JUARA
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017
Oleh : Ninis Lukiati
A. Latar Belakang
Dalam
rangka
meningkatkan
kesadaran
masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan
serta perannya dalam mendukung kesejahteraan
masyarakat di Jawa Timur, serta dalam rangka
Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN), Hari
Bhakti Rimbawan, Hari Cinta Puspa Satwa Nasional
(HCPSN) dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)
Tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
mengadakan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI). Lomba
Karya Tulis Ilmiah ini merupakan even tahunan yang
diselenggarakan oleh Bidang Pemantapan Kawasan
Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA), khususnya Seksi
Konservasi dan Wisata Alam (KWA).
Lomba Karya Tulis Ilmiah ini dibiayai dari DPASKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor :
914/432/213.2/2016, Tanggal 27 Desember 2016.
B. Maksud Dan Tujuan
Maksud diadakannya Lomba Karya Tulis ini
adalah memberikan apresiasi dan menggerakkan
semua lapisan masyarakat umum serta masyarakat
di lingkungan sekolah / kampus, bahwa upaya
pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan
masyarakat di Jawa Timur menjadi tanggung jawab
bersama oleh seluruh komponen masyarakat.
C. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Lomba
Karya Tulis Ilmiah adalah seluruh lapisan. Memberikan
apresiasi dan penghargaan kepada seluruh lapisan
masyarakat (mulai pelajar, mahasiswa dan masyarakat
umum) yang menyumbangkan tenaga, ide dan
pemikirannya terhadap upaya pengelolaan hutan
lestari untuk kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
Selain itu, dari kegiatan ini diharapkan ada
masukan yang berharga bagi Pemerintah, khususnya
untuk pengambilan kebijakan terkait kehutanan di
Jawa Timur.

D. Kriteria Peserta dan Tema
Lomba Karya Tulis ditujukan bagi semua lapisan
masyarakat sebagai peserta, namun pembatasan
harus dilaksanakan sesuai dengan keterbatasan biaya,
waktu dan sumberdaya lain yang tersedia. Adapun
tema Lomba Karya Tulis Ilmiah tahun ini adalah : “Peran
pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam mendukung
pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan
masyarakat”.
Lomba Karya Tulis dibagi menjadi 3 kategori
peserta dengan Tema sebagai berikut :
a. Kategori Pelajar SMA/Sederajat : “Peran
pelajar dalam mendukung pengelolaan hutan
lestari untuk kesejahteraan masyarakat”.
b. Kategori Mahasiswa : “Peran mahasiswa
dalam mendukung pengelolaan hutan lestari
untuk kesejahteraan masyarakat”.
c. Kategori Masyarakat Umum : “Peran
masyarakat dalam mendukung pengelolaan
hutan
lestari
untuk
kesejahteraan
masyarakat”.
E. Pelaksanaan
Lomba Karya Tulis Ilmiah ini diadakan mulai dari
tanggal 31 Juli 2017 (tanggal surat pengumuman)
sampai dengan tanggal 18 September 2017 (batas
akhir sampainya berkas Lomba di Kantor Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur).
Setelah batas akhir waktu pengumpulan, panitia
menerima 312 Karya Tulis, yang terdiri dari :
a. Kategori Pelajar SMA / Sederajat 156 tim,
b. Kategori Mahasiswa 123 tim, dan
c. Kategori Masyarakat Umum 33 tim.
Dari ketiga kategori ada 66 tim yang
persyaratan berkas karya tulisnya kurang
lengkap, sehingga tidak bisa dinilai.
Semua Karya Tulis Ilmiah yang diterima panitia,
kemudian dinilai oleh Tim Juri yang terdiri dari :
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1. Bapak Dr. Luchman Hakim, S.Si., M.Agrsc.,
Ph.D. (Universitas Brawijaya Malang).
2. Bapak Tatag Muttaqin, S.Hut., M.Sc.
(Universitas Muhammadiyah Malang).
3. Ibu Novita Kartika Indah, S.Pd, M.Si.
(Universitas Negeri Surabaya).
Dari hasil penilaian oleh Tim Juri, maka diperoleh
18 kelompok finalis, dimana masing-masing kategori
terdiri dari 6 finalis.
Selanjutnya, Para Finalis diundang untuk
melakukan presentasi Karya Tulisnya di hadapan Tim
Juri. Presentasi dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jum’at
Tanggal 25 – 27 Oktober 2017 bertempat di Hotel ZamZam, Jl. Abdul Gani Atas, Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu.
Adapun Presentasi dilaksanakan untuk mendapatkan
Pemenang/Juara yang akan memperebutkan hadiah
sebagai berikut :

a. 6 paket hadiah uang tunai untuk masing-masing
kategori Lomba Karya Tulis, dimana Juara I, II,
III, Harapan I, Harapan II dan Harapan III secara
berurutan sebesar Rp 5.000.000,-, Rp 4.000.000,-,
Rp 3.500.000,- Rp 2.500.000,-, Rp 2.250.000,- dan
Rp 1.750.000,- (Total hadiah Rp 57.000.000,dan pajak ditanggung Pemenang).
b. Khusus untuk Juara I, II dan III dari masingmasing kategori, mendapatkan Trophy.
c. Kepada Juara dan semua peserta, juga akan
diberikan sertifikat (yang akan dikirimkan
menyusul).
F. Pemenang / Juara
Setelah Finalis melakukan Presentasi dan dinilai
oleh Tim Juri, maka diperoleh siapa saja yang menjadi
Juara. Berikut ini adalah hasil nilai, judul beserta Tim
yang menjuarai Lomba Karya Tulis Ilmiah.

JUARA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017
No.

Juara

Judul

Penulis

Instansi / Asal

Nilai

Pelajar SMA / Sederajat
1.

I

Sustainable Forest Tourism : Solusi
Pengelolaan Berkelanjutan Gunung
Wilis, Ponorogo Dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Berbasis Kehutanan

Moh.Syahrul Irfan
SMA Darul Ulum
Fahmi
2 Unggulan BPPT
Achmad HanifJombang
Imaduddin
Alung Kiromul Rizqi
Moh. Iqbal Irsyad AlZaman
Muhammad RizkyAlifiansyah

80,03

2.

II

Pendidikan Cinta Lingkungan
Dalam Upaya Pengelolaan Hutan
Lestari Untuk Kesejahteraan
Masyarakat Di Blitar (Studi Empiris
Terhadap Komunitas Sahabat
Menanam)

Dika Khulashotul
Lativa
Pritvi Presillia
Ayuning- Savitri
Febbi Sena Lestari

SMKN 1 Blitar

79,22

3.

III

Penguatan Produktivitas Madu
Keramat Hutan Pucangan
Menuju Hutan Produktif Berbasis
Ketahanan Flora Dan Kuliner
Endemik

Ahmad Riduwan
Hanum Pramudyah
Riska Amalia Safitri

MAN Keboan
Jombang

78,33

4.

Harapan I

Upaya Pelestarian Hutan Mngrove
Oleh Pelajar Melalui Lembaga
Sosial Pendidikan Harapan
Bajulmati Desa Gajahrejo
Kecamatan Gedangan Kabupaten
Malang

Ahmad Ferari Ilalahi
Akhmad Fauzi
Hilya Nahila
Hidayatul Livia
Nirmala

MAN 1 Malang /
Man Gondanglegi

76,58
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5.

Harapan II

Dukungan Pelajar Dalam
Pengelolaan Hutan Lestari Untuk
Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Kegiatan Backtojungle (Biofarmaka,
Signage, Dan Jungle Vlog) Di Desa
Andongrejo Dan Taman Nasional
Meru Betiri

Artyo Rizqi
Syabhantara
Muhammad Rizki
Al-Toriq
Ruhu A’ýunil
Mumtazah
Siti Nur Soidah
Fadilah Tsabita
Hanin

SMA Wachid
Hasyim 2 Taman
Sidoarjo

76,14

6.

Harapan III

Pemanfaatan Hutan Lindung Dan
Sumber Air Bedengan Sebagai
Penumpang Kehidupan Dan
Meningkatkan Taraf Kehidupan
Masyarakat Lokal Selorejo Dau Kab.
Malang Yang Berkelanjutan

Aji Nuryoko
Herliana Devi
AruniaNabilla Sekar
Sari

SMK Islam Batu

74,93

Mahasiswa
1.

I

N – We Tour (Nest Watch Education
And Tourism) : Save Bird Nest For
The Future Life Of Raden Soerjo
Greater Forest Park

Robiatul Hadawiyah
Anggia Kusuma
Nada- Puspita
Etis Prasila Utami
Dina Nur Rahmawati
Bagus Priyambudi

Jurusan Biologi
Fakultas
Matematika Dan
Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas
Negeri Malang

83,42

2.

II

Organisasi Pemuda sebagai
Pilar Perbaikan Keberdayaan
Masyarakat Terhadap Lingkungan
untuk Mendukung Pembangunan
Taman Nasional Bromo
Tengger Semeru (TNBTS) yang
Berkelanjutan

Anisatun Nikmah
Etika Rahmawati
Maulidya Fajrin
Baiq Diniaty Islami

Fakultas Pertanian
Universitas
Brawijaya Malang

81,14

3.

III

Konco Mangrove : Permodelan
Start Up Peduli Mangrove
Lestari Di Dusun Tawang Wetan,
Sidomulyo, Ngadirojo, Pacitan,
Jawa Timur

Dhiemas Mahendra
Tri Astuti
Yulina Safitri
Zulfi Rima Mardiana

Fakultas
Kehutanan
Universtas Gadjah
Mada

80,56

4.

Harapan I

Konservasi Daerah Penyangga
Tahura Raden Soeryo
Menggunakan Forest Bank Based
On Agroforestry (FBBA) Untuk
Meningkatkan Nilai Ekologis,
Ekonomis, Dan Sosial Di Desa
Sumber Brantas, Kota Batu

Aulia Ul Inats
Mohammad
Wahyudi- Prasojo
Hetty RahmawatiSucahyo

Universitas Negeri
Malang

78,82

5.

Harapan II

Pengembangan Usaha
Kopi Arabica Rakyat Dalam
Pengelolaan Kawasan Hutan Dan
Agroforestry Sebagai Upaya Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Di Wilayah RPH
Kayumas Dan KPH Bondowoso
Tahun 2017

Dedi Siswanto
Beny Sukriyanto
Syaifil Hakki
Arif Firmansyah
Indri Agustina

Program Studi
Diploma III
Ketatalaksanaan
Pelayaran
Niaga Dan
Kepelabuhanan
Akademi Kelautan
Banyuwangi

77,48
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6.

