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Daftar Isi

Salam Rimba……..
Alhamdulillahirabbil'alamiin, atas berkat dan rahmat Allah SWT,
buletin Bakti Rimba ini dapat hadir di hadapan sahabat semua, Sholawat
dan salam kami sampaikan kepada Rasullullah SAW. Alhamdulillah,
akhirnya terbit juga buletin yang selalu kita nanti-nantikan ini, setelah
kurang lebih 1 tahun tidak mengunjungi pembaca, kini kami kembali hadir
untuk pembaca budiman Buletin Bakti Rimba, setelah sebelumnya hanya
berupa wacana. Kami sadar dengan sepenuhnya bahwa Buletin Bakti
Rimba ini, masih terlalu jauh dari memuaskan. Namun kami akan selalu
terus menerus berusaha agar buletin ini selalu tampil optimal, baik ﬁsik
maupun materi.
Pada edisi buletin ini, kami memaparkan pesona ecoprint sebagai
produk lokal ramah lingkungan, beberapa catatan hikmah dalam menggali
kembali konsep religio magis bagi kelestarian hutan serta kami juga
berusaha menyentuh sanubari kita semua sebagai PNS melalui tulisan
menarik “Menjadi PNS Pengabdian atau Pekerjaan”. Selain itu terdapat
ulasan singkat dari acara pelepasliaran 32 ekor Monyet Ekor Panjang ke
Suakamargasatwa (SM) Pulau Nusa Barong Jember dan Karya Tulis Ilmiah
Pemenang Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Kategori Masyarakat Umum
serta Kategori Mahasiswa. Kami berharap semoga buletin ini dapat
menggugah sahabat untuk lebih aktif memajukan buletin Bakti Rimba
tercinta ini.
Akhir kata, kami menyadari masih ada kekurangan dari buletin ini,
segala kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan senang
hati. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan para pihak dan tim
redaksi yang telah membantu kelancaran dari persiapan hingga
pendistribusiannya. Semoga ini menjadi awal penerbitan yang baik dan
berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi para pembaca
yang budiman.
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MENJADI PNS
'PENGABDIAN' ATAU 'PEKERJAAN'?
(Tulisan yang sama, yang dikirim ke surel mediabkdjatim@gmail.com)

S

ebelum menentukan, mari Kita telisik terlebih
dahulu apa itu 'Pengabdian' dan apa itu 'Pekerjaan'.
Keduanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah sama-sama kata benda, namun beda
sumber atau asal muasalnya.
Yang pertama, 'Pengabdian'. 'Pengabdian' kata
dasarnya adalah 'abdi'. Kata 'abdi' merupakan serapan
dari Bahasa Arab, 'abd' yang artinya bawahan, pelayan,
budak, hamba, atau penyembah. Selaras dengan
pengertian menurut KBBI, yakni:
1. (n / noun / kata benda) orang bawahan; pelayan;
hamba.
2. (n) budak tebusan.
3. (n) orang yang bekerja pada raja atau pemerintah.
Secara umum dan luas 'abdi' diterjemahkan
sebagai 'hamba'. 'Abdi' dalam Bahasa Arab merupakan
kata yang terdiri dari 3 huruf, yakni 'ain, ba, dal. Padanan
katanya seperti kata 'ibadat' ('ain, ba, dal ditambah ta).
Kata subyeknya 'abd' dan kata obyeknya 'ibadat'.
Menurut KBBI ibadah atau ibadat (n) adalah perbuatan
untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT yang didasari
ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi
larangan-Nya. 'Pengabdian' menurut KBBI berarti (n)
proses, cara, perbuatan mengabdi atau mengabdikan.
'Pengabdian' dan 'ibadah' sangat identik.
Yang kedua, 'Pekerjaan'. 'Pekerjaan' kata
dasarnya adalah 'kerja'. Kata 'kerja' merupakan Bahasa
Indonesia yang deﬁnisinya menurut KBBI adalah:
1. (n) kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan
(diperbuat).
2. (n) sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah;
mata pencaharian.
3. (n) perayaan yang berhubungan dengan perkawinan,
khitanan, dan sebagainya; pesta perjamuan:
4. (n) cak pekerjaan.
5. (v / verb / kata kerja) cak bekerja.

Sedangkan 'Pekerjaan', menurut KBBI, artinya:
1. (n) barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan,
dsb); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan.
2. (n) pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan;
sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.
3. (n) hal bekerjanya sesuatu.
Secara umum dan dalam konteks ini, 'Pekerjaan'
diartikan sebagai pencaharian, sesuatu yang dilakukan
untuk mendapatkan nafkah atau pokok penghidupan.
Personalitas manusia menuntunnya pada
positioning bahwa dirinya adalah seorang pemimpin
namun sekaligus juga seorang hamba. Tugas dan
kewajiban seorang hamba adalah mengabdi dan
beribadah kepada Tuannya. Pengabdian yang paling
mendasar dan yang melingkupi segala jenis pengabdian
adalah pengabdian kepada Sang Maha Pencipta.
Kemudian pengabdian pada ranah keluarga (Orang Tua)
dan sampai akhirnya pada tingkatan pengabdian
terhadap konstitusi negara.
Mengabdi itu ya beribadah. Dan sesungguhkan
tidak boleh ada aktiﬁtas manusia di muka bumi ini yang
tidak ibadah karena Allah sendiri telah menetapkan
formulasi yang jelas dan tegas, melalui ﬁrman-Nya: “Dan
Tidaklah Aku Ciptakan Jin dan Manusia Kecuali untuk
Beribadah”. Dari rumusan Tuhan ini Kita bisa resapi dan
renungi bahwa sejatinya K ita tidak diber ik an
kemungkinan lain dalam setiap aktivitas kemanusiaan
Kita, di setiap detik, menit, jam dan harinya yang itu tidak
diorientasikan untuk ibadah. Sederhananya, Kita
diciptakan ya hanya untuk beribadah kepada Yang
Mbikin Kita.
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Bagaimana caranya? Awalilah dengan Niat
terbaik untuk beribadah, lillahi ta'ala. Selanjutnya
lakukan segala macam aktivitas dan kegiatan yang kirakira diterima Allah. Jangan sampai Kita melakukan
aktivitas dan kegiatan yang tidak sejalan dengan aturan
Allah. Begitu ada aktivitas manusia yang bertentangan
dengan syariat Allah ataupun mencederai norma dan
akhlak kemanusiaan maka dapat diyakini dan dipastikan
tidak terdapat kandungan ibadah di dalamnya.
Ibadahnya seorang PNS bisa dengan bentuk
pelayanan kepada masyarakat yang baik, adil, tulus, dan
pastinya jauh dari praktik-praktik KKN. Bisa juga
dirupakan dengan perumusan kebijakan yang adil serta
berorientasi pada upaya peningkatan harkat, derajat dan
martabat bangsa serta perlindungan terhadap rakyat
jelata. Kita bisa mengabdi sekaligus beribadah melalui
peran Kita sebagai PNS sepanjang tujuan atau orientasi
Kita adalah Allah. Kalau tujuan akhirnya adalah Allah
maka Insyaallah yang akan muncul adalah kebaikan,
kebijaksanaan dan kemaslahatan umat.
Dari uraian di atas, Kita sudah mulai bisa ambil
saripatinya. 'Pengabdian' ranahnya luas, lebih luas dari
sekedar 'Pekerjaan'. 'Pekerjaan' hanya terkait dengan
aktivitas dan pencapaian pribadi individu serta sedikit
dengan individu yang lain, sedangkan 'Pengabdian'
terikat dengan banyak individu diluar diri pribadi
seseorang. 'Pengabdian' bertalian kuat dengan
tanggungjawab sosial dan tanggungjawab
kemakhlukan manusia dengan Tuhannya. Istilah
kerennya habluminannas dan habluminallah-nya dapet.
So, menjadi PNS itu 'Pengabdian' atau
'Pekerjaan', fokusnya bukan pada PNS-nya sebagai
sebuah obyek yang dikenai predikat 'Pengabdian' atau
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'Pekerjaan', namun lebih kepada bagaimana cara melihat
dan menyikapi menjadi PNS itu sendiri. PNS itu apa,
posisinya dalam kehidupan disebelah mana dan
bagaimana menjalaninya itu yang akan menentukan
apakah menjadi PNS itu sebagai bentuk 'Pengabdian'
a t a u h a ny a s e b u a h ' Pe k e r j a a n '. G a m p a n g ny a
'Pengabdian' atau 'Pekerjaan' pemaknaannya tidak
sebatas pada kata itu sendiri tapi lebih pada cara
pandang terhadap kata itu. Maka, untuk dapat
mengaplikasikan cara pandang yang meluas dan
mendalam tentang fungsionalitas dan posisi nilai PNS
adalah penting untuk menciptakan sebuah sistem dan
budaya kerja yang mampu mengakomodasi nilai-nilai
kejujuran, akal sehat, obyektiﬁtas dan memberikan
keadilan bagi semua pihak, mulai dari pucuk pimpinan
sampai kepada pelaksana yang paling bawah.
PNS itu ya sebuah 'Pekerjaan' tapi akan naik level
kualitasnya menjadi 'Pengabdian' ketika diberikan energi
spiritual dalam menjalaninya. Dengan manjadikan kePNS-an Kita sebagai bentuk 'Pengabdian' maka Kita telah
merohanikan, mengakhiratkan bahkan mengabadikan
segala aktivitas atau 'Pekerjaan' Kita yang sebelumnya
hanya bernilai dunia dan bersifat sementara.
Mudah-mudahan Kita sekalian mampu untuk
menjadikan predikat Kita sebagai PNS tidak hanya
sebagai sebuah 'Pekerjaan' namun lebih menjadi sebuah
'Pengabdian' sekaligus bentuk ibadah terbaik Kita
sebagai hamba yang Kita persembahkan kepada Sang
Pencipta Kehidupan ini. Aammiin.

MEI 2019
R. FIRELY DWI PRILADENTA SP.
ASN DINAS KEHUTANAN PROV. JATIM

MENGENAL PESONA ECOPRINT
SEBAGAI PRODUK LOKAL
RAMAH LINGKUNGAN
Oleh : Nur Fadhilah Syahrawi, S.Hut
Penyuluh Kehutanan Muda CDK Wilayah Sumenep

Apa sih ecoprint itu?
Ecoprint merupakan salah satu teknik membuat
batik atau memberi pola pada Kain dengan
menggunakan bahan alami.
Apa beda batik dan ecoprint?
UNESCO mengukuhkan batik menjadi milik
Indonesia sebagai warisan budaya pada tanggal 2
Oktober 2009 sehingga tanggal 2 Oktober diperingati
sebagai Hari Batik di Indonesia. Sejak pengukuhan ini,
batik mulai berkembang pesat di seluruh Indonesia. Batik
diminati oleh semua semua kalangan dengan ciri khas
yang berbeda- beda tiap daerah.
Musman dan Arini, (2011) dalam Riadi, Muchlisin
(2019) menjelaskan bahwa berdasarkan etimologi dan
terminologinya, istilah batik berasal dari bahasa Jawa
yang merupakan rangkaian dari kata "mbat" yang artinya
ngembat atau melempar berkali-kali dan "tik" yang
artinya titik. Jadi, membatik artinya melempar titik
berkali-kali pada Kain. Ada pula yang mengatakan bahwa
kata batik berasal dari kata "amba" yang berarti Kain yang
lebar dan kata titik. Artinya batik merupakan titik-titik
yang digambar pada media Kain yang lebar sedemikian
sehingga menghasilk an pola-pola yang indah.
Sedangkan menurut Endik (1986), batik merupakan
suatu seni dan cara menghias Kain dengan penutup lilin
untuk membentuk corak hiasannya, membentuk sebuah
bidang pewarnaan, sedang warna itu sendiri dicelup
dengan memakai zat warna bisa.
Menurut Lisbijanto (2013) dalam Riadi,
Muchlisin (2019) adapun jenis – jenis batik berdasarkan
teknik pembuatan batik, terdapat empat jenis batik yaitu
sebagai berikut :
a. Batik Tulis
Batik tulis adalah batik yang dibuat secara manual
menggunakan tangan dengan alat bantu canting
untuk menerakan malam pada corak batik.
b. Batik Cap
Batik cap adalah batik yang dibuat dengan
menggunakan cap atau semacam stempel motif
batik yang terbuat dari tembaga. Cap digunakan
untuk menggantikan fungsi canting sehingga dapat
mempersingkat waktu pembuatan.
c. Batik kombinasi cap dan tulis
Batik Kombinasi (Tulis dan Cap) adalah batik yang

dibuat dalam rangka mengurangi kelemahankelemahan yang terdapat pada produk batik cap,
seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat
dihasilkan dengan tangan.
d. Batik Printing
Batik printing disebut juga dengan batik sablon,
karena proses pembatikan jenis batik ini sangant
mirip dengan proses penyablonan. Motif batik telah
dibuat dan desain diprint di atas alat oﬀset/sablon.
Ecoprint tidak dapat dikatakan batik melainkan
termasuk dalam kategori ragam kreasi Kain bermotif
dedaunan dan warna alam. Filosoﬁ membatik adalah
gambar, titik, dan pakai malam sedangkan ecoprint lebih
pada menempel dan memukul bahan.
Apa saja pesona dari batik ecoprint ?
Pa ra p e gi a t d a n p e ra j i n s a a t i n i te r u s
mengusung konsep pembuatan Kain batik yang
sustainable atau lebih ramah lingkungan.
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Adapun beberapa pesona atau keunggulan ecoprint
ialah :
A. Motif unik
Motif yang dimiliki tergolong unik karena tidak
bisa diulang. Motif dari alam yang digunakan di satu
tempat dan di tempat lain akan berbeda. Bahkan dua
sisi daun yang digunakan pun tidak bisa sama. Nilai
estetika tiap produk tidak akan sama. Hal ini dapat
menjadi daya tarik tersendiri dan membuat produk
tersebut lebih eksklusif.
B. Pewarnaan Alami
Bahan alami yang dimaksud terbuat dari tanaman
baik berupa batang, daun maupun buah yang
mengandung tanin. Jenis daun yang cocok digunakan
untuk teknik ecoprint adalah yang berbentuk agak
pipih, sedikit tebal dan mempunyai kandungan air
cukup banyak.
Bahan alami yang sering digunakan diantaranya :
§ Tabebuya (Handroanthus chrysotrichus)
§ Jati (Tectona grandis)
§ Ketapang (Terminalia catappa)
§ Jarak (Ricinus communis)
§ Kayu Afrika
§ Pakis – pakisan
§ Jenitri (Elaeocarpus ganitrus)
§ Cemara (Casuarina equisetifolia)
§ Mangsi
§ Kayu Lanang (Oroxylum indicum)
§ Daun kayu putih
Sedangkan, zat warna alami (ZWA) tumbuhan
didapat dari kayu tingi, Jolawe, Indigofera dan secang.
Kayu tingi dapat menghasilkan warna coklat
kemerahan, Jolawe menghasilkan warna kuning,
indigofera menghasilkan warna nila, dan secang
menghasilkan warna kemerahan.Tanaman tersebut
diekstrak bagian akar, batang, daun, biji dan bunganya
kemudian digunakan menjadi bahan pewarna Kain.
Hasil pewarnaan lebih soft, natural dan indah.

