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KAJIAN EKOLOGI-EKONOMI
PERIKANAN RAJUNGAN DI LAMPUNG TIMUR

(Ecological-economic Study of Blue Swimming Crab Fishery in East Lampung)

Achmad Fahrudin1), Luky Adrianto2), Zairion1)

1)Dep. Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB
2)Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), LPPM IPB

ABSTRAK

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah yang potensial untuk produksi
rajungan (Portunus pelagicus) dari alam di Indonesia, namun status stoknya belum
diketahui secara memadai. Sesuai skala prioritas, dilakukan kajian eksplorasi indikator
keberlanjutan sistem perikanan rajungan (penelitian fase I dan II) dengan pendekatan
ekosistem. Tulisan ini bertujuan hanya untuk mendeskripsikan indikator sumber daya dan
habitat serta ekonomi penangkapan rajungan. Data yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas habitat rajungan masih baik,
namun habitat esensialnya belum semuanya teridentifikasi dengan memadai. Volume
tangkapan per-trip cenderung menurun dan rataan volume tangkapan selama penelitian
rendah (<5 kg/trip), karena tidak pada puncak musim kelimpahan dan biomassa. Proporsi
tangkapan rajungan lebih kecil dari ukuran matang gonad (Lm50) adalah 6−14% (kategori
rendah−sedang) serta proporsi betina mengerami telur (BEF) adalah 3−41%
(rendah−sangat tinggi).  Rataan pendapatan bulanan nelayan responden per-tahun lebih
besar dari upah minimum regional Provinsi Lampung pada tahun 2013 dan 2014 serta
kontribusi perikanan rajungan terhadap pendapatan rumah tangga >60%, namun
kepemilikan asset relatif tetap dan saving rate rendah.  Untuk keberlanjutan perikanan
rajungan, diperlukan strategi pengelolaan berupa kebijakan penyelamatan kesehatan stok,
perlindungan habitat dan pengendalian pemanfaatannya.

Kata kunci: Ekologi-ekonomi, Lampung Timur, pengelolaan perikanan, rajungan
(Portunus pelagicus).

ABSTRACT

The blue swimming crab (BSC), Portunus pelagicus fishery of East Lampung is one
among the potential wild catch production in Indonesia. However, the BSC stock status
unknown properly. Based on the priority, study on the sustainability indicators of this
crab fishery system was conducted by adapting ecosystem approach to fisheries
management indicators (the 1st and 2nd phase researches).  This paper aimed at describing
only the crab resources and habitat indicators as well as micro economic indicator of crab
fishing enterprise. The obtained data was analyzed descriptively. Results showed that
crab habitat condition was still good, but the entire of essential crab habitat has not
adequately identified. Catch per-unit fishing gear per-trip tend to decrease and mean catch
during study period was less than 5 kg per-trip due to un-peak of crabs abundance and
biomass periods. The proportion of caught crab within less than the size at onset of sexual
maturity (Lm50) was 6−14% (low−medium category) whiles the proportion of berried
female was 3−41% (low−very high category). The BSC fisher who were selected to be
respondent have mean monthly earning more higher than Lampung  provincial minimum
payment during 2013 and 2014 whiles the BSC fishery contribute >60% of their house
hold income, but their asset ownership did not change and their saving rate were still low.
The strategic management directive is required for the policy to taking care of stock
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health, habitat conservation and controlling the crab exploitation that could handle and
manage for the sustainability of BSC fishery.

Keywords: Blue swimming crab (Portunus pelagicus), East Lampung, ecological-
economic, fishery management.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah produser rajungan

(Portunus pelagicus) dari alam yang potensial di Indonesia. Seiring dengan

permintaan pasar yang tinggi dan harga yang bagus, telah menyebabkan

eksploitasi secara intensif di daerah ini sepanjang tahun. Menurut Wardiatno &

Zairion (2011), penangkapan rajungan dilakukan oleh armada berukuran kecil

(<5GT) dengan alat tangkap jaring insang dasar (set gill-net) yangdikenal nelayan

sebagai jaring rajungan. Ukuran mata jaring (mesh size) antara 3,0−4,5 inci

(7,7−11,5 cm) dan setiap perahu/kapal mempunyai 2−5 unit jaring insang dalam

satu trip penangkapan serta hasil tangkapan di daratkan di beberapa lokasi (bukan

hanya di TPI). Dilaporkan juga bahwa produksi rajungan Lampung Timur

cenderung meningkat, namun terjadi penurun hasil tangkapan per-unit upaya dan

penurunan produksi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir serta ukuran

rajungan rajungan yang ditangkap semakin kecil. Hal ini ditengarai oleh kelebihan

tangkap (over exploitation) dan penurunan produktivitas stok serta dapat

mengganggu stabilitas pendapatan nelayan, sehingga diperlukan pengelolaan.

Pengelolaan perikanan diarahkan kepada keberlanjutan (sustainability), baik

dari dimensi ekologi, ekonomi maupun sosial (Charles 2001). Sumber daya alam

dari sisi ekologi diarahkan untuk mencapai aspek keberlanjutan sumber daya dan

ekosistem pendukungnya (habitat, keanekaragaman hayati, dan ekosistem terkait).

Sementara itu, dari sisi ekonomi diarahkan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat (welfare) dan dari sisi sosial diarahkan pada aspek

pemerataan (equity). Hal yang sama juga dengan pengelolaan sumber daya

perikanan rajungan, yaitu untuk keberlanjutan sumber daya (ketersediaan dan

kesehatan stok) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta usaha

industri rumah tangga perikanan rajungan (mini plant).
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Pengelolaan sumber daya perikanan rajungan dapat dirumuskan secara

berkelanjutan, diperlukan kajian sesuai skala prioritas. Hal ini mengingat

perikanan rajungan merupakan perikanan skala kecil, sehingga banyak nelayan

yang menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya ini. Disamping itu,

diperlukan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan

secara berkelanjutan (Hilborn et al. 2001). Hal ini disebakan karena minimnya

informasi tentang status stok, biologi sumber daya, kondisi habitat serta aspek

ekonomi usaha perikanan rajungan itu sendiri.

Kajian tentang eksplorasi indikator keberlanjutan sistem perikanan rajungan

di Lampung Timur telah dilakukan dengan adaptasi indikator pendekatan

ekosistem untuk pengelolaan perikanan (ecosystem approach to fisheries

management, EAFM) pada penelitian fase I tahun 2013 dan fase II tahun 2014.

Tulisan ini merupakan bagian dari kajian tersebut dan mempunyai tujuan untuk

mendeskripsikan indikator domain sumber daya dan habitat serta ekonomi usaha

eksploitasi rajungan sebagai bahan masukan untuk pengelolaan perikanan

rajungan.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Lampung

Timur dengan sentra pendaratan rajungan hasil tangkapan di Pantai Kuala Penet

dan Labuhan Maringgai. Waktu pelaksanaan penelitian di lapangan adalah dari

bulan Juni-September 2013 dan Agustus-November 2014.

Karakteristik habitat rajungan diamati melalui pengambilan sampel (contoh)

kualitas air, profil suhu dan salinitas, sedimen dan benthos dengan prinsip

keterwakilan.  Parameter kualitas air yang diukur mengacu pada baku mutu air

laut untuk biota (Lampiran III Kepmen LH No. 51 tahun 2004) dan analisis

parameter sesuai dengan APHA (2005). Profil suhu dan salinitas diukur

menggunakan CTD bersamaan dengan sampling kualitas air pada 12 titik yang

mewakili daerah penangkapan rajungan dan sekitarnya (Gambar 1). Sampel

sedimen dan benthos diambil dengan van veen grab di setiap lokasi pengambilan
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sampel kualitas air.  Frekuensi pengambilan sampel kualitas air, profil suhu dan

salinitas, sedimen dan benthos masing-masing 1−2 kali pada setiap fase

penelitian.

Pengumpulan data domain biologi sumber daya rajungan dilakukan dengan

pengamatan hasil tangkapan mewaikili jalur penangkapan I, II, dan III (masing-

masing <4; 4−12; dan >12 mil) dengan empat ulangan pada setiap stratifikasi

(S1A1-S3A4; Adopsi Zairion 2013). Dengan pengumpulan data yang demikian

diharapkan mendapatkan informasi indikator biologi yang lebih baik. Hal ini

mengingat bahwa struktur populasi rajungan cenderung berbeda berdasarkan jarak

dari garis pantai (Potter & de Lestang 2000, de Lestang et al. 2003).  Lama waktu

pengambilan sampel ±7 hari setiap bulan dan masing-masing 3 bulan dalam setiap

fase penelitian.

Gambar 1 Lokasi penelitian dan lokasi sampling (Adaptasi Zairion 2013).
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Pada setiap stratifikasi area kajian dilakukan pengamatan terhadap

komposisi, jumlah, dan volume hasil tangkapan target (rajungan) serta jenis,

jumlah dan volume tangkapan non-target dari setiap unit jaring

sampel.Selanjutnya diambil sampel rajungan dengan masing-masing 30 spesimen

jantan, betina yang tidak mengerami telur (non berried female, NBF) dan betina

mengerami telur (berried female, BEF) untuk setiap strata. Apabila jumlah

tangkapan kurang dari yang ditentukan, maka seluruhnya dijadikan sampel.

Seluruh sampel rajungan diukur lebar karapas (CW) dan bobot tubuh individu

(BW) mengacu kepada Potter dan de Lestang (2000).  Pengukuran lebar karapas

rajungan menggunakan caliper digital (ukuran terkecil 0,01 mm) dan bobot

individu menggunakan timbangan digital (ukuran terkecil 0,1 gram).

Pengumpulan data domain ekonomi penangkapan dilakukan dengan metode

partisipatori melalui wawancara dengan nelayan lokal (terutama “tekong” atau

nakhoda kapal/perahu dengan dipandu oleh daftar pertanyaan (kuisioner) serta

peta wilayah studi. Sejumlah 34 responden dipilih secara sengaja (purposive

sampling) berdasarkan alat tangkap dan mesh size yang digunakan di lokasi

pendaratan hasil tangkapannya (Labuhan Maringgai dan Kuala Penet) untuk

diwawancarai.

Analisis Data

Analisis karakteristik lingkungan habitat rajungan dilakukan melalui

penilaian kualitas air untuk rajungan dan pendekatan status mutu air melalui

perhitungan Indeks Pencemaran (IP) sebagaimana dipandu dalam KepMen LH

No. 115 tahun 2003, karakteristik sedimen dan benthos secara deskriptif. Analisis

deskriptif juga dilakukan terhadap proporsi tangkapan target dan non target serta

jumlah individu dan volume tangkapan per-trip serta proporsi BEF terhadap NBF

dan total tangkapan dengan perbandingan jumlah dan/atau biomas hasil tangkapan

di setiap lokasi penangkapan dan disajikan secara spasial maupun temporal.

Analisis sebaran frekuensi lebar karapas dilakukan untuk mengetahui sebaran

ukuran dan proporsi rajungan berukuran kecil dari Lm50. Habitat esensial rajungan

(spawning dan nursery ground) diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara

dengan nelayan atau fisher knowledge base (Bergmann et al. 2004).
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Analisis pendapatan nelayan dari kegiatan eskploitasi rajungan alam

dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha dari keuntungan atau benefit (π).

Parameter analisa adalah penerimaan, faktor pembiayaan (biaya tetap berupa

biaya investasi unit tangkap dan biaya yang diperlukan untuk operasional

eksploitasi), keuntungan, Revenue Cost Ratio (R/C). Selanjutnya dilakukan

analisis deskriptif tentang kontribusi perikanan terhadap pendapatan rumah tangga

nelayan, riwayat dan perkembangan kepemilikan asset serta saving rate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Habitat dan Lingkungan Terkait

Berdasarkan peta wilayah studi, sekitar 60% daratan pesisir Lampung Timur

merupakan kawasan hutan daratan rendah yang dilindungi (Taman Nasional Way

Kambas, TNKS), sehingga dapat menjaga kualitas ekosistem pesisir, termasuk

perairan pesisir dan produktivitasnya. Kawasan lindung tersebut dapat

memberikan kontribusi nutrien secara alamiah dan meningkatkan kesuburan

parairan pesisir. Sementara  itu karakteristik tekstur sedimen adalah pasir

berlempung dan lempung berpasir yang merupakan salah satu karakteristik habitat

rajungan, karena rajungan pada umumnya ditemukan di lokasi dengan substrat

dasar berpasir, pasir berlumpur atau hamparan pasir (sand flat) pada dearah

padang lamun (sea grass bed) di pesisir dan sekitar pulau-pulau kecil (Ng 1998;

Kangas 2000). Kondisi kualitas air masih tergolong baik, kendatipun terdapat

beberapa variasi dalam kekeruhan, TSS, ammonia, dan nitrat. Status mutu air

berdasarkan nilai indeks pencemaran tergolong “tercemar ringan”, disebakan oleh

nitrat yang melebihi baku mutu, sehingga “tercemar ringan tetapi subur”.

Kekeruhan, TSS dan ammonia ralatif tinggi di perairan pantai (srata S1), terutama

yang berdekatan dengan muara Way Wakau dan Way Kambas. Hal ini disebabkan

karena perairan di sekitar muara Way Wakau dan Way Kambas tergolong dangkal

dan terjadi resuspensi sedimen akibat pengadukan oleh gelombang sampai ke

dasar perairan. Sementara, di sekitar muara Way Penet disebabkan karena sungai

tampak sangat keruh dan terjadinya resuspensi sedimen di perairan pantai.

Selanjutnya itu organisme benthik (benthos) yang ditemukan tergolong minim.

Beberapa jenis benthos yang sering ditemukan adalah dari kelompok Polychaeta,
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Krustasea, dan Echinodermata yang merupakan makan alami rajungan (Chande &

Mgaya 2004).

Habitat esensial rajungan, baik daerah pemijahan (spawning ground)

maupun daerah asuhan (nursery ground) belum teridenfikasi seluruhnya secara

memadai.  Daerah pemijahan rajungan di perairan perairan pesisir Lampung

Timur meliputi perairan yang luas, yaitu perairan yang bersalinitas tinggi dengan

kedalaman air >5 dan jarak >4 mil dari garis pantai (Zairion et al. 2014).

Sementara itu daerah asuhan utamanya terindikasi di seluruh perairan pantai dan

belum diketahui daerah asuhan yang optimal secara spasial dan temporal.

Pada perairan dengan jarak >2 mil dari garis pantai di sebeleh timur TNKS,

masih terdapat adanya kegiatan panangkapan udang menggunakan alat tangkap

dogol yang dimodifikasi (trawl). Penangkapan udang dengan sistem ini juga

berlangsung pada lokasi >4 mil dari garis pantai dan diduga merusak habitat pada

dasar perairan. Kegiatan ini mengganggu habitat rajungan dan diperkirakan

mempengaruhi kelimpahan rajungan dalam jangka waktu yang panjang.

Sumber Daya Rajungan

Komposisi hasil tangkapan selama 3 bulan pada tahun 2014, rata-rata

sejumlah 214 individu target (rajungan) dengan volume (bobot) 32,53 kg dan rata-

rata non-target adalah 309 individu dengan volume 35,76 kg. Tampak juga bahwa

terjadi peningkatan jumlah individu dan bobot non target hasil tangkapan dari

Agustus ke November 2014. Jumlah individu dan bobot rata-rata non-target

masing-masing adalah 59 dan 52%. Peningkatan jumlah dan bobot non-target dari

Agustus hingga November diduga berkaitan dengan kondisi alamiah, yaitu berupa

arus dasar yang kuat dan gelombang yang tinggi dalam mempengaruhi

kelimpahan non-target.  Data hasil pengamatan pada bulan Juni−November 2013

menunjukan bahwa rata-rata jumlah target (rajungan) adalah 757 individu dan

volume 102,56 kg serta rata-rata non- target adalah 1.039 individu dengan bobot

58,71 kg. Dari hasil ini tampak bahwa jumlah individu non-target lebih besar dari

pada target, kendatipun volume non-target lebih kecil.  Selain itu hasil tangkapan

pada bulan Agustus 2014 jauh lebih rendah dibanding bulan yang sama pada

tahun 2013 dan mulai terjadi peningkatan hasil tangkapan target pada November
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2014. Dengan demikian secara keseluruhan proporsi tangkapan target pada tahun

2014 jauh lebih rendah dari pengamatan tahun 2013. Komposisi tangkapan non-

target jaring insang dasar secara keseluruhan berkisar antara 15−30 species

perbulan.  Memperhatikan variasi persentase non-target dari segi jumlah dan/atau

bobot setiap bulannya, di duga vairasinya akan semakin tinggi pada musim yang

berbeda (variasi temporal).  Hal yang sama juga terhadap variasi spasial, baik dari

arah pantai menuju laut (offshore) maupun diantara perairan pantai (nearshore)

sendiri, berkaitan dengan karakteristik habitat dan ekosistem pesisir.

Hasil tangkapan rajungan (jumlah dan volume rata-rata per unit alat tangkap

per-trip) dari Agustus-November 2014, tertinggi ditemukan di jalur panangkapan I

(stasiun S1A3), yaitu 27 individu, namun volume tangkapan tegolong rendah

dibanding yang lain  (3,1 kg/unit alat tangkap/trip). Sementara pada tahun 2013,

tertinggi ditemukan di jalur panangkapan II (terutama di sebelah timur Labuhan

Maringgai), yaitu 35 individu atau 5,18 kg/alat tangkap/trip, sedangkan terendah

di jalur panangkapan I dekat Tanjung Sekopong, yaitu 18 individu atau

1,61 kg/unit alat tangkap/trip. Jumlah individu hasil tangkapan di Jalur I pada

umumnya lebih tinggi dibanding dari jalur penangkapan II dan III, namun volume

tangkapannya rendah. Lebih dari itu, rata-rata hasil tangkapan pada bulan Juni−

Agustus 2013 dan Agustus−November 2014 lebih kecil dari 5 kg/unit alat

tangkap/trip (Gambar 2).  Hal ini diduga berkaitan dengan kelimpahan stok yang

semakin menurun, sehinggga musim paceklik penangkapan pada dua tahun

terakhir lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2 Jumlah individu dan bobot (rata-rata ± SD) rajungan hasil tangkapan nelayan
per-unit alat tangkap per-trip berdasarkan pengamatan tahun 2013 dan 2014.
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Ukuran lebar karapas rajungan yang tertangkap selama 3 bulan pada tahun

2014 berkisar antara 76,59−182,84 mm (rata-rata ± SD = 128,00 ± 18,83 mm) dan

bobot tubuh individu berkisar antara 28,6−480,1 g (152,3 ± 80,1 g). Ukuran lebar

karapas dan bobot tubuh individu ini sedikit berbeda dibanding hasil pengamatan

pada tahun 2013 dengan lebar karapas 71,25−175,71 mm (123,69 ± 17,61 mm)

dan bobot tubuh individu berkisar antara 28,6−480,1 g (135,00 ± 61,4 g). Hasil

analisis ragam (varian) menunjukan tidak berbeda nyata (P>0,05) antara ukuran

lebar karapas dan bobot rata-rata individu tangkapan bulanan pada periode

penelitian tahun 2013 dan tahun 2014. Namun demikian ukuran rata-rata lebar

karapas dan bobot tubuh individu total tangkapan hasil pengamatan pada tahun

2013 dibanding tahun 2014 berbeda nyata (P<0,05). Hal ini disebabkan karena

ukuran rajungan hasil tangkapan selama pengamatan pada tahun 2013 lebih kecil

dibanding pada tahun 2014.

Jika dicermati lebih lanjut dari data gabungan selama 3 bulan (pooled data)

di tahun 2014, maka modus ukuran lebar karapas berada pada kisaran ukuran

121−125 mm CW. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan tahun

2013, yang mana mudus ukuran rajungan hasil tangkapan berada antara 116−

130 mm CW (Gambar 3).

Berdasarkan distribusi ukuran di atas, maka proporsi rajungan yang

tertangkap dan lebih kecil dari ukuran rata-rata mencapai matang gonad 50%

(<Lm50) adalah 6−14% berdasarkan jumlah dan <10% berdasarkan bobot

(volume) hasil tangkapan (Gambar 4) dan dapat dikaegorikan rendah hingga

sedang. Hal ini belum menggambarkan kondisi real penangkapan rajungan di

wilayah studi, mengingat pelaksanaan studi diduga tidak berlangsung pada puncak

musim kelimpahan rajungan muda rekrutmen dan daerah tangkapan tidak banyak

tumpang tindih dengan daerah asuhan (nursery ground) pada saat studi dilakukan.

Rajungan di daerah tropis memijah hampir sepanjang tahun, namun

demikian terdapat puncak musim pemijahannya pada periode waktu tertentu.

Musim pemijahan diindikasikan dengan tingginya nilai indeks kematangan gonad

(IKG) atau persentase kelimpahan betina yang sedang mengerami telur (ovigerous

female atau berried female, BEF).  Proporsi jumlah dan bobot BEF terhadap
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betina tidak mengerami telur (NBF) pada bulan Juli-Agustus 2013 masing-masing

berkisar antara 3−20% (rata-rata 6%) dan 4−22% (rata-rata 8%), sedangkan

terhadap total tangkapan masing-masing adalah 1-6% (rata-rata 2%) dan 2−8%

(rata-rata 3%). Pada bulan Agustus-November 2014, nilai tersebut masing-masing

berkisar antara 22−41% (rata-rata 17%) dan 32−44% (rata-rata 23%), sedangkan

terhadap total tangkapan masing-masing adalah 6−14% (rata-rata 6%) dan 7−15

(rata-rata 6%). Selama kedua periode penelitian (Juni−November) proporsi

jumlah BEF terhadap betina non-BEF (NBF) masing-masing adalah 3−41% (rata-

rata 23%) dan 4−54 (rata-rata 31%) (Gambar 5).  Hal ini memberikan indikasi

bahwa pada bulan Agustus-Oktober merupakan salah satu puncak pemijahan

rajungan, mengingat puncak pemijahan terjadi 2 kali setahun (April−Mei dan

September-November) (Zairion et al. unpublished data). Salah satu diantara

kedua puncak pemijahan tersebut tergolong lemah (Sunarto 2012). Menurut

Sukumaran dan Neelakantan (1997), persentase jumlah BEF terhadap Non BEF

pada musim puncak pemijahan >20%. Jumlah BEF yang tertangkap termasuk

kategori rendah hingga sangat tinggi. Hal ini didukung pula oleh anjuran

pemerintah bahwa BEF tidak diperkenankan untuk ditangkap.

Ekonomi Usaha Penangkapan Rajungan

Nelayan memperoleh hasil bersih sekitar Rp400.000−1.500.000 per-trip

dengan jumlah trip antara 22−26 hari perbulan (rata-rata 24 hari atau 24 trip)

dalam usaha penangkapan rajungan pada musim puncak. Jumlah ini sangat

variatif dibanding tahun 2013 dan bahkan 5−7 tahun terakhir. Sementara pada

musim peralihan memperoleh pendapatan bersih hanya untuk menutupi biaya

operasional dan kebutuhan makan keluarga, sedangkan pada musim paceklik

hasilnya sangat minim, sehingga terhutang sama juragan. Hal ini disebakan karena

jumlah nelayan semakin meningkat, kemudian musim puncak penangkapan

semakin singkat dan musim peralihan serta musim paceklik semakin panjang.

Sebagian besar nelayan cenderung beralih target tangkapan jika sumber

daya ikan lain melimpah pada musim paceklik rajungan.  Hanya sebagian kecil

nelayan yang masih konsisten menangkap rajungan pada musim paceklik, karena

mendapatkan hasil sekitar 1−7 kg/trip (rata-rata 2 kg/trip). Penurunan produksi
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hasil tangkapan per-trip diatasi oleh nelayan dengan cara memperkecil ukuran

mata jaring, kemudian menambah panjang unit jaring (misalnya dari 8−10 pis

menjadi 10−15 pis per-unit jaring) serta melakukan penangkapan di lokasi yang

dekat dengan pantai (<4 mil dari garis pantai). Upaya menambah panjang unit

jaring ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas daya tangkap.

Gambar 3 Distribusi frekuensi ukuran lebar karapas rajungan selama pengamatan;
(a) rajungan jantan, betina, dan betina yang mengerami telur−BEF pada tahun
2013, (b) rajungan jantan, betina, dan betina yang mengerami telur−BEF pada
tahun 2014, (c) gabungan data tahun 2013 dan 2014. Garis vertikal putus-
putus bewarna merah merupakan ukuran rata-rata mencapai matang gonad
50% (Lm50 = 103 mm CW).
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Gambar 4 Persentase rajungan yang tertangkap dengan ukuran lebar karapas kurang dari
Lm50 (undersize) setiap bulan hasil pengamatan selama 3 bulan pada tahun
2013 dan 2014. Persentase jumlah rajungan undersize yang tertangkap
tergolong rendah hingga medium karena diduga tidak pada puncak musim
kelimpahan juvenile dan rekrutmen.

Gambar 5 Proporsi (%) betina mengerami telur (BEF) yang tertangkap setiap bulan
pengamatan (Juni−Agustus 2013 dan Agustus November 2014).

Permintaan pasar rajungan sangat tinggi sehingga harga jual rajungan segar

dari nelayan pada tahun 2014 berkisar antara Rp50.000−60.000 per kg, atau

mencapai hampir dua kali lipat lebih dibanding tahun 2013 (Rp20.000−40.000).

Namun demikian pendapatan nelayan tidak berbanding seimbang, mengingat

volume rata-rata hasil tangkapan sangat menurun. Pendapatan rata-rata dari

responden tergolong tinggi pada musim puncak, rendah pada musim peralihan dan

sangat rendah pada musim paceklik. Namun demikian, pendapatan rata-rata

bulanan dalam satu tahun masih berada di atas UMP Provinsi Lampung pada

tahun 2013 dan tahun 2014 (Rp1.350.000 per bulan).
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Hasil wawancara menunjukan bahwa bahwa aset perikanan nelayan

responden rata-rata bertambah dalam jumlah sangat sedikit dalam jangka waktu

5 tahun terakhir. Penambahan yang demikian merupakan akumulasi kontribusi

perikanan rajungan dengan lainnya, yang mana kontribusi perikanan rajungan

sekitar 60−70%. Kontribusi lainnya berasal dari hasil tangkapan udang dan ikan

pada musim kelimpahan rajungan rendah.  Aset tersebut diantaranya adalah dalam

hal kepemilikan unit penangkapan.

Strategi Pengelolaan

Kajian ini menemukan beberapa permasalahan mendasar dalam pengelolaan

sumber daya perikanan rajungan berkaitan dengan keberadaan, kelimpahan dan

biomassanya serta musim pemijahan dan rekruitmen. Oleh karena itu, diperlukan

beberapa strategi pengelolaan berbasis bukti ilmiah (scientific evidence) agar

dapat tercipta kelestarian sumber daya rajungan, sehingga diperoleh suatu

pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan, yaitu melalui kebijakan

penyelamatan kesehatan stok dan pemanfaatan.

Penyelamatan kesehatan stok dan perlindungan habitat merupakan prinsip

dasar yang harus menjadi perhatian utama, yaitu: (1) tidak menangkap rajungan

berukuran lebar karapas <100 mm dan rajungan betina mengerami telur (BEF)

sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 1 tahun 2015;

(2) identifikasi tingkat ekploitasi stok, produktivitas, resiliensi dan vulnerability-

nya terhadap tekanan eksploitasi dan kondisi lingkungan; (3) identifikasi dan

perlindungan habitat esensial, terutama daerah asuhan (nursery ground) dan

prioritas perlindungan habitat daerah asuhan ditetapkan berdasarkan potensi

sumber daya dan lingkungan serta keberadaan juvenile/rajungan muda; (4) zonasi

penangkapan.

Kebijakan pemanfaatan dikaitkan dengan aspek sosial ekonomi terhadap

kebijakan penyelamatan kesehatan stok dan habitat yang lebih diarahkan kepada:

(1) penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan nelayan

rajungan terhadap pentingnya rajungan muda (<Lm50) dan habitanya serta BEF;

(2) penegakan aturan penangkapan untuk dapat dijalankan sepenuhnya;

(3) peningkatan kapasitas alat tangkap yang selektif dan ramah lingkungan;
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(4) peningkatan asset dan saving rate nelayan melalui lembaga koperasi perikanan

rajungan (5) peningkatan peran serta instansi terkait dan pemangku kepentingan

(stakeholder) perikanan rajungan agar sinergi antar lembaga dan/atau stakeholder

perikanan rajungan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada fase I dan II, bahwa kondisi habitat

rajungan dan lingkungan disekitarnya masih tergolong baik, namun daerah

asuhannya belum teridentifikasi dan dikelola dengan baik. Volume tangkapan per-

trip cenderung menurun dan rataan volume tangkapan selama penelitian rendah

(<5 kg/trip), karena tidak pada puncak musim kelimpahan dan biomassa. Proporsi

tangkapan rajungan yang lebih kecil dari ukuran matang gonad (Lm50) adalah

6−14% (kategori rendah−sedang) serta proporsi betina mengerami telur (BEF)

adalah 3−41% (kategori rendah−sangat tinggi) sehingga mengarah kepada

recruitment overfishing.  Rataan pendapatan bulanan nelayan responden per-tahun

lebih besar dari upah minimum regional Provinsi Lampung pada tahun 2013 dan

2014 serta kontribusi perikanan rajungan terhadap pendapatan rumah tangga

>60%, namun kepemilikan asset relatif tetap dan saving rate rendah.  Diperlukan

strategi pengelolaan untuk keberlanjutan stok dan usaha penangkapan rajungan

berupa kebijakan penyelamatan kesehatan stok, perlindungan habitat dan

pengaturan pemanfaatannya.
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MODEL PENGOPTIMUMAN DISPATCHING BUS
PADA TRANSPORTASI PERKOTAAN

(Buses Dispatching Model in Urban Transport System)

Amril Aman, Farida Hanum, Toni Bakhtiar
Dep. Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB

ABSTRAK

Permasalahan transportasi di Jakarta semakin kompleks. Hal ini berimplikasi akan
besarnya biaya transportasi baik berupa pemborosan bahan bakar karena kemacetan,
penurunan produktivitas, serta pencemaran lingkungan. Salah satu usaha yang dilakukan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini ialah mengembangkan Pola
Transportasi Makro yaitu pengembangan angkutan umum massal, pembatasan lalu lintas,
dan peningkatan kapasitas jalan yang dilakukan secara bertahap mulai 2004−2020. Salah
satu sistem angkutan massal yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
ialah Bus Rapid Transit yang sering disebut busway atau Transjakarta. Dengan sistem ini
diharapkan  intensitas lalu lintas di Jakarta dapat menurun karena adanya perpindahan
masyarakat dari mobil pribadi ke sistem transportasi ini. Sampai saat ini, harapan tersebut
belum tercapai karena pelayanan sistem busway yang masih belum memadai, baik dari
segi kenyamanan maupun lamanya waktu tunggu. Dalam penelitian ini dibangun suatu
model matematik (dalam bentuk integer programming) untuk menentukan dispatching
bus optimal di beberapa koridor yang meminimumkan waktu tunggu, memperhitungkan
kenyamanan penumpang, dan meminimumkan biaya operasional. Model tersebut
diimplementasikan pada pengoperasian bus Transjakarta di Koridor 1 dan Koridor 3
sehingga diperoleh banyak bus minimal yang diberangkatkan di setiap shelter awal di
setiap slot waktu yang meminimumkan biaya operasional.

Kata kunci: Busway, dispatching bus, integer programming, transportasi.

ABSTRACT

The rise of complexity of urban transport system in Jakarta has contributes significant
consequences on transport cost such as wasted fuel due to traffic jam, productivity
reduction, and environment degradation. To overcome this problem the local government
of Jakarta develops a so-called macro-transportation system which includes the
development of mass transport system, traffic regulation and optimization, and gradual
road capacity improvement within the period of 2004−2020. One of mass transport
systems developed by government is bus rapid transit, also known as busway or
Transjakarta. Under this system, it is expected that the traffic intensity in Jakarta
substantially reduced due to mode-shifting from private to public transport. However,
poor management in term of passenger comfort and waiting time is the main challenge in
accomplishing the goal. In this present work we developed a mathematical model in term
of integer programming to determine optimal buses dispatching at several corridors while
minimizing waiting time as well as operational cost by considering passenger comfort.
We implemented the model to characterize buses dispatching at Corridors 1 and 3 of
Transjakarta and supplied the minimum number of dispatched buses at each initial
shelters in each time slot with minimum operational cost.

Keywords: Buses dispatching, busway, integer programming, transport.
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PENDAHULUAN

Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk Jakarta

menurut data BPS hasil sensus penduduk 2010 adalah 9.607.787 jiwa dan

diproyeksikan berjumlah 9.999.100 jiwa pada tahun 2013 (BPS Provinsi DKI

Jakarta 2013a). Menurut Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada siang hari, angka tersebut dapat bertambah

sekitar 2,5 juta orang seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti

Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Mobilitas penduduk Jakarta yang sangat

cepat dan massal ini tentu saja membutuhkan dukungan infrastuktur transportasi.

Jaringan jalan raya dan jalan tol yang melayani seluruh kota di DKI Jakarta

sudah tersedia, namun dalam Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013

dikatakan bahwa pertumbuhan panjang jalan (1,3% atau bertambah sebesar

89.801 meter)  di tahun 2012 sangatlah tidak sebanding dengan perkembangan

jumlah mobil di Jakarta  (9,52%).  Informasi pada Jakarta dalam Angka 2013

(BPS Provinsi DKI Jakarta, 2013a) menunjukkan bahwa terdapat sebanyak

14.618.313 kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan perincian

sepeda motor 10.825.973 unit, mobil penumpang 2.742.414 unit, mobil beban

561.918 unit,  bus 358.895 unit, dan kendaraan khusus sebanyak 129.113 unit.

Pertumbuhan volume kendaraan yang tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana

dan prasarana transportasi massal menjadi salah satu penyebab kemacetan. Selain

oleh warga Jakarta, kemacetan juga diperparah oleh para pelaju dari kota-kota di

sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor yang bekerja di

Jakarta. Kemacetan sering terjadi pada pagi dan sore hari, yakni di saat jam pergi

kerja dan pulang dari kantor.

Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa

transportasi yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien, maka

pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pola Transportasi Makro (PTM) dimulai

dengan SK Gubernur Nomor 84 tahun 2004 dan dilanjutkan dengan Peraturan

Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2007. PTM meliputi tiga bagian, yaitu

pengembangan angkutan umum massal, pembatasan lalu lintas, dan peningkatan

kapasitas jalan yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2004−2020. Salah
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satu sistem angkutan massal yang dikembangkan pemerintah DKI Jakarta ialah

Bus Rapid Transit (BRT) yang sering disebut bus prioritas atau busway atau

Transjakarta.

Bus Transjakarta memulai operasinya pada 15 Januari 2004 dengan tujuan

memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, namun terjangkau bagi

warga Jakarta. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta menetapkan bus ini diberikan

lajur khusus di jalan-jalan yang menjadi bagian dari rutenya dan lajur tersebut

tidak boleh dilewati kendaraan lainnya (termasuk bus umum selain Transjakarta).

Agar terjangkau oleh masyarakat, maka harga tiket disubsidi oleh pemerintah

daerah.

Banyaknya armada busway tahun 2013 mencapai 565 unit, dengan jumlah

penumpang sebesar 111.260.431 orang, menurun 3,06% dibanding tahun

sebelumnya. Demikian pula pendapatan dari busway mencapai sekitar 364,46

milyar rupiah, menurun sebesar 3,97% dibanding tahun 2011 (BPS Provinsi DKI

Jakarta, 2013a). Penurunan ini terjadi karena banyak armada busway yang rusak

dan bahan bakar gas yang sulit diperoleh, juga sering tidak sterilnya jalur busway

sehingga layanan tidak optimal (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2013b). Pengurus

Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan bahwa

pelayanan Transjakarta sering mendapat banyak keluhan dari penumpangnya.

Keluhan terbanyak ialah mengenai headway atau waktu kedatangan bus seperti

dilansir Tempo pada 14 Februari 2014 (Chairunnisa, 2014). Selain headway,

penumpang pun sering mengeluhkan kelebihan kapasitas. Persoalan ini

merupakan efek lanjutan dari headway yang bermasalah sehingga penumpang jadi

menumpuk di halte dan bus. Hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan

penumpang bahkan dapat mengundang pelecehan seksual. Agar dapat

memberikan pelayanan yang optimal dan untuk menangani berbagai keluhan yang

diajukan masyarakat, Pemprov DKI akhirnya mengesahkan Peraturan Gubernur

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola

Transjakarta-Busway pada 5 Maret 2014. Standar ini diharapkan dapat

meningkatkan kinerja unit pelayanan busway.
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Waktu tunggu di halte dan waktu tempuh yang panjang dapat menyebabkan

penumpukan penumpang di halte maupun bus penuh sesak dengan penumpang.

Beberapa penyebab bus penuh dan waktu tunggu yang lama antara lain ialah

waktu heading (jarak keberangkatan antarbus) yang lama, sehingga bus yang

dioperasikan tidak dapat melayani keseluruhan penumpang, sehingga diperlukan

penjadwalan bus yang baik dan efektif yang dapat memuaskan penumpang namun

biaya operasionalnya minimum.

Menurut Hall et al. (1999), permasalahan umum dalam manajemen busway

adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem transportasi

tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan usaha meminimumkan biaya dalam

rangka mencapai tingkat pelayanan tertentu, atau dapat juga, memaksimumkan

tingkat kualitas pelayanan dalam keterbatasan sumber daya. untuk meningkatkan

kapasitas pelayanan busway dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu:

1. mengembangkan strategi operasional yang optimal,

2. modifikasi infrastruktur.

Menurut Advani & Tiwari (2006), pengembangan strategi operasional yang

optimal merupakan strategi jangka pendek yang bertujuan mengoptimalkan semua

sumber daya yang tersedia, sedangkan modifikasi infrastruktur merupakan strategi

jangka menengah atau panjang yang bertujuan melakukan perubahan yang

optimal atas infrastruktur baik perubahan spesifikasi maupun kuantitas.

Penelitian tentang pengembangan strategi operasional telah dilakukan oleh

beberapa peneliti sebelumnya untuk berbagai skenario permasalahan. Hall (1985)

melakukan penelitian untuk menentukan waktu berhenti dan keberangkatan

optimal bagi bus pada setiap halte transfer. Abkowitz et al. (1987) membangun

model simulasi untuk berbagai strategi dispatching pada halte transfer. Lee &

Schonfeld (1992) mengoptimumkan headway (jarak antara dua bus yang

beriringan) dan margin yang aman pada halte transfer. Chuanjiao et al. (2008)

membangun model optimasi untuk menentukan headway kombinasi jadwal untuk

busway.
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METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, masalah penjadwalan keberangkatan bus yang

melibatkan beberapa koridor diformulasikan ke dalam integer programming dan

diselesaikan dengan bantuan software LINGO 11.0. Integer linear programming

(ILP) atau disebut juga sebagai integer programming (IP) merupakan suatu

pemrograman linear yang sebagian atau semua variabel yang digunakan

merupakan integer taknegatif. Jika suatu IP menggunakan semua variabel yang

berupa integer, maka IP tersebut disebut pure integer programming (PIP). Jika

suatu IP menggunakan sebagian variabel saja yang berupa integer, maka IP

tersebut disebut mixed integer programming (MIP). Jika suatu IP menggunakan

semua variabel yang bernilai 0 atau 1, maka IP tersebut disebut 0-1 IP (Winston,

2004). Pengertian pemrograman linear (PL) atau linear programming itu sendiri

ialah suatu masalah pengoptimuman yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

a) tujuan masalah tersebut ialah memaksimumkan atau meminimumkan suatu

fungsi linear dari sejumlah variabel keputusan. Fungsi yang akan dimaksi-

mumkan atau diminimumkan ini disebut fungsi objektif,

b) nilai variabel-variabel keputusannya harus memenuhi suatu himpunan

kendala. Setiap kendala harus berupa persamaan linear atau pertidaksamaan

linear, ada pembatasan tanda untuk setiap variabel dalam masalah ini. Untuk

sembarang variabel , pembatasan tanda menentukan harus taknegatif

(xi ≥ 0) atau tidak dibatasi tandanya (unrestricted in sign).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem bus rapid transit (BRT) di Jakarta memiliki jalur lintasan terpanjang

di dunia (208 km), memiliki 228 halte yang tersebar dalam 12 koridor, dan

beroperasi dari pukul 05.00−22.00 WIB (mulai 1 Juni 2014 sebanyak 3 koridor,

yaitu Koridor I,III, dan IX sedang diuji coba beroperasi selama 24 jam). Pada

setiap koridor dialokasikan sejumlah bus dengan kapasitas dan biaya

operasionalnya masing-masing. Bus yang digunakan untuk melayani penumpang

adalah bus single yang berkapasitas 85 orang dan bus gandeng. Dalam penelitian
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akan dilakukan analisis pengaruh banyaknya penumpang yang diangkut dan

banyaknya bus yang dikeluarkan pada periode waktu tertentu (slot waktu),

sehingga dapat meminimumkan biaya operasional yang harus dibayar namun

dapat mengangkut penumpang seoptimal mungkin. Untuk membatasi formulasi

masalah BRT, maka digunakan beberapa asumsi antara lain:

1. Rute telah ditetapkan,

2. Adanya sterilisasi jalan, sehingga tidak terjadi kecelakaan atau kerusakan pada

bus yang dapat menghambat perjalanan,

3. Lama waktu pengisian bahan bakar dan waktu berhenti pada lampu lalu lintas

tidak diperhatikan,

4. Jarak waktu antar bus pada slot waktu pemberangkatan yang sama diabaikan,

5. Jumlah penumpang tiap slot waktu dan tujuannya diketahui,

6. Jenis bus homogen, sehingga kapasitas dan kecepatannya sama,

7. Penumpang yang akan transit, akan turun dan naik ke bus selanjutnya pada

slot waktu yang sama,

8. Perjalanan dari satu halte ke halte berikutnya menempuh satu slot waktu

9. Pergerakan penumpang hanya dihitung satu arah dan tidak sebaliknya,

10. Semua penumpang terangkut,

11. Hanya terdapat 2 koridor yang bergerak satu arah.

Dalam penelitian ini diformulasikan suatu model matematik yang dapat

menentukan dispatching bus di setiap slot waktu di halte awal setiap koridor.

Untuk penyederhanaan model, hanya 2 koridor yang akan dijadwalkan

pemberangkatan armada busway-nya, yaitu Koridor 1 (Blok M−Kota) dan

Koridor 3 (Kalideres−Pasar Baru). Kedua koridor ini dipilih karena merupakan

koridor yang relatif lebih ramai dibandingkan dengan koridor-koridor yang lain.

Koridor 1 memiliki 20 halte dan Koridor 3 mengelola 16 halte. Dua koridor

ini bertemu di halte Harmoni yang merupakan halte transit. Semua halte di kedua

koridor  diberikan pada Gambar 1 dan Tabel 1.
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Gambar 1 Halte di Koridor 1 dan Koridor 3 Transjakarta.
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Tabel 1 Data halte di Koridor 1 dan Koridor 3

Koridor 1 (Blok M → Kota) Koridor 3 (Kalideres → Pasar Baru)
Indeks Halte Jarak

(km)
Indeks Halte Jarak

(km)
1 Blok M (DEPO) 0 21 Kalideres (DEPO) 0
2 Masjid Agung 1,3 22 Pesakih 1,2
3 Bundaran Senayan 2,1 23 Sumur Bor 1,7
4 Gelora Bung Karno 3,6 24 Rawa Buaya 2,5
5 Polda Metro Jaya 4,1 25 Jembatan Baru 3,0
6 Bendungan Hilir 4,9 26 Dispenda Samsat B 3,9
7 Karet 5,4 27 Jembatan Gantung 5,2
8 Setiabudi 6,0 28 Taman Kota 6,2
9 Dukuh Atas 1 6,4 29 Indosiar 8,4
10 Tosari ICBC 6,8 30 Jelambar 9,8
11 Bundaran HI 7,4 31 Grogol 1 10,2
12 Sarinah 8,1 32 RS. Sumber Waras 10,9
13 Bank Indonesia 8,7 15 Harmoni 14,0
14 Monas 9,4 33 Pecenongan 15,0
15 Harmoni 10,5 34 Juanda 15,3
16 Sawah Besar 11,1 35 Pasar Baru 16,4
17 Mangga Besar 12,0
18 Olimo 12,3
19 Glodok 12,6
20 Kota 13,8

Ket: Jarak diatas merupakan jarak halte tersebut dari depo-nya

Formulasi model matematik dalam bagian ini menggunakan notasi

himpunan, indeks, parameter, variabel keputusan sebagai berikut.

Himpunan dan Indeks:

Slot = himpunan slot waktu = {1, 2, ... , 24}, dengan indeks i

Shelter = himpunan shelter/halte busway = {1, 2, ... , 35} dengan indeks j,k

S1 = himpunan shelter/halte di Koridor 1, 1 ℎ , S1= {1, 2, ... , 20}2 = himpunan shelter/halte di Koridor 3, 2  ℎ , S2 = {21, 22, ... ,

32, 15, 33, 34, 35}

Parameter

T(i,j,k) = banyaknya penumpang pada slot waktu yang naik di halte dan

turun di halte

KM(i) = jarak yang akan ditempuh oleh armada bus yang diberangkatkan pada

slot waktu ke

C = biaya total operasional bus per kilometer perjalanan (Rp10.435 /km)

KAP = kapasitas bus (85 orang)
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Variabel Keputusan:

A1(i,j) = banyaknya penumpang yang naik pada slot waktu pada shelter di

Koridor 1

A2(i,j) = banyaknya penumpang yang naik pada slot waktu pada shelter di

Koridor 3

B1(i,j) = banyaknya penumpang yang turun pada slot waktu i pada shelter j di

Koridor 1

B2(i,j) = banyaknya penumpang yang turun pada slot waktu i pada shelter j di

Koridor 3

KT1(i,j) = kapasitas penumpang dalam bus pada slot waktu i pada shelter j di

Koridor 1

KT2(i,j) = kapasitas penumpang dalam bus pada slot waktu i pada shelter j di

Koridor 3

DB1(i,j) = banyaknya penumpang di dalam bus (setelah naik/turun) pada slot

waktu i pada shelter j di Koridor 1

DB2(i,j) = banyaknya penumpang di dalam bus (setelah naik/turun) pada slot

waktu i pada shelter j di Koridor 3

X1(i,j) = banyaknya kursi kosong di dalam bus (setelah naik/turun) pada slot

waktu i pada shelter j di Koridor 1

X2(i,j) = banyaknya kursi kosong di dalam bus (setelah naik/turun) pada slot

waktu i pada shelter j di Koridor 3

Z1(i) = banyaknya bus yang diberangkatkan dari depo Koridor 1 pada slot

waktu

Z2(i) = banyaknya bus yang diberangkatkan dari depo Koridor 3 pada slot

waktu

Fungsi Objektif

Meminimumkan biaya operasional busway yaitu biaya per kilometer * total jarak

yang ditempuh semua armada.

Minimumkan = C∙ [Z1(i)+Z2(i)]∙KM(i)
i∈Slot



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2014

248

Kendala

1. Banyak penumpang naik

Banyaknya penumpang naik pada suatu slot waktu dan shelter tertentu adalah

banyaknya penumpang yang naik menuju shelter di koridor yang sama

ditambah dengan penumpang yang naik menuju shelter koridor lain setelah

transit.

1( , ) = ( , , )∈ ∩ + ( , , ) ⋅ ; ∀ ∈ , ∈ 1, ≠ 15
1( , 15) = ( , 15, ) + ( + − 33, , ) ⋅ ; ∀ ∈ , ≥ 15
2( , ) = ( , , )∈ ∩ + ( , , ) ⋅ ; ∀ ∈ , ∈ 2, ≠ 15
2( , 15) = ( , 15, ) + ( + − 15, , ) ⋅ ; ∀ ∈ , ≥ 13

2. Banyak penumpang turun

Banyaknya penumpang turun adalah penumpang dari shelter sebelumnya di

koridor yang sama ditambah dengan penumpang dari shelter koridor lain

setelah transit.

1( , ) = ( − + , , )∈ ∩ + ( − − 18 + , , ) ⋅ ;
∀ ∈ , ∈ 1, ≥ , ≠ 15

B1(i,15)= T(i-k,15-k,15)+ T(i-k,15-k,l)35

l=33

⋅Ii≥13 ;
14

k=1 ∀ ∈ , ≥ 15
2( , ) = ( − + , , )∈ ∩ + ( − + 17 + , , ) ⋅ ∙ ;

∀ ∈ , ∈ 2, ≥ , ≠ 15
B2(i,15)= T(i-k+20,15+38-k,15)+ T(i-k,15-k,l)20

l=16

⋅Ii≥15 ;
32

k=21 ∀i∈Slot,   i≥13
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3. Banyak penumpang di dalam bus setelah naik/turun

Banyaknya penumpang saat ini adalah banyak penumpang sebelumnya

ditambah penumpang yang lain dikurang banyak penumpang yang turun.

DB1(i,j)=DB1(i-1,j-1)+A1(i,j)-B1(i,j); ∀i∈Slot,   j∈S1,   i≥j,   j>1

DB2(i,j)=DB2(i-1,j-1)+A2(i,j)-B2(i,j); ∀i∈Slot,   j∈S2,   i≥j,   j>1,  j≠15,   j≠332( , 15) = 2( − 1,32) + 2( , 15) − 2( , 15); ∀ ∈ , ≥ 132( , 33) = 2( − 1,15) + 2( , 33) − 2( , 33); ∀ ∈ , ≥ 14
4. Kapasitas bus

Kapasitas bus tiap slot waktu di tiap shelter adalah penjumlahan banyaknya

penumpang di dalam bus dan banyaknya kursi kosong.

KT1(i,j)=[DB1(i,j)+X1(i,j)]∙Ii≥j; ∀i∈Slot, j∈S1

KT2(i,j)=[DB2(i,j)+X2(i,j)]∙Ii≥j; ∀i∈Slot, j∈S2

5. Banyak bus

Kapasitas bus setiap slot waktu adalah kapasitas tiap bus * banyaknya armada

bus yang diberangkatkan pada slot waktu tertentu sebelumnya.

KAP⋅Z1(i)=KT1(i+j-1,j); ∀i∈Slot, j∈S1, i+j-1≤24

KAP⋅Z2(i)=KT2(i+j-1,j); ∀i∈Slot, j∈S2, i+j-1≤24

6. Utilitas bus

Tingkat kegunaan bus, yaitu perbandingan banyak penumpang dalam bus dan

kapasitas bus tersebut.

U1(i,j)=
DB1(i,j)
KT1(i,j) ; ∀i∈Slot, ∀j∈S1, i≥j∪(i,j)=(24,1)

U2(i,j)=
DB2(i,j)
KT2(i,j) ; ∀i∈Slot, ∀j∈S2, i≥j∪(i,j)=(24,21)

7. Ketaknegatifan

Setiap variabel merupakan bilangan bulat taknegatif.

A1(i,j), B1(i,j), KT1(i,j), DB1(i,j), X1(i,j)∈z+; ∀i∈Slot,   j∈S1

A2(i,j), B2(i,j), KT2(i,j), DB2(i,j), X2(i,j)∈z+; ∀i∈Slot,   j∈S2

Z1(i), Z2(i)∈z+; ∀i∈Slot

Dari hasil running menggunakan software LINGO 11.0 diperoleh hasil

berupa banyak bus yang dikirim di setiap slot waktu (mulai slot waktu ke-1
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hingga slot waktu ke-24) di Koridor 1 dan Koridor 3 yang meminimumkan biaya

operasional ialah sebagai berikut:

Koridor 1: 7,7,8,7,7,7,7,6,5,4,3, 3,3,2,2,2,1,1,1,1, 1,1,1,1

Koridor 3: 4,4,6,6,6,6,6,5,5,4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1, 1,1,1,0

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini telah diperlihatkan bahwa masalah penentuan banyak

bus Transjakarta yang melibatkan dua koridor dapat diformulasikan sebagai

integer programming dan diselesaikan menggunakan software LINGO 11.0.

Banyaknya bus yang dioperasikan di setiap slot waktu dalam satu hari di setiap

koridor yang meminimumkan biaya operasional dapat ditentukan. Model mate-

matik ini dapat dimodifikasi dengan melibatkan lebih dari dua koridor.

Model matematik dalam penelitian ini masih melibatkan banyak asumsi.

Penelitian selanjutnya diharapkan masih dapat dikembangkan dengan melong-

garkan beberapa asumsi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada DIKTI yang

telah memberi kesempatan melalui Hibah Penelitian untuk mendanai penelitian

ini.
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ABSTRAK

Indonesia adalah Negara megabiodiversitas di dunia, yang kaya kandungan herbal dan
tersebar pada beberapa wilayah dari Sabang hingga Merauke. Saat ini produk herbal
Indonesia terpuruk dalam menghadapi herbal asing yang banyak beredar di Indonesia,
seperti berasal dari Cina, India, dan Malaysia. Neraca dagang Indonesia defisit, angka
ekspor produk hasil-hasil pertanian terus menurun sepanjang tahun, tak terkecuali juga
produk herbal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tangible value
biodiversitas herbal yang tersebar pada beberapa wilayah di Wonogiri Jawa Tengah dan
menganalisis bagaimana daya saing produk herbal domestik yang beredar di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biodiversitas herbal yang berasal dari hutan cukup
besar, salah satunya berasal dari Wonogiri, yang memiliki comparative advantage cukup
tinggi dan tangible value secara total sebesar Rp137.287.575.000 (pada tahun 2012).
Biodiversitas herbal – yang dominan berupa ‘empon-empon’, dipasok ke industri herbal
yang tersebar di Kabupaten Bantul, DIY. Namun, dari sisi produk, herbal Indonesia
sangat rentan, apalagi dalam menghadapi MEA 2015. Hasil prediksi daya saing domestik
dari produk herbal, dengan menggunakan analisis PAM, menunjukkan bahwa keuntungan
privat produk herbal Indonesia akan turun, artinya competatitive advantage rendah seiring
dengan menurunnya keuntungan privat produk herbal tersebut.

Kata kunci: Biodiversitas, daya saing, MEA, produk herbal, pasar domestic.

ABSTRACT

Indonesia is a mega biodiversity country in the world - which is a source of natural herbal
ingredients that are spread in several regions from Sabang to Merauke. Currently
Indonesian herbal products collapsed in the face of foreign herbs that are circulating in
Indonesia, such as coming from China, India, and Malaysia. Indonesia's balance of trade
is deficit, the export of agricultural products decline throughout the year, including herbal
products. The purpose of this study is to identify the tangible value of biodiversity herbs
scattered in several regions in Indonesia and analyze how the competitiveness of
domestic herbal products circulating in Indonesia.The results show that so many
biodiversity herbs that extracted from the forest, including from forest in Wonogiri,
which has a high comparative advantage and tangible value in total is IDR
137.287.575.000 (in 2012). Herbal biodiversity - the dominant form of 'mpon-mpon',
supplied to the herbal industry spread in Bantul, Yogyakarta. Furthermore, the results also
show that, in terms of products, herbal Indonesia is also very vulnerable, especially in the
face of AEC 2015. Results of prediction domestic competitiveness of herbal products,
using PAM analysis, show that private profits Indonesian herbal products will not
increase, it means lower competatitive advantage, which is in line with the decline in
private profits of the herbal products.

Keywords: AEC 2015, biodiversity, competitiveness, herbal products, the domestic
market.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang salah

satunya merupakan sumber bahan alam herbal yang tersebar pada beberapa

wilayah dari Sabang hingga Merauke. Herbal merupakan bahan baku yang berasal

dari biodiversitas Indonesia yang berlimpah, namun saat ini dihadapkan tantangan

untuk bersaing dengan herbal dari negara asing, seperti negara Cina, India, Korea,

dan sebagainya, ke pasar Indonesia.

Saat ini produk herbal Indonesia terpuruk dalam menghadapi herbal asing

yang banyak beredar di Indonesia, seperti berasal dari Cina, India, dan Malaysia.

Di kawasan Asia, dengan 39% dari 20 billion US$ pasar komoditas dan produk

herbal dunia tahun 2000, Cina mendominasi sedangkan Indonesia hanya 0,22%

(Putri, 2005), sehingga sejak tahun 2004 hingga November 2009 Indonesia

mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina (defisit terbesar US$ 7.2

milyar pada 2008). Cina setelah implementasi CAFTA 2010, tidak hanya

menguasai bahan baku dari sisi hulu, tetapi sudah hingga ke hilir (Widyastutik

et al. 2009).

Selama tahun 2010, ekspor-impor antara RI dan Cina bernilai 20,424 juta

dollar AS, berarti impor RI naik 48,86% dibanding tahun 2009. Sebaliknya, rasio

ekspor produk RI ke Cina terhadap total ekspor RI ke dunia tahun 2010 adalah

10% dengan nilai ekspor yang meningkat 36,47% dibanding tahun 2009, artinya

sebagian besar herbal Indonesia yang diperdagangkan dengan Cina, tidak punya

daya saing sehingga tidak mampu berpenetrasi ke pasar Cina, sebaliknya justru

herbal Cina yang berpenetrasi baik ke pasar Indonesia sehingga produk herbal

Cina menguasai pasar Indonesia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community = AEC) yang

mundur pelaksanaannya semula awal bergeser menjadi akhir tahun 2015,

merupakan bentuk perjanjian perdagangan bebas diantara Negara-negara di

ASEAN yang diperluas. Faktanya hingga kini, beberapa Negara ASEAN belum

siap menghadapi MEA 2015 tersebut, termasuk Indonesia. Implementasi

perjanjian perdagangan bebas yang telah berlangsung beberapa tahun sebelumnya

(seperti FTA, AFTA, dan CAFTA) terbukti berpengaruh signifikan terhadap hasil
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pertanian Indonesia, tak terkecuali juga terhadap biodiversitas dan produk herbal

Indonesia. Dampak yang muncul adalah semakin sulitnya produk herbal lokal

untuk dipasarkan di dalam negeri maupun apalagi untuk diekspor. Pertanyaannya,

bagaimana kondisi biodiversitas herbal Indonesia – dilihat dari tangible value -

jelang implementasi MEA 2015 dan bagaimana daya saing produk herbal

domestik yang beredar di Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 tersebut?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengidentifikasi tangible

value dari biodiversitas herbal Indonesia; dan (2) menganalisis daya saing produk

herbal domestik dalam menghadapi perdagangan MEA 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder

diambil dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, Kementrian Pertanian,

dan data publikasi lainnya Metode non probabilitas (purposive sampling dan

quota sampling) digunakan dalam pengumpulan data primer di Kab. Wonogiri

dan DIY - sebagai wilayah sampel bagi 20 responden IKOT. Teknik pengumpulan

data dengan menggunakan survei, yaitu pengamatan langsung obyek penelitian

dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tangible value dari

biodiversitas herbal, klasifikasi dan jenis produk herbal domestik Indonesia,

permasalahan dan kendala yang dihadapi pengrajin produk herbal Indonesia, dan

in depth interview yaitu komunikasi secara lisan yang terstruktur untuk menggali

informasi tentang potensi biodiversitas herbal di DIY, permasalahan, dan daya

saing produk herbal domestik di DIY. Penelitian dilakukan bulan Juni−Oktober

2013 dan bulan Juni−Oktober 2014.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis nilai produktivitas

tangible value, dan analisis PAM (Pearson et al. 2005) bagi 3 (tiga) tipe produk

herbal yang berbeda satu dengan lainnya. Pengolahan data dilakukan dengan

menggunakan program Eviews. Hasil pengolahan data disajikan secara deskriptif-

kualitatif dan deskriptif-kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah sebagai

berikut:
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Analisis Deskriptif-Kualitatif dan Analisis Nilai Tangibel

Analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan data

yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode ini

sehingga dapat diperoleh gambaran karakteristik responden, dan aspek- aspek

yang terkait dengan potensi, permasalahan, dan daya saing produk herbal impor.

Data disajikan dalam bentuk tabulasi, charts dan diagram. Dilakukan juga

penghitungan tangible value dengan menggunakan analisis produktivitas dari

biodiversitas herbal di Kabupaten Wonogiri.

Analisis Daya Saing Produk Herbal: Metode Policy Analysis Matrix

Policy Analysis Matrix (PAM) merupakan suatu alat yang digunakan untuk

menganalisis pengaruh intervensi Pemerintah dan dampaknya pada sistem

komoditas. Selain itu, membantu pengambil kebijakan baik di pusat maupun

daerah untuk menelaah 3 (tiga) isu sentral analisis kebijakan pertanian, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan apakah sebuah sistem usahatani memiliki daya saing

pada tingkat harga dan teknologi yang ada, yaitu apakah ada keuntungan pada

tingkat harga aktual. Kedua, yaitu dampak investasi publik terhadap tingkat

efisiensi sistem usahatani. Efisiensi dihitung berdasarkan tingkat keuntungan

sosial. Ketiga, yaitu dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi

pertanian terhadap tingkat efisiensi sistem usaha tani (Pearson et al. 2005).