Harapan III

Kontribusi Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Program
Pembangunan Berkelanjutan Pada
Ekowisata Mangrove Blok Bedul
Banyuwangi 2017

Firda Maulidya
Latifatur R.
Berliana Yudha Dwi
L. Y. R. N.
Tio Ardiansyah
Moch. FawaidAndriansyah

Akademi Kelautan
Banyuwangi
Program Studi
Ketatalaksanaan
Pelayaran
Niaga Dan
Kepelabuhanan

74,16

Masyarakat Umum
1.

I

Partisipasi Masyarakat Dalam
Nurhadi
Pengelolaan Zone Rehabilitasi
Menuju Tercapainya Kelestarian
TN. Meru Betiri Dan Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Pendekatan Manajemen Kolaborasi

Jember

77,61

2.

II

Mangrove Clinical Insurance

Ahmad Ali Muhdi,
S.Pi
Firmasah Surya
Khoir

Lamongan

77,60

3.

III

Strategi CELL (Community
Emotional Learning And Literation)
Dalam Mendukung Pengelolaan
Hutan Lestari Sebagai Upaya
Meningkatkan Daya Tarik Wisata
Berbasis Edukasi Bagi Kalangan
Pemuda Dan Pelajar Indonesia

Bernadia AnilaputriLaksitaningtyas,
S.Pd
Bernadus KhrismaWibisono, S,S
Catharina RatnaAmeliawati, S. Pd
Satriya Ary Hapsara,
S.Si, S.Pd

Surabaya

77,22

4.

Harapan I

Pemberdayaan Masyarakat
Rahmad Sugianto,
Dalam Upaya Memaksimalkan
S.Pd
Pengelolahan Hutan Lestari Melalui Yuni Purwati
Program BOMS

Taman Sidoarjo

76,80

5.

Harapan II

Penguatan Kebudayaan
Riska Melinda
Masyarakat Ken-Duren Di Kawasan Hutari,
Hutan Wonosalam Melalui Gagasan S. Ip
Strategi “Ecorre Culcomsol”
(Ecoutourrism Reform And Cultural
Community Solution Project)

Jombang

76,58

6.

Harapan III

Mengembangkan Peran
Masyarakat Dalam Membangun
Kawasan Ekowisata Hutan Bambu
Lestari Melalui Pendekatan “Camari
System”

Lumajang

76,22

G. Pemberian hadiah
Kepada Juara I dari Semua kategori, hadiah
berupa Trophy telah diserahkan langsung oleh Bapak
Gubernur Jawa Timur pada Peringatan Hari Sumpah
Pemuda pada Tanggal 27 Oktober 2017 di Gedung
Negara Grahadi Surabaya. Tentunya ini menjadi
kebanggaan tersendiri bagi Peserta yang menjadi Juara
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Imron Rosyidi
Angga Erlando
Nabilla Desyalika
Putri
Andre PupungDarmawan

I maupun kebanggaan bagi Panitia, Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan kepada Juara lainnya (Juara II s/d
Harapan III), Hadiah telah diserahkan oleh Panitia dan
Dewan Juri di Hotel Zamzam Kota Batu, tempat di
mana Presentasi Final LKTI dilaksanakan.

H. Penutup
Kami mengucapkan selamat kepada para
pemenang / juara. Diharapkan kegiatan lomba
ini menjadi wadah penelitian, penerapan aplikasi,
penyuluhan, sosialisasi dan pemberian apresiasi untuk
menggerakkan semua lapisan masyarakat umum dan
masyarakat di lingkungan kampus / sekolah. Sehingga
upaya konservasi dan pelestarian hutan, disegala
penjuru Jawa Timur menjadi tanggung jawab bersama
oleh seluruh komponen masyarakat.
Teruslah berkarya, jangan hanya berhenti sampai
di sini. Karena ini bukanlah akhir dari usaha yang

kita lakukan, melainkan ini adalah awal dari upaya
konservasi serta pelestarian hutan di Jawa Timur.
Menyitir salah satu motto dari Finalis yang berhasil
menjadi Juara I, bahwa “Hasil tidak pernah menghianati
usaha”.
Mewakili Panitia, kami mohon maaf atas segala
kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan Lomba
Karya Tulis Ilmiah ini. Kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima
kasih. Harapannya, penyelenggaraan Lomba Karya
Tulis Ilmiah di tahun depan bisa dilaksanakan dengan
lebih baik lagi. Semoga…

Bapak kepala Bidang PKHKA
(IWAN,S.Hut, MM.)
Didampingi Ibu Kepala Seksi Konservasi dan
Wisata Alam (Dra. NINIS LUKIATI, MM.)
dan Ibu Kepala Seksi Perlindungan Hutan
(Irena Aldianoveri, SP, M.Si.)
Pada acara Presentasi Final LKTI Tahun 2017

Ibu Kepala Seksi Konservasi dan Wisata Alam
(Dra. NINIS LUKIATI, MM.)
mewakili Bapak Kepala Bidang PKHKA selaku
Ketua Panitia, melaporkan jalannya kegiatan
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tahun 2017
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Bapak Kepala Bidang PKHKA
(IWAN, S.Hut.,MM.)
mewakili Ibu Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur memberikan arahan
dan membuka Acara Final LKTI

Juri :
Bapak Dr. Luchman Hakim, S.Si., M.Agrsc., Ph.D.
(Universitas Brawijaya Malang),
Bapak Tatag Muttaqin, S.Hut., M.Sc.
(Universitas Muhammadiyah Malang),
Ibu Novita Kartika Indah, S.Pd, M.Si.
(Universitas Negeri Surabaya) dan
Moderator (Irena Aldianoveri, SP, M.Si.)

Finalis LKTI
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Finalis LKTI

Perwakilan Juara I dari masing-masing kategori :
Moh. Syahrul Irfan Fahmi
(SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang),
Bagus Priyambudi
(Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang),
dan Nurhadi (Jember)
akan menerima Trophy yang akan diserahkan oleh
Bapak Gubernur Jawa Timur

Trophy yang diberikan kepada Juara I
dari masing-masing kategori
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Bapak Gubernur Jawa Timur
menyerahkan Trophy
kepada Perwakilan Juara I kategori
Pelajar SMA/Sederajat,
Moh. Syahrul Irfan Fahmi (SMA Darul
Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang)

Bapak Gubernur Jawa Timur
menyerahkan Trophy
kepada Perwakilan Juara I
kategori Mahasiswa,
Bagus Priyambudi (Jurusan Biologi Fakultas
MIPA Universitas Negeri Malang)

Bapak Gubernur Jawa Timur
menyerahkan Trophy
kepada Perwakilan Juara I kategori
Masyarakat Umum,
Nurhadi (Jember)

Perwakilan Juara I dari masing-masing kategori
berfoto dengan
Ibu kepala Dinas kehutanan Prov. Jawa Timur
(Ir. DEWI J. PUTRIATNI, M.Sc)
dan Bapak Kepala Bidang PKHKA
(IWAN, S.Hut, MM.)
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Peran Sentral UPT Perbenihan Tanaman Hutan
Dinas Kehutanan Jawa Timur
Dalam Percepatan Pembangunan Kehutanan
Jawa Timur
Oleh : Ardianto BUP

B

erbicara tentang Pembangunan Kehutanan
pada prinsipnya ada 2 point utama yaitu
kelestarian hutan dan kesejahteraan
masyarakat, namun usaha kearah tersebut tidaklah
mudah perlu beberapa terobosan yang inovatif
dalam membangun kehutanan yang lestari dan
sejahtera. Salah satu usaha yang kini sedang
dikembangkan adalah percepatan pertumbuhan
tanaman hutan melalui penggunaan benih/bibit
tanaman hutan yang berkualitas/bersertifikat,
karena mempunyai peranan penting dalam
peningkatan produksi tanaman kehutanan yang
pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat sekitar hutan.

Penekanan dalam penggunaan benih/
bibit tanaman hutan yang berkualitas dalam
bidang kehutanan sebenarnya cukup terlambat,
dibandingkan bidang pertanian dan perkebunan
yang telah melangkah beberapa tahun lebih
maju. Sudah saatnya pembangunan kehutanan
melakukan
percepatan
dalam
mengejar
ketertinggalan untuk mewujudkan keberhasilan
pembangunan kehutanan melalui pemuliaan
tanaman.
Untuk memperoleh tanaman hutan yang
cepat tumbuh maka perlu bibit yang berkualitas
melalui proses seleksi. Proses seleksi ini dilakukan
: seleksi benih pada saat persemaian dan seleksi
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Pemuliaan pohon akan sangat baik
apabila dapat tetap mempertahankan
seluruh keragaman genetik pada
populasi pemuliaan untuk menjaga
kemungkinan yang tidak terduga. Oleh
karena itu program pemuliaan harus
mempertahankan keragaman genetik
yang cukup untuk dapat meningkatkan
perolehan genetik dari generasi ke
generasi. Sifat yang ingin dikembangkan
tentunya juga disesuaikan dengan
perubahan yang terjadi, termasuk
perubahan iklim, respon terhadap hama
dan penyakit baru dan perubahan pasar.
bibit pada saat penanaman. Seleksi benih
perlu dilakukan karena benih merupakan alat
perkembangbiakan tanaman yang utama, oleh
karena itu kita perlu mengupayakan bagaimana
agar benih ini tetap berkualitas, dalam arti jika
disemai memberikan persen kecambah yang
tinggi dan bila ditanam pada lahan yang bervariasi
keadaannya bisa tumbuh baik serta kematiannya
kecil (anonim, 2009). Biji yang berkualitas baik
harus berasal dari pohon yang mempunyai sifat
genetik baik dan pada saat pengunduhan buahnya
juga harus buah yang masak secara fisiologis,
sehingga biji yang dihasilkan pun dapat terjamin
mutunya.
Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan
perhatian untuk mendapatkan tanaman hutan yang
berkualitas mulai dari seleksi benih, bibit sampai
dengan dukungan regulasi untuk kesuksesan
program tersebut. Untuk memenuhi hal tersebut
diperlukan beberapa hal antara lain :
A. Pemuliaan
Tanaman
Hutan
melalui
dukungan IPTEK
Pemuliaan pohon adalah penerapan prinsipprinsip ilmu genetika hutan dalam praktek
pengeloloaan hutan dalam upaya meningkatkan
hasil produktivitas hutan kayu (baik kualitas
maupun kuantitasnya). Program pemuliaan pohon
ditujukan untuk menghasilkan benih unggul dalam
jumlah yang cukup sebagai materi pembuatan
tanaman secara operasional dengan bahasa
yang lain bahwa tujuan pemuliaan pohon ialah :
untuk penyelamatan kelestarian hutan dengan
memanfaatkan hutan tanaman dan genetika.
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Rumur prinsip genetika ialah :
P=G+E
G : Genotipe
P : Phenotipe (penampilan)
E : Lingkungan (manipulasi lingkungan)
B. Adanya Lembaga Bidang Pemuliaan
Tanaman Hutan
Untuk mendukung program pemuliaan
tanaman hutan perlu adanya lembaga/badan
yang secara khusus menangani urusan pemuliaan
tanaman hutan, seperti :
a. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan
Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH)
BBPPBPTH bertempat di Yogyakarta
mempunyai tugas melaksanakan penelitian
di bidang bioteknologi, pemuliaan dan
pengembangan tanaman hutan. Saat ini
telah memiliki beberapa varian unggul yang
siap dimanfaatkan untuk mempercepat
penghijauan di seluruh Indonesia.

b. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan
Tanaman Hutan (Bogor)
BPPTH
mempunyai
Tupoksi
melaksanakan
penelitian
di
bidang
teknologi perbenihan tanaman hutan
serta
melaksanakan
penelitian
dan
pengembangan sesuai kebutuhan daerah.
c. Balai Perbenihan Tanaman Hutan
(BPTH)/UPT Perbenihan Tanaman Hutan
(Provinsi)
Untuk
menjalankan
kegiatan
perbenihan tanaman hutan yang meliputi
: sertifikasi benih/bibit dan mutu bibit
yang bertujuan pemenuhan benih/bibit
bersertifikat maka Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan membentuk BPTH
sedangkan di beberapa Provinsi seperti
(Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulsel
dll) membentuk UPT Perbenihan Tanaman
Hutan dengan output adalah tercukupinya
benih/bibit tanaman hutan yang berkualitas
untuk mendapatkan tanaman yang baik dan
berkualitas tumbuh yang cepat.

Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman
Hutan/Balai Penelitian Perbenihan Tanaman
Hutan dan aplikasi/pelayanan lapangan (BPTH
di Palembang dan Makasar) tapi untuk lingkup
Jawa Timur peran tersebut menjadi kewenangan
UPT PTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
yaitu urusan teknologi perbenihan dan pelayanan
terhadap masyarakat dalam kegiatan sertifikasi
perbenihan tanaman hutan untuk peningkatan
kualitas tanaman hutan yang beredar di Jawa
Timur.
Melihat beban kerja yang berat maka perlu
usaha keras UPT PTH Jawa Timur untuk terus
berkembang dan berkarya dengan peningkatan
dukungan SDM yang berkualitas dan bantuan
dana dari APBD/APBN maupun dari swasta. Mari
kita dukung bersama UPT PTH Provinsi Jawa Timur
untuk ikut memajukan pembangunan kehutanan
Jawa Timur.

C. Regulasi
Keberhasilan program sosialisasi penggunaan
benih/bibit tanaman hutan yang bersertifikat perlu
dukungan regulasi khususnya dari pemerintah
pusat dalam urusan kehutanan seperti Kementerian
LHK mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No 707 tahun 2013 dan No 396 tahun
2017 untuk mewajibkan penggunaan 11 jenis
tanaman yang benihnya harus berasal dari sumber
benih yang bersertifikat. Regulasi yang dikeluarkan
ini diharapkan dapat mendorong peningkatan
penggunaan benih dan bibit bersertifikat, jangan
sampai pihak pemerintah yang mengeluarkan
regulasi menekan masyarakat untuk sadar
menggunakan benih/bibit bersertifikat tapi tidak
memberi contoh dalam pengadaan bibit yang asal
usulnya benihnya tidak jelas.
D. Peran UPT Perbenihan Tanaman Hutan
Apabila urusan pengembangan tanaman
unggul seperti pembahasan diatas, maka
pemerintah pusat melalui Kementerian LHK
memiliki lembaga litbang seperti Balai Besar

Persemaian stek pucuk jati milik UPT PTH Dishut Jatim :
Upaya Pengembangan Teknologi Pemuliaan Tanaman
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MELEPAS PURNA TUGAS

RUDHY MAROJAHAN SIMANJUNTAK
Kepala UPT Peredaran Hasil Hutan
Periode 2014 - 2017
Oleh : Deden Suhendi

U

PT Peredaran Hasil Hutan (UPT
PHH) merupakan unit pelaksana
teknis pada Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan
sebagian tugas operasional dinas di
bidang pengawasan dan pengendalian
peredaran hasil hutan, ketatausahaan
dan pelayanan masyarakat di Jawa
Timur. Penugasan tersebut sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016
tentang
Nomenklatur,
Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
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Provinsi Jawa Timur, khususnya kawasan Surabaya,
Gresik, Pasuruan dan Probolinggo merupakan “jalur
sutera” pengiriman komoditas hasil hutan berupa
kayu bulat (log) dan kayu gergajian (raw sawn timber)
yang berasal luar Pulau Jawa. Tidak kurang dari 2,5
Juta meter kubik log hutan alam yang beredar di Jawa
Timur, dan kayu gergajian sekitar 60 ribu meter kubik.

Peredaran hasil hutan kayu tersebut dalam rangka
memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri
pengolahan kayu di Jawa Timur yang jumlahnya
mencapai lebih dari seribu unit dengan kebutuhan
bahan baku sekitar 10 ribu meter kubik log per tahun.
Selain pasokan dari produksi hutan alam di luar Jawa,
kebutuhan pasokan bahan baku industri tersebut
dipenuhi juga dari produksi Perum Perhutani dan dari
hasil produksi hutan rakyat. Kayu bulat asal produksi
Perhutani yang beredar di Jawa Timur sekitar 100 ribu
meter kubik per tahun, sedangkan log hasil produksi
hutan rakyat diperkirakan pada kisaran 3 juta meter
kubik per tahun.
Aktivitas pelayanan masyarakat yang diberikan
UPT PHH adalah pengukuran dan pengujian hasil
hutan dalam rangka memastikan legalitas hasil hutan
yang beredar dan untuk selanjutnya diolah industri
pengolahan kayu (insurance). Keberadaan Petugas
UPT PHH pada simpul-simpul peredaran hasil hutan di
lapangan (pelabuhan umum, tempat penampungan
dan industri pengolahan) adalah untuk mengawal agar
pelaksanaan peredaran hasil hutan di Jawa Timur dapat
berjalan tertib sesuai norma yang telah ditetapkan
(NSPK), sehingga mitra kerja unit manajemen industri
dapat bekerja dengan lancar.
Dibawah kepemimpinan Bapak Rudhy Marojahan
Simanjuntak, keberadaan UPT PHH dapat “membumi”
se wilayah Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan amanah
Pergub Jatim Nomor 110 Tahun 2016, dimana wilayah
kerja UPT PHH adalah se-wilayah Provinsi Jawa Timur.
Saat ini petugas pelaksana teknis UPT PHH sejumlah
93 (sembilan puluh tiga) personil yang tersebar pada
21 (dua puluh satu) unit satuan kerja pelayanan
masyarakat di 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota
se-Jawa Timur, masing-masing satuan kerja pelayanan
dipimpin seorang Koordinator. Total pegawai UPT PHH
termasuk pelaksana adminstrasi di Kantor UPT, Seksi
Wilayah dan Satuan Pelayanan Masyarakat (yanmas)
sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) personil.
Kebijakan penempatan petugas UPT PHH sampai
ke daerah ditempuh seiring implementasi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah pada awal Tahun 2017, dimana urusan
Pemerintahan bidang kehutanan menjadi kewenangan
Daerah Provinsi. Pengisian personil teknis UPT PHH
di daerah diambilkan dari petugas Dinas Kabupaten/
Kota yang melimpah ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur.
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Prestasi UPT PHH dibawah kepemimpinan Pak
Rudhi MS lainnya adalah dapat mempertahankan
kewenangan
pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian peredaran hasil hutan di Jawa Timur
seiring perubahan arah kebijakan penatausahaan
hasil hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan pada awal Tahun 2016. Eksistensi UPT PHH
di lapangan masih dapat terjaga sampai dengan saat
ini.
Pada tanggal 1 September 2017, Bapak Rudhy
Marojahan S. memasuki masa purna tugas. Pengabdian
beliaunya di kehutanan tercatat selama 35 Tahun sejak
mulai kerja pada Tahun 1982, sungguh merupakan
perjuangan panjang yang patut mendapatkan
apresiasi dan penghormatan.
Teriring perpisahan dengan beliau, seluruh Staf
UPT Peredaran Hasil Hutan menyampaikan ucapan :
Boss,
Disaat kami tengah mencari makna kearifan,
sosok ketauladanan, serta segala wujud kebaikan dan
keikhlasan, pada kepribadianmu kami menemukan,
Kebersahajaan yang “apo adanyo” yang
mengantarkan alam sadar kami akan suatu rasa hormat
dan kasih dalam balutan keanggunan cinta.
Boss,
Memang, waktu bukanlah milik kita, tak
seorangpun yang mampu menahan masanya,
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keinginan kami tak seiring dengan batas kebersamaan
kita yang mesti usai, pertemuan dan perpisahan
kan datang silih berganti menjadi kepingan hidup
tak terlupakan hingga mengendap menjadi sebuah
kenangan, kenangan akan sebuah kebersamaan yang
penuh keakraban.
Kini perpisahan menyapa, walau jiwa masih ingin
terus bersama, namun apalah daya, batas usia pensiun
(BUP) yang memaksa.
Boss,
Bibir kami terkatup rapat, lidah kelu tertahan
enggan berucap kata perpisahan, karena hanya
mengundang kepiluan dan mengumbar getir sedih
semata,
Tapi tiang keyakinan kami kokoh berdiri
menopang asa, bahwa tali silaturahim akan tetap erat
mengikat hati kita.
Boss,
Salah dan khilaf tiada lepas dari sebuah pergaulan,
karena kita hanyalah seorang insan
tiada lagi yang kami harapkan, selain maafmu
yang penuh ketulusan.
Doa kami semoga Tuhan membimbingmu
melanjutkan perjalanan, dan selalu dalam sehat serta
kebahagiaan bersama keluarga tercinta.
Karimata
Desember, 2017