Ø TEKNIK KUKUS (STEAM)

C. Proses Sederhana
Dalam membuat batik ecoprint ada dua teknik
yang dilakukan yaitu teknik kukus (steam) dan pukul
(pounding). Sebelum melalui proses pewarnaan perlu
dilakukan treatment pada Kain dan bahan pewarna.
Treatment pada Kain disebut mordan. Mordan
adalah proses merebus Kain menggunakan bahan
zat/mineral tertentu ( tawas dan soda abu, zat tanin,
serta protein). Zat tanin dapat diperoleh dari gambir
atau akasia. Proses mordan ini akan membuka serat
Kain sehingga warna dapat terserap dengan baik.
Caranya yaitu dengan mendidihkan larutan tawas
sebanyak 80 gram dan 30 gram soda api di 5 liter air
untuk 2 potong Kain, rebus Kain selama 1 jam
kemudian diamkan selama 24 jam dan tiriskan. Resep
tersebut biasa digunakan oleh Batik Art Jawara
Pamekasan.
Persiapan kedua, treatment pada bahan pewarna.
Caranya yaitu dengan merendam bahan berupa daun,
ranting, dan buah dalam larutan cuka (dengan
perbandingan 1 kg cuka : 10 liter air) selama 1 – 2 jam
sebelum digunakan kemudian tiriskan.

Proses treatment bahan pewarna
Foto: Batik Art Jawara

Yuk, simak langkah-langkah membuat batik dengan teknik basah di bawah ini.
Keterangan :
1. Menyiapkan Alat dan Bahan.
2. Bentangkan Kain di atas plastik.
3. Celupkan Kain ke Pewarna.
4. Pemotifan.
5. Gulunglah Kain
6. Lipatlah hingga berukuran kecil.
7. Kain Diikat
8. Kain dikukus
9. Kain dianginkan
10. Kain di ﬁksasi.
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1. Menyiapkan Alat dan Bahan
Siapkanlah Kain dan pewarna (tingi atau jolawe)
serta daun yang akan dijadikan motif. Kemudian
cucilah daun hingga bersih.
2. Bentangkan Kain di atas plastik
Pilihlah Kain yang biasa digunakan untuk batik seperti
Kain katun, kanvas, sutera, mori, dan sebagainya.
Untuk hasil maksimal, pilihlah Kain berwarna putih.
3. Celupkan Kain ke Pewarna
Celupkan Kain pada ZWA yang dipilih. Untuk warna
coklat gunakan pewarna tingi (ceriops tagal),
sedangkan untuk warna kuning bisa menggunakan
pewarna jolawe (Terminalia bellirica).
4. Pemotifan
Tatalah daun sesuai dengan motif yang diinginkan,
posisi tulang daun menghadap Kain, atau dapat
menggunakan teknik mirror.
5. Gulunglah Kain
Gulunglah/lipatlah Kain beserta plastik pelapisnya.
6. Lipatlah hingga berukuran kecil
Untuk ukuran lipatan relatif sesuai dengan keinginan
dan disesuaikan juga dengan ukuran Kain. Bisa
memanjang ataupun seukuran nagasari 15 cm x 10
cm.
7. Kain Diikat
Ikatlah Kain yang sudah dilipat agar tidak mudah
lepas pada saat dikukus.

Ø

CARA DIPUKUL (Pounding)

1.

Siapkan Alat dan Bahan
Alat yang dibutuhkan adalah :
§ Botol kaca untuk mengetuk (bisa juga diganti
palu atau batu),
§ Kertas koran sebagai alas, dan
§ Ember.
Bahan yang dibutuhkan adalah :
§ Kain serat alami,
§ Daun-daunan dan bunga aneka warna,
§ Tawas/tunjung
Pilihlah daun dan bunga yang masih segar agar
airnya mudah keluar.

2.

Siapkan Kain dan Daun
Mula-mula, gunakan kertas koran sebagai alas agar
lantai tidak kotor, kemudian Kain digelar di atasnya.
Letakkan daun yang kamu pilih di atas Kain. Posisi
yang disarankan adalah tulang daun (bagian bawah
daun) bersentuhan dengan Kain.
Jika ingin memunculkan efek cermin, maka lipat
Kain menutupi daun. Pola akan tambah pada
bagian Kain di bawah daun dan di atas daun.
Namun, apabila hanya ingin di satu sisi, gunakan
potongan Kain lain untuk menutupi daun sebelum
diketuk agar pola terbentuk dengan baik.

8. Kain dikukus
Kukuslah Kain selama kurang lebih 2 jam dengan
kadar api normal.
9. Kain dianginkan
Usai dikukus, Kain hendaknya di keluarkan, dibuka
plastik dan ikatannya dan dianginkan agar cepat
dingin.
10. Kain di ﬁksasi.
Fiksasi dapat menggunakan tawas, kapur, atau
tunjung. Fiksasi air tawas untuk dapat menghasilkan
warna agak terang dan air tunjung untuk warna agak
gelap. Caranya dengan merendam Kain selama 10 – 30
menit. Tujuan dari ﬁksasi adalah agar warna tidak
luntur pada saat di cuci.

3.

Ketuk Daun
Tahap selanjutnya adalah mengetuk daun.
Perhatikan ketukan sampai air pada daun keluar
dan membentuk pola serupa bentuk daun. Ketuk
secara teratur sampai seluruh bagian daun
mengeluarkan air. Semakin rata ketukan dan
semakin ditekan, maka warna yang dihasilkan akan
semakin baik. Setelah satu daun sudah jadi, buka
kembali lipatan Kain. Lakukan berulang kali sampai
seluruh pola daun dan Kain

Pada pola yang sudah selesai diketuk, daun dan
bunga bisa dilepas 15 menit setelah selesai diketuk.
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4. Diamkan Kain
Supaya warna benar-benar menyerap pada kain,
diamkan selama satu jam dengan kondisi seluruh
daun sudah dilepas. Hasil yang lebih baik dapat
diperoleh apabila kain didiamkan 1-3 hari.

A.

B.

6

Ramah Lingkungan
Pewarna alam sintetis dapat
menjadi penyebab
pencemaran air dan tanah. Hal
ini akan banyak menimbulkan
banyak penyakit kulit dan
penyakit lainnya. Bahan kimia
tersebut sulit di pecah
( d e g r a d a s i ) o l e h
mikroorganisme di
alam.
Sedangkan, Batik ecoprint
menggunakan pewarna alami
dari alam sehingga cenderung
aman bagi lingkungan. Dengan
menggunakan pewarna alami
pada Kain ecoprint kita telah
ikut berkontribusi dalam
kelestarian alam serta telah ikut
mengkampanyekan gaya
hidup back to nature.
Nilai ekonomi yang tinggi
Batik hasil ecoprint ini kini
menjadi trend dan laku di
pasaran. Dapat terlihat ketika
pameran, peminatnya cukup
tinggi baik Kain belum jadi
hingga bahan jadi. Produk
Lokal banyak yang mulai
bermunculan dengan
menggunakan brand masing –
masing. Kain ecoprint dapat
dikreasikan dalam bentuk
barang seperti baju, rok, tas,
kerudung, tas laptop, slingbag
maupun mukena.
Buletin
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5. Bilas Kain
Tahap selanjutnya adalah ﬁnalisasi dengan
membilas Kain. Kain dibilas pada air yang dicampur
tawas. Tidak perlu diperas, langsung dijemur.
Setelah kering, rendam lagi dengan air tawas
selama satu jam. Kemudian jemur.

Melihat pangsa pasar yang luas dan
margin keuntungan yang tinggi,
ecoprint dapat menjadi salah satu
pilihan usaha Kelompok Tani Hutan
(KTH) dalam peningkatan
kesejahteraan keluarganya. Selain
menghasilkan proﬁt sekaligus dapat
membantu mengurangi dampak
pencemaran lingkungan. Sekali
dayung, dua .. tiga.. pulau
terlampaui. Salam Rimbawan (ink)

Kerudung ecoprint Batik Art Jawara
Harganya juga fantastis,
Margin keuntungan yang dapat
diraih kurang lebih sekitar 75.000
hingga 200.000 per kain. Harga
bervariasi tergantung bahan dasar
dan ukuran yakni berkisar antara Rp
100.000 hingga Rp 400.000. Bahkan,
harga Kain batik eco-print semi sutra
ukuran 2 x 2 meter bisa mencapai
harga 1,2 juta rupiah di Jakarta.
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MENGGALI KEMBALI KONSEP RELIGIO MAGIS
BAGI KELESTARIAN HUTAN
Penulis : Lambang Raspriyo Aji
(Expert Pelaporan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur)

P

ada konsep masyarakat jawa
zaman dahulu hutan
digambarkan sebagai tempat
yang gelap, mengerikan, tidak ada
orang di dalamnya alias hampa/ alas
gung lewang-lewung. Dalam cerita
wayang, hutan adalah tempat para
raksasa-raksasa jahat buto yang siap
mengganggu apabila ada orang
yang memasuki kawasan tersebut.
Namun di dalam hutan Rimba
Palasara itu sendiri sebenarnya
terdapat air kehidupan, hal ini
diceritakan dalam Serat Dewa Ruci
yang mana ketika Bima menanyakan
kepada Pendeta Durna letak dari air
kehidupan, Pendeta Durna
menunjukkan air kehidupan itu
terletak di tengah-tengah rimba
Palasara. Bahkan sampai dengan
saat ini di tengah–tengah kemajuan
dan modernisasi, kepercayaan
tersebut masih menarik pula untuk
dinikmati, contohnya Televisi swasta
di dalam negeri pernah mengulas
sampai tuntas mengenai kekuatan
magis Alas Purwo Banyuwangi yang
konon kabarnya merupakan pusat
kerajaan jin dari seluruh dunia.
(Sumber : On The Spot Trans 7
tentang 7 Kerajaan Gaib). Ini artinya
bahwa hutan secara konsep magis
sebenarnya tidak boleh banyak
dijamah, dieksploitasi besar-besaran
tetapi keberadaannya harus dijaga
karena di dalam hutan itu sendiri
s e b e n a r ny a t e r d a p a t s u m b e r
kehidupan.

Menurut (Rianse 2010 : 209)
Sejak zaman dahulu, masyarakat
tidak hanya melihat hutan sebagai
sumber daya potensial saja,
melainkan memang merupakan
sumber pangan, obat- obatan,
energi, sandang dan sekaligus
tempat tinggal mereka. Bahkan ada
sebagian masyarakat tradisional
yang meyakini bahwa hutan
memiliki nilai spiritual, yakni percaya
bahwa hutan atau komponen biotik
dan abiotik yang ada di dalamnya
sebagai obyek yang memilik i
kekuatan dan atau pesan
supranatural yang mereka patuhi.
Di beberapa daerah konsep
sebuah hutan yang didalamnya ada
mata air, petirtaan, pohon besar,
punden dsb ada yang masih
dianggap keramat sampai dengan
saat ini. Hal ini ditunjukkan ada
upacara-upacara tertentu yang
dilakukan di tempat-tempat yang
dikeramatkan dengan selametan
atau ruwatan bahk an diser tai
larangan–larangan bila mendekati
tempat tersebut misalnya. Memang
konsep religio-magis seperti di atas
berbau takhayul. Apalagi dalam era
modern saat ini, kepercayaankepercayaan seperti itu sudah mulai
m e m u d a r. N a m u n y a n g k i t a
butuhkan sebenarnya bukanlah
menghilangkan sama sekali
kepercayaan tersebut dengan
mengatakan hal ini tidak benar.