Tujuan utama dari metode PAM ada 3 (tiga), yaitu pertama memberikan

informasi dan analisis untuk membantu pengambil kebijakan pertanian dalam

ketiga isu di atas. Kedua, menghitung tingkat keuntungan sosial dari sebuah

usahatani. Ketiga, menghitung efek transfer sebagai dampak dari sebuah

kebijakan (dengan membandingkan biaya dan pendapatan). Input yang digunakan

dalam proses produksi pada analisis PAM dapat dipisahkan menjadi tradable

goods dan nontradable goods (faktor domestik). Dengan analisis PAM dapat

ditunjukkan pengaruh individual/kolektif dari kebijakan harga dan kebijakan

faktor domestik. PAM juga memberikan informasi dasar yang penting bagi

Benefit-Cost Analysis untuk investasi di bidang pertanian (Pearson et al. 2005).

Hasil analisis PAM pada komoditas pertanian sangat rentan terhadap

perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis sensitivitas,
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yang merupakan suatu teknik analisis untuk menguji perubahan kelayakan suatu

kegiatan ekonomi (proyek) secara sistematis jika terjadi kejadian-kejadian yang

berbeda dengan perkiraan yang telah dibuat dalam perencanaan, yaitu:

1) Keuntungan Privat (KP), merupakan indikator daya saing dari suatu usaha

berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan yang ada

(Monke dan Pearson, 1989). Jika nilai keuntungan lebih dari nol (KP >0),

maka suatu usaha memperoleh profit di atas normal, artinya usaha itu mampu

berekspansi, kecuali apabila sumber daya terbatas atau ada usaha alternatif

yang lebih menguntungkan. Suatu usaha tidak akan menguntungkan jika nilai

KP <0. Keuntungan privat diperoleh dengan rumus:

KP = A−B–C

Keterangan:
A = Penerimaan privat; B = Biaya input tradable privat; dan C = Biaya input non
tradable privat

2) Rasio Biaya Privat (RBP) , adalah rasio biaya domestik terhadap nilai tambah

berdasarkan harga privat dan mencerminkan berapa banyak usaha tersebut

dapat menghasilkan untuk membayar faktor domestik dan tetap dalam kondisi

kompetitif yakni break event setelah membayar keuntungan normal (KP=0)

(Monke dan Pearson, 1989). RBP menunjukkan kemampuan usaha membiayai

faktor domestik pada harga privat. Apabila nilai rasio biaya privat kurang dari

satu (RBP <1), maka usaha tersebut mampu membiayai faktor domestiknya

pada harga privat. Semakin kecil nilai RBP, maka usaha tersebut semakin

memiliki daya saing (keunggulan kompetitif). Monke dan Pearson (1989)

merumuskan nilai Rasio Biaya Privat sebagai berikut:

RBP=
C

A-B
=

Biaya faktor domestik privat

Penerimaan privat-Biaya input tradable privat

Guna menganalisis keunggulan kompetitif pada usaha herbal di Yogyakarta

maka beberapa IKOT yang dijadikan sampel, diklasifikasikan 3 kelompok, yaitu

IKOT dengan produk padat, cair, dan IKOT serbuk. Hasil perhitungan

penerimaan, biaya produksi, dan tataniaga dari beberapa IKOT herbal Tahun 2012
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berdasarkan kelompok produk padat, cair, dan serbuk di DIY, kemudian dihitung

indikator pengukuran Keunggulan Kompetitif dalam PAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi Tangible value Herbal Kabupaten Wonogiri Tahun 2012

Daerah yang memiliki produksi tertinggi untuk bahan baku herbal dan

sebagai pemasok industri herbal utama adalah Provinsi Jateng. Jenis herbal yang

ada di Kabupaten Wonogiri sebanyak 16 jenis, dengan herbal yang paling banyak

yakni jahe, kunyit, kencur dan lengkuas. Di Kabupaten Wonogiri umumnya

komoditas herbal ditanam diantara tegakan hutan Jati di kawasan PHBM

Perhutani Wonogiri, seperti gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1 Empon-empon yang ditanam dibawah Tegakan Pohon Jati.

Tangible value herbal merupakan nilai dari herbal yang diukur secara

moneter. Nilai ini diperoleh dari perkalian antara produksi komoditas herbal

dengan harga komoditas herbal itu sendiri. Kabupaten di Jateng yang memiliki

biodiversitas herbal tertinggi adalah Wonogiri (Tabel 1).

Tangible value biodiversitas herbal di hutan Wonogiri tahun 2012 diperoleh

nilai Rp137.287.575.000 dengan luas tanam dan luas panen, yaitu masing-masing

7.559.327 m2 dan 7.454.435 m2. Total produksi herbal tahun 2012, sebesar

26.742.107 kg, sedangkan rata-rata produktivitas 3,79 kg/m2. Rata-rata harga dari

herbal di Kab. Wonogiri yaitu Rp6.098 /kg.

Perkembangan tangible value herbal di Kab. Wonogiri dari tahun

2010−2012 dapat dilihat pada Gambar 2.
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Tabel 1 Luas, produktivitas, produksi, harga dan tangible value herbal Wonogiri tahun
2012

Jenis
Luas

Tanaman
(m2)

Luas
Panen (m2)

Produk
tivitas

(kg/m2)

Produksi
(Kg)

Harga
(Rp/kg)

Tangible value
(Rp)

Jahe 2.264.706 2.240.183 3,97 8.903.676 9.875 87.923.800.500
Lengkuas 892.574 881.002 3,71 3.268.679 3.025 9.887.753.975
Kencur 381.137 386.337 2,41 930.371 11.000 10.234.081.000
Kunyit 2.790.565 2.729.218 3,31 9.023.963 1.775 16.017.534.325
Lempuyang 221.833 220.095 5,28 1.162.277 1.900 2.208.326.300
Temulawak 303.425 301.313 5,04 1.519.044 3.350 5.088.797.400
Temu Ireng 125.764 125.764 2,70 339.030 1.000 339.030.000
Temu Kunci 198.795 198.795 4,35 864.967 1.600 1.383.947.200
Dringo 15.913 15.913 3,58 57.036 2.250 128.331.000
Kapulaga 15.428 15.428 3,27 50.464 39.000 1.968.096.000
Mengkudu 22.968 18.167 7,18 130.381 1.300 169.495.300
Mahkota Dewa 7.559 3.560 6,00 21.375 8.000 171.000.000
Kejibeling 8.330 8.330 0,42 3.482 3.000 10.446.000
Sambiloto 123.280 123.280 1,97 242.650 4.000 970.600.000
Lidah buaya 50 50 6,24 312 3.000 936.000
Cabe jamu 187.000 187.000 1,20 224.400 3.500 785.400.000

7.559.327 7.454.435 26.742.107 137.287.575.000
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri (2012)

Gambar 2 Perkembangan tangible value herbal kabupaten Wonogiri tahun 2010−2012.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tangible value herbal di Kabupaten

Wonogiri mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2011 sempat mengalami

penurunan. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2012 dimana

besarnya peningkatan diperkirakan sebesar 12 kali lipat daripada tahun 2011.

Peningkatan tangible value herbal di Kabupaten Wonogiri ini disebabkan oleh

terjadinya peningkatan yang sangat tinggi pada tingkat produksi, peningkatan

produktivitas serta adanya harga jual komoditas yang lebih baik.
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Kawasan Kabupaten Wonogiri memiliki comparative advantage dari sisi

produksi dalam menghadapi MEA 2015, dilihat dari ketersediaan biodiversitas

yang besar dan potensi pengembangan ke depannya. Akan tetapi, competitive

advantage belum terlihat dari tangible value, sehingga perlu dianalisis secara

makro tentang daya saing keunggulan kompetitif produk herbal dalam

menghadapi MEA 2015.

Analisis Daya Saing Produk Herbal Domestik Indonesia

Keunggulan kompetitif produk herbal Indonesia dilihat dengan daya saing

produk herbal di Indonesia dalam menghadapi pesaing pengusaha Malaysia,

sebagai pesaing utama produk herbal Indonesia mengingat banyak produk herbal

dari Malaysia yang beredar di Indonesia, selain produk dari Negara Cina. Analisis

daya saing produk herbal domestik dilakukan pada IKOT yang tersebar di Kab.

Bantul, Kab. Sleman, dan Kab. Kulonprogo; dan juga tergabung kedalam

Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Cabang Yogyakarta.

Analisis Keunggulan Kompetitif

Analisis keunggulan kompetitif ini dilakukan terhadap IKOT di wilayah

sekitar DIY. Dari 20 responden IKOT yang dikelompokkan atas 3 kelompok

usaha produk herbal Jamu, yaitu bentuk produk padat, bentuk cair dan bentuk

serbuk. Pembahasan dibedakan atas kondisi daya saing existing dan kondisi masa

depan yang diduga akan terjadi penurunan penjualan 14% jika MEA

direalisasikan akhir tahun 2015.

Kondisi Daya Saing Herbal Produk Jamu Eksisting

Hasil matriks penerimaan, biaya input dan keuntungan bagi tiga kelompok

produk herbal padat, cair dan serbuk, pada kondisi normal atau sebelum terjadi

penjualan herbal produk Jamu yang turun, seperti yang disajikan pada Tabel 2

berikut ini.

Pada tabel 2 dapat ditunjukkan bahwa penerimaan dan keuntungan

tertinggi dari analisis PAM diperoleh bagi usaha jamu produk padat, karena Jamu

jenis produk cair  dan produk serbuk dalam produksinya harus mengeluarkan

tradable cost relative lebih tinggi daripada Jamu produk padat.
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Tabel 2 Matriks analisis kebijakan IKOT herbal tahun 2012 (Rp/tahun)

Penerimaan

Biaya Input

Keuntungan
Tradable

Faktor Domestik

TK Modal Lain-Lain Penyusutan

(a) Produk Padat

5.740.615.392 948.120.000 50.600.000 49.604.500 425.920.000 4.200.952,38 4.262.169.939,62

(b) Produk Cair

2.875.200.000 1.968.450.000 23.000.000 21.677.500 85.370.000 37.048.333,33 739.654.166,67

(c) Produk Serbuk

3.609.000.000 2.149.800.000 29.000.000 3.987.500 163.800.000 43.750.000 1.218.662.500
Sumber: Diolah dari Data Primer (2013)

Tabel 3 Indikator pengukuran keunggulan kompetitif dengan PAM

Indikator Produk Padat Produk Cair Produk Serbuk
Keuntungan Privat - KP (Rp/tahun) 4.262.169.939,62 739.654.166,67 1.218.662.500
Rasio Biaya Privat - RBP 0,11 0,18 0,16

Sumber: Data primer diolah, 2012.

Analisis Keuntungan Privat dan Rasio Biaya Privat (RBP)

Nilai keuntungan privat yang diperoleh IKOT Herbal Jamu produk padat,

cair dan produk serbuk per tahun adalah Rp4.262.169.939,62; Rp739.654.166,67;

dan Rp1.218.662.500,-. Keuntungan privat IKOT Herbal Jamu produk padat

adalah yang paling besar. IKOT Herbal Jamu produk cair merupakan IKOT

dengan keuntungan yang paling kecil, karena harga jual produk cair paling rendah

sedangkan biaya yang ditanggung cukup besar. Nilai RBP IKOT Herbal Jamu

produk padat, cair, dan serbuk, adalah 0,11; 0,18 dan 0,16; dan untuk

meningkatkan nilai herbal produk Jamu produk padat, cair, dan serbuk (setelah

dikurangi biaya input tradable privat) sebesar 100% maka diperlukan biaya faktor

domestik berturut-turut 11%; 18%; dan 16%. Secara umum, dapat dinyatakan

bahwa nilai RBP <1 mencerminkan bahwa IKOT Herbal Jamu produk padat, cair

dan serbuk adalah efisien secara privat dan memiliki keunggulan kompetitif.

Kondisi Daya Saing Herbal Produk Jamu Jika Penjualan Turun 14%

Analisis daya saing IKOT Herbal jika penjualan herbal produk Jamu turun

14% dengan pertimbangan bahwa kesepakatan MEA 2015 diduga akan

menyebabkan peningkatan bahan baku produk herbal yang masuk dari negara

tetangga (seperti: Malaysia) ke Indonesia, sedangkan IKOT Herbal produk Jamu

Indonesia lebih suka menggunakan bahan baku produk herbal lokal karena



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

261

kualitasnya lebih baik, flavor lebih wangi, dan tasty lebih enak, sehingga diduga

akan menyebabkan produksi maupun penjualan herbal produk Jamu menurun.

Tabel 4 Matriks kebijakan IKOT herbal jika penjualan turun 14% (Rp/tahun)

Penerimaan

Biaya Input

Keuntungan
Tradable

Faktor Domestik

TK Modal Lain-Lain Penyusutan

(a) Produk Padat

4.936.929.237,12 948.120.000 50.600.000 49.604.500 425.920.000 4.200.952,38 3.458.483.784,74

(b) Produk Cair

2.472.672.000 1.968.450.000 23.000.000 21.677.500 85.370.000 37.048.333,33 337.126.166,67

(c) Produk Serbuk

3.103.740.000 2.149.800.000 29.000.000 3.987.500 163.800.000 43.750.000,00 713.402.500,00
Sumber: Diolah dari Data Primer (2013)

Dampak penurunan penjualan 14%, penerimaan dan keuntungan tertinggi

tetap diperoleh untuk usaha Jamu produk padat, produk serbuk dan terakhir

produk cair. Hal ini disebabkan karena Jamu produk cair penerimaannya kecil

sedangkan dalam produksinya harus mengeluarkan tradable cost relative lebih

tinggi dari pada Jamu produk padat.

Tabel 5 Indikator keunggulan kompetitif jika penjualan turun 14%

Indikator Produk Padat Produk Cair Produk Serbuk
Keuntungan Privat-KP
(Rp/tahun)

3.458.483.784,74 337.126.166,67 713.402.500

Rasio Biaya Privat–RBP 0,13 0,33 0,25

Dari tabel 5 juga terlihat bahwa nilai RBP tertinggi dialami oleh produk

yang memiliki selisih nilai antara keuntungan privat dan KP yang terkecil,

sebaliknya nilai RBP terendah ditemui pada produk herbal padat yang memiliki

selisih nilai antara keuntungan privat dan KP terbesar.

Analisis Keuntungan Priat dan Rasio Biaya Privat (RBP)

Nilai keuntungan privat yang diperoleh IKM Herbal Jamu produk padat,

cair dan produk serbuk jika penjualan turun 14% adalah masing-masing per tahun

adalah sebesar Rp3.458.483.784,-; Rp337.126.166,-; dan Rp713.402.500,- yang

menunjukkan bahwa rata-rata IKOT Herbal produk Jamu di DIY masih

memperoleh keuntungan privat yang cukup besar walaupun terjadi penurunan

penjualan 14%. Sedangkan, nilai RBP IKOT Herbal Jamu produk padat, cair dan

serbuk, masing-masing adalah sebesar 0,13; 0,33; dan 0,25, untuk meningkatkan
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nilai produk herbal produk Jamu 100% sehingga butuh biaya faktor domestik

sebesar 13%; 33%; dan 25%. Nilai RBP <1 mencerminkan bahwa IKOT Herbal

Jamu produk jenis padat, cair, maupun jenis serbuk masih efisien secara privat

dan memiliki keunggulan kompetitif walaupun terjadi penurunan penjualan yang

tak bisa dihindari, yaitu sebesar 14%.

Fenomena-fenomena tersebut diatas menunjukkan bahwa produk herbal

Indonesia memiliki peluang strategis di pasar ASEAN-Cina, karena’brand

historis’ turun-temurunnya yang tidak dimiliki oleh produk yang berbudaya

negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, karena tangible value yang cukup

tinggi mendukung peluang strategis produk herbal dapat dipasarkan pada saat

MEA tahun 2015 direalisasikan.

KESIMPULAN

Sumber bahan baku herbal yang tersebar di kawasan hutan Wonoogiri, Jawa

Tengah memiliki comparative advantage cukup tinggi dan ditunjukkan dengan

tangible value dari beberapa biodiversitas herbal di Kab. Wonogiri

Rp137.287.575.000 tahun 2012. Biodiversitas hutan Wonogiri ini dipasok sebagai

bahan baku ke beberapa industri produk herbal di DIY.

Dari analisis PAM ditunjukkan bahwa produk herbal Indonesia sangat

rentan kondisinya karena jika MEA 2015 direalisasikan maka keuntungan privat

produk herbal Indonesia akan menurun sehingga meningkatkan rasio biaya privat,

artinya bahwa produk herbal Indonesia memiliki competatitive advantage rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada para petani

dan pengrajin Jamu herbal IROT dan IKOT di DIY yang telah memberikan

banyak informasi berharga sehingga penelitian dengan laporan akhir dapat

terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada

petani komoditas herbal ’mpon-mpon’ di Kab. Wonogiri, Bpk. Budi dari usaha

obat tradisional ”Dr. Sardjito” di Yogyakarta dan bapak-ibu anggota GP Jamu

Cabang DIY, yang tidak mengkin disebut satu per satu disini. Demikian juga kami
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menghaturkan terimakasih kepada IPB dengan pembiayaan BOPTN, walaupun

agak menyulitkan dalam pertanggungjawabannya namun cukup berarti sehingga

penelitian ini dapat terlaksana. Terakhir, teriring semoga Jamu herbal Indonesia

dapat terus berkembang daya saing nya mengingat potensi yang cukup besar

untuk dikembangkan. Salam Jamu Indonesia!
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PENYUSUNAN MODEL ALOMETRIK BIOMASSA DAN MASSA
KARBON POHON KARET DENGAN METODE DESTRUKTIF

(Development of Rubber Tree Biomass and Carbon Mass Allometric Model
Using Destructive Method)

Elias, I Nengah Surati Jaya
Dep. Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB

ABSTRAK

Penyusunan model-model alometrik biomassa dan massa karbon pohon telah
mendapatkan perhatian yang besar sejak beberapa dekade terakhir. Model-model tersebut
dibangun untuk memfasilitasi penghitungan biomassa hutan dan penyerapan karbon.
Penelitian ini dilaksanakan di hutan karet rakyat di desa Bungku, provinsi Jambi. Tujuan
penelitian ini adalah menyusun model-model alometrik biomassa dan massa karbon
pohon karet (Hevea brasiliensis Muell.-Arg.) dengan metode destruktif. Sebanyak
36 pohon karet sampel dan 540 buah sampel bahan uji dari komponen-komponen pohon
karet telah dipergunakan untuk menyusun model alometrik lokal yang merupakan
hubungan biomassa pohon dan massa karbon pohon dengan diameter batang setinggi
dada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model alometrik biomassa pohon karet yang
terbaik untuk mengestimasi biomass total pohon karet adalah Y = 0,39 X2,01, dan model
alometrik massa karbon pohon karet terbaik  untuk mengestimasi massa karbon pohon
karet adalah Y = 0,0661 X2,1863.

Kata kunci: Biomassa, hutan rakyat, massa karbon, model alometrik, pohon karet.

ABSTRACT

The development of tree biomass and carbon mass allometric models has gained great
deal attention during recent decades. These models have been constructed to facilitate the
quantification of forest biomass and carbon sequatration. This study was conducted at the
Bungku village’ community forest in the province of Jambi. The study is aimed to
develop tree biomass and carbon mass allometric models of rubber tree (Hevea
brasiliensis Muell.-Arg.) using destructive method. A total of 36 sample rubber trees and
540 sub-samples of tree components were used to develop the site specific allometric
relationship between rubber tree total biomass and carbon mass and its stem diameter at
breast height. The results showed that the best allometric models to estimate the total
rubber tree biomass was Y = 0,39 X2,01 and to estimate the total rubber tree carbon mass
was Y = 0,0661 X2,1863.

Keywords: Allometric model, biomass, carbon mass, community forest, rubber tree.

PENDAHULUAN

Pohon karet (Hevea brasiliensis Muell Erg.) merupakan tanaman sangat

penting bagi perekonomian daerah dan nasional Indonesia. Berdasarkan Statistik

Perkebunan Karet Indonesia, luas total perkebunan karet yang tersebar di berbagai

provinsi di Indonesia pada tahun 2012 adalah 3,51 juta ha, atau sekitar 36% dari
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luas vegetasi karet di seluruh wilayah zona tropis (9,675 juta ha; Wauters et al.

2008), yang menempatkan Indonesia menjadi negara dengan perkebunan karet

terluas di dunia diikuti oleh Thailand dan Malaysia.

Penelitian mengenai biomassa dan massa karbon pohon karet di Indonesia

masih sangat kurang. Penelitian yang telah dilakukan antara lain oleh Cesylia

(2009) di Perkebunan Karet Bojong Datar PTP Nusantara VIII Kabupaten

Pandeglang Banten, dan penelitian Yuliana (2005) di Perkebunan Inti Rakyat

Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara.

Pengembangan metode estimasi biomassa dan massa karbon sangat

diperlukan, terutama dalam rangka (1) penghitungan potensi biomassa untuk

pengembangan industri pulp & kertas, dan industri kayu komposit; (2) penghi-

tungan emisi dan penyerapan gas CO2, dan penghitungan potensi simpanan massa

karbon dalam vegetasi dalam pelaksanaan Program Rencana Aksi Nasional

(RAN) dan  Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di

seluruh wilayah Indonesia dan Program Reduced Emission from Deforestation

and Forest Degradation (REDD+) dan perdagangan karbon global.

Tujuan penelitian ini adalah menyusun model-model alometrik biomassa

dan massa karbon pohon karet (Hevea brasiliensis Muell.-Arg.) dengan metode

destruktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Bungku, Kecamatan Bejubang,

Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada bulan Mei−Juni 2014. Penelitian

laboratorium dilakukan di Laboratorium Kimia Kayu, Departemen Hasil Hutan,

Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, pada bulan Juli 2014.

Bahan penelitian ini berupa pohon-pohon karet sebanyak 36 pohon yang

ditebang dari hutan karet rakyat. Alat-alat yang digunakan di lapangan terdiri dari:

kompas, meteran, chainsaw, gergaji tangan, pita diameter, tali tambang, katrol,

tongkat sepanjang 1,3 m, kampak, golok, timbangan besar, timbangan kecil, sikat

tembaga, kuas, kalkulator, alat tulis dan spidol. Alat-alat yang digunakan di

laboratorium terdiri dari: cawan porselen, glas Erlenmayer, eksikator, oven, tanur
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listrik, timbangan sartorius, alat penggiling (willey mill), alat saring (mesh screen)

ukuran 40−60 mesh, alat tulis, spidol, dan kalkulator.

Metode Pemilihan dan Pengukuran Pohon Sampel

Pemilihan pohon sampel dilakukan secara purposive sampling dengan

kriteria: (1) merupakan pohon normal; (2) sehat; (3) merefleksikan keadaan rata-

rata dari pohon-pohon dalam kelas diameternya; dan (4) sebaran diameter pohon

setinggi dada dari pohon-pohon sampel harus mewakili tiap-tiap kelas

diameternya.

Pengukuran pohon sampel dilakukan dengan metode destruktif. Prosedur

pengukuran pohon sampel mengikuti langkah-langkah berikut: (1) Pemilihan

pohon dan pemberian nomor pohon sampel; (2) Pengukuran diameter pohon

setinggi dada dari pohon sampel berdiri; (3) Pemotongan cabang dan ranting tajuk

pohon berdiri; (4) Penebangan atau perebahan  batang utama (diusahakan takik

rebah serendah mungkin dari permukaan tanah); (5) Pengukuran panjang total dan

panjang batang utama bebas cabang dari pohon yang telah rebah; (6) Penggalian

akar pohon; (7) Pemisahan komponen-komponen pohon menjadi batang utama,

cabang (Ø >5 cm), ranting(Ø ≤5  cm), akar, dan daun-daun (termasuk bunga dan

buah); (7) Pengukuran volume (diameter dan panjang) batang utama dan cabang

pohon pada tiap interval panjang 2 m; dan (8) Penimbangan berat segar dari

ranting, daun, dan akar.

Metode Pengambilan dan Pengujian Sampel Bahan Uji

Metode pengambilan sampel bahan uji di lapangan mengikuti cara yang

diterapkan oleh Elias dan Wistara (2010). Tiga (3) sampel bahan uji diambil dari

tiap komponen pohon sampel sehingga dari satu pohon sampel diperoleh

sebanyak 15 sampel bahan uji. Jumlah total sampel bahan uji pada penelitian

adalah sebanyak 540 buah (36 pohon sampel x 5 komponen pohon x 3 replikasi ).

Metode pengujian sampel bahan uji di laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Berat jenis kayu

Prosedur pengujian berat jenis kayu menggunakan American Society For

Testing Material (ASTM) D 2395-97a.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

267

2. Kadar air kayu

Prosedur penentuan kadar air kayu menggunakan ASTM D 04442-07.

3. Kadar zat terbang

Prosedur penentuan kadar zat terbang menggunakan ASTM D 5832-98.

4. Kadar abu

Prosedur penentuan kadar abu menggunakan ASTM D 2866-94.

5. Kadar karbon

Penentuan kadar karbon menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-

3730-1995.

Metode Pengolahan Data

1. Berat jenis kayu

Berat jenis kayu dihitung dengan rumus sebagai berikut :

BJ=
BK

V

dimana : BJ = Berat jenis (g/cm³); BK= Berat kering tanur sampel uji (gr);

dan V = Volume sampel uji (cm³)

2. Kadar air

Persen Kadar Air dihitung dengan menggunakan rumus :

% KA=
BBc-BKc

BKc
×100% (Haygreen dan Bowyer, 1996)

dimana : % KA = Kadar air sampel uji (%); BBc = Berat basah sampel (gr);

dan BKc = Berat kering sampel (gr)

3. Berat kering/biomassa

Berat kering total dari bagian-bagian pohon dihitung dengan rumus:

BK=
BB

1 +
% KA
100

(Haygreen dan Bowyer, 1996)

dimana: BK = Berat kering/biomassa (kg); BB = Berat basah (kg); dan

KA= Kadar air (%)

4. Kadar zat terbang

Kadar zat terbang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kadar Zat Terbang=
Kehilangan berat sampel

Berat sampel uji bebas air
×100% (ASTM. 1990b)
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5. Kadar abu

Kadar abu dinyatakan dalam persen dengan rumus sebagai berikut:

Kadar Abu=
Berat sisa sampel uji

Berat sampel uji bebas air
×100% (ASTM. 1990a)

6. Kadar karbon

Penentuan kadar karbon berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-

3730-1995 dengan rumus:

Kadar Karbon = 100% – Kadar Zat Terbang – Kadar Abu

7. Penyusunan model alometrik

Penyusunan model-model alometrik biomassa dan massa karbon pohon

menggunakan hubungan antara peubah tidak bebas Y (biomassa atau massa

karbon pohon) dan peubah bebas X (diameter batang pohon setinggi dada).

Hubungan tersebut dinyatakan dalam model linier (1), model eksponensial

(2), model polynomial (3), dan model power (4) sebagai berikut:

Yi=a+bXi ................................................................................................. (1)

Yi=aebXi .................................................................................................... (2)

Yi=a+bXi+cXi
2 .......................................................................................... (3)

Yi=aXi
b ....................................................................................................... (4)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air

Kadar air hasil penelitian ini disajikan pada Tabel 1. Hasil penelitian

menunjukkan terdapat variasi kadar air baik pada komponen-komponen maupun

pada kelas-kelas diameter pohon karet. Semakin besar  diameter pohon karet,

semakin rendah kadar airnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian

Onrizal (2004), Limbong (2009), dan Pandit et al. (2011) pada berbagai jenis

pohon.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

269

Tabel 1 Kadar air komponen pohon pada kelas-kelas dimaeter pohon karet di Desa
Bungku, Jambi

Kelas Diameter
(cm)

Kadar Air (%)
Batang Utama Cabang Ranting Daun Akar Pohon

≤ 5,9 87,37 - 94,88 231,93 77,11 94,29
6 ~ 10,9 79,78 74,82 99,20 247,80 81,43 86,37

11 ~ 15,9 77,05 78,41 86,31 297,29 72,85 79,28
16 ~ 20,9 64,64 66,32 74,40 145,69 67,62 66,91
21 ~ 25,9 70,97 73,43 79,80 129,97 68,38 72,39

≥ 26 69,6 74,18 81,4 176,19 70,10 72,23
Rata-rata 74,85 73,43 85,96 204,81 72,91 78,58

Berat Jenis

Hasil penelitian menunjukkan berat jenis pohon karet berkisar 0,45–0,53,

dengan  rata-rata 0,49 (Tabel 2). Hasil ini lebih kecil bila dibandingkan dengan

berat jenis kayu karet di daerah tropis Asia yakni sebesar 0,53; dan sama besar

bila dibandingkan dengan berat jenis kayu pohon karet di daerah tropis Amerika

sebesar 0,49 (Stanford & Cuevan 1996 dalam Brown 1997). Perbedaan nilai berat

jenis hasil penelitian ini dengan nilai berat jenis  kayu pohon karet di daerah tropis

Asia mungkin disebabkan separuh dari jumlah pohon karet sampel dalam

penelitian ini merupakan pohon karet berdiameter kecil (<16 cm) dengan berat

jenis pohon berkisar 0,45–0,48. Berat jenis pohon karet sampel pohon berdiameter

>16 cm hasil penelitian ini berkisar 0,52–0,53; hampir sama dengan berat jenis

kayu pohon karet di daerah tropis Asia.

Berat jenis kayu tertinggi terdapat pada batang kayu utama yakni 0,52;

diikuti oleh berat jenis cabang 0,51; berat jenis ranting 0,46; dan berat jenis akar

0,43. Hasil ini selaras denganTsoumis (1991) yang menyatakan bahwa berat jenis

kayu di antara komponen-komponen pohon bervariasi yang disebabkan adanya

perbedaaan struktur kayu di antara komponen-komponen pohon. Data dalam

Tabel 2 juga menunjukkan semakin besar diameter pohon karet semakin besar

berat jenis kayunya. Kecenderungan tersebut dijelaskan oleh semakin besar

diameter pohon karet semakin kecil kadar air pohon karet. Hasil yang sama

dikemukakan oleh Pandit et al. (2011).
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Tabel 2 Berat jenis komponen pohon pada kelas-kelas diameter pohon karet di Desa
Bungku, Jambi

Kelas Diameter
(cm)

Berat Jenis
Batang Utama Cabang Ranting Daun Akar Pohon

≤ 5,9 0,48 - 0,43 0,19 0,46 0,45
6 ~ 10,9 0,50 0,48 0,41 0,22 0,39 0,45
11~ 15,9 0,50 0,48 0,47 0,19 0,42 0,48
16 ~ 20,9 0,55 0,55 0,49 0,31 0,45 0,52
21 ~ 25,9 0,55 0,51 0,48 0,33 0,41 0,52

≥ 26 0,56 0,55 0,49 0,27 0,43 0,53
Rata-rata 0,52 0,51 0,46 0,25 0,43 0,49

Kadar Zat Terbang

Hasil analisis terhadap kadar zat terbang penelitian ini disajikan dalam

Tabel 3. Kadar zat terbang komponen-komponen pohon karet berkisar antara

62–84%. Hasil ini hampir sama dengan hasil penelitian Yuliana (2005) yang

menperoleh kadar zat terbang pohon karet berkisar 72–81%.

Tabel 3 Kadar zat terbang komponen pohon pada kelas-kelas diameter pohon karet di
Desa Bungku, Jambi

Kelas Diameter
(cm)

Kadar Zat Terbang (%)
Batang Utama Cabang Ranting Akar Daun

≤ 5,9 69,48 - 74,54 77,61 83,96
6 ~ 10,9 66,67 76,12 78,21 77,80 84,57
11~ 15,9 65,11 71,64 75,09 74,25 82,74
16 ~ 20,9 62,92 70,77 76,34 77,16 83,92
21 ~ 25,9 60,69 67,97 75,04 76,77 85,38

≥ 26 62,90 69,09 76,07 75,59 80,20
Rata-rata 64,63 71,12 75,88 76,53 83,46

Kadar Abu

Kadar abu hasil penelitian ini disajikan dalam Tabel 4. Kadar abu tertinggi

terdapat pada bagian daun, yaitu sebesar 4,20%; dan terendah terdapat pada

bagian batang utama sebesar 1,29%. Hasil ini sama dengan hasil penelitian

Yuliana (2005) yang memperoleh kadar abu pohon karet berkisar 1–6%, dan

sejalan dengan hasil penelitian Elias dan Wistara (2011) yang memperoleh kadar

abu pada daun sebesar 5,16%; dan kadar batang utama sebesar 0,90% pada jenis-

jenis hutan alam tropika di Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut Wegener dan

Fengel (1995), kadar abu kayu di daerah beriklim sedang pada umumnya berkisar

antara 0,1–5%, tetapi pada kayu tropis kadar abu sering lebih tinggi.
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Tabel 4 Kadar abu komponen pohon pada kelas-kelas diameter pohon karet di Desa
Bungku, Jambi

Kelas Diameter
(cm)

Kadar Abu (%)
Batang Utama Cabang Ranting Akar Daun

≤ 5,9 1,36 - 1,79 1,85 4,38
6 ~ 10,9 1,47 1,53 1,79 2,09 4,22
11~ 15,9 1,20 1,85 2,03 2,36 4,64
16 ~ 20,9 1,25 1,60 1,52 1,90 4,07
21 ~ 25,9 1,13 1,23 1,50 1,64 3,30

≥ 26 1,33 1,38 1,48 2,01 4,59
Rata-rata 1,29 1,52 1,69 1,98 4,20

Kadar Karbon

Kadar karbon hasil penelitian ini disajikan pada Tabel 5. Hasil penelitian

menunjukkan adanya perbedaan kadar karbon dalam biomassa komponen-

komponen pohon karet. Kadar karbon tertinggi terdapat dalam biomassa batang

utama dan kadar karbon terendah terdapat dalam biomassa daun. Perbedaan kadar

karbon dalam biomassa komponen-komponen pohon juga ditunjukkan oleh hasil

penelitian Elias (2009) dan Elias dan Wistara (2010, 2011) di hutan rakyat

Jeunjing (Paraserienthes falcataria), dan hasil penelitian Peichl dan Arain (2007)

di hutan Pinus di daerah substropis.

Kadar karbon pohon karet penelitian ini berkisar antara 12–34% sepadan

dengan hasil penelitian Yuliana (2005) memperoleh kadar karbon pohon karet

berkisar 15–21%. Kadar karbon pohon karet penelitian ini menunjukkan

perbedaan yang sangat besar dengan besarnya kadar karbon dalam biomassa yang

asumsikan sebesar 50% oleh Brown (1987). Kadar karbon pohon karet hasil

penelitian ini lebih rendah dari kadar karbon jenis-jenis pohon lain dari penelitian

Elias (2009) dan Elias dan Wistara (2010) di hutan rakyat Jeunjing

(Paraserienthes falcataria), dan Elias dan Wistara (2011) di hutan Acacia

mangium di KPH Bogor.

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin besar diameter pohon

karet, semakin tinggi kadar karbon biomassanya. Hasil penelitian ini sesuai

dengan hasil penelitian Peichl dan Arain (2007), Elias (2009) dan Elias dan

Wistara (2010).
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Tabel 5 Kadar karbon komponen pohon pada kelas-kelas diameter pohon karet di Desa
Bungku, Jambi

Kelas Diameter
(cm)

Kadar Karbon (%)

Batang Utama Cabang Ranting Akar Daun

≤ 5,9 29,16 - 23,67 20,55 11,66
6 ~ 10,9 31,86 22,35 20,00 20,12 11,21
11~ 15,9 33,69 26,51 22,88 23,38 12,62
16 ~ 20,9 35,83 27,63 22,14 20,94 12,01
21 ~ 25,9 38,18 30,80 23,46 21,59 11,32

≥ 26 35,77 29,53 22,45 22,40 15,20

Rata-rata 34,08 27,36 22,43 21,50 12,34

Biomassa Pohon Karet

Biomassa komponen-komponen pohon karet hasil penelitian ini disajikan

pada Tabel 6. Proporsi biomassa terbesar terdapat pada batang utama dan proporsi

terkecil terdapat pada daun. Proporsi biomassa yang tinggi pada komponen batang

utama pohon disebabkan batang utama merupakan tempat menyimpan hasil

fotosistesis yang utama, dan kayu yang 97−99% merupakan polimer alami adalah

komponen dominan dalam batang utama pohon. Hasil penelitian ini sejalan

dengan hasil penelitian Elias dan Wistara (2010) tentang biomassa Acacia

mangium di KPH Bogor, Adinugroho et al. (2006) tentang biomassa pohon

mahoni (Swietenia macrophylla King) di KPH Cianjur.

Tabel 6 juga menunjukkan biomassa biomassa pohon semakin meningkat

seiring dengan meningkatnya diameter pohon karet. Hasil yang sama juga

diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Elias dan Wistara (2010), Nelson

et al. (1999), Adinugroho et al. (2006), dan Kwatrina et al. (2005).

Tabel 6 Biomassa komponen pohon pada kelas-kelas diameter pohon karet di Desa
Bungku, Jambi

Kelas Diameter
(cm)

Biomassa (kg) Biomassa
Pohon (kg)Batang Utama Cabang Ranting Daun Akar

≤ 5,9 3,824 - 1,285 0,464 1,084 6,656
6 ~ 10,9 23,653 1,899 7,066 1,081 7,889 41,208
11~ 15,9 77,700 3,909 14,664 1,045 22,613 119,149
16 ~ 20,9 101,411 7,357 16,117 1,934 24,961 150,308
21 ~ 25,9 121,490 13,161 17,670 2,696 25,171 177,555

≥ 26 220,095 27,576 32,675 3,714 38,674 322,737
Rata-rata 91,362 10,780 14,913 1,822 20,065 136,268
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Massa Karbon Pohon Karet

Massa karbon pohon karet hasil penelitian ini disajikan dalam Tabel 7.

Massa karbon terbesar tersimpan dalam bagian batang.

Tabel 7 Massa karbon komponen pohon pada kelas-kelas diameter pohon karet di Desa
Bungku, Jambi

Kelas Diameter
(cm)

Massa Karbon (Kg)
Akar Batang Cabang Ranting Daun Total

<8 0,221 1,096 - 0,333 0,060 1,710
8–12 1,522 7,508 0,394 1,426 0,118 10,889

12–16 5,264 25,863 1,030 3,454 0,114 35,519
16–20 5,154 36,124 2,287 3,589 0,227 46,925
20–24 5,354 46,940 4,619 4,150 0,318 60,457
>24 8,191 70,933 7,666 7,435 0,587 94,813

Rata-rata 4,284 31,411 3,199 3,398 0,238 41,719
Keterangan: (-) tidak ada sampel

Massa karbon pohon karet hasil penelitian ini relatif kecil bila dibandingkan

dengan jenis-jenis pohon lainnya. Kecilnya massa karbon pada pohon karet

dibandingkan dengan pada jenis-jenis pohon lain terutama disebabkan kadar

karbonnya yang hanya berkisar 20–35%, sedangkan kadar karbon pada jenis-jenis

pohon lainnya berkisar 40–50%.

Model Alometrik Biomassa dan Massa Karbon Pohon Karet

Hasil penelitian ini menghasilkan 4 model alometrik biomassa dan 4 model

alometrik massa karbon pohon karet yang memenuhi persyaratan model dan

dipilih dari 4 bentuk persamaan. Ke-empat model alometrik biomassa pohon karet

tersebut adalah sebagai berikut:

Regresi linier: Y  = -72,53 + 12,59 X, R2 adj. = 0,9058

Regresi Eksponensial: Y  = 20,94 e0,10X, R2 adj. = 0,9214

Regresi Polinomial: Y  = -31,27 + 6,14 X + 0,19 X2, R2 adj. = 0,9063

Regresi Power: Y  = 0,39 X2,01, R2 adj. = 0,9738

Model-model alometrik massa karbon pohon karet yang memenuhi

persyaratan model adalah sebagai berikut:

Regresi Linier: Y = 3,6073X–18,025, R2adj. = 0,633638
Regresi Logaritmik: Y = 45,233ln(X)–78,185, R2adj. = 0,570755
Regresi Ekponensial: Y = 1,8162e0,1499X, R2adj. = 0,732261
Regresi Power: Y = 0,0661X2,1863, R2adj. = 0,892174
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Berdasarkan kriteria R2 adj. dari model-model alometrik biomassa dan

alometrik massa karbon terpilih di atas, model alometrik Y = 0,39 X2,01

merupakan model alometrik biomassa pohon karet terbaik dan model alometrik

Y = 0,0661 X2,1863 merupakan model alometrik massa karbon pohon karet terbaik.

Bentuk persamaan kedua model tersebut sesuai dengan pernyataan West (2009),

yang menyatakan bahwa bentuk fungsi yang paling umum untuk mengestimasi

biomassa individu pohon di atas tanah (BA, ton) dari diameter pohon setinggi dada

(D, cm) adalah BA = αDβ, dimana α and β adalah parameter.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi biomassa dan massa karbon

dalam pohon karet terbesar terdapat pada batang utama, disusul akar, ranting,

cabang, dan daun. Massa karbon dalam pohon karet relatif lebih kecil dari jenis-

jenis pohon lain disebabkan kadar karbon pada pohon karet sangat rendah, yaitu

berkisar 20–35%.

Model alometrik biomassa pohon karet terbaik adalah Y = 0,39 X2,01 dengan

R2 edj. = 0,97; dan model alometrik massa karbon pohon karet terbaik adalah

Y = 0,0661 X2,1863 dengan R2 edj. = 0,89. Kedua model alometrik tersebut sudah

divalidasi keakuratannya dan dapat dipergunakan untuk menduga potensi

biomassa dan massa karbon hutan karet rakyat di desa Bungku, provinsi Jambi.

Penelitian ini menunjukkan kadar karbon pohon karet yang sangat berbeda

dengan asumsi yang dikemukakan Brown (1997) bahwa massa karbon dalam

biomassa adalah sebesar 50%. Asumsi tersebut sering dipergunakan untuk

menghitung potensi massa karbon vegetasi dengan mengkonversi biomasa

menjadi massa karbon. Disarankan agar berhati-hati bila menggunakan asumsi

tersebut.
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Tim penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Direktorat

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan RI, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB
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yang telah mendukung penelitian ini melalui Kegiatan Penelitian Strategis

Nasional dengan judul Inovasi Metode dan Model Estimasi Biomassa dan Massa

Karbon Hutan Karet Rakyat Dengan Kombinasi Cara Terrestrial dan Aerial.
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MODAL SOSIAL MASYARAKAT JAWA BARAT
DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA

(Social Capital of West Java Community in Ecotourism Development)

E.K.S. Harini Muntasib, Arzyana Sunkar, Resti Meilani
Dep. Konservasi Sumber daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB

ABSTRAK

Pengembangan ekowisata tidak hanya bergantung dari modal alam dan budaya saja,
namun juga modal sosial yang dimiliki oleh masyarakatnya.  Pengetahuan yang memadai
terhadap modal sosial yang dimiliki masyarakat akan memungkinkan pemerintah maupun
lembaga lainnya untuk merencanakan program pemberdayaan yang tepat dan fokus pada
penguatan modal sosial yang lemah di masyarakat, dan program pengembangan
ekowisata lainnya di suatu daerah. Data modal sosial masyarakat dikumpulkan melalui
wawancara mendalam berdasarkan Social Capital Assesment Tool (SCAT) yang
dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Lokasi penelitian tahun pertama meliputi
5 desa dari 3 Kabupaten, yaitu Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya dan Desa Argapura
Kecamatan Cigudeg di Kabupaten Bogor, Desa Karyamukti Kecamatan Campaka di
Kabupaten Cianjur, dan Desa Ginanjar dan Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar di
Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat
dari kelima desa tersebut memiliki potensi modal sosial yang baik dalam aspek/dimensi
kepercayaan (trust), norma, dan kepedulian terhadap sesama. Namun ada masyarakat
yang cenderung memiliki kecurigaan terhadap sesama, yang berpotensi menghambat
perkembangan ekowisata di suatu daerah.  Modal sosial dalam aspek tindakan proaktif
dan kepedulian terhadap lingkungan masih kurang, sehingga perlu dikuatkan.

Kata kunci: Jawa Barat, kepercayaan, kepedulian terhadap lingkungan, modal sosial,
pengembangan ekowisata.

ABSTRACT

Local governments must not rely solely on their natural and cultural attraction in
ecotourism development.  They should also consider the social capital of the community.
Adequate knowledge on community’s social capital would enable local government, and
other institutions, to plan the right empowerment program which focus on sthrengthening
the weakest aspect of the community’s social capital, and ecotourism development
program.  Social capital data in this research was collected through in depth interview
based on a modified Social Capital Assesment Tool (SCAT).  This first year research was
carried out at 5 villages of 3 districts: Tapos Village of Tenjolaya Subdistrict and
Argapura Village of Cigudeg Subdistrict in Bogor District, Karyamukti Village of
Campaka Subdistrict in Cianjur District, and Ginanjar Village and Ambarjaya Village of
Ciambar Subdistrict in Sukabumi District.  The result showed that in general people from
those villages had good social capital in the aspect of trust, norms, and concern for others.
However, there were community members who tended to have suspicion on each others,
which could potentially inhibit ecotourism development in an area.  Moreover, they
lacked the capital in proactive action and environmental concern.

Keywords:Ecotourism development, environmental concern, social capital, trust, West
Java.
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PENDAHULUAN

Pengembangan ekowisata, tidak hanya bergantung dari modal alam dan

budaya/kondisi daya tarik alam dan budayanya saja.  Quebec Declaration (UNEP

& WTO 2002) mencantumkan bahwa masyarakat sebagai bagian dari komponen

sosial adalah modal manusia yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk

menentukan pengembangan ekowisata. Hal ini juga dibuktikan dari berbagai hasil

pembelajaran yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting

dalam segala aspek perencanaan dan pengelolaan ekowisata. Berbeda dengan

modal alam dan budaya yang sudah banyak di bahas dalam literatur mengenai

ekowisata, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata

masih belum banyak mendapatkan perhatian (Hakim & Nakagoshi, 2008).

Partisipasi masyarakat dalam wisata yang berkelanjutan juga merupakan

kunci keberhasilan upaya konservasi, karena banyak lokasi kegiatan ekowisata

berada di kawasan konservasi (Sunkar & Rachmawati, 2013). Hal ini juga

ditunjang oleh pernyataan Pretty dan Smith (2003) bahwa banyak hasil kajian

menunjukkan aktivitas konservasi sumber daya alam meningkat pada masyarakat

di dalam maupun sekitar kawasan konservasi, yang memiliki hubungan yang baik

antara satu individu dengan lainnya, dalam kelompok maupun jaringan, juga

ketika pengetahuan mereka digunakan dan dikembangkan dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi serta pembangunan. Oleh

karenanya, dana ekowisata harus digunakan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat sekitar lokasi tempat daya tarik wisata serta membantu kegiatan

konservasi dan pemeliharaan daya tarik sumber daya alam. Benang merah di

antara berbagai jenis strategi konservasi dan pembangunan yang bersifat

partisipatif adalah kepercayaan, norma-norma umum dalam masyarakat dan

jaringan hubungan dalam masyarakat (Woolcock 1998). Faktor-faktor ini

merupakan modal sosial, suatu konsep yang telah banyak menerima perhatian

sebagai suatu strategi konservasi keanekaragaman hayati, mengurangi kemiskinan

dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Grootaert 1998,

Woolcock 1998, Pretty & Smith 2003, Mansuri & Rao 2004).

Ekowisata di Jawa Barat menghadapi beragam tantangan dan peluang dalam
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mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Modal sosial diharapkan akan

menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan

semangat kewirausahaan di tengah masyarakat, yang selanjutnya akan mendorong

berkembangnya dunia usaha. Sayangnya, penelitian modal sosial dalam bidang

ekowisata terutama di Indonesia, masih sangat terbatas karena pada umumnya

modal sosial digunakan dalam pembangunan wilayah seperti disampaikan pada

penelitian Inayah (2012), Fadli (2007), Hasbullah (2006) serta Syahra (2003).

Tujuan penelitian tahun pertama adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur

modal sosual masyarakat Jawa Barat dalam pengembangan ekowisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survei yang bersifat menggali

permasalahan dan fenomena sosial yang ada. Arah penelitian adalah menemukan

fakta atas dasar fenomena faktual tentang modal sosial yang akan dinilai sebagai

pendukung pengembangan Ekowisata.

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan kriteria:

1. Keterwakilan lokasi yang sudah terkenal, dan kurang/tidak dikenal

2. Mempunyai obyek dan daya tarik ekowisata yang unik dan khas

Lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria tersebut meliputi:

1. Kabupaten Bogor: Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya, dan Desa Argapura

Kecamatan Cigudeg

2. Kabupaten Cianjur: Desa Karyamukti Kecamatan Campaka

3. Kabupaten Sukabumi: Desa Ginanjar dan Desa Ambarjaya Kecamatan

Ciambar

Secara umum, definisi modal sosial sangat konsisten, termasuk bentuk dan

dimensinya, namun interpretasinya pada tingkat operasional sangat beragam,

sehingga metode yang digunakan untuk mengukur modal sosial sangat beragam,

mencerminkan keragaman interpretasinya (Narayan & Cassidy 2001). Khrisna

dan Shrader (1999) mengajukan 5 dimensi untuk pengukuran modal sosial, yaitu

kepercayaan (trust), partisipasi dalam suatu jaringan, norma sosial, tindakan yang

proaktif, dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2014

280

Data mengenai unsur modal sosial, kondisi umum lokasi, kondisi sosial dan

ekonomi, kondisi ekowisata dan kebijakan ekowisata dikumpulkan melalui teknik

pengumpulan data in depth interview, observasi lapang, observasi partisipasi,

studi pustaka, penelusuran dokumen dan wawancara dengan panduan yang

disusun berdasarkan Social Capital Assesment Tool (SCAT; Khrisna & Shrader

1999) yang meliputi kelima dimensi pengukuran modal sosial. Data yang

diperoleh pada tahun pertama dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan disajikan

dalam bentuk uraian, tabel atau gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Ekowisata di Lokasi Penelitian

 Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

Desa Tapos 1 merupakan salah satu desa di Kecamatan Tenjolaya yang

ditetapkan sebagai desa wisata. Obyek wisata yang ada di Desa Tapos 1 meliputi

Komplek Situs Salaka Cibalay (Situs Arca Domas, Situs Cipangetehan, Situs

Pasir Manggis; Situs Batu Bergores, Punden Endong Kasang Dan Punden Jami

Picung), Curug Ciputri, Kampung Konservasi Sinar Wangi, Bumi Perkemahan

Gunung Salak, pemandangan pegunungan dan sawah. Fasilitas yang mendukung

program desa Wisata Tapos 1 saat ini baru ada home stay, yang mendapat bantuan

beberapa kasur dari Disparbud Kabupaten Bogor yang disalurkan melalui

pemerintah Desa.

Desa ini juga memiliki potensi kesenian kecapi buhun yang masih

dimainkan oleh sesepuh Desa. Program wisata yang direncanakan antara lain:

hiking ke komplek situs Cibalay, membajak sawah dan menanam padi, seni

mengikat kucai dan menganyam, mendengarkan kecapi buhun (Gambar 1).

Wisata di Desa Wisata Tapos dikelola oleh dua kelompok, yaitu petugas

pengelola yang secara khusus bertugas mengelola Situs Cibalay dan kelompok

kepengurusan desa wisata yang terdiri dari organisasi Forum Desa Wisata, Karang

Taruna dan Kompepar. Forum Desa Wisata Tapos 1 mulai dirintis sejak tahun

2007. Keanggotaan forum desa wisata ini terdiri dari para kalangan muda yaitu

karang taruna.
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Gambar 1 Potensi program wisata (kegiatan keseharian masyarakat) yang ada di Desa
Wisata Tapos 1.

 Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Desa Argapura memiliki potensi wisata berupa Kawasan Karst seluas

2,7 Ha yang terdiri dari beberapa kompleks gua, yaitu Gua Simenteng, Gua

Simasigit, Gua Sigaraan, Gua Sibulan, Gua Sipatahunan, Gua Sinampol

(dimanfaatkan sebuah perusahaan), dan Gua Siparat.  Kawasan karst Goa

Gudawang (Gambar 2) telah dikembangkan sebagai obyek wisata sejak tahun

1991 di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Kunjungan

wisata di Gua Gudawang mencapai puncaknya pada saat libur hari besar (seperti

Hari Raya Idul Fitri), selebihnya kunjungan yang ada cenderung biasa

frekuensinya.

Gambar 2 Kawasan wisata Gua Gudawang.
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Desa ini juga memiliki potensi kesenian berupa Kesenian Angklung Gubrag

(Angklung Leluhur) dan Dalangan Wayang Golek yang dapat menjadi daya tarik

bagi wisatawan. Kesenian tersebut telah mendapat pengakuan dari Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

 Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur

Desa Karyamukti menjadi lokasi ditemukannya situs tua yang dikenal

dengan nama Situs Gunung Padang (Gambar 3). Situs Gunung Padang

diperkirakan memiliki luas bangunan purbakala sekitar 900 m2 dengan

keseluruhan luas areal situs sekitar 3 ha. Situs gunung padang pertama kali

muncul dalam laporan Rapporten van de oudheid-kundigen Dienst (ROD), tahun

1914, selanjutnya dilaporkan NJ Krom tahun 1949. Pada tahun 1979 aparat terkait

dalam hal pembinaan dan penelitian benda cagar budaya yaitu penilik kebudayaan

setempat disusul oleh Ditlinbinjarah dan Puslit Arkenas melakukan peninjauan ke

lokasi situs. Sejak saat itu upaya penelitian terhadap situs Gunung Padang mulai

dilakukan baik dari sudut arkeologis, historis, geologis dan lainnya.

Gambar 3 Situs Gunung Padang di Desa Karyamukti.

Masyarakat setempat percaya bahwa Situs Gunung Padang adalah bangunan

peninggalan Prabu Siliwangi, karena terdapat cerukan berbentuk kujang dan jejak

harimau. Adapula cerita mengenai upaya Prabu Siliwangi untuk membangun

istana dalam semalam. Dibantu oleh pasukannya, ia berusaha mengumpulkan

balok-balok batu yang hanya terdapat di daerah itu. Namun sebelum istana

tersebut selesai dikerjakan, hari sudah mulai pagi, sehingga daerah itu kemudian

ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi. Batu-batunya ia biarkan berserakan di atas
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bukit yang kini dinamakan Gunung Padang (padang dalam bahasa sunda berarti

terang. Meskipun masyarakat meyakini bahwa Situs Gunung Padang merupakan

peninggalan Prabu Siliwangi, namun masyarakat sekitar memberikan nama-nama

berbau Islam pada batu dan ruangan di lokasi situs. Contohnya ada yang disebut

meja Kiai Giling Pangancingan, Kursi Eyang Bonang, Jojodog atau tempat duduk

Eyang Swasana, sandaran batu Syeh Suhaedin alias Syeh Abdul Rusman, tangga

Eyang Syeh Marzuki, dan batu Syeh Abdul Fukor.

 Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi

Desa Ginanjar memiliki potensi wisata berupa pemandangan pedesaan

pegunungan dan hutan. Desa ini juga berbatasan dengan kawasan Taman Nasional

Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang menyimpan potensi air terjun yang

dikenal dengan nama Curug Luhur (Gambar 4a), serta hutan penelitian Pasir

Hantap yang dikenal masyarakat dengan nama Landbouw atau Hutan Seribu Janji

(Gambar 4b).

(a) (b)

Gambar 4 Potensi wisata di TNGGP yang diakses dari Desa Ginanjar: (a) Curug Luhur
(Sumber: TNGGP); (b) Hutan Penelitian Pasir Hantap (Sumber: Dokumentasi
peneliti).

Cukup banyak pengunjung yang datang ke kawasan tersebut untuk

menikmati suasana dan berekreasi, khususnya pada akhir pekan, meskipun

kawasan tersebut belum dibuka/dikelola untuk kegiatan wisata. Kondisi tersebut
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membuat pemerintah Kabupaten dan Pengelola TNGGP mempertimbangkan

untuk mengembangkan Desa Ginanjar sebagai Desa Wisata, yang diharapkan

akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

 Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi

Desa Ambarjaya bersebelahan dengan Desa Ginanjar, dipisahkan oleh

sebuah lembah. Seperti halnya Desa Ginanjar, Desa Ambarjaya pun menjadi jalan

masuk menuju kawasan TNGGP yang memiliki potensi wisata berupa air terjun

yang dikenal bernama curug luhur dan banyak dikunjungi warga luar desa. Selain

itu, desa ini juga memiliki makam yang dikeramatkan dan dikunjungi pula oleh

banyak orang, yaitu makam panjang. Wisata yang ada di desa ini belum dikelola,

karena kawasan memang belum dibuka untuk kegiatan wisata. Pemerintah

Kabupaten dan Pengelola TNGGP bermaksud menjadikan desa ini sebagai Desa

Wisata, berdampingan dengan Desa Ginanjar.

B. Potensi Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata

Modal sosial masyarakat yang diukur pada kelima desa contoh meliputi

5 aspek/dimensi, yaitu kepercayaan, kepercayaan (trust), partisipasi dalam suatu

jaringan, norma sosial, tindakan yang proaktif, dan kepedulian terhadap

lingkungan dan sesama. Secara umum masyarakat dari kelima desa lokasi

penelitian memiliki kepercayaan yang besar terhadap tokoh masyarakat (tokoh

agama dan keturunan orang yang dianggap terhormat karena ekonomi atau

kedudukan). Kepercayaan terhadap sesama sangat kurang di Desa Karyamukti,

namun cukup tinggi di keempat desa lainnya, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan

dengan usaha dan pendapatan. Kecemburuan antar sesama terjadi di Desa Tapos

1, sedangkan di Desa Ginanjar ada kecurigaan antara anggota Kelompok Tani

Konservasi dengan ketuanya. Ketidakpercayaan atau kecurigaan semacam ini

dapat menghambat perkembangan ekowisata di suatu daerah, dan perlu diatasi

segera, karena kepercayaan merupakan dasar dalam membangun jejaring

kerjasama dan kolaborasi yang menjadi faktor penting dalam menentukan

keberhasilan pengembangan wisata di suatu daerah. Penelitian Oktadiyani (2010)

menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan unsur modal sosial yang utama pada

masyarakat daerah penyangga Taman Nasional Kutai. Kepercayaan dapat
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meningkatkan kerjasama dengan mengurangi biaya pengeluaran dan meningkat-

kan pertukaran sumber daya, keterampilan dan pengetahuan (Pretty & Ward 2001,

Pretty 2003, Pretty & Smith 2004). Saat kepercayaan dalam struktur sosial

meningkat, begitu pula dengan kesediaan individu untuk mempercayai orang-

orang yang tidak dikenalnya (Pretty & Ward 2001). Akibatnya, individu lebih

cenderung untuk memulai dan bergabung dengan organisasi lokal yang bertujuan

untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan setempat (Pretty &

Smith, 2003). Selanjutnya, masyarakat yang memiliki jaringan sosial dan

organisasi kemasyarakatan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi

kemiskinan (Moser 1996, Narayan 1995), menyelesaikan sengketa (Varshney

2000), mengelola sumber daya alam secara lestari (Pretty & Ward 2001, Pretty

2003, Pretty & Smith 2004) dan memanfaatkan peluang-peluang baru (Isham

et al. 1995).

Umumnya masyarakat saat ini berpegang pada norma hukum pemerintah

dan norma agama. Namun, masih tersisa norma adat yang di kelima daerah

tersebut juga sudah bercampur dengan norma agama, seperti sedekah bumi,

upacara tujuh bulanan, dsb. Khusus di Desa Karyamukti, sebagian norma adat

masih dipegang beberapa orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang

ikut mengelola Situs Gunung Padang.

Tindakan proaktif merupakan aspek modal sosial yang juga dapat

mendorong perkembangan ekowisata di suatu daerah. Masyarakat di kelima desa

cenderung pasif dalam berbagi pengalaman maupun berjejaring, namun karena

masyarakat cenderung taat dan mengikuti anjuran dari tokoh masyarakat, maka

pendekatan bisa dimulai dari tokoh masyarakat tersebut untuk dapat melibatkan

masyarakat dalam pengembangan wisata/ekowisata. Keberadaan beberapa

individu yang proaktif dalam berbagi pengalaman dan berjejaring juga dapat

dimanfaatkan sebagai pintu masuk ke masyarakat untuk meningkatkan modal

sosial masyarakat tersebut. Portes (1998) dan Woolcock (1998) menyatakan

bahwa modal sosial diciptakan oleh individu, namun manfaatnya berlaku untuk

semua anggota kelompok, bukan hanya terhadap individu yang menginvestasikan

waktu dan sumber daya untuk menciptakannya (Portes 1998, Woolcock 1998).
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Kepedulian masyarakat terhadap sesama masih sangat tinggi, namun

kepedulian terhadap lingkungan masih harus dipupuk. Masyarakat perlu

mendapatkan penyadaran pentingnya lingkungan sebagai aset yang ‘dijual’ dalam

kegiatan wisata, yang harus dijaga kelestariannya sehingga memastikan

kedatangan pengunjung ke suatu daerah wisata. Jones (2005) menekankan bahwa

modal sosial adalah 'penghubung yang hilang' (the missing link) dalam

pembangunan dan harus merupakan fokus kebijakan, praktik, dan penelitian.

