang S2, S3, dan N. Kelas kesesuaian lahan agak sesuai 
atau S2 hanya sebesar 41,99%. Kelas kesesuaian lahan 
sesuai marjinal atau S3 sebesar 20,29%. Sedangkan 
Kesesuaian lahan tidak sesuai atau N sebesar 37,72%.   

Produktivitas tanaman porang tersebut 
sebenarnya bisa ditingkatkan dengan meningkatkan 
kelas kesesuaian lahannya menjadi S1 (sangat sesuai). 
Sehingga bisa didapatkan produktivitas sebesar 80% 
hingga 100%. Peningkatan tersebut dapat dilakukan 
dengan cara melihat faktor pembatas pada lahan 
tersebut. Dengan mengetahui faktor pembatas 

tersebut maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk 
perbaikan faktor pembatas tersebut. Faktor pembatas 
itu sendiri adalah faktor yang membatasi tanaman itu 
dapat berproduksi secara optimal. 

H.  Siklus hidup porang
Pengelolaan porang di lokasi penelitian pada 

umumnya ditanam di bawah tanaman kayu-kayuan. 
Jenis tanaman naungan pada lahan hutan negara yang 
dominan adalah jati dan sono; sedangkan pada lahan 
hutan rakyat adalah tanaman campuran yang meliputi 
tanaman sengon, jati, mangga, dan mahoni. 

Apabila pada waktu tanam awal menggunakan 
bibit dalam bentuk umbi, petani sudah bisa 
mendapatkan produksi “katak”/bubil porang pada 
waktu tanaman “ripah” atau rebah, yaitu pada bulan 
April dan Mei. Produksi “katak” yang diperoleh pada 
periode tahun pertama hanya sedikit karena pada 
setiap tanaman hanya menghasilkan satu bubil yang 
berada pada tengah-tengah daun. Panen umbi porang 
dilaksanakan pada musim kemarau pada akhir tahun 
ke-dua; pada saat itu volume umbi bisa mencapai 
berat rata-rata 3 Kg per umbi. Namun oleh karena 
tidak semua umbi bisa berkembang mencapai berat 
3 Kg per umbi, maka sebagian (hingga 50%) dibiarkan 
tetap berada dalam tanah yang nantinya akan dipanen 
pada satu tahun berikutnya. Pada awal tanam, petani 
mengaplikasikan jarak tanam yang lebar, sehingga 
petani akan menanam katak yang diproduksi pada 
bulan April – Mei ditanam kembali pada menjelang 
musim penghujan pada tahun yang sama.  Tanaman 
baru tersebut akan dipanen pada musim kemarau tiga 
tahun berikutnya. Kuantitas produksi pada tahun ke-
dua relatif lebih sedikit daripada hasil panen tahun ke-
tiga, yakni kurang lebih 20%. Hal tersebut dikarenakan 
jarak tanam pada tahun pertama relatif lebih lebar 
daripada tahun-tahun berikutnya.

I. Keragaan usaha tani dan pemasaran hasil  
Pada pemenuhan kebutuhan bibit, petani 

setempat  menggunakan dua macam bentuk bibit 
yang berbeda yaitu dalam bentuk katak dan umbi. 
Petani responden menggunakan bibit katak baik 
dalam satuan biji maupun kilogram. Kebutuhan  
katak porang dalam satuan biji mencapai 748 atau 
setara 44 Kilogram untuk luasan satu hektar. Menurut 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang (2013) 
menyatakan bahwa satu kilogram setara 170 – 175 
buah katak dan satu kilogram setara 20-30 umbi 
porang. Sedangkan kebutuhan umbi porang dalam 
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satuan biji mencapai 903 atau setara 45,15 Kilogram 
untuk luasan satu hektar. Pada pola waktu usahatani 
tahun keempat, untuk biaya usahatani cenderung 
meningkat tajam. Pola tersebut terjadi dikarenakan 
perubahan kenaikan jumlah upah untuk tenaga kerja 
dari tahun sebelumnya, hal ini memberikan dampak 
pada peningkatan biaya usahatani yang dikeluarkan 
oleh petani responden.

Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Porang (2013) meyatakan bahwa setiap tanaman 
porang yang cukup besar dan tua mampu 
menghasilkan sampai 40 katak, sehingga hal ini 
selaras dengan tingkat produksi usahatani porang di 
daerah penelitian. Produksi umbi porang mengalami 
kenaikan yang signifikan pada tahun ketiga, hal ini 
dikarenakan tanaman sudah mulai dapat dilakukan 
pemanenan umbi porang pada tahun tersebut. 
Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang 
(2013), tanaman porang setelah ditanam selama tiga 
tahun baru dapat dipanen untuk pertama kalinya. 
Setelah itu tanaman ini dapat dipanen setahun sekali 
tanpa harus menanam kembali umbinya. Waktu panen 
biasanya dilakukan pada bulan April sampai Juli pada 
saat tanaman mengalami masa dorman.

Analisis usahatani dapat diperhitungkan 
secara matematis dalam mengusahakan tanaman 
porang seluas satu hektar. Usahatani dikatakan 
menguntungkan jika selisih antara penerimaan dan 
pengeluarannya bernilai positif (Hernanto, 1991). 
Berdasarkan dari perhitungan dapat diketahui bahwa 
total pendapatan yang didapatkan oleh petani yang 
berusahatani porang di daerah penelitian yaitu sebesar 
Rp. Rp 15.792.579  /ha, lebih besar daripada total biaya 
yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 8.799.427, sehingga 
dapat disimpulan bahwa usahatani porang di daerah 
penelitian menguntungkan.

Pemasaran katak porang dilakukan oleh produsen 
setelah kurun waktu minimum 2 tahun penanaman 
awal. Katak ini berasal dari bintil yang ada di antara 
batang dan cabang porang. Bintil yang dipanen 
ternyata bisa disimpan dan ditanam kembali sebagai 
bibit porang. Katak ini pada masa panen dikumpulkan 
kemudian disimpan sehingga bila memasuki musim 
hujan bisa langsung ditanam pada lahan yang 
telah disiapkan. Berdasarkan hasil data primer yang 
didapatkan menunjukkan bahwa dari 50 responden 
penelitian hanya 11 responden atau 22%, saja yang 
memasarkan katak porang sedangkan 39 responden 
atau 78% menyimpan katak porang sebagai bibit pada 
masa tanam musim berikutnya. Petani yang berminat 

untuk menjual katak porang dilandasi dengan kondisi 
harga katak porang yang ditawarkan bernilai ekonomis 
antara Rp.24.000 – Rp 27.000.

Petani yang melakukan transaksi pemasaran 
terbagi menjadi tiga lokasi diantaranya pemasaran 
dalam desa satu kecamatan, pemasaran diluar desa 
satu kecamatan, dan pemasaran diluar kecamatan. 
Pemasaran katak porang yang berlokasi didalam 
satu desa berjumlah tiga responden, pemasaran 
yang dilakukan diluar desa namun masih dalam 
satu kecamatan berjumlah satu responden yaitu 
pemasar yang terdapat di kecamatan Bagor Nganjuk, 
serta pemasaran yang dilakukan diluar kecamatan 
berjumlah tujuh responden yang memasarkan katak 
porang di wilayah Madiun.

Pemasaran umbi porang dilakukan oleh 
produsen setelah kurun waktu minimum 3 tahun 
penanaman awal. Berdasarkan hasil data primer yang 
didapatkan menunjukkan bahwa dari 50 responden 
penelitian hanya 11 atau 22% responden saja yang 
tidak memasarkan umbi porang, hal ini dikarenakan 
responden tersebut baru melakukan kegiatan 
budidaya penanaman porang pada tahun 2013 dan 
2014, dan baru melakukan kegiatan pemanenan katak. 
Mayoritas  yang melakukan pemasaran umbi porang 
berjumlah 39 orang atau 78% dari total responden.  

J. Dari hasil kajian tersebut diperoleh kesimpulan 
sbb : 

1) Berdasarkan hasil analisis aspek teknis 
kelayakan lahan dapat disimpulkan bahwa:
1. Lahan di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi 

ditanami porang seluas 50.682 ha.
2. Pada kondisi aktual, yaitu kondisi saat ini 

tanpa dilakukan upaya perbaikan kendala 
pertumbuhan, lahan yang termasuk kelas S1 
(sangat sesuai) tidak ada, lahan yang termasuk 
kelas S2 (agak sesuai) seluas ±35.342 ha, lahan 
yang termasuk kelas S3 (sesuai marginal) seluas 
±6.959 ha, dan lahan yang termasuk kelas N 
(tidak sesuai) seluas ±8.381 ha.

3. Kendala utama dalam budidaya tanaman 
porang di Kabupaten Nganjuk adalah suhu 
udara, ketersediaan air, kesuburan tanah dan 
erosi, sehingga tidak bisa dimasukkan ke kelas 
S1 (sangat sesuai). 

4. Kendala utama ketidaksesuaian untuk budidaya 
(kelas N = tidak sesuai) adalah kemiringan 
lereng yang terlalu curam dan kedalaman tanah 
yang dangkal.
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5. Perbaikan terhadap faktor pembatas 
pertumbuhan di wilayah yang berpotensi 
ditanami porang, khususnya pemberian pupuk 
dan perbaikan teras, hampir tidak berarti dalam 
meningkatkan kelas kesesuaian lahan. Hal ini 
karena masih ada kendala yang sulit dipenuhi, 
yaitu suhu udara, ketersediaan air, kemiringan 
lereng dan kedalaman tanah, sehingga hanya 
seluas 4 ha yang ditingkatkan menjadi kelas 
S1 (sangat sesuai), yang termasuk kelas S2 
(agak sesuai) seluas ±42.298 ha, lahan yang 
sebelumnya termasuk kelas S3 (sesuai marginal) 
tidak dijumpai karena bisa ditingkatkan menjadi 
S2 (agak sesuai) sedangkan lahan yang termasuk 
kelas N (tidak sesuai) masih tetap ±8.381 ha.

6. Dalam rangka pengembangan komoditas 
porang di tingkat desa diperlukan data lokasi 
dan sebaran lahan secara detail agar perbaikan 
terhadap faktor pembatas pertumbuhan dan 
mengatasi kendala bisa tepat sasaran. Apabila 
tidak tersedia peta tanah skala 1 : 5000, maka 
perlu dilakukan pengambilan sampel tanah dan  
analisis di laboratorium.