Purna Tugas Kepala Bidang PKHKA,
Ir. Maryono, MM

Oleh : Erry Maulana Wicaksono

P

ada tanggal 1 Oktober 2017, Ir. Maryono,
MM melepas tugas terakhirnya pada Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan jabatan
terakhir sebagai Kepala Bidang Pemantapan Kawasan
Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA) / Eselon III.
Beliau merupakan sosok pemimpin tegas, religius dan
humoris, terbukti dengan sikap yang diperlihatkan
Beliau sehingga dapat menjadi panutan bagi para staf
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur khususnya pada
Bidang PKHKA dimana selalu memberikan nasihat dan
contoh yang baik agar setiap staf mampu memberikan
integritas yang tinggi untuk negara kita melalui
pekerjaan yang setiap hari kita lakukan dan tidak lupa
untuk selalu beribadah tepat waktu. Sosok pemimpin
yang sabar dan mampu memberikan solusi untuk
setiap permasalahan merupakan sosok yang dicintai
oleh staf.
Latar Belakang Pendidikan dan Karir
Lahir pada 22 September 1959 di Purwodadi
Jawa Tengah, memulai pendidikan dasar di Sekolah
Dasar (SD) Negeri 6 Pati, Jawa Tengah pada tahun 1965
hingga lulus pada tahun 1971, kemudian dilanjutkan
ke tingkat lanjutan di Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Pati, Jawa Tengah
hingga lulus pada tahun 1974, dan Sekolah Menegah
Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Pati, Jawa Tengah
hinggal lulus pada tahun 1977. Setelah lulus SMA,
beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta jurusan Ilmu Kehutanan hingga lulus
pada tahun 1983.
Memulai karir pertamanya, beliau mendaftarkan
diri menjadi CPNS Departemen Kehutanan waktu
itu pada tahun 1986 dan ditempatkan di Sub Balai
Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Sampean di
Bondowoso dan ditetapkan sebagai PNS pada tahun
1987. Pada tahun 1994 beliau diangkat menjadi Kepala
Sub Seksi Rancangan pada Sub Balai RLKT Sampean di
Bondowoso, dan tahun 1998 diangkat menjadi kepala
Seksi Pengembangan Hutan Rakyat pada Dinas PKT
Dati. II Bondowoso. Seiring dengan diberlakukannya

Otonomi Daerah pada tahun 2001, Beliau yang awalnya
merupakan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi
Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Provinsi Jawa Timur
dan menjabat sebagai Kepala Seksi Tertib Peredaran,
Balai Peredaran dan Sertifikasi Hasil Hutan pada Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan pada tahun 2004
mutasi jabatan sebagai Kepala Seksi Pengukuhan dan
Penatagunaan Hutan pada Sub Dinas Pengukuhan
Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur.
Pada tahun 2009, Beliau promosi menjadi Eselon
III dan menjabat sebagai Kepala Balai Taman Hutan Raya
(Tahura) R. Soerjo pada Unit Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur dan di tahun 2012, Beliau mutasi
menjadi Kepala UPT Peredaran Hasil Hutan, Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan kembali menjabat
sebagai Kepala UPT Tahura R. Soerjo pada tahun 2014.
Selama 8 (delapan) bulan menjabat menjadi Kepala
UPT Tahura R. Soerjo, Beliau kembali berpindah tempat
yaitu menjadi Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan
pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selama 2
(dua) tahun, kemudian di tahun 2016 Beliau mutasi
dan menjadi Kepala Bidang Pemantapan Kawasan
Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA) hingga tahun
2017 sampai Beliau purna tugas sebagai ASN di Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Hal-hal yang dipesankan oleh Beliau menjelang
masa purna tugasnya adalah :
Aparatur Sipil Negara (ASN) akan merasakan
berbagai hal ketika pensiun, antara lain hilangnya
rutinitas pekerjaan dan tidak adanya kewenangan
bagi mereka yang memiliki jabatan. Namun, jika hal
itu sudah disadari sejak dini, masa pensiun merupakan
sebuah hal yang mungkin ditunggu-tunggu oleh
PNS, karena lepas dari rutinitas sehari-hari dan dapat
meluangkan waktu lebih lama berkumpul dengan
keluarga.
Oleh karena itu kita harus memiliki semangat baru
untuk menatap masa depan lebih baik saat memasuki
masa pensiun/tua dengan mengembangkan hobi
yang tidak dapat dilaksanakan pada saat masih aktif
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bekerja. Sesuatu yang paling penting adalah menjaga
pola hidup sehat dan terus membina hubungan
silaturahim dengan sejumlah kawan sejawat sehingga
dapat membina hubungan kerjasama usaha ataupun

hal lainnya. Paling utama adalah pendekatan diri
pada Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan
kehidupan spiritual sehingga mampu menguatkan
iman dan menatap hidup dengan lebih tenang.

“Hutan adalah titipan Allah SWT dan harapan generasi bangsa terletak pada
hutan yang lestari”.
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BEBERAPA AGENDA KHUSUS ADAPTASI
DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SERTA
IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATANNYA
DI JAWA TIMUR
Oleh : Herry PH
A. PENDAHULUAN
Perubahan Iklim terjadi akibat Pemanasan global
dan kenaikan frekwensi maupun intensitas kejadian
cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan
global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang
signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti
peningkatan intensitas badai tropis, perubahan
pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola
angin,mempengaruhi masa reproduksi hewan dan
tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi,
frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta
mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di
daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk
ekosistem di daerah Artuka dan Antartika), lokasi yang
tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai.
Jika tidak ada upaya yang sistematis dan
terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap
perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan
lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang
ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan
akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak
pada sulitnya mencapai sistem pembangunan
yang berkelanjutan. Penanganan masa perubahan

iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan
manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada
saat bersamaan mengantisispasi dampak perubahan
iklim global jangka panjang secara komprehensif.
Juga membutuhkan pendekatan lintas sektor baik
pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Dalam
menghadapi perubahan iklim, peningkatan ketahanan
sistem dalam masyarakat untuk mengurangi resiko
bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya
adaptasi dan mitigasi.

Gambar 1. Ilustrasi Fenomena Perubahan Iklim
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Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian
sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak
negatif dari perubahan iklim. Namun upaya tersebut
akan sulit memberi mandat secara efektif apabila laju
perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi.
Oleh karena itu, adaptasi harus diimbangi dengan
mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun
peningkatan rosot (penyerap) gas rumah kaca, agar
supaya proses pembangunan tidak terhambat dan
tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.
Dengan demikian, generasi yang akan datang tidak
terbebani oleh ancaman perubahan iklim secara lebih
berat.
B. TINJAUAN DAN PENGERTIAN
Studi perubahan iklim melibatkan analisis
iklim masa lalu, kondisi iklim saat ini, dan estimasi
kemungkinan iklim di masa yang akan datang
(beberapa dekade atau abad ke depan). Hal ini tidak
terlepas juga dari interaksi dinamis antara sejumlah
komponen sistem iklim seperti atmosfer, hidrofer
(terutama lautan dan sungai), kriosfer, terestrial dan
biosfer, dan pedosfer. Dengan demikian, dalam studistudi mengenai perubahan iklim dibutuhkan penilaian
yang terintegrasi terhadap sistem iklim atau sistem
bumi.
Perubahan
Iklim,
seperti
meningkatnya
curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga
menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan, di belahan
bumi lain akan mengalami musim kering yang
berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu. Faktor
utama penyebab perubahan iklim adalah Pemanasan
Global yaitu meningkatnya suhu rata-rata permukaan
bumi akibat peningkatan jumlah emisi Gas Rumah
Kaca di atmosfer.
Perubahan iklim adalah perubahan variabel
iklim, khususnya suhu udara dan curah hujan yang
terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu
yang panjang antara 50 sampai 100 tahun. Disamping
itu harus dipahami bahwa perubahan tersebut
disebabkan oleh kegiatan manusia (anthropogenic),
khususnya yang berkaitan dengan pemakaian bahan
bakar fosil dan alih-guna lahan. Jadi perubahan
yang disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti
tambahan aerosol dari letusan gunung berapi, tidak
diperhitungkan dalam pengertian perubahan iklim.
Dengan demikian fenomena alam yang menimbulkan
kondisi iklim ekstrem seperti siklon yang dapat terjadi
di dalam suatu tahun (inter annual) dan El-Nino serta
La-Nina yang dapat terjadi di dalam sepuluh tahun
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Gambar 2. Diagram Emisi CO2 di Amerika dan Eropa
(inter decadal) tidak dapat digolongkan ke dalam
perubahan iklim global. Kegiatan manusia yang
dimaksud adalah kegiatan yang telah menyebabkan
peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer, khususnya
dalam bentuk karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan
nitrous oksida (N2O).
Mekanisme perubahan iklim di bumi tidaklah
sesederhana yang kita kira. Komulasi dari berbagai
dampak dari global warming dengan kompleksitas
tak terbatas nampak nyata mempercepat terjadinya
perubahan iklim. Bumi ini sebetulnya secara alami
sangat menetralisir semua aktifitas di permukaan di
angkasanya maupun di dalamnya. Namun demikian
dengan kurangnya daya dukung lingkungan dan
daya alam sehingga menjadi bumi panas karena
radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer.
Panas ini sebagian diserap oleh permukaan Bumi lalu
dipantulkan kembali ke angkasa. Karena ada gas rumah
kaca di atmosfer, di antaranya karbondioksida (CO2),
metana (CH4), nitro oksida (N2O), sebagian panas tetap
ada di atmosfer sehingga Bumi menjadi hangat pada
suhu yang tepat (60ºF/16ºC) bagi hewan, tanaman, dan
manusia untuk bisa bertahan hidup.
Namun, yang baru adalah bahwa perubahan
iklim yang ada saat ini dan yang akan datang dapat
disebabkan bukan hanya oleh peristiwa alam melainkan
lebih karena berbagai aktivitas manusia. Kemajuan
pesat pembangunan ekonomi kita memberikan
dampak yang serius terhadap iklim dunia, antara lain
lewat pembakaran secara besar-besaran batu bara,
minyak, dan kayu, misalnya, serta pembabatan hutan.
Dalam laporan terbaru, Fourth Assessment Report, yang
dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), satu badan PBB yang terdiri dari 1.300
ilmuwan dari seluruh dunia, terungkap bahwa 90%
aktivitas manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang
membuat planet kita semakin panas. Sejak Revolusi

Industri, tingkat karbon dioksida beranjak naik mulai
dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun
terakhir. Tidak main-main, peningkatan konsentrasi
CO2 di atmosfer Bumi itu tertinggi sejak 650.000 tahun
terakhir! IPCC juga menyimpulkan bahwa 90% gas
rumah kaca yang dihasilkan manusia, seperti karbon
dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, khususnya
selama 50 tahun ini, telah secara drastis menaikkan
suhu Bumi. Sebelum masa industri, aktivitas manusia
tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca, tetapi
pertambahan penduduk, pembabatan hutan, industri
peternakan, dan penggunaan bahan bakar fosil
menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer bertambah
banyak dan menyumbang pada pemanasan global.
Tetapi, menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa
tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan
pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa, “industri
peternakan adalah penghasil emisi gas rumah kaca
yang terbesar (18%), jumlah ini lebih banyak dari
gabungan emisi gas rumah kaca seluruh transportasi
di seluruh dunia (13%). ” Hampir seperlima (20 persen)
dari emisi karbon berasal dari peternakan. Jumlah ini
melampaui jumlah emisi gabungan yang berasal dari
semua kendaraan di dunia.
C. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MULTI SEKTORAL
1. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian
		
Diperkirakan produktivitas pertanian di
daerah tropis akan mengalami penurunan bila
terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara
1-2o C sehingga meningkatkan risiko bencana
kelaparan. Meningkatnya frekuensi kekeringan
dan banjir diperkirakan akan memberikan dampak
negatif pada produksi lokal, terutama pada
sektor penyediaan pangan di daerah subtropis
dan tropis. Terjadinya perubahan musim di mana
musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga
menyebabkan gagal panen, krisis air bersih dan
kebakaran hutan. Terjadinya pergeseran musim
dan perubahan pola hujan, akibatnya Indonesia
harus mengimpor beras.
2. Dampak perubahan iklim terhadap perikanan
dan kelautan.
		