Karenanya, khusus Desa Ginanjar dan Ambarjaya yang dicanangkan akan

dikembangkan sebagai Desa Wisata oleh pemerintah Kabupatennya,

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan modal sosialnya perlu menjadi

prioritas. Masyarakat harus menyadari potensi desa yang akan diangkat menjadi

desa wisata, mampu mengembangkan dan melayani berbagai kegiatan wisata,

serta memelihara keberlangsungan kegiatan tersebut.

KESIMPULAN

Secara umum masyarakat dari kelima desa lokasi penelitian memiliki

potensi modal sosial yang baik dalam aspek/dimensi kepercayaan (trust), norma,

dan kepedulian terhadap sesama. Meskipun pada beberapa kasus kepercayaan

terhadap sesama ataupun pimpinan suatu kelompok tertentu cenderung kurang,

yang ditunjukkan adanya kecurigaan maupun rasa tidak aman. Hal ini berpotensi

menghambat perkembangan ekowisata di suatu daerah, dan perlu diatasi segera,

karena kepercayaan merupakan dasar dalam membangun jejaring kerjasama dan

kolaborasi yang menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan

pengembangan wisata di suatu daerah.

Selain itu, sebagian masyarakat cenderung pasif dalam berbagi pengalaman

maupun berjejaring, namun karena masyarakat cenderung taat dan mengikuti

anjuran dari tokoh masyarakat, maka pendekatan bisa dimulai dari tokoh

masyarakat tersebut untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pegembangan

wisata/ekowisata. Kepedulian masyarakat terhadap sesama masih sangat tinggi,

namun kepedulian terhadap lingkungan masih harus dipupuk.
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Masyarakat perlu mendapatkan penyadaran pentingnya lingkungan sebagai

aset yang ‘dijual’ dalam kegiatan wisata, yang harus dijaga kelestariannya

sehingga memastikan kedatangan pengunjung ke suatu daerah wisata. Khusus

Desa Ginanjar dan Ambarjaya yang dicanangkan akan dikembangkan sebagai

Desa Wisata oleh pemerintah Kabupatennya, pemberdayaan masyarakat untuk

meningkatkan modal sosialnya perlu menjadi prioritas. Masyarakat harus

menyadari potensi desa yang akan diangkat menjadi desa wisata, mampu

mengembangkan dan melayani berbagai kegiatan wisata, serta memelihara

keberlangsungan kegiatan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk

meningkatkan dan mengembangkan modal sosial masyarakat, sehingga dapat

menjamin keberhasilan pengembangan ekowisata di daerahnya, baik pada

kawasan yang sudah berkembang wisatanya maupun yang belum dikembangkan

wisatanya. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan perlu diberikan bagi

masyarakat, sehingga mereka dapat mengenali potensi yang dimiliki, dan

kemudian mampu mengembangkan nya menjadi supply ekowisata bagi

pengunjung. Fasilitasi dari pemerintah daerah maupun pusat (misalnya pengelola

Taman Nasional) akan dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut.
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RANCANG BANGUN AUTONOMOUS SONAR UNTUK EKSPLORASI
BIOTA LAUT

(Designing Autonomous Sonar for Marine Biota Exploration)

Henry M. Manik
Dep. Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

ABSTRAK

Sumber daya yang melimpah diperairan Indonesia merupakan asset yang sangat berharga.
Sangat disayangkan sumber daya tersebut baik hayati maupun non hayati laut belum
dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan di atas.
Metode yang digunakan adalah melakukan deteksi dan kuantifikasi sumber daya
menggunakan instrument Autonomous Sonar. Teknologi Autonomous Sonar digunakan
sebagai solusi dalam deteksi, kuantifikasi dan klasifikasi sumber daya kelautan.
Penelitian ini melakukan perancangan algoritma system sonar, sistem instrumentasi,
sinkronisasi sinyal, dan pemrosesan sinyal digital. Dengan terciptanya instrumentasi ini
dapat melakukan eksplorasi sumber daya laut secara lestari dan berkesinambungan.

Kata kunci: Autonomous, biota, eksplorasi laut, iklim, sonar.

ABSTRACT

The abundant marine resources in Indonesia is a very valuable asset. Unfortunately, both
living and non-living resources ocean has not been used optimally. This study attempts to
answer the above problems. The method used is the detection and quantification of biota
resource using Autonomous Sonar instrument. Autonomous Sonar technology is used as a
solution in the detection, quantification and classification of marine resources. This
research consists of designing algorithm for sonar systems, instrumentation systems,
synchronization sensor, and digital signal processing. Exploring marine resources was
possible using designed Autonomous Sonar.

Keywords: Autonomous, biota, climate, sonar, marine exploration.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan

dan keragaman biota dan ekosistem laut menjadikan laut Nusantara sebagai

gudang keanekaragaman hayati bahari (mega marine biodiversity). Kondisi ini

menjadikan Indonesia mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dalam

keanekaragaman, kekayaan, keunikan dan keindahan biota serta ekosistem

baharinya.

Di sisi lain, pemanasan global merupakan isu lingkungan hidup yang dapat

menyebabkan perubahan iklim global (Beaugrand et al. 2002, Costa et al. 2013).

Perubahan iklim global terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup
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panjang mengakibatkan degradasi biota laut (Doksaeter, et al. 2009, Dybas 2006).

Padahal biota laut juga potensial menjadi pengganti sumber pangan.

Program penelitian yang yang akan dilakukan adalah mendeteksi perubahan

keanekaragaman (diversity), sebaran (distribusi) dan kelimpahan (abundance)

biota laut karena perubahan iklim dalam skala ruang dan waktu. Program ini dapat

dilakukan dengan cara : (1) mengukur habitat, komunitas, dan populasi biota laut,

(2) eksplorasi sumber daya biota laut, (3) menganalisis dan mengelola data dan

informasi yang diperoleh dalam sistem pangkalan data untuk dijadikan bahan

rekomendasi guna mendukung ketahanan dan keamanan pangan.

Pemilihan biota laut berdasarkan prioritas dengan kriteria nilai ekonomi dan

produksinya tinggi, tingkat kelangkaan dan ancaman, komoditas frontier yaitu

mempunyai masa depan yang ekonomis penting tetapi belum banyak

dimanfaatkan, permintaan pasar yang kuat, keunikan dan kekhasan, kerusakan

habitat dan penurunan kualitas air. Komponen habitat/ekosistem meliputi

ekosistem lamun dan terumbu karang. Aspek yang dikaji meliputi luasan,

keanekaragaman, sebaran dan kelimpahan biota yang berasosiasi dengan

ekosistem tersebut serta kondisi/kualitas ekosistem, tipe substrat. Pemetaan

dengan menggunakan teknologi bawah air seperti Autonomous Sonar merupakan

keharusan dalam kegiatan ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi Autonomous Sonar

untuk pengelolaan sumber daya dan lingkungan perikanan melalui deteksi

dinamika perubahan keanekaragaman, sebaran dan kelimpahan ekosistem dan

populasi biota laut dalam skala ruang (spatial) dan waktu (temporal) guna

mendukung kebijakan nasional di bidang ketahanan dan keamanan pangan.

METODE PENELITIAN

Pengembangan algoritma Autonomous Sonar berupa persamaan sonar

(sonar equations) akan dilakukan. Metode Autonomous Sonar beroperasi dengan

menggunakan prinsip-prinsip yang sederhana. Sensor Sonar akan memancarkan

gelombang atau sinyal suara. Bila dalam perambatan gelombang ini mengenai

objek, misalnya ikan dalam kolom air maka sebagian dari energi gelombang



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2014

292

tersebut akan dipantulkan atau dihamburkan kembali. Dengan merekam energi

gelombang yang kembali ini maka objek tersebut diketahui atau dideteksi.

Selanjutnya, dengan mengolah lebih lanjutnya hasil rekaman maka objek tersebut

akan dikuantifikasi.

Pengembangan sistem transmitting dan receiving instrumen Autonomous

Sonar dilakukan di laboratorium water tank akustik dan instrumentasi kelautan

Departemen ITK FPIK-IPB. Selanjutnya dilakukan konversi data kecepatan

perambatan gelombang akustik terhadap pengukuran temperatur air laut.

Pengembangan perangkat lunak/software dilakukan untuk melakukan akuisisi dan

prediksi tentang kondisi perikanan secara in situ yang akurat dengan mengacu

kepada data yang dihasilkan oleh sistem Autonomous Sonar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan gelombang akustik pada instrument Autonomous Sonar adalah

sebagai berikut:

= + 20 ( ) + 2 − 10 32 + 2 +
= + 40 ( ) + 2 − 10 16 + 2

〈10 〉 = 〈20 〉 − − − + 〈40 ( )〉 + 2 − 10
Sv : Volume backscattering Strength , TS : Target Strength, S : backscattering dasar laut,
r : range, α koefisien absorpsi, pT : transmitted power,  : panjang gelombang, GSV : gain,

 : equivalent beam angle untuk volume backscattering, UA : koreksi kedalaman,V tot :
system gain echosounder, SL : source level, Gup : receiving sensitivity, R : range, A :
ensonified area dasar laut, αb : koefisien atenuasi.

Komputasi transmitting dan receiving Autonomous Sonar adalah sebagai

berikut: =
=
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. /_ _ _
= = 10 . /_ _ _ = 10 .

= 10 . .4 . = 10 ( ) + 170.77
Densitas air laut 1000 kg/m3, c = 1500 m/s, Power akustik (P) =300 W, pressure akustik
(p)  = 1 mikro Pascal, Gain = 27 dB, maka diperoleh Source Level (SL) :
SL = 10*LOG(300*10^(27/10)*1000*1500) – 10*LOG(4*PI()*10^(-12)) = 222,54 dB

Kuantifikasi power deteksi Autonomous Sonar adalah sebagai berikut :

= 10 . .4 .10 ⁄ = . .4 .= 10 ⁄ 4 .10 / .
Source Level (SL) = 222,85 dB dan Gain = 27 dB, maka Power Sonar akan menghasilkan
P=(10^(222,54/10)**Pi()*10^-12) / (10^(27/10) *1000*1500)=300Watt

Rancang Bangun Instrumen Autonomous Sonar erdiri dari thruster,

transducer, cable, dan wahana untuk sensor (Gambar 1). Pengujian terhadap

instrument Autonomous Sonar telah dilakukan untuk melihat kinerja dari alat

tersebut.

Gambar 1  Instrumen autonomous sonar.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2014

294

Gambar 2 merupakan pengukuran kedalaman terhadap nilai voltase yang

diukur oleh sensor. Pada gambar tersebut terlihat semakin dalam perairan nilai

voltase akan semakin tinggi. Gambar 3 merupakan pengujian terhadap

pengukuran kedalaman oleh sonar dan sensor tekanan. Pada gambar tersebut

diperoleh kenaikan nilai kedalaman oleh sonar akan diikuti oleh tingginya nilai

sensor tekanan. Gambar 4 merupakan pengujian terhadap gerak maju (forward

direction) dan gerak mundur (backward direction) dari instrument. Kecepatan

yang diukur oleh microcontroller eyebot dengan kecepatan instrument sonar

dihubungkan dengan persamaan polynomial. Gambar 5 merupakan pengukuran

deteksi objek bawah air menggunakan sonar transducer. Pada gambar diperoleh

nilai hamburan dari tiap objek yang dideteksi.

Gambar 2 Pengukuran kedalaman terhadap nilai voltase.

Gambar 3 Pengukuran kedalaman sonar terhadap sensor tekanan.
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Gambar 4 Kecepatan pengukuran microcontroller dan sonar.

Gambar 5 Deteksi biota laut menggunakan instrument sonar.

KESIMPULAN

Pengembangan Instrumen Autonomous Sonar telah dilakukan untuk deteksi

biota laut. Pengukuran jarak deteksi, power, dan pengujian aspek mekanis telah

dilakukan. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menguji aspek gerak

(6 DOF), penambahan sensor posisi, kamera, dan pengujian pengaruh

hidrodinamika terhadap pengambilan data secara akurat.
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(Institutional Utilization of “Hutan Simpanan” Resources of Tasik Betung

Village, in Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve, Riau)
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ABSTRAK

Tingginya tekanan penduduk terhadap hutan, masyarakat desa Tasik Betung di
Kabupaten Siak tetap mempertahankan hutan simpanan di zona penyangga Cagar Biosfer
Giam Siak Kecil-Bukit Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah
hutan simpanan dan menganalisis kelembagaan dalam pemanfaatan sumber daya hutan
yang ada di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif
kualitatif. Analisis kelembagaan mengacu pada delapan prinsip kelembagaan yang
berkelanjutan dari Ostrom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah
mempertahankan hutan simpanan secara turun temurun karena alasan ekonomi dan sosial
budaya. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan masyarakat antara lain: pohon sialang,
tumbuhan obat, rotan, kayu, buah, minyak keruing, dan damar. Untuk menjaga
kelestarian pemanfaatannya, masyarakat mempunyai kelembagaan yang bersumber dari
norma adat. Namun, kelembagaan tersebut masih lemah karena tidak adanya pembatasan
dalam penebangan pohon dan ketiadaan aturan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran,
kecuali yang terkait dengan pohon sialang. Kondisi ini dikhawatirkan menyebabkan
terjadinya pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumber daya hutan.

Kata kunci: Hutan simpanan, kelembagaan, pemanfaatan, sumber daya.

ABSTRACT

In the midst of high population pressure on forests, Tasik Betung villagers in Siak District
retaining hutan simpanan (savings forest) in the buffer zone of Giam Siak Kecil-Bukit
Batu Biosphere Reserves, consistently. This study aimed to describe the history of the
hutan simpanan and analyze institutional in the utilization of forest resources. This study
is a qualitative research using case study strategy. Data were collected through in-depth
interviews, participant observation, and document study. Data were analyzed by
descriptive qualitative. Institutional analysis refers to the eight principles of institutional
Ostrom. The results showed that the community has maintained a hutan simpanan for
next generations due to socio-cultural and economic reasons. Forest resources are utilized
by the community, among others: the sialang (beehive) trees, medicinal plants, rattan,
fruit, keruing oil, and resin. To preserve its utilization, local community has rules/
institutional derived from customary norms. However, these institutional are still weak
because of the absence limitations on felling of trees and the absence of clear rules of
sanctions for violations, except with respect to the sialang trees. This condition is feared
will lead to overuse of forest resources.

Keywords: Hutan simpanan, institutional, resources, utilization.
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PENDAHULUAN

Cagar biosfer merupakan situs pembelajaran untuk pembangunan berke-

lanjutan, sehingga penetapan cagar biosfer diharapkan dapat mengintegrasikan

pengelolaan lahan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati di tingkat

lansekap (Bridgewater 2002; Kusova et al. 2008). Inti dari pendekatan konsep

cagar biosfer adalah pembangunan berkelanjutan sehingga tujuan konservasi

keanekaragaman hayati harus seiring dengan pembangunan ekonomi, pengkayaan

budaya, dan partisipasi masyarakat lokal (Soedjito 2004). Namun, saat ini banyak

cagar biosfer yang terancam oleh perubahan penggunaan lahan yang menye-

babkan degradasi sumber daya alam dan mengancam kelestarian ekosistem

setempat (Nagendra 2008; Mehring & Stoll-Kleemann 2011; Domingues 2012).

Area inti dan zona penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu

(GSKBB) di Riau juga terancam oleh perubahan penggunaan lahan akibat

aktivitas masyarakat dalam membuka kebun kelapa sawit (Pramana 2012).

Masyarakat lokal yang berladang, berkebun karet, dan menangkap ikan di sungai

dan danau air hitam secara turun temurun (LIPI 2008) pun mulai ikut berkebun

kelapa sawit melalui kerja sama dengan para pendatang. Namun, di tengah

tingginya tekanan penduduk terhadap hutan, masyarakat Desa Tasik Betung di

Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak yang bermukim di wilayah

perbatasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil tetap mempertahankan hutan

simpanan seluas ±200 ha di zona penyangga cagar biosfer. Penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan sejarah hutan simpanan desa Tasik Betung dan

menganalisis kelembagaan informal dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang

ada di dalamnya. Di sini, sumber daya hutan yang diteliti dibatasi pada unsur-

unsur hayati di hutan, meliputi tumbuhan dan satwa, yang dimanfaatkan oleh

masyarakat secara langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi

studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi teknik melalui

wawancara mendalam (deep interview), pengamatan terlibat (participant
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observation), dan studi dokumen. Untuk mengukur potensi sumber daya pohon,

telah dibuat petak contoh kuadrat di hutan simpanan seluas 0,40 ha. Pengamatan

tumbuhan obat dilakukan dengan metode penjelajahan (reconnaissance survey)

sepanjang 800 m di hutan simpanan. Alat yang digunakan adalah perekam

suara/voice recorder, kamera, pita diameter, tali, dan seperangkat alat tulis.

Analisis kelembagaan informal dalam pengelolaan sumber daya alam mengacu

pada delapan prinsip desain kelembagaan yang berkelanjutan (Ostrom 1990;

1999). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan

fenomena yang ada secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hutan Simpanan Desa Tasik Betung

Wilayah desa Tasik Betung berada di zona penyangga dan area inti cagar

biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu (GSKBB). Masyarakat desa ini telah

mempertahankan hutan alam di tanah mineral secara turun temurun. Menurut

mereka, hutan ini lebih kaya sumber daya hutan dibandingkan dengan hutan rawa

gambut di sekitar tasik/danau, sehingga perlu dilestarikan sebagai cadangan bagi

anak dan cucu mereka di masa mendatang. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan

oleh masyarakat dari hutan ini antara lain: pohon sialang, tumbuhan obat, rotan,

pohon penghasil minyak keruing, dan pohon penghasil kayu, buah, damar, serta

kulit. Banyak nama yang disematkan kepada hutan yang tersisa di antara hutan

tanaman industri dan perkebunan masyarakat ini. Masyarakat pendatang

menyebutnya sebagai hutan lindung dan hutan larangan, sementara masyarakat

Melayu menyebutnya sebagai rimbo Tasik Betung, hutan cadangan dan hutan

simpanan. Untuk selanjutnya, artikel ini akan menggunakan nama hutan simpanan

desa Tasik Betung sesuai penuturan pimpinan informal masyarakat Melayu Tasik

Betung, karena sumber daya hutan yang ada di dalamnya tidak dilindungi secara

ketat tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa secara berkelanjutan.

Selain karena alasan ekonomi, hutan simpanan ini dipertahankan oleh

masyarakat secara turun temurun karena merupakan amanah imam Hakim Saleh,

penduduk pionir desa Tasik Betung. Imam Hakim Saleh pada tahun 1800-an telah
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mendapat mandat dari Tuanku Sultan Siak untuk mempertahankan hutan ini agar

keseimbangan hidup masyarakat di desa ini tetap terjaga. Masyarakat Melayu

mempercayai bahwa hutan ini merupakan habitat orang bunian dan harimau

sehingga jika ditebang habis akan terjadi gangguan dan bencana di desa. Pada

masa lalu, harimau sering mengamuk di permukiman warga dan menimbulkan

korban manusia sehingga masyarakat terpaksa berpindah-pindah hingga ada tujuh

dusun yang pernah dihuni oleh masyarakat desa Tasik Betung. Wilayah desa

Tasik Betung dan sekitarnya merupakan habitat harimau sumatera (Panthera tigris

sumatrae) sehingga kemudian pemerintah menunjuk kawasan ini sebagai suaka

margasatwa. Keyakinan ini telah mendorong seluruh masyarakat desa berjuang

keras mempertahankan hutan ini dari ancaman konversi menjadi hutan tanaman

oleh PT. Arara Abadi pada tahun 1994. Akhirnya, PT. Arara Abadi yang

mendapat ijin konsesi di hutan produksi ini mengalokasikan hutan simpanan ini

sebagai kawasan lindung di dalam tata ruang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Dengan demikian, kawasan hutan

simpanan ini mempunyai jaminan kepastian hukum yang kuat, baik secara formal

maupun informal.

Potensi Sumber Daya Hutan Simpanan Desa Tasik Betung

Luas hutan simpanan desa Tasik Betung ±200 ha. Secara geografis, hutan

ini berada pada koordinat 101’48,48”−102’20,95” LU dan 101038’1,91”−

101038’10,53” BT. Secara periodik, kawanan gajah masih sering melintasi kebun

masyarakat dan berlindung di hutan ini karena wilayah ini termasuk home range

gajah kelompok Giam Siak Kecil. Berdasarkan hasil pengukuran pada petak

contoh, ditemukan 64 spesies pohon dengan kerapatan pohon tergolong tinggi,

mencapai 327 individu/ha untuk strata pohon (dbh >20 cm). Berdasarkan hasil

analisis vegetasi, pohon yang dominan adalah mempening (Quercus lucida Roxb),

sepalih, kayu batu (Irvingia malayana), meranti pirang (Shorea leprosula), dan

kedondong hutan (Dacryodes sp.). Sepuluh jenis pohon yang dominan dapat

dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1 Sepuluh jenis pohon dominan di hutan simpanan Desa Tasik Betung

Nama lokal Nama ilmiah
KR FR DR NP
(%) (%) (%) (%)

Mempening Quercus lucida Roxb 7,01 4,96 6,76 18,73
Sepalih Indeterm 6,37 5,67 5,26 17,30
Kayu batu Irvingia malayana 5,10 4,96 5,76 15,82
Meranti pirang Shorea leprosula 5,10 4,96 5,71 15,77
Kedondong hutan Dacryodes sp. 5,10 4,96 5,17 15,23
Seminai Madhuca utilis 3,18 3,55 4,65 11,38
Balam Palaquium burckii 3,82 4,26 3,16 11,24
Meranti sarang punai Shorea parvifolia 3,18 2,13 3,56 8,87
Kelat merah Eugenia operculata Roxb 2,55 2,84 2,73 8,12
Bengku Kopsia macrophylla Hook f. 2,55 2,84 2,62 8,01

Beberapa jenis pohon di hutan simpanan tersebut dimanfaatkan oleh

masyarakat, baik dari bagian kayu, kulit, damar, minyak, buah, dan daun (lihat

Tabel 2).

Tabel 2 Pohon bermanfaat di hutan simpanan Desa Tasik Betung

Nama lokal Nama latin
Bagian yang dimanfaatkan

Kayu Kulit Damar Minyak Buah Daun
Meranti sarang punai S. parvifolia v v
Meranti pirang S. leprosula v
Resak Vatica rassak v
Keruing mempelas Dipterocarpus crinitus v
Balam Palaquium burckii v v
Medang kuning Litsea firma v
Bintangur selatri Calophyllum soulatri v v
Mersawa Anisoptera costata v v
Kulim Diospyros puncticulosa v v
Seminai Madhuca utilis v
Kabau Archidendron sp. v
Cempedak Artocarpus integra v
Kopau Pholidocarpus sp. v
Lipai Licuala sp. v

Hutan simpanan di desa Tasik Betung juga mempunyai potensi hasil madu

yang besar. Masyarakat dapat memanen madu dari lebah Apis dorsata yang

banyak bersarang di pohon sialang di hutan ini. Pohon sialang adalah sebutan

untuk pohon yang menjadi tempat lebah membangun sarang, biasanya

berperawakan tinggi (tinggi bebas cabang >20 m) dengan cabang yang agak

mendatar. Beberapa jenis pohon sialang yang banyak ditemukan di Riau adalah

keruing (Dipterocarpus crinitus), kayu batu (Irvingia malayana), mempisang

(Polyalthia hyplauca), meranti bunga (Shorea teysmanniana), jelutung/lebuai

(Dyera sp.), kayu ara (Ficus sp.) kempas (Kompassia malaccensis), durian (Durio
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carinatus), kedondong (Dacryodes sp.), pulai (Alstonia scholaris) (Kuntadi 1993;

Hadisoesilo dan Kuntadi 2007; pengamatan pribadi). Namun, di hutan simpanan

desa Tasik Betung hanya ditemukan 5 jenis pohon sialang yaitu, kayu batu,

keruing, mempisang, meranti bunga, dan jelutung, dengan jumlah individu

21 batang.

Hutan simpanan di desa Tasik Betung juga mempunyai potensi tumbuhan

obat yang besar. Masyarakat desa tetangga juga boleh memanfaatkan tumbuhan

obat tersebut dengan syarat meminta ijin kepada pemerintah desa Tasik Betung

dan tidak menimbulkan kerusakan hutan. Terdapat 46 jenis tumbuhan obat di sini,

antara lain: pasak bumi (Eurycoma longifolia), kepayang (Pangium edule), akar

ripuh (Antiaris toxicaria), dan puar merah (Amomum sp.). Sepuluh jenis

tumbuhan obat yang banyak dimanfaatkan masyarakat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Tumbuhan obat di hutan simpanan Desa Tasik Betung

Nama Lokal Nama Latin Manfaat
Bagian yang
dimanfaatkan

Akar ripuh Antiaris toxicaria Obat demam, penawar bisa Akar
Akar tulang tiga Xantophyllum sp. Obat menjaga kesehatan Akar
Belembayam Ixora sp. Obat demam karena keteguran

(diganggu makhluk halus),
Obat sakit kepala

Daun dan Akar

Kepayang Pangium edule Obat demam/panas dalam Buah
Laban Vitex pubescens Obat kencing manis Kulit batang
Lembayung
hutan

Ginura sp. Obat jantan Batang, akar, dan daun

Pasak bumi Eurycoma
longifolia

Obat kencing manis, demam, sakit
sendi, pegal linu

Akar

Puar merah Amomum sp. Obat jantan
Obat demam

Akar
Daun

Sikeduduk Melastoma sp. Obat luka basah Daun
Unjam dahan Ardisia sp. Obat sakit tulang Daun

Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Simpanan Desa Tasik Betung

Berbagai kajian terdahulu membuktikan bahwa faktor utama penentuan

keberhasilan komunitas lokal dalam mempertahankan kelestarian sumber daya

alam adalah karena adanya sistem kelembagaan yang berfungsi dengan baik,

meliputi nilai-nilai (values), norma-norma sosial (social norms), dan aturan-aturan

(rules) yang disepakati dan diimplementasikan dengan baik (rules enforcement),

serta didukung oleh identitas komunal yang kuat (Campbell 2003; Ostrom 1990;

Schimd 1987). Untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan di hutan simpanan
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desa Tasik Betung, masyarakat setempat mempunyai kelembagaan informal atau

aturan main yang bersumber dari norma adat dalam pemanfaatanya. Berikut ini

akan dijelaskan bentuk pemanfaatan sumber daya hutan simpanan desa Tasik

Betung dan kelembagaan informal yang mengaturnya.

1. Pohon sialang

Pohon sialang yang terdapat di dalam hutan simpanan merupakan milik

individu (private), meskipun hutan simpanan merupakan milik komunal/

masyarakat desa. Pemilik pohon sialang adalah orang yang pertama kali

menemukan pohon tersebut dan merawatnya dengan cara membersihkan

semak/belukar di bawahnya (mengimas) sebagai tanda bukti kepemilikan. Mereka

biasanya adalah para pengumpul hasil hutan, yang sering masuk ke hutan untuk

mencari rotan, minyak keruing, dan menebang kayu. Meskipun tidak ada

pemasangan identitas pemilik di pohon sialang, masyarakat luas mengakui

kepemilikan tersebut. Dengan demikian, aturan perwakilan (rules of represent-

tation) berjalan di tengah masyarakat dalam menentukan kepemilikan pohon

sialang.

Sesuai aturan adat Melayu, pemilik pohon sialang mempunyai kewenangan

untuk memanen madu, menentukan bagaimana, kapan, dan siapa yang akan

dilibatkan dalam pemanenan, serta menjual hasil madu dan mewariskan pohon

sialang. Dengan demikian, pemilik pohon sialang mempunyai hak pada tingkat

operasional dan pilihan kolektif dalam mengelola dan memanfaatkan pohon

sialang. Meskipun demikian, semua anggota masyarakat, termasuk pemilik,

dilarang menebang pohon sialang karena madu yang dihasilkannya memberi

manfaat bagi masyarakat luas. Sanksi yang dikenakan sangat berat, yakni

penebang pohon sialang harus membungkus seluruh bagian pohon dari bagian

akar, batang, hingga ranting, dengan menggunakan kain kafan (kain pembungkus

jenazah). Aturan ini masih dipatuhi oleh masyarakat, termasuk warga pendatang,

sehingga sampai kini belum ada pelanggaran penebangan pohon sialang di hutan

simpanan.

Pada masa lalu, pemanenan madu sialang dilakukan di malam hari oleh

seorang jeragan (pemanjat) dengan membawa obor (tunam) dan menyanyikan

lagu atau syair sebagai mantera agar lebah menyingkir dari sarang dan tidak
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mengganggu pemanenan. Mantera yang dinyanyikan tersebut disebut tumbai

sehingga upacara pemanenan madu ini sering dikenal dengan menumbai (Effendy

1989). Saat ini, pemanenan madu sialang dilakukan pada siang hari, pemanjat

pohon dan tukang sambut yang membantu menerima sarang lebah dan

memerasnya di bawah pohon mengenakan baju khusus yang aman dari sengatan

lebah. Pemanenan madu dilakukan secara arif, tidak menghabiskan seluruh bagian

sarang lebah tetapi hanya mengambil bagian kepala sarang yang berisi madu,

sehingga anakan lebah tetap hidup dan lebah dewasa dapat segera memproduksi

madu kembali tanpa berpindah sarang. Kendala pemanenan madu saat ini adalah

terbatasnya jumlah orang yang mempunyai keberanian dan kemampuan memanjat

pohon sialang, sehingga harus mendatangkan pemanjat dari luar desa, antara lain

dari Tasik Serai Timur. Hasil pemanenan madu dibagi tiga, masing-masing bagian

untuk pemanjat, tukang sambut, dan pemilik pohon sialang. Sebagai bentuk

tanggung jawab social (social responsibility), pemilik sialang akan memper-

silakan masyarakat yang ingin membantu pemanenan dan memberikannya madu

sebagai imbal jasa.

Menurut pengakuan para pemilik pohon sialang, tidak ada kepastian

frekuensi dan volume hasil panenan madu setiap tahun, karena menurutnya lebah

adalah binatang liar. Ada pohon sialang yang dapat dipanen 3−4 kali dalam

setahun, namun banyak juga pohon sialang yang tidak digunakan lebah untuk

bersarang (dinaiki lebah) setiap tahun. Jumlah sarang per pohon juga berfluktuasi,

5–20 sarang, sehingga hasil penen madu juga fluktuatif, 50−200 liter per pohon

per panen. Hasil madu biasanya langsung dijual melalui perantara pemanjat pohon

sialang, yang selanjutnya dipasarkan di desa Tasik Serai Timur (KM 58) atau di

Pasar Sebanga.

Karena pohon sialang di desa Tasik Betung, demikian juga di komunitas

masyarakat Melayu lainnya, dimiliki individu/perorangan, akhir-akhir ini pema-

nenan madu sering menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Masyarakat menganggap bahwa hutan simpanan merupakan milik bersama yang

melibatkan seluruh masyarakat dalam melestarikannya sehingga pemanfaatan

sumber daya yang ada di dalamnya seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat. Pada tahun 2012, musyawarah desa telah dilakukan agar pemanfaatan
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sumber daya tersebut berkontribusi bagi pembangunan desa dan tidak terjadi

konflik di antara masyarakat. Musyawarah desa tersebut memutuskan 2 opsi:

a) pohon sialang hendaknya diserahkan sebagai aset desa agar hasilnya dapat

dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa, b) kepemilikan individu

terhadap sialang tetap dipertahankan dengan syarat setiap hasil madu dari pohon

sialang dikenakan fee sebesar 10% dari total panenan untuk diserahkan ke kas

desa. Pemilik pohon sialang pada umumnya memilih opsi kedua karena masih

berpeluang mendapatkan hasil lebih besar, kecuali satu orang yang menyerahkan

3 batang pohon sialang miliknya sebagai aset desa untuk menjaga keharmonisan

masyarakat. Untuk mengelola pohon sialang aset desa dan penerimaan fee dari

hasil panenan madu perorangan, telah dibentuk pengurus. Di sini, ada integrasi

peran antara kelembagaan formal dan informal dalam pengaturan pemanfaatan

sumber daya karena masyarakat masih percaya terhadap norma-norma adat dalam

pengaturan hutan simpanan desa Tasik Betung. Dalam hal ini, masyarakat masih

menghormati kelembagaan informal, selain kelembagaan formal yang dipimpin

oleh kepala desa.

2. Tumbuhan obat

Masyarakat melayu masih bergantung pada jenis-jenis tumbuhan untuk

menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik penyakit klinis maupun yang

diyakini karena magis. Mereka masih percaya pada pengobatan tradisional yang

dilakukan oleh bomo atau dukun kampung. Selain menggunakan ramuan

tumbuhan obat juga dibacakan mantera dan doa, sebagian di antaranya merupakan

ayat-ayat Al Quran. Selain untuk kesembuhan pasien secara individu, pengobatan

juga terkadang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh

warga kampung secara massal apabila bomo meyakini adanya ancaman atau

gangguan besar dari makhluk halus. Bomo juga sering memberikan saran non

medis kepada warga apabila penyakit tersebut disebabkan oleh gangguan makhlus

halus di hutan, ladang, atau tempat-tempat tertentu, misal pindah rumah, jual

ladang, atau menyembelih hewan peliharaan. Karena keahliannya, keberadaan

bomo, seperti pak Burhan, sangat dihormati oleh masyarakat.

Masyarakat mengumpulkan tumbuhan obat dari hutan simpanan Tasik

Betung. Tumbuhan obat ini merupakan sumber daya hutan milik bersama. Tidak
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ada batasan kepemilikan di sini, setiap orang mempunyai hak akses dan memanen

tumbuhan obat di hutan ini.

3. Pohon penghasil minyak keruing

Pohon keruing, selain mepunyai kualitas kayu yang baik, juga dapat

menghasilkan oleoresin yang dikenal sebagai minyak keruing. Minyak keruing

biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pernis untuk melindungi papan

sampan agar tahan lama. Ada dua jenis keruing di hutan simpanan desa Tasik

Betung, yakni keruing mempelas (Dipterocarpus crinitus Dyer) dan keruing getah

(D. gracilis Blume), namun yang disadap oleh masyarakat adalah keruing

mempelas. Ada 2 orang yang secara rutin menyadap minyak keruing dari hutan

ini, masing-masing menyadap 80 pohon dan 30 pohon. Pohon keruing keduanya

dipisahkan oleh jalan desa yang membelah hutan simpanan ini. Meskipun

demikian, mereka tidak berhak memiliki pohon tersebut secara individu layaknya

pohon sialang, sehingga jika ada anggota masyarakat lainnya yang ingin

menyadap minyak keruing dari pohon yang sama masih diperbolehkan dengan

syarat meminta ijin kepada menyadap sebelumnya.

Penyadapan minyak keruing dilakukan dengan cara melobangi (mencabuk)

batang pohon keruing hingga mencapai kayu terasnya, dengan dimensi sekitar

15x15x20 cm. Untuk merangsang keluarnya minyak, di dalam lobang tersebut

harus dibakar selama 5−10 menit. Dibutuhkan waktu 5−7 hari untuk menunggu

hasil satu sendok teh minyak keruing terkumpul di dalam lobang tersebut.

Menurut pengakuan MT, dari 30 pohon keruing dapat terkumpul 1 liter minyak

per minggu. Pada musim hujan, kegiatan penyadapan minyak keruing akan

berhenti karena minyak banyak bercampur dengan air hujan.

4. Pohon buah-buahan dan penghasil daun bermanfaat

Hutan simpanan desa Tasik Betung juga mempunyai potensi hasil hutan non

kayu lainnya seperti rotan, buah-buahan (buah kulim, kandis, seminai, cempedak,

dsb) yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Buah kulim (Diospyros

puncticulosa) dan kandis (Garcinia rostrata) biasanya untuk bumbu masakan,

buah seminai (Madhuca utili) dapat diolah untuk minyak makan, dan cempedak

(Artocarpus integra) untuk sumber vitamin. Selain itu, daun dari beberapa jenis

palma juga digunakan oleh masyarakat, antara lain: daun lipai untuk pembungkus
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makanan pulut (ketan), daun kopau untuk bahan atap rumah dan ketupat. Kedua

jenis daun ini juga sering digunakan sebagai perlengkapan pengobatan tradisional.

Karena pentingnya manfaat pohon-pohon tersebut maka masyarakat dilarang

menebangnya.

5. Pohon penghasil kayu

Setiap penduduk yang sudah menetap di desa Tasik Betung diperkenankan

untuk menebang pohon di sini, tetapi dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan

sendiri (subsisten) dalam membangun rumah di dalam wilayah desa Tasik Betung.

Saat ini, penduduk desa Tasik Betung 174 KK, termasuk penduduk pendatang

yang telah mempunyai identitas kependudukan di desa Tasik Betung. Pohon yang

paling banyak ditebang untuk bahan papan adalah jenis-jenis meranti, antara lain:

meranti bunga (Shorea teysmanniana) karena kayunya tahan bubuk dan kulitnya

dapat digunakan untuk dinding rumah, meranti tembaga (S. parvifolia) dan

meranti merah (S. leprosula). Sementara itu, bagian lain yang menjadi kerangka

rumah (umpak, tiang, kerangka atap), biasanya menggunakan kayu kulim

(Diospyros puncticulosa), namun saat ini sudah jarang digunakan karena

populasinya di hutan semakin terbatas.

Masyarakat dibebani pembayaran dana sumbangan untuk pembangunan

desa jika ingin menebang pohon di sini, dan pemerintah desa akan memberikan

Surat Ijin Penebangan Pohon di hutan simpanan kepada yang bersangkutan sesuai

usulan rencana kebutuhan kayu. Masyarakat dilarang menebang pohon untuk

tujuan komersiil atau dijual keluar desa. Namun, mereka masih memberikan

toleransi bagi pemenuhan kebutuhan untuk bangunan pemerintah dan fasilitas

sosial yang dibangun di desa ini. Penebangan dibatasi untuk pohon berdiameter

besar, namun tidak ada batasan jumlah pohon atau luas hutan yang boleh ditebang

karena mereka yakin bahwa volume kayu yang dibutuhkan untuk rumah warga

sendiri tidak besar. Selain itu, masyarakat percaya bahwa ada penunggu hutan

simpanan yang memelihara hutan sehingga keberadaan pohon besar tetap terjaga.

Sebagian masyarakat masih bekerja mencari kayu trucuk (golong-golong)

yang berdiamater 10−20 cm untuk dijual, namun mereka kumpulkan dari luar

hutan simpanan desa. Mereka mencari di semak belukar dan kebun karet tua yang

tidak terawat sehingga banyak ditumbuhi pohon liar. Dari lokasi ini juga, khusus-
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nya yang tidak jauh dari rumah, mereka mengumpulkan kayu bakar untuk men-

cukupi kebutuhan sendiri dalam memasak. Beberapa jenis pohon yang ditebang

untuk kayu trucuk antara lain: kandis, merapuyan, dan samak (Eugenia sp.).

Penerapan prinsip-prinsip desain kelembagaan yang berkelanjutan

Di hutan simpanan desa Tasik Betung, selain pohon sialang, masyarakat

menganggap bahwa sumber daya hutan adalah milik bersama. Di dalam

kelembagaan informal, tidak ada aturan khusus mengenai batasan individu, jenis,

ukuran, waktu dan lokasi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Sementara,

untuk pemanenan madu di pohon sialang hanya terbatas bagi pemilik, yakni yang

menemukan pohon pertama kali dan merawatnya. Tidak adanya batasan jumlah

pohon yang boleh ditebang dalam kurun waktu tertentu dikhawatirkan akan

mengancam kelestarian hutan ini karena pertumbuhan penduduk akibat migrasi

masuk dan kebutuhan kayu untuk bangunan pemerintah dan fasilitas sosial makin

meningkat.

Hutan simpanan desa Tasik Betung berada di hulu Sungai Betung sehingga

upaya pelestarian hutan ini selain untuk menyangga kebutuhan kayu dan obat-

obatan tradisional juga sesuai dengan fungsi hidrologi untuk resapan air bagi

permukiman warga desa. Masyarakat desa Tasik Betung mengembangkan

pengawasan partisipatif secara komunal dalam pemanfaatan sumber daya tersebut.

Namun, di sini belum ada aturan yang memberikan sanksi kepada seseorang jika

menyembunyikan informasi adanya pelanggaran atau membiarkan orang lain

melakukan perusakan sumber daya hutan tersebut, seperti aturan adat ngubungi

gawai yang ada di Bengkulu (Yamani 2011). Pemerintah desa telah menunjuk

petugas khusus untuk mengumpulkan dana pembangunan desa dari pemanenan

kayu dan madu, tetapi tidak diberi kewenangan untuk mengawasi dan menindak

jika terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya di hutan ini.

Sanksi yang jelas masih terbatas pada keberadaan sumber daya pohon

sialang. Meskipun tidak ada aturan sanksi yang tegas, tetapi sampai saat ini tidak

pernah terjadi pelanggaran terhadap norma yang ada. Konflik terbuka dalam

pemanfaatan sumber daya alam juga tidak pernah terjadi karena saling percaya

antara pengguna, yang mana sebagian besar mempunyai hubungan kekerabatan

yang dekat. Namun, saat ini mulai terjadi kecemburuan sosial atas distribusi hasil
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pemanenen madu yang tidak adil dan transparan, sehingga diperlukan

kelembagaan formal untuk mengaturnya.

Berdasarkan hasil identifikasi penerapan prinsip-prinsip desain kelembagaan

yang berkelanjutan (Ostrom 1990; 1999) tersebut, kelembagaan pemanfaatan

sumber daya hutan di hutan simpanan desa Tasik Betung tergolong masih lemah.

Ketiadaan aturan sanksi yang jelas, selain untuk terkait pohon sialang,

memungkinkan terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran di kemudian hari.

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber

daya hutan di hutan simpanan desa Tasik Betung karena terjadinya pemanfaatan

yang berlebihan (over use).

Tingkat kepatuhan anggota masyarakat pada kelembagaan informal dalam

pemanfaatan sumber daya hutan hutan simpanan desa Tasik Betung mulai turun

karena menguatnya tekanan dari luar komunitas adat, antara lain pengaruh

tingginya arus migrasi penduduk yang masuk ke wilayah ini. Saat ini, ±50%

penduduk desa Tasik Betung merupakan pendatang dari kelompok suku Jawa dan

Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Kondisi masyarakat yang semakin

heterogen ini membutuhkan integrasi kelembagaan informal dengan kelembagaan

formal untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam aturan pemanfaatan

sumber daya alam.

KESIMPULAN

Hutan simpanan desa Tasik Betung lebih kaya sumber daya hutan

dibandingkan dengan hutan rawa gambut, sehingga masyarakat telah

mempertahankannya secara turun temurun sebagai cadangan bagi generasi mereka

di masa mendatang. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari

hutan ini antara lain: pohon sialang, tumbuhan obat, rotan, dan pohon penghasil

minyak keruing, kayu, buah, damar, serta kulit. Untuk menjaga kelestariannya,

masyarakat mempunyai kelembagaan informal yang bersumber dari norma adat

dalam pemanfaatanya. Namun, kelembagaan informal tersebut tergolong masih

lemah karena tidak adanya batasan jumlah pohon yang boleh ditebang dalam

kurun waktu tertentu dan ketiadaan aturan sanksi yang jelas terkait pelanggaran
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pemanfaatan sumber daya hutan, kecuali untuk terkait pohon sialang. Kondisi ini

dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan di

hutan simpanan desa Tasik Betung karena terjadinya pemanfaatan yang

berlebihan (over use). Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan informal dan

mengintegrasikannya ke dalam kelembagaan formal dalam pemanfaatan sumber

daya hutan hutan simpanan agar pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat

dapat berkelanjutan.
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ABSTRAK

Keberhasilan produksi kedelai bergantung pada banyak faktor terutama kendali hama
antara lain serangan oleh ulat grayak (Spodoptera litura). Pembasmian ulat grayak
menggunakan pestisida sintetik berisiko pada kesehatan dan lingkungan. Asap cair dari
cangkang kelapa berpotensi sebagai biopestisida. Tujuan penelitian ini ialah menguji
kinerja asap cair cangkang kelapa sawit yang didistilasi dalam 3 tingkat: 80, 90, dan
100 C. Secara umum, konsentrasi asap cair <5% tidak merusak jaringan tanaman. Uji
kontak menunjukkan bahwa aplikasi prevathon (pestisida sintetik) dan ekstrak mimba
(pestisida hayati) lebih unggul daripada asap cair. Walaupun uji sistemik tidak dapat
membedakan kinerja ketiganya, aplikasi asap cair secara sistemik pada hama masih
kurang efektif karena belum ditemukan konsentrasi optimum untuk mematikan hama.

Kata kunci: Asap cair, biopestisida, cangkang kelapa sawit, kedelai, ulat grayak.

ABSTRACT

Experimenting redistilled liquid smoke application in protecting soybean plants
The success of soybean production depends on many factors, primarily the control of
pests such as armyworm (Spodoptera litura). Use of synthetic pesticides in extermination
armyworm gives health and environmental risks. Liquid smoke from palm oil shells may
be potential as a biopesticide. The purpose of this study is to test the performance of the
redistilled liquid smoke in 3 levels: 80, 90, and 100 °C. In general, the liquid smoke
concentration <5% did not damage the plant tissues. The contact tests showed that the
application of prevathon (synthetic pesticides) and neem extract (biological pesticides)
are superior to the liquid smoke. Although the systemic test cannot distinguish the
performance of the three, the systemic application of liquid smoke on pests are less
effective; the optimum concentration still to be explore to eradicate pests.

Keywords: Biopesticide, coconut shell, liquid smoke, soybean, Sodoptera litura.

PENDAHULUAN

Kedelai (Glycine max) merupakan tanaman pangan penting di Indonesia

dengan permintaan yang selalu meningkat. Produksi kedelai sebesar 779 ribu

ton/tahun telah dicapai di tahun 2013 dan diramalkan meningkat ke 892 ribu

ton/tahun pada tahun 2014 (DEPTAN 2014). Upaya produksi kedelai dipengaruhi

oleh masalah hama. Hama dominan ialah ulat grayak (Spodoptera litura) yang
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perkembangan populasinya rata-rata >90% (Meidalima 2014). Petani umumnya

menggunakan pestisida sintetik untuk menekan hama kedelai; meskipun hasilnya

baik, praktik tersebut berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Salah satu

upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah memanfaatkan sumber daya

alam sebagai biopestisida. Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan pangan sehat

dan aman bagi manusia serta meminimumkan kebergantungan pada pestisida

sintetik.

Biopestisida mudah dibuat dari bahan alami dengan kandungan antihama

sistemik atau kontak secara sederhana. Biopestisida bersifat biodegradabel

sehingga tidak terakumulasi di lingkungan serta aman bagi tanaman, ternak, dan

manusia. Selain itu, biopestisida sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama dan

kompatibel dengan cara pengendalian yang lain. Akan tetapi, zat ini umumnya

berdaya kerja relatif lambat, tidak membunuh jasad sasaran secara langsung, tidak

tahan terhadap sinar matahari, tidak awet disimpan, dan harus disemprotkan

berulang-ulang (Pats dan Isman 1998). Cara kerja biopestisida sangat spesifik,

yaitu (1) merusak perkembangan telur, larva, dan pupa; (2) menghambat

pergantian kulit; (3) mengganggu komunikasi serangga; (4) menyebabkan

serangga menolak makanan; (5) menghambat reproduksi serangga betina;

(6) mengurangi nafsu makan; (7) memblokade kemampuan makan serangga;

(8) mengusir serangga; dan (9) menghambat perkembangan patogen (Sunarto

et al. 2005).

Asap cair kayu atau cuka kayu mulai diminati kembali di Indonesia sejak

2005 (Nurhayati et al. 2005). Asap cair mengandung hemiselulosa, selulosa,

lignin, dan 400 senyawa lain seperti asam, alkohol, karbonil, ester, furan, keton,

dan fenol (Maga 1988). Penelitian lain oleh Wititsiri (2011) menunjukkan bahwa

asap cair dari cangkang kelapa dapat dijadikan pestisida dan mampu

menghasilkan mortalitas hama sekitar 50%.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kinerja asap cair cangkang kelapa

sebagai biopestisida terhadap ulat grayak. Penelitian ini juga merupakan bagian

dari upaya membangun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) asap cair

kayu oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Kementerian Kehutanan).
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan IPB Cikarawang dan

Leuwikopo dari bulan Mei sampai Oktober 2014.

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi pot plastik berdiameter

30 cm, kurungan dengan ukuran 50 × 50 × 50 cm, kurungan kasa dengan ukuran

100 × 100 × 100 cm, dan kurungan plastik mika dengan diameter 30 cm dan

tinggi 50 cm.

Bahan tanaman yang digunakan ialah tanaman kedelai varietas Anjasmoro

berumur 2 minggu setelah tanam (MST), larutan asap cair (Fraksi 1 dan Fraksi 2)

pada suhu 80, 90, dan 100 oC dengan konsentrasi 0,1; 0,5; 1; 3; dan 5%, hama ulat

grayak (Spodoptera litura) generasi 2 fase instar 3, pestisida organik ekstrak

mimba (Azadirachta indica) 5 mL L-1 air, dan pestisida sintetik prevathon

berbahan aktif klorantraniliprol 50 g L-1 air.

 Perbanyakan Tanaman Pakan

Benih kedelai Anjasmoro berasal dari Balai Penelitian Kacang-kacangan

dan Umbi-umbian. Benih ditanam di dalam pot yang berisi media tanah dan

pupuk kandang dengan 2 benih/lubang. Tanaman disiram 2 kali sehari untuk

menjaga kelembapan tanah. Tanaman tidak diberi pestisida atau insektisida untuk

menghindari pengaruh terhadap respons. Setelah berumur 2 bulan, benih diberi

perlakuan konsentrasi asap cair sesuai denga jenis fraksi dan suhu yang sudah

ditetapkan.

 Pembiakan Serangga Uji

Ulat grayak yang digunakan merupakan keturunan dari koloni larva yang

diambil dari pertanaman kedelai di Desa Kemang, Kecamatan Kemang,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 11 Juli 2014. Imago dari lapangan

dipelihara di laboratorium dalam kurungan kasa. Di dalam kurungan, dimasukkan

pakan yang diletakkan di atas daun talas sebagai tempat peletakan telur oleh

imago betina. Telur yang diletakkan dikumpulkan setiap hari. Setelah telur

menetas, larva dipindahkan ke dalam wadah plastik yang dialasi kertas stensil dan

bagian tutup wadah diberi jendela kasa. Larva diberi pakan daun talas bebas
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pestisida dan alas kertas stensil diganti setiap hari. Setelah larva membentuk pupa,

pupa dimasukkan ke dalam kurungan kasa sampai imago muncul. Pemeliharaan

imago dan pengumpulan telur dilakukan dengan cara seperti yang dijelaskan

sebelumnya. Larva instar 3 dari keturunan generasi 2 digunakan untuk pengujian.

1. Uji Pendahuluan

Uji ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) perlakuan 1 faktor,

yaitu kombinasi antara fraksi asap cair (F1 dan F2), suhu (80, 90, 100 oC), dan

konsentrasi (0,1; 0,5; 1; 3; 5%) yang diulang sebanyak 2 kali sehingga didapatkan

60 satuan pengamatan. Sebelum penanaman, kedelai diberi perlakuan penyalutan

dengan bakteri Rhizobium sp. untuk meningkatkan kadar N dalam tanah. Tanaman

kedelai dibiarkan tumbuh hingga berumur 2 MST kemudian dipilih 60 tanaman

sebagai tanaman contoh secara acak. Pelabelan dilakukan bersamaan dengan

pemilihan tanaman contoh. Semua tanaman kedelai tidak mendapat pemeliharaan

khusus untuk menghindari adanya faktor lain yang memengaruhi kerusakan daun.

Tanaman kedelai yang sudah dipilih diberi perlakuan sesuai dengan label.

Asap cair diaplikasikan dengan menyemprot 40 mL asap cair yang sudah

disiapkan di dalam semprotan tudor (setara dengan kebutuhan penyemprotan

untuk lahan berukuran 1 m ×1 m). Penyemprotan dilakukan setiap minggu hingga

tanaman berumur 4 MST (3 kali aplikasi).

Semua tanaman contoh diamati dalam selang waktu 2–4 hari setelah

penyemprotan dan dilakukan setiap minggu hingga tanaman berumur 4 MST.

Komponen pengamatan pada uji ini adalah tingkat kerusakan daun dan serangan

hama secara visual. Gambar setiap tanaman contoh diambil dengan menggunakan

kamera digital dan diberi tanda sesuai dengan gejalanya. Hasil pengamatan visual

diberi skor dengan rentang nilai yang dimuat dalam Tabel 1. Tingkat kerusakan

daun secara visual disesuaikan dengan laporan Tiilikkala et al. (2011) yang

menyatakan bahwa daun yang rusak akibat asap cair berwarna kuning kekaratan.

Data diolah dengan mengamati dan membandingkan skor. Analisis statistik

menggunakan statistika deskriptif dengan peubah kategoris skala ordinal dengan

melihat nilai terkecil dari semua hasil amatan. Nilai terkecil menandakan serangan

hama dan kerusakan yang kecil pula.
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Tabel 1 Rentang nilai pemberian skor luas gejala dalam uji pendahuluan

Skor Luas Gejala (%) Skor Luas Gejala (%)
0 0 4 26–40
1 1–5 5 41–65
2 6–10 6 66–100
3 11–25

2. Uji Lanjut

Uji ini menggunakan RAL dengan 2 faktor (fraksi+suhu dan konsentrasi)

serta 2 kontrol (positif dan negatif). Jumlah percobaan adalah 33 satuan

(8 perlakuan + 3 kontrol × 3 ulangan). Perlakuan yang diuji adalah kombinasi dari

fraksi dan suhu terbaik pada uji pendahuluan. Kontrol positif adalah ekstrak

mimba dan prevathon (masing-masing 5 mL L-1). Kontrol negatif merupakan

tanaman yang tidak diberi pestisida apapun. Setiap aplikasi dilakukan sebanyak

300 mL dengan asumsi semua tanaman dalam kondisi basah.

Pada pengujian pestisida sistemik, tanaman yang sudah berumur 2 bulan

disemprot dengan pestisida lalu dikeringudarakan. Setelah itu, hama dimasukkan

dan tanaman dikurung dengan kurungan plastik. Mortalitas ulat diamati setiap hari

selama 3 hari.

Uji pestisida kontak dilakukan dengan menyemprot langsung hama ulat di

dalam cawan petri. Mortalitas ulat diamati setiap 3, 6, 12, 24, dan 48 jam, dengan

cara menghitung jumlah ulat yang mati dan yang masih hidup. Tingkat mortalitas

ulat adalah nisbah jumlah ulat yang mati terhadap jumlah ulat keseluruhan.

Model linear dalam penelitian ini adalah

Yijk = μ + i + j +  ij + ijk , dengan:

Yijk = pengamatan pada perlakuan fraksi+suhu ke-i, dengan konsentrasi ke-j,

dan ulangan ke-k;

μ = nilai rata-rata umum;

αi = pengaruh perlakuan fraksi+suhu ke-i;

βj = pengaruh perlakuan konsentrasi ke-j;

(αβ)ij = pengaruh interaksi antara fraksi+suhu ke-i dan konsentrasi ke-j;

εijk = pengaruh galat yang timbul dari taraf perlakuan fraksi+suhu ke-i dan

konsentrasi ke-j pada ulangan ke-k (galat b).
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Data proporsi yang diperoleh diuji kenormalan dan kehomogenannya dan

ditransformasi dengan arcsin sehingga memenuhi asumsi untuk diuji F. Jika

terdapat pengaruh nyata perlakuan terhadap mortalitas hama berdasarkan analisis

ragam (uji F-hitung) pada taraf 5% maka uji lanjut dilakukan untuk mengevaluasi

perbedaan antarperlakuan dengan kontras ortogonal pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengamatan Umum

Hama S. litura meletakkan telurnya pada permukaan daun bagian bawah

secara berkelompok. Imagonya berwarna keabu-abuan dan mampu bertelur

+ 2000 butir/induk dengan lama stadia sekitar 3 hari (Singh 1979). Sementara

Noch et al. (1983) melaporkan bahwa produksi telur antara 1186 dan 2965 butir/

induk. Larva muda serangga ini berwarna hijau dan berbintik hitam pada

abdomennya sedangkan larva tua berwarna abu gelap atau hijau dan memiliki

5 garis kuning pucat pada abdomennya.

Larva memakan epidermis daun bagian bawah secara bergerombol ketika

baru keluar dari telur lalu berpencar ke rumpun sekitarnya setelah daun habis.

Larva mampu bersembunyi di dalam tanah ketika siang hari lalu aktif pada malam

hari. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini sangat berat hingga hanya

menyisakan tulang daun dan epidermis bagian atas. Daun tanaman kedelai inang

juga diserang beberapa hama lain seperti kepik (Piezodorus rubrofasciatus) dan

kutu kebul (Bemisia tabaci). Hal ini memperlihatkan tingkat keparahan serangan

dan memengaruhi respons hama uji terhadap perlakuan.

Hasil Uji Pendahuluan

Total skor untuk setiap komponen pengamatan tanaman yang disemprot

asap cair F1 dan F2 ditampilkan dalam Gambar 1. Kedua fraksi memperlihatkan

fluktuasi pada komponen pengamatan kerusakan daun dari minggu ke minggu.

Sementara itu, laju peningkatan serangan hama pada tanaman yang disemprot F1

lebih teratur daripada F2. Walaupun F2 paling baik dalam menahan serangan

hama di minggu pertama, hal tersebut tidak terulang pada minggu-minggu

selanjutnya.
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Gambar 1 Total skor komponen pengamatan kerusakan daun dan serangan hama pada
tanaman kedelai setelah aplikasi asap cair F1 dan F2 dan selama 3 minggu
pengamatan uji pendahuluan.
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Gambar 2 Skor pengamatan kerusakan daun dan serangan hama pada tanaman kedelai
setelah aplikasi asap cair F1 dan F2 pada berbagai suhu dan konsentrasi.

Gambar 2 menunjukkan skor pengamatan kerusakan daun dan serangan

hama yang lebih rinci. Suhu asap cair terbaik yang paling sedikit menimbulkan

kerusakan daun maupun serangan hama adalah fraksi redistilasi 100 °C.

Pengamatan menunjukkan bahwa konsentrasi asap cair 5% berbahaya bagi

jaringan tanaman kedelai. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam organik fraksi

berat yang tinggi pada asap cair. Berdasarkan hasil uji ini, kedua fraksi asap cair

dengan suhu 100 oC saja yang akan digunakan pada uji lanjut.

Hasil Uji Lanjut

Data proporsi hasil pengamatan uji lanjutan tidak menyebar normal dan

ragamnya tidak homogen sehingga perlu ditransformasi arcsin dan logaritma

terlebih dahulu.

Pengaruh Aplikasi Asap Cair dan Kontrol

Rekapitulasi sidik ragam pada Tabel 2 menunjukkan mortalitas hama akibat

aplikasi asap cair tidak berbeda nyata dengan kontrol pada uji pestisida sistemik.

Koefisien keragaman (KK) yang cukup tinggi menandakan data memiliki

keragaman yang besar. Data pengamatan pada setiap ulangan memiliki nilai

proporsi mortalitas yang beragam sehingga tidak memusat pada rataan populasi

dan memunculkan keragaman yang cukup tinggi. Lain halnya dengan hasil uji

pestisida kontak, mortalitas hama akibat aplikasi asap cair berbeda sangat nyata

dengan kontrol positif. Artinya pada uji tersebut, kontrol positif jauh lebih baik

daripada aplikasi asap cair.
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Tabel 2 Rekapitulasi hasil sidik ragam pengaruh fraksi + suhu asap cair dengan
konsentrasi tertentu terhadap mortalitas hama pada hari terakhir pengamatan

Peubah yang
diamati

Uji pestisida sistemik Uji pestisida kontak
Sumber keragaman

Perlakuan fraksi +
suhu + konsentrasi

KK (%)
Perlakuan fraksi +
suhu + konsentrasi

KK (%)

Mortalitas
Hari terakhir

tn # 70,384 ** ## 3,222
a** = berbeda sangat nyata; btn = tidak berbeda nyata; c## = transformasi (arcsin); dsumber:
Gomez dan Gomez (1995).