2) Berdasarkan hasil analisis usahatani dan 
pemasaran diperoleh deskripsi bahwa :
1. Selama kurun waktu periode analisis lima 

tahun, biaya tahun pertama relatif lebih besar 
daripada tahun kedua dan ketiga, serta biaya 
produksi pada tahun keempat meningkat lebih 
tinggi daripada tahun pertama. Kondisi tersebut 
terjadi karena pada tahun kedua dan ketiga 
tidak dilakukan penyiangan dan pemupukan, 
mengingat gulma tidak bisa tumbuh akibat 
perkembangan tanaman porang yang rapat. 
Oleh karena pada tahun kedua atau tahun 
ketiga umbi porang dipanen sebanyak 50%, 
maka dilakukan penanaman kembali yang 
membutuhkan biaya pembelian bibit dalam 
bentuk bubil/katak porang maupun umbi 
porang yang berukuran kecil (0,3 kg per umbi).

2. Tingkat produksi bubil/katak tertinggi pada 
tahun ketiga dan produksi umbi tertinggi pada 
tahun ke-4 bila bibit dalam bentuk umbi dan 
tahun ke-5 apabila bibit dalam bentuk bubil. 
Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun ke 
tiga, sedangkan pendapatan tertinggi terjadi 
pada tahun ketiga. Hal tersebut terjadi karena 
biaya produksi pada tahun kelima relatif paling 
tinggi.

3. Harga produk bubil/katak dan umbi porang 
terendah terjadi pada tahun 2002, dan harga 
tertinggi pada tahun 2014.

4. Produk bubil/katak porang cenderung tidak 
dijual. Lokasi pemasaran :
- Produk katak berada di luar dan dalam 

kecamatan. Biasanya digunakan untuk 
proyek pengembangan

- Produk umbi pada umumnya dijual dalam 
bentuk segar dengan lokasi di dalam dan 
keluar kecamatan. 

5. Pada umumnya petani porang menjual 
dalam bentuk umbi, sehingga nilai tambah 
perubahahan bentuk dinikmati oleh pihak 
lain. Rata-rata tingkat rendemen  umbi porang 
menjadi chips adalah 0,2; tingkat rendemen 
beragam sesuai musim panen. Rendemen 0,17 
untuk panen pada musim penghujan. Dan 
rendemen 0,24 terjadi bila musim panen porang 
terjadi pada musim kemarau (September-
Oktober). 

6. Berdasarkan perkembangan harga umbi 
porang dan chips sejak tahun 2004 sampai 2014 
diperoleh fenomena bahwa perkembangan 
harga chips belum tentu menghasilkan nilai 
tambah. Pada tahun 2008 hingga 2010 terjadi 
fenomena bahwa nilai tambah yang diperoleh 
sangat kecil bahkan negatif pada tingkat 
rendemen 0,17.

K. S a r a n 
Dalam rangka peningkatan kesempatan kerja  

dan pendapatan petani porang, maka diperlukan 
pembenahan pada industri pengolahannya. Pada unit 
usaha pengolahan yang telah beroperasi maupun yang 
pernah beroperasi lebih difokuskan pada pengolahan 
tepung porang dan tepung glucomanan dengan 
pasokan bahan baku chips dari petani porang. Dengan 
harapan petani porang dapat menikmati nilai tambah 
dengan harga chips yang relatif stabil.

Pemenuhan bahan baku chips untuk 
memproduksi tepung porang dan tepung glucomanan 
yang berasal dari petani porang bisa dikelola dalam 
bentuk koperasi yang beranggotakan petani porang. 
Oleh karena itu perlu pendampingan masyarakat 
dalam pembenahan manajemen koperasi. Serta agar 
produksi chips yang dihasilkan oleh petani memenuhi 
kualitas standar, maka perlu deseminasi dan bantuan 
modal yang terkait dengan teknologi tepat guna dalam 
proses perajangan dan penjemuran/pengeringan.
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IMPLEMENTASI PARTICIPATORY ECO-
EDUCATION APRAISAL (PEAA) 

DI SMKN 7 MALANG SEBAGAI METODE 
KONSERVASI LINGKUNGAN DAN ALAM DIMULAI 
DARI SEKOLAH SEKALIGUS PEMBENTUKKAN 

SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI AGEN 
PERUBAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan observasi di lingkungan SMKN 7 

Malang sejak tahun 13 Mei -27 Juni 2015, terindikasi 
masih banyaknya pencemaran baik pencemaran 
tanah, air  maupun udara. Pencemaran tanah 
terjadi karena masih banyaknya sampah yang 
dibuang tidak pada tempatnya atau tertanamnya 
sampah plastik dalam tanah. Pencemaran air tidak 
secara jelas terlihat di lingkungan SMKN 7 Malang, 
akan tetapi terdapat masalah terkait dengan air 
yang harus diberikan solusi. Masalah tentang air 
tersebut adalah adanya penggunaan air yang 
kurang hemat serta belum diprogramkannya 
penanganan limbah air seperti limbah air wudhu 
dan air kamar mandi.  Pencemaran udara masih 
nampak dari adanya aktifitas pembakaran rumput 
dan pembuangan sampah pada lahan dekat ruang 
kelas yang menimbulkan bau yang mengganggu. 
Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap 
lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan 
aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian 
terhadap pencemaran lingkungan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tertulis bahwa 
setiap orang berkewajiban untuk memelihara 
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 
mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hidup. Peraturan ini menggambarkan 
dengan pasti bahwa setiap individu memiliki 
kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. 
Peraturan-peraturan tersebut mengatur tata cara 
manusia dalam mengelola dan memanfaatkan 
sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana 
tanpa harus merusaknya. 

Raditloaneng dan Chawawa (2015:99) dalam 
Panduan Pemetaan Sekolah Hijau memaparkan 
bahwa pendidikan lingkungan hidup dapat 
dilakukan kepada siapapun (democratization of 
environmental education) dengan menggunakan 
Participatory Rural Appraisal. PRA adalah sebuah 
paradigma sekaligus alat yang dapat mengajak 
masyarakat menjalani long life learning menuju 
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 
berkelanjutan dan pembentukan karakter 
berbudaya lingkungan harus diwujudkan dari 
lingkungan terkecil seperti sekolah yang kemudian 
dikembangkan untuk lingkungan dengan skala 
yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut di atas, 
maka dilaksanakan penelitian dengan judul 
“Implementasi Participatory Eco-Education 
Apraisal (PEAA) di SMKN 7 Malang sebagai 
Metode Konservasi Lingkungan dan Alam 
dimulai dari Sekolah sekaligus Pembentukan 
Sumber Daya Manusia sebagai Agen Perubahan 
di Bidang Lingkungan”.

1.2  RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Participatory Eco-Education Apraisal 

(PEAA) sebagai Metode Konservasi Lingkungan 
dan Alam dimulai dari Sekolah dan Pembentukan 
Sumber Daya Manusia sebagai Agen Perubahan 
di Bidang Lingkungan dilaksanakan di SMKN 7 
Malang?

2. Bagaimana hasil Implementasi Participatory 
Eco-Education Apraisal (PEAA) di SMKN 7 
Malang sebagai Metode Konservasi Lingkungan 
dan Alam dimulai dari Sekolah sekaligus 
Pembentukan Sumber Daya Manusia sebagai 
Agen Perubahan di Bidang Lingkungan?

Oleh : SMKN 7 Malang, Juara 1 Kategori SMA pada LKTI Dishut Prov Jatim Tahun 2015.
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1.3  TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk:
Mengetahui proses dan hasil implementasi 

Participatory Eco-Education Apraisal (PEAA) di SMKN 
7 Malang sebagai metode konservasi lingkungan 
dan alam dimulai dari sekolah sekaligus sebagai 
pembentukan sumber daya manusia sebagai agen 
perubahan di bidang lingkungan

Selain terdapat tujuan penelitian, tindakan 
peduli lingkungan hidup yang dilakukan oleh 
seluruh warga sekolah memiliki tujuan:
1. Untuk peningkatan kualitas dan kelestarian 

lingkungan hidup
2. Terlaksanakannya kegiatan konservasi 

lingkungan dan alam yang dimulai dari 
lingkungan terkecil (sekolah) menuju 
lingkungan yang lebih luas

3. Tertanamnya rasa cinta dan peduli terhadap 
lingkungan sejak dini 

4. Menjadikan siswa dan guru sebagai agen 
terdepan dalam pelaksanaan      sehingga 
menjadi contoh utama pelestarian lingkungan 
pada masyarakat luas. 

1.4  MANFAAT PENELITIAN
Penelitian yang berorientasi pada penerapan 

tindakan ini bermanfaat untuk:
1.  Masyarakat dan sekolah lain:

- Sebagai inspirasi dan pengetahuan dalam 
upaya konservasi lingkungan

- Sebagai inspirasi dalam pembentukan 
SDM yang berwawasan dan berbudaya 
lingkungan

2.  Peneliti dan lingkungan SMKN 7 Malang
- Terciptanya lingkungan sekolah yang hijau 

dan lestari 
- Terbentuknya SDM yang berbudaya 

lingkungan, dapat menjadi agen perubahan 
lingkungan 

- Terciptanya produk-produk inovatif dengan 
pemanfaatan limbah

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1  PARTICIPATORY ECO-EDUCATION APRAISAL 
(PEAA) 
Partisipatory Eco-Education Aprraisal (PEAA) 

adalah metode yang memudahkan warga 
dan stakeholder sekolah dalam merencanakan 
pengelolaan dan peningkatan kualitas hidup yang 

terintegrasi dengan dokumen perencanaan sekolah 
melalui beberapa tahapan yaitu pemetaan sekolah 
ekologis (Eco-School Mapping), perencanaan 
sekolah ekologis (Eco-School Planning), dan 
Implementasi Sekolah Ekologis (Eco-School 
Implementation) dengan tujuan akhir sekolah yang 
makin maju, lestari, dan ramah lingkungan. 

2.2  SMKN 7 MALANG 
Pada tahun 2015, SMKN 7 Malang memiliki 

luas lahan 10.220 m2 beralamat di Jl. Satsui Tubun 
IV Malang. Sekolah berdiri pada tahun 2004 di 
Jl. Belitung dengan nomor SK: 142 Tahun 2004. 
Permasalahan SMKN 7 Malang adalah sekolah ini 
mendapat relokasi ke Jl. Satsui Tubun pada tahun 
2009 dengan lokasi berada di tengah persawahan  
dengan suhu tinggi dan tanpa adanya tanaman 
hias, kayu maupun TOGA. 

2.3  KONSERVASI LINGKUNGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya, Bab I Pasal 1, 
konservasi sumber daya alam hayati adalah 
pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 
menjamin kesinambungan persediaannya dengan 
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman dan nilainya (ayat 2). 

Konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
1. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 

dan satwa beserta ekosistemnya;
3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya.
Setiap individu dan seluruh pihak dapat 

melakukan kegiatan konservasi dengan berbagai 
upaya dan metode.