N a m u n d e n g a n c a r a
mereformulasikan nilai-nilai rasional
sebagaimana fungsi ekosistem
hutan saat ini.
Dalam kajian Antropologi
mengungkap hubungan kelestarian
hutan dengan konsep religio-magis.
Diantaranya tulisan Zulkikﬂi B Lubis
dari Universitas Sumatera Utara,
disebutkan kalau di dalam
masyarakat komunitas Angkola dan
Mandailing di Sumatera Utara
terdapat kepercayaan atau tata
kelakuan (mores) dalam setiap hutan
satu kesatuan tempat permukiman
penduduk dimana terdapat konsep
hutan larangan (haranganrarangan). Ada kepercayaan pribumi
bahwa tempat-tempat tertentu di
dalam kawasan hutan dihuni oleh
makhluk halus (begu) yang bisa
mengganggu manusia. Tempattempat seper ti itu dinamakan
naborgo-naborgo. Kepercayaan
demikian sebenarnya merupakan
suatu bentuk kearifan lokal bercorak
religio-magis yang fungsional untuk
menjaga kelestarian hutan. Dan
dalam kenyataannya walaupun
konsep di atas berbau takhayul,
namun bisa memagari hutan di
wilayah itu dari jamahan tangantangan manusia, dan hutan di
daerah tersebut terbukti lebih lestari
dibanding hutan-hutan yang lain di
wilayah Sumatera Utara.
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Dokumentasi Asper dan Mandor
RPH Sukosewu disamping
pohon jati keramat
Kemudian diungkapkan
lagi oleh Penelitian Pawennari
Hijang dari Universitas Hasanudin
bahwa pada masyarakat Kajang
Bulukumba Sulawesi Selatan
memiliki kepercayaan yang
dinamakan Patuntung yang di
dalamnya terdapat fungsi hutan
untuk ritual dan ekologis. Fungsi
ritual, hutan dipandang sebagai
sesuatu yang sakral dimana
masyarakat dilarang menebang
pohon dalam hutan, berburu satwa,
bahkan mencabuti rumputnya.
Konsep keyakinan ini dikaitkan
dengan sejarah keberadaan
manusia pertama (Tau Manurung)
yang turun dari langit ke bumi
melalui kawasan itu, demikian pula
ketika dia mengalami ascendensi
(naik kembali ke langit) melalui
hutan. Fungsi ekologis, yaitu
k e p e rc aya a n Pat u nt u n g ya n g
memandang hutan sebagai
pengatur tata air, menyebabkan
turunnya hujan dan timbulnya mata
air. Dan bila kita lihat hutan di sekitar
masyarakat suku Kajang Bulukumba
masih terjaga keperawanannya
(virgin forest) (Antropologi Indonesia
vol 29, No 3 2005).
Contoh yang lain pada
daerah tempat kami pernah
bertugas antara tahun 2013-2016, di
kawasan hutan Perum Perhutani
KPH Padangan juga ada
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kepercayaan religio-magis hutan
seperti diungkap penelitian di atas.
Yaitu di Dukuh Bacemledok Desa Turi
tepatnya di petak 31 RPH Sukosewu
BKPH Kaliaren Timur, dimana ada
t e m p a t y a n g d i b u a t
makam/kuburan oleh masyarakat
s e k i t a r. Te m p a t t e r s e b u t
dikeramatkan oleh masyarakat dan
pohon-pohon di dalam kuburan itu
tidak boleh ditebang karena akan
mendatangkan marabahaya bagi si
penebang atau istilahnya malati.
Dan nampak dari pandangan bahwa
hanya pohon – pohon di kuburan itu
yang bisa tumbuh sampai besar dan
tua, sedangkan pohon-pohon di
sekitarnya sudah tidak ada alias
gundul.
Dokumentasi di atas
nampak bahwa pohon jati yang
berusia tua itu dijaga oleh konsep
yang ada dalam masyarakat, bukan
oleh mandor atau personil
Perhutani. Karena bisa jadi apabila
tidak ada konsep dalam masyarakat
dukuh di situ mengenai malati,
pohon tersebut sudang hilang dari
dahulu, mengingat sangat tingginya
nilai ekonomis jati dan jauhnya
tempat dari jangkauan personil yang
ada.
Mitos hutan larangan pada
zaman dahulu menunjukkan bahwa
hutan tidak hanya berfungsi sebagai
ekosistem yang dipenuhi oleh
sumber daya alam yang memadai
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untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia, namun keberadaan hutan
juga merupakan simbol dari
keberadaan roh-roh gaib yang
menempati hutan larangan
tersebut. S ehingga penganut
kepercayaan ini berpikiran untuk
tidak sekehendaknya menjamah
hutan, agar kesucian serta
kesakrakalan hutan dapat terjaga
dengan baik. Karena roh-roh dalam
hutan akan memberi sanksi berupa
bencana jika keberadaan mereka
terusik. Namun seiring berjalannya
waktu, mitos-mitos mengenai hutan
l a r a n g a n i n i m u l a i p u d a r.
Pembukaan lahan hutan semakin
meningkat seiring dengan
kemajuan teknologi. Selain itu
meningkatnya kebutuhan konsumsi
manusia menyebabkan ekspolitasi
besar-besaran terhadap kekayaan
sumber daya alam (SDA) hutan tidak
terhindarkan. Manusia dengan
seenaknya menjamah hutan tanpa
memikirkan cara untuk
mengembalikan hutan pada kondisi
semula. Sehingga hal ini
menimbulkan kerusakan-kerusakan
hutan yang lambat laun dapat
membahayakan kehidupan manusia
i t u s e n d i r i . M e n gi n g at h u t a n
memiliki peran penting sebagai
paru-paru kehidupan dan
merupakan sumber plasma nutfah
di bumi

Konsep Religio – Magis
merupakan suatu bentuk kearifan
lokal dalam pengelolaan hutan yang
saat ini sudah menjadi barang yang
langka. Tetapi di abad ke-20 ini,
wacana tentang kearifan lokal yang
dikenal sebagai indigenous
knowledge itu telah mencuat ke
permukaan dan diakui sebagai
bagian penting dalam program
pembangunan ke depan.
Pengetahuan asli yang dimiliki suatu
komunitas, kata Chambers &
Richards (1995 :XIII) tidak lagi
dipandang sebagai takhayul
(superstition), tetapi telah
mengajarkan kita pada kerendahan
hati dan kebutuhan untuk belajar
dari suatu komunitas sebelum kita
mengajari mereka. Kearifan
lingkungan di masa lalu bukanlah
sesuatu yang turun dari langit,
melainkan hasil kreasi budaya dari
komunitas tempatan yang lahir
sebagai bentuk adaptasi mereka
terhadap kondisi lingkungan alam
dan lingkungan sosial yang eksis
pada masa itu.
Perpaduan antara
rasionalitas dan kearifan lokal

seperti konsep religio-magis dalam
masyarak at diharapk an dapat
mencegah rusaknya kawasan hutan.
Oleh karena itu perlu dilakukan
penguatan kembali konsep-konsep
kearifan lokal setempat dengan
kegiatan-kegiatan sebagai contoh
dengan membangkitkan kembali
tradisi-tradisi/ritual penghargaan
terhadap alam seperti sedekah
bumi, bersih desa, larung sesaji,
nyadran dan lain-lain dengan
menyisipinya bersama materimateri pentingnya perlindungan
hutan, kelestarian hutan. Mengajak
m a s ya ra k at u nt u k m e n gi n g at
kembali peran leluhur (ﬂash back)
terhadap alam sambil memberikan
pemahaman bahwa hutan bukanlah
milik generasi sekarang namun
merupakan titipan Sang Pencipta
untuk anak cucu kita. Dan kegiatankegiatan ini sebaiknya dilakukan
secara rutin dan tepat sasaran dalam
arti sasaran dan tujuannya kepada
masyarakat desa pinggiran hutan
yang sehari-hari bergelut dengan
kawasan hutan dan bukan pada
k halayak intelektual, birok rat
maupun akademisi. Selanjutnya

kegiatan ini adalah dalam upaya
penyelematan lingkungan yang
akan membawa dampak yang luas
bagi masyarakat, oleh karena itu
negara perlu hadir baik sebagai
fasilitator, penyelenggara, maupun
dari pengaturan regulasi
berjalannya kegiatan (Dukungan
Politik berupa payung kebijakan).
Proses penumbuhan
kearifan lokal baru berbasis
rasionalitas tentu memerlukan
dukungan politik berupa payung
kebijakan yang menjadi kerangka
acuan bersama bagi stakeholder.
Pay u n g k e b i j a k a n ya n g l e b i h
mengena adalah berupa Peraturan
Daerah. Adanya Peraturan Daerah
akan mendorong dan memberi
peluang kepada pemerintah daerah
untuk menata daerahnya dengan
memperhatikan karakteristik
budaya yang khas. Kalau kita semua
sepakat untuk menjadikan aspek
budaya sebagai suatu yang penting
dalam penataan sumber daya hutan,
niscaya konsep religio magis yang
dibungkus dengan kearifan lokal
yang pernah ada akan lebih mudah
dikembangkan kembali.
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Pelepasliaran 32 ekor Monyet Ekor Panjang ke
Suakamargasatwa (SM) Pulau Nusa Barong Jember

P

enanganan Konﬂik Monyet
Ekor Panjang terus dilakukan
sejak lama. Kerusakan habitat
serta perilaku manusia yang
menjadikan monyet ekor panjang
sebagai hewan peliharaan menjadi
sebab utama terjadinya konﬂik.
Sejak tahun 2018, Balai Besar KSDA
Jawa Timur bekerjasama dengan
para pihak mengintensifkan
penanganan konﬂik Monyet Ekor
panjang. Tercatat selama tahun
2018, sebanyak 25 ekor Monyet ekor
panjang diselamatkan dari konﬂik
baik yang disebabk an k arena
kerusakan habitat, monyet bekas
pemeliharaan atau bekas
per tunjukk an topeng monyet.
Sebagai penguatan hukum pada
bulan Oktober 2018, Balai Besar
KSDA Jawa Timur mendorong
terbitnya Surat Gubernur JawaTimur
Nomor : 522/368/022.3/2019
tanggal 8 Januari 2019 tentang
Pelarangan Pertunjukan Topeng
Monyet di Jawa Timur.

Ibu Indra Exploitasia Semiawan, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
(KKH) Ditjen KSDAE Kementerian LHK memberikan sambutan dan arahan
y a n g n a n t i ny a d i p a k a i u n t u k
pelepasliaran. Monyet-monyet yang
telah lolos dari pemeriksaan
kesehatan, selanjutnya direhabilitasi
di kandang rehabilitasi Forest City

Sebagai rangkaian dari
penanganan konﬂik Monyet Ekor
Panjang hasil konﬂik, sejak bulan
Agustus 2018, dilakukan tahapant a h a p a n p e l e p a s l i a ra n . B u l a n
Agustus 2018, dilakukan
pemeriksaan kesehatan tahap 1,
dilanjutkan tahap 2 pada bulan
September 2018 dan tahap 3 pada
Bulan November 2019. Tujuannya
agar monyet yang nantinya
dilepasliarkan dalam kondisi sehat,
sehingga tidak merusak habitat
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and Farm H.M Arum Sabil Jember.
Tujuannya agar terbentuk group
ideal (jantan alpha, betina alpha,
remaja dan anakan) serta
meningkatkan sifat liarnya.
Peserta dan undangan dari
Balai Besar KSDA Jawa Timur,
Rumah Sakit Hewan Provinsi
Jawa Barat, Pejabat Pemprov
Jawa Timur, Pemkab bersama
Forpimda Jember, Muspika
setempat, Tokoh Masyarakat
Jember, Pokmaswas Puger
d a n G u m u k m a s , Fo r u m
Komunikasi Kader Konservasi
Indonesia (FK3l) Korda
Jember serta Awak Media

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur dan
peserta undangan foto bersama dengan Monyet Ekor Panjang (di dalam kotak aluminium)
sebelum monyet dibawa menyeberang ke SM Pulau Nusa Barung
Penentuan lokasi
pelepasliaran yang tepat menjadi
faktor keberhasilan program
pelepasliaran Monyet Ekor Panjang.
Dari beberapa lokasi yang disurvey,
Suaka Margasatwa Pulau Nusa
Barung dinilai paling cocok sebagai
lokasi pelepasliaran. berdasarkan
Survey habitat yang dilaksanakan
pada bulan Oktober 2018 di
Suakamargasawata Pulau Nusa
Barung, Blok Jeruk-Ketapang, Blok
Pasir Panjang dan Blok Jambok
merupakan habitat yang cocok
untuk pelepasliaran Monyet Ekor
Panjang dikarenakan banyaknya
sumber pakan yang terdiri 33 famii
dari 59 jenis pohon diantaranya
merupak an jenis Ficus yang
merupak an pohon kunci bagi
primata ataupun satwa lain,
tersedianya sumber air tawar, jauh
dari pemukiman masyarakat, di blok
te r s e b u t t i d a k d i te m u k a n ny a
Monyet local.
Untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat terkait
dengan penanganan konﬂik monyet
ekor panjang, pada tanggal 8
Februari 2019, dilakukan sosialisasi
penangaanan konﬂik Monyet Ekor
panjang kepada para pihak di
Kabupaten Jember. Kegiatan ini
dilaksanakan di Forest City and Farm
H.M Arum Sabil Jember. Hadir dalam

kegiatan tersebut JAAN, Kapolres
Jember, Bapak Arum Sabil (Tokoh
Masyarakat Jember) dan para pihak
di Kabupaten Jember yang concern
ter hadap penanganan konﬂik
Monyet Ekor Panjang.
Sebagai puncak dari
tahapan pelepasliaran, dilakukan
pelepasliaran Monyet ekor panjang
sebanyak 31 ekor. Sebanyak 13 ekor
merupakan hasil rehabilitasi dari
kandang rehabilitasi Forest City and
Farm H.M Arum Sabil Jember serta
18 ekor merupakan hasil rehabilitasi
dari rumah sakit hewan Cikole, Jawa
Barat. Kegiatan pelepasliaran
dilakukan pada tanggal 20 Maret
2018 sebanyak 13 ekor dan pada

tanggal 25 Maret 2019 sebanyak 18
ekor.
Kegiatan ini merupakan
hasil kolaborasi para pihak yang
concern terhadap penanganan
konﬂik monyet ekor panjang, Balai
Besar KSDA JawaTimur, Balai Besar
KSDA Jawa Barat, JAAN, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, Pemerintah
Kabupaten Jember, Bapak Arum
Sabil, dan para pihak yang tidak
dapat disebutkan satu per satu.
Semoga dengan kegiatan
pelepasliaran ini dapat menjadi
momentum untuk bersama-sama
melakukan pengendalian konﬂik
monyet ekor panjang.

Monyet Ekor Panjang (di dalam kotak aluminium) dibawa
menyeberang ke SM Pulau Nusa Barung dengan perahu
Buletin

BAKTI
RIMBA
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Edisi 1/Tahun VIII/2019

11

Juara I Kategori Masyarakat Umum
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019