Pada uji pestisida sistemik, hama diharapkan mati setelah memakan daun

kedelai yang sudah disemprot asap cair. Tabel 3 menunjukkan bahwa alikasi asap

cair tidak nyata memengaruhi mortalitas hama. Berdasarkan perbandingan nilai

tengah hasil transformasi data proporsi uji sistemik, prevathon cenderung paling

berpengaruh pada mortalitas hama diikuti ekstrak mimba dibandingkan dengan

aplikasi asap cair dan air. Pada hari pertama dan kedua pengamatan, prevathon

mampu mematikan hama lebih cepat dibandingkan ekstrak mimba dan asap cair.

Sebaliknya pada hari terakhir, aplikasi ekstrak mimba mampu mematikan hama

lebih cepat.

Pada uji pestisida kontak, hama diharapkan mati setelah terjadi kontak

langsung dengan pestisida. Tabel 3 menunjukan pengaruh yang berbeda nyata

antara prevathon, ekstrak mimba, dan asap cair. Prevathon dan ekstrak mimba

lebih baik dalam mematikan hama secara kontak dibandingkan asap cair. Hal ini

karena kandungan bahan aktif dalam prevathon dan ekstrak mimba lebih kuat

dalam merusak tubuh hama secara langsung daripada asap cair.

Tabel 3 Mortalitas Spodoptera litura akibat aplikasi 2 fraksi asap cair, ekstrak mimba,
dan kontrol

Peubah Perlakuan

Mortalitas
Uji Pestisida Sistemik (%)

F1 100 °C F2 100 °C Prevathon Mimba Air
1 Hari 1,1500 1,1500 2,3661 2,3120 2,3026
2 Hari 1,1500 1,1500 2,3344 2,3188 2,3026
3 Hari 1,1500 1,1500 2,3026 2,3241 2,3026

Mortalitas
Uji Pestisida Kontak (%)

F1 100 °C F2 100 °C Prevathon Mimba Air
Hari terakhir 2,0000b 2,0000b 90,0456a 90,0456a 0,0000

aNilai tengah yang memiliki huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan DMRT α = 5%.
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Pestisida sistemik merupakan racun hama yang diserap dan dialirkan ke

seluruh bagian tanaman. Oleh karena itu, tubuh tanaman akan menjadi beracun

bagi hama yang memakannya. Dengan demikian, proses kematian hama lambat

karena racun harus masuk terlebih dahulu ke dalam sel-sel tumbuhan. Prevathon

merupakan pestisida sistemik yang terakumulasi lebih cepat dalam tubuh hama

dibandingkan ekstrak mimba. Pengaruh ekstrak mimba baru terlihat nyata pada

hari terakhir uji pestisida sistemik karena pada saat itu akumulasi ekstrak mimba

dalam tubuh hama telah mencapai kadar mematikan. Bahan aktif prevathon

didominasi oleh arsen (Djojosumarto 2008). Insektisida ini bekerja sebagai racun

lambung dan kontak secara translaminar. Prevathon telah digunakan pada

tanaman padi, kubis, cabai, kacang panjang, bawang merah, kentang, kedelai, dan

tembakau.

Ekstrak daun dan biji mimba mengandungan azadiraktin, suatu contoh

metabolit sekunder yang memiliki aktivitas insektisida. Azadiraktin aktif sebagai

penghambat pertumbuhan dan metamorfosis, penghalang kegiatan makan,

penolak serangga, dan pemandul serangga. Serbuk biji mimba (50 g/L) mampu

mematikan 67–83% populasi ulat instar III. Akan tetapi, insektisida ini memiliki

sifat persistensi yang singkat sehingga diperlukan aplikasi berulang-ulang agar

mencapai efek maksimum. Ekstrak biji mimba sudah dicoba untuk mengendalikan

hama pada tanaman kapas, tembakau, kedelai, jeruk, dan sayuran Subiyakto

(2009).

Asap cair kayu dilaporkan mampu mengatasi kerusakan tanaman akibat

serangan hama dan berbeda sangat nyata dengan perlakuan lainnya (Pangnakorn

2010). Senyawa fenol dan formaldehida dalam kandungan asap cair yang

menyebabkan kematian pada hama (Lunchak 2006). Asam asetat yang terdapat

dalam kandungan asap cair juga dapat menghambat aktivitas hama (Yatagai et al.

1989).

Pengaruh Aplikasi Berbagai Konsentrasi pada Setiap Fraksi dan Suhu

Tabel 4 memuat reakpitulasi sidik ragam pengaruh konsentrasi aplikasi.

Faktor konsentrasi pada fraksi dan suhu tidak berpengaruh nyata pada mortalitas

hama serta tidak memiliki interaksi yang nyata dengan fraksi+suhu. Berdasarkan



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2014

322

rataannya (Tabel 5), uji pestisida sistemik konsentrasi 0,5% mampu sedikit

meningkatkan mortalitas hama meskipun tidak berbeda nyata. Pada uji pestisida

kontak, konsentrasi 0,5% dan 3% cenderung meningkatkan mortalitas hama

meskipun tidak berbeda nyata.

Berdasarkan uji ragam, interaksi antara konsentrasi dan fraksi+suhu tidak

berbeda nyata sehingga tidak perlu diuji kontras ortogonal. Kecenderungan

kombinasi konsentrasi dan fraksi+suhu pada setiap perlakuan dapat diketahui

dengan membandingkan nilai tengah interaksi (Tabel 6).

Tabel 4 Rekapitulasi hasil sidik ragam pengaruh perlakuan konsentrasi pada setiap fraksi
dan suhu terhadap respon mortalitas hama Spodoptera litura

Respons Sumber Keragaman

Mortalitas
Uji Pestisida Sistemik (%)

Fraksi + Suhu Konsentrasi Interaksi KK (%)
1 Hari tn tn tn # 1,265
2 Hari tn tn tn # 1,218
3 Hari tn tn tn # 1,265

Mortalitas
Uji Pestisida Kontak (%)

Fraksi + Suhu Konsentrasi Interaksi KK (%)
Hari terakhir tn tn tn ## 87,228

atn : tidak berbeda nyata; b# : transformasi (log(X)); c## : transformasi (arcsin);
dsumber : Gomez dan Gomez (1995)

Tabel 5 Pengaruh perlakuan konsentrasi pada fraksi dan suhu pada mortalitas hama
Spodoptera litura

Respons Perlakuan

Mortalitas
Uji Pestisida Sistemik (%)

F1 100oC F2 100oC 0,1% 0,5% 1% 3%
Hari-1 2,32+0,02 2,34+0,04 2,34+0,04 2,34+0,02 2,32+0,04 2,32+0,01
Hari-2 2,33+0,03 2,34+0,04 2,33+0,02 2,35+ 0,04 2,31+0,03 2,35+0,04
Hari-3 2,32+0,02 2,34+0,04 2,34+0,04 2,34+0,02 2,32+0,04 2,32+0,02

Mortalitas
Uji Pestisida Kontak (%)

F1 100oC F2 100oC 0,1% 0,5% 1% 3%
Hari-1 48,27+44,16 42,10+39,08 46,73+34,65 45,02+49,32 21,98+37,31 67,00+38,07

aAngka setelah “+” menunjukkan standar deviasi

Aplikasi asap cair F2 100 oC 0.1% cenderung meningkatkan mortalitas

dibandingkan perlakuan lainnya pada uji pestisida sistemik hari ke-1 dan ke-3.

Pada uji pestisida kontak, aplikasi F1 100 oC 3% paling meningkatkan mortalitas.

Perbedaan nyata ini timbul karena pada uji kontak, asap cair langsung mengenai

kulit hama sehingga pengaruhnya pada tubuh hama lebih besar.
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Tabel 6 Pengaruh interaksi fraksi+suhu dan konsentrasi pada mortalitas hama Spodoptera
litura

Hari ke- Perlakuan

Uji Pestisida Sistemik

Konsentrasi asap cair cangkang kelapa

0,1% 0,5% 1% 3%

1
F1 100oC 2,33+0,01 2,34+0,03 2,31+0,01 2,32+0,01

F2 100oC 2,35+0,04 2,34+0,02 2,33+0,06 2,31+0,02

2
F1 100oC 2,34+0,02 2,31+0,01 2,30+0,00 2,36+0,04

F2 100oC 2,32+0,01 2,38+0,03 2,32+0,04 2,35+0,05

3
F1 100oC 2,33+0,01 2,34+0,03 2,31+0,01 2,32+0,01

F2 100oC 2,35+0,04 2,34+0,02 2,33+0,06 2,31+0,02

Hari ke- Perlakuan

Uji Pestisida Kontak

Konsentrasi asap cair cangkang kelapa

0,1% 0,5% 1% 3%

Hari
terakhir

F1 100oC 43,00+40,74 60,03+51,99 0,00+0,00 90,04+0,00

F2 100oC 50,45+36,06 30,02+51,99 43,96+45,06 43,96+45,06

Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan juga berpengaruh besar pada hasil pengamatan penelitian

ini meskipun kondisi percobaan telah diupayakan homogen. Faktor lingkungan

yang memengaruhi hasil pengamatan di antaranya adalah kelembapan tanaman

saat ditutup kurungan yang mengundang hama lain. Hama lain ini salah satunya

adalah Lycosa pseudoannulata (Araneae: Lycosidae) yang merupakan salah satu

musuh alami ulat grayak yang sering dijumpai pada pertanaman padi dan kedelai

(Arifin 2005). Keberadaan hama ini mengurangi jumlah ulat grayak yang diuji

dalam kurungan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Tengkano et al. (2002).

Selain faktor musuh alami, hama ulat grayak juga ternyata mampu bergerak ke

luar jaring kasa kurungan dan masuk ke dalam tanah untuk bersembunyi hingga

malam hari.

KESIMPULAN

Secara umum, konsentrasi asap cair <5% tidak merusak jaringan tananaman

kedelai. Uji kontak menunjukkan aplikasi prevathon dan ekstrak mimba lebih

unggul daripada asap cair. Walaupun uji sistemik tidak dapat membedakan kinerja

asap cair dan kontrol, aplikasi asap cair secara sistemik pada hama masih kurang

efektif karena belum ditemukan konsentrasi optimum untuk mematikan hama.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah optimisasi guna menemukan konsentrasi
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optimum asap untuk aplikasi biopestisida. Selain itu, kombinasi aplikasi asap cair

dengan pestisida lainnya baik itu organik maupun sintetik juga perlu ditelaah.
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ABSTRAK

Informasi genetik suatu populasi diperlukan untuk mendukung kegiatan seleksi dalam
pemuliaan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi keragaman
genetik dari beberapa populasi tomat yang diuji di dataran rendah. Penelitian
dilaksanakan pada Juli sampai November 2014 di KP Leuwikopo IPB (250 m dpl)
dengan materi genetik yaitu 13 populasi F1 dan 8 tetua tomat. Genotipe yang diuji
berpengaruh nyata terhadap karakter yang diamati seperti tinggi tanaman, padatan total
terlarut, jumlah buah, jumlah rongga buah, persen bobot buah pecah, persen jumlah buah
pecah, dan kekerasan buah tomat. Nilai GCV tinggi pada karakter bobot buah total,
jumlah rongga buah, persen bobot buah pecah, persen jumlah buah pecah, dan kekerasan
buah menunjukkan adanya pengaruh keragaman genetik tinggi dibandingkan pengaruh
lingkungan. Karakter tinggi tanaman dan kekerasan buah memiliki nilai duga heritabilitas
tinggi dan kemajuan genetik tinggi. Seleksi sederhana secara efektif dapat dilakukan pada
populasi tomat di dataran rendah ini berdasarkan penampilan fenotipik kedua karakter
tersebut.

Kata kunci: Heritabilitas, kemajuan genetic, ragam genetic.

ABSTRACT

Genetic information of plant population is important for selection in breeding program.
The objective of this experiment were to study the genetic variability of some tomato
populations in lowland. The experiment done at Leuwikopo IPB field research station
(250 m dpl), July until November 2014. The study consisted 13 F1 populations and
8 parental line. Genotypes was significant to plant height, total suspended solid, number
of fruit, number of locules per fruit, weight percentage of fruit cracking, percentage of
fruit cracking, and firmness of fruit. High estimation of GCV were obtained for total fruit
weight, number of locules per fruit, weight percentage of fruit cracking, percentage of
fruit cracking, and firmness of fruit, indicated genetic influence were higher than
environment influence on phenotypes. Hight heritability assisted with hight genetic
advance was observed for plant height and firmness of fruit. Simple selection based on
phenotypic performance of these traits would be more effective for these tomato
population in lowland.

Keywords: Genetic advance per mean, genetic variability, heritability.

PENDAHULUAN

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill) merupakan salah satu sayuran buah

yang memiliki nilai ekonomi cukup baik di Indonesia. Menurut Direktorat
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Jenderal Hortikultura Indonesia tahun 2012 bahwa Indonesia mengalami

peningkatan produksi tomat selama periode 2007−2011 sebanyak 79.643 ton per

tahun. Akan tetapi, produksi tomat nasional mengalami penurunan pada tahun

2012 dan menyebabkan Indonesia harus melakukan impor tomat sebesar 9.857 ton

untuk memenuhi permintaan tomat dalam negeri. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa produksi tomat di Indonesia belum mampu memenuhi

kebutuhan tomat nasional secara stabil. Kementrian Pertanian (2012) melaporkan

bahwa data produktivitas tomat nasional hanya mencapai 14,3 ton ha-1. Data

tersebut memberikan gambaran bahwa produksi tomat di Indonesia masih jauh

dari potensi produksinya yaitu 45,7−80 ton ha-1.

Tomat banyak dibudidayakan secara intensif di dataran tinggi dan saat ini

terus berkembang ke dataran rendah. Produksi tomat di dataran rendah

menghadapi banyak kendala yang berakibat pada rendahnya produktivitas. Selain

itu, rendahnya kualitas buah tomat di dataran rendah ini memiliki peluang lebih

besar dibandingkan di dataran tinggi karena ketidaksesuaian agroklimatologi.

Ancaman pecah buah dan layu bakteri merupakan kejadian yang banyak

ditemukan di dataran rendah, yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas

buah tomat di dataran rendah tropik.

Penyakit layu bakteri pada tomat disebabkan oleh Ralstonia solanacearum

yang menyebabkan kerusakan pada pertanaman dan bahkan pascapanen. Penyakit

ini tidak hanya terdapat di Indonesia bahkan di wilayah tropic dan subtropik di

dunia. Pertanaman tomat hibrida di Taiwan yang terserang penyakit ini

mengalami kehilangan produksi buah segar hingga 15−29% (Hartman et al. 1993;

Hsu et al. 1993; Paath, 1994). Khusus untuk kasus di Indonesia, penyakit layu

bakteri di Sulawesi Utara di daerah Tomohon dapat mencapai sekitar 80−90%

(Paath, 1994). Menurut Trigalet et al. (1994), penyakit ini dapat diatasi dengan

menggunakan beberapa varietas tomat toleran layu bakteri.

Pecah buah terjadi karena adanya perubahan yang cepat pada laju

pertumbuhan buah akibat genetik dan lingkungan seperti hujan, pengairan tidak

teratur, pemangkasan, suhu tinggi, intensitas cahaya tinggi, kelembaban udara,

dan kandungan kalsium dan boron tanah (Dorais et al. 2004; Maboko, 2006;
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Liebisch, 2009). Penelitian tentang pecah buah telah banyak dilakukan pada tomat

tetapi belum memberikan informasi yang menyeluruh tentang pola pewarisannya.

Karakter yang dapat dijadikan sebagai penanda seleksi untuk ketahanan pecah

buah adalah persentase bobot buah pecah per tanaman rendah, persentase jumlah

buah pecah pertanaman rendah dan padatan total terlarut yang tinggi (Wahyuni,

2014).

Penggunaan varietas adaptif di dataran rendah dengan sifat unggul produksi

tinggi, tahan terhadap penyakit utama seperti layu bakteri, serta toleran terhadap

pecah buah, masih belum dilakukan oleh petani karena berkaitan dengan belum

tersedianya benih komersial yang memiliki keunggulan seperti itu. Oleh karena

itu, perlu dilakukan perakitan varietas tomat berproduksi tinggi, tahan layu

bakteri, toleran pecah buah melalui program pemuliaan tanaman.

Introduksi gen ketahanan terhadap layu bakteri atau gen untuk sifat toleransi

pecah buah ke dalam suatu individu dengan sifat agronomis unggul dapat

dirancang dalam suatu program pemuliaan konvensional melalui persilangan.

Keberhasilan program ini perlu didukung dengan pemilihan tetua yang tepat,

informasi genetik, informasi pewarisan sifat ketahanan layu bakteri juga

pewarisan sifat toleransi terhadap pecah buah.

Evaluasi dan studi genetik suatu rekombinan hasil persilangan perlu

dilakukan dari awal untuk mengetahui status genetik suatu genotipe terhadap

tujuan yang ingin dicapai. Perbaikan tanaman tergantung pada seberapa besar

keragaman genetik dan seberapa besar suatu sifat itu diwariskan. Shankar et al.

(2013) berpendapat bahwa informasi variabilitas genetik pada karakter-karakter

komponen hasil dan hasil, penting diketahui untuk perbaikan suatu tanaman.

Karakter komponen hasil dan hasil merupakan karakter yang mendapat pengaruh

lingkungan sangat besar dan banyak gen yang berperan dalam pewarisannya.

Karakter suatu tanaman merupakan manifestasi dari pengaruh genetik dan

lingkungan. Pemisahan nilai duga ragam ke dalam komponen ragam yang

mewaris dan tidak mewaris penting untuk menduga secara tepat tentang variasi

genetik suatu sifat. Parameter genetik seperti koefisien keragaman fenotipik

(Phenotypic coefficient of variation/PCV) dan koefisien keragaman genetik
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(Genotypic coeeficient of variation/GCV) penting dalam menduga sejumlah

variabilitas yang ada dalam suatu genotype. Heritabilitas juga penting dalam

menduga besarnya pengaruh lingkungan terhadap genetik untuk suatu sifat yang

muncul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji variabilitas genetik pada

beberapa populasi F1 tomat di dataran rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli sampai dengan November 2014 di

Kebun Percobaan Leuwikopo IPB, Bogor. Lokasi tersebut termasuk dataran

rendah dan berada pada ketinggian 250 m dpl. Pengamatan karakter komponen

hasil dan hasil dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi

dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.

Materi Genetik

Genotipe tanaman yang diuji adalah 13 populasi F1 tomat dan 8 genotipe

tetua tomat.

Pelaksanaan Penelitian

Persemaian bibit dalam tray dilaksanakan selama 4 minggu di rumah plastik

di KP Leuwikopo IPB, Bogor. Media semai menggunakan campuran homogen

antara tanah, pupuk kandang dan cocopeat. Pemeliharaan bibit meliputi

penyiraman, pemupukan daun, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Pindah tanam bibit tomat dilaksanakan sore hari untuk mengurangi stress

pada tanaman. Lahan uji berupa bedengan yang telah diberi pupuk kandang

dengan dosis 10 ton ha-1 dan ditutupi mulsa plastik hitam perak. Ukuran bedengan

yaitu 1 x 5 m dengan aplikasi jarak tanam 60 x 50 cm sehingga setiap bedengan

terdiri atas 20 tanaman per genotipe.

Pemeliharaan tanaman dimulai dengan pemasangan ajir tegak pada awal

tanam dan pengikatan tanaman secara berkala. Pemasangan ajir penopang

samping dilakukan saat tanaman mulai berbunga. Pemupukan rutin dilakukan

setiap minggu sampai akhir panen berupa pemberian larutan NPK Mutiara dengan

dosis 10 g per liter air dan dosis aplikasi per tanaman adalah 250 ml larutan

pupuk. Pengendalian organisme pengganggu (OPT) dilakukan setiap minggu atau
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sesuai tingkat serangan OPT di lapangan dengan aplikasi insektisida dan fungisida

sintetis.

Pemanenan dilakukan tidak serempak terhadap buah pertama dan

selanjutnya dilaksanakan secara rutin setiap satu minggu sekali selama 8 minggu.

Kriteria buah panen yaitu kematangan mencapai 80-100%. Buah yang dipanen

dipisahkan per tanaman contoh dan bukan contoh. Penimbangan dan pengukuran

buah dilaksanakan di laboratorium.

Pengamatan

Karakter kuantitatif yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: tinggi

tanaman (cm), diameter batang (mm), jumlah buah, bobot per buah (g), bobot

buah total (g), jumlah rongga buah, padatan total terlarut (oBrix), persentase bobot

buah pecah (%), dan kekerasan daging buah (kgcm-1).

Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis berdasarkan analisis ragam dan selanjutnya

dilakukan pendugaan terhadap komponen ragam berdasarkan Burton dan Devane

(1953), yaitu:

Ragam genotipe (σ2g) = (MSg-MSe)/r

Ragam lingkungan (σ2e) = MSe

Ragam fenotipe (σ2p) = σ2g + σ2p;

dengan MSg dan MSe berturut-turut adalah mean square (kuadrat tengah/KT)

untuk genotype dan galat pada analisis ragam; r adalah ulangan.

Pendugaan terhadap parameter GCV dan PCV dilakukan mengikuti formula

Singh and Chaudhary (1977) yaitu:

GCV = (σg/rataan total) x 100

PCV = (σp/rataan total) x 100,

dengan σg merupakan standar deviasi ragam genetipe dan σp adalah standar

deviasi fenotipe. Pengkelasan GCV dan PCV ditentukan menurut Subramaniam

dan Menon (1973) bahwa kisaran 0−10% termasuk rendah, 10−20% sedang dan >

20% termasuk tinggi.
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Pendugaan heritabilitas arti luas (hbs) untuk karakter yang diamati mengikuti

persamaan Allard (1990) yaitu: (σ2g/σ2p) x 100. Penentuan kelas heritabilitas

ditentukan menurut Elford dan Stanfield (2002) yaitu rendah (0−20%), sedang

(20−50%) dan tinggi (>50%). Pendugaan kemajuan seleksi (G) dengan intensitas

seleksi (i) pada 5% (2.06) dihitung berdasarkan persamaan Johnson et al. (1955)

yaitu: i x σp x hbs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keragaman

Hasil analisis 13 genotipe tomat (13 populasi F1) yang diuji pada Tabel 1,

menunjukkan adanya pengaruh genotipe untuk karakter tinggi tanaman, padatan

total terlarut, jumlah buah, jumlah rongga buah, persen bobot buah pecah, persen

jumlah buah pecah, dan kekerasan buah tomat. Ini menunjukkan bahwa terdapat

keragaman karakter-karakter tersebut dalam kumpulan genotipe yang diuji ini.

Adanya perbedaan pengaruh genotipe terhadap suatu karakter mengindikasikan

bahwa seleksi dapat dilakukannya untuk karakter yang bersangkutan.

Tabel 1 Hasil analisis ragam beberapa karakter kuantitatif tomat yang diamati

Karakter
Kuadrat tengah sumber keragaman

MSg MSr MSe
Tinggi tanaman (cm) 562,48** 271,020 83,990
Diameter batang (mm) 1,17tn 7,369 0,762
Padatan total terlarut (oBrix) 0,89** 0,102 0,096
Bobot per buah (g) 78,60tn 9,510 66,800
Jumlah buah 81,28* 160,060 35,220
Bobot buah total (g) 91.467,00tn 39.519,000 71.951,000
Jumlah rongga buah 18,09* 0,157 0,074
Persentase bobot buah pecah (%) 295,43** 18,480 15,980
Persentase jumlah buah pecah (%) 479,73** 45,320 33,070
Kekerasan buah (kgcm-1) 1.232,1** 8,100 27,700
Keterangan: *’**’tn = berbeda nyata pada 1%, 5% dan tidak nyata berdasarkan uji F; MSg =
kuadrat tengah genotype (perlakuan); MSr = kuadrat tengah ulangan; MSe = kuadrat tengah galat.

Karakter yang memiliki keragaman genetik (GCV) rendah yaitu berada pada

kisaran nilai 0−10% adalah diameter batang dan padatan total terlarut (Tabel 2);

karakter dengan GCV sedang (10−20%) adalah tinggi tanaman, bobot per buah,

dan jumlah buah; sedangkan GCV tinggi (>20%) terdapat pada karakter bobot

buah total, jumlah rongga buah, persen bobot buah pecah, persen jumlah buah
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pecah, dan kekerasan buah memiliki kisaran nilai GCV yang tergolong tinggi.

Shankar et al. (2013) melaporkan nilai GCV yang tinggi untuk karakter bobot

buah total dan GCV rendah untuk padatan terlarut total pada tanaman tomat.

Parameter PCV tinggi terdapat pada karakter diameter batang, padatan terlarut

total, dan bobot per buah. Sedangkan nilai PCV rendah terdapat pada karakter

tinggi tanaman, bobot buah, persen jumlah buah pecah dan kekerasan buah.  Singh

et al. (1994) menjelaskan bahwa nilai duga GCV dan PCV yang tinggi dari suatu

karakter mengindikasikan bahwa seleksi dapat lebih efektif terhadap karakter

tersebut dan ekspresi fenotipe karakter ini mencerminkan potensi genotipik yang

baik.

Tabel 2 Pendugaan parameter genetik karakter kuantitatif tomat

Karakter
Ragam
genetik

Ragam
fenotipe

Deviasi
genotipe

Deviasi
fenotipe

GCV
(%)

PCV
(%)

Tinggi tanaman (cm) 159,50 243,49 12,63 15,60 19,23 23,76
Diameter batang (mm) 0,14 0,90 0,37 0,95 4,38 11,26
Padatan total terlarut
(oBrix)

0,27 0,36 0,52 0,60 7,39 8,62

Bobot per buah (g) 3,93 70,73 1,98 8,41 11,18 47,42
Jumlah buah 15,35 50,57 3,92 7,11 19,51 35,40
Bobot buah total (g) 6505,33 78456,33 80,66 280,10 21,99 76,36
Jumlah rongga buah 6,00 6,08 2,45 2,47 66,79 67,20
Persentase bobot buah
pecah (%)

93,15 109,13 9,65 10,45 132,39 143,30

Persentase jumlah buah
pecah (%)

148,89 181,96 12,20 13,49 128,00 141,50

Kekerasan buah (kgcm-1) 401,47 429,17 20,04 20,72 32,50 33,60
Keterangan: GVC = koefisien keragaman genetic; PVC = koefisien keragaman fenotipik

Heritabilitas dan kemajuan genetik

Heritabilitas memiliki peranan penting dalam program seleksi tanaman

(Solieman et al. 2012). Karakter hasil umumnya mendapat pengaruh lingkungan

yang besar sehingga memiliki nilai heritabilitas rendah, misalnya karakter bobot

per buah dan bobot buah total (Tabel 3). Nilai heritabilitas tinggi selain pengaruh

genetik yang lebih besar dibandingkan pengaruh lingkungan juga menandakan

bahwa adanya keterlibatam gen aditif dalam pewarisan sifat tersebut sehingga

seleksi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan cepat (Islam dan Uddin, 2009).

Karakter yang diamati dalam penelitian ini umumnya menunjukkan nilai duga

heritabilitas yang tergolong tinggi.
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Tabel 3 Pendugaan nilai heritabilitas arti luas dan kemajuan genetik

Karakter Heritabilitas Kemajuan genetik
Tinggi tanaman (cm) 65,505 21,056
Diameter batang (mm) 15,166 0,296
Padatan total terlarut (oBrix) 73,626 0,915
Bobot per buah (g) 5,561 0,963
Jumlah buah 30,359 4,447
Bobot buah total (g) 8,292 47,843
Jumlah rongga buah 98,783 5,017
Persentase bobot buah pecah (%) 85,357 18,369
Persentase jumlah buah pecah (%) 81,825 22,737
Kekerasan buah (kgcm-1) 93,546 39,921

Informasi heritabilitas tinggi yang didukung dengan rataan kemajuan

genetik tinggi akan sangat bermanfaat dalam memprediksi efek yang dihasilkan

selama dilakukan seleksi genotipe terbaik daripada hanya informasi heritabilitas

(Johnson, 1955). Heritabilitas tinggi yang berasosiasi dengan kemajuan genetic

tinggi mengindikasikan adanya pengendalian genetik oleh gen-gen aditif dalam

pewarisan karakter terkait, seperti terdapat pada karakter 50% hari berbunga,

jumlah bunga per tandan dan padatan total terlarut (Dilnesaw et al. 2013).

Karakter tinggi tanaman dan kekerasan buah menunjukkan nilai heritabilitas dan

rataan kemajuan genetic tinggi sehingga karakter-karakter tersebut dapat

digunakan dalam memilih populasi rekombinan tomat yang baik. Dilnesaw et al.

(2013) memilih karakter tinggi tanaman pada kedelai (tanaman menyerbuk

sendiri) sebagai karakter seleksi dalam perbaikan produksi kedalai karena

memiliki nilai heritabilitas dan rataan kemajuan genetik yang tinggi.

KESIMPULAN

Populasi F1 tomat yang diuji memiliki keragaman genetik berdasarkan hasil

analisis ragam. Nilai koefisien keragaman genetik (GCV) tinggi pada karakter

bobot buah total, jumlah rongga buah, persen bobot buah pecah, persen jumlah

buah pecah, dan kekerasan buah menunjukkan pengaruh genetik besar pada

penampilan karakter tersebut. Karakter tinggi tanaman dan kekerasan buah

memiliki nilai heritabilitas dan kemajuan genetik yang tinggi sehingga dapat

digunakan sebagai kriteria seleksi dalam program pemuliaan tomat di dataran

rendah.
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ABSTRAK

Perlakuan iradiasi sinar gamma dapat menginduksi peningkatan keragaman genetik
tanaman.  Keragaman genetik menjadi syarat dalam mencapai keberhasilan seleksi suatu
program pemuliaan. Penelitian ini bertujuan mempelajari perubahan fenotipe generasi
mutasi pertama (M1 )tomat. Materi genetik terdiri atas 3 genotipe tomat lokal yaitu Ranti,
Kudamati 1 dan Lombok 4. Percobaan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu 1) perlakuan
iradiasi sinar Gamma Co60, dengan dosis 0, 100, 200, 300, 400, dan 500 Gy, bertempat di
PATIR, BATAN; dan 2) uji fenotipik tomat generasi mutasi pertama (M1) di Kebun
Percobaan Leuwikopo IPB, terhadap bibit yang masih bertahan pada 3 minggu setelah
semai. Perlakuan iradiasi sinar gamma dengan Co60 pada dosis 100−500 Gy pada tomat
menyebabkan perbedaan daya tumbuh pada genotipe tomat lokal yang diuji.  Penampilan
tanaman M1 di lapangan menunjukkan perubahan tinggi tanaman, diameter batang,
jumlah buah, dan bobot buah per tanaman dibandingkan kontrol, dan peningkatan
keragaman antar individu dalam populasi perlakuan suatu genotipe tomat. Perubahan
fenotipe bentuk membujur buah terjadi pada Kudamati 1 (250, 400 dan 500 Gy) dan
Lombok 4 pada semua perlakuan taraf dosis iradiasi sinar gamma. Perubahan bentuk
ujung buah hanya terjadi pada taraf 250, 350, dan 450 Gy dengan perubahan dari bentuk
meruncing menjadi datar.

Kata kunci: Dosis, M1, mutasi, perubahan fenotipe.

ABSTRACT

Treatment of gamma-ray irradiation can induce an increase in the genetic diversity of
plants. Genetic diversity is a prerequisite for the success of selection of a breeding
program. This study aims to study the phenotypic changes on tomatoes first generation of
mutations (M1). Genetic material consists of three local tomato genotypes that Ranti,
Kudamati 1 and Lombok 4. The experiment was conducted in two stages: 1) Co60 Gamma
ray irradiation treatment, with doses of 0, 100, 200, 300, 400, and 500 Gy, housed in
PATIR, BATAN; and 2) the phenotypic test on tomatoes first generation of mutations
(M1) at the experimental Leuwikopo IPB, to seedlings surviving at 3 weeks after sowing.
Irradiated with Co60 gamma rays at  doses of 100−500 Gy in tomatoes caused differences
grow the seed tomatoes. The performance of M1 plants in the field indicate changes in
plant height, stem diameter, number of fruits, and fruit weight per plant compared to
controls, and increased diversity among individuals within populations of each treatment
a tomato genotype. Phenotypic changes occur in the form of longitudinal fruit of
Kudamati 1 genotype (250, 400, and 500 Gy) and Lombok 4 genotype in all treatment
doses of gamma ray irradiation. Changes in shape of the end fruit only occur at the level
of 250, 350, and 450 Gy with a change of tapered shape becomes flat.

Keywords: Dose, M1, mutation, phenotypic exchange.
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PENDAHULUAN

Tomat (Lycopersicon esculentum) termasuk tanaman hortikultura buah yang

banyak dimanfaatkan sebagai sayuran maupun bahan baku industri. Pemenuhan

kebutuhan akan tomat dilakukan pemerintah dengan terus melakukan peningkatan

produksi nasional selama periode tahun 2000-2011(BPS 2012) dan harus

melakukan impor tomat pada tahun 2012 (DITJENHORT 2012).

Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak terkait untuk meningkatkan

produksi tomat, melalui sistem budidaya yang lebih intensif, pelebaran sentra

produksi ke dataran rendah, bahkan penggunaan benih tomat unggul yang

terkadang harus dibayar dengan mahal. Budidaya tomat yang intensif menjadi

tidak terlalu berarti ketika potensi genetik tomat yang digunakan belum maksimal.

Budidaya yang dilaksanakan di luar lingkungan optimum atau di luar musim akan

menuntut daya adaptasi tomat yang tinggi terhadap cekaman biotik dan abiotik

yang harus dihadapi. Serangan pecah buah (fruit cracking) dan penyakit layu

bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum pada tomat sering menjadi

pembatas produksi tomat terutama di dataran rendah. Menurut Purwati (2009)

terjadi penurunan hasil sebesar 35% pada tomat hibrida yang ditanam di datara

medium. Soedomo (2012) melaporkan penurunan hasil yang mencapai 50−60%

pada tomat yang di tanam di dataran rendah dibandingka ketika ditanam di

dataran tinggi.

Perbaikan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik dengan

tetap mengutamakan keunggulan produksi dapat dilakukan dengan perbaikan

genetik tanaman tomat karena perubahannya bersifat permanen. Langkah ini dapat

dilaksanakan melalui suatu program pemuliaan. Dukungan keragaman genetik

tomat yang tinggi sangat penting untuk keberhasilan program ini. Keragaman

genetik tomat dapat ditingkatkan diantaranya melalui kegiatan ekplorasi,

introduksi, hibridisasi, dan mutasi. Keragaman genetik tinggi memberikan

peluang besar dalam seleksi untuk memperoleh kandidat tetua persilangan atau

galur-galur harapan unggul.

Mutasi berarti perubahan materi genetik pada tingkat genom, kromosom dan

DNA atau gen sehingga menyebabkan terjadinya keragaman genetik (Soeranto,
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2003). Pemuliaan mutasi untuk memperbaiki karakter suatu tanaman jika karakter

yang diinginkan tersebut tidak terdapat pada suatu plasma nutfah spesies tanaman.

Perubahan yang terjadi pada DNA ini bersifat mewaris. Induksi mutasi dengan

mutagen fisik adalah iradiasi sinar gamma, baik dengan dosis tinggi (macro

mutation) atau dosis rendah (micro mutation) (Van Harteen 1998; BATAN 2006).

Mutagen fisik yang paling banyak digunakan adalah sinar gamma, yang memiliki

panjang gelombang pendek, energi yang tinggi, tidak bersifat elektrik dan tidak

mempunyai massa dibandingkan partikel iradiasi lainnya (EPA 2012). Informasi

dosis iradiasi sinar gamma yang tepat dapat menginduksi terjadinya keragaman

(Amano et al. 2001). Umumnya mutasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan

perlakuan dosis sekitar LD50 atau lebih tepat nya dosis sedikit di bawah LD50 (Tah

2006; Manjaya dan Nandanwar 2007; Borzouei et al. 2010; Goyal dan Khan

2010). LD50 adalah dosis yang menyebabkan kematian 50% dari populasi yang

diiradiasi dan dosis ini akan berbeda untuk setiap tanaman.

Penelitian ini bertujuan mempelajari perubahan fenotipe yang terjadi pada

generasi mutasi pertama (M1) genotipe tomat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret−Agustus 2014. Penelitian ini

terdiri atas dua percobaan yaitu 1) perlakuan iradiasi sinar gamma, dengan sumber

mutagen Co60, di Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Isotop dan Radiasi (PATIR), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Pasar

Jumat, Jakarta; 2) uji fenotipik tomat generasi mutasi pertama (M1) di lapangan,

Kebun Percobaan Leuwikopo IPB.

Bahan Tanam

Materi genetik yang digunakan adalah 3 genotipe tomat lokal hasil

eksplorasi (Lombok 4), Ambon (Kudamati 1) dan Ranti) yang diberi perlakuan

iradiasi sinar gamma Co60 dengan dosis 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,

dan 500 Gy. Kontrol (0 Gy) diberikan untuk setiap genotipe sebagai pembanding.
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Pelaksanaan Penelitian

1) Perlakuan iradiasi sinar gamma

Kegiatan pertama dimulai dengan pemberian 10 taraf dosis (Gy) iradiasi

sinar gamma yaitu Co60 pada materi genetik. Benih control diikutsertakan ke

lokasi uji (tetapi tidak diberi perlakuan) untuk memberikan perlakuan

lingkungan yang sama. Proses pemaparan Co60 dilaksanakan dalam gamma

chamber di PATIR, BATAN. Percobaan ini menerapkan rancangan acak

lengkap (RAL), faktorial 2 faktor yaitu genotipe dan dosis iradiasi, 3 ulangan,

dengan unit percobaan 10 butir benih.

Bibit tomat yang diberi perlakuan dan control disemai dalam media

semai (pupuk kandang:tanah; v/v) pada tray. Kegiatan selanjutnya adalah

pemeliharaan yaitu penyiraman yang dilakukan selama bibit dalam persemaian;

dan pengamatan.

2) Uji fenotipik tomat generasi mutasi pertama (M1)

Bibit tomat yang masih bertahan sampai 3 minggu setelah semai (MSS)

dipindahtanamkan ke lapangan. Lokasi percobaan berupa bedengan berukuran

5 x 1 m dengan jarak tanam 60 x 50 cm, sehingga ada 20 tanaman yang diuji

untuk setiap perlakuan. Penempatan genotipe diposisikan secara acak tanpa

ulangan. Bedengan diberi penutup mulsa plastik hitam perak setelah aplikasi

pupuk kandang dengan ukuran 25 kg per bedeng. Pemeliharaan selanjutnya

mengikuti panduan budidaya tomat secara umum. Pemanenan dilaksanakan

setiap minggu dengan kriteria buah 80−100% matang selama 8 kali panen.

Pengamatan

1) Perlakuan iradiasi sinar gamma

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase jumlah tanaman

yang hidup. Pengambilan data dilaksanakan selama 3 MSS.

2) Uji fenotipik tomat generasi mutasi pertama (M1)

Pengamatan karakter mengacu pada Panduan Pengujian Individual (PPI)

Tomat yang dikeluarkan oleh PPVT tahun 2007. Pengamatan dilakukan

terhadap setiap individu tanaman untuk karakter kuantitatif dan karakter

kualitatif.
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Karakter kuantitatif, diantaranya:

a. Tinggi tanaman; pengukuran tinggi tanaman dari pangkal batang sampai

pucuk tertinggi (cm)

b. Diameter batang; pengukuran garis tengah batang bagian tengah pada saat

panen kedua (cm)

c. Jumlah buah per tanaman; jumlah buah total dari panen 1 sampai panen 8

d. Bobot buah per tanaman; total bobot panen 1 sampai panen 8 (g)

Karakter kualitatif, diantaranya:

a. Bentuk membujur buah: (1) pipih, (2) agak pipih, (3) bulat, (4) persegi,

(5) silinder, (6) hati, (7) telur sungsang, (8) telur, (9) pear, (10) pear lancip

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
Gambar 1 Bentuk membujur buah.

b. Bentuk ujung buah: (3) melekuk, (5) datar, (7) meruncing

3 5 7
Gambar 2 Bentuk ujung buah.

Analisis data

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis dengan menghitung beberapa parameter

berikut:

a. Nilai tengah (µ) berdasarkan Mattjik dan Sumertajaya (2006) yaitu

N

x
N

i
i

 1µ
;

dengan n = jumlah contoh; xi, x1,… xn = anggota suatu contoh berukuran n
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b. Simpangan baku ( ), adalah akar dari ragam, dengan rumus ragam ( 2)berdasarkan Mattjik dan Sumertajaya (2006), yaitu:

 

N

x
N

i
i




 1

2

c. Koefisien keragaman (KK), merupakan simpangan rata-rata dengan

menghitung ratio simpangan baku terhadap rataan populasi masing-masing

perlakuan

Data kualitatif, merupakan deskripsi dari penampilan fenotipe tanaman yang

diberi perlakuan iradiasi sinar gamma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan iradiasi sinar gamma

Pemberian iradiasi sinar gamma menggunakan Co60 merupakan langkah

awal dalam menentukan radiosensitivitas pada tomat. Uji radiosensitivitas

bertujuan untuk menetapkan dosis LD50, yaitu dosis yang menyebabkan 50%

populasi yang diberi perlakuan iradiasi mengalami kematian. Penerapan dosis

LD50 ini adalah untuk menginduksi keragaman suatu tanaman terutama karakter

yang diinginkan.  Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 3, diketahui bahwa perlakuan

iradiasi sinar gamma mempengaruhi kemampuan daya berkecambah pada ketiga

genotipe yang diuji.

Pemberian perlakuan iradiasi sinar gamma yang semakin tinggi menye-

babkan penurunan daya tumbuh kecambah tomat pada genotipe Lombok 4.

Perlakuan 400 Gy pada Lombok 4 menyebabkan tingkat kematian lebih dari 50%.

Perubahan yang tidak konsisten terjadi pada genotipe Kudamati 1 yaitu penurunan

daya kecambah pada dosis 250 Gy dan 350 Gy, tetapi kembali meningkat pada

perlakuan 400−500 Gy. Genotipe Ranti menunjukkan respon yang tidak terlalu

berbeda ketika diberi perlakuan 100−500 Gy. Perlakuan iradiasi ini belum

memberikan informasi yang lengkap dan tepat jika akan menentukan dosis lethal

yang menyebabkan keragaman genetic maksimal. Perlu dilakukan pengujian

lanjutan dengan dosis iradiasi lebih tinggi.
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Tabel 1 Persentase daya tumbuh berkecambah tiga genotipe tomat lokal yang diuji

Taraf dosis (Gy) Lombok 4 Kudamati 1 Ranti
0 86,67 96,67 93,33

100 63,33 83,33 90,00
150 53,33 73,33 90,00
200 70,00 73,33 96,67
250 80,00 56,67 93,33
300 53,33 76,67 96,67
350 76,67 56,67 86,67
400 16,67 86,67 73,33
450 16,67 76,67 93,33
500 20,00 93,33 90,00

Keterangan : 100% = 30 bibit

Gambar 3 Kurva persentase daya berkecambah tiga genotipe tomat lokal pada perlakuan
iradiasi sinar gamma.

Uji fenotipik tomat generasi mutasi pertama (M1)

Bibit tomat yang masih tumbuh di persemaian selanjutnya dipindah tanam

ke lapangan untuk melihat perubahan fenotipe yang mungkin terjadi akibat

perlakuan iradiasi. Pengamatan karakter kuantitatif dilakukan terhadap karakter

pertumbuhan yaitu tinggi tanaman dan diameter batang, dan komponen hasil yaitu

jumlah buah dan bobot buah per tanaman. Penampilan tanaman yang diberi

perlakuan selanjutnya dibandingkan terhadap kontrol. Perubahan nilai tengah dan

keragaman yang terjadi dalam setiap perlakuan untuk karakter tinggi tanaman dan

diameter batang pada genotipe Ranti, Kudamati 1 dan Lombok 4 terlihat pada

Tabel 2.

Genotipe Ranti menunjukkan peningkatan keragaman pada karakter tinggi

tanaman dibandingkan terhadap kontrol. Walaupun tidak terlihat pola yang teratur

dengan peningkatan dosis iradiasi sinar gamma tersebut. Tinggi tanaman pada

kontrol berkisar antara 140,94−174,93 cm. Ukuran tajuk tomat genotipe ini

menunjukkan kisaran 82,2 cm (300 Gy) sampai 247 cm (500 Gy) setelah

perlakuan iradiasi sinar gamma. Perubahan diameter batang juga terlihat dengan
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semakin meningkatnya ukuran rata-rata batang dengan perlakuan 450 dan 500 Gy.

Secara umum, keragaman ukuran diameter batang tomat genotipe Ranti

mengalami peningkatan dibandingkan kontrol.

Tabel 2 Keragaan tinggi tanaman dan diameter batang tomat hasil iradiasi sinar gamma
Co60

Genotipe
Dosis iradiasi

(Gy)
Tinggi tanaman (cm) Diameter batang (mm)̅ ± KK ̅ ± KK

Ranti 1 0 174,93 ± 33,99 19,43 11,65 ± 1,49 2,22
Ranti 1 100 152,10 ± 83,20 54,68 12,71 ± 2,98 8,86
Ranti 1 150 155,10 ± 62,20 40,13 12,87 ± 1,35 1,83
Ranti 1 200 167,00 ± 60,90 36,44 11,89 ± 1,90 3,61
Ranti 1 250 151,50 ± 61,30 40,43 15,37 ± 3,74 13,99
Ranti 1 300 146,80 ± 64,60 43,98 14,31 ± 4,89 23,91
Ranti 1 350 162,30 ± 55,70 34,30 12,76 ± 2,80 7,28
Ranti 1 400 175,76 ± 34,42 19,58 12,31 ± 3,88 15,08
Ranti 1 450 154,30 ± 58,20 37,70 17,25 ± 7,11 50,57
Ranti 1 500 189,50 ± 57,50 30,33 16,53 ± 4,81 23,17
Kudamati 1 0 176,37 ± 32,93 18,67 12,34 ± 3,29 26,69
Kudamati 1 100 210,12 ± 28,33 13,48 13,36 ± 4,59 34,37
Kudamati 1 150 173,25 ± 35,22 20,33 11,03 ± 1,78 16,12
Kudamati 1 200 152,30 ± 54,20 35,57 11,82 ± 4,33 36,63
Kudamati 1 250 188,88 ± 33,03 17,49 17,07 ± 6,64 38,93
Kudamati 1 300 173,00 ± 61,20 35,35 14,00 ± 3,37 24,07
Kudamati 1 350 130,00 ± 14,91 11,47 14,21 ± 6,47 45,53
Kudamati 1 400 152,80 ± 56,20 36,78 9,67 ± 3,06 31,59
Kudamati 1 450 178,80 ± 48,90 27,32 16,84 ± 6,94 41,20
Kudamati 1 500 166,20 ± 56,10 33,74 14,78 ± 7,44 50,36
Lombok 4 0 80,35 ± 13,57 16,89 9,49 ± 2,06 21,72
Lombok 4 100 101,58 ± 18,73 18,44 10,12 ± 1,93 19,06
Lombok 4 150 73,07 ± 22,14 30,30 10,13 ± 1,89 18,66
Lombok 4 200 78,78 ± 19,66 24,95 9,53 ± 1,94 20,31
Lombok 4 250 67,38 ± 16,51 24,50 10,70 ± 2,08 19,47
Lombok 4 300 95,93 ± 10,15 10,58 9,96 ± 2,36 23,67
Lombok 4 350 64,83 ± 17,15 26,45 9,45 ± 1,75 18,47
Lombok 4 400 88,00 ± 12,53 14,24 9,82 ± 0,53 5,40
Lombok 4 450 105,67 ± 1,53 1,45 11,08 ± 1,22 11,01
Lombok 4 500 86,20 ± 27,00 31,31 12,95 ± 3,50 27,03Keterangan: ̅ = Nilai tengah, = Simpangan baku, KK = Koefisien keragaman

Kudamati 1 menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah pada

perlakuan 350 Gy yaitu 115,09−144,91 cm dibandingkan control dan perlakuan

iradiasi sinar gamma dosis lain pada genotipe sama dan Kudamati 1 dengan

perlakuan dosis 100 Gy menunjukkan rata-rata pertumbuhan 210,12 cm.

Pertumbuhan tanaman kontrol hanya berkisar 143,98−209,3 cm. Perubahan nilai

tengah tinggi tanaman tersebut diikuti dengan rata-rata peningkatan keragaman

kecuali pada dosis 100, 250 dan 350 Gy. Peningkatan ukuran diameter batang

yang sangat menonjol terlihat pada perlakuan dosis 250 Gy.
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Lombok 4 menunjukkan peningkatan ukuran tinggi tanaman pada perlakuan

100 Gy dan 450 Gy, sedangkan perlakuan dosis lain menunjukkan perubahan

tinggi tanaman yang tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan kontrolnya. Akan

tetapi, keragaman individu tanaman dalam setiap perlakuan dosis menunjukkan

peningkatan yang tinggi dibandingka kontrol. Perubahan ukuran tinggi tanaman

pada perlakuan 100 Gy juga diikuti dengan perubahan ukuran diameter batang

yang menonjol dibandingkan umumnya perlakuan lain. Akan tetapi keragaman

karakter tinggi tanaman dan diameter batang untuk populasi ini tidak terlalu

tinggi.

Karakter jumlah buah per tanaman dan bobot buah per tanaman pada Tabel

3, merupakan karakter kuantitatif yang mendapat pengaruh lingkungan sangat

besar. Perlakuan dosis iradiasi sinar gamma 100 Gy pada Ranti menunjukkan

peningkatan jumlah buah per tanaman yang sangat tinggi dibandingkan tetua dan

perlakuan taraf dosis lain. Bobot buah per tanaman pada populasi ini juga

memiliki rata-rata nilai yang tinggi (1.684 + 1.195 g), paling tinggi dibandingkan

taraf dosis lain dan kontrol (Tabel 3). Murti et al. (2004) melaporkan bahwa bobot

buah per tanaman pada tomat ditentukan oleh jumlah tandan buah, jumlah bunga

dalam satu tandan, banyaknya bunga yang menjadi buah dan bobot per buah.

Genotipe Kudamati 1 dengan perlakuan 400 Gy memperlihatkan rata-rata

jumlah buah per tanaman yang paling tinggi mencapai 58,20 cm (+ 30,80) dan

keragaman individu yang tinggi. Bobot buah per tanaman pada populasi ini pun

lebih tinggi dibanding kontrol dan beberapa perlakuan taraf dosis yang lain. Akan

tetapi, bobot buah per tanaman paling tinggi terdapat pada genotipe Kudamati 1

yang diberi perlakuan 300 Gy. Perlakuan dosis iradiasi sianr gamma pada taraf

100, 200, 400, dan 450 Gy memberikan pengaruh peningkatan nilai tengah bobot

buah per tanaman yang lebih tinggi dibandingkan kontrol.

Lombok 4 dengan perlakuan 350 dan 400 Gy masing-masing menunjukkan

perubahan nilai tengah untuk karakter jumlah buah per tanaman dan bobot buah

per tanaman yang lebih tinggi terutama dibandingkan kontrol. Secara umum geno-

tipe Lombok 4 memiliki nilai tengah jumlah buah per tanaman dan bobot buah per

tanaman yang lebih rendah dibandingkan genotipe Ranti dan Kudamati 1.
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Tabel 3 Keragaan jumlah buah dan bobot buah per tanaman tomat hasil iradiasi sinar
gamma Co60

Genotipe
Dosis iradiasi

(Gy)
Jumlah buah per tanaman Bobot per tanaman (g/tan)̅ ± KK ̅ ± KK

Ranti 1 0 41,07 ± 25,55 62,22 981,00 ± 546,00 55,70
Ranti 1 100 81,40 ± 58,00 71,20 1684,00 ± 1195,00 70,97
Ranti 1 150 47,67 ± 32,98 69,19 1029,00 ± 687,00 66,81
Ranti 1 200 59,30 ± 32,00 53,93 1324,00 ± 704,00 53,18
Ranti 1 250 52,50 ± 34,70 66,16 1136,00 ± 897,00 78,96
Ranti 1 300 48,42 ± 25,77 53,23 954,00 ± 532,00 55,75
Ranti 1 350 41,41 ± 22,76 54,95 696,00 ± 461,00 66,33
Ranti 1 400 28,18 ± 29,44 104,50 618,00 ± 570,00 92,36
Ranti 1 450 41,43 ± 19,94 48,13 839,00 ± 546,00 65,09
Ranti 1 500 37,44 ± 25,80 68,91 1011,00 ± 818,00 80,94
Kudamati 1 0 46,68 ± 22,42 48,02 927,00 ± 444,00 47,88
Kudamati 1 100 52,71 ± 21,76 41,28 1156,00 ± 486,00 42,05
Kudamati 1 150 35,90 ± 14,08 39,23 817,60 ± 342,70 41,91
Kudamati 1 200 38,33 ± 27,47 71,66 1019,00 ± 692,00 67,93
Kudamati 1 250 51,06 ± 28,27 55,37 1046,00 ± 527,00 50,44
Kudamati 1 300 56,13 ± 27,33 48,69 1227,00 ± 666,00 54,25
Kudamati 1 350 10,67 ± 5,32 49,84 333,90 ± 165,40 49,54
Kudamati 1 400 58,20 ± 30,80 52,88 1134,00 ± 593,00 52,23
Kudamati 1 450 53,17 ± 24,94 46,91 1040,00 ± 464,00 44,60
Kudamati 1 500 43,60 ± 25,36 58,16 740,00 ± 490,00 66,26
Lombok 4 0 24,95 ± 12,56 50,35 619,00 ± 324,70 52,46
Lombok 4 100 18,89 ± 15,33 81,17 523,70 ± 379,50 72,47
Lombok 4 150 23,27 ± 16,61 71,39 380,10 ± 220,60 58,05
Lombok 4 200 13,00 ± 11,67 89,76 262,00 ± 361,00 138,09
Lombok 4 250 31,33 ± 14,84 47,36 864,00 ± 654,00 75,74
Lombok 4 300 20,93 ± 12,58 60,09 615,80 ± 382,80 62,17
Lombok 4 350 31,27 ± 16,23 51,92 639,90 ± 375,00 58,60
Lombok 4 400 31,00 ± 11,53 37,20 792,00 ± 268,00 33,81
Lombok 4 450 16,33 ± 11,59 70,96 370,60 ± 97,60 26,34
Lombok 4 500 23,40 ± 15,29 65,34 750,00 ± 559,00 74,50Keterangan: ̅ = Nilai tengah, = Simpangan baku, KK = Koefisien keragaman

Perlakuan iradiasi sinar gamma menginduksi perubahan fenotipe karakter

bentuk membujur buah pada genotipe Kudamati 1 dosis 250, 400 dan 500 Gy.

Perubahan bentuk membujur buah terjadi hampir semua perlakuan taraf dosis

iradiasi sinar gamma. Bentuk membujur buah pada Lombok 4 kontrol adalah pear

lancip sedangkan pada perlakuan iradiasi bentuk tersebut berubah menjadi bentuk

telur sungsang, telur dan pear. Perubahan bentuk ujung buah terjadi pada dosis

250, 350 dan 450 Gy yaitu bentuk datar, sementara ujung buah pada Lombok 4

tanpa perlakuan adalah runcing. Perlakuan semua taraf dosis iradiasi sinar gamma

menggunakan Co60 tidak menyebabkan perubahan karakter bentuk membujur

buah dan bentuk ujung buah pada genotipe Ranti 1 dan juga karakter jumlah

rongga buah pada seluruh genotipe yang diuji (Tabel 4).
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Tabel 4 Keragaan karakter bentuk membujur buah, ujung buah dan jumlah rongga buah
tomat hasil iradiasi sinar gamma Co60

Genotipe
Dosis iradiasi

(Gy)
Karakter

BMB BUJ JRB
Ranti 1 0 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 100 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 150 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 200 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 250 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 300 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 350 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 400 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 450 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Ranti 1 500 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat

Kudamati 1 0 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 100 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 150 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 200 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 250 Bulat Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 300 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 350 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 400 Bulat Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 450 Agak Pipih Melekuk Lebih dari empat
Kudamati 1 500 Bulat Melekuk Lebih dari empat
Lombok 4 0 Pear Lancip Meruncing Dua dan tiga
Lombok 4 100 Telur Sungsang Meruncing Dua dan tiga
Lombok 4 150 Telur Sungsang Meruncing Dua dan tiga
Lombok 4 200 Telur Sungsang Meruncing Dua dan tiga
Lombok 4 250 Telur Datar Dua dan tiga
Lombok 4 300 Telur Sungsang Meruncing Dua dan tiga
Lombok 4 350 Pear Datar Dua dan tiga
Lombok 4 400 Telur Sungsang Meruncing Dua dan tiga
Lombok 4 450 Telur Datar Dua dan tiga
Lombok 4 500 Telur Sungsang Meruncing Dua dan tiga

Keterangan: BMB = Bentuk membujur buah, BUB = Bentuk ujung buah, JRB = Jumlah rongga buah

KESIMPULAN

Perlakuan iradiasi sinar gamma dengan Co60 pada dosis 100−500 Gy

mempengaruhi kemampuan daya berkecambah benih pada ketiga genotipe tomat

lokal yang diuji. Penampilan tanaman menujukkan perubahan pada karakter tinggi

tanaman, diameter batang, jumlah buah, dan bobot buah per tanaman baik menjadi

lebih rendah maupun lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Induksi mutasi

juga menyebabkan peningkatan keragaman antar individu dalam populasi suatu

genotipe tomat. Perubahan fenotipe bentuk membujur buah terjadi pada Kudamati

1 (250, 400 dan 500 Gy) dan Lombok 4 pada semua perlakuan taraf dosis iradiasi

sinar gamma. Perubahan bentuk ujung buah hanya terjadi pada taraf 250, 350, dan

450 Gy dengan perubahan dari bentuk meruncing menjadi datar.
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ABSTRAK

Ketergantungan Indonesia terhadap produksi pangan Pulau Jawa sangat tinggi. Tujuan
keseluruhan penelitian adalah perencanaan tataguna lahan di sentra produksi padi
Kabupaten Karawang. Makalah ini menyajikan ringkasan hasil-hasil utama penelitian
Tahun I dan II, terbatas yang telah dipublikasikan. Analisis yang dilakukan pada
keseluruhan penelitian meliputi spasialisasi karakteristik lahan, analisis tutupan lahan,
analisis kesesuaian lahan, analisis keberlanjutan dan permodelan sistem dinamik. Hasil-
hasil analisis diinterpretasi dan disajikan secara terpisah dalam beberapa publikasi
nasional dan internasional. Hasil yang diperoleh dikelompokkan dalam beberapa aspek.
Pertama, inventarisasi spasial sumber daya fisik lahan dengan segala atributnya termasuk
sifat fisik, kimia dan kesuburan lahan. Kedua, diperolehnya distribusi spasial kesesuaian
lahan untuk beberapa komoditas tanaman pangan dengan berbagai faktor pembatasnya.
Ketiga, diketahuinya keterkaitan antara dinamika perubahan tutupan dan penggunaan
lahan dengan sistem produksi dan elemen sistem yang menyusunnya. Keempat,
teranalisisnya keberlanjutan sistem produksi dan elemen-elemen yang sensitif, yang
berguna untuk penyusunan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan.
Kelima, terbangunnya model, dengan skenario yang menyertainya yang berguna untuk
pertimbangan perencanaan kedaulatan pangan.

Kata kunci: Karakteristik dan kualitas lahan, keberlanjutan, kesesuaian lahan, model
dinamik, tanaman pangan, tutupan lahan dan penggunaan lahan.

ABSTRACT

There is actually high dependency of Indonesia on food production of Java Island. The
overall aim of the research is the land-use planning of rice production region of
Karawang. This paper presents the first and second year research, limited on the
published results. The analysis conducted in the overall research were spatialization of
land characteristics, land use and land cover analysis, land suitability analysis,
sustainability analysis and modeling of dynamic systems. The results of the analysis are
interpreted and presented separately in several national and international publications.
The research results included some of benefits. First, there is spatial inventory of land
resources with all of its attributes including physical, chemical and soil fertility. Second,
obtaining the spatial distribution of land suitability for some food crops with their limiting
factors. Third, knowing the relationship between the dynamics changes of land use and
land cover in the food production system and the elements that compose the system.
Fourth, obtaining the result of sustainability analysis of food crops systems and its
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sensitive elements, which are useful for the preparation of the necessary actions to
improve sustainability. Fifth, the establishment of the model, with accompanying
scenarios which are useful for food security planning considerations.