2.4.  AGEN PERUBAHAN    
Seorang agen perubahan adalah seorang 

individu  yang  mempengaruhi  klien dalam 
mengambil keputusan inovasi agar sesuai dengan 
yang diharapkan oleh agen perubahan  itu  sendiri.  
Salah   satu   peran   utama   dari   agen   perubahan  
adalah  memfasilitasi      aliran  / arus    inovasi    dari   
agen   perubahan     sampai    kepada  pendengar 
dari klien (https://sadidadalila.wordpress.
com/2011/05/22/agen-prubahan/)

Agen perubahan harus dapat berperan 
sebagai figur atau panutan bagi orang lain. Agen 
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perubahan mampu melaksanakan kegiatan 
pengelolaan dan peningkatan kualitas hidup dan 
kemudian mampu  mengajak orang lain untuk turut 
serta melaksanakan pengelolaan dan peningkatan 
kualitas lingkungan hidup. 

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1  TEMPAT, WAKTU DAN JENIS PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 7 Malang 

bekerja sama dengan banyak pihak sebagai 
stakeholder. Masa observasi dilaksanakan pada 
bulan 13 Mei - 27 Juni 2015. Sedangkan penelitian 
berupa penerapan metode Participatory Eco-
Education Apraisal (PEAA) dilaksanakan pada  
tanggal 22 Agustus 2015 – 3 Oktober 2015.  Adapun 
jenis penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif.

3.2  JENIS PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 
yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 
tidak dapat diperoleh dengan atau dengan cara-
cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan. 

3.3  SUBJEK DAN OBYEK PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah lingkungan 

SMKN 7 Malang yang dalamnya terdiri dari warga 
sekolah, stake holder, dan lingkungan hidup di 
SMKN 7 Malang.  Sedangkan obyek penelitian 
adalah berupa kemampuan seluruh warga sekolah 
dan stake holder dalam memaparkan segala hal 
yang terkait masalah dan solusi lingkungan hidup, 
pemetaan, perencanaan, implementasi, semangat 
warga, kampanye nyata dan sosial media.

3.4 DATA, CARA PENGUMPULAN, DAN ANALISIS 
DATA

3.4.1 Data
Data yang diperoleh merupakan data 

kualitatif. Data kualitatif yang dihasilkan tidak 
berupa angka tapi berupa deskripsi.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam pengumpulan ini diperoleh 

dengan cara:
1.  Observasi
2.  Wawancara/ Usulan dari Forum Rapat
3.  Angket

4.  Catatan Lapangan
5.  Rapor/ Nilai dari indikator keberhasilan yang 

dinilai oleh dinas pendidikan kota Malang, radar 
Malang dan penggiat lingkungan hidup Kota 
Malang

6.  Prestasi yang diperoleh dalam hal lingkungan 
hidup tingkat kota tahun 2015

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1  PROSES IMPLEMENTASI PARTICIPATORY 
ECO-EDUCATION APRAISAL (PEAA) DI SMKN 
7 MALANG.

4.1.1 Observasi 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan bahwa belum 
dilaksanakan tindakan konservasi secara terencana 
dan terstruktur dengan metode yang benar di 
SMKN 7 Malang sehingga belum maksimal upaya 
pemeliharaan lingkungan.

4.1.2 Pemetaan 
Dalam penelitian ini, pemetaan Participatory 

Eco-Education Apraisal (PEAA) dilakukan secara 
detail dengan:
1. Pemetaan rinci isu/masalah pada setiap lokasi.
2. Pemberian anak panah isu/masalah dan 

potensi/kelebihan pada mapping/peta sesuai 
lokasi yang dituju

3. Memberikan skor tingkat isu dan potensi/
kelebihannya pada peta. 

4. Sharing gagasan dengan warga sekolah 
dan stakeholder.sekolah juga mengundang 
para stake holder untuk memberikan materi 
lingkungan hidup pada warga sekolah sekaligus 
melakukan tindakan pengelolaan, diantaranya 
adalah pengelolaan sampah, pemberian 
bantuan berupa bibit tanaman sekaligus turut 
melakukan penanaman dan membantu dalam 
pemanfaatan limbah perca untuk pembuatan 
kostum fashion. Stakeholder yang dilibatkan 
dan turut berperan serta dalam pengelolaan 
dan peningkatan kualitas lingkungan sekolah 
adalah kader lingkungan kecamatan Sukun, 
wali murid, mahasiswa magang dan PPL dari 
Universitas Kanjuruhan, pembina ekskul dari 
Universitas Negeri Malang dan agency model.

5. Pemberian angket usulan dan saran sebagai 
solusi isu/masalah dan upaya peningkatan 
kelebihan (contoh angket hasil usulan dan saran 
terlampir)
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4.1.3  Perencanaan dan Implementasi Sekolah 
Ekologis

Solusi yang ada dari 9 isu/masalah dan 9 
potensi/kelebihan yang ada pada mapping dan 
peningkatan ide pada mapping merupakan 
perencanaan sekolah ekologis. Selain solusi dari 
9 isu/masalah dan ide dari 9 potensi/kelebihan, 
perencanaan diperoleh dari angket usulan saran 
serta dari forum rapat dan diskusi bersama seluruh 
stakeholder. Perencanaan sekolah ekologis berupa 
dokumen peta, foto dan angket sharing gagasan 
dan kerjasama dengan stakeholder .

Berikut ini merupakan perencanaan dan 
implementasi sekolah ekologis
1. Pembentukan Laskar Lingkungan
 Mendapat tugas piket harian untuk pelaksanaan 

dan pengawasan kebersihan, keindahan dan 
kelestarian lingkungan. Terdapat 9 siswa yang 
melaksanakan piket/hari.  

2. Penambahan 4 jumlah kamar mandi baru 
sesuai standar kesehatan 

3. Pembuatan Pupuk dan Pestisida Cair Organik 
dari limbah

4. Pengadaan tanaman Hias, kebun sayur, dan 
TOGA

5. Pembuatan gazebo dan taman 
6. Pembuatan binomial Nomenklatur
7.  Program trophy bergilir kebersihan dan 

keindahan kelas (untuk kelas terbersih, terapi, 
dan tersehat)

8. Bekerja sama dengan Karling (Kader 
Lingkungan) Kecamatan Sukun untuk 
memberikan pengetahuan LH., menerima 
masukan dan saran terkait LH dan school 
mapping serta bantuan tanaman oleh karling 
Sukun

9.  Pemanfaatan air wudhu untuk penyiraman 
tanaman

10.  Pemanfaatan kain perca dan limbah an organik 
untuk tas, dompet dan kerajinan lain.

11.  Seluruh siswa yang melanggar peraturan 
sekolah mendapat sanksi mendidik untuk  
meningkatkan kualitas LH.

12. Melakukan sosialisasi kegiatan terkait 
lingkungan hidup pada hari Senin dan Sabtu 
kepada siswa dan guru oleh kepala sekolah, 
tim bina lingkungan, dan laskar lingkungan 
Penyampaian program lingkungan hidup pada 
kegiatan rapat 

13. Keterangan implikasi di lingkungan: telah 
terlaksana

14.  Pembudayaaan hidup bersih (10 menit sebelum 
jam KBM berakhir, siswa membersihkan dan 
merapikan kelas)  

15.  Program tes tulis mapel-peduli lingkungan 
(pada mata pelajaran tertentu, guru 
memberlakukan, siswa dapat menerima soal 
tes setelah mengambil sampah sejumlah 10 
buah)

16.  Mesin sepeda motor dalam kondisi mati saat 
memasuki area sekolah

17.  Pembuatan pesan moral pada dinding tempat 
parkir

18.  Program pengecatan dengan warna identitas 
SMKN 7 Malang (biru)

19.  Perawatan gedung secara intensif  dan 
perbaikan dalam mengurangi resiko 

20.  Program perawatan peralatan
21.  Pengadaan kumbung jamur
22.  Pengadaan pagar tembok keliling
23. Pembangunan gapura sekolah ecologis
24. Pengolahan limbah cair (laboratorium dan 

kamar mandi untuk kolam ikan dan penyiraman 
tanaman)

25.  RKAS dengan beberapa fokus pada lingkungan 
hidup

26.  Silabus tentang lingkungan hidup 
dan diberikan kompetensi tersebut 
pada  siswa(pengelolaan limbah, 
penanganan kebakaran, perawatan tanaman 
untuk  kewirausahaan)

27. Majalah dinding berwawasan lingkungan 
hidup

28.  Kotak saran-usulan peduli lingkungan
Berdasarkan pemetaan, perencanaan dan 

implimentasi yang telah dilaksanakan, maka 
dapat diketahui bahwa Participatory Eco-Education 
Apraisal (PEAA) menjadikan konservasi lingkungan 
dan alam di SMKN 7 Malang benar-benar terwujud. 
Selain itu agen perubahan lingkungan yang terdiri 
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dari siswa dan guru terbentuk dengan kinerja yang 
sangat maksimal. Apabila hal ini dikembangkan oleh 
seluruh masyarakat dan sekolah lain di Indonesia, 
maka akan terwujud kelestarian lingkungan dan 
alam serta masyarakat berbudaya lingkungan.

4.2  Hasil Implementasi Participatory Eco-
Education Apraisal (PEAA) di SMKN 7 
Malang sebagai Metode Konservasi 
Lingkungan dan Alam dimulai dari Sekolah 
sekaligus Pembentukan Sumber Daya 
Manusia sebagai Agen Perubahan di Bidang 
Lingkungan
Participatory Eco-Education Apraisal (PEAA) 

yang telah dilaksanakan memberikan sangat 
banyak perubahan di bidang lingkungan dan 
dalam pembentukan agen perubahan dengan 
penuh kesadaran.

Hasil Implementasi Participatory Eco-
Education Apraisal (PEAA) di SMKN 7 Malang 
sebagai Metode Konservasi Lingkungan dan Alam 
dimulai dari Sekolah sekaligus Pembentukan 
Sumber Daya Manusia sebagai Agen Perubahan di 
Bidang Lingkungan:
1.  Terwujudnya sekolah hijau dengan penyelesaian 

pada 9 isu/masalah serta peningkatan potensi/
kelebihan.

2. SMKN 7 Malang telah memenuhi indikator 
sekolah hijau berdasarkan acuan penilaian yang 
dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dan 
radar Malang. SMKN 7 Malang mendapatkan 
rapor terbaik ke-2 tingkat SMK Se-Kota 
Malang.  Participatory Eco-Education Apraisal 
(PEAA) dengan pemetaan, perencanaan, dan 
implementasi sekolah ekologis dilakukan 
sekolah secara optimal.

3.  Semangat dan keterlibatan warga sekolah dan 
stakeholder sangat tinggi serta mendapatkan 
penilaian yang tinggi dari Dinas Pendidikan 
Kota Malang bersama radar Malang dengan 
indikator yang telah ditentukan.