Model Pengembangan Hutan Bambu Desa Sumbermujur
Lumajang sebagai Ekowisata Museum Bambu Pertama di
Indonesia Melalui Penerapan Blue Ocean Strategy
Oleh: Indra Mahardika
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keberadaan tanaman bambu
sudah sangat lekat dengan
kehidupan masyarakat di negara
tropis seperti di Indonesia. Ini
d i k a re n a k a n t a n a m a n b a m b u
identik sebagai tanaman yang
berfungsi untuk menjaga debit dan
kualitas air, sebagai rumah bagi
fauna seperti burung dan kelelawar,
serta adanya nilai manfaat untuk
mendukung aktivitas manusia.
Bambu sendiri merupakan tanaman
monokotil yang masih dalam famili
Gramineae dan sub famili
Bambosoideae dimana
pertumbuhannya telah tersebar di
Indonesia (Wiyono, 2012 dalam
Prajaka, dkk, 2017). Sejak dahulu
masyarakat Indonesia telah
memanfaatkan bambu sebagai
bagian dari bahan bangunan, alat
kesenian, kerajinan anyaman, sarana
upacara.
Seiring waktu keberadaan
hutan bambu tidak lagi terfokus
sebagai lahan konservasi namun
juga mulai dikembangkan sebagai
destinasi wisata (Nawangsih.2017).
Keberadaan hutan bambu
Arashiyama di Kyoto, Jepang; hutan
bambu Keputih di Surabaya;
ataupun hutan bambu Boon Pring di
Kabupaten Malang adalah sebagian
contoh pengelolaan hutan bambu
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yang berhasil menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan. Secara
khusus hutan bambu Arashiyama di
Jepang telah menjadi ikon wisata
tersendiri dan menjadi wisata alam
populer yang telah berhasil menarik
28,7 juta wisatawan berkunjung di
Tahun 2017. Bahkan target jumlah
kunjungan wisatawan di tahun 2020
akan melebihi 30 juta wisatawan
(Walter Sim dalam Situs Straits Times,
2018).
Di Indonesia khususnya Jawa
Timur memiliki potensi besar dalam
mengembangkan ekowisata hutan
bambu. Ini didasari bahwa hasil
penelitian Alamendah (2011)
menjelaskan bahwa dari 1.250 jenis
spesies bambu di dunia ternyata 159
jenis dapat ditemukan di Indonesia
serta 88 jenis diantaranya tumbuh
sebagai tanaman endemik
Indonesia (Mayasari dan Suryawan,
2012:140). Salah satu area potensi
dalam pengembangan destinasi
wisata alam hutan bambu terletak di
Desa Sumbermujur, Kecamatan
Candipuro, Kabupaten Lumajang.
Berdasarkan hasil survei lokasi
terlihat bahwa terdapat beberapa
potensi pengembangan hutan
bambu Desa Sumbermujur sebagai
ikon ekowisata populer di Jawa
Timur seperti : 1) terletak di kaki
Gunung Semeru yang masih dalam
k awasan Cagar Biosfer Bromo
Tengger Semeru dengan luas hutan
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bambu 14 hektar; 2) Akses jalan yang
mudah dan kondisi baik; 3) Tanaman
bambu masih asri dan terawat; 4)
Kelompok masyarakat telah
terbentuk dan berpartisipasi dalam
pengelolaan fasilitas hutan bambu;
serta 5) Satwa seperti monyet ekor
panjang (Macaca fascicularis) dan
kalong (Pteropus vampirus) masih
mudah ditemukan di kawasan ini.
Ironisnya masih ada 2 (dua)
tantangan besar yang perlu
diperhatikan dalam pengembangan
hutan bambu di Desa Sumbermujur
agar dapat menjadi destinasi
ekowisata yang populer dan
berkelanjutan. Tantangan pertama
dari sisi penataan hutan bambu. Saat
ini penataan hutan bambu masih
belum terkonsep dan kurang rapih.
Terlihat dimana banyak terdapat
sampah dedaunan dan makanan di
areal hutan yang mengganggu
kenyamanan pengunjung, tanaman
bambu kurang tertata dengan baik
ser ta k urangnya pemantauan
terhadap interaksi antara
pengunjung dengan satwa
sehingga masih ada pengunjung
yang mengganggu aktivitas kera
ataupun sebaliknya. Tantangan
kedua adalah belum adanya sisi
branding khusus yang melekat pada
hutan bambu di Sumbermujur yang
membuat wisatawan antusias untuk
berkunjung.

Saat ini manajemen pengelola
wisata pemerintah ataupun swasta
telah berlomba menciptakan
strategi khusus untuk menarik minat
wisatawan seper ti menggagas
branding wisata. Contoh yang dapat
diamati seperti Batu Night
Spectacular yang menawarkan
wahana permainan di malam hari;
Kawah Ijen yang menawark an
fenomena api biru; Batu Secret Zoo
dengan model kebun binatang
modern dalam ruangan. Ketiganya
memiliki daya tarik tersendiri yang
susah didapatkan di daerah wisata
lainnya sehingga wisatawan rela
datang ketempat tersebut.
Penulis menilai bahwa dua
tantangan tersebut dapat diatasi
dengan mengoptimalisasi potensi
hutan bambu Desa Sumbermujur
agar tidak hanya menawarkan dari
sisi keindahan alam namun juga
memberikan sisi edukasi dan atraksi
yang berkesan serta menarik bagi
wisatawan. Salah satu langkah yang
dapat dilakukan adalah dengan
menciptakan museum lingkungan
berkonsep bambu per tama di
Indonesia. Langkah ini tidak terlepas
sebagai bagian inovasi menciptakan
daya tarik wisata khusus agar
mampu bersaing dengan ekowisata.
Profesor W Chan Kim asal
Korea (2003) memaparkan bahwa
untuk menang dalam kompetisi
adalah dengan menciptakan
peluang atau pasar baru yang belum
dipenuhi oleh persaingan yang
ketat. Strategi ini lebih dengan istilah
Blue Ocean Strategy dimana
menuntut kita untuk menciptakan
inovasi baru sehingga orang lain
akan mencari kita karena perbedaan

dan keunikan tersebut. Tentu saja
dalam dunia pariwisata, strategi ini
penting agar pengunjung
menyadari bahwa destinasi yang
dituju sangat pantas untuk
dikunjungi dan tidak semua
destinasi wisata menawarkan hal
yang sama.
Berdasarkan uraian
tersebut penulis menggagas solusi
pengembangan ekowisata House of
Pethuk Semeru sebagai model
pengembangan hutan bambu
desa Sumbermujur Lumajang
sebagai model ekowisata
museum bambu pertama di
Indonesia melalui penerapan Blue
Ocean Strategy. Ini dilandaskan
pada potensi alam, peran
masyarakat serta strategi branding
untuk menggagas House of Pethuk
sebagai kawasan ekowisata yang
tidak hanya menawarkan dari sisi
keindahan alam namun juga ada sisi
edukasi seputar tanaman bambu
pertama di Indonesia maupun Jawa
Timur khususnya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
diatas maka rumusan masalah yang
diangkat dalam tulisan ini yaitu
bagaimana House of Pethuk Semeru
dapat digagas sebagai model
pengembangan hutan bambu desa
Sumbermujur Lumajang sebagai
model ekowisata museum bambu
per tama di I ndonesia melalui
penerapan Blue Ocean Strategy?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini
adalah untuk memaparkan konsep
pengembangan House of Pethuk

Semeru sebagai model
pengembangan hutan bambu desa
Sumbermujur Lumajang sebagai
model ekowisata museum bambu
per tama di I ndonesia melalui
penerapan Blue Ocean Strategy.
1.4 Manfaat Penulisan
Melalui tulisan ini diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi
berbagai pihak, diantaranya :
a. Bagi Penulis diharapkan dapat
memberikan kontribusi gagasan
dalam pengembangan konsep
p e r p a d u a n e k ow i s a t a d a n
museum bambu pertama di
Indonesia melalui House of
Pethuk di hutan bambu Desa
S u m b e r m u j u r, K e c a m a t a n
Candipuro, Kabupaten
Lumajang.
b. Bagi pengelola, pemerintah
maupun instansi terkait
diharapk an dapat menjadi
acuan dalam pembuatan
kebijakan dalam pengelolaan
hutan bambu Desa
S u m b e r m u j u r, K e c a m a t a n
Candipuro, Kabupaten
Lumajang tidak hanya sebagai
kawasan konservasi dan
destinasi wisata semata namun
juga sebagai sarana edukasi
kepada pengunjung terkait
tanaman bambu.
c. Bagi masyarakat diharapkan
dapat menjadi sumber informasi
dan acuan dalam pengelolaan
hutan bambu agar dapat
memiliki daya tarik wisata serta
meningkatkan kesadaran
tentang kelestarian tanaman
bambu.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN KONDISI SAAT INI
2.1 Ekowisata Berkelanjutan
Istilah ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh
Hector Ceballos dan Lascurain (2002) yang
mendeﬁnisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan yang
bertanggungjawab terhadap lingkungan alami yang
mendukung aktivitas konservasi dan peningkatan
kesejahteraan penduduk lokal (Esperiana, 2009:30).
Deﬁnisi lainnya juga dipaparkan oleh Australian National
Ecotourism Strategy (ANES) yang menyatakan bahwa
ekowisata sebagai wisata berbasis alam yang berkaitan
dengan pendidikan dan pemahaman lingkungan alam
ser ta dikelola dengan beracuan pada pr insip
berkelanjutan (Esperiana, 2009:31). Disini ada penekanan
istilah prinsip berkelanjutan dikarenakan
pengembangan wisata dituntut untuk dapat
memberikan kebermanfaatan jangka panjang baik bagi
kelestarian alam maupun penduduk lokal.
Sastrayuda (2010) dalam tulisannya yang berjudul
K o n s e p Pe n g e m b a n g a n K a w a s a n A g r o w i s a t a
menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip dalam
pengembangan ekowisata berkelanjutan. Prinsip
tersebut diantaranya :
1. Pengembangan ekowisata tetap bertumpu pada
kelestarian lingkungan.
2. Manajemen ekowisata harus dikelola dengan prinsip
memberikan jaminan jangka panjang baik dari sisi
kelestarian lingkungan maupun budaya masyarakat
setempat.
3. Keberlanjutan ekowisata harus memberikan
sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi, tidak
akan merusak dan menurunkan mutu lingkungan
baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Adanya nilai pendidikan lingkungan kepada
wisatawan agar menciptakan pemahaman dan
meningkatkan kesadaran untuk pelestarian alam
sehingga dapat memberikan kesan lebih kepada
wisatawan.
5. Kegiatan ekowisata diharapkan dapat memberikan
manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.
Berdasarkan uraian karakteristik tersebut dapat
dipahami bahwa pengembangan ekowisata
berkelanjutan tidak hanya untuk menikmati keindahan
alam maupun atraksi alam semata namun juga
menawarkan sisi pendidikan lingkungan maupun upaya
konservasi secara berkesinambungan baik ditujukan
untuk masyarakat setempat maupun wisatawan. Sisi
positif pengembangan ekowisata berkelanjutan adalah
memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat
untuk berinovasi serta melakukan kegiatan positif untuk
memaksimalkan potensi sumber daya alam ataupun
manusia untuk meningkatkan daya tarik ekowisata di
daerahnya.
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2.2 Blue Ocean Strategy
Konsep Blue Ocean Strategy atau strategi samudera
biru muncul sebagai hasil pemikiran dari profresor Korea,
W. Chan Kim beserta rekannya Renee Mauborgne asal
Perancis (2005) yang tertuang dalam buku mereka yang
berjudul Blue Ocean Strategy, Blue Ocean Strategy. How to
Create Uncontested Market Space and Make the
Competition Irrelevant. Kim dan Mauborgne (2005)
menilai bahwa blue ocean strategy sebagai suatu gagasan
inovatif untuk merangsang pelaku usaha untuk
menciptakan ruang pasar baru tanpa pesaing. Strategi ini
lahir karena fenomena pelaku industri yang bersaing
dengan kompetitor dengan menawarkan tawaran ﬁtur
produk yang sama demi memperebutkan pasar yang
sama juga. Ini mengakibatkan munculnya persaingan
tidak sehat demi merebut pasar sehingga secara
langsung tercipta medan persaingan berdarah antara
pelaku industri yang saling menjatuhkan untuk
memenangkan pasar sehingga suasana persaingan
tersebut dikenal dengan istilah samudera merah (red
ocean).
Pemikiran Kim dan Mauborgne dapat diadaptasi
pula dalam pengembangan pariwisata mengingat saat
ini telah tercipta persaingan diantara pengelola daerah
wisata untuk berlomba menciptakan inovasi wisata yang
menarik bagi wisatawan. Tidak heran ketika muncul
destinasi wisata yang menarik minat wisatawan maka
pengelola wisata lain akan berlomba-lomba untuk
mengadaptasi atau meniru sehingga akan tercipta
persaingan yang ketat. Penerapan Blue Ocean Strategy
dibidang pariwisata berarti menuntut pengelola dan
pemangku kebijakan pariwisata untuk membuat
membuat ruang pasar baru yang belum terjelajahi
dengan menciptakan ikon wisata menarik yang masih
baru dan belum ada pesaing sehingga memberikan
peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat
menguntungkan.
Penerapan Blue Ocean Strategy pada dunia
pariwisata tidak akan terlepas dari empat faktor utama
sebagai penentu keberhasilan strategi. Empat faktor
tersebut diantaranya :
1. Hapuskan
Faktor apa saja yang perlu dihapuskan dari faktorfaktor yang telah diterima selama ini. Pada tatanan
pariwisata, faktor ini dapat meliputi retribusi liar, sikap
acuh petugas ataupun masyarakat setempat hingga
kriminalitas.

2. Kurangi
Berkaitan dengan segala faktor yang perlu dikurangi
k arena tidak member ik an nilai tinggi bagi
pengunjung seperti akses masuk yang susah serta
harga tiket yang tidak terjangkau.
3. Tingkatkan
Berkaitan dengan segala faktor yang dianggap perlu
ditingkatkan karena memberikan nilai lebih bagi
pengunjung meskipun kompetitor juga menawarkan

hal sama. Seperti ketersediaan area bermain anak,
mushola, atau kamar mandi.
4. Ciptakan
Berkaitan dengan faktor yang belum diciptakan oleh
pesaing sehingga lebih berbentuk inovasi dapat
memberikan nilai tinggi kepada pengunjung dan
belum pernah ditawarkan oleh pesaing. Misalkan
area spot foto, tagline pariwisata menarik, bangunan
khusus

Gambar 1. Observasi Hutan Bambu Desa Sumbermujur Kabupaten Lumajang
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2019)