Keywords:Dynamic system modeling, food crops, land characteristics and land quality,
land suitability, land use and land cover, sustainability.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, Pulau Jawa masih merupakan pulau utama penyedia bahan

pangan pokok bagi Indonesia. Dalam hal pangan pokok beras misalnya, data

tahun 2013 menunjukkan bahwa Pulau Jawa memproduksi padi sebanyak

37.493.020 ton, atau 52,6% produksi padi nasional (BPS, 2014). Ini berarti, Pulau

Jawa menyediakan lebih dari separuh kebutuhan beras nasional, padahal pulau ini

luasnya tidak sampai 7% dari luas daratan Indonesia. Di lain fihak, Pulau Jawa

merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi, yang berakibat pada

tingginya tekanan terhadap lahan-lahan pertanian. Sebagai gambaran, konversi

lahan sawah yang terjadi, dalam analisis Abdurachman et al. (2005) dari data BPS

1989−2000, telah menyebabkan pengurangan luas sawah dari 3,48 juta ha pada

tahun 1988 menjadi 3,37 pada tahun 1999. Dalam analisis Irawan (2003), luas

sawah yang terkonversi di Jawa selama 1978-1998 mencapai 1,07 juta ha, yang

berarti terjadi penyusutan sebesar 8.000 ha/tahun atau 23%/tahun. Dengan land

rent lahan sawah yang jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan untuk industri

dan perumahan (Nasoetion & Winoto, 1996; Agus & Irawan, 2006), tekanan

terhadap lahan sawah dipastikan semakin meningkat.

Kabupaten Karawang, wilayah agraris yang dekat dengan ibukota negara

merupakan contoh wilayah agraris di Pulau Jawa dengan tekanan terhadap

penggunaan lahan pertanian yang tinggi. Padahal, wilayah ini merupakan salah

satu wilayah sentra produksi padi di Jawa Barat.

Fakta ketergantungan pangan dan konversi ini menyadarkan kita akan

perlunya menjaga lahan pertanian pangan bagi penyediaan pangan nasional. Hal

ini terlebih mengingat pada persawahan dengan sistem irigasi teknis yang cukup

baik seperti di Karawang, tidak akan dengan mudah digantikan oleh sawah baru di

tempat lain dalam jangka pendek. Paling tidak dalam beberapa tahun kedepan,
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penyediaan pangan di sentra produksi Jawa Barat, termasuk Karawang yang

merupakan salah satu sentra produksi terbesar, masih akan menjadi andalan.

Penelitian bertujuan untuk merumuskan model perencanaan tataguna lahan

berkelanjutan dalam konteks menjaga wilayah surplus pangan, agar tetap dapat

memberikan sumbangan yang cukup bagi kedaulatan pangan nasional. Tujuan

khusus penelitian disesuaikan dengan tahapan penelitian. Pada tahun I, tujuan

khusus penelitian adalah: (i) menyajikan karakteristik, sifat lahan dan satuan peta

lahan di wilayah Kabupaten Karawang dan (ii) mengetahui tingkat kesesuaian

lahan wilayah penelitian untuk komoditas pertanian tanaman pangan. Pada tahun

II, tujuan khusus penelitian adalah (i) merumuskan model sistem produksi pangan

berkelanjutan di sentra produksi padi. Pada tahun III mendatang, tujuan khusus

penelitian adalah penyusunan model perubahan penggunaan lahan berdasarkan

data 10 tahun ke belakang (2000−2012) dan memprediksi pola perubahan

penggunaan lahan dalam 20 tahun kedepan (2012−2032). Makalah ini menyajikan

pencapaian penelitian setelah 2 (dua) tahun dilakukan. Aspek yang disajikan

hanya subyek dalam penelitian ini yang telah dipublikasikan pada jurnal maupun

prosiding dengan menyebutkan sumbernya, sedangkan pencapaian penelitian

tahun II yang belum dipublikasikan walaupun telah selesai dilakukan hanya akan

sedikit disinggung atau disajikan secara sangat garis besar dan hanya untuk

memberikan gambaran pencapaian. Hal ini untuk menghindari duplikasi dan self-

plagiat dengan publikasi yang masih akan dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

(Gambar 1). Wilayah penelitian terletak antara 107º02’−107º40`E dan

5º56`−6º34`S, memanjang ke selatan dari pantai utara Pulau Jawa. Luas wilayah

kabupaten adalah 175.327 ha dan secara administratif terdiri dari 30 kecamatan.

Wilayah ini memiliki tanah yang subur, yang terbentuk dari bahan induk vulkanik

di bagian selatan dan bahan alluvium di bagian utara. Wilayah penelitian relatif

datar, dengan kemiringan lereng 0−3% mencakup 83% dari luas wilayah, dan

ketinggian <12 m d.p.l. mencakup 57% wilayah. Wilayah penelitian beriklim
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tropika basah dengan curah hujan tahunan berkisar dari 1,300−3,200 mm/ tahun.

Bulan terbasah adalah bulan Februari, dengan curah hujan 485 mm/bulan

sedangkan bulan terkering adalah bulan Juli dengan curah hujan 5 mm/bulan.

Gambar 1 Wilayah penelitian Kabupaten Karawang.

Liputan lahan didelineasi menggunakan citra LANDSAT TM tahun

peliputan 2012. Klasifikasi liputan lahan dilakukan secara terbimbing (supervised

classification) menggunakan perangkat lunak ERDAS Imagine, diikuti dengan

pengecekan lapang. Khusus untuk lahan sawah, karena tersedia data lebih detil

dari Kementerian Pertanian, hasil kegiatan pengukuran lahan sawah dengan citra

beresolusi tinggi, IKONOS, tahun 2012, delineasinya menggunakan data detil ini.

Terhadap hasil interpretasi LANDSAT dan data hasil IKONOS, dilakukan

kompilasi (merge) untuk mendapatkan penggunaan lahan seluruh wilayah

penelitian. Liputan lahan sejak tahun 2000 didelineasi menggunakan citra arsip,

diinterpretasi dengan berpedoman pada prosedur interpretasi liputan lahan

eksisting.

Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman pangan (padi dan kedelai)

dilakukan menggunakan Automated Land Evaluation System (ALES), menurut

metoda yang dideskripsi dalam Rossiter (2001), Albaji et al. (2009) dan
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Widiatmaka et al. (2012). Satuan Peta Lahan (SPL) yang dievaluasi adalah SPL

hasil pemetaan tanah terdahulu, termasuk sampel tanah pada tiap-tiap SPL-nya

(Faperta IPB, 1993; Puslittanak, 1996). Sampling tambahan dilakukan pada tahun

I penelitian pada 2013 untuk pelengkapan data. Kriteria kesesuaian lahan yang

digunakan dikompilasi dari beberapa pustaka (FAO, 1983; Djaenudin et al. 2003;

Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007; Ritung et al. 2007).

Analisis keberlanjutan dilakukan dengan metode Rap-Fish (Kavanagh,

2001) yang dimodifikasi, dalam penelitian ini diberi nama Rapid Appraisal for

Karawang Paddy Field Land Utilization (Rap-KPLU) melalui metode Multi

Dimensional Scalling (MDS) untuk menilai indeks dan status keberlanjutan

penggunaan lahan sawah di Kabupaten Karawang.

Model sistem dinamik produksi padi dan kedelai dibangun menggunakan

software Powersim 8.0. Pembangunan model mengintegrasikan aspek-aspek yang

berpengaruh terhadap produksi dan konsumsi dalam suatu sistem yang saling

berinteraksi. Model sistem dinamik digunakan untuk memformulasikan,

mensimulasi dan validasi sistem produksi berkelanjutan untuk padi sawah dan

kedelai. Sistem dinamik dibangun untuk melakukan analisis sistem yang bersifat

kompleks secara fisik-sosial-ekonomi (Shen et al. 2009). Deskripsi detil

metodologi analisis system dijelaskan oleh Forrester (1968).

Evaluasi lahan multi-kriteria dilakukan untuk mendelineasi lahan sawah

beresiko banjir, menggunakan kombinasi Analytical Hierarchy Process (Saaty,

1988), overlay dan pembobotan (weighting), menurut metoda yang dideskripsi

dalam Akinci et al. (2013) dan Widiatmaka et al. (2014). Dalam hal delineasi

resiko banjir, analisis dilakukan pada satuan wilayah sub-DAS Citarum, dimana

wilayah Kabupaten Karawang merupakan penyusun sebagian besar sub-DAS. Hal

ini berkaitan dengan karakteristik alamiah aliran air yang tidak terkait dengan

batas administratif, namun lebih ke batas fungsional.

Hasil-hasil analisis sumber daya fisik lahan, distribusi spasialnya,

kesesuaian lahan, tutupan dan penggunaan lahan, keberlanjutan dan model sistem

dinamik dianalisis dalam term kecukupan sistem produksi pangan. Publikasi

dilakukan berdasarkan kelayakan publikasi tiap-tiap hasil analisis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal penggunaan lahan, hasil penelitian Tahun I (Widiatmaka et al.

2013a) menunjukkan bahwa dalam periode 2000-2011, terjadi perubahan

penggunaan lahan dan tutupan lahan yang sangat intensif di Kabupaten Karawang

(Gambar 2).

Gambar 2 Perubahan penggunaan lahan Kabupaten Karawang periode 2000−2011
(sumber: Widiatmaka et al. 2013a).

Penggunaan lahan yang meningkat sangat signifikan adalah pemukiman.

Penggunaan lahan pemukiman meningkat dari 20.588 ha pada tahun 2000 menjadi

38.025 ha pada tahun 2011. Penggunaan lahan yang sangat signifikan berkurang

adalah sawah, berkurang dari 120.865 ha pada tahun 2000 menjadi 95.926 ha pada

tahun 2011. Dengan memperhatikan pola perubahan tutupan lahan dan

penggunaan lahan secara keseluruhan, diduga sebagian besar peningkatan luas

pemukiman berasal dari lahan sawah yang terkonversi. Kecepatan konversi lahan

sawah yang dihitung dalam penelitian ini menghasilkan angka sebesar 2.267 ha/

tahun atau 1,9% per tahun. Penurunan luas lahan sawah tersebut berimplikasi pada

pengurangan kontribusi Kabupaten Karawang terhadap ketahanan pangan

nasional melalui pengurangan kontribusinya keluar wilayah. Dalam penelitian ini,
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diasumsikan kebutuhan dalam wilayah kabupaten sebesar 120 kg/kapita/tahun,

ditambah dengan 10% kebutuhan untuk stok dan agroindustry (Nazam et al.

2011). Pengurangan produksi yang terjadi adalah sekitar 10% dalam 11 tahun

terakhir (Widiatmaka et al. 2013a).

Dalam hal analisis kesesuaian lahan, contoh analisis secara detil disajikan

dalam Widiatmaka et al. (2013c), khusus untuk wilayah penelitian Karawang

bagian utara. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa wilayah penelitian

Karawang bagian utara memiliki kelas kesesuaian lahan yang dominan sesuai

untuk padi sawah, dengan tingkat kesesuaian beragam dari S1 (sangat sesuai)

sampai S3 (sesuai marjinal). Evaluasi lahan kualitatif fisik dengan

mempertimbangkan karakteristik lahan permanen (Widiatmaka et al. 2013c)

menunjukkan beberapa pembatas utama, meliputi tekstur, konsistensi tanah dan

bahaya banjir pada beberapa bagian wilayah (Gambar 3). Analisis indikatif

dengan mempertimbangkan keseluruhan karakteristik lahan (permanen dan tidak

permanen) menekankan tetap perlunya pemberian perlakuan yang bersifat spesifik

lokasi sesuai dengan faktor pembatas. Perlakuan seperti pemberian bahan organik,

pemupukan P dan pemupukan K pada satuan lahan spesifik disarankan untuk

peningkatan produksi.

Hasil analisis kesesuaian lahan ekonomi menunjukkan bahwa baik pada

pada lahan kelas S2 maupun kelas S3, pengusahaan tanaman padi masih

menguntungkan, ditunjukkan oleh nilai-nilai gross margin maupun rasio B/C.

Namun demikian perhitungan menunjukkan bahwa keuntungan dapat lebih tinggi

jika lahan dapat ditingkatkan sesuai dengan kesesuaian lahan potensialnya, dari S3

menjadi S2 dan dari S2 menjadi S1. Ditekankan pentingnya pengelolaan lahan

yang bersifat spesifik lokasi sesuai dengan faktor pembatas (Widiatmaka et al.

2913c). Hasil-hasil pemetaan kesesuaian lahan fisik dan ekonomi ini dalam

penelitian ini kemudian dijadikan sebagai masukan bagi tahapan penelitian

tentang model sistem produksi dan model perencanaan tataguna lahan.
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(a) (b)

(c)
Gambar 3 Kesesuaian lahan aktual berbasis karakteristik lahan permanen (a), tidak

permanen (b) dan kesesuaian lahan potensial (c) untuk padi di areal sawah
eksisting, Karawang bagian utara (Sumber: Widiatmaka et al. 2013c).

Perubahan penggunaan lahan ternyata terkait dengan aspek di luar sumber

daya lahan sensu stricto. Dalam contoh publikasi, keterkaitan dengan infrastruktur

jalan dibahas (Widiatmaka et al. 2013b). Hasil analisis menun-jukkan bahwa

dengan wilayah analisis berdasarkan jarak dari jalan tol dan jalan nasional, sampai

dengan jarak 3 km dari jalan, bertambahnya lahan pemukiman terbesar adalah

pada jarak terdekat dari jalan, perubahan semakin kecil dengan menjauhnya jarak

dari jalan. Fenomena ini berlangsung sampai jarak 3 km dari jalan dalam konteks

penelitian ini. Analisis lebih lanjut diperlukan, sampai jarak berapa dari jalan

fenomena ini masih terjadi. Dalam hal lahan sawah, pengurangan lahan sawah

yang besar hanya terjadi pada jarak sampai 1 km dari jalan, sementara pada jarak

lebih dari 1 km lahan sawah memang berkurang, namun justru lebih kecil

dibandingkan dengan fenomena yang sama di seluruh wilayah Kabupaten

Karawang. Sementara itu, dengan wilayah analisis yang mencakup seluruh area

kecamatan yang bersinggungan dengan jalan tol dan jalan nasional, pengaruh

adanya infrastruktur jalan relatif tidak signifikan terhadap persentase penambahan

pemukiman maupun pengurangan lahan sawah (Gambar 4).
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Dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Kabupaten Karawang, konversi

lahan sawah maupun pertambahan lahan permukiman justru lebih kecil di wilayah

sekitar jalan tol dan jalan nasional, kemungkinan disebabkan karena wilayah di

sekitar jalan lahan sawah relatif lebih sedikit, dan kemungkinan karena faktor

harga lahan yang sudah lebih mahal (Widiatmaka et al. 2013b)

(a)

(b) (c)
Gambar 4 Kesesuaian lahan pada lahan sawah terkonversi, (a) di sepanjang jalan tol dan

jalan nasional dengan buffer 0−3 km, (b) di sepanjang jalan tol dengan buffer
0-3 km, dan (c) di sepanjang jalan nasional dengan buffer 0-3 km (sumber:
Widiatmaka et al. 2013b).

Sebagian besar lahan-lahan terkonversi di sekitar jalan tol dan jalan nasional

di Kabupaten Karawang merupakan lahan dengan kesesuaian lahan S3 (sesuai

marjinal). Fakta ini lebih diharapkan dalam konteks pengurangan produksi padi,

dibandingkan jika yang terkonversi adalah lahan dengan kesesuaian lebih tinggi.

Penelitian kedepan disarankan, menyangkut pengaruh harga lahan terhadap

konversi lahan sawah, dan adanya fenomena konversi lahan yang lebih besar di

dalam wilayah kabupaten yang lebih dalam dibandingkan dengan di sekitar jalan.
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Dalam hal komoditas kedelai, hasil penelitian (Widiatmaka et al. 2014a,b)

menunjukkan bahwa lahan sawah di Kabupaten Karawang memiliki kelas

kesesuaian lahan untuk kedelai berkisar dari tidak sesuai (N), mencakup luas

5.566 ha, sesuai marjinal (S3) seluas 89.575 ha, dan cukup sesuai (S2) seluas

579 ha. Faktor pembatas mencakup temperatur, kesuburan, retensi hara, lereng,

erosi, media perakaran, dan toksisitas. Perbaikan terhadap factor pembatas dapat

meningkatkan kelas kesesuaian lahan potensialnya. Kesesuaian lahan potensial

berkisar dari N (tidak sesuai), mencakup luas 4.445 ha, S3 (sesuai marjinal) seluas

84.410 ha, dan S2 (sesuai), seluas 6.865 ha.

Dari lahan yang sesuai yang tersedia, sejauh ini hanya seluas 872 ha yang

digunakan untuk penanaman kedelai. Pendapatan yang rendah telah menyebabkan

petani enggan menanam kedelai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian

besar petani mau menanam kedelai jika diberikan subsidi sebesar 5−10% dari

harga kedelai. Akan terjadi defisit kedelai pada tahun 2030 jika kebijakan

pemerintah adalah seperti saat ini. Model yang dibangun memprediksi terjadinya

defisit 168.801 ton. Jika pemerintah bersedia meningkatkan anggarannya sebesar

Rp1.589.014.293,-, defisit akan berkurang menjadi 164.763 ton; melalui

pemanfaatan lahan berkesesuaian S2. Jika pemerintah menyediakan anggaran

sebesar Rp23.075.091.185,- defisit akan berkurang menjadi 116.935 ton. Pilihan

yang diambil pemerintah sangat tergantung pada kemauan dan ketersediaan

anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan menanam kedelai hanya

pada lahan yang secara biofisik sesuai. Prioritas diberikan dan dapat disajikan

secara spasial (Gambar 5). Analisis ini menunjukkan bahwa perencanaan

penggunaan lahan sangat esensial, dan harus dimulai sejak sekarang, sebelum

situasi benar-benar memburuk (Widiatmaka et al. 2014a,b).

Hasil analisis keberlanjutan belum akan disampaikan dalam tulisan ini untuk

keperluan publikasi pada jurnal ilmiah, namun dapat dinyatakan bahwa sistem

produksi padi di Karawang tergolong dalam status kurang berkelanjutan, dinilai

dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan. Nilai indeks

keberlanjutan yang diperoleh adalah sebesar 46.2. Faktor pengungkit yang

sensitive juga telah diidentifikasi (Widiatmaka et al. __a, accepted).
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(a) (b)
Gambar 5 Prioritas spatial lahan untuk penanaman kedelai: (a) dengan scenario 3,

(b) dengan scenario 4 (sumber: Widiatmaka et al. 2014a,b).

Selain itu, hasil analisis sistem dinamik (Widiatmaka et al. ___ b,

submitted) antara lain telah menghasilkan 2 (dua) skenario di luar scenario

business as usual. Dalam skenario business as usual atau kebijakan seperti saat

ini, luas sawah yang akan ada di Kabupaten Karawang tinggal sebesar 54.000 ha.

Dalam salah satu skenario yang disusun, luas lahan sawah mendekati nilai

prediksi dari Bappeda Kabupaten Karawang.yang berdasarkan hasil FGD yang

dilakukan pada bulan November 2014, seluas 70.000 ha.

Hasil lain yang juga sedang dalam proses publikasi adalah analisis

kerawanan bahaya banjir di Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Citarum Hulu,

dengan titik berat kerawanan pada lahan sawah (Widiatmaka et al. ___c,

submitted). Metoda yang digunakan adalah analisis multi-kriteria, dengan

menyertakan 6 parameter (tanah, geologi, elevasi, tutupan lahan, kemiringan

lereng, curah hujan). Meskipun lingkup wilayahnya adalah Sub-DAS Citarum

Hulu, namun di Sub-DAS ini sebagian Kabupaten Karawang merupakan

penyusun utama wilayah Sub-DAS, sehingga dengan demikian, data dari BOPTN

berkontribusi terhadap subyek paper ini. Berdasarkan hasil analisis, diketahui
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bahwa 80% wilayah Sub-DAS (termasuk wilayah Kab. Karawang) merupakan

wilayah yang rawan banjir. Implikasinya dalam hal pengelolaan lahan sawah

misalnya adalah pembangunan saluran drainase yang harus baik, penggunaan

varietas padi tahan banjir dan lain-lain.

KESIMPULAN

Capaian hasil 2 (dua) tahun penelitian dapat ditinjau dari sisi substansi

maupun sisi publikasi. Pertama, inventarisasi spasial sumber daya fisik lahan

dengan segala atributnya termasuk sifat fisik, kimia dan kesuburan lahan di

sebuah sentra produksi padi. Kedua, distribusi spasial kesesuaian lahan untuk

beberapa komoditas tanaman pangan berhasil diidentifikasi. Hasil analisis

menunjukkan bahwa wilayah penelitian Karawang kesesuaian lahan yang

beragam, namun dominan sesuai untuk tanbaman pangan (padi sawah, kedelai)

dengan tingkat kesesuaian beragam dari S1 (sangat sesuai) sampai N (tidak sesuai

sesuai). Evaluasi lahan kualitatif fisik dengan mempertimbangkan karakteristik

lahan permanen menunjukkan beberapa pembatas utama. Ketiga, diketahuinya

keterkaitan antara dinamika perubahan tutupan dan penggunaan lahan dengan

system produksi dan aspek sosial ekonomi yang menyertainya. Keempat,

teranalisisnya keberlanjutan system produksi dan elemen-elemen yang sensitif,

yang berguna untuk penyusunan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan

keberlanjutan di wilayah sentra produksi yang vital bagi ketahanan pangan

Indonesia ini. Kelima, terbangunnya model, dimana skenario yang menyertainya

akan dapat berguna untuk pertimbangan perencanaan ketahanan pangan.

Hasil-hasil tahun pertama dan kedua ini akan dijadikan sebagai masukan

bagi tahapan penelitian tahun mendatang (tahun ketiga), tentang model model

perencanaan tataguna lahan.
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PERCAMPURAN TURBULEN DI PERAIRAN TIMUR KALIMANTAN
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ABSTRAK

Proses percampuran turbulen di perairan pesisir timur Kalimantan, antara delta Mahakam
dan Teluk Balikpapan, dipelajari melalui inversi densitas pada profil data CTD
(Conductivity Temperature Depth), yang biasa disebut analisis Thorpe. Sebelum masuk
pada analisis Thorpe, sinyal CTD dibersihkan dari noise dengan aplikasi transformasi
wavelet denosing. Hasil analisis Thorpe menunjukkan bahwa wilayah overturn terjadi di
lapisan permukaan sampai kedalaman 15 m, serta di lapisan dekat dasar. Nilai laju
dissipasi energi kinetik turbulen  pada wilayah overturn ini berkisar (10-7-10-5 Wkg-1).
Berdasarkan nilai densitas eddy diffusivitas Kρ diketahui bahwa kekuatan percampuran
turbulen di perairan depan muara delta Mahakam relatif kuat (Kρ = 10-4–10-3 m2/s)
sedangkan ke arah Teluk Balikpapan tidak ditemukan adanya percampuran turbulen.

Kata kunci: Densitas eddy diffusivitas, laju dissipasi energi kinetik turbulen, overturn,
percampuran turbulen, wavelet denoising.

ABSTRACT

Turbulent mixing process in coastal seas of eastern part of Kalimatan, between delta of
Mahakam and Balikapapan Bay, was evaluated from density inversions in CTD profiles,
known as Thorpe analysis. Before Thorpe analysis, wavelet denoising was applied on
CTD signal to remove noise. It reveals that overturn regions were found at surface layer
up to 15 m depth, and near bottom layer. The turbulent energy kinetic dissipation rate 
of these layers was about 10-7-10-5 Wkg-1. And the density of eddy diffusivity Kρ indicates
the relatively strong turbulent (Kρ = 10-4–10-3 m2/s) occurred at the mouth of delta of
Mahakam meanwhile no turbulent mixing was found toward Balikpapan Bay.

Keywords: Overturn, the density of eddy diffusivity, turbulent energy kinetic dissipation
rate, turbulent mixing, wavelet denoising.

PENDAHULUAN

Percampuran turbulen di dalam perairan internal Indonesia sangat kuat,

dimana pembangkit utamanya adalah kekuatan pasut. Proses percampuran menye-

babkan fluks vertikal bahang dan buoyancy yang besar dari batas laut-atmosfir ke

arah dalam kolom air. Oleh karena itu, dalam memprediksi perubahan iklim

secara akurat memerlukan nilai kekuatan percampuran yang tepat. Sayangnya

penelitian tentang percampuran di dalam perairan Indonesia relatif sedikit dan
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umumnya dilakukan oleh peneliti asing, misalnya oleh Ffield and Gordon, (1992),

Hautala et al. (1996) dan Koch-Larrouy et al. (2007). Penelitian terakhir berkaitan

dengan proses percampuran di perairan Indonesia dilakukan dalam Ekspedisi

INDOMIX CRUISE yang merupakan kerjasama Indonesia dengan negara

Perancis di lintasan timur Indonesian Throughflow (ITF) pada tahun 2010−1012.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mempelajari proses

percampuran secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran mikrostruktur

pertama untuk observasi langsung proses percampuran dilakukan di perairan

Banda oleh Alford et al. (1999), sedangkan dengan menggunakan model 2D non

hidrostatik oleh Hatayama (2004) dan model pasut oleh Koch-Larrouy et al.

(2007). Terkendala dengan ketidaktersediaan instrumen observasi langsung proses

percampuran, seperti TurboMap (Turbulence Ocean Microstructure Acquisition

Profiler), AMP (Advanced Microstructure Profiler) atau VMP (Vertical

Microstructure Profiler), penelitian tentang percampuran turbulen juga dapat

dilakukan dengan memanfaatkan data CTD (Conductivity Temperature Depth).

Metoda tidak langsung ini dilakukan dengan menentukan wilayah pembalikan

(overturn region) pada profil densitas CTD. Hal ini dimungkinkan karena skala

overturning berada dalam kisaran sensor sampling CTD sehingga inverse

densitas, yaitu wilayah yang secara gravitasi tidak stabil pada profil densitas CTD,

dapat digunakan sebagai indikasi adanya percampuran turbulen (Dillon, 1982).

Dalam mempelajari proses percampuran turbulen melalui metoda deteksi

wilayah overturn, hal penting yang harus dicermati adalah menggunakan sinyal

CTD yang bersih dari kebisingan (noise), sehingga proses denoising akan sangat

menentukan kualitas wilayah overturn yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan

alat pembersih yang tepat untuk menghilangkan noise tanpa menghilangkan

fluktuasi densitas yang kecil, yang biasanya terjadi jika menggunakan filter

tradisional. Hasil penelitian Naulita (2014) menunjukkan bahwa denoising

menggunakan transformasi wavelet pada sinyal CTD sebelum analisis Thorpe

mampu meningkatkan kualitas wilayah overturn yang terdeteksi. Jumlah wilayah

overturn yang terdeteksi lebih banyak dibandingkan dengan metode klasik yang

menggunakan filter tradisional, terutama wilayah overturn kecil pada gradien

densitas yang kecil. Metode denosing sinyal CTD ini kemudian diterapkan untuk
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mengestimasi kekuatan percampuran turbulen di perairan pesisir timur

Kalimantan, antara muara delta Mahakam dan Teluk Balikpapan.

Perairan pesisir timur Kalimantan terletak di paparan dangkal bagian barat

Selat Makassar. Secara umum kondisi kedalaman secara melintang (timur-barat)

Selat Makassar dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, bagian dalam yang

lebih dekat dengan Pulau Sulawesi (>2000 m), dan kedua bagian dangkal yang

berdekatan dengan bagian timur Pulau Kalimantan, dengan kedalaman <200 m.

Selat Makassar merupakan pintu masuk Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dari

Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia (Gordon and Susanto, 1999; Susanto

et al. 2012). Secara khusus, perairan lepas pantai pesisir timur Kalimantan dikenal

sebagai kawasan perairan yang relatif sibuk, baik sebagai jalur transportasi kapal

penumpang maupun kargo. Perairan ini juga dikenal sebagai kawasan eksplorasi

minyak bumi, dan merupakan jalur transportasi kapal tongkang batubara.

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan analisis Thorpe dengan aplikasi

wavelet denoising untuk estimasi kekuatan percampuran turbulen di dalam

perairan pesisir timur Kalimatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi mendasar dalam pencarian metoda pengamatan proses

percampuran yang akurat untuk mengatasi kendala ketidaktersediaan instrumen

observasi langsung seperti mikrostruktur profiler serta memberikan sumbangan

pengetahuan untuk memahami kekuatan percampuran turbulen yang terjadi di

dalam perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Oseanografi Fisik,

Departemen ITK, FPIK-IPB selama enam bulan mulai dari 28 Mei 2014 sampai

28 November 2014.

Perairan studi yang ditelaah adalah di perairan pesisir timur Kalimantan,

antara muara delta Mahakam dan Teluk Balikpapan (Gambar 1). Ada 9 stasiun

CTD yang terletak di depan muara delta Mahakam serta 1 stasiun ADCP yang

terletak di depan Teluk Balikpapan. Posisi dan kedalaman perairan setiap stasiun

CTD disajikan pada Tabel 1 sedangkan posisi stasiun ADCP terletak pada
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1o 26,854’ LS; 116o 58,606’ BT. Pengukuran CTD SBE (Sea Bird Electronics)

911 plus dilakukan pada tanggal 30 Maret sampai 17 April 2012 serta 1 stasiun

ADCP yang merupakan hasil pengukuran selama 30 jam, yaitu 12−13 April 2012.

Profiler CTD diturunkan dengan sampling frekuensi 24 Hz dan gap respon waktu

antara sensor konduktivitas dan suhu telah dikoreksi dengan adanya pumped

temperature-conductivity ducts yang terdapat didalam instrumen. Pengukuran arus

dilakukan dengan menggunakan Shipboard Acoustic Doppler Current Profiler

(SADCP) berfrekuensi 75 kHz yang terdapat pada Kapal Riset Baruna Jaya VIII,

Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Gambar 1 Lokasi perairan studi di Muara Delta Mahakam, Kalimantan Timur, posisi
stasiun CTD ( ) dan stasiun ADCP ( ). Inset: Perairan timur Kalimantan.

Tabel 1 Posisi dan kedalamanan stasiun CTD di perairan depan muara delta Mahakam,
Kalimantan Timur

Stasiun Waktu Bujur Lintang Kedalaman (m)
1 8 April 2012 117,53470 -0,98175 33
2 30 Maret 2012 117,73843 -0,51875 70
3 1 April 2012 117,72217 -0,66027 76
4 2 April 2012 117,71562 -0,80367 65
5 5 April 2012 117,60617 -1,02067 45
6 11 April 2012 117,44290 -1,06128 45
7 9 April 2012 117,20280 -1,26327 56
8 4 April 2012 117,81267 -0,73082 58
9 17 April 2012 117,46812 -1,43833 76
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METODE PENELITIAN

Metoda Deteksi Wilayah Overturn: Metoda Thorpe

Deteksi wilayah overturn yang digunakan dalam penelitian ini menggu-

nakan metoda Thorpe. Metode Thorpe menghitung densitas profil referensi ρm (z)

dengan mensortir profil densitas hasil pengukuran ρ(z) (Thorpe, 1977). Dua nilai

yang didapat dari profil densitas ini adalah fluktuasi densitas yang didefinisikan

sebagai ρ '(z) = ρ (z) −ρm (z) dan perpindahan Thorpe (Thorpe displacement) dT

(z) yaitu jarak vertikal individu partikel fluida (yaitu nilai densitas tunggal) dari

profil asli ρ(z) yang harus dipindahkan untuk menghasilkan profil densitas ρm(z)

yang stabil (Gambar 2).

Kemudian nilai dT ini digunakan untuk mengidentifikasi turbulent patch

pada profil densitas CTD. Semua turbulent patch yang teridentifikasi kemudian

divalidasi berdasarkan uji massa air (GK’ s test) dari Galbraith dan Kelly (1996).

Threshold yang dipakai adalah 0,7 untuk meminimalkan tes GK ini menolak

beberapa riil overturn yang biasanya berupa wilayah overturn yang kecil

(Stanfield et al. 2001). Ada dua bagian dari tes GK ini. Bagian pertama

difokuskan pada artefak yang berasal dari noise acak. Fluktuasi densitas diperiksa

untuk ''run'' nilai-nilai positif atau negatif yang berdekatan, yang mendefinisikan

panjang run sebagai jumlah sampel yang terkandung dalam masing-masing run.

Gambar 2 Wilayah overturn yang ditunjukkan oleh perpindahan Thorpe.
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Kemudian PDF panjang run dibandingkan dengan PDF seri noise acak.

Patch dengan root-mean square (rms) panjang run di bawah ambang batas

dianggap artefak yang dihasilkan dari noise acak. Bagian kedua dari tes GK

berasal dari kesalahan sistematis seperti spike dari salinitas, yang disebabkan oleh

ketidaksesuaian waktu respon dari sensor suhu dan konduktivitas. Kovarian suhu

dan salinitas dalam turbulent patch diperiksa, dan hanya turbulent patch yang

memiliki hubungan yang erat antara densitas (ρ), suhu (T) dan salinitas (S) yang

dianggap sah. Keeratan hubungan T dan S ditunjukkan oleh deviasi suhu ( T) dan

salinitas ( S):

Least square kurva fit dilakukan untuk setiap titik dalam wilayah individu

reordering menggunakan kovarian TS, ρs =as+bsS and ρT =aT+bTT. Deviasi antara

observasi dan garis diukur dengan menghitung nilai rms dari ρ-ρS dan ρ-ρT.

Pembagian oleh rms fluktuasi Thorpe menskalakan deviasi T dan S dengan

amplitudo densitas overturn region yang diduga (Galbraith dan Kelly, 1996).

Dalam penelitian ini, bagian pertama dari uji GK digantikan dengan

menerapkan denoising wavelet sebelum metode Thorpe. Metoda yang umum

digunakan untuk mengurangi noise dari profil densitas (metode Thorpe klasik)

adalah dengan menerapkan filter tradisional tetapi filter ini mungkin menghapus

inversi densitas yang kecil. Dengan menggantikan filter tradisional dengan

transformasi wavelet dapat menghilangkan masalah penghapusan inversi densitas

yang kecil.

Kemudian dT yang sah digunakan untuk mengestimasi ketebalan overutrn

path yang didefinisikan oleh skala Thorpe (LT).  Skala Thorpe adalah rms dari

perpindahan vertikal (dT), yang dibutuhkan untuk reorder profil dari densitas

potensial sehingga stabil secara gravitasi. Skala Thorpe dihitung untuk setiap

individu overturn, yaitu wilayah yang didefinisikan tidak stabil secara gravitasi

pada profil densitas dimana nilai-nilai penjumlahan dT sama dengan nol.
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Dalam penelitian ini deteksi wilayah overturn dilakukan melalui metode

Thorpe dengan menggunakan sinyal yang sudah di-denoise, seperti metode

Thorpe yang diajukan oleh Piera et al. (2002) tetapi ditambahkan penghilangan

inversi tekanan. Inversi tekanan adalah efek dari gerakan kapal dan gerakan

vertical CTD, yang dihilangkan dari tiap cast dengan cara hanya mengambil data

tekanan pertama yang lebih besar dari semua tekanan yang terekam sebelumnya.

Penghilangan inversi tekanan ini menjamin tidak ada pengulangan kedalaman.

Metoda Pembersihan Noise: Wavelet Denoising

Metode untuk menghilangkan noise pada data CTD dalam penelitian ini

berasal dari algoritma wavelet-thresholding berdasarkan skema Mallat (Donoho

Johnstone, 1994; Donoho, 1995). Ada tiga tahapan dalam wavelet denoising yaitu

dekomposisi sinyal, thresholding dan rekontruksi. Dengan menggunakan wavelet,

noise dapat dimodelkan dalam beberapa cara yang berbeda. Jika noise tersebut

adalah sinyal acak Gaussian, noise diperkirakan berdasarkan pada tingkat

koefisien detil dimana bagian utama noise berada. Dalam penelitian ini digunakan

mother wavelet Daubechies db 9 dengan level of decomposition yang tepat untuk

menghasilkan sinyal CTD yang bersih. Sinyal yang teruji bersih selanjutnya

digunakan dalam analisis Thorpe yang kemudian akan menghasilkan individu

wilayah overturn.

Metode Estimasi Parameter Turbulen

Sifat turbulen akan dikaji melalui laju dissipasi energi kinetik turbulen 

dan kekuatan turbulen yang ditunjukkan oleh densitas eddy diffusitas Kρ.  Kedua

parameter turbulen ini dihitung dengan memanfaatkan relasi linier antara skala

Ozmidov (LO) dan skala Thorpe (LT),  yaitu Lo ≈ 0.8LT , seperti yang diajukan

oleh Dillon (1982) dan Crawford (1986).

Skala Thorpe sendiri didefinikan sebagai nilai rms dari perpindahan Thorpe

dT, LT = <dT
2>1/2 dimana tanda  < > adalah proses perata-rataan.  Sebaliknya

skala Ozmidov proporsional dengan tinggi dari eddy terbesar yang tidak

dipengaruhi oleh buoyancy pada aliran shear turbulen yang terstratifikasi. Skala

Ozmidoz diberikan oleh Lo=(
ε

N3 )
1
2 dimana  ( = 15/2 ν (∂u/∂z)2, ν adalah

koefisien  kinematik air laut pada suhu lokal, N adalah buoyancy frequency dari



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2014

370

profil densitas yang telah disusun ulang (reorder).

Penghitungan kekuatan turbulen akan dilakukan dengan menghitung

densitas eddy diffusivitas K yang dihitung dari  , mixing efficiency T dan

buoyancy frequency N (Osborn, 1980):

2N
K T


 

dengan konstanta mixing efficiency 2,0T ; yang diperoleh dari data pengukuran

mikrostruktur (Oakey, 1982). Dengan adanya relasi linier antara skala Ozmidov

dan skala Thorpe, maka nilai densitas eddy diffusivitas K dapat dihitung melalui

persamaan: Kρ ≈ 0,1. N. LT
2.

Metode Analisis Data Arus

Shipboard ADCP diatur dengan periode sampling 30 detik, dengan jarak

kedalaman antarsel (bin) pengukuran adalah 5 meter. Data yang diperoleh dari

hasil pengukuran adalah data arus pada kedalaman 10 hingga 45 meter. Perata-

rataan satu menitan komponen kecepatan arus (u dan v) dilakukan saat

mengekstrak data mentah menggunakan WINADCP software package, selan-

jutnya penapisan Bartlett hingga 30 menitan data dilakukan untuk menghilangkan

arus-arus berfrekuensi tinggi (fluktuasi <30 menit) yang umumnya merupakan

gangguan dari pengukuran.

Teknik analisis harmonik digunakan dalam penelitian ini untuk memisahkan

variabilitas pasut dari data, di mana nilai arus hasil pengukuran diuji dengan

metode fitting kuadrat terkecil (least squares fit) terhadap komponen harmonik

pasut tertentu (dalam hal ini adalah M2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Thorpe displacement dari wavelet denoising sinyal CTD

Sinyal CTD hasil denoising menggunakan transformasi wavelet Daubecies 9

digunakan untuk menghitung perpindahan Thorpe (dT).  Kemudian setiap dT diuji

dengan tes GK untuk tes massa air. Penerapan wavelet denoising memungkinkan

mendeteksi lebih banyak dT dibandingkan dengan metode klasik, khususnya
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wilayah overturn kecil pada gradien densitas yang kecil. Analisis Thorpe menun-

jukkan adanya peningkatan yang nyata jumlah wilayah overturn yang terdeteksi

sehingga mempengaruhi nilai skala Thorpe yang dipakai sebagai skala panjang

turbulen. Jumlah wilayah overturn dan skala Thorpe di perairan pesisir timur

Kalimantan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah dan ukuran skala Thorpe hasil metode klasik dan metode yang diajukan
(aplikasi wavelet denoising dan penghilangan inversi tekanan) di pesisir timur
Kalimantan

Stasiun
Metode Thorpe klasik Metode yang diajukan

Jumlah wilayah
overturn (dT)

Skala Thorpe (LT)
m

Jumlah wilayah
overturn (dT)

Skala Thorpe (LT)
m

1 1 0,24 15 0,29
2 4 0,01 40 0,49
3 7 0,35 49 0,50
4 3 0,10 51 0,25
5 2 0,26 31 0,43
6 3 1,48 13 1,39
7 0 0 25 0
8 6 0,01 39 0,25
9 1 0 26 0,01

Thorpe Displacement (m)

Gambar 3 Profil perpindahan Thorpe menggunakan metoda klasik (kiri) dan penerapan
wavelet denoising (kanan), sebelum (merah) dan sesudah (biru) uji tes
Galbraith and Kelly di perairan timur Kalimantan.

Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi wavelet denoising sangat baik untuk

mempertahankan real overturn kecil yang umumnya akan terhapus oleh proses
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perata-rataan berjalan (moving average) yang digunakan dalam metode Thorpe

klasik. Untuk melihat efektifitas metode yang diajukan dalam mendeteksi wilayah

overturn kecil, ditampilkan profil perpindahan Thorpe (dT) pada stasiun 3. Dari

Gambar 3 dapat dilihat wilayah overturn kecil yang terdeteksi pada kedalaman

50–80 m, dinyatakan valid oleh tes GK. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan

skala vertikal lapisan turbulen dengan metode klasik bisa bias karena under-

estimasi, dalam kasus ini sebesar 0,50–0,35 = 0,15 m.

Dinamika pesisir timur Kalimantan

Dinamika pesisir timur Kalimantan digambarkan melalui kondisi arus yang

diperoleh dari stasiun ADCP di perairan Teluk Balikpapan. Peran pasut dalam

dinamika perairan pesisir timur Kalimantan terlihat dari fraksi dominan kekuatan

arus total selama pengukuran adalah arus pasut. Berdasarkan data prediksi pasang

surut, waktu pengukuran arus dilakukan pada saat pasang purnama (spring tide)

menuju pasang perbani (neap tide). Kisaran kecepatan arus total, arus pasut dan

arus residu disajikan pada Tabel 3 sedangkan stickplot arus diperlihatkan pada

Gambar 4. Arus residu, yaitu arus total yang dikurangi arus pasut, ditimbulkan

oleh faktor fisik seperti karena angin serta pengaruh topografi dasar perairan.

Secara umum, arah pergerakan arus pada kedalaman 10,79–20,79 meter memiliki

arah dominan ke barat daya di sepanjang waktu pengukuran, dengan kecepatan

arus terkuat berada pada lapisan atas, dan menurun kecepatannya seiring

mendekati dasar perairan.

Gambar 4 Panah arus (m/s) pada tiap kedalaman. Arah utara ditunjukkan dengan
orientasi panah arus ke atas (0 o), dengan arah putar searah jarum jam (timur-
90 o; selatan-180 o; barat-270 o).
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Tabel 3 Kisaran kecepatan arus di perairan Teluk Balikpapan
Kedalaman (m) Arus Total (ms-1) Arus Pasut (ms-1) Arus Residu (ms-1)

10 0,17 ± 0,09 0,17 ± 0,07 0,06 ± 0,03
15 0,17 ± 0,10 0,15 ± 0,09 0,08 ± 0,05
20 0,12 ± 0,09 0,10 ± 0,05 0,08 ± 0,05
25 0,09 ± 0,05 0,08 ± 0,03 0,05 ± 0,03
30 0,10 ± 0,04 0,08 ± 0,03 0,06 ± 0,03

Karakter massa air di perairan pesisir timur Kalimantan

Delta Mahakam merupakan konfigurasi dari 46 pulau-pulau kecil yang

membentuk kipas membentang keluar ke daerah pesisir Selat Makassar,

Kalimantan Timur. Kondisi oseanografis perairan depan muara delta Mahakam

dipengaruhi oleh interaksi antara air tawar yang dari sungai Mahakam dan air laut

dari Selat Makassar yang dibawa oleh tenaga pasut saat pasang. Jika dilihat dari

distribusi melintang yang dibuat dari stasiun-stasiun sejajar pantai (stasiun

7,6,1,4,3 dan 2), terlihat adanya perbedaan karakter air di sisi timur laut wilayah

studi (stasiun 2,3, dan 4) dengan sisi barat daya (stasiun 1, 6 dan 7). Suhu air yang

relatif lebih hangat (30–31 oC) dan salinitas yang relatif lebih rendah (30–31 psu)

ditemukan di sisi barat daya wilayah studi atau ke arah Teluk Balikpapan.

Karakter massa air demikian menyebabkan densitas air di lokasi ini lebih

rendah dibandingkan dengan sisi timur laut atau ke arah utara muara delta

Mahakam (Gambar 5). Kolom air di lapisan atas (0–20 m) ke arah utara muara

delta Mahakam lebih terstratifikasi karena terangkatnya isothermal 29 oC dari

kedalaman 25 m ke kedalaman 5 m. Kolom air di bawah kedalaman 30 m pada

kedua sisi terlihat memiliki pola sebaran yang sama.

Gambar 5 Sebaran melintang densitas di perairan depan muara delta Mahakam, perairan
timur Kalimantan.
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Percampuran turbulen di pesisir timur Kalimantan

Pada penelitian ini data yang dipakai dalam analisis Thorpe dimulai dari

kedalaman 5 m untuk menghindari kesalahan (error) dari alat maupun gerakan

kapal yang sering ditemukan pada lapisan permukaan (0–5 m). Dari hasil analisis

Thorpe diketahui bahwa percampuran turbulen relatif lebih kuat di perairan depan

muara delta Mahakam (stasiun 1 sampai stasiun 6, dan stasiun 8) sedangkan ke

arah Teluk Balikpapan (stasiun 7 dan 9) tidak terdeteksi adanya wilayah overturn.

Dari profil perpindahan Thorpe (dT) dapat dilihat bahwa wilayah overturn

ditemukan pada lapisan permukaan sampai kedalaman15 m, serta pada lapisan

dekat dasar sampai 4–9 m ke arah kolom air (Gambar 6). Wilayah overturn dekat

dasar hanya ditemukan pada perairan depan muara delta Mahakam dimana

kedalaman perairan mencapai 76 m.

Thorpe Displacement (m)

Gambar 6 Profil perpindahan Thorpe perairan depan muara delta Mahakam, pesisir timur
Kalimantan.

Tabel 4 Nilai Brunt-Vaisala frequency (N2), skala Ozmidov (LO), laju dissipasi energi
kinetik turbulen ( ) dan densitas eddy diffusivitas (Kρ) di perairan timur
Kalimantan

Stasiun N2 (s-1) Lo (m) Ɛ (W/kg) Kρ (m2/s)
1 7,556E-04 0,24 7,657E-07 2,474E-04
2 4,061E-04 0,39 5,237E-10 4,838E-04
3 2,474E-04 0,40 3,052E-07 3,933E-04
4 2,846E-04 0,20 3,073E-08 1,054E-04
5 7,643E-04 0,34 9,141E-07 5,112E-04
6 7,636E-04 1,11 2,958E-05 5,339E-03
7 6,880E-04 0 0 0
8 4,844E-04 0,20 6,823E-10 1,376E-04
9 4,929E-04 0,01 0 2,220E-07
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Berdasarkan relasi linier antara skala panjang Thorpe (LT) dan skala

Ozmidov (LO), dilakukan estimasi laju dissipasi energi kinetik turbulen  dan

densitas eddy diffusifitas Kρ yang disajikan pada Tabel 4. Besaran nilai K

menunjukkan bahwa kekuatan percampuran turbulen di perairan depan muara

Mahakam relatif besar (Kρ = 10-4–10-3 m2/s). Lapisan aktif turbulen ( = 10-7–10-5

Wkg-1) di lapisan permukaan tampaknya berkaitan dengan kekuatan arus pasut

yang relatif lebih kuat di lapisan ini (0,12–0,17 m s-1) dibandingkan dengan

kedalaman dibawahnya serta adanya masukan air sungai Mahakam yang

menyebabkan distribusi massa air yang unik, berbeda pada sisi ke arah Teluk

Balikpapan dan ke utara muara delta Mahakam.

KESIMPULAN

Analisis Thorpe dengan menggunakan data CTD hasil aplikasi wavelet

denoising berguna untuk meningkatkan kualitas deteksi wilayah overturn

sehingga dapat digunakan untuk mempelajari percampuran turbulen. Kekuatan

percampuran turbulen di lapisan permukaan perairan depan muara delta Mahakam

relatif kuat seperti yang ditunjukkan oleh nilai densitas eddy diffusivitas Kρ

sebesar 10-4–10-3 m2/s.  Hal ini yang tampaknya berkaitan dengan arus pasut yang

relatif kuat di lapisan tersebut.
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(Sauropus androgynus) TERHADAP NILAI FISIOLOGIS SAPI POTONG:

SUHU TUBUH, FREKUENSI RESPIRASI DAN JANTUNG,
DAN HEMATOLOGI

(The administration of type various of Sauropus androgynus powder on the
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ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan jenis bubuk daun katuk (Sauropus androgynus)
yang dapat diaplikasikan langsung di lapang sebagai pakan imbuan sapi potong dengan
tidak mengganggu kesehatan dan mampu menekan resiko efek samping, melalui
pengamatan fisiologis yaitu suhu tubuh, frekuensi respirasi dan jantung, serta gambaran
darah (hematologi) sapi potong. Penelitian ini dilakukan pada kelompok peternak
“RUKUN TANI” di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dua puluh ekor
sapi potong campuran dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing 5 ekor yaitu kelompok
kontrol, bubuk katuk kering (KK), katuk rebus (KR), dan katuk kombinasi (KR) dengan
Eks air daun katuk (KR+Eks.Air), dengan dosis konsumsi berurutan adalah 0 g; 62,5 g;
80 g; dan (80+8) g per ekor per hari selama 3 bulan. Semua jenis bubuk katuk (KK),
(KR), dan (KR+Eks.Air ) dapat diaplikasikan di lapang pada sapi potong sebagai pakan
imbuan dengan tidak menunjukkan adanya gangguan kesehatan maupun stres. Nilai suhu,
frekuensi jantung, frekuensi respirasi, dan nilai gambaran darah (jumlah eritrosit,
leukosit, hematokrit, hemoglobin, dan diferensial leukosit) masih dalam kisaran nilai
yang normal. Penelitian ini belum menjawab jenis bubuk daun katuk yang mana
berkhasiat sebagai pakan imbuhan untuk perbaikan pertumbuhan bobot badan.

Kata kunci: Daun katuk, fisiologis, hematologi, sapi potong.

ABSTRACT

The aim of the research was to obtain type of katuk leaves (Sauropus androgynus (SA))
powder which implemented directly in the field as a feed additive on the beef cattle
without any disturbance of health and also minimizing a side effect, through
physiological observation such as body temperature, respiration and heart rate, and
hematological picture of the beef cattle. This research was conducted in the farmer group
called “RUKUN TANI” in Semen Village, Pagu Sub-district, Kediri Regency. Twenty
(20) local beef cattles (mix breeds) divided by four groups, each group was 5 beef cattles,
was control, dried SA leaves (KK), Boiled SA leaves (KR), combination of SA leaves
(KR+Eks.Air), which consumption doses respectively of 0 g; 62,5 g; 80 g; dan (80+8) g
per beef cattle for 3 month. All of SA leaves powders type is applicable as feed additive
for beef cattle in the field without showed any disturbance of health and stress. Body
temperature, respiration rate, and hematological picture (erythrocyte, leukocyte,
haematocrite, hemoglobin, and differential of leukocyte) are still in the range of normal
values. This research haven’t reply yet which type of SA leaves powder has benefit as
feed additive for improving growth of body weight.

Keywords: Beef cattle, hematology, katuk leaves, physiology.
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PENDAHULUAN

Jumlah populasi sapi potong lokal Indonesia masih tidak mencukupi untuk

pemenuhan daging nasional, padahal kebutuhan protein hewani (daging)

merupakan keniscayaan bagi masyarakat Indonesia. Melihat kondisi ini, maka

sangat diperlukan terobosan teknologi untuk memenuhi daging nasional. Beberapa

pendekatan teknologi yang mungkin dapat dilakukan adalah melalui percepatan

proses reproduksi ternak dan/atau memacu pertumbuhan sapi agar lebih cepat

mencapi bobot badan yang siap potong. Pendekatan teknologi tersebut harus

bertumpuh pada aspek ramah lingkungan, tepat guna, kesehatan hewan, dan tidak

melanggar prinsip kesejahteraan hewan.

Penelitian daun katuk (Sauropus androgynus), sebagai sumber daya alam

(SDA) lokal Indonesia telah dikembangkan sebagai bahan pakan imbuan (feed

additive) pada ternak. Suprayogi et al. (2010) melaporkan bahwa fraksi-ekstrak

daun katuk sebagai pakan imbuan mampu memperbaikan pertumbuhan bobot

badan (karkas) dan kualitas daging pada domba. Produk hasil penelitian ini dalam

aplikasinya di tingkat peternak (lapangan) masih sulit dilakukan karena diberikan

dalam bentuk kapsul/kaplet, dan masih menunjukkan tanda-tanda efek samping

yang tidak diinginkan. Mengkonsumsi daun katuk dapat memunculkan efek

samping, diantaranya mengganggu kesehatan hewan. Suprayogi (2000)

melaporkan bahwa pemberian ekstrak daun katuk maupun daun kering, dapat

mengganggu sistem respirasi di paru-paru dengan meningkatnya prosentase sel

Goblet di bronchiolus. Dilaporkan juga oleh Chang et al. (1997) dan Chang et al.

(1998) bahwa daun katuk diperkirakan mengandung senyawa aktif yang dapat

menyebabkan Bronchiolitis obliteran (peradangan akut disertai perdarahan di

alveoli paru-paru) pada beberapa gadis di Taiwan. Oleh karena itu upaya

pemanfaatan daun katuk untuk tujuan peningkatan bobot badan pada sapi potong

harus dipertimbangkan terhadap kemungkinan efek samping. Suatu proses

produksi yang dapat menghilangkan senyawa aktif bersifat toksik perlu dilakukan

untuk mendapatkan pakan imbuan yang memiliki khasiat tinggi, efek samping

rendah, dan mudah diaplikasikan dilapangan.
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Suprayogi et al. (2010) melaporkan bahwa fraksi senyawa non-polar

(Heksan) daun katuk bersifat senyawa anabolik dan mampu meningkatkan bobot

badan (BB) domba secara nyata, namun kualitas gizi daging dan cita-rasa yang

kurang disenangi oleh responden. sebaliknya fraksi senyawa semi polar/polar

menunjukkan pertumbuhan BB yang sama dengan kontrol namun memiliki

kualitas gizi daging yang baik dan cita-rasa yang enak dan disenangi responden.

Kombinasi senyawa semipolar/polar dan senyawa non-polar daun katuk mampu

meningkatkan pertumbuhan BB dengan kualitas gizi daging yang baik dan cita-

rasa disenangi oleh responden. Sesungguhnya kombinasi senyawa semipolar/polar

dan senyawa non-polar daun katuk adalah hampir serupa dengan daun katuk

kering itu sendiri, namun kombinasi senyawa tersebut dalam prosesnya dapat

mempengaruhi kualitas maupun kuantitas produk. Kombinasi ini dapat menye

babkan perbedaan khasiat dan efek samping dengan katuk keringnya. Penelitian

bertujuan untuk mendapatkan proses dan jenis produk katuk yang dapat

diaplikasikan langsung di lapang sebagai pakan imbuan dengan tidak mengganggu

kesehatan sapi potong dan mampu menekan resiko efek samping, melalui

pengamatan fisiologis yaitu suhu tubuh, frekuensi respirasi dan jantung, serta

gambaran darah (hematologi) sapi potong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kelompok peternak “RUKUN TANI” Desa

Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan kondisi lingkungan rataan

temperatur 32,5oC dan kelembapan 82% pada bulan Juni−November 2014.

Kondisi ini masih sesuai dengan kegiatan peternakan sapi potong di wilayah

tropis. Pelaksanaan penelitian dilakukan bekerjasama dengan Dinas Peternakan

dan Perikanan, Kabupaten Kediri-Jawa Timur. Analisis laboratorium maupun

proses produksi dilakukan di FKH-IPB.

Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan penelitian ini meliputi proses produksi bubuk daun katuk

sebagai pakan imbuan, penyiapan hewan percobaan (Sapi jantan bakalan), dan uji

laboratorium. Ternak sapi jantan bakalan berumur sekitar 7−8 bulan, merupakan
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masa umur pertumbuhan, dan sesuai sebagai ternak (hewan) percobaan untuk

percepatan pertumbuhan. Setiap sapi bakalan dalam penelitian ini mendapatkan

pakan yang sama, yaitu pakan konsentrat sekitar 1% dari bobot badan selebihnya

diberikan rumput sekitar 10% dari bobot badan. Perlakuan jenis bubuk daun katuk

diberikan dalam bentuk pelet sesuai dosis yang dicampurkan pada konsentrat atau

diberikan langsung (oral) selama 3 bulan. Pengamatan parameter fisiologis yaitu

suhu tubuh, frekuensi respirasi dan jantung, dan hematologi (Jumlah eritrosit,

hemoglobin, Jumlah leukosit, hematokrit, diferensial leukosit, rasio netrofil:

limfosit) dilakukan pada awal dan akhir penelitian. Pengukuran suhu tubuh,

frekuensi respirasi, dan jantung digunakan alat termometer (oC), gerakan nafas

(per menit), dan stetoskop (per menit). Analisis hematologi dilakukan dengan

pengukuran jumlah eritrosit (BDM), leukosit (BDP), hematokrit (PCV),

hemoglobin (Hb), dan diferensial leukosit (limfosit, netrofil, eosinofil, dan

monosit) menggunakan metode perhitungan kamar hitung hemocitometer-

neubauer, tabung kapiler hematokrit, Hb Sahli, dan preparat ulas darah.

Penyiapan Bubuk Katuk Kering (KK), Rebus (KR), dan Kombinasi
(KR+Eks.Air)

Daun katuk segar yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari

perkebunan katuk yang ada disekitar Kecamatan Ciampea-Kabupaten Bogor-Jawa

Barat. Bubuk katuk kering (KK) dihasilkan dari proses pengeringan daun katuk

segar melalui pemanasan matahari sampai kering, dan kemudian dilakukan

penggilingan sehingga dihasilkan bubuk KK.

Daun katuk segar dilakukan perebusan sekitar 80 oC selama 10 menit,

kemudian dilakukan penirisan, daun rebusan diperas dan dilajutkan dengan

pengeringan matahari untuk menghasilkan bubuk katuk rebus (KR). Larutan hasil

penirisan kemudian dievaporasikan dengan pemanasan sampai terbentuk ekstrak

kental air. Ekstrak kental ini kemudian ditambahkan pati (tapioka) sambil

dilakukan pengadukan sehingga diperoleh bubuk ekstrak air (Eks.Air). Bubuk

(KR) dan( Eks.Air) yang dihasilkan, kemudian dicampurkan dengan pengadukan

berdasarkan kesesuaian dosis yang telah diketahui untuk menghasilkan bubuk

kombinasi katuk (KR+Eks.Air). Ketiga bubuk yang ada kemudian dibuat dalam
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bentuk pelet menggunakan mesin pelet. Pembuatan pelet dilakukan agar memu-

dahkan cara pemberian pada sapi.

Pengadaan Sapi Bakalan

Sapi bakalan yang digunakan adalah sapi pedet jantan berumur 7−8 bulan.

Bangsa sapi yang digunakan adalah sesuai dengan umumnya masyarakat peternak

budidayakan di daerah Kabupaten Kediri, yaitu bangsa sapi campuran (urap)

turunan sapi lokal persilangan (Peranakan Ongole, PO) dengan Limosin dan/atau

Simental. Sapi ini sehat secara klinis, dengan bobot badan rataan sapi bakalan saat

masuk kandang sekitar (174,06±5,56) kg. Jumlah sapi yang digunakan sebanyak

20 ekor. Setelah masa adaptasi selama 21 hari, sapi tersebut dibagi menjadi

4 kelompok masing-masing 5 ekor yaitu kelompok kontrol, (KK), (KR), dan

(KR+Eks.Air).

Perhitungan dosis dilakukan sesuai dengan laporan dari Suprayogi, et al.

(2010). Dari perhitungan yang dilakukan, maka diketahui dosis perlakuan sebagai

berikut:

Kelompok Kontrol : Tidak mendapatkan perlakuan (placebo)
Kelompok (KK) : Diberikan Katuk-KK 62,5 g per ekor per hari
Kelompok (KR) : Diberikan Katuk-KR 80 g per ekor per hari
Kelompok (KR+Eks.Air) : Diberikan Katuk-KR dan Katuk Eks.Air masing-

masing 80 gram dan 8 gram per ekor per hari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua sapi dalam penelitian ini mendapatkan hijauan dan konsentrat dalam

jumlah yang sama yaitu sekitar 30 kg hijauan setiap hari dan konsentrat sekitar

3,5 kg setiap hari. Perhitungan asupan pakan setiap harinya, terlihat jumlah

asupan pakan yang hampir sama (P>0,05) antara kelompok perlakuan kontrol,

KK, KR, dan KR+Eks.Air yaitu terlihat dalam Tabel 1. Hal ini menandakan

bahwa untuk setiap sapi pada setiap kelompok memiliki tingkat konsumsi hijauan

dan konsentrat yang serupa.

Penelitian ini menunjukkan respon positif pada kesehatan sapi. Hal ini dapat

dilihat dari pengamatan kondisi fisiologis sapi pada awal masuk kandang sampai

pada akhir penelitan (selama 3 bulan). Kondisi fisiologis secara umum yaitu suhu
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tubuh, frekuensi jantung, dan frekuensi respirasi tidak menunjukkan adanya

perbedaan yang nyata (P>0,05), nilai fisiologis tersebut masih dalam kisaran

normal pada semua sapi di setiap kelompok seperti pada Tabel 2. Arifin et al.