4.  SMKN 7 Malang dinobatkan menjadi juara 1 
sekolah partisipatif/ sekolah dengan partispasi 
terbaik dalam upaya mewujudkan green school 
(sekolah hijau) tingkat SD/SMP/SMA/SMK Se-
Kota Malang. Penganugerahan ini diberikan 
oleh Dinas Pendidikan Kota Malang bersama 
radar Malang didukung oleh Walikota Malang 
pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB.

5.  SMKN 7 Malang dinobatkan sebagai juara II 
sekolah hijau tingkat SMK Se-kota Malang. 
Penganugerahan ini diberikan oleh Dinas 

Pendidikan Kota Malang bersama radar Malang 
didukung oleh Walikota Malang pada tanggal 3 
Oktober 2015 pukul 19.00 - 22.00 WIB.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Participatory Eco-Education Apraisal (PEAA) 

merupakan metode konservasi lingkungan dan 
alam yang tepat untuk diterapkan, sekaligus 
dapat membentuk sumber daya manusia 
sebagai agen perubahan di bidang lingkungan;

2. Participatory Eco-Education Apraisal (PEAA) 
yang diterapkan di sekolah dapat menjadi 
inspirasi untuk dilaksanakan oleh sekolah lain 
maupun masyarakat dan instansi sebagai upaya 
konservasi lingkungan dan alam sekaligus untuk 
membentuk sumber daya manusia sebagai 
agen perubahan di bidang lingkungan.

5.2  SARAN
Perlu dilakukan sosialisasi Participatory Eco-

Education Apraisal (PEAA) kepada masyarakat 
dan pihak-pihak yang ingin berupaya melakukan 
konservasi lingkungan dan alam serta yang ingin 
menjadi  agen perubahan di bidang lingkungan.

Foto Proses Pembuatan Media Tanam 
Pengganti Tanah

BAKTI RIMBA � Hal 21/III-5/2016



Beragamnya ekosistem di hutan yang berada di 
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang 
serta didukung dengan kondisi geografi yang 

berbeda, menjadikan keanekaragaman spesies yang 
ditemukan di hutan Wonosalam lereng gunung 
Anjasmoro memiliki keberagaman yang sebagian 
besar belum teridentifikasi secara detail mengenai 
taksonomi dan beberapa spesies saat ini sudah banyak 
yang tidak bisa ditemukan di hutan Wonosalam.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh lembaga 
swadaya masyarakat ECOTON pada tahun 2011, 
ditemukan kurang lebih 125 jenis burung dimana sekitar 
10% merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan 
IUCN Redlist. Selain kaya akan keanekaragaman 
spesies hewan, Kecamatan Wonosalam memiliki 
keanekaragaman jenis tanaman hutan seperti 
pohon adem ati, cembirit, kemloko, gondang, eprek 
yang sudah sulit ditemui. Besarnya luasan hutan 
serta keberagaman jenis tanaman yang berada di 
pegunungan Anjasmoro serta keanekaragaman hayati 
yang tinggi dan mata air yang melimpah adalah faktor 
- faktor  yang menarik banyak orang untuk dapat 
mengambil sebanyak–banyaknya keuntungan tanpa 
memikirkan kelestarian lingkungan. Permasalahan 
seperti perambahan hutan, over eksploitasi rebung, 
perburuan hewan liar dan alih fungsi hutan menjadi 
perkebunan merupakan contoh masalah yang muncul 
akibat ketertarikan berbagai pihak untuk dapat 
mengambil keuntungan terhadap keanekaragaman 
hayati yang terdapat di hutan Wonosalam.

Keanekaragaman hayati yang di temukan di 
kecamatan Wonosalam sebenarnya memiliki fungsi 
ekologis yang sangat penting untuk pelestarian 
ekosistem serta dapat memberikan nilai ekonomi 
bagi masyarakat kalau dikelola dengan baik. Selain itu 
keanekaragaman hayati yang berada di Wonosalam juga 
memiliki sejarah penting terhadap ilmu pengetahuan  
dengan adanya peneliti dunia Alfread Russel Wallace 
yang merupakan salah seorang penemu teori seleksi 
alam dan garis lintang imajiner atau yang dikenal 
lagi dengan garis Wallace yang pernah melakukan 
penelitian pada tahun 1861 di Wonosalam yang ditulis 
dalam bukunya “the malay archipelago“. Dalam buku 
yang ditulisnya, Wallace memiliki kesimpulan tentang 
bagaimana seleksi alam dapat memberikan kontribusi 
pada keanekaragaman flora dan fauna.

Selama seminggu melakukan penelitian di 
Wonosalam, Wallace berhasil mengumpulkan 98 
jenis burung dan serangga. Selain burung, Wallace 
juga menemukan jenis ayam hutan biasa (Gallus 
bankiva) serta ayam hutan hijau (Gallus furcatus) 
yang langka. Dalam penelitiannya bukan hanya 
menemukan ayam hutan, Wallace juga menemukan 
6 jenis burung pelatuk, 4 jenis burung raja udang, 
burung rangkong (buceros lunatus) yang panjangnya 
lebih dari empat kaki dan burung serindit (loriculus 
pusilus) yang sedikit lebih panjang beberapa inci. 
Seiring dengan perkembangannya, keberadaan 
keanekaragaman hayati Wonosalam banyak 
mengalami perubahan ekologis karena banyaknya 
aktivitas yang dapat mengganggu seperti perburuan 
liar, perambahan hutan dan strum ikan di sungai yang 
menyebabkan keanekaragaman hayati yang terdapat 
di Wonosalam menjadi berkurang. Jejak penelitian 
Wallace di Wonosalam yang sampai sekarang masih 
bisa ditemukan adalah ayam hutan (Gallus bankiva) 
dan juga burung rangkong (Buceros lunatus) namun 
keberadaanya menurut masyarakat sekitar semakin 
berkurang jumlahnya. Sedangkan untuk jenis merak 
hutan yang dalam penelitian Wallace merupakan jenis 
yang sangat langka sudah lama tidak bisa dijumpai di 
hutan Wonosalam. Burung rangkong( Buceros lunatus) 
merupakan jenis burung yang memiliki manfaat 
sebagai penyeimbang ekosistem hutan karena 
merupakan jenis burung penebar biji, makanannya 
yang merupakan biji sangat membantu penyebaran 
jenis-jenis tanaman hutan. Di Pegunungan Anjasmoro, 
burung Rangkong termasuk jenis burung yang sudah 
mulai jarang ditemukan, dalam pantauan Kelompok 
Kepuh (kelompok pelindung hutan dan pelestari 
mata air) Dusun Mendiro pada tahun 2016 masih 
ditemukan 10 ekor burung rangkong yang memiliki 
karakter berkelompok serta hidup liar di pohon 
yang menjulang ke jurang dan tebing. Selain masih 
ditemukannya burung rangkong, di Wonosalam 
juga merupakan kawasan yang masih bisa dijumpai 
burung elang, ada beberapa jenis elang yang masih 
bisa ditemukan seperti Elang Bido dan Elang Jawa 
(Spizaetus bartelsi). Elang jawa  merupakan salah satu 
burung terlangka dan paling rentan keberadaannya. 
Setiap burung setidaknya membutuhkan kurang 
lebih 20 – 30 Km2 hutan dan tepi hutan untuk 

Jejak Penelitian Wallace Wonosalam

Oleh : Amiruddin Muttaqin (Direktur Padepokan Wonosalam Lestari, Jombang)
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mendukungnya, sehingga kehilangan hutan 
memberikan dampak yang hebat bagi populasi Elang 
Jawa.

Perburuan liar terutama burung menyebabkan 
jenis vertebrata ini mengalami ancaman 
kepunahan yang tinggi karena belum adanya upaya 
penangkaran yang dilakukan untuk membantu 
perkembangbiakan.

Kuatnya tekanan anthropogenik terhadap 
ekosistem yang ada menyebabkan semakin 
cepatnya keanekaragaman hayati yang menghilang. 
Tidak banyaknya catatan penelitian dan data awal 
keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah 
Wonosalam menyebabkan tidak diketahui seberapa 
besar keanekaragaman hayati yang telah hilang dan 
jenis mana sajakah yang telah mengalami penurunan 
populasi sehingga dapat  merubah statusnya. Menurut 
data kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan 
dan Kehutanan pada tahun 2011 jumlah satwa yang 
dilindungi di Indonesia mencakup 127 spesies mamalia, 
382 spesies burung, 31 spesies reptilian, 12 spesies 
palmae, 11 spesies raflesia dan 29 spesies orchidaceae 
yang mengalami ancaman kepunahan dengan 
adanya invasive alien spesies atau jenis spesies yang 
didatangkan secara sengaja maupun tidak sengaja 
yang berasal dari luar habitat alaminya. Keberadaan 
spesies yang bukan berasal dari habitat alami sangat 
mempengaruhi spesies endemik karena populasinya 
sangat cepat dan mudah berdaptasi dengan lingkungan 
baru. Penelitian tentang keanekaragaman hayati 
harus terus dikembangkan supaya mendapatkan data 
yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pemahaman terkait dengan spesies 
invasive yang dapat mengganggu keberadaan spesies 
alami kawasan hutan Wonosalam. Untuk menjaga 
agar keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan 
satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun 
diluar habitatnya tidak mengalami 
kepunahan perlu 
dilakukan juga 
upaya pengawetan 
jenis tumbuhan dan 
satwa liar dikawasan 
Wonosalam yang 
sudah diatur  dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Pengawetan 
Jenis Tumbuhan dan 
Satwa. Pengawetan 
adalah upaya untuk 
mempertahankan serta 

untuk pengetahuan dan koleksi jenis tumbuhan 
dan satwa yang dilakukan melalui upaya penetapan 
dan penggolongan jenis yang dilindungi dan tidak 
dilindungi dengan tujuan untuk pengelolaan jenis 
tumbuhan, satwa serta habitatnya dengan melakukan 
pengawasan serta pengendalian. Sedangkan untuk 
inventarisasi keanekaragaman hayati sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2009 tentang 
kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di daerah 
Jawa Timur yang tertera dalam pasal 3. Dalam rangka 
menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman 
hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan 
potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam 
bentuk profil keanekaragaman hayati daerah. Profil 
keanekaragaman hayati daerah mempunyai manfaat 
dan nilai penting bagi daerah diantaranya sebagai: 
1.  Data dasar mengenai keanekaragaman hayati 

daerah. 
2.  Kekuatan tawar pada saat komponen 

keanekaragaman hayati akan diakses oleh      
pemohon. 

3.  Pendukung pengambilan keputusan, perumusan 
kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak 
pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.

Masyarakat lokal memiliki peranan penting 
dalam pelestarian keanekaragaman hayati sehingga 
partisipasi masyarakat serta sekolah sekitar 
kawasan hutan harus dilibatkan dalam penelitian 
dan perencanaan dalam pengelolaan hutan untuk 
menjadi pengetahuan tentang jumlah kekayaan hayati 
yang masih dimiliki dengan tetap memperhatikan 
keberadaan keanekargaman hayati endemik untuk 
dapat meminimalkan dampak kerusakan akibat 
aktivitas masyarakat serta masuknya spesies asing 
dan yang terpenting adalah diperolehnya data–data 
inventarisasi keanekaragaman hayati di Jawa Timur.