2.3 Kondisi Saat ini Hutan Bambu Desa Sumbermujur
Hutan bambu Desa Sumbermujur terletak di
Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan berada
dikaki Gunung Semeru. Hutan bambu ini memiliki area
luas sekitar 14 hektar yang dikelola oleh Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis) Sabuk Semeru Sumbermujur.
Keberadaan tanaman bambu di kawasan ini telah ada
sejak jaman kolonial Belanda dengan tujuan sebagai
media pengatur tata air maupun habitat satwa liar seperti
monyet ekor panjang, kalong, dan beberapa jenis
burung.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan
Bapak Markasan selaku Kepala Dusun Umbulsari serta
bagian dari Pokdarwis Sabuk Semeru didapatkan
informasi bahwa kawasan hutan bambu ini memiliki
sekitar 18 jenis bambu diantaranya bambu tali, bambu
petung hijau, bambu petung hitam, bambu tutul, bambu
ampel kuning, bambu rampal dan beberapa jenis bambu
hias lainnya dimana jenis bambu tali/bambu apus
(Gigantochloa apus) paling banyak dijumpai dikawasan
ini.
Upaya meningkatkan daya tarik lain bagi
wisatawan, pengelola telah menyediakan berbagai

fasilitas pendukung seperti area parkir kendaraan, toilet,
mushola, gazebo, warung usaha hingga kolam berenang
untuk umum. Terdapatnya kelompok masyarakat
sebagai pengelola serta potensi alam seharusnya
kawasan ini memiliki potensi besar sebagai destinasi
ekowisata populer di Jawa Timur dengan
mempertimbangkan analisa Strengths, Weakness,
Opportunities dan Threats (SWOT).
Potensi kekuatan (strengths) terletak pada
tumbuhan bambu yang masih asri, akses jalan mudah,
fasilitas memadai serta terdapat satwa hutan yang
memberikan kesan alami dan menjadi daya tarik bagi
wisatawan. Kelemahan (weakness) lebih terlihat pada
sistem penataan bambu yang belum terkonsep baik
serta banyak ditemukan sampah dedaunan dan
makanan disekitar tanaman. Secara peluang
(opportunities) area hutan bambu ini memungkinkan
untuk dikembangkan atraksi wisata maupun sarana
edukasi tentang bambu yang menarik bagi wisawatan.
Ancaman (threats) adalah kewaspadaan terhadap
potensi letusan Gunung Semeru, Gunung Bromo
ataupun gunung berapi disekitarnya.
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BAB III
KEGIATAN DAN ANALISA PERMASALAHAN
3.1 Tantangan Hutan Bambu Desa Sumbermujur
sebagai Destinasi Ekowisata Berkelanjutan
Prinsip pengembangan ekowisata berkelanjutan bila
merunjuk pada pandangan Sastrayuda (2010) yang
menitikberatkan pada sistem manajemen pengelolaan
yang yang tidak hanya bertumpu pada kelestarian
lingkungan namun juga memberikan kontribusi secara
ekonomi bagi masyarakat setempat juga diharapkan
menjadi sarana edukasi lingkungan kepada masyarakat
dan wisatawan agar ikut berkontribusi pada penjagaan
l i n g k u n g a n . B e rd a s a r k a n h a s i l o b s e r va s i d a n
pengamatan penulis di hutan bambu Desa Sumbermujur
Lumajang terdapat 2 (dua) tantangan mendasar yang
menjadi hambatan dalam pengelolaan hutan bambu
Desa Sumbermujur Lumajang sebagai kawasan
ekowisata berkelanjutan di Jawa Timur.
Tantangan pertama adalah dari sisi manajemen
penataan dan pengelolaan hutan bambu. Tanaman
bambu yang tumbuh alami memang memberikan kesan
asri bagi pengunjung namun disisi lain belum berhasil
menciptakan kesan artistik, rapih dan memberikan kesan
konsep penataan wisata yang baik. Secara khusus
permasalahan ini dapat dijabarkan sebagai berikut.
· Penataan Tanaman Bambu yang Belum Terkonsep
Permasalahan ini muncul dimana wisatawan yang
datang hanya berfokus pada tanaman bambu yang
tumbuh secara alami namun tidak ditata dengan
rapih. Wisatawan cenderung hanya berkeliling tanpa
arahan dan kurang mendapatkan nilai artistik dari
keberadaan tanaman bambu tersebut. Bahkan tidak
sedikit pasangan muda memanfaatkan area hutan
bambu sebagai lokasi berpacaran.
· Masalah sampah
D i b e b e r a p a s u d u t a re a h u t a n b a m b u ,
pengunjung dapat melihat tumpukan sampah
dedaunan dan makanan disekitar tanaman bambu. Ini
menandakan belum optimalnya kesadaran baik dari
pengunjung maupun pengelola dalam menjaga
kebersihan di area hutan bambu.
· Minimnya Pengawasan Interaksi antara
Pengunjung dengan Satwa
Hutan bambu ini memang menjadi hunian bagi
satwa hutan seperti monyet ekor panjang dan kalong.
Sebenarnya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi
wisatawan namun karena minimnya pengawasan
terhadap satwa maka sangat rentan terjadi ancaman
dari satwa disana akibat perilaku wisatawan yang
dianggap mengganggu aktivitas satwa tersebut.
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· Kurangnya Kesadaraan Pelaku Usaha Lokal
Kawasan ini sebenarnya telah dilengkapi stand
usaha bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan
manfaat secara ekonomi. Ironisnya kurangnya
kesadaran pelaku usaha lokal menyebabkan stand
usaha yang disediakan lebih banyak kosong dan
mereka melakukan usaha seperti penjual mainan,
penyedia jasa wahana permainan anak dan kuliner di
tengah area hutan bambu yang seharusnya tidak
diperuntukan untuk usaha.
Tantangan kedua adalah belum adanya branding
khusus yang dapat meningkatkan popularitas wisata
hutan bambu Desa Sumbermujur Lumajang. Branding
sangat penting mengingat wisatawan lokal maupun
mancanegara akan mencari sesuatu yang unik dan
berkesan untuk dikunjungi. Contoh yang dapat dilihat
seperti wisata Kawah Ijen yang terletak di perbatasan
antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten
Bondowoso. Pesona api biru (blue ﬁre) menjadi daya tarik
wisatawan dikarekan adanya branding sebagai satusatunya fenomena kawah api biru di Indonesia selain
yang terdapat di Islandia. Tentu saja wisatawan akan
antusias berkunjung karena tertarik dengan branding
tersebut. Disisi lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Banyuwangi juga menerapkan branding sebagai tuan
rumah tahunan bagi acara International Tour de
Banyuwangi Ijen, ajang balap sepeda berskala
i nte r n a s i o n a l ya n g d i a d a k a n s e c a ra t a h u n a n .
Penyematan kata Ijen bertujuan agar timbul pandangan
(mindset) bahwa Banyuwangi identik dengan wisata
Kawah Ijen ataupun ketika mendengar Ijen maka akan
langsung tertuju pada Banyuwangi.
Langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut,
pemerintah dan masyarakat setempat dapat berkaca
pada keberhasilan pengelolaan hutan bambu
Akashiyama di Kyoto, Jepang. Keberadaan hutan bambu
Arashiyama telah berhasil menjadi destinasi populer
yang tidak hanya menonjolkan sisi keindahan alam
namun juga memadukan budaya dan kearifan lokal
masyarakat lokal Jepang. Ini terlihat dimana banyaknya
spot foto ikonik dengan latar bambu yang menjulang
tinggi dan tertanam rapih dengan konsep penataan yang
baik. Penyediaan jasa sewa busana kimono khas Jepang
menjadi cerminan bagaimana pengelola ingin
memperkenalkan budaya setempat kepada wisatawan
agar memberikan kesan berbeda yang tidak ditemukan
di tempat wisata lain.

3.2 Peluang Pengembangan Wisata Konservasi, Rekreasi dan Edukasi Tanaman Bambu
dari Sisi Blue Ocean Strategy
Di I ndonesia belum terdapat wisata yang
memadukan antara area konservasi, edukasi, dan
rekreasi berkenaan dengan tanaman bambu sehingga
dapat menjadi gagasan inovasi untuk mengemas hutan
bambu Desa Sumbermujur sebagai ekowisata pertama
yang memadukan ketiga unsur tersebut. Sebagai area
konservasi, hutan bambu Desa Sumbermujur memiliki
kekayaan 18 jenis tanaman bambu yang beberapa
diantaranya adalah tanaman bambu endemik serta
menjadi habitat bagi satwa monyet ekor panjang, kalong
dan burung. Disisi lain kesadaran masyarakat setempat
termasuk baik mengingat kelestarian tanaman bambu
tetap dijaga karena paham akan fungsi tanaman bambu
dalam menjaga kualitas dan kuantitas debit air.
Peluang pemanfaatan hutan bambu Desa
Sumber mujur sebagai wadah eduk asi kepada
masyarakat sangat besar dengan mengagas museum

bambu pertama di Indonesia. Disini masyarakat maupun
wisatawan akan mendapatkan berbagai informasi
tentang jenis bambu, pola penyebarannya, hasil
pemanfaatan bambu hingga serta edukasi pelestarian
tanaman bambu yang dapat dilakukan. Tidak sedikit
generasi muda yang kurang paham akan pentingnya
tanaman bambu dan bagaimana bambu sangat berguna
dalam mendukung aktivitas manusia sehingga museum
ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.
Ketika hal ini telah terwujud dan dilakukan promosi yang
tepat maka wisatawan akan menjadikan area hutan
bambu ini sebagai tujuan destinasi untuk melakukan
rekreasi baik secara individu ataupun berkelompok.
Berkaca pada peluang hutan bambu Desa
Sumbermujur dengan mengkorelasikan dengan Blue
Ocean Strategy maka pemangku kebijakan dalam
pengelolaan hutan bambu harus memperhatikan empat
prinsip dasar yaitu :

Tabel 1. Penerapan Prinsip Blue Ocean Strategy dalam Pengelolaan Hutan Bambu

Dihapuskan
·
·

Ditingkatkan

Kegiatan usaha yang dilakukan diluar
stand usaha yang telah disiapkan
Sampah dedaunan yang dibiarkan
menumpuk

·
·
·

Dikurangi
·

Bangku di area terpelosok sehingga
rentan menjadi tempat berpacaran.

·
·

Ketersediaan pemandu lokal untuk mengarahkan
wisatawan masih minim
Pengawasan interaksi antara wis atawan dan satwa
khususnya monyet
Jumlah p etugas kebersihan
Diciptakan
Museum Bambu sebagai sarana edukasi dan informasi
tentang tanaman bambu pertama di Indonesia
Spot foto menarik

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019) Berdasarkan Prinsip Blue Ocean Strategy
Berdasarkan tabel diatas pengelolaan hutan
bambu Desa Sumbermujur agar menjadi ekowisata
populer maka perlu menciptakan identitas dan ikon
khusus yang tidak dimiliki oleh kawasan wisata lainnya
yaitu dengan menciptakan museum bambu dalam area
hutan serta menyediakan spot foto menarik bagi
wisatawan. Untuk mendukung hal tersebut tentu
permasalahan sampah serta kegiatan usaha diarea yang

tidak semestinya harus dihapuskan karena akan
mengganggu kenyamanan wisatawan. Hal yang perlu
ditingkatkan lebih kepada pengawasan dan Sumber
Daya Manusia (SDM) dalam memandu wisatawan dan
sebagai petugas kebersihan. Hal yang perlu dikurangi
adalah ketersediaan bangku yang justru dimanfaatkan
untuk tempat berpacaran sehingga mengurangi esensi
kawasan ini sebagai daerah ekowisata.
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BAB IV
SUMBANGAN PEMIKIRAN
4.1 House of Pethuk sebagai Kawasan Wisata Ikonik
dan Museum Bambu Pertama di Indonesia
House of Pethuk merupakan konsep ekowisata
yang memadukan antara istilah house yang berasal dari
bahasa inggris yang berarti rumah dan pethuk dalam
bahasa jawa yang berarti bambu sehingga house of
pethuk diartikan sebagai rumah bambu. Model ekowisata
ini adalah mengoptimalkan area hutan bambu Desa
Sumbermujur untuk dimanfaatkan sebagai sarana
konservasi, edukasi dan rekreasi dalam satu area.
Harapannya wisatawan yang berkunjung ak an
mendapatkan ketiga hal tersebut secara lengkap.
Secara implementasi, House of Pethuk akan
dirancang sebagai kawasan yang melingkupi seluruh
area dari hutan bambu Sumbermujur. Pada kawasan ini
akan melingkupi beberapa area khusus seperti area
museum bambu, area konservasi, spot foto dan area
wahana permainan. Sebagai strategi menciptakan kesan
mendalam bagi wisatawan serta membuat House of
Pethuk sebagai ekowisata yang unik dan sarat kearifan
lokal maka semua petugas akan menggunakan busana
khas Jawa. Tujuannya sebagai daya tarik wisata tersendiri,
upaya ini ingin mereprensentasikan masyarakat Jawa
yang ramah kepada wisatawan atau tamu yang
berkunjung.
Tidak hanya itu ketika selesai membayar tiket
masuk, wisatawan akan diberikan kartu khusus
bertuliskan Punggawa Pethuk. Fungsinya selain sebagai
kartu akses masuk, kartu tersebut juga berisikan
informasi sekilas tentang ekowisata House of Pethuk
beserta peta atau rute arahan menuju fasilitas yang
tersedia di area ini. Penggunaan istilah Punggawa Pethuk
pada kartu akses bertujuan agar selama mengungjungi
House of Pethuk tercipta pola pikir bagi wisatawan bahwa
mereka memiliki tanggung sosial dalam menjaga
kelestarian lingkungan khususnya tanaman bambu
sehingga mengantisipasi aktivitas yang berpotensi
merusak lingkungan.
Rute berikutnya setelah wisatawan melewati
pintu masuk maka petugas akan mengarahkan
wisawatan menuju museum bambu. Museum ini akan
dirancang dengan desain bangunan yang mayoritas
berasal dari tanaman bambu serta memberikan kesan
tradisional namun memiliki nilai artistik yang tinggi.
Adapun rancangan museum bambu tersebut dapat
dilihat pada gambar ilustrasi.
Pada gambar tersebut adalah sekilas desain dari
bangunan museum bambu yang memadukan nuansa
keasrian bambu serta memasukkan unsur tradisional
Jawa. Petugas yang melayani akan menggunakan busana
Jawa dan siap menjelaskan segala informasi yang
terdapat di dalam museum. Museum bambu akan dibuat

18

Buletin

Edisi 1/Tahun VIII/2019

BAKTI
RIMBA
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Gambar 2. Model Museum Bambu di House of Pethuk
Sumber: Hasil Desain Penulis (2019)
4 (empat) ruang eksebisi untuk memudahkan wisatawan
dalam mendapatkan informasi sesuai dengan konsep
eksebisi yang disajikan. Adapun ruang eksebisi tersebut
sebagai berikut.
1. Eksebisi Perkakas Bambu
Ruang ini menampilkan segala hasil perkakas
yang diciptakan dari tanaman bambu dan ditujukan
untuk mendukung aktivitas manusia. Eksebisi ini
bertujuan untuk memberikan informasi kepada
wisatawan tentang bagaimana masyarakat Indonesia
telah memanfaatkan pengetahuan serta
pengalamannya untuk menciptakan berbagai
peralatan atau perkakas untuk membantu aktivitas
manusia. Contohnya peralatan makan, pancuran
bambu, kursi, meja, tempat tidur, wadah lampu atau
hasil peralatan lainnya yang terbuat dari bambu.
2. Eksebisi Alat Musik
Masyarakat Indonesia telah menciptakan
banyak alat musik yang berasal dari pemanfaatan
tanaman bambu. Alat musik ini tidak hanya sebagai
sarana hiburan namun juga sebagai pengiring dalam
upacara keagamaan. Ruang eksebisi ini bertujuan
memberikan informasi tentang alat musik baik
tradisional nusantara yang ber kembang di
masyarakat Indonesia serta kemampuan kreativitas
masyarakat dalam menciptakan alat musik kreasi
yang dapat direplik a melalui bambu untuk
ditampilkan kepada wisatawan. Contoh alat musik
tradisional seperti angklung yang identik dengan
masyarakat Sunda, Saluang yang merupakan alat
musik tiup dari masyarakat Minangkabau, Rindik dari
Bali, ataupun Sasando dari masyarakat Pulau Rote,
Nusa Tenggara Timur. Alat musik kreasi juga dapat
dipamerkan seperti gitar, kecapi, biola, maupun alat
musik modern lainnya. Disini wisatawan juga diajak
memainkan alat musik tersebut sehingga akan
memberikan kepuasan mendalam bagi wisatawan.