(2013) melaporkan bahwa sapi PO yang diberi pakan jerami dan konsentrat

memiliki nilai frekuensi respirasi dan suhu tubuh berurutan adalah (27,4−27,9) per

menit dan (38,55−38,81) oC.

Tabel 1 Asupan pakan (hijauan dan konsentrat) untuk masing-masing perlakuan

Kelompok Hijauan (kg) Konsentrat (kg)
Kontrol 28,05±5,13 2,98±0,04
KK 28,21±5,31 3,18±0,46
KR 26,73±10,93 3,16±0,39
KR+Eks.Air 26,02±3,83 2,96±0,07

Tabel 2 Nilai Fisiologis (Temperatur tubuh, Frekuensi jantung, respirasi) sapi lokal yang
meng konsumsi feed additive selama 3 bulan

Kelompok
Suhu (oC)

Frekuensi Jantung
(per menit)

Respirasi (per menit)

Awal akhir Awal akhir Awal akhir
Kontrol 38,62±0,67 38,58±0,08 58,40±2,19 64,00±9,38 27,60±5,73 28,40±4,45
KK 38,94±0,40 38,26±0,09 57,60±4,56 63,20±11,03 27,20±5,40 33,60±4,72
KR 38,88±0,50 38,30±0,19 58,80±8,56 69,80±7,43 25,20±2,28 32,20±3,11
KR+Eks,Air 38,80±0,43 38,62±1,40 58,80±4,82 73,80±12,26 24,00±1,41 27,00±8,86

Berbeda dengan gambaran nilai fisiologis diatas, maka gambaran

hematologi menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara sapi awal masuk

kandang dibanding dengan pada akhir penelitian (P<0,05). Tabel 3 menunjukkan

adanya perbedaan nyata terutama pada nilai jumlah eritrosit dan hemoglobin

hampir pada setiap kelompok perlakuan, sedangkan nilai jumlah leukosit dan

hematokrit (PCV) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Penjelasan

akan hal ini adalah terkait dengan tingkat konsumsi, asupan pakan, dan nilai

nutrisi pakan yang cukup baik pada semua sapi selama 3 bulan di setiap

perlakuan.

Penelitian ini juga menunjukkan gambaran diferensial leukosit yaitu

neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan neutrofil:limfosit (N/L) rasio yang

terlihat masih dalam kisaran normal (Tabel 4). Astuti dkk (2009) melaporkan

bahwa nilai neutrofil, limfosit, monosit, dan eosinofil sapi PO bobot (170−204)kg

adalah berurutan (28,00±7,79)%; (62,00±6,05)%; (8,00±2,16)%; dan
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(2,00±1,4)%. Hasil pengukuran rasio N/L terlihat bahwa sapi pada setiap

kelompok penelitian tidak menunjukkan tanda-tanda adanya stres, Menurut

Kannan (2000), gambaran leukosit dapat dijadikan indikator terhadap stres dengan

menggunakan rasio jumlah neutrofil : limfosit (N/L) untuk mengukur indeks stres

pada ternak, Pada kondisi stres, hormon kortisol akan meningkat mengakibatkan

pelepasan jumlah neutrofil dan perpanjangan umur neutrofil, sedangkan limfosit

akan mengalami penurunan jumlah. Menurut O’Driscol et al. (2009), nilai rasio

N/L pada sapi di daerah subtropis berkisar 0,76−1,2. Gomes et al. (2011)

melaporkan bahwa N/L rasio pada sapi Brasil berumur 20 bulan pada iklimnya

dengan bobot sekitar 313 kg adalah 0,39−0,57. Perbedaan nilai N/L rasio sangat

tergantung pada bangsa dan iklim (lingkungan) dimana sapi berada.

Tabel 3 Nilai gambaran hematologi (Eritrosit, Leukosit, Hemoglobin, Hematokrit) yang
meng konsumsi feed additive selama 3 bulan

Kelompok
Eritrosit (106/mm3) Leukosit (103/mm3) Hb (g%) PCV (%)
Awal akhir Awal akhir Awal akhir Awal akhir

Kontrol 6,21 10,89 10,51 9,71 11,10 13,03 32,93 29,01
±1,26 ±1,88 ±1,29 ±1,67 ±1,43 ±1,18 ±7,25 ±3,68

KK 7,59 10,50 9,82 9,86 11,00 13,18 30,77 28,87
±2,61 ±2,39 ±2,35 ±2,37 ±0,94 ±1,50 ±5,54 ±5,76

KR 7,60 11,15 11,06 9,63 9,80 12,81 34,01 27,40
±2,55 ±1,56 ±1,38 ±1,70 ±1,48 ±0,84 ±7,30 ±2,63

KR+Eks,Air 5,15 12,69 7,16 9,80 11,20 12,88 30,22 27,81
±1,83 ±2,80 ±2,83 ±1,92 ±0,57 ±1,04 ±4,21 ±3,30

Tabel 4 Nilai diferensial leukosit (Neutrofil, Limfosit, Monosit, Eosinofil, dan N/L rasio)
yang meng konsumsi feed additive selama 3 bulan

Kelom
pok

Neutrofil (%) Limfosit (%) Monosit (%) Eusinofil (%) Rasio N/L
Awal akhir Awal akhir Awal akhir Awal akhir Awal akhir

Kontrol 32,80 31,40 60,60 55,20 4,40 6,60 2,40 3,00 0,60 0,57
±14,65 ±2,07 ±13,58 ±4,32 ±2,30 ±4,39 ±2,51 ±5,10 ±0,35 ±0,48

KK 37,60 34,80 54,00 57,00 3,60 5,00 4,80 3,20 0,76 0,62
±13,67 ±2,39 ±12,10 ±5,74 ±2,30 ±1,87 ±6,46 ±4,97 ±0,42 ±0,09

KR 32,00 28,80 57,20 60,60 2,80 5,20 1,00 5,40 0,75 0,49
±27,61 ±7,19 ±11,03 ±9,10 ±1,64 ±2,49 ±1,03 ±4,04 ±0,64 ±0,18

KR+ 30,20 37,60 63,80 56,00 2,80 5,00 3,40 1,40 0,53 0,72
Eks,Air ±12,76 ±10,43 ±13,54 ±10,37 ±1,79 ±1,58 ±2,88 ±1,52 ±0,34 ±0,35

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Semua jenis bubuk katuk kering (KK),

katuk rebus (KR), dan katuk kombinasi (KR+Eks.Air ) pada dosis penelitian ini
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dapat diaplikasikan di lapang pada sapi potong sebagai pakan imbuan dengan

tidak menunjukkan adanya gangguan kesehatan. Sapi yang mengkonsumsi

perlakuan jenis bubuk katuk tersebut pada masing-masing perlakuan

menunjukkan nilai fisiologis yang masih normal. Nilai suhu, frekuensi jantung,

frekuensi respirasi, dan nilai gambaran darah yang tidak menunjukkan adanya

gangguan kesehatan ternak maupun stres. Penelitian ini belum menjawab jenis

bubuk daun katuk yang mana (KK), (KR), atau (KR+Eks.Air) yang berkhasiat

sebagai pakan imbuhan untuk perbaikan pertumbuhan bobot badan.
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ABSTRAK

Sindrom metabolik (SM) merupakan kelainan metabolik yang meliputi hipertensi,
hiperlipidemia, obesitas, dan mikroalbuminuria. Defisiensi vitamin D masih banyak
terjadi di Indonesia. Masih sedikit penelitian yang menghubungkan defisiensi vitamin D
dengan SM. Tujuan analisis data ini adalah mengetahui hubungan status vitamin D
dengan SM pekerja wanita di pabrik tekstil. Analisis ini merupakan baseline dari
penelitian “Efikasi suplementasi vitamin D, kalsium, dan susu terhadap perbaikan serum
25(OH) vitamin D dan sindrom metabolik pada pekerja WUS”. Jumlah sampel sebanyak
32 orang diteliti pada bulan Mei−Desember 2014, di PT Citra Abadi Sejati, Kabupaten
Bogor. Serum 25(OH) vitamin D dianalisis dengan menggunakan metode CLIA
(chemiluminesenct immunoassay). Pengukuran lingkar pinggang dan pinggul. Analisis
profil lipid, kolesterol HDL, dan trigliserida serta gula darah puasa menggunakan metode
enzimatik kolorimetri. Subjek memiliki status vitamin D insufisien (75,0%) dan defisit
(25,0%). Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya paparan sinar matahari (rata-rata
40 menit/hari), dan asupan vitamin D yang rendah (0,8 mcg/hari). Sebanyak 34,4%
sampel menderita sindrom metabolik (SM). Hasil uji Chi-square menunjukkan tidak
adanya hubungan yang nyata antara status vitamin D dengan sindrom metabolik.

Kata kunci: Pekerja wanita, sindrom metabolik, vitamin D.

ABSTRACT

Metabolic syndrome (MetS) is a cluster of metabolic abnormalities which include
hypertension, hyperlipidemia, obesity, and microalbuminuria. Vitamin D deficiency still
occurs in Indonesia. Only a few study in Indonesia which correlate status of vitamin D
with MetS. This study aims to determine the relationship between vitamin D status and
MetS among female garment workers (FGW). This analysis is a baseline data from the
study “Efficacy of Vitamin D-Calcium Supplement and Milk for Improving Serum
25(OH) Vitamin D and Metabolic Syndrome among Childbearing Age Women”. Subjects
were 32 FGW in PT Citra Abadi Sejati, Bogor Regency. The study conduct in
May−December 2014. Serum 25(OH) vitamin D was analyzed by CLIA (chemilumi-
nesenct immunoassay). Waist hip ratio measurements. HDL-cholesterol, triglyseride, and
fasting glucose was analyzed by enzymatic colorimetric. Subjects vitamin D status are
insufficient (75,0%) and deficit (25,0%). It can be caused by low sun light exposure (40
min/day), and low vitamin D intake (0,8 mcg/day). The prevalence of MetS are 34,4%.
There was no association between vitamin D status with MetS.

Keywords: Female workers, metabolic syndrome, vitamin D.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

387

PENDAHULUAN

Pekerja wanita usia subur (WUS) saat ini merupakan sumber daya manusia

(SDM) yang utama di banyak industri, terutama industri pabrik dalam skala besar

yang memiliki jam kerja lama, waktu istirahat sedikit, adanya shift kerja, tuntutan

kerja berat (produktivitas). Secara umum, status gizi dan kesehatan pekerja WUS

di Indonesia belum banyak diperhatikan. Pekerja WUS perlu mendapat perhatian

karena rentan terhadap masalah gizi disebabkan peran fisiologisnya seperti

melahirkan dan menstruasi.

Defisiensi vitamin D merupakan masalah yang sering terjadi namun masih

seringkali terabaikan. Kelompok yang sering mengalami defisiensi vitamin ini

antara lain usia lanjut, perawat, pekerja-pekerja diruangan tertutup terutama

pekerja wanita. Hal ini disebabkan karena pekerja WUS melakukan kegiatan di

dalam ruangan (indoor), cara berpakaian yang menutupi seluruh tubuh dan wajah

serta sering menggunakan tabir surya, perilaku menghindari sinar matahari.

Sejogyanya masyarakat yang hidup dekat khatulistiwa yang terkena sinar

matahari memiliki 25-hidroksivitamin D di atas 30 ng per milliliter, namun

kekurangan vitamin D terjadi ketika sebagian besar kulit terlindung dari sinar

matahari.

Ketersediaan vitamin D yang cukup bagi pekerja WUS Indonesia semakin

mengkhawatirkan. Selain gaya hidup, terutama WUS yang bekerja di dalam

ruangan, berkurangnya asupan vitamin D juga disebabkan karena tidak adanya

kebijakan nasional yang serius mengurusi hal ini. Apabila hal ini terus dibiarkan,

wanita-wanita ini akan mengalami sakit atau gangguan metabolisme tubuh antara

lain sindrom metabolik.

Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penurunan efisiensi penyerapan

kalsium dan fosfor sehingga meningkatkan level PTH. Selain itu studi terbaru,

defisiensi vitamin D meningkatkan risiko terjadi diabetes melitus tipe 2, gangguan

kardiovaskuler yang disebabkan hipertensi obesitas. Sebuah studi metaanalisis

yang dilakukan oleh Parkera (2010), menemukan bahwa responden yang memiliki

tingkat serum vitamin D tinggi dapat menurunkan 43% gangguan kardio-

metabolik. Kekurangan vitamin D berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler,
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hipertensi, insulin resisten, diabetes melitus, disfungsi sel β, penyakit autoimun,

arthritis, multipel sclerosis, kanker kolon, kanker payudara dan kanker prostat

(Stroud 2008).

Indonesia adalah sebuah negara tropis yang sepanjang tahun disinari

matahari. Penelitian yang dilakukan oleh Oemardi et al. (2007) pada wanita

Indonesia berusia 45−55 tahun, defisiensi vitamin D sebesar 50%. Sementara

temuan Setiati (2006) pada penelitiannya yang melibatkan 74 subjek berusia

60−75 tahun menemukan usia lanjut yang mengalami defisiensi vitamin D cukup

tinggi yaitu 35,1%. Kedua penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa perempuan

yang tinggal di negara tropis khatulistiwa tidak sepenuhnya menentukan status

vitamin D.

Sindrom metabolik adalah kondisi dimana seseorang memiliki tekanan

darah tinggi, kegemukan, kadar gula darah tinggi, dan kadar lemak darah tidak

normal. Ketika kondisi-kondisi tersebut berada pada waktu yang sama pada satu

orang, maka orang tersebut memiliki risiko menderita penyakit jantung koroner,

stroke, dan diabetes. Seseorang terkena sindrom metabolik, jika paling tidak

memiliki tiga dari faktor risiko obesitas, kadar gula tinggi, tekanan darah tinggi,

kadar trigliserida dan HDL dalam keadaan tidak normal.

Di Indonesia prevalensi sindroma metabolik mulai meningkat. Penelitian

yang dilakukan oleh Kamso di Jakarta tahun 2000 dengan desain cross sectional

pada usia lanjut berumur 55−85 tahun, mendapatkan prevalensi sindroma

metabolik sebesar 18,2% pada wanita dan 6,6% pada laki-laki. Penelitian yang

dilakukan oleh Anita tahun 2009 pada PNS berusia 40−60 di Kota Depok

diperoleh prevalensi sindrom metabolik sebesar 23,8%.

Penelitian yang dilakukan Maghbooli (2007) pada 126 responden

memperlihatkan bahwa responden yang kekurangan vitamin D berisiko tiga kali

untuk menderita sindrom metabolik dibanding responden yang memiliki vitamin

D normal. Kekurangan vitamin D berhubungan dengan obesitas, sindrom

metabolik dan penyakit kardiovaskuler. Terdapat hubungan terbalik antara serum

25(OH)D dengan Body Mass Index (BMI) di atas 30 kg/m2. Penelitian yang dila-

kukan di Malaysia oleh Moy dan Bulgiba (2011) menemukan dari 380 responden
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terdapat 41% laki-laki dan 87% wanita memiliki serum 25 OH vitamin D < 50

nmol/L. Prevalensi defisiensi vitamin D terutama pada wanita sangat tinggi

padahal negara Malaysia termasuk negara yang paparan sinar mataharinya

sepanjang tahun. Penelitian ini juga mengidentifikasi responden yang kekurangan

vitamin D berisiko 2,82 kali menderita obesitas abdominal, 1,86 kali menderita

tekanan darah tinggi, dan 1,73 kali menderita sindrom metabolik dibanding

dengan responden yang memiliki status vitamin D normal. Penelitian yang

menghubungkan antara status vitamin D dengan SM di Indonesia masih sedikit,

oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status

vitamin D dengan SM pekerja wanita di pabrik tekstil.

METODE PENELITIAN

Data baseline studi “Efikasi suplementasi vitamin D, kalsium, dan susu

terhadap perbaikan serum 25(OH) vitamin D dan sindrom metabolik pada pekerja

WUS” digunakan sebagai bahan tulisan ini. Jumlah sampel sebanyak 32 orang

diteliti pada bulan Mei−Desember 2014, di PT Citra Abadi Sejati, Kabupaten

Bogor. Data konsumsi pangan dikumpulkan menggunakan metode food recall

1x24 hours, paparan sinar matahari dikumpulkan dengan wawancara

menggunakan kuesioner. Data status gizi dikumpulkan dengan cara pengukuran

antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang dan

pinggul. Penentuan status vitamin D dan profil lipid dilakukan dengan cara

pengambilan darah oleh tenaga laboratorium kesehatan. Serum 25(OH) vitamin D

dianalisis dengan menggunakan metode CLIA (chemiluminesenct immunoassay).

Analisis biomarker sindrom metabolik seperti gula darah puasa, kolesterol HDL,

dan trigliserida menggunakan metode enzimatik kolorimetri.

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita pekerja berusia antara 30−

45 tahun yang bekerja di perusahaan yang banyak mempekerjakan wanita (Usia

WUS) di Kota atau Kabuaten Bogor. Subjek penelitian ini adalah populasi yang

memenuhi kriteria inklusi dan dipilih secara random dengan kriteria inklusi

sebagai berikut: sehat, tidak menderita penyakit kronis, tidak sedang melakukan

diet, tidak hamil, tidak sedang menyusui, tidak merokok, tidak mengkonsumsi

alkohol, memiliki gejala sindrom metabolik (obesitas, hipertensi, trigliserida,
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HDL dan kadar gula tidak normal) serta bersedia menandatangani formulir

persetujuan etik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 1 disajikan sebaran data usia, pendidikan, besar keluarga dan

pendapatan yang menggambarkan karakteristik sosial ekonomi subjek. Rata-rata

usia subjek adalah 37,6±4,8 tahun. Usia rata-rata subjek termasuk pada kategori

umur muda (20−39 tahun). Dilihat dari rata-rata lama tahun pendidikan

(10,8±2,1), dapat dikatakan bahwa rata-rata subjek tidak tamat SMA.

Tabel 1 Rata-rata dan standar deviasi karakteristik pekerja WUS

Variabel Rata-rata Standar Deviasi
Usia (tahun) 37,6 4,8
Pendidikan (tahun) 10,8 2,1
Besar keluarga (orang) 3,0 0,9
Pendapatan (Rp/kap/bln) 1.594.771,- 606.567,-

Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 3,0±0,9, hal ini menunjukkan

keluarga subjek tergolong rumah tangga kecil karena beranggotakan kurang dari

atau sama dengan empat orang (Hurlock 1997). Rata-rata pendapatan subjek per

kapita per bulan adalah Rp1.594.771,- ± 606.567,- bila dibandingkan dengan

UMK atau upah minimum kabupaten/kota Bogor tahun 2014 yang berada pada

kisaran Rp2.242.240,- sampai 2.352.350,- pendapatan subjek tersebut masih lebih

rendah dan berada di bawah standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Kabupaten

Bogor tahun 2014 sebesar Rp2.208.000,- per bulan.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui seluruh subjek menggunakan

kosmetika dengan tabir surya untuk menghindari paparan sinar matahari. Untuk

menghindari paparan sinar matahari, subjek juga menggunakan penutup wajah/

jilbab jika keluar rumah. Adapun bagian tubuh yang sering terpapar matahari

menurut subjek berturut-turut adalah bagian wajah, tangan, kaki dan lengan.

Matsuoka et al. (1992) menemukan bahwa pakaian dapat mengganggu pemben-

tukan vitamin D3. Wanita muslim yang memakai cadar memiliki risiko 2,5 kali

defisiensi vitamin D dibandingkan dengan perempuan Eropa (Tsiaras dan

Weinstock 2011).
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Tabel 2 Sebaran pekerja WUS berdasarkan paparan matahari

Variabel n %
Menggunakan kosmetika dengan tabir surya 32 100,0
Menggunakan penutup wajah/jilbab keluar rumah

Ya 16 50,0
Kadang-kadang 8 25,0
Tidak 8 25,0

Bagian tubuh yang sering terpapar matahari
Wajah 31 96,9
Tangan 28 87,5
Lengan 8 25,0
Kaki 25 78,1

Asupan energi dan zat gizi subjek dinilai berdasarkan recall konsumsi

pangan 1x24 jam. Rata-rata asupan energi subjek sebesar 1653 kkal, sedangkan

asupan zat gizi makro lainnya seperti protein 53,8 g; lemak 54,5 g; dan

karbohidrat 230,4 g. Rata-rata asupan zat gizi mikro seperti kalsium sebesar

393,2 mg dan vitamin D 0,8 mcg (Tabel 3). Angka kecukupan gizi (AKG 2013)

untuk wanita dewasa kecukupan energi sebesar 2150 kkal dan protein 57 g,

sedangkan kecukupan kalsium 100 mg dan vitamin D 15 mcg.

Tabel 3 Rata-rata asupan zat gizi pekerja WUS

Zat Gizi Rata-rata Standar Deviasi
Energi (kkal) 1653 435
Protein (g) 53,8 22,4
Lemak (g) 54,5 20,9
Karbohidrat 230,4 71,8
Kalsium (mg) 393,2 284,7
Vitamin D (mcg) 0,8 3,7

Asupan zat gizi setelah dibandingkan dengan angka kecukupannya,

kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat defisiensi zat gizi. Masih dijumpai

subjek yang mengalami defisiensi energi tingkat berat sebanyak 31,2%. Demikian

pula untuk protein, subjek yang defisit tingkat berat sebesar 25%, dan sebagian

besar subjek mengalami defisit kalsium 87,5%.

Studi yang dilakukan di Malaysia pada kelompok usia dewasa untuk

mengestimasi asupan vitamin D. Asupan dari sintesis vitamin D subkutan sebesar

4,43 mcg/hari atau memberikan kontribusi sebesar 57%. Sedangkan asupan

vitamin D dari konsumsi pangan hanya sebesar 2,84 mcg/hari (Yew et al. 2014).
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Angka kecukupan gizi (AKG) vitamin D untuk wanita dewasa sebesar 5 ug

atau setara 200 IU per hari. Tidak terdapat kandungan Vitamin D dalam daftar

komposisi bahan makanan (DKBM) untuk pangan Indonesia. Di negara maju

seperti USA pangan sumber vitamin D terdapat ikan, telur dan pada produk

pangan yang difortifikasi seperti susu, jus, sereal sarapan, yogurt, dan keju.

Kandungan vitamin D jus jeruk yang difortifikasi 100 IU/cup, kandungan telur

20 IU/butir, susu 100 IU/cup, ikan sarden dalam kaleng 250 IU/84 g.

Kebiasaan konsumsi pangan subjek dinilai berdasarkan metode FFQ.

Sumber vitamin D diantaranya berasal dari ikan, terutama jenis ikan laut segar.

Misalnya dalam 100 g ikan tuna segar mengandung 5 mcg vitamin D

dibandingkan dengan ikan teri asin mengandung 2 mcg. Rata-rata subjek

mengkonsumsi ikan segar 2,9 kali/minggu dengan rata-rata konsumsi 165,3 g/

minggu. Sedangkan konsumsi ikan asin 2 kali/minggu dengan konsumsi rata-rata

52,4 g/minggu.

Kandungan vitamin D dalam kuning telur per 100 g adalah 5 mcg, dan

dalam 100 g telur mengandung 1 mcg. Asupan vitamin D pada subjek diduga

sebagian besar dari makanan yang difortifikasi dibandingkan dengan ikan atau

minyak ikan. Fortifikasi vitamin D pada produk pangan olahan biasanya

dilakukan pada produk susu. Subjek rata-rata mengkonsumsi produk olahan susu

sebanyak 3,4 kali/minggu. Rata-rata konsumsi susu olahan tersebut dalam satu

minggu sebesar 412 g.

Tabel 4 Rata-rata pengukuran antropometri pekerja WUS

Status Gizi Rata-rata Standar Deviasi
Berat badan (kg) 72,4 8,3
Tinggi badan (cm) 151,4 5,2
IMT (kg/m2): 31,6 4,2

Kegemukan (25−29,9) 13 40,6%
Obese (≥30) 19 59,4%

Lingkar pinggang (cm) 93,4 9,3
Lingkar pinggul (cm) 106,5 6,1
Rasio lingkar pinggang-pinggul: 0,9 0,1

Normal (≤0,8) 8 25,0%
Gemuk (>0,8) 24 75,0%

Berdasarkan data anthropometri untuk penetapan AKG tahun 2013, pada

kelompok wanita usia 30−49 tahun, rata-rata berat dan tinggi badannya adalah
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62 kg dan 168 cm. Subjek memiliki berat badan yang lebih berat (72,4 kg) dan

tinggi badan yang lebih pendek (151,4 cm) dibandingkan rata-rata Indonesia.

Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan sebagai indikator kegemukan, dan semua

subjek melebihi ukuran berat badan ideal. Sebanyak 40,6% mengalami

kegemukan dan 59,4% obesitas.

Obesitas sentral diantaranya bisa dinilai berdasarkan lingkar pinggang, dan

dikatakan berisiko jika >80 cm. Rata-rata lingkar pinggang pada pekerja wanita

ini adalah 93,4 cm dan rata-rata lingkar pinggul 106,5 cm. Rasio lingkar pinggang

pinggul bisa digunakan sebagai salah satu indikator obesitas sentral (>0,8). Subjek

yang melebihi rata-rata rasio dianggap berisiko sindrom metabolik, yaitu

sebanyak 75,0%.

Pada individu obes umumnya terjadi beberapa perubahan dalam

metabolisme lemak. Perubahan-perubahan ini berkaitan dengan jumlah lemak

viseral dibandingkan lemak tubuh. Pada umumnya, obesitas cenderung

meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida serta menurunkan kadar

kolesterol HDL. Meskipun kolesterol LDL tetap meningkat sedikit atau normal,

partikel-partikel small dense LDL yang aterogenik cenderung meningkat,

terutama pada pasien dengan resistensi insulin yang berkaitan dengan adipositas

viseral. Perubahan-perubahan ini meningkatkan risiko aterosklerosis.

Rata-rata tekanan darah sistole subjek adalah 128,4 mmHg dan diastole

81,8 mmHg (Tabel 5). Adapun proporsi subjek yang termasuk dalam kategori

hipertensi adalah 59,4%. Hipertensi merupakan kondisi yang sangat sering terjadi

pada sindrom metabolik (SM), sampai 85% pasien SM terkena hipertensi. Di sisi

lain pasien dengan SM memiliki risiko terkena diabetes 5,5 kali dan berisiko

mengalami hipertensi 2 kali lipat dibanding dengan pasien tanpa SM.

Kadar glukosa darah puasa digunakan untuk menentukan hiperglikemia

pada karyawan perempuan. Rata-rata kadar glukosa darah adalah 103,7 mg/dl

(Tabel 5). Proporsi hiperglikemia sebesar 28,1%. Intoleransi glukosa merupakan

salah satu manifestasi sindrom metabolik yang dapat menjadi awal suatu diabetes

melitus. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara
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toleransi glukosa terganggu (TGT) dengan risiko penyakit kardiovaskuler pada

sindrom metabolik (Soegondo dan Gustaviani 2006; Grundy et al. 2004).

Kadar kolesterol HDL atau dikenal dengan kolesterol baik merupakan

indikator profil lipid. Rata-rata kadar kolesterol HDL adalah 47,0 mg/dl (Tabel 5).

Adapun proporsi penderita kolesterol sebesar 34,4%. Salah satu peran HDL dalam

penurunan penyakit kardiovaskuler yaitu dalam proses aterogenesis melalui

mekanisme Reverse Cholesterol Transport (Grundy et al. 2002). HDL atau

lipoprotein kepadatan tinggi adalah partikel kecil dengan kandungan protein

terbanyak. HDL kolesterol dibentuk di hati dan usus halus.

Kadar trigliserida merupakan salah satu indikator untuk profil lipid. Tabel 5

menunjukkan rata-rata kadar trigliserida sebesar 119,4 mg/dl, dan proporsi

penderita hipertrigliserida sebesar 18,8%. Hipertrigliserida bisa disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain berat badan berlebih atau obesitas, kurangnya aktivitas

fisik, merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, tingginya asupan karbohidrat

(>60% dari total energi), faktor genetik dan disebabkan oleh penyakit lain

(Grundy et al. 2002).

Tabel 5 Karakteristik pengukuran darah pekerja WUS

Pengukuran Rata-rata Standar Deviasi
Tekanan darah sistolik (mmHg) 128 19,3
Tekanan darah diastolik (mmHg) 81,8 12,3

Hipertensi (Sistolik ≥130 dan atau
diastolik≥85 mm Hg)

19 59,4%

Glukosa darah puasa (mg/dl) 103,7 42,5
Hiperglikemia (≥100 mg/dL) 9 28,1%

Kolesterol-HDL (mg/dl) 47,0 9,2
Kolesterol HDL (≥50 mg/dL) 11 34,4%

Trigliserida (mg/dl) 119,4 73,3
Hipertrigliserida (≥150 mg/dL) 6 18,8%

Sindrom metabolik adalah kondisi dimana seseorang memiliki tekanan

darah tinggi, kegemukan, kadar gula darah tinggi, dan kadar lemak darah tidak

normal. Kondisi tersebut jika pada waktu yang sama terjadi pada seseorang, maka

orang tersebut memiliki risiko menderita penyakit jantung koroner, stroke, dan

diabetes. Seseorang terkena sindrom metabolik, jika paling tidak memiliki tiga

dari faktor risiko obesitas, kadar gula tinggi, tekanan darah tinggi, kadar
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trigliserida dan HDL dalam keadaan tidak normal. Penderita sindrom metabolik

sebanyak 34,4% (Tabel 6).

Tabel 6 Prevalensi sindrom metabolik pekerja WUS

Sindrom metabolik n %
Ya (≥3 gejala) 11 34,4
Tidak (<3 gejala) 21 65,6

Penelitian yang dilakukan Maghbooli (2007) pada 126 responden

memperlihatkan bahwa responden yang kekurangan vitamin D berisiko tiga kali

untuk menderita sindrom metabolik dibanding responden yang memiliki vitamin

D normal. Kekurangan vitamin D berhubungan dengan obesitas, sindrom

metabolik dan penyakit kardiovaskuler.

Penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Moy dan Bulgiba (2011)

menemukan dari 380 responden terdapat 41% laki-laki dan 87% wanita memiliki

serum 25 OH vitamin D < 50 nmol/L. Penelitian ini juga mengidentifikasi subjek

yang kekurangan vitamin D berisiko 2,82 kali menderita obesitas abdominal, 1,86

kali menderita tekanan darah tinggi, dan 1,73 kali menderita sindrom metabolik

dibanding dengan responden yang memiliki status vitamin D normal.

Vitamin D2 dan D3 dikonversikan menjadi 25 (OH) Vitamin D di dalam

hati. Serum 25 (OH) Vitamin D merupakan indikator yang paling baik untuk

status vitamin D. Rata-rata indikator ini pada pekerja wanita adalah 12,6 ng/mL,

dan tidak perbedaan diantara kelompok susu dan kapsul (p>0.05) (Tabel 7).

Dalam panduan kit Diasorin Inc. Untuk penilaian kadar serum 25 (OH) Vitamin

D, status vitamin D dikategori defisiensi <10 ng/mL, insufficiency10−30 ng/mL,

sufficiency 30−100 ng/mL, dan toksik jika > 100 ng/mL.

Tabel 7 Status serum 25 (OH) vitamin D (ng/mL) pekerja WUS

Kategori n %
Defisiensi (<10 ng/mL) 8 25,0
Insufisiensi (10−30 ng/mL) 24 75,0
Rata-rata±SD 12,6±4,0

Pada wanita dewasa defisiensi vitamin D juga banyak ditemukan di negara

lain seperti di Malaysia 87% (Moy & Bulgiba, 2011), India 65,6% (Suhan et al.

2011), dan Arab Saudi 80,0% (Ardawi et al. 2011), dan Seoul 56% (Kim et al.
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2012). Studi status vitamin D pada kelompok usia remaja di Malaysia

menunjukkan rata-rata prevelensi defisiensi (<50 nmol/L) sebesar 86,7%.

Prevalensi pada wanita lebih besar (97,9%) dibandingkan dengan pria (61%)

(Chew et al. 2014).

Penyebab utama defisiensi vitamin D adalah kurangnya pajanan sinar

matahari, sehingga sintesis di kulit menurun. Selain itu kebutuhan tubuh akan

vitamin D tidak dapat seluruhnya dipenuhi dari asupan sumber bahan makanan,

karena jumlah bahan makanan yang mengandung vitamin D sangat sedikit,

disamping itu makanan yang telah difortifikasi vitamin D belum cukup untuk

memenuhi kebutuhan tubuh (Holick dan Chen 2008).

Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penurunan efisiensi penyerapan

kalsium dan fosfor sehingga meningkatkan hormon paratiroid. Studi metaanalisis

yang dilakukan oleh Parkera (2010), menemukan bahwa subjek yang memiliki

serum vitamin D tinggi dapat menurunkan 43% gangguan kardio-metabolik.

Kekurangan vitamin D berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler, hipertensi,

insulin resisten, diabetes melitus, disfungsi sel β, penyakit autoimun, atritis,

sklerosis, kanker kolon, kanker payudara dan kanker prostat (Stroud 2008).

Hubungan Vitamin D dengan Sindrom Metabolik

Status vitamin D sebagian besar subjek termasuk kedalam kategori

insufisien dan seperempatnya defisit. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya

paparan sinar matahari (rata-rata 40 menit/hari), dan asupan vitamin D yang

rendah (0,8 mcg/hari).

Tabel 8 Tabulasi silang antara vitamin D dengan sindrom metabolik

Vitamin D
Kategori

Total n (%) Uji χ2
SM Tidak SM

Defisiensi 4 (12,5) 4 (12,5) 8 (25,0)
0,283

Insufisiensi 7 (21,9) 17 (53,1) 24 (75,0)
Total 11 (34,4) 21 (65,6) 32 (100,0)

Sebanyak 34,4% sampel menderita sindrom metabolik (SM). Komponen

sindrom metabolik yang banyak diderita adalah obesitas sentral dan hipertensi.

Hasil uji Chi-square menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata antara

status vitamin D dengan sindrom metabolik. Hasil studi Maghbooli (2007)

memperlihatkan bahwa subjek yang kekurangan vitamin D berisiko tiga kali lebih
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tinggi untuk menderita SM dibandingkan subjek yang memiliki status vitamin D

normal. Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi karena tidak adanya subjek

yang memiliki status vitamin D yang cukup sehingga kurang dapat

menggambarkan hubungan antara status vitamin D dengan SM.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memisahkan miristisin dari minyak atsiri pala sebagai
bahan untuk menentukan potensinya sebagai pelangsing aromaterapi. Minyak atsiri pala
didapatkan dengan cara distilasi. Minyak yang didapat dipisahkan menggunakan
kromatografi kolom dengan fase diam silika gel. Fraksi yang diperoleh dibandingkan
spotnya menggunakan kromatografi lapis tipis. Fraksi 5 (F5) dengan pola kromatogram
mirip dengan standar miristisin dianalisis menggunakan kromatografi gas-spektrometer
massa. Miristisin yang didapat hanya 8,71% dari minyak pala dengan kemunian yang
tinggi yaitu 79,47%.

Kata kunci: Minyak atsiri, pala, pemisahan.

ABSTRACT

The purpose of the research is to separate myristicin from nutmeg (Myristica fragrans
Houtt) essential oils which will be used to determined it potency as slimming
aromatheraphy agent. Nutmeg essential oils were isolated by distillation method. The
essential oils then separated by silica gel column chromatography. The spot of collected
fractions in thin layer chromatography were compared with myristicin spot. Fraction 5
(F5) which had similar chromatogram pattern to myristicin standard was analyzed by gas
chromatograph-mass spectrometer. The results showed that from nutmeg essential oils,
8,71% F5 was collected. F5 consisted of 79,47% of myristcin.

Keywords: Essential oils, nutmeg, separation.

PENDAHULUAN

Minyak atsiri atau volatile oil merupakan zat yang memberikan aroma pada

tumbuhan yang memiliki komponen volatile dengan karakteristik tertentu. Saat

ini, minyak atsiri di Indonesia lebih banyak digunakan sebagai parfum, kosmetik,

dan bahan tambahan makanan. Aroma yang dihasilkan oleh tumbuhan ini juga

berpotensi sebagai obat karena dapat diaplikasikan dengan cara menghirupnya

melewati paru-paru kemudian efeknya akan ke otak yang akan mempengaruhi

system syaraf pusat di otak.
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Beberapa komponen minyak atsiri dari tumbuhan telah dianalisis

kemampuannya dalam menekan atau meningkatkan kerja syaraf simpasitik seperti

eudesmol dan guaiol dari minyak Cyprus. Kedua senyawa dalam minyak atsiri

Cyprus ini mampu meningkatkan kerja syaraf simpasitik pada reseptor olfaktori

hingga mengeluarkan noradrelanin pada hipotalamus, selanjutnya pada jaringan

brown adipose (BAT) trigliserida akan diubah menjadi asam lemak bebas oleh

beta reseptor akibat gertakan dari noradrenalin hingga melepaskan panas.

Sehingga lemak dalam tubuh terurai menjadi asam lemak dan panas.

Tanaman Indonesia yang memiliki aroma belum banyak dianalisis

kemampuannya dalam membantu kesehatan manusia melalui aromanya. Pada

kegiatan kerjasama penelitian kami telah mencoba kemampuan minyak atsiri

temulawak (Curcuma xanthoriza), kencur (Kaempferia galanga), sirih merah

(Piper vucumentosa), bangle (Zingiber casummunar), dan lempuyang gajah

(Zingiber zerumbet). Kelima jenis minyak atsiri ini memiliki kemampuan

menurunkan berat badan tikus melalui inhalasi (Nurcholis et al. 2013, Batubara

et al. 2013; Darusman et al. 2014, Batubara et al. 2014). Minyak atsiri lainnya

yang dilaporkan terdapat sangat banyak di Indonesia ialah minyak pala. Ekstrak

biji pala dilaporkan mampu mengaktivasi protein kinase teraktivasi-AMP

(AMPK) yang merupakan target terapi potensial untuk pengobatan obesitas dan

diabetes tipe-2 (Nguyen et al. 2010). Oleh karena itu, penting sekali untuk

mengetahui potensi minyak atsiri pala sebagai pelangsing aromaterapi.

Minyak pala dibedakan menjadi 2, yaitu minyak lemak dan minyak atsiri.

Minyak lemak berwarna jingga seperti mentega, diperoleh dari biji pala yang

dipanaskan dan diberi tekanan hidraulik. Minyak ini banyak mengandung

trimiristin yang tidak digunakan dalam makanan. Minyak atsiri diperoleh dari

distilasi uap, berupa cairan berwana kuning pucat dengan aroma khas rempah-

rempah.

Miristisin (Gambar 1) merupakan senyawa psikoaktif utama pada pala.

Toksisitas akutnya relative rendah namun dapat bertindak sebagai reseptor agonis

serotonin dan merupakan senyawa halusinogen (Barceloux 2008). Penelitian pada

hewan pengerat menunjukkan bahwa miristisin dapat merusak koordinasi dan
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menurunkan aktiivitas motoric, namun pengaruhnya pada system saraf pusat

manusia belum diteliti (Hallstrom & Thuvander 1997). Kandungan miristisin

dalam minyak atsiri pala diharapkan berkhasiat sebagai pelangsing aromaterapi.

Dalam rangka menentukan potensi minyak atsiri pala dan komponen di dalamnya

sebagai pelangsing aromaterapi, dilakukan usaha pemisahan senyawa yang

dilaporkan terkandung dalam minyak atsiri pala.

Gambar 1 Struktur miristisin (Barceloux 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan isolasi minyak atsiri, pemisahan komponen

menggunakan teknik kromatografi, pengelompokan fraksi menggunakan

kromatografi lapis tipis, dan analisis kandungan komponen kimia pada fraksi yang

dihasilkan menggunakan kromatografi gas-spektrometri massa (GC-MS).

Fraksionasi dengan Kromatografi Kolom

Kolom dengan diameter 2 cm dan tinggi 50 cm dikemas dengan silika gel

sebanyak 50 g untuk pemisahan 2,5 g minyak pala. Digunakan jumlah silika gel

15−20 kali jumlah ekstrak serta nisbah tinggi adsorben dan diameter kolom 8:1.

Minyak atsiri kasar pala dipisahkan komponennya dengan sistem elusi gradien

(peningkatan kepolaran) menggunakan eluen campuran n-heksana:kloroform.

Eluat ditampung setiap 3 mL dalam vial yang telah diberi nomor kemudian diuji

dengan KLT. Noda pemisahan dideteksi di bawah lampu UV 254 dan 366 nm.

Eluat dengan pola KLT dan nilai Rf yang sama digabungkan menjadi 1 fraksi.

Fraksi yang memiliki nilai Rf mirip dengan standar miristisin digunakan sebagai

sampel untuk analisis selanjutnya.
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Penentuan Senyawa dengan GC-MS

Sampel diinjeksikan ke dalam injektor GC-MS (Agilent Technologies 5973

Mass Selective Detector) dengan menggunakan kolom kapiler HP-5 (dimensi 0,25

mm×30 m×0,20 m) dan gas pembawa helium dengan laju alir 101,8 mL/menit.

Suhu injektor dan detektor sama, yaitu 250 °C, sedangkan suhu kolom

terprogram, diawali dengan 100 °C kemudian dinaikkan perlahan-lahan dengan

laju 3 °C/menit hingga mencapai 220 °C dan ditahan selama 10 menit. Kondisi

spektrometer massanya adalah energi ionisasi 70 eV, mode ionisasi tumbukan

elektron, split ratio: 25,0 dan area deteksi 40–500 m/z. Setiap puncak dalam

kromatogram diidentifikasi dengan menganalisis spektum massa berdasarkan

library index MS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minyak atsiri pala yang digunakan merupakan hasil penyulingan dengan air,

suatu metode penyulingan sederhana yang pemisahannya dilakukan berdasarkan

bobot jenis minyak dan air. Minyak atsiri pala (Gambar 2) berwarna kuning pucat

serta memiliki bau dan rasa khas minyak pala (Ketaren 1985).

Gambar 2 Minyak atsiri pala.

Komponen-komponen pada minyak atsiri pala dipisahkan dengan

kromatografi kolom menggunakan sistem elusi gradien (peningkatan kepolaran).
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Eluen yang digunakan ialah n-heksana, campuran n-heksana dengan kloroform

9:1–1:9, kloroform, campuran kloroform diklorometana 9:1–1:9, diklorometana,

dan campuran diklorometana dengan metanol 9:1–2:8. Secara keseluruhan

diperoleh 12 fraksi seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1Fraksi-fraksi minyak atsiri pala

Fraksi ke- Jumlah noda Bobot (g) Rendemen (%)*
2 1 0,1197 4,78
3 3 0,0172 0,69
4 1 0,0264 1,05
5 2 0,2182 8,71
6 2 0,1293 5,16
7 3 0,2079 8,30
8 4 0,2018 8,06
9 4 0,0765 3,05
10 5 0,1408 5,62
11 4 0,1551 6,19
12 1 0,5693 22,73

*Bobot minyak atsiri kasar pala yang dielusi 2,5 g

Berdasarkan Tabel 1, jumlah noda terbanyak, yaitu 5 noda dihasilkan oleh

fraksi 10, sedangkan jumlah noda yang paling sedikit (1 noda) dihasilkan oleh

fraksi 1; 2; 4; dan 12. Akan tetapi, fraksi yang akan dianalisis lebih lanjut bukan

fraksi-fraksi tersebut, melainkan fraksi 5 (F5) yang menghasilkan 2 noda, dengan

pola KLT dan nilai Rf mirip standar miristisin (Gambar 3). F5 memiliki rendemen

terbesar kedua, yaitu 8,71%, yang menyatakan bahwa miristisin merupakan salah

satu senyawa dominan pada minyak atsiri kasar pala. Fraksi tersebut bersama

minyak atsiri kasar pala kemudian dianalisis lebih lanjut dengan GC-MS.

Keberhasilan pemurnian senyawa miristisin bukan dinilai dari rendemen yang

dihasilkan, melainkan berapa murni miristisin yang dihasilkan. Analisis GC-MS

dilakukan untuk memberikan informasi senyawa yang terkandung di dalamnya,

juga untuk memberikan informasi berapa kemurnian miristisin yang berhasil

dimurnikan.

Hasil analisis GC-MS ditunjukkan dalam bentuk kromatogram ion total

yang merupakan hubungan waktu retensi dengan intensitas. Puncak-puncak yang

dihasilkan diidentifikasi berdasarkan pembandingan dengan massa yang terdapat

dalam library (Tabel 2).
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Gambar 3 Kromatogram minyak atsiri kasar pala (K), fraksi-fraksinya (antara lain F5),
dan standar miristisin (std).

Tabel 2Konsentrasi senyawa dominan dalam minyak atsiri kasar dan F5

Senyawa Minyak atsiri kasar (%) F5 (%)
α-Pinena 9,86 -
β-Pinena 9,49 -
Terpinen-4-ol 9,74 1,73
α-Terpinena 4,44 2,49
γ-Terpinena 6,31 3,63
Sabinena 13,48 -
Safrol 2,31 4,69
Miristisin 9,01 79,47

Lima senyawa dengan konsentrasi terbesar ialah sabinena, α-pinena,

terpinen-4-ol, β-pinena, dan miristisin. Hasil ini sesuai dengan penelitian

sebelumnya oleh Muchtaridi et al. (2010) yang menyatakan bahwa minyak atsiri

pala mengandung sabinena (21,38%), α-pinena (10,23%), terpinen-4-ol (13,92%),

dan miristisin (13,57%).

α-Pinena β-Pinena α-Terpinena γ-Terpinena Terpinen-4-ol Safrol

Gambar 4 Senyawa dominan selain miristisin yang terkandung dalam minyak atsiri pala.

Dalam fraksi 5 (F5) terkandung miristisin dengan kemurnian sebesar

79,47%. F5 belum murni hanya mengandung miristisin, namun tingkat

kemuniannya hampir 80%. Senyawa pengotor pada F5 ialah safrol yang mirip

dengan miristisin. Safrol merupakan pengotor terbanyak (4,69%) dalam isolat

miristisin. Pengotor lainnya adalah terpinena dan terpineol.
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KESIMPULAN

Pemisahan miristisin dari minyak atsiri pala dengan fase gerak eluen terbaik

diklorometana:heksana (1:1) menghasilkan rendemen fraksi dominan miristisin

sebesar 8,71%. Kemurnian miristisin hasil isolasi cukup tinggi yaitu sebesar

79,47%.
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ABSTRAK

Prevalensi kegemukan saat ini menunjukkan angka yang masih tinggi pada anak usia
sekolah, dan hampir 90% siswa termasuk kekurangan asupan serat.Diperlukanupaya
intervensi multikomponen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
intervensi buah sebagai sumber serat, aktivitas fisik dan pendidikan gizi terhadap status
gizi siswa gizi lebih di Kota Bogor. Penelitian menggunakan desain quasiexperimental
pre and post selama 4 bulan pada 107 siswa sekolah dasar laki-laki dan perempuan obes
di Bogor, yang dibagi ke dalam 3 kelompok perlakuan yaitu PG+AF (Pendidikan Gizi
dan Aktivitas Fisik), PG+BU (pendidikan gizi dan buah), danPG+AF+BU (pendidikan
gizi, aktivitas fisik dan buah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi aktifitas
fisik selama 30 menit, 3 kali seminggu berdampak paling besar dalam penurunan berat
badan siswa gizi lebih. Selama intervensi 1 bulan, status gizi siswa obes dengan
perlakuanPG+AF, berdampak menurunkan berat badan 0,69 kg, paling banyak dibanding
perlakuan PG+AF+BU (0,43 kg), dan perlakuan PG+BU, yang berat badannya makin
meningkat sebesar 0,54 kg. Intervensi Pendidikan Gizi dapat meningkatkan pengetahuan
gizi siswa sebesar 14–21%; namun belum bisa dianalisis dampaknya terhadap perubahan
perilaku konsumsi.

Kata kunci: Aktifitas fisik, obesitas, pangan sumber serat, pendidikan gizi, siswa SD.

ABSTRACT

The prevalence of obesity on students today still shows high figures, and 90% of them are
classified as fiber deficient that multicomponent intervention were required. This research
aimed to analyze the effect of fruits intervention as fiber source, physical activities and
nutrition education on nutritional status of obese students in Bogor. The research applied
quasiexperimental pre and post for 4 months on 107 obese boys and girls of elementary
schools, which were divided into 3 treatment groups, they werePG+AF (Nutrition
Education and Physical Activities), PG+BU (Nutrition education and fruits)
andPG+AF+BU (nutrition education, physical activities and fruits). The result of the
research showed that a 30 minutes of physical activities intervention in 3 times a week
was most effective in reducing weight of obese students. Whilst nutritional status of
PG+AF treatment students in onemonth intervention decreased 0,69 kg of weight, which
was the most reduction compared to PG+AF+BU treatment (0,43 kg), and PG+BU
treatment, which contrarily increased their weights to as much as 0,54 kg. Nutrition
Education Intervention was capable to improve students’ nutrition knowledge as much as
14–21%; however the impact toward the consumption behaviour alteration has not been
analyzed.

Keywords:Elementary students, fiber source food, nutrition education, obesity, physical
activities.
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PENDAHULUAN

Permasalahan gizi saat tidak hanya gizi kurang tetapi juga gizi lebih. Hasil

Riskesdas tahun 2010 (Balitbangkes 2011), menunjukkan prevalensi kegemukan

pada anak usia 6–12 tahun masih tinggi yaitu 9,2%, kegemukan pada anak usia

6–12 tahun di Jawa Barat sebesar 8,5%. Menurut kabupaten/kota, prevalensi

obesitas pada anak umur 6–14 tahun tertinggi di Kota Bogor, yaitu 15,3% pada

anak laki-laki, dan 8,6% pada anak perempuan (Balitbangkes 2008). Hasil-hasil

penelitian pada anak sekolah di Kota dan Kabupaten Bogor juga memperlihatkan

kecenderungan angka prevalensi gemuk yang tinggi (Deni 2009, Masti 2009).

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama, sebesar18,8%dari total responden

siswa sekolah dasar Kota Bogor termasuk ke dalam gizi lebih (overweight dan

obesitas).

Gizi lebih akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit degeneratif

seperti diabetes melitus dan penyakit jantung-kardiovaskular. Salah satu

penyebabnya adalah pola konsumsi yang tidak beragam dan berimbang. Pola

konsumsi sejak masa kanak-kanak diketahuimemegang peranan kunci dalam

perkembangan penyakit ini. Hasil Riskesdas 2007 juga menunjukkan bahwa

kelompok anak usia 10–14 dan di atas 15 tahun sebagian besar (95–97%) masih

belum terbiasa mengonsumsi buah dan sayur. Hasil penelitian pada tahun pertama

2013 terhadap anak usia sekolah di Kota Bogor menunjukkan bahwa asupan serat

siswa SD di Kota Bogor masih kurang,rata-rata hanya 14,3 + 14,0 g/kapita/hari,

dibandingkan dengan kecukupannya sebesar 28–29 g/kapita/hari. Persentase siswa

yang termasuk kekurangan asupan serat masih cukup tinggi sebesar 86,1%.

Serat merupakan salah satu komponen dalam bahan makanan yang sangat

penting untuk memperlancar proses perncernaan, mencegah obesitas, dan

mengurangi risiko terjadinya penyakit degeneratif. Konsumsi serat yang kurang

pada anak-anak dapat menyebabkan konstipasi kronis(Morais et al. 1999);angka

kejadian konstipasi pada anak cukup tinggi (10,2%) serta keluhan nyeri ketika

buang air besar (defekasi) juga tinggi sebesar 21,4%. Hal ini dapat berdampak

penurunan kualitas hidup dan mengganggu tumbuh kembang anak (Mcgrath dan

Caldwell 2012).
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Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan asupan serat pada

anak-anak sebagai upaya meningkatkan kesehatan anak-anak. Salah satu upaya

yang efektif untuk dilakukan adalah intervensi produk yang difortifikasi serat.

Penelitian yang dilakukan Overby et al. (2012) dan Evanis et al. (2012)

menunjukkan bahwa program intervensi di sekolah dapat meningkatkan asupan

buah dan sayur pada anak-anak sekolah yang berperan dalam meningkatkan

asupan serat anak sekolah.

Faktor lain pencetus timbulnya keadaan gizi lebih pada anak adalah

kurangnya aktvitas fisik, akibat gaya hidup yang sedentary.Banyak studi telah

melaporkan dampak positif intervensi mengenai aktifitas fisik terhadap penurunan

berat badan anak (Bryars et al. 2012, Nemed et al. 2013).

Pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status

gizi siswa, selain asupan zat gizinya. Menurut hasil metaanalisis Evanis et al.

(2012) bahwa program intervensi multikomponen terbukti dapat meningkatkan

asupan lebih banyak daripada program intervensi satu komponen saja. Program

multikomponen ini dapat berupa program yang memberikan pengetahuan gizi dan

motivasi terhadap anak.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, penting untuk dilakukan

penelitian intervensi produk pangan tinggi serat, pengetahuan gizi, dan aktifitas

fisik pada anak sekolah untuk meningkatkan status kesehatan siswa dan sebagai

salah satu alternatif pencegahan penyakit degeneratif sejak dini.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis efektivitas

intervensi makanan sumber serat, pendidikan gizi, dan aktifitas fisik guna

perubahan perilaku makan dan penurunan berat badan pada anak-anak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah quasiexperimental pre and post study.

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Kota Bogor,

Jawa Barat, yaitu SDIT Aliya, SDIT Insan Kamil, dan SDIT Ummul Quro yang

dipilih secara purposif dengan pertimbangan jumlah siswa gizi lebih memenuhi,

dan adanya respon positif pihak sekolah.
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Ada 3 bentuk intervensi, yaitu Pendidikan Gizi (PG), Aktifitas Fisik (AF),

dan Pangan sumber serat yaitu Buah (BU). Setiap sekolah mendapat perlakuan

yang ditetapkan secara acak, yaitu Kelompok A (PG+AF) pada SDIT Aliya,

Kelompok B (PG+BU) pada SDIT Insan Kamil, dan Kelompok C (PG+AF+BU)

pada SDIT Ummul Quro. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan mulaibulan Juli

sampai Nopember 2014.

Cara Pengambilan Contoh

Populasi penelitian adalah anak laki-laki dan perempuan usia 10–13 tahun

yang tinggal di Kota Bogor, sedangkan populasi terjangkau adalah anak-anak

yang tercatat berstatus gizi lebih di SDIT terpilih serta memiliki asupan serat

kurang dari 80% AKG. Pemilihan contoh dilakukan secara purposif berdasarkan

persyaratankriteria inklusi, serta kesediaan dari siswa dan orangtua siswa. Kriteria

inklusi responden adalah status gizi obes, sosial ekonomi orang tua menengah ke

atas, tidak menderita penyakit apapun, tidak sedang mengikuti kegiatan serupa,

tidak mengonsumsi suplemen atau obat untuk menurunkan berat badan, dan tidak

sedang menjalani diet penurunan berat badan.

Perhitungan jumlah contoh dilakukan dengan menggunakan rumus

Sastroasmoro dan Ismael (2008) dengan α 5% (Zα=1,960), β 80% (Zβ=0,842),

standar deviasi (Sd) IMT berdasarkan penelitian Schaefer et al. (2011) sebesar

0,34 dan selisih rata-rata (∆) IMT yang diinginkan yaitu 0,27; dengan demikian

perhitungan jumlah contoh adalah sebagai berikut:

n>=
2 Sd2(Zα+Zβ)2

∆2

n>=
2 (0,11)2(1960+0,842)2

1,22

n>=
2 Sd2(Zα+Zβ)2

∆2

n>=25

Dengan antisipasi kemungkinan adanya drop out, jumlah contoh ditambah

15%, dengan demikian ditetapkan jumlah contoh minimum sebesar 30 untuk

setiap kelompok perlakuan.Jumlah contoh terseleksi pada SDIT Aliya 40 siswa,

SDIT Insan Kamil 32 siswa, dan SDIT Ummul Quro 35 siswa, sehingga jumlah

contoh keseluruhan 107 siswa.
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Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik sosial ekonomi, pola

konsumsi pangan, berat badan dan tinggi badan,pengetahuan gizi, dan aktifitas

fisik. Data sekunder berupa data profil wilayah Kota Bogor.

Data karakteristik anak dan keluarga (besar keluarga, pendidikan dan

pendapatan orangtua, uang saku), data konsumsi pangan, pengetahuan gizi, dan

aktifitas fisik dikumpulkan melalui wawancara pada anak dan ibu

siswamenggunakan kuesioner terstruktur. Data konsumsi pangan diukur dengan

menggunakan metode food recall 2x24 jam,sedangkan kebiasaan konsumsi

pangan diukur dengan menggunakan food frequencies questionnaire (FFQ)

selama 1 minggu terakhir.Data status gizi dikumpulkan dengan pemeriksaan

antropometri yang meliputi berat badan dantinggi badan. Data aktivitas fisik

dikumpulkan dengan mewawancarai siswa menggunakan kuesioner yang berisi

kegiatan selama 1x24 jam lalu, meliputi jenis dan lama aktivitas fisik pada hari

sekolah dan hari libur.

Pengumpulan data dilakukan pada saat sebelum intervensi, saat intervensi

berlangsung 1 bulan, dan saat sesudah intervensi selama 2 bulan berakhir. Selain

itu, juga dikumpulkan data pengetahuan gizi sebelum dan setelah intervensi setiap

aspek materi.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data meliputi data karakteristik subjek, keadaan sosial ekonomi

keluarga, konsumsi pangan, kebiasaan makan, status gizi, dan riwayat kesehatan.

dimulai dengan pengecekan kelengkapan data disetiap kuesioner, entri, verifikasi

dan cleaning data, serta coding. Seluruh data yang telah dikumpulkan diolah

menggunakan software Microsoft office excel 2007 dan analisis dengan Statistical

Program for Sosial Sciences (SPSS) versi 16.0 for Windows.

Karakteristik sosial ekonomi keluarga dalam penelitian ini meliputi

pendidikan orang tua, pekerjaan orangtua, pendapatan orang tua, dan besar

keluarga. Pekerjaan orangtua dikategorikan menjadi PNS/POLRI, swasta,

petani/buruh tani, wiraswasta, ibu rumah tangga (untuk pekerjaan ibu), dan

lainnya. Pendapatan orangtua dikategorikan menjadi < 1; 1–1,9; 2–3,9; 4–6; dan
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> 6 juta. Pendidikan dikategorikan menjadi SD/SMP, SMA, S1 dan S2/S3. Data

besar keluarga dikategorikan berdasarkan ketentuan BKKBN (1998) yaitu dibagi

menjadi tiga kategori yang terdiri dari keluarga kecil (≤ 4 orang), keluarga sedang

(5–6 orang), dan keluarga besar (≥ 7 orang).

Data pengetahuan gizi terdiri dari 20 pertanyaan pilihan berganda (multiple

choice test). Setiap jawaban yang benar diberi nilai 1, jawaban nilai yang salah

diberi nilai 0 sehingga nilai maksimum dan minimum yang dapat diperoleh adalah

20 dan 0 dan kemudian dikonversi menjadi 100 dan 0. Selanjutnya pengetahuan

masing-masing dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kurang (persentase

jawaban benar <60%), sedang (persentase jawaban benar 60–80%), dan baik

(persentase jawaban >80%) (Khomsan 2000).

Pengukuran tingkat aktivitas fisik dilakukan berdasarkan FAO/WHO/UNU

(2001) dengan rumus sebagai berikut:

PAL=
∑ (PAR×alokasi waktu tiap aktivitas)

24 jam

Keterangan:

PAL = Physical Activity Level (Tingkat aktivitas fisik)

PAR = Physical Activity Ratio (jumlah energi yang dikeluarkan untukjenis aktivitas per

satuan waktu tertentu)

Nilai Physical Activity Ratio (PAR) setiap jenis aktivitas fisik berbeda.

Tingkat aktivitas dikategorikan menjadi tiga tingkatan yang mengacu pada

WHO/FAO/UNU (2001), yaitu aktivitas ringan (1,40 ≤ PAL≤ 1,69), aktivitas

sedang (1,70 ≤ PAL ≤ 1.99), dan aktivitas berat (2,00 ≤ PAL ≤ 2,39).

Status gizi siswa dalam penelitian ini seluruhnya tergolong obes sesuai

dengan sasaran penelitian. Status gizi orangtuanya secara antropometri (berat

badan dan tinggi badan), dihitung dengan indikator IMT/U yang dikategorikan

sebagai sangat kurus (Z-score<–3), kurus (Z-score<–2 SD), normal (–2 SD < Z–

score <+1 SD), overweight (Z–score >+1SD), obese (Z–score >+2SD), dan severe

obese (Z–score >+3SD).