(Jamur Lot) yang 
ditemukan di kawasan 
hutan Wonosalam

Burung yang tersangkut 
jaring pemburu yang dipasang 

dihutan Wonosalam
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ACTION PLANS KONSERVASI JENIS BUAH LANGKA MAJA (Aegle marmelos 
(L.) Correa) MENDUKUNG PROGRAM CAGAR BUDAYA TROWULAN 

DI KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR

A. Pendahuluan
Senyampang menyukseskan Penetapan Cagar 

Biosfer di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan 
Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, Jawa Timur, maka 
wilayah sekitarnya ikut terkena dampak positifnya yaitu 
beberapa kabupaten sekitarnya seperti Mojokerto, 
Malang, Pasuruan, Jombang, Lumajang, Kediri, Kota 
Batu, dan sekitarnya turut menjadi pusat perhatian 
dunia bersamaan dengan itu banyak berhembus isu 
tentang Pelestarian Alam dan budaya masyarakat 
di sekitarnya yang diharapkan menjadi penopang 
kehidupan masyarakat di sekitar Cagar Biosfer. Tak 
luput dari perhatian Cagar Alam dan Cagar Budaya juga 
menjadi sorotan.

Terdapat sebuah kecamatan di Kabupaten 
Mojokerto Provinsi Jawa Timur, adalah Trowulan 
merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai 
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional serta Destinasi 
Pariwisata Nasional (DPN) sebagai kawasan wisata 
budaya dan sejarah. (RIPP Nasional, 2010-2025). 
Pariwisata di kawasan cagar budaya Trowulan 
cenderung stagnan. Dari data yang dihimpun oleh pihak 
BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) terjadi penurunan 
jumlah pengunjung dari lima tahun terahir dari 
tahun 2008-2012. Penurunan ini tentunya akibat dari 
beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya 
adalah terdapatnya polusi udara dan rusaknya 
lingkungan sekitar situs akibat industri batu bata, 
minimnya kesadaran masyarakat terhadap bangunan 
cagar budaya, dan kurang baiknya pengelolaan dari 
pihak pengelola wisata. Akibatnya wisatawan enggan 
berkunjung kembali akibat kurang lestarinya lingkungan 
di situs cagar budaya yang merupakan daya tarik wisata 
dikawasan Trowulan. 

Analisis expert judgement untuk mengetahui 
potensi dan kendala pariwisata budaya yang terdapat 
di kawasan penelitian. Penentuan zonasi kawasan 
wisata cagar budaya menggunakan analisis GIS dengan 
bantuan software arcGIS. Analisis Delphi digunakan 
untuk mencari faktor stagnansi yang didasari oleh aspek 
kendala dari sasaran pertama, dan yang terakhir adalah 
teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan 
arahan pengembangan kawasan wisata cagar budaya 
di lokasi ini.

Arahan pengembangan makro non spasial berupa 
perlindungan bangunan cagar budaya, kerja sama 
dengan pihak swasta, dan peningkatan citra kawasan.  

Untuk arahan makro spasial menghasilkan penyediaan 
parkir, penyediaan angkutan serta jalurnya yang 
terintegrasi, dan peningkatan citra kawasan. Sedangkan 
arahan mikro non spasial yang dihasilkan adalah upaya 
perlindungan untuk masing-masing bangunan cagar 
budaya dan pembuatan pintu gerbang masuk dengan 
ornamen khas Majapahit. Arahan mikro spasial yang 
dihasilkan adalah pembentukan area parkir yang 
terintegrasi, relokasi pedagang kaki lima, pelebaran 
jalan pada crossing area Trowulan serta penambahan 
landmark. 

Beberapa paragraf di atas tersebut mendorong 
kita untuk mengatasi gejala ketimpangan yang 
terjadi dari fungsi manajemen, fungsi ekologi, fungsi 
edukasi dan fungsi sosek.  Menilik dari tinjauan potensi 
daerah berupa sumber daya alam yaitu geografis, 
bahan komoditas, flora dan fauna yang merupakan 
andalan dipertimbangkan sebagai aset strategis untuk 
pembentukan wilayah manjadi daerah yang sangat 
menggiurkan untuk menghasilkan nilai tambah yang 
layak untuk kita jual dalam rangka peningkatan PAD. 

Secara nyata semua itu tanggung jawab 
kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan 
dan kesempatan lebih besar untuk berusaha.  
Mempertimbangkan aspek ekologis dalam  sebagai 
fungsi utamanya pembentukan ekosistem makro 
yang menonjolkan biodiversitas flora dalam kaitannya 
pemberdayaan Kecamatan Trowulan, Kabupaten 
Mojokerto, Jawa Timur.  Dengan melalui beberapa 

Oleh : Herry P Hariyono

Gambar 1.  Tampilan Pohon, Bonsai dan Buah Maja (Aegle marmelos 
(L.) Correa) di Trowulan, Mojokerto.
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analisis penting dari data spasial dan non spasial, yang 
merupakan aplikasi nyata dalam pengelolaan lahan 
dan tata ruang agar sesuai dengan peruntukan, fungsi 
dan manfaatnya,  sebagaimana yang tercantum dalam 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B.  Menggali Potensi Tanaman Langka di  Trowulan 
Baik Manfaat Ekologis Dan Manfaat Bernilai 
lainnya. 

Potensi tanaman Trowulan, Mojokerto dan sekitar 
yang merupakan jenis unggulan serta menjadi perhatian 
sehingga perlu digali dan dikembangkan adalah jenis 
Maja.  Tanaman yang sangat dikenal berhubungan 
dengan Mojokerto, maupun legenda Kerajaan 
Majapahit adalah tanaman Maja.  Jenis Tanaman Maja 
(Aegle marmelos   berasal dari daerah subtropik dan bisa 
tumbuh dengan kondisi yang keras, tahan terhadap 
iklim yang ekstrim (kering maupun dingin).  Di India 
tanaman ini bisa tumbuh di ketinggian 1.200 meter 
dari permukaan laut. Di Asia Tenggara bisa tumbuh di 
ketinggian hingga 500 meter. Biasanya berbuah jika 
terjadi musim kemarau yang kentara. 

Buah tanaman  ini dalam bahasa Inggris dikenal 
sebagai beel fruit. Biasanya tanaman ini tumbuh liar di 
hutan-hutan di India, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh 
dan biasanya ditanam di pekarangan candi. Maja 
kemudian menyebar ke beberapa negara di Indo Cina, 
dan Asia Tenggara. Di Jawa pohon ini dijumpai di bagian 
timur.

Tanaman ini  sangat berhubungan dengan mitos 
asal muasal nama kerajaan Majapahit, konon  Raden 
Wijaya, sang pendiri kerajaan, menerima sebidang tanah 
di daerah Sidoharjo, Jawa Timur.  Saat  membangun 
daerah itu, seorang prajuritnya yang memakan buah 
Maja. Kebetulan yang dimakan adalah buah yang berasa 
pahit karena mungkin masih mentah. Oleh sebab itu ia 
menamakan daerah itu sebagai Majapahit. 

Tapi benarkah buah maja berasa pahit ? Buah maja 
yang dikenal umum di Indonesia adalah buah sebangsa 
jeruk-jerukan bernama latin yang masih berkerabat 
dekat dengan kawista. Buah ini tidak berasa pahit, justru 
buahnya beraroma harum dan berasa manis. Mungkin 
saja yang dimakan prajurit Majapahit adalah buah maja 
yang masih muda.

Selain itu, buah maja juga sering dipertukarkan 
dengan buah berenuk yang terkadang juga disebut 
buah maja. Bahkan kedua buah ini sama-sama 
menjadi  maskot Mojokerto, Jawa Timur.  Buah maja 
( Aegle marmelos ) menjadi maskot kota Mojokerto, 
sedang buah berenuk ( Crescentia cujete ) menjadi 
maskot Kabupaten Mojokerto.

Buah yang mengilhami pemberian nama kerajaan 
terbesar di Indonesia, Majapahit ini ternyata tidak 
pahit. Justru buah ini mempunyai rasa yang manis 

serta berkhasiat sebagai tanaman obat. Meskipun 
harus diakui bahwa tanaman ini seringkali saling rancu 
dengan pohon bernama ilmiah  Crescentia cujete  yang 
terkadang disebut juga maja.

1. Potensi Botanik 
Sosok tanaman ini kecil dan daunnya mudah 

luruh. Tingginya sekitar 10-15 meter dan diameter 
batang bawah mencapai 25-50 cm.  Cabang yang tua 
berduri.  Daunnya berseling dan beranak daun tiga-tiga. 
Perbungaannya berbentuk tandan  keluar dari ketiak 
daun, bergerombol dan kelopak bunga berbentuk segi 
tiga, berwarna kehijau-hijauan hingga putih. Buahnya 
berbentuk buah buni agak bulat, diameter 5-12,5 cm.  
Kulit buah kadang-kadang mengayu dan keras, bijinya 
6-10 buah berada dalam  daging buah yang jernih.

Tanaman maja (Aegle marmelos) merupakan 
pohon berkayu keras dengan tinggi sekitar 10-15 meter. 
Batangnya bulat mempunyai permukaan kulit yang 
kasar berwarna coklat.  Pohon ini mempunyai banyak 
cabang. Daunnya tunggal berwarna hijau, berbentuk 
lonjong dengan ujung dan pangkal meruncing, tepi 
daun bergerigi serta berbunga majemuk.

Buah maja berbentuk bulat agak lonjong dengan 
panjang sekitar 5-12 cm. Kulit buah berwarna hijau 
ketika muda dan menjadi coklat setelah tua. Daging 
buah berwarna kuning hingga jingga. Buahnya berair, 
beraroma wangi dan berasa manis. Satu pohon bisa 
menghasilkan 300-an butir buah.  Buah maja biasanya 
masak pada musim kemarau bersamaan dengan daun-
daunnya yang meluruh.

Buah maja dikenal juga sebagai maja legi, dan maja 
batu. Di beberapa  daerah  dikenal sebagai bila  (Bali), 
Maos  (Madura), dan  kabila  (Alor) di Melayu disebut 
sebagai bilak atau bel. Sedangkan dalam bahasa Inggris 
disebut sebagai  bel fruit, bael fruit,  atau  wood apple. 
Maja mempunyai  nama latin   Aegle marmelos  yang 
bersinonim dengan  Belon marmelos  W. F. Wight, 
dan Crateva marmelos L.