3. Eksebisi Pameran Pethuk dan Bonsai
Pethuk merupakan bambu yang batang buku
atau ruasnya saling berhadapan satu sama lain.
Sebagian masyarakat mengganggap bahwa Bambu
Pethuk merupakan benda pusaka, langka dan kental
akan unsur magis yang dianggap dapat
mendatangkan keberkahan bagi pemilknya.
Pemikiran ini memang berkembang khususnya
dikalangan masyarakat Jawa sehingga tidak heran
bila Bambu Pethuk memiliki nilai yang sangat tinggi.
Bonsai merupakan sebuah seni kerajinan
bercocok tanam dari Jepang yang melakukan
penanaman dengan menggunakan wadah atau pot
dangkal. Ruang eksebisi ini akan menampilan
berbagai hasil kreasi bonsai bambu hias yang
ditanam dengan unik dan bernilai seni tinggi. Tujuan
dari ruang eksebisi ini untuk wisatawan yang
memiliki ketertarikan terhadap dunia seni, budaya
dan kearifan lokal sehingga hasrat tersebut dapat
terpenuhi dengan mengunjungi ruang eksebisi ini.

4. Ruang Cenderamata
Ruang ini akan menampilkan berbagai souvenir
atau cenderamata seperti gantungan kunci bambu,
kaos bergambar House of Pethuk Semeru, bonsai
bambu hias, maupun jenis cenderamata lainnya.
Rute setelah melewati museum bambu maka
wisatawan akan diarahkan untuk menuju area spot foto
menarik. Pengelola akan menata tanaman bambu agar
lebih rapih dan tercipta sisi menarik untuk tempat
berfoto. Cara yang dapat dilakukan adalah mengadaptasi
manajemen pengelolaan wisata di Hutan Bambu
Arashiyama di Kyoto, Jepang. Disini perlu diberikan sekat
pembatas antara area tanam dengan jalan untuk
pengunjung serta disediakan persewaan busana Jawa
bagi wisatawan.

Gambar 3. Model Penataan Hutan Bambu Sumbermujur dengan Adaptasi Hutan Bambu Arashiyama
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2019) dan Website Kyoto City Oﬃcial
Upaya adaptasi ini dilakukan karena sebelumnya
tanaman bambu di hutan bambu Sumbermujur masih
mempertahankan kealamian dari pola tanam sehingga
kurang memberikan nilai artistik. Pengelola dapat
mencontoh bagaimana hutan Arashiyama mampu
menarik minat wisatawan karena mereka tertarik dari

Gambar 4. Ilustrasi Swafoto dengan Monyet
Sumber : Tribunnews (2019)

konsep alami yang ditawarkan sehingga dokumentasi
yang dihasilkan sangat bernilai artistik. Ini yang membuat
orang lain tertarik untuk berkunjung. Keberhasilan positif
ini dapat pula dikembangkan dalam hutan bambu Desa
Sumbermujur.
Area konservasi menjadi lokasi berikutnya yang
dapat dikunjungi oleh wisatawan. Tidak jauh berbeda
dengan area konservasi umumnya, disini wisatawan akan
lebih ditek ank an tentang pentingnya menjaga
kelestarian hutan bambu dan bagaimana hutan bambu
mampu menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam
menjaga kualitas dan kuantitas debit air serta tempat
bagi habitat satwa liar seperti monyet ekor panjang,
kalong dan berbagai jenis burung. Hal yang dapat
menjadi daya tarik di area ini adalah atraksi berswafoto
dengan monyet.
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Sebelumnya di area hutan bambu Desa
Sumbermujur, wisatawan dibiarkan bebas berinteraksi
dengan monyet ekor panjang sehingga sering terjadi
reaksi yang tidak diinginkan seperti monyet yang marah
karena merasa terganggu. Terobosan baru yang dapat
diterapkan adalah menciptakan atraksi baru yaitu
wisatawan dapat berswafoto dengan monyet.
Sebenarnya terdapat petugas yang membantu
menfotokan dengan mengarahkan monyet yang
diimingi makanan berupa kacang sehingga
memunculkan kesan monyet tersebut berswafoto
dengan wisatawan. Strategi ini dapat membuat House of
Pethuk semakin populer di kalangan anak muda yang
gemar memposting foto di sosial media mereka.
Terakhir adalah area rekreasi yang ditujukan bagi
wisawatan yang ingin melakukan kegiatan tambahan
saat berkunjung. Disini akan disediakan fasilitas berupa
area bermain anak serta kolam renang sehingga sangat
cocok sebagai sarana rekreasi keluarga.Kelebihan dari
hutan bambu Desa Sumbermujur adalah fasilitas ini telah
tersedia hanya perlu dioptimalkan saja. Adanya area
rekreasi juga menjadi wadah bagi masyarakat setempat
untuk membuka usaha yang dapat meningkatkan
perekonomian mereka.
4.2

Strategi Branding dan Promosi Ekowisata House
of Pethuk

Branding dan promosi sangat penting untuk
memperkenalkan ekowisata House of Pethuk kepada
masyarakat luas. Ini dikarenakan dengan adanya

branding khusus serta gencarnya promosi dapat
mewujudkan sistem ekowisata berkelanjutan serta ikut
mengangkat popularitas wisata di Kabupaten Lumajang.
Branding yang dapat dilakukan adalah dengan
memperkuat tagline House of Pethuk sebagai museum
bambu pertama di Indonesia baik melalui brosur, website
pariwisata Kabupaten Lumajang hingga media promosi
lainnya. Adanya istilah pertama di Indonesia akan
membuat wisatawan rela menyempatkan diri untuk
berkunjung karena wisata tersebut unik dan tidak dapat
ditemukan di daerah lain.
Strategi lainnya adalah dengan mengadakan
lomba foto maupun video blogging yang lebih dikenal
dengan vlog. Saat ini penggunaan sosial media sebagai
media penyebaran informasi sangat gencar dilakukan
oleh para generasi muda. Potensi ini dapat menjadi cara
yang cepat untuk memperkenalkan House of Pethuk.
Ketika informasi tentang daya tarik House of Pethuk telah
tersebar melalui sosial media, masyarakat akan mulai
mencari tahu lebih dalam tentang daya tarik wisata
tersebut sehingga ak an meningk atk an jumlah
kunjungan dalam waktu cepat.
Adanya nilai edukasi pada pengembangan
House of Pethuk dapat dipromosikan kepada instansi
pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Selain itu kawasan
ini dapat direferensikan bagi para peneliti dalam kajian
etnobotani sehingga dapat memberikan tambahan
wawasan dan sumbangsih bagi dunia pendidikan.
Harapannya tujuan awal pengembangan House of
Pethuk sebagai sarana edukasi dapat bermanfaat bagi
banyak pihak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini antara
lain :
1. H o u s e o f P e t h u k m e n j a d i s o l u s i d a l a m
pengembangan potensi wisata hutan bambu Desa
Sumbermujur agar menjadi model ekowisata
berkelanjutan di Kabupaten Lumajang.
Implementasi pengembangan House of Pethuk akan
mengoptimalkan potensi hutan bambu dengan
menjadikan kawasan ini tidak hanya sebagai area
konservasi semata namun juga memiliki daya tarik
wisata serta sumber informasi seputar tanaman
bambu. Terdapat beberapa langkah strategi untuk
mewujudkan House of Pethuk sebagai ikon
ekowisata baru seperti pembuatan museum bambu
pertama di Indonesia yang memberikan segala
informasi tentang tanaman bambu, pembuatan
spot foto menarik, swafoto dengan satwa monyet
ekor panjang hingga pengoptimalan wahana
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2.

rekreasi keluarga. Harapannya dalam kurun waktu
singkat, House of Pethuk menjadi destinasi populer
di kaki Gunung Semeru atau Kabupaten Lumajang
khususnya.
Penerapan Blue Ocean Strategy dalam memperkuat
House of Pethuk sebagai ekowisata berkelanjutan
menekankan pada branding terdapatnya museum
bambu pertama di Indonesia. Branding ini akan
menjadikan daya tarik bagi wisatawan karena
menjadi satu-satunya ekowisata yang berusaha
memperkenalkan potensi tanaman bambu di
Indonesia. Cara ini membuat ekowisata House of
Pethuk dapat menang dalam persaingan pariwisata
karena belum ada wisata lain yang menawarkan hal
serupa di Indonesia. Strategi promosi juga akan
gencar dilakukan melalui kompetisi foto dan video
blog (vlog) sehingga perkenalan terhadap House of
Pethuk dapat disebarkan secara cepat melalui
kemajuan teknologi dan sosial media.

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan melalui tulisan ini
kepada beberapa pihak sebagai berikut :
1. Bagi Dinas Kehutanan, Perum Perhutani dan Dinas
Pariwisata agar dapat bersinergi mewujudkan House
of Pethuk sebagai langkah pengembangan ekowisata
yang memadukan antara nilai konservasi, edukasi
dan rekreasi dengan memanfaatkan potensi hutan
bambu Desa Sumbermujur, Kabupaten Lumajang
sehingga menjadi destinasi populer di Jawa Timur
atau Kabupaten Lumajang secara khusus.
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Program Konversi Umbi Porang

Juara I Kategori Mahasiswa
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019

Amorphophallus muelleri Blume)

Menjadi Tepung Mannan
Sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Ekonomis Umbi Dalam Suatu
Wadah Kelompok Tani untuk Kesejahteraan Petani Porang
Oleh: Tri Warsito, Cici Muarifah, Fitrin Naﬁlah, Listya Puspasari
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tanaman porang (Amorphophallus muelleri Blume) adalah
salah satu tanaman yang telah lama dikenal oleh
masyarakat sejak jaman pendudukan Jepang. Namun
demikian sampai saat ini budidaya porang belum banyak
dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman porang
merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang termasuk
dalam keluarga araceae dan kelas monokotiledoneae.
Menurut asalnya porang berasal dari daerah tropis Afrika
Barat kemudian menyebar ke arah timur melalui
Kepulauan Andaman, India, Myanmar, Thailand, Cina
Jepang dan Indonesia (Pulau Sumatera, Jawa, Madura,
Bali dan Nusa Tenggara Barat). Adapun nama porang
untuk setiap daerah yaitu berbeda-beda, seperti Ponang
(Jawa), Subeg Bali (Madura), Acung, Cocoan oray (Sunda),
dan Badur (Nusa Tenggara Barat) (Dwiyono, 2009). Hasil
tanaman ini berupa umbi yang mengandung
glukomanan. Glukomanan tersebut apabila diproduksi
secara massif dapat meningkatkan ekspor non migas,
devisa negara, kesejahteraan masyarak at dan
menciptakan lapangan pekerjaan.
Tingginya kandungan glukomanan dalam umbi
porang membuat tanaman ini banyak dicari terutama
untuk memenuhi kebutuhan industri pangan dan bidang
kesehatan. Katsuraya dkk. 2003; Gao dan Nishinari, 2004;
Yang dkk., 2006 menyebutkan bahwa glukomanan
merupakan makanan dengan kandungan serat larut air
yang tinggi, rendah kalori dan bersifat hidrokoloidnya
yang khas. Pemanfaatan umbi porang menjadi tepung
merupakan salah satu pilihan untuk memudahkan
penyimpanan serta pengolahannya lebih lanjut.
Kelemahan pada tepung porang yaitu apabila
dikonsumsi tanpa pengolahan yang tepat dapat
menimbulkan iritasi dan gatal yang disebabkan oleh
adanya kandungan asam oksalat (Harijati, 2012). Adapun
batas aman konsumsi kalsium oksalat bagi orang dewasa
adalah 0.60-1.25 gram per hari selama 6 minggu berturutturut (Knudsen, 2005). Masalah dalam pengembangan
tepung porang adalah belum ditemukannya metode
yang tepat dalam menghasilkan tepung porang dengan
kadar kalsium oksalat rendah dan warna tepung yang
cerah. Berdasarkan masalah tersebut pengembangan
metode penepungan yang diproyeksikan dapat
digunakan adalah dengan proses pemanasan dalam
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larutan garam (NaCl). Sehingga dapat diperoleh tepung
mannan dengan kalsium oksalat yang rendah. Program
konversi umbi porang menjadi tepung mannan ini
merupakan suatu upaya meningkatkan nilai ekonomis
dari umbi porang, hal ini juga berpotensi meningkatkan
kesejahteraan bagi petani porang. Di samping itu juga
diperlukan suatu wadah yang dapat menaungi program
kelompok tani ini agar dapat berkelanjutan.
1.2

Perumusan Masalah
Perumusan masalah pada penulisan ini adalah
bagaimana meningkatkan nilai ekonomis umbi
porang serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan petani porang.

1.3

Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini
adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis dari
umbi porang (Amorphophallus muelleri Blume)
menjadi tepung mannan guna memenuhi
kebutuhan sektor industri maupun lainnya dan
memberikan solusi sistem pengelolaan hasil panen
porang dengan memberikan wadah suatu kelompok
tani bagi petani porang.

1.4
1.

2.

3.

4.

5.