Naiknya permukaan laut akan menggenangi
wilayah pesisir sehingga akan menghancurkan
tambak-tambak ikan dan udang di Jawa, Aceh,
Kalimantan dan Sulawesi (UNDP, 2007). akibat
pemanasan global pada tahun 2050 akan
mendegradasi 98 persen terumbu karang dan 50%

biota laut. Gejala ini sebetulnya sudah terjadi di
kawasan Delta Mahakam Kalimantan Timur, apabila
suhu air laut naik 1,50C setiap tahunnya sampai
2050 akan memusnahkan 98% terumbu karang.
di Indonesia kita tak akan lagi menikmati lobster,
cumi-cumi dan rajungan. Di Maluku, nelayan amat
sulit memperkirakan waktu dan lokasi yang sesuai
untuk menangkap ikan karena pola iklim yang
berubah.
3. Dampak perubahan iklim terhadap sumber
daya alam dan air.
		
Pada pertengahan abad ini, rata-rata aliran air
sungai dan ketersediaan air di daerah subpolar serta
daerah tropis basah diperkirakan akan meningkat
sebanyak 10-40%. Sementara di daerah subtropis
dan daerah tropis yang kering, air akan berkurang
sebanyak 10-30% sehingga daerah-daerah yang
sekarang sering mengalami kekeringan akan
semakin parah kondisinya.
4. Dampak perubahan iklim terhadap Hutan Dan
Ekosistem
		
Kemungkinan punahnya 20-30% spesies
tanaman dan hewan bila terjadi kenaikan suhu
rata-rata global sebesar 1,5-2,5ºC. Meningkatnya
tingkat keasaman laut karena bertambahnya
Karbondioksida di atmosfer diperkirakan akan
membawa dampak negatif pada organismeorganisme laut seperti terumbu karang serta
spesies-spesies yang hidupnya bergantung
pada organisme tersebut. Dampak lainnya
yaitu hilangnya berbagai jenis flaura dan fauna
khususnya di Indonesia yang memiliki aneka ragam
jenis seperti pemutihan karang seluas 30% atau
sebanyak 90-95% karang mati di Kepulauan Seribu
akibat naiknya suhu air laut.
5. Dampak perubahan iklim pada Sektor Ekonomi
		
Semua dampak yang terjadi pada setiap
sektor tersebut diatas pastilah secara langsung
akan memberikan dampak terhadap perekonomian
Indonesia akibat kerugian ekonomi yang harus
ditanggung.
6. Dampak perubahan iklim pada pemukiman
perkotaan dan lingkungan
		
Kenaikan muka air laut antara 8 hingga 30
centimeter juga akan berdampak parah pada kotakota pesisir seperti Jakarta dan Surabaya yang akan
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makin rentan terhadap banjir dan limpasan badai.
Masalah ini sudah menjadi makin parah di Jakarta
karena bersamaan dengan kenaikan muka air laut,
permukaan tanah turun, pendirian bangunan
bertingkat dan meningkatnya pengurasan air tanah
telah menyebabkan tanah turun.
7. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan
		
Ketika perubahan iklim datang, maka
kesehatan manusia akan berada dalam
ketidakpastian waktu. Kasus bisa terjadi sewaktuwaktu dengan kuantitas dan kualitas dampak yang
juga tidak dapat dipastikan. Sistem pelayanan
kesehatan akan menemui berbagai macam
tantangan yang rumit seperti naiknya biaya
pelayanan kesehatan, komunitas yang mengalami
penuaan dini, dan berbagai tantangan lainnya
sehingga strategi pencegahan yang efektif sangat
dibutuhkan.
D. IMPLEMENTASI ADAPTASI DAN MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM DI JAWA TIMUR
Di Provinsi Jawa Timur menargetkan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Brantas sebagai bentang lahan prioritas.
Tersebar di 17 kota dan kabupaten, DAS Brantas
merupakan salah satu DAS prioritas pemerintah untuk
konservasi dan rehabilitasi. Sekitar setengah penduduk
Jawa Timur yang berjumlah 38 juta jiwa tinggal di DAS
tersebut dimana terdapat pusat infrastruktur yang
penting seperti delapan bendungan, dua bandara
utama, jalan raya yang padat dilalui, serta rel kereta.
Hal tersebut menjadikan DAS Brantas sebagai
pusat ekonomi yang signifikan di Jawa Timur dan
juga Indonesia. Pemilihan area kerja di Brantas juga
memungkinkan untuk bekerja di bentang lahan
kawasan hulu, yang memiliki hubungan hidrologi yang
kuat dengan salah satu kawasan dengan populasi yang
tinggi. Sumber air utama Malang Raya (termasuk Kota
Batu, Kota dan Kabupaten Malang) berasal langsung
dari sungai dan mata air.
Terdapat 10 aliran sungai di Malang Raya:
Brantas, Metro, Jilu, Cokro, Rejoso, Amprong, Welang,
Lesti, Ngotok Ring Kanal, dan Lahor. Di antara sungai
tersebut, Sungai Brantas merupakan sungai terbesar
dan terpanjang di Jawa Timur dengan hilir di area
Kota Batu. Sungai Brantas beserta dengan DAS-nya
dianggap dalam kondisi kritis dan terdegradasi. DAS
Brantas tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan
air pada musim kemarau. Hal tersebut berdampak
pada besaran dan frekuensi banjir serta sedimentasi.
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Selain itu, pendangkalan di waduk dan sungai juga
semakin meningkat.
Di bawah ini adalah beberapa risiko
hidrometeorologi dan potensi risiko perubahan iklim :
• Kondisi DAS Brantas sudah sangat terdegradasi
karena deforestasi, padatnya populasi, industri
dan pabrik, serta kurangnya fasilitas sanitasi
yang memadai. Kombinasi berbagai hal tersebut
telah memicu masalah kualitas dan jumlah
debit air, permukaan air yang menurun, serta
semakin seringnya banjir. Menurut Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir
merupakan risiko bencana yang paling sering
terjadi di Jawa Timur secara keseluruhan. Longsor
juga menjadi risiko di area DAS yang lebih tinggi.
Banyak bantaran sungai di DAS Brantas yang
menjadi permukiman ilegal. Permukiman padat
ini telah berkembang di sekitar bantaran karena
peraturan yang tidak ditegakkan pemerintah dan
juga alasan ekonomi.
• Suhu yang diproyeksikan akan meningkat
1-2 derajat Celsius dalam jangka menengah
(berdasarkan model iklim menggunakan skenario
A1B dan kerangka waktu hingga 2050). Catatan
data pengendapan menunjukkan adanya tren
penurunan secara umum namun proyeksi tersebut
masih tidak pasti mengingat data yang tersedia saat
ini. Namun demikian, musim kemarau yang lebih
panjang serta musim hujan yang lebih pendek
dan intens akan terjadi mengingat semakin tidak
terduganya sistem iklim.
• Mengombinasikan risiko yang sudah ada dengan
perubahan iklim, risiko utama yang dihadapi Jawa
Timur adalah krisis air, banjir, dan longsor, yang
diperburuk dengan kepadatan populasi yang
tinggi. Krisis air tetap menjadi dampak terbesar
yang mengkhawatirkan untuk beberapa tahun
mendatang bagi DAS Brantas dan juga Provinsi
Jawa Timur.
Fokus kerja di tujuh kabupaten/ kota di Jawa
Timur dalam area DAS Brantas: Kota Batu, Kota dan
Kabupaten Malang, Blitar, Mojokerto, Jombang, dan
Sidoarjo. Tujuh kabupaten/ kota tersebut membentuk
bentang lahan DAS Brantas yang luas bermula dari
bagian atas di Batu (sekaligus sumber dari Sungai
Brantas) hingga ke kawasan hilir (dan sungai yang
memasuki Selat Madura) di SIdoarjo. Bentang lahan
DAS Brantas sangat rentan terhadap risiko banjir dan
longsor.

Dalam mengimplementasikan ke dalam
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan
Daerah di masing-masing SKPD Provinsi Jawa Timur,
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan
kegiatan lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dengan tujuan :
1. Meningkatkan koordinasi para perencana/focalpoin-gender SKPD sehingga mampu dan handal
dalam melakukan analisis gender kedalam
dokumen Anggaran Responsif Gender masingmasing SKPD agar lebih terarah dan sistematis.
2. Meningkatkan kompetensi SDM perencana/focalpoin-gender SKPD yang komprehensi tentang
Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender, sehingga tepat sasaran dalam menjawab
permasalahan kesenjangan gender di masingmasing SKPD.
Diselenggarakannya
kegiatan
percepatan
bagi SKPD Provinsi Jawa Timur ini diharapkan para
perencana/focal poin gender masing-masing SKPD
mampu dan handal dalam menganalisis program
dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif
gender di masing-masing SKPD Provinsi Jawa Timur.
Dengan demikian pembangunan daerah yang
mempertimbangkan gender dapat mengoptimalkan
peran dan fungsi perempuan maupun laki-laki
untuk dapat berpartisipasi dan menikmati hasil
pembangunan di semua bidang.
Perencanaan Yang Responsif Gender :
• Perencanaan
yang
responsif
gender
dilakukan dengan memasukkan perbedaan
pengalaman,
aspirasi,
kebutuhan,
dan
permasalahan perempuan dan laki-laki dalam
proses penyusunan kebijakan dan program
pembangunan daerah.
• Bisa mempertajam analisis tentang kondisi
daerah
karena
terpetakan
kesejangan
dalam pembangunan manusia, laki-laki dan
perempuan.
• Membantu mempertajam target group/
kelompok sasaran karena data terpilah.
• Tidak selalu berupa penambahan program baru
dan biaya tambahan bilamana analisis gender
diterapkan.
• Pemberdayaan perempuan sebagai urusan
wajib di daerah tidak mampu menjawab semua
isu kesenjangan gender di berbagai bidang.