Klasifikasi Ilmiah: Kerajaan: Plantae; Divisi: 
Magnoliophyta; Kelas : Magnoliopsida; Upakelas : Rosidae; 
Ordo : Sapindales; Famili : Rutaceae; Genus:  Aegle; 
Spesies: Aegle marmelos.

2.   Manfaat Medis Pohon Maja
Tanaman Maja, mungkin belum banyak orang 

yang  mengetahui tentang buah yang satu ini. Buah Maja 
termasuk dalam jenis jeruk-jerukan. Buah Maja yang 
memiliki nama latin Aegle marmelos ini mempunyai kulit 
luar berwarna hijau dan mempunyai isi yang berwarna 
kuning atau jingga.

Buah Maja memiliki aroma buah yang harum serta 
memiliki rasa atau cairan yang sangat manis. Buah maja 
biasanya dimakan segar. Selain dikonsumsi buahnya, 
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beberapa bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan 
sebagai obat tradisional. Bagian itu seperti daun maja 
yang mempunyai khasiat sebagai obat kudis, akar dan 
kulit pohon berkhasiat sebagai obat sakit usus dan 
daging buahnya berkhasiat sebagai obat disentri.

Di Jawa buah yang hampir matang diiris 
dan dikeringkan, dan diseduh untuk obat disentri 
kronis, diare dan sembelit. Di Indo Cina, kulit batang 
dan daun digunakan untuk obat demam, dan di 
Sulawesi, kulit batang digunakan sebagai racun ikan. 
Daging buah maja mengandung protein, lemak, 
karbohidrat, karoten, tiamin, niasin, dan vitamin C. 
Buah yang mempunyai nama internasional beel fruit.  Bagi 
para petani, tanaman buah ini digunakan sebagai obat 
alami  untuk mencegah serangan  penyakit  pada 
tanaman.  Buah Maja juga sering dihubungkan dengan 
cerita rakyat yaitu kerajaan Majapahit.  Banyak orang 
mengenal buah berenuk sebagai buah maja. Buah 
maja memiliki kandungan lemak serta minyak terbang 
yang juga banyak mengandung linonen.  Daging buah 
ini juga memiliki kandungan seperti minyak balsem, 
2-psoralen-furocoumarins, serta marmelosin (C13H12O). 
Buah ini juga memiliki beberapa manfaat untuk sebagai 
obat  penyakit, diantaranya :

 ¾ Dapat menurunkan panas (demam)
 ¾ Dapat menstabilkan jantung yang berdebar 

kencang
 ¾ Mengobati diare
 ¾ Menghilangkan bau badan
 ¾ Mengobati borok serta kudis dan bisul
 ¾ Mengobati radang selaput hidung
 ¾ Mengobati dari gigitan ular
 ¾ Sebagai antibiotik.

3.  Manfaat Alternatif (Green Concept) Dari Maja 
Buah maja atau lebih dikenal dengan sebutan 

berenuk   merupakan tanaman  sangat keras.  Daging 
buah ini memang tidak enak dimakan, dan hanya 
digunakan sebagai bahan herbal.  Yang dimanfaatkan 
justru tempurungnya, yang berukuran dua kali 
tempurung kelapa, dengan tingkat kekerasan dan 
kekuatan yang juga tinggi. Tempurung buah maja 
digunakan untuk bahan perkakas rumah tangga. Mulai 
dari gayung air, takaran beras, serta tempat menyimpan 
aneka biji-bijian.

Para peneliti di Pusdiklat Nasional SPI Cijunjung, 
Bogor menyatakan bahwa unsur pahit yang ada di dalam 
tumbuhan tertentu bisa dijadikan sebagai pengusir 
serangga.  Daging buah maja yang pahit mendorong 
melakukan berbagai percobaan.  Bagian buah pada 
tanaman biasanya memiliki unsur P yang cukup tinggi, 
sehingga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk buah 
yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas 
tanaman yang kita budidayakan. 

Pembuatan pupuk buah cair dari buah ini tidaklah 
terlalu sulit.  Buah maja yang tidak terlalu tua (jangan 
sampai terlalu tua karena kulitnya akan sangat keras sekali 
) dihancurkan dan diambil dagingnya, lalu dihancurkan. 
Daging buah yang sudah hancur dimasukan ke dalam 
drum yang sudah terisi dengan campuran air dan urine 
ternak yang ada di sekitar kita (biasanya menggunakan 
urine sapi). Setelah dicampur, diaduk lalu ditutup dan 
diamkan selama seminggu, setelah seminggu, buka 
kembali drum dan lakukan pengadukan lagi, setelah itu 
tunggu selama seminggu   lagi baru kemudian larutan 
tersebut bisa diaplikasikan.

Pengaplikasian bisa kita lihat dari tingkat 
keenceran, jika larutan cukup pekat maka untuk 
pengaplikasian bisa diencerkan dengan perbandingan 
1 : 3 atau 1 : 5, jika larutan encer, bisa langsung 
diaplikasikan ke tanaman, khususnya untuk tanaman 
yang menghasilkan buah. Pengaplikasian akan lebih 
efektif pada saat tanaman berbunga.

Hasil percobaan yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa penggunaan buah maja sebagai pupuk cair dan 
pestisida nabati ini cukup efektif.  Pengaplikasian pada 
tanaman kacang panjang yang penanaman tanpa 
pupuk sama sekali menunjukkan bahwa produksinya 
tidak kalah dengan produksi kacang panjang yang 
menggunakan pupuk kimia. Selain itu, kacang panjang 
yang dihasilkan tidak terkena hama dan memiliki buah 
yang panjang dan berdiameter lebih besar.  Untuk 
frekuensi panen, tanaman kacang panjang yang diberi 
larutan pupuk buah maja ini juga bisa mencapai 3-4 kali 
lebih banyak dibandingkan tanaman kacang panjang 
yang ditanam secara konvensional. 

Pemanfaatan buah maja ini untuk digunakan 
sebagai pupuk cair organik yang sangat mudah kita 
aplikasikan  ini sangat sejalan dengan era green, ramah 
lingkungan, dan ini merupakan salah satu terobosan 
baru di bidang biokimia bahkan bisa dikatakan sebagai 
salah satu Green Concept yang berhasil.

C.  Action Plans : Green, Cullinary, and Save Trowulan
1.  Green Action  : Program Penghijauan OBIT dengan 

Maja
Di Jawa Timur  pada tahun 2012, Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Timur bersama Perum Perhutani Unit II 
Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto, BP DAS Brantas, LMDH dan Forum Pimpinan 
Daerah Kabupaten Mojokerto melaksanakan ground 
breaking dan dalam rangka penanaman 1 Milyar Pohon, 
One Billion Indonesian Trees ( OBIT ) dengan Jenis Maja di 
Petak 56G RPH Simo BKPH Kemlagi KPH Mojokerto.

Acara ini merupakan puncak aksi gerakan 
penanaman 1 Milyar Pohon, Hari Menanam Pohon 
Indonesia, Bulan Menanam Nasional, Gerakan 
Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Tahun 2012 
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seluas 13,4 Ha. Perum Perhutani selama 5 tahun terakhir 
( 2007-2011 ) telah melaksanakan penanaman seluas 
199.691 hektar dengan jumlah bibit yang ditanam 
sebanyak 341.318.267 batang. Pada tahun 2012, akan 
ditanam sebanyak 27.092.734 batang pada keluasan 
13.591 hektar.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat 
(PHBM ) akan menumbuhkembangkan rasa memiliki 
serta meningkatkan peran dan tanggung jawab 
bersama antara Perum Perhutani dan MDH terhadap 
keberlanjutan fungsi dan manfaat SDH secara optimal 
dan proporsional. Bupati Mojokerto menyampaikan 
himbauan kepada semua elemen masyarakat Kab. 
Mojokerto untuk peduli dan ambil bagian melaksanakan 
gerakan menanam pohon di lingkungan masing-masing.  
Demikian juga dengan potensi wisata di Kabupaten 
Mojokerto dapat ditingkatkan dengan pemeliharaan 
yang berkelanjutan terhadap lingkungan hutan.

2. Cullinary : Pembinaan Wisata Kuliner dan UMKM
Kuliner yang satu ini mungkin tidak lupa dari 

ingatan kita dan akrab dengan lidah  kita.  Rujak Cingur, 
Lontong Balap, dan Krupuk Kulit dan lain-lain bisa 
menjadi andalan di Jawa Timur dengan bandrol harga 
yang lumayan mahal, bukan hal yang mengiurkan 
saja juga menarik kita untuk mengusahakan dan 
membinanya. Namun bagaimana bentuk dan 
pelaksanaannya pembinaan dan pengembangannya 
mungkin sangat bervariasi sesuai visi dan misi.  

Lebih komplek lagi produk hasil pengolahan dari 
buah maja bukan hanya hasil buah segar yang siap 
dijual secara langsung dari petaninya.  Juga produk 
olahan yang berasal dari buah maja, herbal dan hasil 
ikutan lainnya. Pupuk cair organik yang diproduksi dari 
buah maja kering dan batangnya  sangat mudah kita 
aplikasikan dengan pertanian tanaman kacang maupun 
agroforestry ini sejalan dengan era green, ramah 
lingkungan, dan ini merupakan salah satu terobosan 
baru di bidang biokimia bahkan bisa dikatakan sebagai 
salah satu Green Concept yang berhasil.

Bagian pohon maja seperti daun maja yang 
mempunyai khasiat sebagai obat kudis, akar dan kulit 
pohon berkhasiat sebagai obat sakit usus dan daging 
buahnya berkhasiat sebagai obat disentri ini bisa 
sebagai bahan obat-obatan, farma dan herbal yang 
siap dijual sejajar dengan produk unik unggul lainnya 
bisa jadi produk andalan dalam Wisata Kuliner di Cagar 
Budaya Trowulan, Mojokerto.

Peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan 
dan pengembangan potensi di Kab. Mojokerto, 
Provinsi Jawa Timur bukan hanya potensi pertanian 
pengembangannya dalam menghasikan produk aneka  
pangan unggulan di daerah Mojokerto dan sekitarnya. 

Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan lebih menitik 
beratkan industri kreatif souvenir kulit seperti sepatu 
dan produk lain, juga pembinaan kerajinan tangan dan 
souvenir lain dengan berbasis UMKM.  

Seiring dengan itu Pembinaan Wisata Kuliner dan 
Pelestarian OWA di Trowulan baik berupa Cagar Budaya 
Trowulan sudah resmi disahkan tahun 2013 dan makin 
giat digalakkan untuk menjadikan daerah Mojokerto 
dengan Cagar Budaya Trowulan dan Peninggalan 
Kerajaan Majapahit lainnya sebagai wilayah yang layak 
untuk dijadikan Obyek Wisata Potensial andalan di 
Jawa Timur.  Ini bukan upaya yang gampang untuk 
diwujudkan karena banyak kendala teknis dan personal 
di lokasi, dan diharapkan lebih mudah soal pendanaan.