Manfaat Penulisan
Bagi Masyarakat, meningkatkan nilai ekonomis
dari umbi porang (Amorphophallus muelleri
Blume).
Bagi petani porang, memberikan solusi berupa
upaya peningkatan kesejahteraan kelompok
tani.
Bagi Pemerintah, membantu pemerintah untuk
mewujudkan misi Sustainable Development
Goals 2030 pada tujuan ke dua yaitu mengakhiri
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan
nutrisi yang lebih baik dan mendukung
pertanian berkelanjutan.
Bagi Industri, menjadi sumber informasi dalam
produksi tepung mannan umbi porang
(Amorphophallus muelleri Blume).
Bagi Mahasiswa, mendorong penelitian
mengenai pengembangan teknologi proses
penepungan yang eﬁsien dan efektif.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Tentang Porang
Ta n a m a n Po r a n g a t a u
Amarphophallus muelleri Blume
merupakan jenis tanaman herba
atau semak yang menghasilkan
umbi-umbian sehingga berpotensi
besar untuk dikembangk an di
Indonesia sebagai penyedia
makanan pokok. Porang banyak
tumbuh di dalam hutan dengan
intensitas sinar sedikit dan sangat
subur tumbuh di lingkungan dataran
rendah yaitu kurang lebih 1000
meter di atas permukaan air laut
(Perum Perhutani, 2011). Masa
vegetatif porang terjadi pada bulan
Desember hingga Januari serta
membutuhkan curah hujan yang
tinggi pada bulan Februari dan
mudah untuk diperbanyak atau
dibudidayakan (Ermiati and
Laksmanahardja, 1996).

berwarna hijau yang semu atau
kadang sedikit hitam. Daun porang
majemuk berwarna hijau dan terbagi
menjadi beberapa helaian yang
menjari dengan bentuk elips yang
ujung daunnya runcing, serta pada
pertumbuhan batang yang normal
terdapat sekitar 10 helai daun.
(Sumarwoto, 2005)
Porang merupakan
kelompok angiospermae dengan ciri
bunganya tersusun oleh seludang
bunga yang tegak, putik yang
biasanya berwarna merah, dan
benang sari. Tumbuhan porang
memiliki buah atau biji yang
berdaging serta majemuk. pada saat
muda, buah porang akan berwarna
hijau dan menjadi merah apabila
sudah masak. Umbi porang
merupakan umbi tunggal karena
setiap satu pohon hanya dapat
menghasilk an satu umbi yang
biasanya berwarna coklat berserabut

Selain kaya akan karbohidrat, umbi
Porang memiki cukup banyak nutrisi,
diantaranya kalium, magnesium,
fosfor, unsur kelumi, selenium, seng,
dan tembaga serta tidak
mengandung lemak sehingga kadar
kolestrolnya sangat kecil (Purwanto,
2014).
2.3 Glukomanan
Glukomanan merupakan
senyawa polisakarida yang disusun
oleh D-mannosa dan D-glukosa.
Glukomanan dapat digunak an
sebagai pencegah penyakit jantung
dan mengurangi respon glukemik
(Singh dan Shelley, 2007). Selain itu
g l u k o m a n a n m e m i l i k i b a ny a k
manfaat antara lain dapat digunakan
campuran kosmetik, perekat kertas,
bahan peledak, ﬁlter dari obat,
penjernih air, serta membantu
pengikatan mineral pada
pertambangan (Koswara, 2009).

Gambar 2.3. Struktur glukomanan
( Siswanti, 2008)
Glukomanan yang terk andung
dalam umbi porang sebesar 15 % - 64
Gambar 2.1. Tanaman Porang (Sumarwoto, 2008)
% (basis kering) (Faridah, et al., 2012).
Namun, terk adang k andungan
Klasiﬁkasi Porang
dan berbentuk bulat atau lonjong. glukomanan dalam umbi porang
Klasiﬁkasi Porang berdasarkan
(Sumarwoto, 2005).
sedikit karena adanya pengaruh
jurnal dari Dawam tahun 2010
Porang memiki kandungan jenis umbi porang yang ditanam,
adalah:
karbohidrat yang tinggi, sehingga umur umbi porang yang ditanam,
Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
sangat cocok jika digunakan sebagai waktu pemanenan umbi porang, dan
Sub Regnum: Tracheobionta
pengganti makanan pokok seperti cara pengolahannya (Sumarwoto,
Divisi
: Magnoliophyta
n a s i , j a g u n g a t a u p u n s a g u . 2005). Pengolahan umbi porang
Kelas
: Liliopsida
K a n d u n g a n k a r b o h i d r a t p a d a merupakan salah satu faktor penting
Sub Class : Arecidae
porang dalam bentuk polisakarida k a r e n a s e l a i n m e n g a n d u n g
Ordo
: Alismatales
atau turunannya yaitu glukomanan g l u k o m a n a n y a n g b a i k u n t u k
Famili
: Araceae
yang bersifat larut dalam air dan kesehatan, umbi porang juga
Genus
: Amarphopallus
dapat difermentasi (Purwanto, 2014).
mengandung
Spesies : Amarphopallus muelleri
kalsium oksalat yang
Blume
menyebabkan rasa
gatal, pahit, dan
2.2 Karakteristik Tanaman
dapat menyerap
Porang
kalsium dalam tubuh
Porang merupakan
( I n d r i y a n i , e t a l. ,
tanaman semak yang tumbuh tegak
2010).
dengan tinggi dapat mencapai 1,5
Tabel 2.2. Kandungan Umbi Porang
meter, memiliki batang tunggal
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Dyah Ayu Anggraeni ,dkk pada tahun 2014,
menyebutkan bahwa porang memiliki kandungan
glukomanan yang cukup tinggi. Porang memiliki
kandungan glukomanan mencapai 43,74% dan sebesar
81,72% menurut literatur. Kandungan lainnya terdapat
dalam tabel di bawah ini.

Gambar 2.3.1. Graﬁk FTIR karakterisasi Glukomannan
Porang (Bekti Nugraheni, 2018).

Tabel 2.3. Perbandingan Kandungan Tepung Porang
dan Tepung Maizena
2.3.1 Pengujian Glukomanan dengan Fourier
Transform Infrared (FTIR)
FTIR merupakan bagian dari spektrofotometri
yang dapat digunakan untuk mengamati interaksi yang
terjadi antar molekul dengan menggunakan radiasi
elektromagnetik. Spektroskopi FTIR bekerja pada
panjang gelombang daerah inframerah dengan
komponen utama yaitu interferometer Michelson yang
mempunyai fungsi menguraikan atau mendispersi
radiasi inframerah menjadi komponen-komponen
frekuensi tertentu. Selain bekerja pada daerah panjang
gelombang inframerah, FTIR dapat mengalami
perubahan momen dipol selama proses vibrasi (Chatwal,
1985).
Cara kerja FTIR yaitu memancarkan radiasi
inframerah dengan melewatkan pada interferometer
untuk proses modulasi. Interferometer akan melakukan
invers pada radiasi inframerah yang masuk. Sinar
inframerah yang termodulasi akan melewati sampel gas
dan diserap oleh molekul dengan panjang gelombang
yang berbeda tergantung gugusnya. Intensitas sinar
inframerah di deteksi oleh detektor dan akan terbaca
melalui monitor (Radetic, 2011).
Keunggulan FTIR dibandingk an dengan
spektroskopi inframerah konvensional maupun metode
spektroskopi yang lain adalah keakuratan dan ketepatan
informasi struktur molekul memiliki resolusi yang tinggi
serta dapat digunakan untuk mengidentiﬁkasi sampel
dalam berbagai fase yaitu gas, padat, dan cair (Harmita,
2006). Karakterisasi porang menggunakan FTIR akan
didapatkan ikatan-ikatan gugus atom sebagai berikut:

Tabel 2.3.1. Tabel Interpretasi Karakterisasi Porang
dengan FTIR
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2.4. Tepung
Te p u n g m e r u p a k a n h a s i l d a r i p r o s e s
pengolahan bahan dengan cara penggilingan atau
penepungan. Tepung pada umumnya memiliki kadar air
yang rendah sehingga memiliki masa simpan yang cukup
lama. Kadar air yang terkandung dalam tepung
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sifat bahan
baku, jenis bahan baku, asal bahan baku, proses
pengolahan, dan kelembaban udara (Nurani dan
Yuwono, 2014). Pembuatan tepung dapat dilakukan
dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan jenis
bahan apa yang akan dijadikan tepung. Bahan yang
biasanya dijadikan tepung antara lain yaitu gandum,
umbi, beras, bahkan tulang hewan. Tahapan proses
penepungan umumnya terdiri dari pemilihan bahan,
pembersihan, penghalusan atau memperkecil ukuran,
pengeringan, penggilingan atau penepungan serta
penyaringan (Suryanti, 2011).

BAB III
METODE PENULISAN
3.1 Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan pada karya
tulis ilmiah ini adalah metode studi pustaka. Metode studi
pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan
mangadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur,
laporan, dan catatan yang berhubungan dengan masalah
yang akan dipecahkan (Nazir, 1988). Metode penulisan
yang dilakukan dapat ditunjukkan dalam diagram
sebagai berikut.

Gambar 3.1. Diagram alir metode penulisan (Data Penulis)

3.2 Sumber Data
Data pada karya tulis ilmiah ini diperoleh pada
langkah pengumpulan data yang berasal dari studi
pustaka. Sumber pustaka yang digunakan antara lain
artikel jurnal ilmiah, skripsi, data nasional, LMDH, Kantor
Kepala Desa, BPS, Perum Perhutani dan instansi terkait
lainnya dan organisasi yang kredibel. Melalui metode ini,
data yang didapat berupa data primer dan sekunder yang
dapat dipakai dalam analisis data.
3.3 Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan
Data yang didapat kemudian dianalisis untuk
mendapatkan kesimpulan sebagai solusi atas rumusan
masalah. Data yang diperoleh diolah dengan metode
komparasi data dan interpretasi, kemudian hasilnya
disusun secara sistematis dan logis. Penarik an
kesimpulan dilakukan setelah analisis data yaitu
menghubungkan rumusan masalah dengan hasil analisis
data sehingga menghasilkan solusi atas rumusan
masalah tersebut.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Biaya dan Keuntungan Usaha Tani
Hasil analisis usaha tani porang yang didasarkan
pada analisis data dari literatur yang diambil di
Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu dua tahun untuk
luasan 1 ha dapat dilihat pada tabel berikut.
Tah un 1
U r a ia n

Tah un 2

F is ik
N ila i
F is ik
N ia
l i
(K g /H a ) (R p /H a ) (K g /H a ) (R p /H a )

B ib it

150

2 2 .5 0 0 .0 0 0

-

-

P u p u k U re a

200

4 0 0 .0 0 0

300

6 0 0 .0 0 0

Pupuk N PK

200

1 .1 0 0 .0 0 0

200

1 .1 0 0 .0 0 0

H e r b is id a

5

R a fia
B ia y a L a h a n
B ia y a P r o
kd
s iu
K a t a k / B u b il
U m bi

100
-

H a r g a r -r
aa
t at a / k g

um bi

H a r g a r -r
aa
t at a / k g

C h ip

P e n e r im a a n
K e u n tu n g a n

5

-

T e n a g a K e rja (H K P
7 I8)

H a s il P r o d u k s i

3 5 0 .0 0 0

2

3 .9 0 0 .0 0 0

51

3 5 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
2 .7 4 5 .0 0 0

3 .0 0 0 .0 0 0

3 .0 0 0 .0 0 0

3 1 .2 5 0 .0 0 0

7 .8 2 5 .0 0 0

1 5 .0 0 0 .0 0 0
1 5 .0 0 0 .0 0 0 2 0 0
-

2 0 .0 0 0

3 0 .0 0 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0 .0 0 0

4 .0 0 0
1 4 .0 0 0
1 5 .0 0 0 .0 0 0
-1 5 . 6 5 0 0
.0 0

1 1 0 .0 0 0 .0 0 0
1 0 2 .1 7 5 .0 0 0

Tabel 4.1. Biaya produksi usaha tani porang
Luas lahan yang digunakan adalah 1 Ha dengan
asumsi efektiﬁtas 100% = 1 Ha = 10.000 m2 . Jarak tanam
yang digunakan adalah 50 cm x 50 cm. Dibutuhkan bibit
(katak/bubil) sebanyak 20.000 biji (1 Kg katak kurang
lebih 133,4 equivalen dengan 134). Sehingga dibutuhkan