E. KESEPAKATAN DUNIA DALAM AGENDA KHUSUS
ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
1. Konferensi Iklim COP 21 di Paris
Pada tanggal 30 November hingga 11 Desember
2015 sekitar 190 kepala negara dan delegasi
internasional akan datang ke Paris untuk menghadiri
Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Perubahan Iklim.
Topik terpenting yang akan dibahas mengenai
persetujuan komunitas internasional untuk mencapai
konsensus bersama dalam rangka menahan laju
pemanasan global. Conference of the Parties (COP)
merupakan tingkatan tertinggi dalam negosiasi
perubahan iklim di UNFCCC, atau badan khusus PBB
yang mengatasi perubahan iklim. COP di Paris kali ini
menjadi sangat penting karena akan menghasilkan
keputusan baru yang mengikat semua negara sebagai
pengganti Protokol Kyoto. Pertemuan di Bali tahun
2007 hingga dihasilkannya Copenhagen Accord
tahun 2009 belum menciptakan suatu kerangka kerja
baru yang mengikat bagi semua pihak. Bila tidak
terjadi kesepakatan apapun yang mengikat diantara
semua negara anggota, ditakutkan tidak akan terjadi
kesepakatan apapun untuk menahan laju perubahan
iklim yang makin mengkhawatirkan.
Menurut panel perubahan iklim, jika suhu
meningkat lebih dari 2ºC, akan sangat berpengaruh
terhadap perubahan iklim yang signifikan di bumi.
Badai, angin topan, hingga banjir bandang merupakan
akibat paling mengerikan yang akan lebih sering
terjadi. Naiknya permukaan air laut juga menjadi
masalah karena bisa membuat pulau – pulau kecil di
Pasifik atau bahkan di Indonesia dapat tenggelam
seluruhnya.
Ada 2 poin utama yang disebut – sebut akan
mengalami perdebatan panjang. Hal tersebut
adalah yang pertama, bagaimana negara maju
mau memberikan sejumlah uang terhadap negara
berkembang yang terkena dampak perubahan iklim.

Gambar 3. Situs Koferensi Iklim COP 23 di Bonn, Jerman

BAKTI RIMBA  Hal 21/IV-6/2017

Poin yang kedua adalah bagaimana persetujuan
yang dibuat harus legally binding atau mengikat
secara hukum. Mengenai poin pertama negara maju
menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk
memberikan bantuan total 100 miliar dolar AS hingga
tahun 2020 untuk membantu negara berkembang
yang terkena dampak perubahan iklim. Sedangkan
negara berkembang menyatakan hal itu tidak akan
cukup karena kebutuhan finansial untuk menghadapi
perubahan iklim hingga tahun 2014 sudah mencapai
62 miliar dolar AS.
Dengan demikian, tampak jelas bagaimana
urgensi dari pertemuan di Paris. Indonesia juga
diharapkan dapat berperan lebih aktif mengingat kita
masih disebut sebagai salah satu paru-paru dunia.
Namun di sisi lain negara kita juga salah satu negara
emerging market sehingga diharapkan suara kita dapat
menjembatani kepentingan semua negara anggota.
2. Konferensi Iklim COP 23 di Bonn
Sebagaimana diketahui, UNFCCC merupakan
payung
internasional
yang
diterjemahkan
implementasinya melalui Protokol Kyoto (yang
diadopsi pada 1997 dan berkekuatan hukum pada
2005) serta Persetujuan Paris (yang diadopsi pada
2015 dan berkekuatan hukum pada 2016). Tahun ini,
COP23 yang juga merupakan CMP13 dan CMA1.2
dilaksanakan di Bonn dengan Fiji sebagai COP23.
Para Pihak tidaklah sama, maka disepakati pula
adanya capacity building untuk memastikan semua negara
pada waktunya dapat menerapkan TF sebagaimana
yang disepakati. Dalam hal pelaporan dan transparansi
ini, yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
bukan hanya terkait dengan aksi iklim secara langsung
tetapi juga terkait dengan dukungan bagi implementasi
yang dikenal sebagai means of implementation (MoI),
yaitu pendanaan iklim, pengembangan dan alih
teknologi serta capacity building.
Satu hal mendasar di bawah Persetujuan Paris
yang dengan jelas menekankan peran dan kewajiban
negara maju sebagai Para Pihaknya adalah terkait
dengan penyediaan dana iklim (climate finance).
Dalam Pasal 9 Persetujuan Paris secara
jelas dinyatakan bahwa negara majulah yang
memiliki kewajiban untuk melakukan mobilisasi
dan menyediakan dana untuk membantu negara
berkembang dalam pelaksanaan aksi iklimnya,
meskipun dalam pasal ini juga dibuka kemungkinan
bagi negara berkembang maupun organisasi lain
untuk turut menyediakannya.
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Dana yang dimaksud tidak hanya terbatas pada
dana untuk mendukung aksi mitigasi, yaitu aksi untuk
menekan dan menurunkan emisi gas rumah kaca,
melainkan juga untuk mendukung aksi adaptasi
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan
iklim serta dukungan untuk proses pengembangan dan
alih teknologi serta peningkatan kapasitas (capacity
building) di negara berkembang. Untuk itu, dalam
perundingan di Bonn akan dibahas pula bagaimana
berbagai mekanisme pendanaan iklim yang selama
ini berjalan dapat melanjutkan perannya pada saat
implementasi Persetujuan Paris nanti. Hal ini, tidak
dapat pula dilepaskan dari upaya untuk mendapatkan
kepastian dan komitmen negara maju dalam mobilisasi
dan penyediaan dana yang telah dijanjikan.
Selain isu-isu tersebut, beberapa isu lain juga
akan dibahas dan dirundingkan dalam pertemuan di
Bonn. Pencapaian target global dalam menghadapi
perubahan iklim tidak hanya dilaksanakan melalui
Persetujuan Paris, melainkan telah dilaksanakan
melalui Protokol Kyoto. Karena itu, pertemuan di Bonn
juga akan membahas dan merundingkan berbagai
elemen di bawah Protokol Kyoto. Selama minggu
pertama hingga pertengahan minggu kedua dari
pertemuan di Bonn, pembahasan dan perundingan
akan dilaksanakan di bawah badan-badan subsider,
yaitu: Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advices (SBSTA), Subsidiary Body for Implementation
(SBI) dan the Adhoc Working Group on the Paris
Agreement (APA).
Rangkaian pembahasan dan perundingan di
berbagai badan ini sudah tentu akan memerlukan
perhatian dan tenaga serta konsentrasi para juru
runding. Karenanya, sudah selayaknya Indonesia
sebagai salah satu Pihak pada UNFCCC yang juga
telah menjadi Pihak pada Protokol Kyoto dan Pihak
pada Persetujuan Paris dapat mengikuti seluruh
proses ini dengan mengedepankan kepentingan
nasional dan pada saat bersamaan juga mendukung
upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya.
REFERENSI :
Anonimous. 2010. Global Warming Dan Perubahan
Iklim.
Anonimous. 2015. Global Climate Change.
Google.com. 2015. Blogger Konferensi Iklim COP 21 di
Paris.
Google.com. 2017. Website Konferensi Iklim COP 23 di
Bonn.

Pengembangan Lebah Madu
Sebagai Alternatif Pendapatan
Penduduk Pinggiran Hutan
Oleh : Lambang Raspriyo Aji (KPH Pasuruan)

A. Latar Belakang
Peternakan lebah madu di Indonesia sudah ada
sejak dahulu kala. Saat itu lebah dipelihara secara
tradisional (glodog) dan secara sampingan.
Beternak lebah madu merupakan suatu usaha
yang menguntungkan, karena madu yang dihasilkan
mempunyai nilai gizi dan ekonomi yang tinggi.
Selain madu yang dihasilkan dapat juga dipanen
hasil sampingannya seperti malam lebah, tepungsari
(pollen), royal jelly dan lain-lain.
Penanganan-penannganan lebih lanjut untuk
peningkatan dan pengembangannya terus diupayakan,
diantaranya adalah usaha untuk memodernisasi
sistem peternakan lebah dari tradisional (glodog)
menjadi stup-stup pemeliharaan, peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologinya (IPTEK) dan Lembaga/
badan-badan Pembina Pengembangannya.
Budidaya lebah madu merupakan suatu pilihan
alternatif yang baik dalam pemanfaatan sumberdaya
alam yang ada, yaitu dengan pertimbangannya
sebagai berikut :
a. Budidaya lebah madu merupakan salah satu usaha
atau teknologi terapan yang sederhana dan dapat
dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan.
b. Budidaya lebah madu dapat memberikan suatu
hasil yang diperoleh berupa madu, royal jelly,
pollen dan lainnya yang dapat meningkatkan gizi
makanan masyarakat.
c. Budidaya lebah madu dapat dikembangkan menjadi
suatu industri rumah tangga dengan memberikan
penghasilan tambahan serta lapangan pekerjaan.
d. Aktifitas lebah madu dapat meningkatkan produksi
kehutanan, pertanian, atau perkebunan karena
membantu penyerbukan (polinasi).

e. Madu diharapkan dapat merupakan komoditi
non migas penghasil devisa negara atau dapat
mencukupi kebutuhan nasional.
Perum Perhutani sebagai salah satu unsur Pembina
Perlebahan Nasional, mewujudkan pelaksanaannya
dengan membentuk unit-unit kerja sebagai PusatPusat Kegiatan Perlebahan. Dimana di tingkat Direksi
disebut sebagai Pusat Perlebahan Nasional Parung
Panjang Bogor, berfungsi sebagai Pusat Pelatihan,
Kursus Perlebahan, Penelitian dan Pembinaan untuk
Pengembangan Perlebahan di Indonesia. Dan di
tingkat Provinsi Perum Perhutani mempunyai Unit
Pelaksana Pengembangan Perlebahan (UP3), yaitu :
1. UP 3 Regaloh, Pada wilayah Perum Perhutani Divre
1 Jawa Tengah.
2. UP 3 Tretes KPH Pasuruan, wilayah Perum Perhutani
Divre Jawa Timur.
3. UP 3 Gunung Arca, wilayah Perum Perhutani Divre
Jawa Barat.
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B. Hasil Budidaya Lebah
Hasil budidaya lebah tidak hanya satu komoditi,
tetapi dapat menghasilkan beberapa komoditi
diantaranya :
1. Madu
Adalah cairan manis yang dihasilkan lebah
pekerja yang berasal dari bunga dan bagian lain
dari tanaman. Warna madu tergantung pada asal
bunga yaitu dapat berwarna coklat, kuning putih
dan lainnya. Setiap lebah pekerja satu hari dapat
mengumpulkan ± 50 gr nektar yang diubah menjadi
madu sekitar 20-30 mgr. Kegunaan sebagai sumber
energi bagi koloni lebah dan bermanfaat minuman,
makanan, kosmetik dll.