Pembinaan UMKM dengan usaha Perajin Souvenir 
dan Kuliner dilaksanakan secara simultan dan terus-
menerus seiring perkembangan jaman dan trend masa 
kini baik berupa Bimtek (bimbingan teknis), Approg ( 
aplikasi program)  berupa bantuan teknis dan pembinaan 
pokmas dan PEP. Pembentukkan mental usaha dan pola 
pemikiran yang sesuai visi dan misi pembinaan Dinas/
SKPD Provinsi seiring dengan SKPD Kabupaten/Kota 
yang dihubungkan dengan program pelestarian dan 
pengembangan cagar budaya perlu dilakukan untuk 
mendapatkan hasil dalam rangka peningkatan PAD 
Provinsi Jatim dan Kabupaten/Kota melalui UPT terkait.

Penggalakkan usaha kecil dan home industry 
mengarahkan pada penumbuhan minat pada produk-
produk yang mendukung wisata kuliner, wisata alam 
dan pelestarian OWA. Menggali potensi daerah di 
Mojokerto untuk bisa menciptakan produk kreatif 
yang bisa menimbulkan gairah masyarakat dalam 
meningkatkan nilai tambah produk setempat yang 
diharapkan bisa meningkatkan nilai jual melalui 
peningkatan pangsa pasar, utamanya bisa dijadikan 
andalan dalam penggenjotan PAD di Jawa Timur.  

  
3.  Save Trowulan : Pembinaan Cagar Budaya 

Trowulan Mendukung Pelestarian Peninggalan 
Budaya Jawa Timur

Penetapan situs dan cagar budaya peninggalan 
Kerajaan Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto 
sebagai situs pusaka World Monuments Fund (WMF) 
yang terancam hancur dan lenyap ternyata menarik 
perhatian Presiden RI saat itu.

Menurut Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, 
ketertarikan terhadap situs peninggalan Majapahit, 
karena petisi “Save Trowulan” telah menjadi isu 
internasional.  Isi petisi ada tiga hal penting, yakni : 
1) Ajakan untuk tidak merusak situs dan cagar budaya 

di Trowulan,
2) Menolak keberadaan pabrik baja PT Manunggal 

Sentral Baja (MSB ) yang lokasinya persis di kawasan 
situs Majapahit, dan
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3) Mendesak agar kawasan situs bekas Kota Majapahit 
ditetapkan sebagai cagar budaya.

Untuk terwujudnya hal tersebut, Pemprov Jatim 
terus mendorong komponen-komponen yang menjadi 
pendukungnya.  Selain itu, ada tiga yayasan yang sudah 
menyatakan komitmennya mendukung terwujudnya 
“Save Trowulan” Tiga yayasan itu, yakni Yayasan Arsari 
Djojohadikusumo, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia 
(BPPI) Pusat, dan Yayasan milik Bambang Sulistomo 
(Anak Bung Tomo).

Karena sangat pentingnya situs dan cagar 
budaya peninggalan Kerajaan Majapahit, menjadikan 
momentum untuk dilakukannya excavation dan 
pelestarian situs yang sangat bersejarah tersebut.  
Apalagi semua pihak sudah setuju dan sepakat 
menjadikan peninggalan Majapahit sebagai situs dunia. 
Untuk itu diharapkan semua pihak berkepentingan 
mendukung penuh upaya penyelamatan situs dan 
cagar budaya peninggalan Kerajaan Majapahit  karena 
hal itu sudah menjadi komitmen terhadap peninggalan 
leluhur. 

Pembangunan Cagar Budaya Trowulan 
diaharapkan selesai pada tahun 2017. 
dalam kunjunganya ke Museum Trowulan, bahwa 
Cagar Budaya Trowulan dikembangkan bisa menjadi 
tempat obyek wisata sejarah dan studi sejarah 
yang bernilai tinggi dan mendunia, sehingga bisa 
menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. 
Gubernur serta Bupati Mojokerto benar - benar 
mendukung pembangunan wisata sejarah ini, dan 
pada akhirnya menjadi wisata sejarah yang besar dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mojokerto 
dan Jawa Timur pada khususnya. 

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
sejak November 2013 kawasan Trowulan sudah 
ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya, untuk 
pembangunan Trowulan pemerintah pusat sudah 
menyiapkan anggaran. Masyarakat pemerhati 
peninggalan Kerajaan Majapahit berharap dalam 
kunjungan itu Presiden memberikan angin segar pada 
Trowulan sebagai kawasan cagar budaya nasional.  
Pengelola museum   online Wilwatikta ini mengatakan, 
sama seperti harapan tim ahli cagar budaya nasional, 
Trowulan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional 
pada akhir 2013.  

Diharapakan Sikap tegas dari Pemerintah 
dengan adanya Situs Trowulan yang mulai terancam 
industrialisasi.  Status hukum Trowulan sebagai aset 
budaya bangsa itu sangat penting dalam upaya 
pelestarian peninggalan sejarah tersebut. Akibat tidak 
adanya dasar hukum yang kuat, Balai Pelestarian Cagar 
Budaya ( BPCB ) Trowulan tak bisa berbuat banyak, 
termasuk dalam menindak pelanggaran pemanfaatan 
lahan di Trowulan. 

Keinginan menetapkan Trowulan sebagai 
kawasan cagar budaya nasional semakin menguat. 
Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kontroversi 
rencana pembangunan pabrik baja di Trowulan yang 
dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan 
dan mengganggu keberadaan situs bersejarah. 

Penanaman Pohon Maja di sekitar lokasi Cagar 
Budaya Trowulan oleh Presiden RI, Gubernur Jawa 
Timur dan Bupati Mojokerto pada saat penetapan situs 
secara simbolis bahwa Pemerintah baik Pusat, Provinsi 
dan Kabupaten/Kota berharap dapat menyadarkan 
masyarakat akan pentingnya pelestarian kekayaan 
mega biodiversitas Jawa Timur, jenis Pohon Maja yang 
merupakan jenis endemik lokal andalan yang sangat 
identik dengan kekhasan Mojokerto, Provinsi Jawa 
Timur. Dengan Penetapan Situs di Trowulan, Mojokerto 
ini sangat sejalan dan mendukung pelestarian kekayaan 
alam biodiversitas dan kekayaan budaya bangsa, dalam 
hal ini mendukung pelestarian Pohon Maja agar tidak 
punah sudah memperoleh harapan baru, angin surga 
yang selama ini kita harapkan bukan hanya hal itu 
tentunya perlu pengembangan lebih lanjut sampai 
dengan penyelesaian pembangunan tahun 2017 dan 
kita berharap pengembangan selanjutnya semakin 
mendukung Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur.

4.  Pembinaan SDM  Dan Team Work
Berkaitan dengan pembinaan SDM dan Kader 

serta Pomas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 
serta Dinas Pendidikan Dan Budaya Kabupaten 
Mojokerto berperan aktif dalam pembentukan 
organisasi kelembagaan berupa Balai Cagar Budaya 
Trowulan yang sementara didirikan sebagai pengelola 
yang seharusnya bekerjasama dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan 
Kader Konservasi, Pecinta Alam muaupun Repling 
(Remaja Pecinta Lingkungan). Selain pembentukan 
kurikulum dengan memasukan pendidikan ekologi dan 
lingkungan hidup dengan porsi besar yang memadai.  
Pembinaan SDM yang satu ini berkaitan dengan 
kawasan luas yang berhubungan dengan sumber daya 
alam dan hutan.  Ini semua harus disadari bersama 
betapa pentingnya lingkungan hidup dan kehutanan 
dalam upaya mendukung Pengelolaan Cagar Budaya 
Trowulan menjadikan manfaat besar dan magfirat yang 
memberikan berkah bagi kita dan masyarakat sekitar.  
Karena selain itu sudah dimaktubkan dalam UU No. 41 
/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5/1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.  
Memang sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat 
maupun Daerah dalam pengelolaan Cagar Alam dan 
Cagar Budaya yang termasuk menjadi buffer dalam 
Pengelolaan Hutan dan Pelestariannya.
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Lingkungan kita semakin hijau (Go Green), 
hutan lebat dan masyarakat semakin sejahtera, 
itulah harapan kita. Dengan semakin tinggi tingkat 
kesejahteraan masyarakat karena hal tersebut maka 
perhatian terhadap Sumber Daya Alam Hutan akan 
semakin besar, selanjutnya pembinaan kepada mereka 
dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia 
( SDM ) secara personilitas berupa peningkatan skills 
dan capability kader atau Pokmas akan lebih mudah, 
demikian juga dengan pembinaan kerjasama (team 
work) akan lebih mudah dilakukan institusional maupun 
intrapersonal dalam aspek Ekologis, Kuliner/Ekonomi 
Kreatif Kehutanan dan UMKM berupa bimtek dan PEP 
(Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan) oleh Pemerintah 
Provinsi maupun Daerah setempat agar terbina dan 
terpantau program dengan baik. 

D.  Kesimpulan Dan Saran 
Pemilihan jenis-jenis unggulan setempat seperti 

jenis maja dan berenuk adalah sangat tepat.  Bahkan 
untuk dijadikan andalan dalam menyemarakkan 
gerakan nasional dan sebagai lambang komoditas 
unggulan pemerintah daerah setempat maka dari itu 
mempublikasikan jenis pohon maja mengingat banyak 
pertimbangan dirasakan sangat sesuai dengan Action 
Plans dan pengembangan selanjutnya dari Cagar 
Budaya Trowulan.

Kawasan Cagar Budaya Trowulan dibagi menjadi 
3 zona, yaitu zona inti, pendukung langsung, dan 
pendukung tidak langsung untuk pembedaan arahan 
dalam tiap-tiap zona.
1. Zona inti diarahkan sebagai kawasan utama 

pengembangan. Kawasan ini terdapat bangunan 
cagar budaya dan kebudayaan hidup yang menjadi 
daya tarik wisata. Secara umum arahan yang 
didapatkan adalah untuk menjaga bangunan cagar 
budaya agar tetap lestari untuk menarik minat 
wisatawan.

2.  Zona pendukung langsung merupakan pusat 
kegiatan perdagangan jasa di kawasan sekaligus 
sebagai penyedia kebutuhan wisatawan selama 
berada di kawasan cagar budaya. Merupakan daerah 
sekitar dan masih terkena pengaruh atau dampak 
dari kegiatan di kawasan wisata cagar budaya 
Trowulan. Zona ini juga diperuntukkan untuk 
mendukung keberadaan zona inti agar terlindung 
dari aktifitas yang dilakukan oleh industri batu bata 
dan industri baja.

3.  Zona pendukung tidak langsung diarahkan kepada 
aktifitas yang masih dipengaruhi oleh keberadaan 
pariwisata pada kawasan wisata cagar budaya 
Trowulan.