150kg katak dengan harga per Kg katak rata-rata
Rp150.000. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit
pada tahun pertama Rp22.500.000. Biaya tenaga kerja
Rp6.645.000. Biaya kerja paling banyak terserap pada saat
panen karena, pekerja meminta upah lebih besar kisaran
Rp10.000 sampai Rp20.000, dari biaya tenaga kerja
umumnya yang berlaku, tergantung beratnya lokasi
untuk mengangkut umbi porang hingga ke tepi jalan.
Usahatani porang umumnya dilakukan di tengah hutan
di mana mobil atau kendaraan lain susah untuk mencapai
lokasi. Pengangkutan menggunakan tenaga manusia
memakai alat pikulan. Biaya selanjutnya untuk biaya
pembelian pupuk anorganik Urea dan NPK Phonska yaitu
setara Rp2.200.000. Harga Urea dan NPK Phonska di lokasi
tanam lebih tinggi dari harga HET pupuk yang ditetapkan
pemerintah. Hal ini mengingat lokasi tanam porang
umumnya di daerah perbukitan di mana akses jalan
banyak belum beraspal dan jauh dari kota.
B
iaya selanjutnya adalah biaya bagi hasil/sewa
lahan ke perhutani yaitu sebesar Rp6.000.000. Biaya
tersebut merupakan bagi hasil didasarkan pada
kesepakatan antara LMDH dengan pihak perhutani. Atas
kesepakatan, petani yang tergabung dalam kelompok
LMDH menyetorkan 20 kg bulbil/ha/tahun ke Perhutani
setara dengan Rp.6000.000 dalam kurun waktu dua
tahun. Persentase biaya selanjutnya adalah biaya
pembelian herbisida yaitu Rp700.000. otal biaya produksi
untuk usahatani porang selama dua tahun adalah
Rp.39.075.000.
Produk yang dihasilkan oleh petani berupa
bulbil, biji, umbi basah, dan chip umbi kering. Harga jual
produk umbi basah layak panen adalah
Rp2.000‒4.000/kg. Jenis produk ini biasanya dapat
diperoleh mulai umur tanaman 2 tahun. Harga umbi
daun/katak/bulbil Rp125.000-Rp175.000/kg. Bulbil
dimanfaatkan sebagai bahan tanam (bibit). Harga chip
atau keripik porang ditingkat petani umumnya berkisar
Rp14.000–18.000/kg. Data dari Perhutani harga chip
kualitas utama senilai Rp25.500 sampai 27.000/kg.
Produk berikut sebagai hasil proses lanjut dari
chip adalah tepung glukomanan. Harga tepung
glukomanan di KBM Agroforesty milik Perhutani di Pare,
Jawa Timur antara Rp130.000–150.000/kg. Sedangkan
harga tepung glukomanan dengan mutu food grade
(kadar glukomanan >80%) di pasar internasional per 15
Februari 2015 sekitar $2.650/kg (Market Publishers 2015).
Penerimaan terbesar terjadi pada tahun kedua di
mana penerimaan berasal dari penjualan bulbil dan umbi
mencapai Rp102.000.000. Pada tahun pertama petani
mengalami kerugian sebesar Rp15.650.000. Kerugian ini
k arena pada tahun per tama belum dilak uk an
pemanenan maksimal. Panen hanya dari bulbil. Kerugian
pada tahun pertama dapat tertutup pada tahun kedua.
Total keuntungan usahatani porang selama 2 tahun per
hektar adalah Rp86.525.000 atau sekitar
Rp43.262.500/tahunnya atau Rp3.605.208/ha/bulan. Hal
ini menunjukan bahwa usahatani porang layak
dikembangkan.
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Analisis biaya produksi diatas didasarkan dari
biaya di daerah kabupaten nganjuk. Perbedaan biaya
produksi mungkin relative lebih tinggi tergantung biaya
yang dibutuhkan untuk biaya tenaga kerja di tempat lain.
Harga penjualan umbi porang diatas berdasarkan harga
dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia pada
bulan September pada tahun 2019. Harga mungkin
mengalami fkuktuasi, dikarekan adanya perbedaan
suplay dan demand dalam kurun waktu tertentu.
Sehingga ketika terjadi over suplay maka dibutuhkan
pengolahan lebih lanjut yang dapat meningkatkan nilai
jual porang.
4.2 Peluang Peningkatan Pendapatan
Umbi porong memiliki harga jual berkisar antara
Rp2.000-4.000/kg. Akan tetapi, porong memiliki potensi
kenaikan harga ketika dijual dalam bentuk yang lain
seperti chip dan tepung. Chip porang merupakan umbi
porang yang dikeringkan hingga kadar airnya dibawah
15% dan harganya berkisar Rp14.000,-/kg. Sedangkan
tepung glukomanan yang terbuat dari chip porang di
KBM Agroforesty milik Perhutani di Pare, Jawa Timur
a n t a r a R p 1 3 0 . 0 0 0 – 1 5 0 . 0 0 0 / k g. H a r g a t e p u n g
g l u k o m a n a n d e n g a n m u t u fo o d gra d e ( k a d a r
glukomanan >80%) di pasar internasional per 15 Februari
2015 sekitar $2.650/kg (Market Publishers 2015). Hal ini
menunjukkan bahwa petani akan mendapatkan
keuntungan yang lebih besar jika petani dapat mengolah
umbi porang menjadi produk setengah jadi seperti chip
dan tepung glukomannan.
4.3 Pengaruh Penambahan NaCl (Garam Dapur) Pada
Proses Penepungan Porang
Salah satu kendala pemanfaatan porang adalah
adanya senyawa antinutrisi berupa oksalat. Oksalat
terdapat dalam dua bentuk yaitu asam oksalat dan
kalsium oksalat. Asam oksalat adalah senyawa yang dapat
larut dalam air, sedangkan kalsium oksalat adalah
senyawa yang sukar larut dalam air. Nilai kelarutannya
pada 20 oC hanya 0,00067 g/g H2O (Hawley, 1971). Oksalat
menyababkan rasa gatal pada mulut, sensasi terbakar,
iritasi pada kulit, mulut dan saluran pencernaan, sehingga
sangat jarang digunakan untuk dikonsumsi langsung
(Harijati, 2012). Menurut hasil penelitian Syarif dkk . (2007)
konsumsi oksalat yang berlebihan dapat menyebabkan
batu ginjal.
Porang perlu diolah terlebih dahulu sehingga
bisa untuk dikonsumsi. Pengolahan porang sebelum
dikonsumsi melewati proses penepungan. Tepung
porang sering disebut dengan glucomannan (tepung
mannan). Proses penepungan dilakukan untuk
menghilangkan kadar kalsium oksalat yang ada pada
tepung porang. Larutan NaCl dapat menurunkan kadar
kalsium oksalat disebabkan adanya ionisasi dari NaCl
didalam air menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ menarik
ion yang bermuatan negatif dan ion Cl- menarik ion yang
bermuatan positif. Kalsium oksalat (CaC2O4) dalam air
terurai menjadi ion Ca2+ dan C2O42-. Na+ mengikat C2O42-
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membentuk natrium oksalat (Na2C2O4). Ion Cl- mengikat
Ca2+ membentuk endapan putih kalsium klorida (CaCl2)
yang mudah larut dalam air , sehingga akan hilang
terbawa air saat pencucian (Rindasma, 2008), Mekanisme
reaksi pengikatannya adalah sebagai berikut:
CaC2O4 + 2 NaCl → Na2C2O4 + CaCl2
Penelitian yang dilakukan oleh Widari dan Rasmito pada
tahun 2018 menunjukkan perbedaan kadar kalsium
oksalat yang terkandung pada tepung porang setelah
dilakukan penambahan NaCl. Tahapan pelaksanaan
penelitian dimulai dari pengupasan kulit luar porang,
mencuci, mengirisnya sehingga berbentuk chip dengan
ketebalan 2-3 mm, dan menganalisa kadar kalsium
oksalat awal. Kemudian merebusnya pada suhu 80 oC
dengan larutan garam NaCl 0%, 2%, 4%, 6%, 8% dengan
lama perebusan 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25
menit, dan 30 menit.
Selanjutnya dicuci, ditiriskan dan dikeringkan dengan
sinar matahari. Chip yang sudah kering dianalisa kadar
kalsium oksalat akhir, dengan metode titrasi volumetric.
Hasil dari penelitian disajikan pada tabel berikut.
Lama

perebusan

Kadar NaCl

(menit)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

5

6,05

5,80

4,45

3,75

2,55

10

5,70

5,25

4,05

3,00

2,00

15

5,55

5,00

3,80

2,50

1,5

20

4,90

4,55

3,50

2,05

1,05

25

4,55

3,75

3,05

1,15

0,65

30

4,00

3,55

2,85

1,25

0,65

Tabel 4.3. Kadar Kalsium Oksalat Hasil Penelitian
4.4 Pengaruh Lama Perebusan Terhadap Penurunan
Kadar Kalsium Oksalat
Dari tabel 2 yang dilakukan pemanasan pada
suhu 80 oC lama perebusan mempengaruhi kelarutan.
Kelarutan kalsium oksalat sebanding dengan lama proses
perebusan. Kelarutan oksalat dalam air meningkat ketika
suhu dinaikan karena kalor yang diberikan akan
menambah energi kinetic partikel. Akibatnya jumlah dan
tumbukan bertambah besar. Pengaruh perubahan suhu
terhadap laju reaksi secara kuantitatif dijelaskan dengan
hukum Arrehnius yang dinyatakan dengan persamaan
sebagai berikut:

Gambar 4.6.

Skema rantai pasok porang di Desa
Jembul (Nadhif,2018)

Petani menjual hasil panen Porang kepada
tengkulak dengan harga yang disepakati. Selanjutnya
tengkulak menjual hasil panen Porang kepada supplier
dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli dari
petani. Supplier sebagai pelaku terakhir sebelum porang
masuk ke industri/pabrik bertugas untuk melakukan
pengolahan Porang menjadi bahan baku setengah jadi.

Porang diolah menjadi chip dan tepung sebelum dikirim
ke industri. Bahan baku setengah jadi ini kemudian dijual
dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga
Porang. Untuk umbi porang dihargai sebesar Rp2.000 4.000,-/kg sedangkan harga jual chip adalah 14.000,-/kg
dan untuk tepung berkisar 130.000 - 150.000,-/kg.
4.7

Koperasi Kelompok Petani sebagai Solusi
Alternatif untuk Mensejahterakan Petani
Banyaknya pelaku dalam rantai pasok membuat
harga beli porang dari petani menjadi semakin murah
dikarenakan banyak pihak yang ingin mengambil
keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi
agar Petani tidak mengalami kerugian yang diakibatkan
monopoli dari pelaku rantai pasok lainnya.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang no. 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan, atau
badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan
para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan
usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama
dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai
dan prinsip Koperasi. Koperasi produksi merupakan
salah satu jenis koperasi yang cocok diterapkan pada
usaha tani porang dikarenakan berorientasi pada hasil
produk.
Koperasi Kelompok Petani (KPP) Porang ini dapat
mempersingkat rantai pasok menjadi 3 pelaku yang
ditunjukkan pada skema berikut :

Gambar 4.7.

Skema Koperasi Kelompok Petani

Pada konsep Koperasi Kelompok Tani Porang ini,
koperasi berperan sebagai tengkulak sekaligus supllier
sehingga harga beli porang dari petani lebih mahal dan
harga jual porang kepada konsumen lebih murah.
Koperasi mendapatkan modal dari pinjaman bank dan
simpanan pokok wajib anggota koperasi. Pendapatan
koperasi ini didapatkan dari hasil penjualan porang
dalam bentuk chip dan tepung yang memiliki harga jauh
lebih tinggi dari umbi porang. Petani berperan sebagai
anggota koperasi yang memiliki kewajiban membayar
simpanan pokok wajib dan menyetorkan hasil panen ke
koperasi. Selain itu, petani sebagai anggota koperasi
mendapatkan hak berupa modal masa tanam dalam
bentuk pupuk, bibit,dll, mendapatkan hasil setoran
porang, dan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Berikut
merupakan gambaran umum mengenai konsep KKP
porang.
Tabel 4.7 Konsep KKP Porang
PETANI (SEBAGAI ANGGOTA K OPERASI)
Membayar simpanan pokok wajib
Membutuhkan modal untuk pupuk, bibit, dll
Menyetor hasil panen kepada koperasi
Mendapat hasil penjualan yang telah dikurangi
pinjaman modal awal
Menjadi ten aga kerja pengolahan porang (jika
berminat)
Mendapatkan upah
Mendapat sisa hasil usaha + simpanan pokok
wajib pada akhir tahun

KOPERASI
Meminjam ke bank untuk modal dan biaya produksi
Menjadikan simpanan pokok wajib sebagai modal
tambahan
Menyediakan modal berupa pupuk, bibit, dll untuk
petani
Menerima hasil panen
Membayar hasil panen berupa katak dan porang
Memotong harga beli porang sesuai dengan modal
yang diberikan kepada petani
Mengelola porang menjadi chip dan tepung
Menjual porang, katak, chip, dan tepung
Mendapat hasil penjualan
Membayar pekerja dan pinjaman bank
Sisa Hasil Usaha

Dengan adanya Koperasi Kelompok Petani
Porang ini, dapat memberikan berbagai keuntungan
kepada petani porang dan masyarakat sekitar. Pertama,
petani tidak mengalami kebingungan mencari modal
ketika masa tanam karena koperasi sudah menyediakan
pinjaman kepada petani. Pinjaman tersebut akan
otomatis terbayarkan ketika petani menyetorkan hasil
panennya kepada koperasi. Kedua, petani dapat menjual
harga porangnya lebih tinggi kepada koperasi daripada
ketika menjual kepada tengkulak karena petani langsung
berhubungan dengan supllier tanpa melewati tengkulak.
Ketiga, petani tidak perlu khawatir hasil panennya sulit
laku karena koperasi berperan sebagai jembatan yang
akan mengubungkan petani dengan industri. Selain itu,
masyarakat sekitar dan anggota koperasi juga dapat
menambah penghasilan dengan bekerja sebagai tenaga
kerja pada pengolahan porang menjadi chip dan tepung.
Kemudian, petani yang sekaligus menjadi anggota
koperasi juga mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada
akhir tahun. Sehingga KKP porang ini dapat membantu
mensejahterakan petani porang dan masyarakat sekitar
sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin
meningkat.
BAB V
PENUTUP

1.1
Kesimpulan
Dari uraian yang telah disebutkan di atas maka
simpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan nilai ekonomis porang dapat dilakukan
dengan pengolahan menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi. Dengan diolah dalam bentuk chip
porang, maupun dibuat tepung glucomannan
( te p u n g m a n n a n ) . H a l i n i d a p at m e n j awa b
kekhawatiran petani pedesaan ketika harga porang
anjlok, dikarenakan over suplay saat panen raya yang
bersamaan. Dengan diolah dalam bentuk chip
ataupun tepung menjadikan nilai jual porang lebih
tinggi dari pada dalam bentuk umbi basah.
2. Kondisi terbaik penepungan porang diperoleh
perebusan pada suhu 80 oC didalam larutan NaCl 8%
dengan lama perebusan 25 menit, dimana kadar
oksalat yang masih tertinggal didalam umbi porang
adalah 0,55% dengan kata lain penurunannya
mencapai 90,9%.
3. Kerugian usahatani porang terjadi pada tahun
pertama karena belum dilakukan pemanenan
maksimal. Penerimaan hanya berasal dari penjualan
bulbil yaitu Rp15.000.000. Penerimaan terbesar terjadi
pada tahun kedua yaitu Rp110.000.000 Kerugian
tahun pertama sebesar Rp15.650.000 dapat tertutupi
dengan keuntungan tahun kedua sebesar
Rp102.175.000. Total keuntungan usahatani porang
selama 2 tahun per hektar adalah Rp86.525.000 atau
sekitar Rp43.262.500/tahunnya atau
Rp3.605.208/ha/bulan. B/C Ratio 2,214>1 berarti
usahatani porang sangat layak dikembangkan. Modal
yang diperlukan usahatani porang 57,58%
dibutuhkan untuk pembelian bibit. Dengan adanya
koperasi usahatani porang dapat menutupi
kebutuhan modal yang cukup besar untuk petani
pedesaan. Dengan adanya solusi koperasi usahatani
petani pedesaan merasa terayomi.
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1.2

Saran
Bagi kementerian kehutanan, disarankan untuk
segera mewujudkan program konversi umbi menjadi
olahan setengah jadi berupa tepung mannan dengan
membuat suatu wadah kelompok petani porang guna
meningkatkan nilai ekonomis dari umbi porang serta
meningkatkan kesejahteraan petani porang.
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GELAR PELAKU USAHA WANITA KREATIF JAWA TIMUR
JX International Convention Exhibition Surabaya
30 Maret 2019

GELAR PAMERAN DAN SIMPOSIUM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR 2019
Taman Blambangan Banyuwangi
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HALAL BIHALAL DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR 1440 H
Plaza Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
10 Juni 2019

Penerimaan Penghargaan Juara Harapan 1
Lomba Gapura Cinta Negeri Tingkat OPD Pemprov Jatim
Gedung Grahadi Jawa Timur
14 Agustus 2019
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PERLOMBAAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT RI KE-74 TAHUN 2019
Jumat, 16 Agustus 2019
Plaza Dinas Kehutanan Prov. Jatim

UPACARA PERINGATAN HUT RI KE-74
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“SDM UNGGUL INDONESIA MAJU”
Sabtu, 17 Agustus 2019
Plaza Dinas Kehutanan Prov. Jatim
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BISNIS FORUM
EAST JAVA INVESTIVAL 2019
Grand City Mall Surabaya
12 September 2019

RAPAT KOORDINASI
TATA KELOLA PEREDARAN KAYU SONOKELING
Jumat, 13 September 2019
Ruang Rapat Dinas Kehutanan Prov. Jatim
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PAMERAN JATIM FAIR 2019
Selasa - Minggu, 8 – 13 Oktober 2019
Grand City Mall Surabaya

PELEPASAN ASN PURNA TUGAS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 15 Oktober 2019
Plaza Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda Surabaya
Telp. (031) 8666549, Fax. (031) 8667858
Email : info@dishut.jatimprov.go.id
www.dishut.jatimprov.go.id
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