6. Bisa Sengat Lebah (Bee venom)
Adalah produk biologi yang dihasilkan dari sengat
lebah pekerja dewasa (ratu). Kegunaan sebagai
pertahanan diri/koloni, mengobati penyakit
reumatik/sakit pinggang dll.
7. Proses Penyerbukan (Polinasi)
Adalah pengambilan nektar dan tepungsari
yang dilakukan oleh lebah pekerja secara tidak
langsung mempercepat proses penyerbukan suatu
tanaman yang menjadi makanan lebah. Menurut
pengamatan tanaman yang penyerbukannya
dilakukan oleh lebah hasil produksinya lebih
meningkat dibandingkan angin.

2. Pollen (Tepungsari)
Adalah tepung yang bentuknya bulat kecil seperti
gula putih berasal dari serbuksari bunga dan
dapat berwarna kuning, putih, jingga, merah dll.
Satu kelompok lebah dalam satu musim bunga
dapat menghasilkan 3.600 gr. Kegunaannya untuk
makanan larva dan lebah pekerja muda sebagai
sumber protein ditujukan untuk perkembangan
koloni. Untuk kesehatan yaitu sebagai sumber
protein (obat kuat), kekurangan gizi, mengatasi
penyakit hepatitis kronis, kemandulan dan depresi.
3. Royal Jelly
Adalah cairan kental berasa asam yang dihasilkan
dari kelenjar hyphopharinx (bagian tengkuk) lebah
pekerja muda, berwarna putih susu dan dapat juga
disebut “susu ratu”. Kegunaannya adalah sebagai
makanan larva dan ratu lebah. Untuk mengatasi
kekurangan gizi dan gangguan pertumbuhan
bahan obat kuat seperti Apiton, Apivitin dll.
4. Propolis
Adalah zat yang dihasilkan lebah pekerja yang
bahan dasarnya dari pucuk tanaman dan diambil
pada siang hari saat cuaca panas atau daun-daun
lunak. Kegunaannya adalah menutup lubang pada
sarang/kotak lebah, zat perekat. Khasiat anti bakteri,
pengobatan dermatitis, infeksi saluran pernapasan.
5. Lilin Lebah
Adalah hasil metabolisme (berasal dari kelenjar lilin)
dengan kegunaannya sebagai bahan membangun
sarang lebah, mengobati penyakit kulit, luka dan
bahan dasar krim.
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Dokumentasi Produk Madu dan Propolis Perhutani
C. Unsur-unsur yang Terkandung Dalam Madu
1. Komposisi Madu
- Gula : Madu (glukosa, fruktosa), gula (sukrosa).
- Mineral : Mengandung getah lambung
- Air
- Vitamin : (A,B1,B2,B12,C, B Komplek)
- Protein
2. Syarat Mutu Madu yang Baik
a. Keadaan : tidak berbau, rasa, warna : Normal
b. Kadar air : Max 25 %
c. Kadar abu : Max 0,5 %
d. Keasaman : Max 40 ml/kg
e. Padatan tidak larut dalam air : Max 0,5 %
f. H M F (Hydroxy Methyl Furfural) : Max 40 mg/kg

g.
h.
i.
j.
k.

Zat asam yang keluar karena madu dipanaskan
lebih dari 50°C.
Enzim Diastase : Min 3 DN
Gula Pereduksi (fruktosa, glukosa) : Min 60 %
Sukrosa : Max 10 %
Asam Benzoat : Negatif
Logam Bahaya : Negatif

3. Manfaat Madu Bagi Manusia :
a. Sebagai makanan yang bergizi tinggi,
yaitu mengandung glukosa (35%), fruktosa
(41%), sukrosa (1,9%), protein dan vitamin
(A,B1,B2,B12,C,B Komplek).
b. Mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan
tubuh manusia seperti : Karbohidrat, Kalori,
Phospor, Air, Kalsium, Zat Besi, Vit C, Protein.
c. Sebagai obat/kosmetik : obat sakit flu, masuk
angin, sakit mata, luka bakar, pembersih kulit.
D. Beternak Lebah
Faktor-Faktor penunjang ternak Lebah Madu
diantaranya lebah, manusia, biaya, produksi dan
pemasaran. Kepincangan di salah satu faktor akan
mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan lebah
itu sendiri, seperti dijelaskan sebagai berikut :
1. Faktor lebah
Pilihlah bibit unggul (jenis A. Cerana atau A.
Mellifera), jenis lain seperti klanceng bisa diternak
tetapi produktivitasnya kecil.
2. Pakan Lebah
Harus tersedia sepanjang tahun, bila terjadi paceklik
makanan lebah akan hijrah hal ini akan merugikan
peternak. Cara mengatasi dengan menyediakan
sirup gula atau diangon. Bagi peternak yang
profesional perlu mengatur pola tanaman, antara
lain menanam jenis tanaman penghasil nektar
dan tepungsari secara seimbang, misalnya dengan

pola tumpangsari diharapkan masa berbunganya
bergantian tidak putus.
Memilih dan menanam tanaman yang memiliki
potensi sumber nektar dan pollen yang tinggi
seperti randu, kelapa, jagung, buah-buahan. Karena
tidak semua tumbuhan yang berbunga indah dan
didatangi lebah memiliki potensi nektar dan pollen
tinggi.
3. Iklim
Pada suhu udara di bawah 10° C lebah tidak dapat
terbang, yang berarti tidak dapat menjalankan
aktifitasnya.
Suhu udara optimum bagi lebah dalam
melaksanakan aktifitasnya adalah 33°C-34°C. Di
Indonesia suhu rata-rata 26°C cukup baik untuk
perkembangan lebah.
4. Peralatan
Tinggalkan cara tradisional yang menggunakan
glodok, yaitu untuk merubahnya ke dalam
bentuk-bentuk stup/kotak, ataupun stup super
untuk meningkatkan produksi madu. Selanjutnya
lengkapi peralatan-peralatan pembantu lainnya
yang diperlukan seperti masker, alat pengasap,
pisau, sikat lebah, pengungkit, tempat air dan
cadangan makanan (feeder frame), ekstraktor, dan
lain-lain.
5. Faktor Manusia
Bagaimanapun juga manusia merupakan faktor
terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu
usaha (beternak lebah). Oleh sebab itu dituntut
memiliki kemauan keras, kesungguhan, kesabaran
dan penguasaan terhadap teknik-teknik budidaya
lebah.
6. Faktor Biaya
Usaha apapun bentuknya tidak akan dapat lepas
dari masalah biaya.
Demikian juga usaha ternak lebah madu
memerlukan pembiayaan seperti pembelian bibit,
pembuatan stup, dan pembelian peralatan.
7. Produksi dan Pemasaran
Untuk meningkatkan produksi madu peternak
harus mau belajar terus dan mencari pengalamanpengalaman. Seperti penggunaan stup super,
meningkatkan mutu madu, kebersihan madu dan
lain-lain.
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Dalam pemasaran dibutuhkan informasi/promosi
tentang manfaat dari mengkonsumsi madu dan
menjaga kualitas dari madu itu sendiri, serta
dikemas pada tempat yang bersih dan menarik.

4. Ketinggian
Ketinggian untuk lokasi perlebahan yaitu pada 2001000 m dpl.
5. Gangguan-gangguan
Diusahakan jauh dari gangguan manusia dan
keramaian.
6. Sumber Polusi
Jauh dari asap pabrik, insektisida dan bau yang
tidak sedap.
7. Sudah pernah ditempati lebah.

E. Penentuan Lokasi Pemeliharaan
Salah satu kriteria untuk menuju keberhasilan
alam pemeliharaan lebah termasuk di dalamnya
adalah tujuan produksi diantaranya adalah
perencanaan atau menentukan lokasi pemeliharaan
dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan
dan memperhitungkan untuk beberapa hal sebagai
berikut:
1. Pakan Lebah
Amati jumlah persediaan tanaman pakan lebah
yang ada, perhitungkan jumlah dan luasnya.
2. Air
Bahwa dalam kehidupannya lebah sangat
membutuhkan air, sehingga perlu diperhitungkan
sumber-sumber air yang tersedia yaitu sungai,
waduk, sawah dll yang mengalir sepanjang tahun.
3. Jarak Pakan lebah dan air
Jarak optimum lebah terhadap pencarian makanan
dan air dalam radius 1-2 km.

Hal 26/IV-6/2017  BAKTI RIMBA

F. Upaya-upaya
Pengembangan
Budidaya
Perlebahan
Upaya-upaya pengembangan yang harus
dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait
untuk mengembangkan potensi lebah madu
diantaranya adalah :
1. Pemanfaatan
lokasi
berpotensi
untuk
Pengembangan Perlebahan.
2. Memotivasi masyarakat, khususnya desa sekitar
hutan untuk melaksanakan pemeliharaan lebah.
3. Penyuluhan dan pelatihan untuk menguasai teknikteknik pemeliharaan lebah.
4. Merubah pola pemeliharaan lebah tradisional
(glodog) ke stup-stup kotak pemeliharaan.
5. Peningkatan mutu dan kualitas madu dari teknikteknik pemanenannya.
6. Pembentukan koperasi madu rakyat, pengadaaan
kios-kios pemasaran dan peningkatan kemasannya.
7. Edukasi Peningkatan gizi keluarga.
8. Membudayakan minum madu pada keluarga sehat
sejahtera.