Dari berbagai pengkajian tersebut di atas ada 
beberapa pertimbangan penting berkaitan dengan data 

spasial yang sudah teridentifikasi diantaranya adalah 
a)   Upaya pemagaran, perbaikan, pengawasan dan 

pemugaran pada Gapura Wringinlawang dan Kolam 
Segaran; 

b)  Alih fungsi PPST sebagai tempat parkir terpusat;
c)    Penyediaan trayek angkutan internal wisata; 
d)   Penertiban dan penataan PKL; 
e)  Penyediaan sentra PKL dan pusat oleh-oleh pada 

PPST; 
f )  Pelebaran jalan pada akses masuk utama wisata; 
g)  Pembentukan landmark pada akses masuk utama 

kawasan wisata; 
h)  Dibangunnya perkampungan Majapahit di desa 

Bejijong; 
i)   Pembentukan kampung kerajinan khas untuk 

pengenalan produk lokal. Di Desa Bejijong sebagai 
kawasan pengrajin cor kuningan dan Jatipasar 
Sebagai desa pengrajin patung pahat.

Sedangkan peritimbangan penting lannya yang 
berkaitan dengan data non-spasial yang teridentifikasi 
diantaranya adalah 
a)   Penyediaan angkutan di kawasan wisata berupa 

minibus dan andong;
b)  Membuka kerjasama bagi investor; 
c)  Pihak selain pemerintah dan pengelola (swasta) 

diperbolehkan menghelat acara di kawasan wisata 
cagar budaya dengan ketentuan tertentu sekaligus 
untuk memperkenalkan wisata budaya; 

d)  Pembentukan PKL binaan yang dinaungi CSR;
e) Membangun pemikiran masyarakat tentang 

pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat 
menimbulkan efek multiplier bagi sektor lainnya 
melalui community based tourism. Pariwisata berbasis 
masyarakat diharapkan dapat melatih masyarakat 
agar mandiri dalam hal ekonomi;

f ) Penerapan partisipatory planning dalam 
pengembangan Wisata Alam dan Cagar Budaya 
Trowulan.
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Untaian Kalam

Setiap tanggal 10 Dzulhijjah umat Islam 
memperingati Hari Raya Qurban. Rasulullah 
SAW bersabda: “Tidak ada hari-hari, di mana 

amalan shaleh di dalamnya lebih dicintai Allah 
daripada (amalan shaleh) di 10 hari pertama 
(bulan Dzulhijjah). Para Sahabat bertanya: Apakah 
termasuk jihad di jalan Allah? Beliau bersabda: Ya, 
termasuk jihad, kecuali orang yang pergi (berjihad) 
dengan nyawa dan hartanya, dan dia tidak kembali 
lagi.” [HR. Bukhari]

Amalan shaleh terpenting di bulan Dzulhijjah, 
selain ibadah haji adalah ibadah qurban. Fadhilah 
qurban dapat kita simak pada Hadits berikut : 
Wahai Rasulullah Shallallahu a’alaihi Wassalam, 
apakah qurban itu? Rasulullah menjawab: “Qurban 
adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim.” 
Para Sahabat bertanya: “Apa keutamaan yang 
akan kami peroleh dengan qurban itu?” Rasulullah 
menjawab: “Setiap satu helai rambutnya adalah 
satu kebaikan.” Mereka menjawab: “Kalau bulu-
bulunya?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai 
bulunya juga satu kebaikan.” (HR. ibn Majah).

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang 
mempunyai kelapangan, namun tidak berqurban, 
maka janganlah sekali-kali mendekati tempat 
shalat kami.”  

A. Makna Qurban
Qurban berakar kata qaruba yang membentuk 

kata: qurb (dekat), taqarrub (mendekatkan diri) 
aqriba’ (kerabat) dsb. Qurban bermakna sarana 
untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah 

dan menggapai Rahmat Allah. Qurb (dekat) yang 
menjadi derivasi kata Qurban mempunyai arti 
sebagai kondisi istiqamah sejalan dengan perintah 
Allah, ketaatan dan memaksimalkan waktu untuk 
beribadah kepada-Nya, Dalam kitab Hilyatul Auliya’ 
dijelaskan: “Shalat adalah qurban dari setiap orang 
yang bertakwa.” Haji itu adalah bentuk jihad dari 
setiap orang yang lemah zakat badan adalah 
puasa. Pendakwah tanpa amalan bagai pemanah 
tanpa busur. Pancinglah turunnya rizki dengan 
bersedekah.  Bentengilah hartamu dengan zakat”.

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua 
putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang 
sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan 
korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka 
berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain 
(Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!” 
Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima 
(korban) dari orang-orang yang bertakwa.” (QS: al-
Maidah: 27)

Diterimanya qurban Habil, dikarenakan ia 
mempersembahkan harta terbaiknya berupa 
tanaman sebagai qurbannya. Sedangkan ditolaknya 
qurban Qabil karena dia bersifat minimalis 
dalam mempersembahkan hartanya. Keikhlasan 
sebagai ruh takwa adalah syarat diterimanya 
sebuah qurban. Takwa memiliki makna lahir dan 
batin. Makna lahiriyah diukur dari sejauhmana 
seorang hamba memperhatikan batasan-batasan 
yang telah ditetapkan Allah. Sedangkan makna 
batinnya ditentukan oleh keikhlasan dalam setiap 
amalannya.
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“Daging-daging (unta) dan darahnya itu sekali-
kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi 
ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. 
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk 
kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap 
hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
(QS: al-Hajj: 37)

Ridha Allah tidak akan sampai pada pemilik 
daging yang disedekahkan dan darah yang 
mengalir dari hewan yang diqurbankan kecuali 
jika dia melandasi amalannya dengan niat ikhlas 
dan memperhatikan syarat-syarat taqwa saat 
berqurban. Takwa berarti menjaga jiwa dari sesuatu 
yang ditakuti (ja’lun nafs fi wiqayatin mimma 
yakhaf). Dalam hadits Nabi SAW; “Hindarilah (ittaqu, 
dari kata taqwa) api neraka walau dengan sebutir 
kurma, jika tidak punya sebutir kurma, maka 
gunakan kata yang baik.” (HR. Bukhari)

Takwa berarti menjaga jiwa dari segala yang 
mengotorinya, yaitu dengan meninggalkan semua 
yang dilarang. Orang yang bertaqwa adalah yang 
menjadikan ketaatannya hanya untuk Allah dan 
mematuhi perintah-Nya sebagai pelindung dari 
azab-Nya. Ibn ‘Umar berkata: “Seorang hamba 
tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga 
dia meninggalkan gejolak (niatan buruk) dalam 
dadanya.” (HR Shahih Bukhari)

Ibadah qurban adalah sarana sebagai 
penggemblengan jiwa untuk lebih bertaqarrub 
kepada Allah dan memperbaiki kualitas takwa kita. 
Wallahu a’lam bissawab.*

B.  Keutamaan Qurban
1.  Qurban adalah amal yang paling dicintai Allah, 

khususnya pada hari raya qurban. 
 Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

bersabda:

 Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada 
hari raya qurban yang lebih dicintai oleh Allah 
selain menyembelih hewan. (HR. Tirmidzi)

2. Pahala qurban sangat besar, bahkan setiap 
bulunya adalah kebaikan. 

 Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 
bersabda:

 Sesungguhnya hewan qurban itu kelak pada hari 
kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, 
bulu-bulu dan kuku-kukunya. Sesungguhnya 
sebelum darah qurban itu mengalir ke tanah, 
pahalanya telah diterima di sisi Allah. (HR. 
Tirmidzi)

 Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, Rasulullah ditanya tentang qurban, 
maka beliau menjawab: “Tuntunan ayah kalian 
Ibrahim”. Mereka bertanya : “Apa yang kita 
dapatkan darinya?” Beliau menjawab : “Setiap 
helai rambut, akan dibalasi dengan satu 
kebaikan”. Mereka bertanya lagi: “Bagaimana 
dengan bulu (domba)?” Maka beliau menjawab: 
“Setiap bulu juga akan dibalas dengan satu 
kebaikan”. 

3.  Qurban menenangkan jiwa
 Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

bersabda:

 Maka tenangkanlah jiwa dengan berqurban. (HR. 
Tirmidzi)

4.  Qurban mendatangkan ampunan Allah. 

 “Hai Fathimah, bangunlah dan saksikanlah 
qurbanmu. Karena setiap tetes darahnya akan 
memohon ampunan dari setiap dosa yang telah 
kaulakukan…” (HR al-Baihaqi)

5.  Qurban adalah syiar agama Islam.
 Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :
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 Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian 
dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh 
kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah 
(ketika kamu akan menyembelihnya)… (QS. Al-
Hajj : 36)

C. Penyembelihan Hewan Qurban di Masjid 
Rimbawan Jawa Timur

Penyembelihan Hewan  Qurban di Masjid 
Al Hidayah Tahun 2016 sangat istimewa, yang 
disebabkan oleh 2 hal :  
1. Panitia inti adalah Pejabat Dishut Jatim yang 

Tahun 2016 ini Purna Tugas
  Penyembelihan hewan Qurban pada 

Tahun 2016 terasa istimewa, karena panitia 
inti adalah jamaah masjid yang sebentar lagi 
purna tugas yaitu  Ketua Panitia : Bapak Batas 
Pohan,  Sekretaris : Bapak Gatot Sundoro dan 
Bendahara :  Ibu Roharti,  yang otomatis ini 
adalah pengabdian terakhir beliau bertiga 
untuk  Jamaah Masjid Rimbawan Jawa Timur 
dan semoga menjadi amal sholeh sekaligus 
kenangan terindah bagi kami semua.  

2. Jumlah Hewan Qurban Tahun 2016 yang 
terbanyak dan terbaik

  Apabila di tahun-tahun sebelumnya 
hewan qurban jumlahnya paling banyak 3 ekor 
sapi maka pada tahun ini jumlahnya 4 sapi 
dengan catatan sapinya berukuran cukup besar 
dibanding sapi tahun sebelumnya. Sehingga 
penyembelihan hewan qurban tahun ini adalah 
terbanyak sekaligus terbaik. Semoga ini semua 
menjadi amal sholeh bagi kita semua dan 
lebih khusus untuk segenap panitia yang telah 
bekerja keras agar kegiatan ini dapat berjalan 
dengan baik dan lancar.

 

D. Penutup
Alhamdulillah puji syukur kita haturkan 

kepada Allah SWT yang telah memudahkan acara 
rutin penyembelihan hewan qurban di Masjid Al 
Hidayah Rimbawan Jawa Timur, semoga setiap 
tahun jumlah hewan qurban terus bertambah 
seiring meningkatnya kesadaran berqurban 
segenap jamaah Masjid Rimbawan Jawa Timur..
Aamiin YRA.
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