Data diolah dan dianalisis secara deskriptif (mean dan standar deviasi) dan

inferensia (uji Kruskal Wallis, paired sample t-test,one-way ANOVA)
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menggunakan perangkat program komputer Microsoft excel 2013 dan software

SPSS versi 20. Untuk menganalisis perbedaan antar kelompok perlakuan berupa

data kategorik (jenis kelamin) digunakan uji Kruskal Wallis. Untuk menganalisis

perbedaan peningkatan pengetahuan gizi, status gizi baseline dan endline dalam

satu kelompok perlakuan digunakan uji paired sample t-test. Sementara itu, one-

way ANOVA digunakan untuk menganalisis perbedaan skor usia siswa, lama

pendidikan orang tua, status gizi orang tua, pengetahuan gizi siswa dan status gizi

siswa. Jika hasil one-way ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan

(p <0,05), maka akan dilakukan uji lanjut dengan analisis tes post hoc Tukey.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam laporan ini disajikan hasil penelitian selama intervensi 1 bulan.

Selanjutnya penyajian data dianalisis untuk membedakan data ketiga kelompok

sekolah yang memperoleh perlakuan berbeda.

Karakteristik Siswa

Karakteristik contoh siswa SD (selanjutnya disebut siswa) dianalisis

berdasarkan jenis kelamin dan usia. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada ketiga

kelompok, jumlah siswa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hasil ini

sejalan dengan data Riset Kesehatan Dasar (2010) bahwa kejadian gizi lebih pada

anak-anak usia sekolah dasar lebih banyak pada anak laki-laki (10,7%) daripada

perempuan (7,7%). Data Kemenkes (2007) juga menunjukkan bahwa prevalensi

obesitas pada anak usia 6−12 tahun di Bogor lebih besar pada anak laki-laki

(15,4%) daripada perempuan (8,6%).

Dilihat dari usia anak, sebaran anak pada ketiga sekolah hampir sama,

sesuai dengan sasaran penelitian bahwa subyek berada di kelas 4 dan 5 yang

berusia antara 10–12 tahun, kecuali pada kelompok A ada yang lebih muda, dan

pada kelompok C dijumpai siswa yang lebih tua, 13 tahun. Menurut Santrock

(2007), anak pada rentang usia 7–12 tahun atau usia sekolah dasar berada pada

tahap concrete operational yaitu anak mampu berpikir secara logika,

mengklasifikasikan objek sesuai jenisnya, menyusun sesuatu, memahami maksud

orang lain, dan mampu menyimpulkan.
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Tabel 1 Sebaran siswa berdasarkan jenis kelamin dan usia

Variabel
Kelompok A

PG+AF
Kelompok B

PG+BU
Kelompok C
PG+AF+BU p

n % n % n %
Jenis Kelamin

Laki-laki 23 57,5 20 62,5 25 71,4 1,000
Perempuan 17 42,5 12 37,5 10 28,6

Usia (tahun)
<10 2 5,0 0 0,0 0 0 0,085
10 18 45,0 11 34,4 20 57,1
11 19 47,0 14 43,8 12 34,3
12 1 2,5 7 21,9 0 0
≥13 0 0 0 0,0 3 8,6

Total 40 100 32 100 35 100
Rata-rata± SD 10,5±0,6 10,9±0,8 10,6±0,9
Min 9 10 10
Max 12 12 13

Karakteristik Orangtua

Tingkat pendidikan ayah lebih tinggi daripada ibu pada semua kelompok

(Tabel 2). Sebagian besar ayah berpendidikan PT (S1 dan S2/S3), sedangkan ibu

umumnya berpendidikan Sarjana. Siswa dengan pendidikan ayah dan ibu yang

lebih tinggi memiliki kemampuan finansial dan akademik yang lebih baik serta

secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola konsumsi siswa (Padmiari dan

Hadi 2001).

Tabel 2 Sebaran siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua

Tingkat Pendidikan
Kelompok A

PG+AF
Kelompok B

PG+BU
Kelompok C
PG+BU+AF

n % n % n %
Pendidikan Ayah
SD dan SMP 1 2,5 0 0,0 0 0,0
SMA 4 10,0 3 9,4 0 0,0
D3/S1 23 57,5 21 65,6 9 25,7
S2/S3 12 30,0 8 25,0 26 74,3
Total 40 100,0 32 100,0 35 100,0
p 0,526
Pendidikan Ibu
SD dan SMP 1 2,5 0 0,0 1 2,9
SMA 8 20,0 9 28,1 7 20,0
D3/S1 25 62,5 21 65,6 25 71,4
S2/S3 6 15,0 2 6,3 2 5,7
Total 40 100,0 32 100,0 35 100,0
p 0,484
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Status Gizi Orangtua

Obesitas pada anak disebabkan oleh beberapa hal baik penyebab langsung

maupun tidak langsung. Kejadian obesitas pada anak dapat dipengaruhi oleh

lingkungan rumah, faktor sosial ekonomi serta parental obesity (Brown et al.

2011). Berdasarkan Tabel 3 rata-rata IMT ayah pada semua kelompok tergolong

obes yaitu sebesar 26,8±3,5; 27,7±3,0; dan 27,3±2,5. Sebagian besar (50–74%)

status gizi ayah tergolong obes 1 pada semua kelompok. Pada ketiga kelompok

rata-rata IMT ibu 25,9–28,3. Seperti halnya ayah. sebagian besar ibu termasuk

pada kategori status gizi obes 1.

Berdasarkanteori Brown (2011) bahwa status gizi obes pada anak

dipengaruhi oleh obesitas pada orang tua. Kejadian obesitas pada anak

berhubungan signifikan dengan riwayat obesitas pada orangtua (Chaput et al.

2006). Menurut Effendi (2003) bahwa orang tua yang gemuk memiliki

kemungkinan 66–80% anaknya obesitas.

Tabel 3 Sebaran siswa berdasarkan status gizi orang tua (IMT)

Status gizi Orang tua
Kelompok A Kelompok B Kelompok C

n % n % n %
Ayah

Sangat Kurus 0 0,0 0 0 0 0
Kurus 4 10,0 4 12,5 2 5,7
Normal 0 0,0 0 0 0 0
Overweight 10 25,0 2 6,3 4 11,4
Obese 1 20 50,0 19 59,4 26 74,3
Obese 2 6 15,0 7 21,9 3 8,6

Total 40 100 32 100 35 100
Rata-rata 26,82±3,51 27,73±2,95 27,34±2,53
Ibu

SangatKurus 0 0 0 0 0 0

Kurus 9 22,5 1 3,13 2 5,71

Normal 0 0 0 0 0 0

Overweigth 0 0 0 0 0 0

Obese 1 27 67,5 23 71,9 24 68,6

Obese 2 4 10 8 25 9 25,71

Total 40 100 32 100 35 100
Rata-rata 25,90±3,34 28,25±2,52 27,83±3,37

Pengetahuan Gizi Siswa

Tingkat pengetahuan gizi siswa berpengaruh terhadap sikap dan praktik

dalam memilih makanan dan selanjutnya berpengaruh pada status gizinya. Tabel 4
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menunjukkan sebaran siswa berdasarkan tingkat pengetahuan gizi pada ketiga

kelompok.

Tabel 4 Sebaran siswa berdasarkan tingkat pengetahuan gizi

Tingkat Pengetahuan
Kelompok A Kelompok B Kelompok C

pn % n % n %
Rendah (<60%) 13 32,5 9 28,1 3 8,6 0,763
Sedang (60-80%) 15 37,5 14 43,8 22 62,9
Baik (>80%) 12 30 9 28,1 10 28,6
Total 40 100 32 100 35 100
Rata-rata 67,6±15,2 68,1±15,3 70,0±12,7
Min 50 40 35
Max 100 90 95

Pada awal penelitian sebelum intervensi pendidikan gizi, rata-rata tingkat

pengetahuan gizi siswa pada setiap kelompok sekolah tergolong sedang, dengan

nilai 68–70 yang tidak berbeda nyata secara uji statistik one-way Anova (p>0,05).

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Zulaika (2011) bahwa tingkat

pengetahuan gizi siswa obes berada pada tingkat sedang. Terjadinya obesitas pada

siswa dapat disebabkan dengan pengetahuan gizinya yang belum mencapai baik,

berpengaruh pada pemilihan makanan terutama jajanan yang dikonsumsi tinggi

lemak dan rendah serat. Hasil penelitian (Rosa 2011) juga menyebutkan bahwa

sebagian besar tingkat pengetahuan gizi dan keamanan pangan siswa SD

tergolong sedang.

Dengan analisis lebih mendalam dapat diketahui aspek-aspek materi apa

yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Tabel 5 menunjukkan sebaran siswa

yang menjawab benar setiap pertanyaan pengetahuan gizi yang diberikan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa butir pertanyaan tentang

makanan, gizi, dan aktifitas fisik serta olahraga kaitannya dengan kesehatan, yang

tidak cukup baik dipahami oleh siswa SD pada ketiga kelompok. Beberapa butir

pertanyaan tersebut adalah tentang makanan sebagai sumber energi utama, sumber

karbohidrat, dan sumber serat. Pertanyaan tentang fungsi zat gizi untuk

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh hanya sekitar 22–40% siswa yang

menjawab benar, Selanjutnya pertanyaan tentang pencegahan kegemukan, dan

aktifitas fisik yang belum diketahui dengan cukup baik.
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Beberapa aspek yang sudah merupakan kegiatan siswa sehari-hari misalnya

tentang olahraga, meliputi tujuan dan jenis olahraga, diketahui oleh lebih dari

90% siswa, namun seberapa sering dan lama olahraga perlu dilakukan, belum

banyak siswa yang mengetahui.

Tabel 5 Sebaran siswa berdasarkan jawaban yang benar dari pertanyaan tentang
pengetahuan gizi

Pertanyaan
Jumlah Siswa Menjawab Benar

Kelp A Kelp B Kelp C
n % n % n %

Pengertian makanan sehat 37 92,5 31 96,9 33 94,3
Manfaat makanan bagi tubuh 25 62,5 18 56,3 32 94,1
Sumber energi utama 21 52,5 16 50,0 21 60,0
Zat gizi utk pertumbuhan dan pemeliharaan 16 40,0 7 21,9 9 25,7
Makanan sumber karbohidrat 25 62,5 23 71,9 19 54,3
Makanan sumber vitamin dan mineral 31 77,5 27 84,4 28 80,0
Makanan sumber serat 18 45,0 18 56,3 19 54,3
Manfaat lemak bagi tubuh 25 62,5 24 75,0 25 71,4
Penyebab kegemukan pada anak 37 92,5 27 84,4 33 94,3
Kandungan zat gizi pada fast food 32 80,0 23 71,9 24 68,6
Penyebab terjadinya kegemukan 32 80,0 27 84,4 23 65,7
Akibat kegemukan terhadap kesehatan 22 55,0 25 78,1 28 80,0
Cara menanggulangi kegemukan 21 52,5 14 43,8 17 48,6
Tujuan olahraga 36 90,0 30 93,8 35 100
Fungsi aktivitas fisik 25 62,5 17 53,1 31 88,6
Jenis aktivitas fisik yang baik 39 97,5 31 96,9 33 94,3
Jenis olahraga yang baik 39 97,5 31 96,9 32 91,4
Frekuensi olahraga yang baik dlm 1minggu 22 55,0 15 46,9 23 65,7
Waktu olahraga yang baik dalam 1minggu 16 40,0 11 34,4 16 45,7
Olahraga yang baik untuk kesehatan 24 60,0 21 65,6 12 34,3

Diharapkan adanya intervensi pendidikan gizi mengenai makanan dan gizi

seimbang khususnya untuk pengontrolan berat badan, akan berdampak positif

untuk perubahan perilaku siswa. Tabel 6 menyajikan rata-rata nilai pengetahuan

gizi sebelum dan setelah intervensi setiap topik materi.

Sebelum diberikan penyuluhan tentang gizi, topik tentang Pedoman Gizi

Seimbang (PGS) dan whole grain paling kurang dimengerti oleh siswa, di antara

ke-delapan materi, Hanya sebesar 50–70% siswa yang dapat menjawab benar

materi tersebut. Materi tentang sarapan dan Peranan Gizi diketahui dengan baik

oleh sebagian besar siswa. Setelah menerima penyuluhan gizi, secara keseluruhan

terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 14,0–21,4%.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

418

Tabel 6 Nilai pengetahuan gizi siswa per aspek materi sebelum dan sesudah intervensi

Materi
Kelompk A

PG+AF
Kelompok B

PG+BU
Kelompok C
PG+BU+AF

Seb Set Delta Seb Set Delta Seb Set Delta
Peranan Gizi 80 90 10 80 90 10 80 80 0
Fast Food 70 80 10 70 90 20 70 80 10
Sayur dan
Buah

70 90 20 70 80 10 70 80 10

Makamam
Bekal

70 80 10 80 90 10 80 90 10

Whole grain 70 80 10 50 80 30 50 80 30
Camilan 70 80 10 80 90 10 90 90 0
Sarapan 80 80 0 80 90 10 90 100 10
PGS 60 70 10 50 70 20 60 80 20
Total 71,3 81,3 10,0 70,0 85,0 15,0 73,8 85,0 11,3
% peningkatan 14,0 21,4 15,3

Status Gizi Siswa

Pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan dilakukan pada

sebelum, selama dan setelah intervensi dilakukan. Tabel 7 menyajikan data rata-

rata berat badan siswa di ketiga kelompok sebelum dan 1 bulan setelah intervensi.

Tabel 7 Rata-rata berat badan siswa sebelum dan 1 bulan setelah intervensi (kg)

Kelompok A Kelompok B Kelompok C
Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Rata-rata 56,2±7,4 55,5±7,5 58,5±9,5 59,1±9,6 54,2±8,0 53,8±7,0
Min 44,0 43,5 43,5 40,0 38,0 38,1
Max 70,5 70,5 88,7 88,0 70,0 68,2
Delta 0,69 –0,54 0,43
P 0,001 0,530 0,053

Siswa sebagai contoh penelitian ini adalah anak obes. Berat badan siswa

sebelum intervensi di ketiga kelompok sekolah berada pada kisaran paling rendah

38,0 kg di kelompok B, sampai yang paling tinggi 88,7 kg di SD yang sama.

Setelah intervensi aktivitas fisik selama 1 bulan, terdapat penurunan berat badan

pada 2 kelompok sebesar 0,69 kg dan 0,43 kg, namun bahkan terdapat

peningkatan berat badan rata-rata sebesar 0,54 kg pada SD kelompok yang tidak

menerima intervensi aktivitas fisik. Hasil uji statistik paired t test, terdapat

penurunan BB ini signifikan (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi

aktivitas fisik saja selama 30 menit, 3 kali seminggu berpengaruh positif terhadap

berat badan siswa. Pada kelompok C yang menerima intervensi aktivitas fisik dan
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pemberian buah sebagai sumber serat, juga ada penurunan berat badan, walaupun

secara uji statistik tidak signifikan.

Status gizi yang diukur berdasarkan IMT/U menunjukkan bahwa status gizi

siswa sebagai contoh penelirian ini seluruhnya obes, dengan rata-rata z–score

sebelum intervensi berturut-turut 5,44; 5,78 dan 5,52 pada kelompok A, B dan C

(Tabel 8).

Tabel 8 Sebaran siswa berdasarkan nilai z-score sebelum dan 1 bulan setelah intervensi

Nilai z-score
Kelompok A Kelompok B Kelompok C

Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah
Rata-rata 5,44 5,08 5,78 5,77 5,52 5,30
Standar Deviasi 1,41 1,38 1,73 1,91 1,52 1,39
p 0,094

Setelah intervensi aktivitas fisik selama 1 bulan, terdapat penurunan nilai

z–score sebesar 0,36 kelompok A dan 0,22 kelompok C, sedangkan pada

kelompok B yang tidak menerima intervensi aktivitas fisik terdapat penurunan

nilai z–score sebesar 0,01. Pada kelompok B tersebut terjadi peningkatan berat

badan namun nilai z-score sedikit meningkat, bisa dijelaskan terdapat juga

peningkatan tinggi badan pada beberapa siswa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian intervensi pendidikan gizi, pemberian buah sebagai pangan

sumber serat, dan aktifitas fisik kepada 3 kelompok siswa SDIT dengan

pengamatan selama 1 bulan menunjukkan bahwa intervensi aktifitas fisik selama

30 menit, 3 kali seminggu berdampak paling besar dalam penurunan berat badan

siswa gizi lebih. Selama intervensi 1 bulan, status gizi siswa obes dengan

perlakuan Pendidikan Gizi dan Aktivitas Fisik, berdampak menurunkan berat

badan 0,69 kg, paling banyak dibanding perlakuan Pendidikan Gizi, Aktivitas

Fisik dan Pemberian Buah (0,43 kg), dan perlakuan Pendidikan Gizi serta

Pemberian Buah, yang berat badannya makin meningkat sebesar 0,54 kg.

Intervensi Pendidikan Gizi dapat meningkatkan pengetahuan gizi siswa sebesar

14–21%; namun belum bisa dianalisis dampaknya terhadap perubahan perilaku

konsumsi.
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ABSTRAK

Penelitian berasal dari Pusat Pengembangan Suber Daya Manusia (P2SDM), Pusat Kajian
Kewirausahaan dan Incube, LPPM IPB, dimana road map penelitian bertemu pada
tataran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar dapat memberikan nilai tambah
ekonomi dan sosial yang lebih besar. Penelitian bertujuan untuk: (1) Menelusuri peta
sosial permasalahan Posdaya, (2) Mengetahui gambaran pola sinergitas antar institusi dan
kemitraan Posdaya, (3) Mengetahui modal sosial dan jiwa kewirausahaan digunakan
dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat melalui Posdaya, serta (4) Menyusun
tipologi pengembangan modal sosial dan kewirausahaan di lingkungan Posdaya.
Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei hingga November 2014 di Kabupaten Bogor,
Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Sukabumi dengan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer menggunakan
wawancara terstruktur kepada 30 Posdaya, pengamatan dan diskusi kelompok terfokus.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengembangan modal sosial dan kewirausahaan
menghadapi berbagai permasalahan di antaranya kondisi SDM, program yang
direncanakan dan pendampingan, (2) Unsur-unsur pembentuk modal sosial dan
kewirausahaan yang terbangun di Posdaya di antaranya adalah partisipasi dalam
komunitas, kepercayaan (trust), kegotongroyongan dan keswadayaan, (3) Peningkatan
kinerja Posdaya dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan apabila modal sosial
dan kewirausahaan berkembang dengan baik, (4) Berperannya perguruan tinggi,
pemerintah daerah, serta swasta dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan dana
dapat menunjang keberlangsungan kegiatan Posdaya.

Kata kunci: Kewirausahaan sosial, modal sosial, pemberdayaan, pengentasan kemiski-
nan, tipologi.

ABSTRACT

This research comes from Human Resource Development Centre (P2SDM) and
Entrepreneurship Research Center and Incube, LPPM, the road map research at the level
of the management and utilization of resources in order to deliver economic and social
added value greater. The aims of this study are: (1) Browse maps Posdaya social issues,
(2) Knowing the synergy of description pattern between institutions and partnerships
Posdaya, (3) Knowing how social capital and entrepreneurial spirit is used in the
processes of community empowerment through Posdaya, and (4 ) Develop typologies of
social capital and entrepreneurial development in a community environment Posdaya.
The experiment was conducted from May to November 2014 at 30 Posdaya in Bogor and
Cianjur. This study using qualitative and quantitative approaches. The data used include
primary and secondary data. Primary data collection techniques using a structured
interview, and FGD. The results showed that (1) the development of social capital and
entrepreneurship face many problems including human condition, planned and mentoring
programs, (2) elements of social capital and entrepreneurship awakened in posdaya are
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community of participation, confidence, mutual cooperation, and self-reliance, (3) consti-
tuent elements of social capital and entrepreneurship were participating in the
community, confidence (trust), mutual cooperation and self-reliance, (4) role of
universities, local government, and the private sector in providing training, mentoring,
and funding to support the sustainability of the Posdaya activities.

Keywords: Empowerment, poverty alleviation, social capital, social entrepreneurship,
typologies.

PENDAHULUAN

Penelitian tahun pertama belum mengungkap bagaimana modal sosial dan

kewirausahaan diupayakan untuk didorong dalam kerangka pemberdayaan

masyarakat melalui forum Posdaya (Saleh, 2014). Penelitian tahun pertama pun

belum mengungkapkan bagaimana derajat modal sosial dan kewirausahaan pada

setiap Posdaya dan bagaimana setiap Posdaya menggunakan dan mengembangkan

modal sosial di masyarakat bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan

pertimbangan dan evaluasi terhadap penelitian tahun pertama tersebut, maka

rumusan pertanyaan penelitian tahun kedua mencoba menganalisis karakteristik

Posdaya seperti apakah yang memiliki modal sosial yang tinggi, dan bagaimana

modal sosial yang dimiliki oleh setiap Posdaya didorong dan dikembangkan

dalam komunitas.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan warga untuk

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan bersama bagi warga.

Proses pemberdayaan akan berjalan efektif jika dilaksanakan secara institusional

atau melalui sebuah organisasi. Posdaya adalah sebuah organisasi pemberdayaan

yang dibentuk dari bawah. Melalui lembaga tersebut peluang-peluang usaha

ekonomi dikembangkan, permasalahan di bidang kesehatan lingkungan, dan

kesehatan ibu dan anak, permasalahan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia

dini (PAUD) serta permasalahan-permasalahan lingkungan mikro baik di tingkat

rumah tangga maupun komunitas dapat lebih mudah dibahas, direncanakan dan

diupayakan solusinya.

Sampai saat ini belum terukur secara pasti bagaimana P2SDM dengan

berbagai pendekatannya melalui Posdaya telah mampu meningkatkan dan

mengembangkan modal sosial komunitas dan jiwa kewirausahaan dalam
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masyarakat. Padahal tanpa adanya dukungan modal sosial dan jiwa kewirausahaan

ekonomi dan kewirausahaan sosial, Posdaya akan sulit mewujudkan masyarakat

yang berkualitas. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah

Posdaya mampu mengembangkan modal sosial, dan mendorong munculnya jiwa

kewirausahaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dan menggunakannya untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui empat pilar programnya, yaitu

ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Tujuan penelitian diarahkan untuk: 1) Menganalisis faktor-faktor apakah

yang memungkinkan Posdaya dapat tumbuh dan berkembang secara cepat dalam

komunitas, 2) Menganalisis proses dan pola-pola sinergitas antar program dengan

Posdaya, 3) Menganalisis modal sosial dan jiwa kewirausahaan didorong,

diperkuat dan digunakan dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat melalui

Posdaya, dan 4) Menganalisis tipologi pengembangan modal sosial dan

kewirausahaan sosial di lingkungan komunitas Posdaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari bulan Mei hingga

November 2014 di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan

Sukabumi dengan jumlah responden sebanyak 30 Posdaya dan masing-masing

Posdaya diwakili oleh lima orang pengurus inti. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk

menelusuri proses-proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga Posdaya dan

merekonstruksi nilai-nilai baru yang ditanamkan kepada kelompok atau yang

dikembangkan dalam kelompok. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk

menunjukkan derajat pengaruh antar peubah modal sosial dan kewirausahaan serta

faktor-faktor yang mendasarinya.

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

berupa faktor-faktor yang berkembang, proses-proses dan pola-pola sinergitas di

Posdaya; data mengenai modal sosial, kewirausahaan, keaktivan, dan kinerja

Posdaya. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam

berkuesioner (wawancara terstruktur), pengamatan, dan diskusi kelompok
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terfokus (FGD). Data sekunder merupakan dokumen atau data yang diperoleh dari

laporan studi, kantor desa, instansi pemerintahan yang terkait, serta dokumen lain

yang relevan seperti data dari BPS, buku, jurnal, atau dari internet yang memuat

teori atau hasil penelitian yang terkait dengan kajian. Analisis yang digunakan

adalah analisis statistik deskriptif, berupa frekuensi, persentase, median, rataan

skor, dan analisis statistik inferensial, berupa analisis regresi berganda dan rank

Spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Posdaya

Proses pembentukan Posdaya pada lokasi penelitian diinisiasi oleh pihak-

pihak terkait yang berperan penting dalam pengembangan modal sosial dan

kewirausahaan. Masing-masing pembentukan Posdaya pada lokasi penelitian

memiliki keunikan tersendiri tergantung pihak dan masyarakat yang terlibat dalam

pembentukan Posdaya.

Pembentukan Posdaya di Kota Bogor merupakan gambaran dari inisiasi

pembentukan Posdaya oleh perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Awalnya

Posdaya di Kota Bogor merupakan hasil dari kerja sama IPB dengan yayasan

Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri). Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor

Barat merupakan model pertama Posdaya di Kota Bogor pada tahun 2007.

Pembentukan Posdaya dilakukan melalui mini lokakarya yang dihadiri oleh tokoh

masyarakat, tokoh agama, kelompok kerja, karang taruna, kepala sekolah SMA,

lurah, dan warga masyarakat.

Pada tahun 2007, inisiasi pembentukan Posdaya di Kabupaten Bogor

dilakukan oleh perguruan tinggi dan Yayasan Damandiri. Model Posdaya

Kabupaten Bogor ditumbuhkan di Desa Giri Mulya dengan focal point SMA

Pandu Madania dan Posdaya Desa Benteng dengan focal point SMA Negeri 1

Ciampea. Pembentukan Posdaya yang diinisiasi oleh IPB melalui program lingkar

kampus terdapat di Kecamatan Dramaga dan Ciampea.

Dukungan dalam pengembangan Posdaya juga diberikan oleh Pemerintah

Kabupaten Bogor melalui Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan
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dan Kehutanan (BP4K) melakukan penguatan Posdaya di bidang ekonomi melalui

penumbuhan dan penguatan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Selain

IPB dan pemerintah daerah, pihak swasta juga memberikan kontribusi yang sangat

berarti bagi pembentukan Posdaya. Hal ini terlihat dari peran PT. Akzonobel Car

Refinisher Indonesia melakukan kegiatan pembentukan Posdaya di Desa

Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sedangkan PT. Holcim

Narogong melakukan pembentukan dan pengembangan di lima desa di

Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Pembentukan Posdaya An-Nuur di Desa Galudra, Kecamatan Cugenang,

Kabupaten Cianjur diawali dengan sosialisasi kepada SMA Terpadu Al-Mashum

Mardiyah Cianjur yang dilanjutkan sosialisasi ke kepala desa, ketua LPM, aparat

desa dan para tokoh masyarakat setempat. Posdaya An-Nuur dengan focal point

SMA Terpadu Al-Mashum Mardiyah Cianjur. SMA tersebut merupakan binaan

Yayasan Dana Sejahtera Mandiri melalui P2SDM LPPM IPB. Kegiatan pengisian

Posdaya dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait seperti

SMA Terpadu Al-Mashum Mardiyah, SMK perawat, yayasan setempat dan

kegiatan usaha masyarakat.

Pada tahun 2009, inisiasi pembentukan Posdaya di Kecamatan Cisolok,

Kabupaten Sukabumi dilakukan melalui program KKP IPB tematik Posdaya. Di

Kecamatan Cisolok telah terbentuk lima Posdaya inisiasi program KKP tematik

posdaya. Pengisian Posdaya yang dilakukan oleh IPB dengan mengadakan

pelatihan dan pendampingan. Program yang telah dilaksanakan oleh IPB di

antaranya pelatihan pembekalan kader Posdaya, pelatihan ekonomi produktif dan

pendampingan oleh mahasiswa tingkat akhir IPB.

Permasalahan Posdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial

Pengembangan kewirausahaan sosial melalui Posdaya menghadapi berbagai

permasalahan di antaranya:

1. Kondisi SDM

Menyatukan masyarakat, mengajak bekerjasama dan peduli adalah sebuah

upaya yang cukup berat. Masyarakat terkontaminasi dengan pola hidup instan,

dan konsumtif, sehingga sulit untuk diarahkan pada program sosial. Kecende-
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rungan menipisnya kepedulian sosial yang barangkali merupakan dampak dari

kesibukan bekerja di dunia industri dengan jam kerja yang tinggi.

Kurangnya motivasi dalam pengembangan masyarakat dan sulitnya

mengajak kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat antar sesama warga

menjadi penyebab stagnannya aktivitas Posdaya, sebagian di antaranya berhenti

sama sekali dalam mengembangkan kegiatan Posdaya, kurangnya kemampuan

dan pengetahuan dalam berorganisasi juga menjadi salah satu penyebab kurang

berkembangnya Posdaya.

2. Program yang direncanakan

Pemberdayaan masyarakat tidak lagi sesuai dengan memakai pola proyek.

Kegiatan dilakukan dalam tahun anggaran tertentu saja, tetapi tidak berlanjut

programnya di tahun berikutnya. Posdaya meliputi delapan fungsi keluarga namun

kecenderungan pemda hanya mendukung bidang ekonomi saja. Secara umum

perhatian dan dukungan pemda terhadap Posdaya masih kecil. Selain itu, program

pemerintah yang ada sebagian besar cenderung berpola memberi, bukan

memberdayakan, sehingga masyarakat terdorong untuk berperilaku meminta dan

menunggu, tidak berinisiatif.

3. Pendampingan

Posdaya memerlukan tenaga pendamping sebagai tempat konsultasi dan

pemberi semangat serta membantu dalam membuka jaringan ke luar Posdaya.

Posdaya memerlukan tenaga pendamping sebagai mitra dalam menggerakkan

masyarakat, penggalian ide, dan sebagai teman berdiskusi untuk bertukar

pendapat serta sekaligus menjadi sumber informasi dan inovasi pengembangan

Posdaya, namun karena keterbatasan sumber pendanaan untuk memfasilitasi

tenaga pendamping maka Posdaya cenderung lamban pergerakannya.

Unsur-Unsur Modal Sosial dan Kewirausahaan

Modal sosial mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hubungan antar

manusia. Ife (2002:35) mengatakan bahwa “modal sosial dapat dilihat sebagai

‘perekat’ yang menyatukan masyarakat, hubungan-hubungan antar manusia, orang

melakukan apa yang dilakukannya terhadap sesamanya karena ada kewajiban

sosial, timbal balik, solidaritas sosial dan komunitas”. Modal sosial di sini dapat
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dimaknai sebagai mengarahkan orang untuk berbagai kekuatan (power sharing)

yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma kehidupan.

Unsur-unsur pembentuk modal sosial dan kewirausahaan yang terbangun di

Posdaya di antaranya;

1. Partisipasi dalam suatu jaringan

Kunci keberhasilan dalam membangun modal sosial di Posdaya adalah

keterlibatan dari sejumlah kader dalam mengikuti pertemuan bulanan maupun

triwulan. Kelompok maupun kader mempunyai kebebasan untuk bersikap,

berperilaku dan menentukan dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.

Pada saat seseorang meleburkan diri dalam jaringan sosial dan mensinergikan

kekuatannya maka secara langsung maupun tidak, ia telah menambahkan

kekuatan ke dalam jaringan tersebut.

2. Rasa Percaya (Trust)

Keyakinan pada diri seseorang atau sekelompok orang muncul dari kondisi

terus-menerus yang berlangsung secara alamiah ataupun buatan (dikondisikan).

Rasa percaya bisa diwariskan tetapi harus dipelihara dan dikembangkan karena

rasa percaya bukan merupakan suatu hal yang absolut. Hasbullah (2006:11)

mengatakan bahwa “rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk

mengambil risiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan

yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan

akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung”.

3. Kegotongroyongan

Kegiatan yang dilakukan secara kolektif adalah unsur penting dalam

pengembangan modal sosial dan kewirausahaan di Posdaya. Perilaku kegotong

royongan yang mulai memudar dapat dilestarikan kembali melalui kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan di Posdaya. Tindakan yang nyata dilakukan secara

kolektif oleh masyarakat di wilayah Posdaya terlihat dari kegiatan hari besar

keagamaan, nasional, serta kerja bakti di lingkungan Posdaya.

4. Keswadayaan

Tindakan yang proaktif dari masyarakat tidak hanya dari kontribusi kehadiran,

melainkan lebih berupa kontribusi nyata dalam berbagai bentuk. Tindakan
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proaktif dalam konteks modal sosial berorientasi pada memperkaya hubungan

kekerabatan, intensitas kekerabatan, serta mewujudkan tujuan dan harapan

bersama. Tindakan proaktif juga dapat diartikan sebagai upaya saling membagi

energi di antara anggota komunitas.

Peran Modal Sosial dan Kewirausahaan dalam Peningkatan Kinerja Posdaya

Peningkatan kinerja Posdaya dilihat pada keaktifan Posdaya dalam

meningkatkan partisipasi kader, kegiatan dan keterlibatan pengurus. Untuk

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi aktifnya Posdaya diukur melalui uji

regresi.

Tabel 1 Faktor-faktor modal sosial yang memengaruhi aktifnya posdaya

Indikator Modal Sosial Aktivitas Posdaya (b)
Keaktifan modal sosial dalam perilaku wirausaha 0,455**
Peran anggota tingkatkan modal sosial 0,467**
Kegiatan Posdaya 0,015
Banyaknya peserta dalam kegiatan Posdaya 0,229*
Banyaknya pengurus yang terlibat 0,001

Keterangan: *signifikan pada α = 0,05 **signifikan pada  α = 0,01 b =koefisien regresi

Berdasarkan hasil regresi berganda faktor-faktor modal sosial terhadap

keaktifan Posdaya didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,938 atau sebesar

93,8%, artinya bahwa keaktifan Posdaya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor

dalam model sebesar 93,8%, sedangkan sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi oleh

faktor lain di luar model. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang

secara signifikan memengaruhi keaktifan Posdaya. Peran modal sosial dalam

keaktifan Posdaya sangatlah penting dan memberikan pengaruh yang cukup besar

bagi keaktifan Posdaya. Meningkatkan jumlah anggota yang ikut dalam setiap

kegiatan Posdaya cukup penting agar anggota Posdaya merasakan akan

pentingnya wadah Posdaya dalam peningkatan keaktifan kegiatan yang ada di

masyarakat.

Selain itu, performan atau kinerja Posdaya juga dilihat dari pengaruh

kewirausahaan yang terjadi di masyarakat. Aktifnya Posdaya dipengaruhi oleh

faktor-faktor dalam kewirausahaan (Tabel 2).
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Tabel 2 Pengaruh faktor-faktor kewirausahaan terhadap aktifnya Posdaya

Indikator Kewirausahaan Aktivitas Posdaya (b)
Kepemilikan kewirausahaan oleh anggota Posdaya 0,235*
Pelatihan usaha dalam setahun 0,463**
Frekuensi pendampingan usaha 0,320*
Kepemilikan jaringan usaha 0,182*
Adanya keuangan mikro 0,811**

Keterangan: *signifikan pada α = 0,05 **signifikan pada  α = 0,01 b =koefisien regresi

Berdasarkan hasil regresi berganda faktor-faktor kewirausahaan terhadap

keaktifan Posdaya didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,862 atau sebesar

86,27%, artinya bahwa keaktifan Posdaya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor

dalam model sebesar 86,27%, sedangkan sisanya sebesar 13,73% dipengaruhi

oleh faktor-faktor lain di luar model. Keaktifan Posdaya dapat terus ditingkatkan,

apabila adanya pelatihan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, frekuensi

pendampingan usaha, memperluas kepemilikan jaringan usaha, serta tersedianya

lembaga keuangan mikro yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh

modal.

Modal Sosial dan Kewirausahaan Digunakan dalam Proses-proses Pember-
dayaan Masyarakat melalui Posdaya

Modal sosial dan kewirausahaan merupakan variabel yang dianggap dapat

meningkatkan kemampuan Posdaya dalam memberdayakan masyarakat. Elemen-

elemen yang menjadi dasar dalam modal sosial yaitu kepercayaan, kohesivitas,

alturisme, gotong royong, jaringan, dan kolaborasi sosial, memiliki pengaruh

besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme seperti

meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya

partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan

menurunnya tingkat kekerasan atau perselisihan antar warga komunitas. Menurut

Kyu Ha (2010) Modal sosial meliputi kohesi masyarakat, keterhubungan, timbal

balik, persekutuan dan aturan yang diterima secara umum. Ketika modal sosial

kekurangan modal, hasilnya adalah tingginya tingkat ketidakpercayaan

masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa modal sosial memiliki hubungan yang

positif terhadap keberdayaan Posdaya. Ini berarti bahwa semakin baik modal

sosial yang dimiliki oleh Posdaya, akan meningkatkan peran Posdaya dalam
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memberdayakan anggota dan masyarakat. Modal sosial Posdaya yang

dicerminkan melalui tiga elemen yaitu struktural, relasi, dan afektif dapat

mengembangkan kemampuan Posdaya untuk memberdayakan masyarakat. Secara

struktural modal sosial yang dimiliki oleh Posdaya adalah kemampuan anggota

Posdaya untuk tetap kompak dalam melaksanakan kegiatan pada setiap pilarnya.

Sedangkan modal sosial relasi dibangun dari kerjasama antar anggota Posdaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antar anggota Posdaya dalam

melaksanakan kegiatan program Posdaya sangat diutamakan. Adapun kerjasama

dengan warga pendatang yaitu yang berasal dari suku Minang, Batak, dan Jawa.

Zal et al. (2013) menyatakan bahwa modal sosial dapat membantu untuk

memberdayakan komunitas dalam bidang ekonomi.

Tabel 3 Koefisien korelasi antara modal sosial dan kewirausahaan dengan keberdayaan
Posdaya

Peubah Keberdayaan Posdaya (rs)
Modal sosial 0,142*
Kewirausahaan 0,294**

Keterangan:
*signifikan pada α = 0,05; **signifikan pada  α = 0,01; rs =koefisien korelasi rank Spearman

Sikap murah hati dan tenggang rasa merupakan perilaku masyarakat

komunitas pada ranah afektif yang berkaitan dengan modal sosial dalam

menjalankan kegiatan Posdaya. Sikap ini terus ditumbuh kembangkan melalui

kegiatan Posdaya, sehingga warga komunitas dapat terhindar dari sikap kecembu-

ruan sosial yang berakibat buruk pada Posdaya. Membangkitkan empati dari

masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan

bagian dari modal sosial di Posdaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Larsen et al.

(2004) bahwa modal sosial bisa menghasilkan tindakan kolektif, khususnya pada

masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki

hubungan positif dan sangat nyata dengan keberdayaan Posdaya. Hal ini berarti

bahwa semakin baik kewirausahaan sosial yang dimiliki oleh Posdaya, maka akan

meningkatkan peran Posdaya dalam memberdayakan kegiatan ekonomi anggota

dan masyarakat. Pendekatan kewirausahaan sosial dalam Posdaya menitik-

beratkan pada pemberdayaan untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial.
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Kewirausahaan sosial dalam Posdaya ditentukan oleh modal, tenaga kerja, bahan

baku, keterampilan, maupun teknologi.

Tipologi Pengembangan Modal Sosial dan Kewirausahaan

Mengembangkan modal sosial dan kewirausahaan melalui Posdaya,

memerlukan peran dari inisiator yang memiliki kepentingan untuk ikut ambil

bagian dalam memberdayakan masyarakat. Terdapatnya tiga aktor dalam

menginisiasi pengembangan modal sosial dan kewirausahaan melalui Posdaya

yaitu:

1. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yaitu IPB memberikan kontribusi untuk mengembangkan

modal sosial melalui Posdaya. Gambar 1 menunjukkan bahwa kontribusi yang

diberikan perguruan tinggi dalam hal ini IPB adalah pendampingan dan pelatihan

yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (P2SDM). Pendekatan yang dilakukan P2SDM ini diharapkan mampu

meningkatkan dan mengembangkan modal sosial komunitas dan jiwa kewira-

usahaan sosial dan ekonomi.

Gambar 1 Inisiator pengembangan modal sosial dan kewirausahaan melalui komunitas di
lingkungan Posdaya.

2. Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah

Gambar 1 memperlihatkan bahwa ada kerjasama antara Pprguruan tinggi

dan pemerintah daerah dalam mengembangkan modal sosial dan kewirausahaan

melalui Posdaya. Kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat di

wilayah Posdaya, serta adanya perhatian khusus kepada Posdaya untuk mening-

katkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Kota Bogor.

Peran pemerintah daerah Kota Bogor melalui Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) dan Kabupaten Bogor melalui
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BP4K dapat berupa pelatihan dan bantuan dana atau peralatan, sedangkan

Perguruan tinggi melalui P2SDM IPB memberikan pendampingan dan pelatihan.

Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan di masyarakat.

Adanya Posdaya merupakan jembatan bagi pemerintah daerah untuk mengimple-

mentasikan program pemberdayaan dan menyalurkan bantuan  untuk masyarakat.

Kerjasama pemerintah daerah dengan P2SDM IPB ini melalui kegiatan Posdaya

bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih berdaya dalam mengatasi

kemiskinan, dan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

3. Perguruan Tinggi dan Swasta

Kerjasama antara perguruan tinggi dan swasta dalam mengembangkan dan

memajukan kegiatan kemasyarakatan tercermin dari adanya kegiatan Posdaya.

Gambar 1 menunjukkan bahwa ada kerjasama antara pihak perguruan tinggi

dengan swasta dalam mengembangkan modal sosial dan kewirausahaan. Hal ini

dapat mendeskripsikan bahwa ada kepedulian dari pihak swasta melalui program

Corporate Social Responsibility (CSR) serta bekerjasama dengan P2SDM IPB

dalam mengembangkan dan memajukan kegiatan kemasyarakatan, tercermin dari

adanya kegiatan Posdaya. Branco (2007) menyatakan bahwa CSR bukan suatu

penghalang dalam kegiatan bisnis perusahaan, melainkan untuk mendatangkan

keuntungan dan manfaat bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang.

Pada umumnya pihak swasta memiliki program tertentu untuk pember-

dayaan masyarakat. Kontribusi yang diberikan oleh pihak swasta adalah

pendampingan dan bantuan dana maupun peralatan. Meskipun pihak swasta

belum memberikan pelatihan yang intens, maka di sinilah P2SDM IPB berperan

penting dalam mengembangkan SDM masyarakat di wilayah Posdaya melalui

pelatihan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian ialah: Pertama, permasalahan

yang terjadi dalam pengembangan kewirausahaan sosial adalah minimnya SDM

dari masyarakat di wilayah Posdaya yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan
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Posdaya. Diikuti dengan program yang direncanakan bertolak belakang dengan

kondisi lingkungan masyarakat di sekitar Posdaya. Penyebab lainnya adalah

pendampingan yang disebabkan keterbatasan sumber pendanaan untuk memfa-

silitasi tenaga pendamping. Kedua, faktor modal sosial yang dapat meningkatkan

keaktivan Posdaya ialah aktifnya modal sosial dan kewirausahaan, peran anggota

dalam meningkatkan modal sosial, banyaknya peserta dalam kegiatan Posdaya.

Faktor kewirausahaan yang berperan dalam meningkatkan kinerja Posdaya adalah

pelatihan usaha, frekuensi pendampingan, kepemilikan jaringan usaha, dan adanya

keuangan mikro. Ketiga, modal sosial dan kewirausahaan dapat meningkatkan

keberdayaan Posdaya, karena memiliki hubungan positif dalam mendukung

keberhasilan kegiatan yang ada di Posdaya. Keempat, tumbuh dan berkembangnya

Posdaya tidak terlepas dari peran aktor penting dalam menginisiasi pengembangan

modal sosial dan kewirausahaan. Aktor tersebut bekerjasama dengan pihak-pihak

dirasa memiliki tanggung jawab dalam ikut mensejahterakan masyarakat. Adapun

aktor yang bekerjasama dan membentuk suatu kekuatan dalam menyukseskan

program-program kesejahteraan masyarakat adalah perguruan tinggi yaitu melalui

P2SDM IPB, kerjama P2SDM IPB dengan pemerintah daerah/kota, serta

kerjasama P2SDM IPB dengan pihak swasta dalam hal ini adalah PT. Holcim.

Peran yang diberikan berupa pelatihan, pendampingan, serta bantuan dana dan

peralatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

IPB, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) IPB, seluruh Dinas

yang terkait di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten

Sukabumi, seluruh koordinator dan anggota Posdaya, serta semua pihak yang

tidak dapat disebutkan satu per satu yang memberikan masukan berharga sehingga

penelitian ini dapat diselesaikan.
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MODEL PENINGKATAN KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH
(UKM) MELALUI PENGEMBANGAN MODAL INSANI DAN

MODAL SOSIAL
(A Model of Performance Improvement for SMEs through the Development of

Human Capital and Social Capital)
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Muhammad Sjamsun1)
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ABSTRAK

Usaha kecil dan menengah di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai
penopang perekonomian. Untuk meningkatkan kinerja UKM maka perlu dirancang model
pengembangan modal insani dan modal sosial serta sistem pakar untuk memudahkan
UKM dalam implementasinya. Sehingga penelitian ini bertujuan merancang model
pengem-bangan modal insani UKM di Indonesia, khususnya pada wilayah Kota Bogor
dan Kota Depok dengan pendekatan balance scorecard. Responden pada penelitian
merupakan responden pakar yang memiliki pengetahuan yang luas menganai bisnis
UKM. Kemudian pengolahan data menggunakan analytical hierarchy process (AHP).
Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 10 sasaran strategik dari 4 perspektif pada
UKM, dan 21 indikator kinerja utama. Pada UKM kluster herbal dan agro, perspektif
proses bisnis internal memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibanding
3 perspektif lainnya, sedangkan pada UKM kluster kerajinan dan kuliner, perspektif
pelanggan memiliki bobot prioritas tertinggi. Dimana kepuasan pelanggan merupakan
indikator kinerja utama dengan tingkat prioritas tertinggi.

Kata kunci: AHP, balance scorecard, kinerja, modal insani, UKM.

ABSTRACT

Small and medium enterprises in Indonesia have an important role as an economic
support. To improve the performance of SMEs, a model of human capital and social
capital development are needed to be designed as well as an expert system to facilitate
SMEs in the implementation. Therefore, the purpose of this study is to design a model of
human capital development of SMEs in Indonesia, especially in the city of Bogor and
Depok with a balanced scorecard approach. Respondents in this study are experts who
have the capability in SMEs and selected by purposive sampling technique and then the
data are processed using analytical hierarchy-process (AHP). The results of the study
explained that there are 10 strategic objectives from the 4 perspectives on SMEs, and
21 key performance indicators. In the SMEs agro and herbs cluster, internal business
process perspective has a higher interest rate than the other three perspectives. In the
other hand, in SMEs culinary and craft clusters, the customer perspective has the highest
priority. The customer satisfaction is the key performance indicators with the highest
priority level.

Keywords: AHP, balance scorecard, human capital, performance, SMEs.
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PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah di Indonesia mempunyai peranan yang penting

sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia

selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Terdapat beberapa fungsi utama

UKM dalam menggerakan ekonomi Indonesia, yaitu 1) Sektor UKM sebagai

penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal,

2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik

Bruto (PDB), dan 3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara

melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UKM di

Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu 1) nilai tambah, 2) unit usaha,

tenaga kerja dan produktivitas, dan 3) nilai ekspor.

Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia saat ini telah dihadapkan

pada persaingan yang sangat ketat. Hal ini terbukti dengan sering dikaitkannya

UKM dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya

tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi

pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan

perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya

penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Hal terpenting bagi UKM di era persaingan yang ketat saat ini adalah

membangun kekuatan internal dengan UKM sebagai basis kekuatan menghadapi

perubahan eksternal yang sangat dinamis. Dengan demikian, meningkatkan

kinerja UKM maka perlu dirancang model pengembangan modal insani dan

modal sosial serta sistem pakar untuk memudahkan UKM dalam implemen-

tasinya. Modal insasi berupa investasi pada manusia dalam bentuk pemberian

keterampilan (skill) dan pendidikan yang membuat mereka produktif. Modal

sosial (social capital) merupakan modal yang belum banyak dimanfaatkan secara

optimal. Pengembangan modal insani dan modal sosial merupakan investasi bagi

UKM dimana melalui pengembangan modal insani dan modal sosial akan didapat

peningkatan kinerja yang berujung pada peningkatan returns bagi UKM.
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Menurut Mayo yang disitasi Endri (2010), selama ini peningkatan kinerja

lebih sering dikaitkan dengan sumber daya yang bersifat fisik (tangible asset).

Peningkatan kinerja dari perspektif fisik dan juga keuangan sangat akurat tetapi

sebenarnya yang merupakan penggerak nilai dari kedua perspektif tersebut yakni

kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (intangible asset).

Penelitian ini bertujuan merancang model pengembangan modal insani

(human capital) UKM di Indonesia, khususnya pada wilayah Kota Bogor dan

Kota Depok. Pada tahap akhir setelah dihasilkan model pengembangan modal

insani pada UKM dengan studi kasus di Kota Bogor dan Kota Depok, kemudian

dikembangkan sistem pengkuran kinerja dengan pendekatan Balance Scorecard

(BSC) untuk meningkatkan kinerja dan mendorong terjadinya inovasi pada UKM

di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kerangka penelitian

Tahapan penelitian yang telah dilakukan pada tahun kedua ini adalah

dengan melakukan FGD kepada dinas pembina UKM di Kabupaten Bogor, Kota

Bogor dan Depok serta pihak UKM di Kota Bogor dan Depok untuk sosialisasi

The House Model of SMEs agar mampu menjadi UKM yang memiliki daya saing.

Setelah mendapat masukan saran dari pelaku UKM, maka tahapan berikutnya

yang dilakukan adalah dilakukan FGD kepada pihak pemerintah Kota Bogor dan

Depok terkait dengan kebijakan yang mendukung UKM agar memiliki daya saing.

Hasil dari FGD tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan sistem pakar

untuk mengukur kinerja UKM. Selain itu juga dilakukan penilaian kinerja dengan

menggunakan Balanced Scorecard menggunakan indikator kinerja utama (IKU)

yang telah disusun pada penelitian tahun sebelumnya. Dari hasil FGD dengan

UKM, pemerintah Kota Bogor dan Depok serta IKU yang telah ada, maka

dilakukan evaluasi terhadap IKU yang telah ada. Hasil evaluasi dari IKU akan

dijadikan dasar untuk pemograman untuk otomatisasi model kinerja UKM

berbasis BSC. Secara ringkas tahapan penelitian yang akan dilakukan berikutnya

bisa dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1 Diagram alir tahapan penelitian tahun 2 pengaruh modal insani dan modal
sosial terhadap kinerja UKM (kasus Bogor dan Depok).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UKM klaster agro, makanan dan minuman

herbal, kerajinan tangan dan kuliner yang berada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor

dan Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan

Maret−November 2014.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu

para pakar di bidang UKM, serta kuisioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai

literatur, baik berupa buku, penelitian terdahulu, internet, serta data-data yang

didapatkan dari instansi-instansi terkait.

Metode Penarikan Sampel

Teknik pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan purposive

sampling. Menurut Sugiyono (2013), purposive sampling adalah teknik pengam-
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bilan contoh dengan pertimbangan tertentu. Contoh untuk pengisian kuesioner

AHP merupakan responden pakar yang merupakan individu  yang memiliki

kredibilitas dan kapabilitas serta pengalaman pada UKM. Pakar yang dipilih

dalam penelitian ini yaitu pengelola UKM, perwakilan Kamar Dagang dan

Industri (Kadin) Bogor,  Dinas Koperasi dan UMKM Bogor serta Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Bogor.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik

Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (in-depth interview).

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, kemudian diolah dengan metode

Analytical Hierarchy-Process (AHP). Teknik pengumpulan data dan informasi

serta metode pengolahannya, adalah sebagai berikut:

a) Focus grup discussion

Dilakukan dengan tujuan untuk mereduksi sasaran strategis dan KPI yang

telah diidentifikasi sebelumnya. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan

dengan mengundang responden pakar yang dianggap memiliki kapasitas dan

memenuhi persyaratan untuk dapat memberikan masukan dalam hal mening-

katkan kinerja UKM.

b) Wawancara mendalam (in-depth interview)

Dilakukan untuk memperoleh informasi penting dari UKM. Tujuan dari

wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

dimana pihak yang akan diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam

melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa

yang dikemukakan oleh informan.

c) Metode AHP

Pada metode ini, data diolah menggunakan perangkat lunak Expert Choice.

Metode AHP digunakan pada penelitian ini untuk melihat tingkat kepentingan

perspektif dan juga indikator kunci utama. Menurut Saaty (1991), tahapan-tahapan

pengambilan keputusan dalam metode AHP pada dasarnya terdiri dari delapan

langkah utama.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan sasaran strategi dalam melakukan pengukuran kinerja pada

UKM dimulai dari menentukan perspektif-perspektif yang digunakan untuk

mengukur kinerja pada UKM. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini ada

4 berda-sarkan perspektif dalam balance scorecard menurut Kaplan dan Norton

(1996) yakni perspektif keuangan (financial perspektive), perspektif pelanggan

(customer perspektive), perspektif proses bisnis internal (internal business process

perspektive) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth

perspektive). Rancangan sasaran strategik UKM pada setiap perspektif diperoleh

dari studi literatur dan focus group discussion dengan para pengelola UKM kota

Bogor dan Depok serta pakar yang relevan terhadap perancangan BSC pada usaha

kecil dan menengah. Sasaran strategik yang diperoleh pada UKM berjumlah 10,

meliputi: perspektif keuangan terdiri atas 2 sasaran strategis, perspektif pelanggan

sebanyak 2 sasaran strategik, perspektif proses bisnis internal terdiri atas 3 sasaran

strategik dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebanyak 3 sasaran

strategik.

Dari sasaran strategik tersebut maka akan terbentuk peta strategik.

Penyusunan peta strategik menggambarkan hubungan sebab-akibat yang jelas

antara 4 perspektif pada UKM.  Hubungan sebab-akibat tersebut dapat dilihat

pada Gambar 2 peta strategik berikut ini.

Gambar 2 Peta strategi UKM (Kasus di Bogor dan Depok).
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Berdasarkan peta strategi tersebut diatas, kemudian dipilih Key Performance

Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan

serangkaian pengukuran yang difokuskan pada sejumlah aspek kinerja organisasi

yang paling kritikal untuk saat ini dan kesuksesan organisasi di masa mendatang

(Parmenter 2010). Hal ini penting bagi pemantauan dan pengukuran tingkat

pencapaian kinerja. Sasaran strategis yang berjumlah 10 menghasilkan IKU

sebanyak 21. Dari sasaran strategis yang telah disusun terpilih IKU yang dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Sasaran strategis dan IKU usaha kecil menengah
Perspektif Sasaran Strategis Indikator Kunci Utama

Keuangan

Meningkatkan
profit

 Persentase pertumbuhan profit (%)
 Rasio antara biaya total dan nilai output

Meningkatkan
sistem
operasional
keuangan

 Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
laporan keuangan (minggu/bulan)

 Persentase tagihan piutang yang tidak dibayar sesuai jadwal
(%)

 Pertumbuhan total biaya pengembangan pegawai/pegawai
(%)

Pelanggan

Meningkatkan
kepuasan
pelanggan utama

 Tingkat kepuasan pelanggan utama (indeks)
 Persentase penambahan pembelian oleh pelanggan lama

(%)
Meningkatkan
hubungan dengan
pelanggan baru

 Persentase pembelian oleh pelanggan baru (%)
 Persentase keberhasilan program promosi (%)

Proses Bisnis
Internal

Inovasi produk

 Jumlah inovasi produk yang dihasilkan (angka)
 Waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan produk baru :

sejak dari pemunculan ide/gagasan produk hingga produk
akhir siap dipasarkan (bln)

Inovasi proses

 Penghematan waktu produksi karena adanya inovasi proses
yang dihasilkan (jam)

 Persentasi order produksi yang dapat dipenuhi sesuai
dengan jadwal dibanding total order produksi dalam kurun
waktu tertentu (%)

Inovasi
manajemen

 Persentasi penyelesaian program pengembangan
manajemen (%)

Pembelajaran
dan
pertumbuhan

Meningkatkan
kompetensi
karyawan

 Persentase keikutsertaan karyawan dalam program
pengembangan karyawan termasuk pelatihan (%)

 Persentase kinerja karyawan yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh UKM (%)

Mengembangkan
manajemen
pengetahuan

 Jumlah pertemuan/diskusi yang dilakukan oleh pimpinan
dengan staf dalam kurun waktu satu bulan (angka)

 Persentase gagasan/ide karyawan yang direalisasikan
menjadi kenyataan (%)

Meningkatkan
kepuasan kerja
karyawan

 Persentase turn-over (tingkat keluar masuknya karyawan
per tahun)

 Persentase karyawan yang dibayar berdasarkan kinerja (%)
 Indeks kepuasan karyawan
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Pembobotan Pengukuran Kinerja UKM melalui Pendekatan Balance
Scorecard dengan Menggunakan AHP

Indikator kinerja utama yang diperoleh kemudian dibobotkan dengan

menggunakan AHP dimana pembobotan berdasarkan instrumen yang diisi oleh

pakar atau ahli yang menjadi responden. Struktur hirarki strategi peningkatan

kinerja UKM dengan BSC disusun ke dalam lima level hirarki dan penyusunan

tersebut berdasarkan hal-hal yang saling terkait dan sangat penting dalam rangka

mencapai tujuan atau fokus. Tingkatan hirarki tersebut meliputi:

1. Level pertama ditetapkan sebagai goal/fokus yang ingin dituju.

2. Level kedua adalah faktor

3. Level kedua adalah aktor.

4. Level ketiga adalah tujuan

5. Level kelima ditetapkan sebagai alternatif strategi.

Penelitian yang dilakukan pada UKM dibedakan menjadi 4 kluster UKM

yang ada, yakni kluster kerajinan tangan, kluster herbal, kluster agro dan kluster

kuliner. Metode pembobotan pengukuran kinerja UKM dilakukan dengan

menggunakan AHP. Susunan hirarki pada UKM disajikan pada Gambar 2 yang

diwakili oleh kluster kerajinan.

Tujuan utama dari struktur hirarki diatas adalah sistem pengukuran kinerja

UKM melalui pendekatan balance scorecard. Level kedua dari struktur hirarki

adalah 4 perspektif pada BSC. Bobot kriteria pada hirarki mempresentasikan

tingkat kepentingan relatif suatu level. Hal ini berguna untuk membandingkan

tingkat kepentingan antara perspektif dalam skema BSC, sedangkan indikator

kunci utama yang melekat pada level 2 merupakan bobot global untuk setiap

ukuran hasil. Usaha kecil menengah pada setiap kluster memiliki tingkat

kepentingan yang berbeda-beda pada tiap level. Tabel 2 berikut menjelaskan hasil

tingkat kepentingan pada setiap kluster UKM.

Berdasakan hasil pembobotan yang diperoleh pada keempat kluster UKM,

menunjukkan bahwa pada level fokus, perspektif pelanggan memiliki tingkat

kepentingan utama pada UKM kluster kerajinan dan kuliner. Indikator kinerja

utama yang memiliki bobot terbesar yaitu pada kepuasan pelanggan. Para pakar

sepakat bahwa kepuasan pelanggan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur
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pengukuran kinerja UKM kluster kerajinan dan juga kuliner. Kepuasan pelanggan

adalah suatu keadaan dimana antara keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan

sama. Suatu pelayanan dinilai memuaskan jika pelayanan tersebut dapat

memenuhi kebutuhan dan juga harapan pelanggan. Pengukuran kepuasaan

pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih

baik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Rosinta (2010)

menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara kualitas

layanan dengan kepuasan pelanggan. Selain itu, kepuasan pelanggan akan

berpengaruh terhadap tingkat loyalitas pelanggan.

Gambar 3 Hirarki sistem pengukuran kinerja UKM kluster kerajinan.

Berbeda pada UKM kluster agro dan herbal, para pakar sepakat bahwa

tingkat kepentingan yang lebih besar terdapat pada perspektif proses bisnis

internal. Indikator kinerja utama pada kluster agro, presentase order produksi yang

dapat dipenuhi sesuai jadwal merupakan IKU yang paling penting. Memenuhi

order produksi tepat waktu akan berdampak pada kinerja UKM kluster agro

selanjutnya. Pada UKM kluster herbal, jumlah inovasi produk yang dihasilkan
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merupakan IKU yang dianggap paling penting. Menghasilkan suatu inovasi

merupakan salah satu tolak ukur kinerja pada UKM. Setiap kluster memiliki

perbedaan dalam melakukan pengukuran kinerja, bergantung pada orientasi pada

tiap-tiap UKM. Muhenje et al. (2013) melakukan penelitian dan hasilnya

menyatakan bahwa ada kesenjangan antara pengetahuan terhadap perspektif

pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan dan aplikasinya di UKM. Karena nilai diciptakan melalui proses

bisnis internal dan pembelajaran/pertumbuhan, penelitian ini merekomendasikan

bahwa UKM manufaktur di Nairobi harus berusaha untuk memahami bagaimana

mereka melihat unsur-unsur tersebut sebagai aspek utama dari pengukuran kinerja

mereka.