PARTISIPASI DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
JATIM FAIR 2017
Oleh : Kartika Edy Kresna Dwi Payana

P

emerintah Provinsi Jawa Timur menggelar
event yang bertajuk Jatim Fair 2017 sebagai
puncak rangkaian kegiatan Peringatan Hari
Jadi Provinsi Jawa Timur ke-72 tahun 2017. Jatim
Fair sebagai Pameran Multi Produk terbesar di
Indonesia Timur dilaksanakan di Grand City Mall
Surabaya yang berlangsung selama 11 hari mulai
tanggal 5-15 Oktober 2017.
Pameran berskala nasional ini menampilkan
berbagai produk unggulan, hasil prestasi dan potensi
sektor pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan

swasta menengah dan besar, serta UMKM dengan
total jumlah peserta pameran sebanyak 560 stand.
Jatim Fair 2017 kali ini menekankan pada promosi
produk-produk unggulan dan potensi Jawa Timur
yang kompetitif, berkualitas, dan berorientasi
ekspor di pasar global.
Jumlah peserta Pameran Jatim Fair 2017
sebanyak 560 stand menampilkan potensi produk
unggulan daerah yang berorientasi ekspor. Produk
tersebut berasal dari berbagai Kabupaten /Kota
se-Jatim, provinsi lain BUMN/BUMD, perusahaan

Pemukulan Alat Musik Tradisional Madura Sebagai Tanda Dibukanya
Pameran Jatim Fair 2017
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Pemotongan Pita Pada Opening Ceremony Pameran Jatim Fair 2017 oleh
Menteri Perdagangan RI, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, serta Gubernur &
Wakil Gubernur Jatim

manufaktur, perusahaan menengah ke bawah,
perajin UKM dan koperasi. Produk-produk yang
ditampilkan pada Jatim Fair 2017 ini sangat
bervariasi, meliputi aneka kerajinan produk fashion,
garmen, aksesoris, telekomunikasi, otomotif, hasil
pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata,
perbankan, makanan dan minuman, serta produk
lainnya. Event ini dapat menarik pengunjung
lebih dari 220 ribu orang sehingga dapat memberi
dampak untuk mampu mendorong perekonomian
Jawa Timur.
Selama pelaksanaan Jatim Fair mulai tahun
2010 sampai 2016 dari sisi pengunjung terjadi
peningkatan 31,37%, sedangkan transaksi yang
terjadi meningkat sebesar 206,32%. Bahkan,
khusus pada hari pertama pembukaan Jatim
Fair 2017 telah mencapai transaksi senilai Rp 750
miliar. Target pengunjung di Jatim Fair 2017 adalah
sebanyak 210.000 pengunjung.
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Maksud dilaksanakannya event Jatim Fair
2017 adalah sebagai ajang memperingati Hari Jadi
Provinsi Jawa Timur ke-72. Sedangkan tujuan dari
dilaksanakannya event Jatim Fair 2017 antara lain :
1. Sebagai
sarana
yang
tepat
untuk
memperkenalkan dan mempromosikan produk
terbaru kepada masyarakat,
2. Memotivasi promosi dan meningkatkan
transaksi dagang selama dan sesudah pameran,
3. Sebagai sarana tolak ukur kekuatan daya saing
produk yang dipamerkan,
4. Menciptakan sarana baru penyampaian
informasi yang tepat, efektif dan efisien tentang
potensi, prestasi, reputasi dan kinerja Dinas/
Instansi/Badan/BUMN/BUMD Kabupaten, Kota
dan Provinsi seluruh Indonesia
Pelaksanaan pameran Jatim Fair 2017 digelar
di Convention Hall, Grand City Surabaya, dibuka
pada tanggal 5 Oktober 2015. Perhelatan Jatim

Kunjungan Menteri Perdagangan RI, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim,
Gubernur Jatim Didampingi Kadishut Prov. Jatim ke Stand Pameran
Dishut Prov. Jatim
Fair 2017 dibuka dengan meriah oleh Menteri
Perdagangan RI Enggartiasto Lukita didampingi
Bapak Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo. Turut
hadir Ketua Dekranasda Provinsi Jatim Dra. Hj. Nina
Soekarwo, MSi yang juga istri Gubernur Jatim Dr.
H. Soekarwo, Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf,
Istri Wagub Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf,
Bapak Sekretaris Daerah Dr. H. Akhmad Sukardi,
MM, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Konsul
Jenderal, Konsul dan Perwakilan Negara Sahabat,
serta Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Pembukaan
Perhelatan Jatim Fair 2017 dilaksanakan secara
simbolis dengan pemukulan Alat Musik Tradisional
Madura dilanjutkan dengan pemotongan pita
oleh Menteri Perdagangan RI, Ketua Dekranasda
Provinsi Jatim, serta Gubernur & Wakil Gubernur
Jatim.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ikut
berpartisipasi dalam Pameran Jatim Fair 2017

yang digelar di Convention Hall Grand City
lantai 3, Surabaya. Dalam keikutsertaannya pada
Pameran Jatim Fair 2017 ini, Produk-produk yang
ditampilkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur merupakan produk hasil hutan baik kayu
maupun non kayu (Produk Madu, Minyak Kayu
Putih, dan Porang), selain itu juga menampilkan
hasil-hasil kegiatan di sektor kehutanan dan hasil
kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam
pameran ini bekerjasama dengan perusahaan
mitra kerja yaitu UD. IKA JATI, Bawangan-Ploso,
Kab. Jombang yang menampilkan display hasil
produk usahanya berupa furniture-meubel. UD.
IKA JATI merupakan perusahaan manufaktur
di bidang kayu dengan mengolah kayu solid
seperti jati, mahoni, akasia, sonokeling, serta
kayu rimba lainnya sebagai bahan baku mentah
yang merupakan kayu legal yang diproduksi oleh
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Perum Perhutani. UD. IKA JATI telah mendapatkan
Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejak
tahun 2014. Produk madu yang dipamerkan
dalam Jatim Fair 2017 adalah produk budidaya
lebah madu Kelompok Tani Tahura (KTT) R. Soerjo,
Madu produksi Perum Perhutani Divre Jawa
Timur, dan madu dari CV. Dunia Lebah, Kabupaten
Malang. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga
mempromosikan produk Minyak Kayu Putih dari
Perum Perhutani Divre Jawa Timur. Untuk display
tanaman porang (umbi porang, katak porang,
bunga porang, chip porang dan tepung porang)
berasal dari UPT PHW VI Kab. Nganjuk dan KPH
Nganjuk. Sedangkan Produk olahan yang berasal
dari Porang antara lain; Konyaku, Shirataki, dan
Jelly dari PT Ambico, Pasuruan, bakso porang, dan
makanan ringan dengan bahan tepung porang
(stik porang) dari KPHR Mulyosari, Desa Rejosari,
Kec. Bantur, Kab. Malang.
Menteri Perdagangan RI, Gubernur Jawa
Timur dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur

menyempatkan diri untuk berkunjung ke Stand
Pameran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur. Menteri Perdagangan RI, Gubernur
Jawa Timur dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa
Timur menyempatkan diri untuk melihat-lihat
display pameran yang ditampilkan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan memberikan
apresiasi terhadap usaha Dinas Kehutanan untuk
mempromosikan produk-produk kehutanan yang
memiliki potensi besar untuk dikembangkan
hingga ke pasar internasional.
Perhelatan Pameran terbesar di Indonesia
Timur itu ditutup pada tanggal 15 Oktober 2017
secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timur beserta Panitia Penyelenggara dengan
pemencetan tombol sebagai simbol Penutupan
Pameran Jatim Fair 2017 tersebut.
Pada kegiatan Pameran Jatim Fair 2017
kali ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
berhasil meraih Juara ke-3 Kategori Stand

Pemencetan Tombol Sebagai Simbol Penutupan Pameran Jatim Fair 2017
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Penyerahan
Penghargaan
Stand Terbaik
Ketiga Jatim
Fair 2017 Oleh
Sekda Prov.
Jatim Kepada
Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa
Timur

Foto Bersama
Para Pemenang
Nominasi
Penghargaan
Pada Closing
Ceremony Jatim
Fair 2017

Terbaik setelah Juara Pertama diraih oleh Dinas
Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan Juara ke-2
oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Penyerahan
Penghargaan Stand Terbaik Ketiga Jatim Fair 2017
dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Timur kepada Kepala Bidang Planologi Kehutanan
mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur.

Semoga prestasi yang cukup membanggakan
tersebut ke depannya dapat ditingkatkan. Serta
ke depannya diharapkan melalui ajang pameran
seperti ini, produk-produk dari sektor kehutanan ini
dapat lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat
luas, baik nasional maupun internasional, serta
dapat berkontribusi besar terhadap Perkembangan
Ekonomi Provinsi Jawa Timur.
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Untaian Kalam

Ilmuwan Muslim Penemu Angka Nol

Oleh : Takmir Masjid Al Hidayah, Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur

S

ejak lama kita hanya mengenal Eropa atau
“Dunia Barat” sebagai gudangnya ilmu
pengetahuan dan dunia timur yang terwakili
sebagai dunia Islam terkenal hanya menggunakan
manfaat dari majunya ilmu dari bangsa kawasan
Eropa atau ‘dunia barat’.
Sebenarnya Gudang Ilmu Pengetahuan
berasal dari kawasan Timur Tengah yaitu
Mesopotamia yang menjadi peradaban tertua
di dunia dan hal ini tidak disadari oleh mayoritas
manusia diplanet dunia ini.
Masyarakat dunia hanya paham pakar
matematika sebagai Leonardo Fibonacci namun,
dibalik kedigdayaan Leonardo Fibonacci sebagai
ahli matematika aljabar ternyata hasil pemikirannya
sangat dipengaruhi oleh ilmuwan Muslim bernama
Muhammad bin Musa Al Khawarizmi.
Beliau tokoh terpelajar yang berasal dari
Iraq yang bertahun tahun sudah menjadi rujukan
ilmuwan barat dalam bidang matematika dan ini
harus diketahui oleh masyarakat muslim tentang
kiprah tokoh terpelajar muslim Al Khawarizmi.
Sayangnya dunia Islam sejak dulu tidak
mengenal yang namanya hak patent dalam sebuah
karya sehingga ilmu yang berasal dari dunia Islam
sering di Caplok atau diklaim sebagai karya mereka
karena hak patent bukan produk Islam sebagai ajang
untuk membajak sebuah karya seseorang. Banyak
sekali karya masa lalu dibaca kemudian dibuat hak
patent oleh manusia masa kini dan dijadikan lahan
bisnis mengeruk keuntungan. Sungguh dunia Islam
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masa lalu adalah sebuah kejayaan selama berabad
abad namun hancur lebur oleh sebuah kebiadaban
masa lalu sehingga dunia mencatat sungai Tigris
telah berubah warna hitam sebab dihanyutkan
kitab-kitab yang sebagian sudah disadur oleh para
penjahat pengetahuan.
Al-Khawarizmi, juga dikenal sebagai pakar
geografi dan sejarah. Semua karya-karyanya dalam
bidang matematika dimaktub dalam Kitabul
Jama wat Tafriq dan Hisab al-Jabar wal Muqabla.
Inilah yang menjadi rujukan para ilmuwan
Eropa termasuk Leonardo Fibonacce serta Jacob
Florence.
Tahukah anda bahwa angka nol ditemukan
oleh Muhammad bin Musa Al Khawarizmi yang
hingga kini dipergunakan. Apa jadinya jika angka
0 (nol) tidak ditemukan? Kalau kita harus menulis
matematika dengan menggunakan huruf romawi?
Betapa panjangnya angka yang harus ditulis....
mungkin dunia begitu susah bila tidak ditemukan
angka nol.
Selain itu, dia juga berjasa dalam ilmu ukur
sudut melalui fungsi sinus dan tangen, persamaan
linear dan kuadrat serta kalkulasi integrasi
(kalkulus integral). Tabel ukur sudutnya (Tabel
Sinus dan Tangent) adalah yang menjadi rujukan
tabel ukur sudut saat ini. Maka selayaknya kita
mulai menengok sejarah Islam tentang kehebatan
masa lalu Islam selama berabad-abad dan menjadi
awal kebangkitan dunia pengetahuan Islam masa
kini.