Tabel 2 Tingkat prioritas setiap kluster UKM

Level
Usaha kecil menengah/kluster

Kerajinan Herbal Agro Kuliner
Fokus P.Pelanggan

(0.445)
P. Bisnis internal
(0.441)

P. Bisnis internal
(0.441)

P. Pelanggan
(0.483)

Aktor Pelaku UKM
(0.394)

Pelaku UKM
(0.424)

Pelaku UKM
(0.427)

Pelaku UKM
(0.399)

Tujuan Meningkatkan
kinerja (0.528)

Meningkatkan
daya saing (0.594)

Meningkatkan
kinerja (0.547)

Meningkatkan
daya saing
(0.540)

Alternatif Pengembangan
manajemen UKM
(0.383)

Pengembangan
manajemen UKM
(0.451)

Pengembangan
manajemen UKM
(0.444)

Pengembangan
manajemen UKM
(0.461)

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran pada semua kluster UKM

memiliki bobot terendah. Padahal perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

berkaitan dengan modal insani atau pengembangan SDM di dalam UKM agar

mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengolahan

AHP dengan bobot yang diperoleh, disimpulkan para pakar memilih bahwa turn-

over atau tingkat keluar masuk karyawan sedikit banyak tidak dapat dijadiakan

acuan untuk mengukur kinerja UKM. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan

penelitian sebelumnya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Heimdahl (2010)

tentang implementasi BSC dan peta strategi untuk meningkatkan hubungan

karyawan dan meningkatkan kinerja. Hasilnya menyatakan bahwa BSC merupa-

kan suatu pendekatan yang terbukti berhasil menerapkan strategi komunikasi

kepada seluruh organisasi. Membuktikan bahwa intangible aset seperti karyawan
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memiliki hubungan terhadap pengukuran keuangan organisasi. Untuk itu perlu

menyelaraskan semua karyawan sehingga organisasi tetap di jalur untuk mencapai

tujuan jangka panjang dan potensi penuh. Memberdayakan karyawan untuk

memecahkan masalah dan mengambil kepemilikan perubahan akan meningkatkan

keterlibatan dan kepuasan serta membuat sebuah organisasi lebih kuat dan

memberi keunggulan kompetitif

Aktor adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengambilan

kebijakan pada UKM. Para pakar setuju bahwa untuk setiap kluster pada UKM,

pelaku UKM memiliki tingkat kepentingan yang tertinggi. Pengelola UKM

merupakan pihak yang paling berperan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada

pada UKM. Behrouzi et al. (2014) melakukan penelitian tentang BSC, dan

menyatakan bahwa dalam menyusun sebuah BSC dalam organisasi kesehatan,

membutuhkan staf medis yang lebih banyak untuk berkontribusi dalam

pengembangan BSC yang akan berhak menghasilkan realibility BSC yang lebih

baik. Pengelola UKM dalam melakukan pengukuran kinerja melalui BSC harus

mengetahui kebutuhan dari UKM dan mengetahui secara mendalam tentang

indikator kinerja utama yang menjadi alat pengukuran kinerja pada UKM. Selain

pengelola UKM juga terlibat didalamnya pemerintah daerah dan juga pemerintah

pusat. Sebagai pihak yang memiliki pengaruh terhadap kinerja UKM, kebijakan

antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terintegrasi. Peran

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan

daya saing UKM.

Dalam kaitannya dengan aktor-aktor yang berpengaruh/bertanggungjawab

dalam analisis pengukuran kinerja usaha kecil dan menengah melalui pendekatan

balanced scorecard, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Para pakar sepakat bahwa

meningkatkan kinerja merupakan tujuan dari UKM kluster kerajinan dan agro.

Meningkatkan kinerja, merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi

suatu organisasi. Menurut Wibowo (2009), kinerja organisasi merupakan produk

dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan

manusia, posisi strategis dan proses sumber daya manusia. Meningkatkan kinerja
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pada UKM memerlukan strategi, tujuan dan juga integrasi. Pada UKM kluster

herbal dan kuliner, meningkatkan daya saing merupakan tujuan yang ingin

dicapai. Meningkatkan daya saing yaitu suatu kemampuan UKM untuk

menghasilkan produk yang unik, sehingga produk lebih unggul dan memiliki daya

saing tinggi.

Pengembangan manajemen merupakan alternatif strategi yang memiliki

tingkat kepentingan tertinggi pada setiap kluster UKM. Pengembangan mana-

jemen UKM, merupakan pengembangan manajemen fungsional yang meliputi

keuangan, pemasaran, SDM dan produksi. Menurut Wibowo (2009), manajemen

kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan

pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja

dikelola untuk memperoleh sukses. Pengembangan manajemen UKM akan

memberikan manfaat bagi UKM dalam menyesuaikan tujuan UKM dan tujuan

individu atau karyawan. Seberapa baik UKM mengelola manajemen maka akan

secara langsung memengaruhi kinerja UKM dan juga kinerja karyawan. Penelitian

yang dilakukan oleh Machado (2013), menemukan bahwa UKM di Portugis

masih sedikit yang menggunakan BSC sebagai pendektan untuk melakukan

pengukuran kinerja. Kesadaran akan pendekatan ini masih tergantung pada

karakteristik individu yang bertanggung jawab akan akuntansi manajemen.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rickards (2007), menemukan bahwa

sejauh ini masih sedikit yang menerapkan BSC pada usaha kecil menengah,

namun sebenarnya BSC sangat layak untuk dikembangkan, diperkenalkan dan

digunakan oleh UKM karena akan sangat berguna bagi pengelola UKM untuk

menganalisis kinerjanya. Balanced Scorecard juga akan membantu pihak

manajemen UKM dalam mengambil suatu keputusan bisnis.

KESIMPULAN

Perancangan BSC pada UKM digunakan sebagai alat pengukuran kinerja

UKM dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan menselaraskan perspektif

keuangan dan non keuangan termasuk modal insani didalamnya. Empat perspektif

yang digunakan pada UKM yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan,
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perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan,

dengan 10 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama.

Pada UKM kluster herbal dan agro, perspektif proses bisnis internal

memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibanding 3 perspektif lainnya,

sedangkan pada UKM kluster kerajinan dan kuliner, perspektif pelanggan

memiliki bobot prioritas tertinggi. Dimana kepuasan pelanggan merupakan

indikator kinerja utama dengan tingkat prioritas tertinggi. Pengukuran kinerja

UKM menggunakan pendekatan BSC layak untuk dikembangkan karena akan

membantu pihak manajemen UKM dalam mengambil suatu keputusan bisnis

dengan tepat.
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ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari kajian longitudinal ini, banyak remaja baik
di perkotaan maupun di perdesaan terlinat dalam beberapa perilaku antisosial (kenakalan
remaja) seperti akses pornografi dan pergaulan bebas, tawuran, penyalahgunaan obat-
obatan, dan merokok.Berdasarkan hasil tersebut, bagian ketiga penelitian ini bertujuan
untuk memberikan intervensi kepada sekolah dan keluarga pada dua SMK di perkotaan
dan perdesaan di Bogor, untuk mengatasi permasalahan perilaku antisosial siswa. Kajian
ini melibatkan 200 responden yang juga digunakan sebagai responden yang sama pada
tahun kedua di dua SMK di Bogor. Dalam kajian bagian ketiga ini, dilakukan beberapa
intervensi pada level keluarga dan sekolah. Diantaranya, pelatihan dan kolaborasi guru
(guru sebagai partisipan), pelatihan orang tua dan co-parenting (orang tua sebagai
partisipan), dan pelatihan siswa (siswa sebagai partisipan). Intervensi juga meliputi
sosialisasi tentang perilaku baik dan kampanye tentang cara menurunkan perilaku
antisosial; dengan menggunakan leaflet, buku mimpi (dream book), dan buku komunikasi
antara orang tua dan remaja. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan SATGAS Kota
Bogor yang juga mempunyai agenda untuk mencegah perilaku antisosial di Kota
Bogor.Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pada sekolah dan
keluarga dapat menurunkan perilaku antisosial. Hasil uji bedat-test (p-value 0,013) pada
tahun ketiga menunjukkan bahwa perilaku tawuran secara nyata berbeda dan menurun
dibandingkan kondisi pada tahun kedua.Hasil intervensi yang dilakukan pada orang tua
dan sekolah menunjukkan perilaku antisosial remaja yang semakin menurun.

Kata kunci: Intervensi, keluarga, perilaku antisosial, remaja, sekolah.

ABSTRACT

Based on second part of the longitudinal research, the result shown that many adolescent
which located in city and district of Bogor involved antisocial behavior (juvenile
delinquency) such as pornography access and free-sex, gang-fight, drugs abuse, and
smoking. According to that previous result, this third part research aimed to give
intervention to adolescent school and family both located in the city and district of Bogor,
to decrease their antisocial behavior. The study involved 200 respondents who were the
same respondent used in second part of research whom the students of selected
Vocational High school (SMK) in the city and district of Bogor. There were several
intervention hold in adolescent’s school and family such as training and teacher
collaboration (teacher as participant), training and co-parenting (parents as participant)
and adolescent training (students as participant). The intervention also included
socialization of good behavior and campaign about the way to decrease antisocial
behavior, using leaflet, distributed the dream book, and distributed books communication
between parents and adolescent. Beside, this research also engaged to SATGAS
(Securities Unit for School) agenda to prevent the adolescent’s antisocial behavior. Based
on analysis, the intervention on school and family adolescent decreasing the adolescent
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antisocial behavior. The t-test (p-value 0,013) analysis of antisocial behavior particularly
gang-fight was significantly difference than previous research. The conclusion was the
intervention on school and family influenced to adolescent, therefore antisocial behavior
become lower.

Keywords: Adolescent, antisocial behavior, family, intervention, school.

PENDAHULUAN

Slogan ”Generasi Muda GenerasiHarapan Bangsa” kiranya menjadi sesuatu

yang ironi bila kita tengok berbagai permasalahan generasi muda yang saat ini

terjadi. Saat ini, Indonesia sedang menata diri dari keterpurukan pascakrisis

ekonomi di tahun 1997 namun ironisnya berbagai kasus yang melibatkan remaja

sebagai generasi masa depan pun tidak kalah mencuat dan meresahkan segenap

aspek bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia kiranya

harus mampu menjadi ruh dalam setiap sendi kehidupan bangsa, termasuk

kehidupan remaja. Kondisi bangsa yang beraneka ragam baik agama, suku, status

sosial ekonomi, dan lain-lain membutuhkan proses integrasi yang penuh dengan

toleransi dan kerukunan.

Berbagai peristiwa yang mucul akhir-akhir ini menunjukkan betapa labilnya

masa remaja dalam mencari identitas dirinya. Potret tersebut tentu saja

menjadisebuah ancaman bagi integrasi bangsa yang harus terjaga demi lancar dan

suksesnya proses pembangunan. Erik Erikson, seorang pencetus teori perkem-

bangan psikososial, mengemukakan bahwa periode remaja merupakan periode

kritis yang dikenal dengan fase identity vs identity confusion(Santrock 2009).

Erikson menjelaskan bahwa apabila remaja terpapar oleh peran-peran tersebut

dalam cara yang sehat dan jalur yang positif maka remaja akan dapat mencapai

identitas positif tentang dirinya. Sebaliknya, remaja akan mengalami titik kritis

remaja tidak mendapat paparan yang cukup tentang berbagai peran dan pandangan

masa depan yang positif sehingga akan mengalami krisis identitas (Santrock

2009).

Perilaku negatif pada remaja saat ini cenderung meningkat (Puspitawati

2006) bila dilihat dari perilaku kenakalan remaja (yang terdiri dari kenakalan

remaja umum dan kriminal) seperti kekerasan, tawuran, bolos sekolah, judi, free

sex, keterlibatan narkoba, mencuri, minum alkohol, dan lain lain. Perilaku buruk
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ini menunjukkan adanya penurunan atau terjadinya dekadensi moral pada remaja

dan juga meningkatnya kecenderungan remaja untuk melakukan perilaku-perilaku

antisosial.Para ahli mengidentifikasi bahwa terjadinya dekadensi moral pada

remaja dan juga meningkatnya kecenderungan remaja untuk melakukan perilaku-

perilaku antisosial juga dipengaruhi oleh karakteristik remaja yang sedang dalam

fase pencarian identitas diri.Meskipun begitu, keluarga dan sekolah harus mampu

memberikan dukungan sosial yang positif agar remaja dapat berhasil melewati

masa krisisnya dan mempersiapkan diri menjadi orang dewasa yang matang.

Keluarga dan lingkungan sosial lainnya akan memberikan pengaruh yang

besar terhadap perkembangan anak dan remaja. Sebuah studi longitudinal tentang

pengaruh keluarga dan lingkungan sosial terhadap perkembangan kompetensi

anak yang dilakukan oleh Arnold J. Samerrof (Brooks 1997) mengidentifikasi

sepuluh faktor resiko yang mempengaruhi kompetensi intelektual dan sosial anak

sejak lahir hingga dewasa yaitu gangguan mental yang diderita ibu, kecemasan

ibu yang tinggi, keyakinan (beliefs) yang kaku tentang perkembangan anak,

interaksi ibu yang minimal dengan anak, pendidikan ibu yang rendah, pekerjaan

orang tua yang masuk dalam kategori unskilled occupation, status minoritas yang

tidak menguntungkan, orang tua tunggal, tingkat stress dalam keluarga, dan

jumlah anggota keluarga yangbesar. Penelitian tersebut menyatakan bahwa anak

yang tidak mempunyai kesepuluh faktor resiko tersebut mempunyai kemampuan

intelegensi lebih tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lingkungan

mempunyai pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif, terhadap kompetensi

anak.

Selain faktor-faktor keluarga, sekolah juga merupakan lingkungan terdekat

yang berinteraksi dengan anak. Faktor-faktor di sekolah seperti kurikulum,

metode pembelajaran, penerapan pembelajaran patut dan menyenangkan (deve-

lopmentally appropriate practices), kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah

juga memegang faktor penting dalam optimalisasi tumbuh kembang anak (Hastuti

2006; Megawangi 2004; Berns 1997; Bohlin, Farmer, Ryan 2001). Dalam rangka

membangun karakter (budi pekerti), sekolah juga memegang peranan yang tidak

kalah pentingnya. Studi di dalam dan luar negeri juga menunjukkan bahwa

pendidikan karakter yang eksplisit dalam kurikulum dan isi pembelajaran dapat
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membentuk karakter (budi pekerti atau akhlak mulia) anak (Megawangi 2004;

Hasuti 2006; Hastuti, et al. 2007).Sekolah merupakan institusi penting bagi

terbentuknya individu yang cerdas dalam hal intelektual, sosial emosi, dan

spiritual (Megawangi 2004; Azra 2002). Peran sekolah dan dampaknya pada

pembentukan kualitas anak sudah cukup banyak diteliti (Hastuti 2006, Hastuti

dkk. 2007, Battistich 2004, Berns 1997), sedangkan peran sekolah dan dampaknya

pada anak remaja, khususnya dampaknya terhadap pembentukan karakter mulia

dan pencegahan perilaku antisosial di wilayah kabupaten dan kota, hingga saat ini

belum banyak didokumentasikan.

Apabila ditinjau berdasarkan tipologi wilayah, remaja di kota mempunyai

akses yang lebih pada teknologi informasi seperti penggunaan handphone dan

internet (blog, jejaring sosial, game on line, video dan gambar interaktif), yang

juga menjadi penyebab masuknya nilai dan gaya hidup baru (baik danburuk)

kepada remaja di kota. Namun demikian permasalahan remaja di desa dan kota

saat ini belum memiliki pola yang jelas mengingat masih sedikitnya penelitian

tentang perilaku karakter remaja berdasarkan kondisi sosial demografis yang

berbeda. Oleh sebab itu penelitian tentang karakter mulia pada remaja, baik di

wilayah kota dan kabupaten, perlu untuk dilakukan.

Tulisan ilmiah ini merupakan hasil kajian tahun ketiga yang memfokuskan

pada intervensi yang dilakukan pada keluarga dan sekolah yang bertujuan untuk

menurunkan perilaku antisosial siswa.Keluarga dan sekolah sebagai lingkungan

terdekat remaja harus mampu membangun harmonisasi peran untuk menciptakan

lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan remaja. Oleh

karenanya, penelitian ini perlu untuk dilakukan untuk dapat merumuskan

harmonisasi peran tersebut dengan pendekatan yang komprehensif dari sudut

pandang perkembangan remaja, tipologi dan ekologi keluarga, serta peran

penyelenggara pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kaji tindak tahun ketiga

Penelitian Strategis Nasional dengan judul “Model Harmonisasi Peran Keluarga
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dan Sekolah dalam Pembentukan Karakter Mulia Remaja bagi Tercapainya Visi

“Insan Cerdas Komprehensif Tahun 2014” yang didanai oleh Dikti selama Tahun

2012-2014. Penelitian ini merupakan penelitian tahun ketiga yang fokus

kegiatannya adalah pemberian intervensi padasekolah dan keluarga dengan tujuan

menurunkan perilaku antisosial pada remaja. Penelitian tahun ketiga ini dilakukan

di dua SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang berlokasi di Kota dan Kabupaten

Bogor.

Populasi penelitian ini adalah seluruh anak remaja dari Sekolah Menengah

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK) di Kota Bogor dan

Kabupaten Bogor. Kota Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian sebagai represen-

tasi dari wilayah perkotaan dan Kabupaten Bogor dipilih sebagai representasi

wilayah pedesaan. Contoh penelitian yang terpilih sebagai lokasi proyek

percontohan yaitu sebuah SMK di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

dan sebuah SMK di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Sebanyak

100 siswa siswi kelas XI dan XII pada masing-masing sekolah diambil secara

acak sederhana, sehingga total contoh di dua lokasi adalah 200 responden.

Berdasarkan jenis kelamin, partisipan penelitian ini terdiri dari 89 siswa dan

11 siswi dari SMK yang berasal dari Kota Bogor serta sebanyak 49 siswa dan

51 siswi dari SMK yang berasal dari Kabupaten Bogor.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data

sekunder.Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini hasil pre-test yang

telah  dikumpulkan pada penelitian tahun kedua tahun 2013. Adapun pada

penelitian ini, data primer diambil kembali melalui penilaian kuesioner post-test

untuk mengukur perilaku antisosialsiswa setelah dilakukan intervensi pada

sekolah dan keluarga serta siswa itu sendiri. Kuesioner tersebut merupakan

instrumen dari penelitian terdahulu yang telah dikembangkan pada tahun pertama

dan kedua tentang perilaku antisosial yang terdiri dari dimensi tawuran, porno-

grafi, alkohol dan napza serta rokok, memiliki nilai Cronbach’s alpha sebesar

0.744.

Intervensi yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan

pada guru sekolah pilot project, orang tua siswa, dan siswa sendiri. Pelatihan dan



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

456

pendampingan dilakukan sebanyak tiga kali pada masing-masing sekolah dan satu

kali pada keseluruhan sekolah dengan uraian: (1) Pelatihan guru yang merupakan

gabungan dari seluruh sekolah dilakukan satu kali; (2) pendampingan guru pada

masing-masing sekolah dilakukan satu kali; (3) pelatihan orang tua pada masing-

masing sekolah dilakukan satu kali; serta (4) pelatihan karakter dan sosialisai

pencegahan perilaku antisosial pada siswa di masing-masing sekolah dilakukan

satu kali. Selain pelatihan, intervensi juga dilakukan dengan memberikan buku

mimpi (buku untuk mencatat cita-cita remaja), buku penghubung (orang tua dan

siswa), leaflet yang berisi sosialisasi bahaya perilaku antisosial (seks bebas,

pornografi, tawuran, NAPZA dan merokok) serta melibatkan SATGAS (Satuan

Tugas) Kota Bogor dengan melakukan diskusi untuk meningkatkan sistem

pengawasan dan pembinaan siswa di Kota dan Kabupaten Bogor.

Data yang terkumpulkan dari 200 responden siswa selanjutnya diolah

dengan menggunakan uji beda untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Analisis tersebut dilakukan untuk

menilai pengaruh pemberian intervensi yang dilakukan oleh penelitian ini

khususnya pada tahun ketiga. Selain itu juga dilakukan uji beda pada variabel-

variabel penelitian antara wilayah kota dan kabupaten untuk dapat mengetahui

perbedaan keragaan variabel antara wilayah desa dan kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Keluarga dan Karakteristik Remaja

Hasil menunjukkan (Tabel 1) bahwa usia dan lama pendidikan ayah

responden di kota dan kabupaten tidak memiliki perbedaan yang nyata (p-value =

0,489 dan 0,347), begitu pula dengan usia dan lama pendidikan ibu (p-value =

0,807 dan 0,305). Pendapatan keluarga di wilayah kota dan kabupaten memiliki

jumlah minimum sebesar Rp100.000 sedangkan jumlah pendapatan maksimum di

kota sebesar Rp8.000.000 dan Rp6.000.000 di kabupaten.

Rata-rata besar keluarga di kota (5,46) lebih besar dibandingkan di

kabupaten (5,17). Usia responden di kedua wilayah memiliki perbedaan yang

nyata (p-value = 0,000) dengan rata-rata usia responden di kota lebih tinggi
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(16,35) dibandingkan di kabupaten (15,91). Rata-rata uang saku yang diterima

responden di kota lebih sedikit dibandingkan dengan yang diterima responden di

kabupaten. Variabel uang saku tidak berbeda nyata antara kota dan kabupaten

(p-value = 0.330).

Tabel 1 Nilai minimum, maksimum, dan rata-rata karakteristik keluarga dan anak

Variabel
Karakteristik Keluarga dan Remaja

p-valueSMK Yapis (Kota) SMK Widya Darma (Kabupaten)

Min Maks Rataan Min Maks Rataan
Karakteristik Keluarga

Usia ayah (tahun) 40 80 44,86 30 65 44,01 0,489
Lama pendidikan
ayah (tahun)

0 13 9,42 1 12 9,00 0,347

Usia ibu (tahun) 30 70 40,27 30 60 39,98 0,807
Lama pendidikan
ibu (tahun)

1 13 7,23 0 16 7,75 0,305

Pendapatan keluarga
(rupiah)

100000 8000000 1675252,53 100000 6000000 1927422,68 0,154

Besar keluarga 3 12 5,46 2 13 5,17 0,250

Karakteristik Anak
Usia anak (tahun) 14 18 16,35 14 19 15,91 0,000**
Uang saku (rupiah) 1600 25000 12031,31 1000 20000 12670,00 0,330

Perilaku Asosial Remaja Kota dan Kabupaten

Perbedaan signifikan antara siswa kota dan kabupaten ditunjukkan bahwa

hampir seluruh perilaku anti sosial siswa yaitu perilaku tawuran, alkohol dan

napza, rokok, kecuali perilaku pornografi yang tidak memiliki perbedaan nyata

(p-value = 0.068). Perilaku siswa kota dalam hal tawuran, dan rokok, memiliki

rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan di kabupaten. Namun, pada perilaku

mengkonsumsi alkohol dan napza siswa di kota memiliki rata-rata lebih rendah

dibandingkan kabupaten (Tabel 2).

Tabel 2 Nilai minimum, maksimum, dan ratarata perilaku asosial remaja menurut wilayah

Variabel
Karakteristik Keluarga dan Remaja

p-valueSMK Yapis (Kota) SMK Widya Darma (Kabupaten)
Min Maks Rataan Min Maks Rataan

Perilaku Anti sosial
Pornografi 0,0 64,6 25,9 0,0 47,5 30,5 0,068**

Tawuran 3,1 75,2 43,3 0,0 69,0 25,1 0,000**

Alkohol dan Napza 0,0 65,2 23,6 0,0 52,9 31,1 0,026**

Rokok 0,0 86,1 43,8 0,0 88,9 22,9 0,000**
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A) Pelaksanaan Intervensi

1) Intervensi terhadap siswa

Intervensi berupa pelatihan terhadap siswa di SMK yang berlokasi di

Kabupaten Bogor dilaksanakan selama empatharidi Mesjid Jami Al Muhajjirin,

Citeureup dan juga di ruang kelas sekolah tersebut.Sasaran dari pelatihan ini yaitu

seluruh siswa kelas XI dan XII.Pada pelaksanaannya, peserta yang mengikuti

kegiatan yakni siswa/i kelas XI dan XII serta X dihari ke-3. Kegiatan pelatihan ini

mengundang 7 orang narasumber dengan latar belakang keilmuwan maupun

pengalaman yang beragam (akademisi, ulama, aktivis, dan wirausaha muda).

Selain melalui pemberian materi dengan metode ceramah dan diskusi, kegiatan ini

juga dilakukan pemutaran video pendek yang menekankan pada 7 pilar karakter

(Cinta Tuhan dan Segenap ciptan-Nya, Kepemimpinan, Percaya diri, Mandiri,

Jujur, Kreatif, dan Bertanggung Jawab), sosialisasi dan pembagian buku mimpi

kepada seluruh siswa. Sosialisasi dan pembagian leaflet anti perilaku antisosial

pun diberikan kepada seluruh siswa sebelum kegiatan pelatihan ini dilaksanakan.

Sementara itu, kegiatan pelatihan yang dilakukan di SMK yang berlokasi di

Kota Bogor dilakukan selama satuharikarena jadwal belajar mengajar yang

padat.Sasaran peserta dalam pelatihan di sekolah ini yaitu seluruh siswa kelas XI

dan XII. Namun pada pelaksanaannya, peserta yang hadir yakni seluruh siswa

kelas X, XI, dan XII. Berbeda dengan pelatihan sebelumnya di SMK yang

berlokasi di kabupaten, pelatihan di SMK yang berlokasi di kota mengundang

5 orang narasumber, dengan penekananan materi yang sama yaitu pembentukan

7 pilar karakter.

2) Intervensi terhadap guru

 Pelatihan guru

Intervensi terhadap guru pertama kali dilakukan melalui pelatihan yang

dilakukan di Kampus IPB Baranangsiang.Dalam pelatihan tersebut, terdapatlima

narasumber yang diundang. Materi yang diberikan difokuskan pada cara

mengalirkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di kelas dan juga

cara yang bisa dilakukan sekolah dalam membangun harmonisasi peran antara

sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter positif remaja dan menekan
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perilaku antisisosial diantara mereka.Pada hari pertama, peserta yang hadir

sejumlah 7 orang, sedangkan di hari kedua sejumlah 12 orang.

 Pendampingan

Selanjutnya, selain pelatihan juga dilakukan intervensi lain terhadap

guruyakni pendampingan. Pendampingan guru yang diselenggarakan di SMK

yang berlokasi di Kota Bogor dilaksanakan di Aula sekolah dengan peserta

sejumlah 15 orang guru. Narasumber dihadirkan untuk memberikan arahan dan

motivasi kepada guru-guru. Diakhir sesi, diskusi bersama dengan guru dilakukan

untuk melihat sejauh mana sekolah menerapkan pendidikan karakter terhadap

siswa. Sementara itu, pendampingan guru yang dilakukan di SMK yang berlokasi

di Kabupaten Bogor dihadiri sebanyak 10 orang guru sebagai peserta. Narasumber

dihadirkan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peserta. Sama halnya

dengan SMK di kota, pada kegiatan pendampingan ini juga dilakukan diskusi

bersama dengan guru untuk melihat sejauh mana sekolah menerapkan pendidikan

karakter terhadap siswa.

3) Intervensi terhadap orang tua

Intervensi yang dilakukan terhadap orang tua siswa SMK yang berlokasi di

kabupaten, tidak menghadirkan narasumber dan hanya menyosialisasikan materi

yang ada di dalam buku penghubung dan cara mengisi buku penghubung tersebut.

Meskipun peserta yang hadir tidak sesuai dari sasaran yang ada (XI dan XII)

dikarenakan tidak diizinkan oleh pihak sekolah maka pelatihan dilakukan pada

orang tua kelas XII saja.

Sementara itu, pelatihan orang tua yang dilaksanakan di SMK yang

berlokasi di Kota Bogor dilaksanakan di Aula sekolah bersamaan dengan

pembagian rapor siswa.Pada kegiatan tersebut narasumber yang merupakan

pelatih pengasuhan dari yayasan Kita dan Buah hati dihadirkan untuk memberikan

materi dan pengarahan kepada orang tua mengenai pengasuhan positif di dalam

keluarga guna menekan perilaku antisosial remaja.

B) Dampak Hasil Intervensi pada Perilaku Antisosial Remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pada

penelitian tahun ketiga berdampak pada penurunan perilaku antisosial remaja baik
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pada remaja di kota maupun remaja kabupaten. Hasil analisis menunjukkan bahwa

perilaku antisosial tawuran terlihat beda nyata (p-value = 0,013) padahasil pre test

dengan post test. Nilai rataan perilaku tawuran remaja dari hasil post test lebih

rendah dari pre test (remaja kota 32,4, remaja kapubaten 24,8) dimana hasil pre

test menunjukkan nilai rataan yang lebih tinggi dari post test (remaja kota

43,3, remaja kabupaten 25,1). Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi yang telah

dilakukan pada tahun ketiga penelitian berupa kegiatan pendampingan guru,

pelatihan orang tua dan siswa (remaja) pada sekolah-sekolah yang menjadi pilot

project menunjukkan hasil yang baik. Intervensi yang melibatkan semua pihak

dalam lingkungan terdekat remaja yaitu keluarga, sekolah, dan remaja

menunjukkan penurunan perilaku antisosial remaja pada akses pornografi dan

seksbebas, konsumsi zat adiktif (narkoba), dan alkohol serta merokok menjadi

lebih rendah (Tabel 3).

Tabel 3 Nilai minimum, maksimum, dan rata-rata perilaku asosial remaja kota dan
kabupaten menurut pretest dan post test

Variabel

Pre test Post test

P Value

SMK Yapis
(Kota)

SMK Widya
Darma

(Kabupaten)

SMK Yapis
(Kota)

SMK Widya
Darma

(Kabupaten)

M
in

M
ak

s

R
at

aa
n

M
in

M
ak

s

R
at

aa
n

M
in

M
ak

s

R
at

aa
n

M
in

M
ak

s

R
at

aa
n

Perilaku Asosial
Porno 0,0 64,6 25,9 0,0 47,5 30,5 0,0 100 22,4 0,0 100 25,6 0,771

Tawuran 3,1 75,2 43,3 0,0 69,0 25,1 0,0 100 32,4 0,0 84,9 24,8 0,013**

NAPZA 0,0 65,2 23,6 0,0 52,9 31,1 0,0 100 15,9 0,0 82,1 16,9 0,979

Rokok 0,0 86,1 43,8 0,0 88,9 22,9 0,0 100 44,1 0,0 100 26,0 0,603

Data yang tersaji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa penurunan perilaku

antisosial remaja dilihat dari wilayah kotaterbesar terjadi pada perilaku tawuran,

dimana hasil rataan pre-test adalah 43,3 danpost-test 32,4.Sementara itu, pada

wilayah kabupaten penurunan perilaku antisosial remaja terlihat pada konsumsi

alkohol dan zat adiktif (napza) dimana hasil rataan pre test adalah 31,3 dan post

test 16,9.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku antisosial siswa remaja seperti tawuran, dan rokok, memiliki rata-

rata yang lebih tinggi di kota dibandingkan di kabupaten.Namun, pada perilaku

mengonsumsi alkohol dan zat adiktif (napza) maka siswa kota rata-rata lebih

rendah dibandingkan kabupaten. Menurut Santrock (2009) sebagian besar anak

dan remaja pada satu waktu akan melakukan sesuatu yang merusak atau

menimbulkan masalah bagi dirinya maupun orang lain yang dikenal sebagai

perilaku antisosial (antisocial behavior). Perilaku antisosial remaja menurut

penelitian terdahulu di kota dan kabupaten Bogor dipengaruhi oleh gaya

pengasuhan dan metode sosialisasi orang tua (Puspitawati 2006; Hastuti,

Alfiasari, Agung 2012, Karina 2011). Berdasarkan hal ini maka pendekatan yang

dilakukan untuk menurunkan perilaku antisosial remaja di sekolah pilot project

adalah dengan memberikan intervensi berupa memberikan pengetahuan dan

pemahaman kepada keluarga (orang tua dan Komite Sekolah) dan sekolah (guru,

kepala sekolah, dan staf di sekolah) untuk melakukan pencegahan tindakan

antisosial remaja.

Upaya mengurangi perilaku antisocial dapat dilaksanakan melalui penana-

man nilai karakter baik secara langsung dan tidak langsung dengan melakukan

intevensi (pelaksanaan program) untuk mencegah tindakan remaja mengakses

pornografi, melakukan seks bebas, tawuran, mengonsumsi alkohol dan zat adiktif

(NAPZA), dan merokok berupa pemberian pengetahuan dan pendampingan

(Berkowitz & Bier 2005). Oleh karenanya seluruh sistem sekolah di sekolah pilot

project dan keluarga remaja (siswa) diterapkan intervensi untuk mendorong

perkembangan positif perilaku prososial remaja sehingga mengurangi tindakan

antisosial remaja. Hasil penelitian pada tahun kedua (pretest) menemukan bahwa

perilaku antisosial cukup tinggi, sehingga pendekatan dengan projek sosial seperti

“kindness movement” dilaksanakan. Merujuk pada pendapat Erik Erikson

mengemukakan bahwa remaja yang terpapar oleh peran yang positif (kegiatan

intervensi) maka remaja dapat mencapai identitas positif tentang dirinya (Santrock

2009). Hasil intervensi pada sekolah dan orang tua menumbuhkan kesadaran pada

guru dan orang tua untuk menerima keberadaan remaja dan memahami proses

tumbuh kembangnya. Remaja yang merasa diterima keberadaannya oleh lingku-
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ngan terdekatnya yaitu sekolah dan keluarga akan mampu berkompetensi dan

bernilai, sehingga remajaakan cenderung tidak melakukan perilaku antisosial

(Battistich 2000). Pada hasil penelitian tahun ketiga menemukan bahwa remaja

juga mengalami penurunan perilaku antisosial pada perilaku akses pornografi,

seks bebas, tawuran, mengonsumsi alkohol dan zat adiktif (napza) serta merokok.

Selain itu juga terlihat berbedaan signifikan pada perilaku tawuran remaja baik di

Kota maupun Kabupaten Bogor.

Keterbatasan waktu penelitian dan jangkauan penelitian dalam mengatasi

perilaku antisosial remaja menyebabkan penelitian ini juga melibatkan pihak

pemerintah yaitu melakukan diskusi dengan SATGAS (Satuan Tugas) Tawuran

Kota Bogor untuk bekerjasama dan mencari solusi bersama terutama dalam

mengatasi perilaku tawuran remaja (siswa SMK) di Kota dan Kabupaten Bogor.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku antisosial remaja seperti

tawuran, bullying, narkotika dan zat adiktif, merokok, minuman alkohol, dan

game online lebih tinggi ditemukan pada siswa SMK contoh yang berlokasi di

kota dibandingkan remaja kabupaten, kecuali pornografi yang tidak terlihat

perbedaan antara remaja di kota dan di kabupaten. Hasil ini juga konsisten dengan

penelitian baseline pada tahun pertama bahwa perilaku antisosial banyak

ditemukan di wilayah perkotaan disbanding perdesaan. Namun, setelah dilakukan

intervensi berupa penyebaran media, pelatihan dan pendampingan terhadap

remaja, orang tua dan guru, perilaku antisosial secara keseluruhan menurun,

terutama tawuran yang secara signifikan berbeda nyata dibandingkan sebelum

dilakukan intervensi. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kemitraan antara

keluarga dan sekolah menjadi hal yang sangat penting dilakukan guna menekan

perilaku sosial ataupun meningkatkan kualitas karakter remaja. Model yang dapat

diterapkan guna mencapai hal tersebut, yakni dengan melakukan pelatihan dan

pendampingan secara holistik.
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ABSTRAK

Pendapatan keluarga nelayan sangat tergantung musim. Oleh karenanya isteri nelayan
memegang peranan penting dalam mengelola keuangan keluarga. Untuk itu pengem-
bangan isteri nelayan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan
model peningkatan kapasitas isteri nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
keluarga. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga tahun dan mengambil lokasi di Desa
Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan
adalah kaji tindak. Rancangan model yang telah diimplementasikan berupa pembentukan
dan penguatan kelompok, pemberian dana stimulus, dan pelatihan kepada anggota
kelompok. Pelatihan yang dilakukan mencakup manajemen usaha dan manajemen
sumber daya keluarga, khususnya manajemen keuangan. Hasil monitoring dan evaluasi
memperlihatkan adanya perkembangan kelompok isteri nelayan. Kegiatan kelompok baru
sebatas usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam telah dirasakan manfaatnya oleh
sebagian besar anggota, bahkan orang di luar anggota juga ada yang ikut merasakan
manfaatnya. Proporsi terbesar alasan peminjaman dana kelompok adalah untuk
membantu usaha suami dalam menyediakan perbekalan melaut atau perbaikan jaring.
Sebanyak sepertiga anggota melakukan peminjaman untuk usaha sendiri dan masih
banyak pula yang melakukan untuk kegiatan konsumtif. Masih diperlukan pelatihan dan
pendampingan secara berkelanjutan untuk mengubah mind-set dan perilaku isteri nelayan
dari present oriented menjadi future oriented untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
keluarga nelayan.

Kata kunci: Kapasitas perempuan, keluarga nelayan, kesejahteraan keluarga.

ABSTRACT

Fisherman family income ia very depends on season. Therefore fisherman's wife holds an
important role in managing the family finances. To development of a fisherman's wife is
necessary. This study aims to formulate a model of capacity building fisherman's wife in
an effort to improve the family welfare. The research was conducted for three years and
took place in the Pamalayan village, District Cikelet, Garut Regency. The method use
disaction research. The design of the model that has been implemented in the form of the
establishment and strengthening of the group, stimulus funding, and training to members
of the group. The training includes business management and family resource mana-
gement, particularly financial management. Monitoring and evaluation results showed
increase the number of group member. Group activity is saing and loan. The benefit of
saving and loan get members and non members. The major reason of reasons borrowing
is to assist providing supplies or repair fish net. One-third of members borrowed for their
own vendor and purchasing of some stuff to improve the welfare of fishermen families,
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training and mentoring is still needed to change the mind-set of present oriented to future
oriented and consumptive behavior.

Keywords: Family well-being, fisher families, women capacity.

PENDAHULUAN

Masyarakat nelayan di Indonesia merupakan salah satu kelompok masya-

rakat yang dianggap paling miskin. Salah satu penyebab kemiskinan nelayan

adalah pendapatan yang tidak menentu. Pendapatan nelayan sangat bergantung

kepada musim. Pada saat musim ikan, penghasilan nelayan sebagai pencari nafkah

utama sangat banyak. Sebaliknya pada saat gelombang laut besar (musim pace-

klik), penghasilan nelayan bisa turun drastis, bahkan seringkali nelayan tidak

memperoleh hasil sama sekali (Hartoyo et al. 2008; Muflikhati et al. 2010;

Kinseng et al. 2010).

Pendapatan yang berfluktuasi tentunya memerlukan pengelolaan keuangan

keluarga yang baik. Istri nelayan sebagai pengelola keuangan keluarga haruslah

memiliki kepandaian dalam mengatur keuangan agar pada saat pendapatan

nelayan turun, kehidupan keluarga masih dapat berjalan baik. Banyaknya hutang

untuk menutupi kebutuhan hidup pada saat musim paceklik juga terjadi karena

pada umumnya penghidupan keluarga hanya bertumpu pada penghasilan

ayah/suami sebagai nelayan. Padahal seringkali tidak seluruh penghasilan dari

penangkapan ikan yang diperoleh suami diberikan kepada istri, biasanya sebelum

pulang ke rumah nelayan menggunakan penghasilannya untuk keperluan dirinya

sendiri, seperti merokok, minum, bahkan untuk berjudi. Hal ini sesuai dengan

pendapat Falkingham dan Baschieri (2009) yang menyatakan bahwa laki-laki

acapkali menahan sebagian pendapatannya dan membelanjakannya untuk

kepentingan pribadinya. Hal inilah salah satu penyebab kenapa keluarga nelayan

selalu hidup dalam kemiskinan.

Kondisi di atas memperlihatkan pentingnya peningkatan kapasitas

perempuan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam mengelola sumber

daya keluarga yang dimilikinya. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar

untuk dapat berperan dalam perekonomian dan menyejahterakan keluarganya.

Sayangnya selama ini hanya nelayan yang banyak tersentuh oleh program-
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program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya belum nyata dirasakan oleh

masyarakat, khususnya keluarga nelayan.

Berbagai fakta empiris menyebutkan bahwa pemberian bantuan dana

bergulir pada kaum perempuan lebih berhasil dari pada kaum laki-laki. Hal ini

terbukti dengan diraihnya nobel perdamaian pada tahun 2006 oleh Muhammad

Yunus yang telah sukses dengan Gramien Bank yang nota bene merupakan

banknya kaum perempuan. Beranjak dari permasalahan tersebut maka model

peningkatan kapasitas perempuan nelayan perlu dirumuskan agar kemiskinan

nelayan sedikit demi sedikit dapat teratasi.

Tujuan penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu: 1) Mengi-

dentifikasi potensi dan permasalahan yang dialami isteri nelayan dalam

meningkatkan kesejahteraan keluarga, 2) Menyusun rencana program dan

mengimplementasikannya untuk meningkatkan kapasitas isteri nelayan, dan

3) Mengevaluasi dampak program, serta 4) Merumuskan model peningkatan

kapasitas isteri nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

METODE PENELITIAN

Desain, Lokasi, dan Contoh penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kaji tindak (action research). Lokasi

penelitian di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Desa

Pamalayan menurut hasil penelitian Kinseng et al. (2010) merupakan desa di

Kabupaten Garut dengan jumlah keluarga nelayan yang cukup banyak. Penelitian

ini dilakukan selama tiga tahun sejak tahun 2012 sampai dengan 2014.

Penelitian pada tahun pertama melibatkan 100 isteri nelayan yang dipilih

secara acak. Selanjutnya pada tahun kedua, dari seratus responden dipilih

30 orang yang memiliki potensi dan minat yang besar untuk berwirausaha dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.  Data yang

dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung

dengan para responden. Data kualitatif diperoleh melalui Focus Group Discussion
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(FGD) dan indepth interview. FGD dilakukan setiap tahun yang melibatkan

kelompok isteri nelayan dan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah desa

setempat.

Data yang dikumpulkan pada tahun pertama mencakup motivasi, minat, dan

kendala berwirausaha, keterlibatan dalam kelembagaan ekonomi dan sosial, serta

permasalahan yang dihadapi nelayan dan keluarganya. Data ini dikumpulkan

melalui wawancara dengan 100 isteri nelayan. Pada tahun kedua merupakan kaji

tindak yang meliputi: pembentukan kelompok, pelatihan, penguatan kelompok,

dan pemberian dana stimulus kepada kelompok isteri nelayan. Selanjutnya pada

tahun ketiga dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok dan

dampaknya bagi anggota.

Data karakteristik keluarga, peran isteri dalam manajemen sumber daya

keluarga, motivasi, minat, dan kendala berwirausaha, serta keterlibatan dalam

kelembagaan ekonomi dan sosial dianalisis secara statistik deskriptif. Sedangkan

data dan informasi hasil indepth interview dan FGD dianalisis secara kualitatif.

Perkembangan kelompok melalui perbandingan antara kondisi pada awal

pembentukan dengan kondisi pada akhir tahun ke-3. Hasil evaluasi perkembangan

kelompok serta hasil FGD digunakan untuk menyempurnakan model yang telah

disusun pada tahun pertama. Pada makalah ini hanya akan disampaikan hasil

penelitian tahun ketiga yang berisi evaluasi program dan rumusan model

peningkatan kapasitas isteri nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Usaha Kelompok

Kegiatan yang telah dilaskanakan pada penelitian tahun pertama dan tahun

kedua adalah: 1) pembentukan kelompok isteri nelayan, 2) pelatihan kepada

seluruh anggota kelompok, 3) penguatan kelompok, dan 4) pemberian dana

stimulus untuk kelompok. Kelompok yang terbentuk sebanyak tiga kelompok

yaitu: Kelompok Melati yang beranggotakan 10 orang, Kelompok Saluyu

beranggotakan 12 orang, dan Kelompok Sakura beranggotakan 11 orang.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga kelompok hanya sebatas pada usaha
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simpan pinjam. Usaha ini diharapkan dapat membantu anggota untuk menambah

permodalan usaha atau membantu usaha suami dan dapat menumbuhkan

kebiasaan menabung bagi isteri nelayan.

Salah satu metode yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan

adalah melalui pelatihan. Pelatihan yang dilakukan terdiri atas dua jenis, yaitu

pelatihan untuk seluruh anggota kelompok dan pelatihan untuk pengurus

kelompok yang termasuk dalam kegiatan penguatan kelompok. Materi yang

diberikan dalam pelatihan untuk anggota mencakup pengembangan kelompok,

manajemen sumber daya keluarga, dan manajemen keuangan usaha rumah tangga

yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam usaha

mencapai keluarga sejahtera. Penguatan kelompok dilakukan dengan pelatihan

kepada pengurus tentang manajemen keuangan kelompok, pembukuan, serta

penyusunan aturan-aturan kelompok yang mencakup aturan peminjaman, jasa,

dan tabungan.

Pemberian dana stimulus kepada kelompok dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama pada akhir penelitian tahap dua diberikan kepada dua kelompok

yang terbentuk terdahulu yaitu Kelompok Melati dan Saluyu, masing-masing

sebesar Rp5.000.000. Pada penelitian tahun kedua beberapa anggota ingin

membentuk kelompok sendiri dan terbentuklah Kelompok Sakura. Pada tahun

kedua diberikan tambahan dana stimulus kepada ketiga kelompok masing-masing

sebanyak Rp5.000.000. Dana ini kemudian dipinjamkan kepada anggota yang

membutuhkan untuk kegiatan usaha atau kebutuhan lainnya.

Hasil evaluasi pada tahun ketiga terdapat peningkatan jumlah peminjam jika

dibandingkan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 tidak semua anggota

memanfaatkan jasa pinjaman. Jumlah anggota yang memanfaatkan jasa pinjaman

hanya sebanyak 23 orang dengan besaran pinjaman maksimum Rp500.000. Pada

tahun 2014, jumlah peminjam meningkat tajam menjadi 57 orang. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak hanya anggota yang merasakan manfaat kelompok,

tetapi juga orang lain di luar anggota kelompok. Besaran rupiah peminjaman pun

sudah lebih besar dari maksimum Rp500.000 menjadi Rp1.500.000 bahkan ada

yang Rp2.000.000. Tabel 1 memperlihatkan perkembangan jumlah peminjam dan

besaran yang dipinjam.
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Tabel 1 Sebaran anggota kelompok berdasarkan jumlah (rupiah) peminjaman pertama

Jumlah Peminjaman (Rp)
2013 2014

n % n %
<Rp500.000 1 4,3 7 12,3
Rp500.000 22 95,7 35 61,4
>Rp500.000 0 0,0 15 26,3
Total 23 100,0 57 100,0

Manfaat Kegiatan Kelompok

Usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok ternyata membawa

manfaat baik bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Hal ini dirasakan karena

dengan adanya dana pinjaman, para anggota dapat menambah modal bagi usaha

sendiri maupun membantu suami untuk biaya perbekalan melaut (Tabel 2).

Tabel 2 Manfaat dana pinjaman

Manfaat dana pinjaman 2013 (%) 2014 (%)
Anak sakit 3,45 3,85
Kebutuhan sehari-hari 27,59 19,23
Sekolah anak 17,24 19,23
Usaha sendiri 13,79 26,92
Usaha suami 37,93 30,77
Total 100,00 100,00

Berdasarkan hasil Tabel 2 terlihat bahwa penggunaan dana pinjaman sudah

mengalami pergeseran. Pada tahun 2013 proporsi terbanyak digunakan untuk

membantu suami (hampir 40%) dan diikuti untuk kebutuhan sehari-hari atau

konsumsi sebanyak 27,59%. Setelah diadakannya pelatihan yang salah satunya

adalah manajemen keuangan keluarga, maka pada tahun 2014 proporsi untuk

kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan menjadi kurang dari 20%. Meskipun

demikian yang meminjam untuk konsumsi pun menurut penuturan ketua

kelompok mampu untuk menyicil dan melunasinya dengan tambahan uang jasa

dan tabungan.

Selain manfaat ekonomi, adanya usaha simpan pinjam yang mensyaratkan

adanya tabungan, setidaknya telah memaksa anggota untuk menabung di

kelompok, meskipun hanya dalam jumlah yang sedikit. Merubah perilaku untuk

menabung memanglah tidak mudah, memerlukan usaha yang terus menerus. Hal

ini juga dialami oleh kelompok. Masih ada sebagian anggota yang merasa

keberatan untuk menabung di kelompok, bahkan masih ada yang enggan untuk
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membayar angsuran pinjaman. Hal ini tentunya akan mengganggu keuangan dan

kekompakan kelompok. Oleh karena itu proses pendampingan dan pembinaan

yang terus menerus dan disertai dengan bimbingan moral seperti pentingnya

kejujuran, tanggung jawab, dan jiwa kewirausahaan yang baik bagi isteri nelayan

sangat diperlukan.

Model Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Kelembagaannya

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program melalui proses

wawancara dengan anggota kelompok serta focus group discussion dengan tokoh

masyarakat serta dsikusi dengan pengurus kelompok, tampak bahwa rancangan

model peningkatan kapasitas perempuan dan kelembagaannya bisa diimplemen-

tasikan, meskipun masih perlu perbaikan. Model peningkatan kapasitas perem-

puan atau isteri nelayan dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Potensi dan Masalah

Potensi yang didentifikasi meliputi seluruh sumber daya yang ada, baik

sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan manusia

(infrastruktur dan kelembagaan).

a. Potensi sumber daya manusia yang diidentifikasi mencakup karakter individu

dan masyarakat. Karakter individu terdiri atas: motivasi, minat, pengalaman,

dan keberanian untuk berwirausaha. Keterampilan yang dimiliki oleh individu

dan komunitas juga penting untuk diidentifikasi.

b. Potensi sumber daya alam, meliputi sumber daya pertanian, perikanan,

peternakan, kehutanan, pariwisata, dan lain sebagainya.

c. Potensi sumber daya buatan manusia, mencakup infrastruktur dan kelembagaan

baik formal maupun non formal, baik kelembagaan ekonomi maupun sosial.

Kelembagaan ini sangat perlu untuk mendukung usaha perempuan baik dalam

hal akses permodalan, pemasaran, maupun keterampilan teknis baik budi daya

maupun pengolahan.

2) Pembentukan Kelompok dan Analisis Kebutuhan Kelompok

a. Pembentukan kelompok

Model peningkatan kapasitas perempuan ini dilaksanakan berbasis kelompok.

Oleh karena itu hal penting yang harus dilaksanakan adalah pembentukan



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

471

kelompok wanita  atau isteri nelayan. Kriteria anggota kelompok adalah orang

yang memiliki kemauan keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya

dengan berusaha sendiri atau membantu usaha suaminya; memiliki motivasi

dan minat berwirausaha tinggi, dan bisa bekerjasama dengan orang lain.

Anggota kelompok berkisar 10 orang per kelompok. Pada tahap awal, kelom-

pok yang dibentuk antara dua atau tiga kelompok.

b. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan diperlukan untuk menjaring informasi tentang apa yang

dibutuhkan oleh kelompok isteri nelayan dalam upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga. Analisis kebutuhan ini dilakukan bersama-sama oleh

anggota kelompok difasilitasi oleh peneliti atau fasilitator. Informasi kebutuhan

tidak mencakup kebutuhan hidup tetapi justru yang penting adalah kebutuhan

kelompok dan kebutuhan untuk berwirausaha. Kebutuhan yang dianalisis

mencakup:

 Jenis usaha yang memungkinkan untuk dilaksanakan baik oleh kelompok

maupun individu diidentifikasi sesuai dengan potensi yang ada.

 Keterampilan

Setelah terpilih usaha yang akan dilaksanakan, maka perlu diidentifiaksi

keterampilan apa yang harus dimiliki oleh kelompok. Selain keterampilan

teknis (teknis pengolahan atau menjahit, dan sebagainya), perlu juga adanya

keterampilan manajemen usaha, termasuk di dalamnya manajemen keua-

ngan misanya keterampilan pembukuan, khususnya bagi bendahara kelom-

pok.

 Modal (peralatan dan bahan)

Hal yang paling penting selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan alat

dan bahan yang diperlukan untuk memulai usaha kelompok. Termasuk

dalam analisis ini adalah tempat atau lokasi usaha yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya dibandingkan antara kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki

atau yang dapat diakses. Tugas agen pemberdayaan sebagai fasilitator disyaratkan

yang dapat menganalisis potensi dan permasalahan secara jeli. Jika kebutuhan

dapat dipenuhi dari sumber daya yang ada, maka fasilitator hanya tinggal
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memfasilitasi kebutuhan yang belum dapat disediakan sendiri oleh anggota

kelompok.

3) Pengembangan Kapasitas Perempuan (Capacity Building)

Setelah informasi kebutuhan isteri nelayan telah diperoleh, selanjutnya

disusunlah program untuk membantu para isteri nelayan dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga. Pengembangan kapasitas perempuan terdiri atas penyusu-

nan modul pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan penguatan kelompok.

a. Penyusunan modul pelatihan

Modul yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Materi yang

biasanya diberikan antara lain: jiwa wirausaha, manajemen usaha rumah tangga

yang mencakup cara-cara memulai usaha dan mengelola usaha dari aspek

teknis sampai pemasaran serta manajemen keuangan. Materi yang penting yang

mungkin oleh isteri nelayan tidak merasa penting untuk dibutuhkan, akan tetapi

berdasarkan pengamatan sangat penting untuk diberikan adalah materi manaje-

men sumber daya keluarga yang mencakup manajemen keuangan keluarga,

pemanfaatan pekarangan, cara menghemat listrik dan air, dan lain sebagainya.

b. Pelaksanaan pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan seseorang. Oleh karena peserta pelatihan adalah

ibu-ibu (isteri) nelayan yang pada umumnya berpendidikan rendah, maka perlu

dibuat metode yang sederhana dengan bahasa yang mudah untuk difahami.

Metode pelatihan sebaiknya menggunakan metode andragogi (pendidikan

untuk orang dewasa), yang terdiri atas curah pendapat (brain storming), role

playing, permainan, dan praktek langsung. Pelatihan dilaksanakan tidak dalam

satu waktu sehingga tidak menyita waktu ibu terlalu banyak dan tidak

membosankan.

c. Penguatan kelompok

Penguatan kelompok dilakukan tidak cukup hanya sekali, namun harus secara

periodik. Penguatan kelompok yang pertama adalah pelatihan manajemen

keuangan kelompok (termasuk pembukuan) bagi pengurus kelompok.  Dalam

proses penguatan kelompok ini, pengurus diajarkan bagaimana mengisi buku



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

473

kas dan menyusun laporan keuangan yang sederhana. Selanjutnya juga

dibuatkan buku  dan kartu anggota, dan buku lain yang diperlukan.

Adanya kelompok tentunya harus ada aturan yang jelas. Aturan kelompok

haruslah dibuat sendiri oleh pengurus dan anggota kelompok dengan

difasilitasi oleh peneliti. Aturan kelompok antara lain mencakup: 1) keang-

gotaan, 2) pengurus, 3) insentif pengurus, 4) iuran anggota, 5) aturan peminja-

man (jika kelompok simpan pinjam), 6) aturan bagi hasil.

Penguatan kelompok juga dapat dilakukan melalui rapat anggota yang harus

dilakukan secara periodik. Dalam rapat tersebut pengurus sebaiknya menyam-

paikan laporan singkat tentang keadaan keuangan seperti piutang dan tabungan

anggota. Dengan demikian kepercayaan anggota terhadap pengurus akan

semakin besar.

d. Pemberian dana stimulus

Salah satu kendala yang dihadapi oleh isteri nelayan adalah kurangnya

permodalan. Apalagi pada masyarakat miskin. Oleh karena itu hal penting yang

perlu dilakukan adalah pemberian dana stimulus. Dana stimulus ini digunakan

untuk memulai usaha. Dana usaha bisa berbentuk uang kas maupun bahan dan

peralatan.

e. Pendampingan

Mengingat rendahnya tingkat pendidikan isteri nelayan dan keterampilan

dalam berwirausaha serta berorganisasi, maka proses pendampingan perlu

dilakukan sampai usaha kelompok berjalan dengan baik. Proses pendampingan

dilakukan dimulai pada saat dana stimulus diberikan.

4) Pengembangan Jejaring

Salah satu kelemahan dari masyarakat miskin adalah akses terhadap

kelembagaan, baik kelembagaan sosial maupun ekonomi. Dalam kegiatan usaha,

akses terhadap permodalan dan pemasaran sangatlah penting.  Berdasarkan

berbagai hasil penelitian dan wawancara dengan pelaku usaha rumahan, permasa-

lahan utama dalam mengembangkan usaha disamping masalah permodalan adalah

masalah pemasaran. Seringkali produksi sudah banyak, namun sulit untuk

memasarkannya. Oleh karena itu kelompok isteri nelayan memerlukan jaringan
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yang lebih luas untuk mengakses pasar. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan sendiri

tanpa bantuan fasilitator.

Pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai jejaring kelompok isteri nelayan

antara lain: pedagang, koperasi, perusahaan, dan supermarket baik yang berada di

lingkungan kelompok maupun di luar wilayah desa atau kecamatan. Institusi

tersebut berguna untuk keberlanjutan usaha karena pemasaran terjamin. Untuk

usaha permodalan, jejaring yang bisa diakases antara lain koperasi dan perbankan.

Pihak pemerintah daerah juga merupakan jejaring yang sangat penting, karena

keberadaan kelompok haruslah atas pengetahuan pemerintah daerah setempat.

Dengan demikian jika ada program-program pemerintah yang dilakukan di

wilayah tersebut, kelompok isteri nelayan dapat dilibatkan.

Secara jelas model peningkatan kapasitas perempuan dan kelembagaannya

disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Model peningkatan kapasitas perempuan dan kelembagaannya.

KESIMPULAN

Adanya kegiatan simpan pinjam oleh kelompok isteri nelayan sangat

membantu dalam hal menambah permodalan usaha beberapa anggota kelompok

dan membantu usaha nelayan dalam perbekalan melaut. Jumlah dana kelompok

telah mengalami peningkatan sehingga pemanfaatan jasa pinjaman juga

mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah orang maupun besarnya pinjaman.

Meskipun begitu masih adanya anggota yang tidak mau membayar angsuran
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pinjaman menunjukkan masih belum adanya kepercayaan yang penuh (trust)

anggota kepada pengurus. Oleh karena itu dalam proses peningkatan kapasitas

perempuan, pelatihan dan pendampingan harus dilaksanakan secara periodik dan

berkelanjutan. Di samping itu materi pelatihan tidak hanya mencakup teknis

manajemen usaha namun perlu ditambahkan dengan materi-materi yang mengarah

pada perubahan moral dan perilaku yang lebih baik, misalnya dalam hal kejujuran,

kepercayaan, atau perubahan perilaku dari present oriented menuju future

oriented.
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INDIGOFERA PLUS INDIGOFEED SEBAGAI WADAH
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(IbIKK Protein Supplements Forage, Indigofera Leaves Pellet Plus Indigofeed
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Bogor Agricultural University)

Panca Dewi MHK, Luki Abdullah, Nur Rochmah Kumalasari,
Iwan Prihantoro, Agustinus Tri Aryanto, Dani Apriandi
Dep. Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, IPB

ABSTRAK

Pakan merupakan salah satu unsur utama dalam usaha peternakan. Ketersediaan hijauan
pada musim kemarau seringkali menjadi permasalahan bagi peternak. Ketersediaan pakan
yang terbatas menyebabkan ternak menjadi kurus, tidak tumbuh sebagaimana mestinya,
dan produksinya menurun. Sebagai salah satu alternative dalam peningkatan produksi
ternak adalah penggunaan tanaman indigofera yang terbukti mampu meningkatkan
produksi susu kambing perah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan
penggunaan tanaman dan produk indigofera indigofeed, penggunaan pupuk cair
indigofertilizer dan meningkatkan peran serta mahaiswa dalam lembaga usaha di Fakultas
Peternakan IPB. Produksi pada tahun ketiga adalah tepung indigofera sebanyak 3.500 kg;
pellet indigofera 2.500 kg; bibit indigofera 6.000 polybag; pupuk cair indigofera 500 liter;
produk segar dan kering (hay) daun indigofera 37.500 kg. Produksi indigofera dicapai
melalui peningkatan areal penanaman, dan pengadaan mesin produksi, sedangkan
pengenalan produk indigofera dilakukan secara langsung kepeternak, kerja sama, dan
pameran.

Kata kunci: Indigofeed, indigofera, indigofertilizer, pellet, tepung daun.

ABSTRACT

Frequently, the availability of the fodder crops in dry seasons becomes the most concern
in animal husbandry. These will decrease the productivity of animals due to decrease
production and quality of fodder crops. Indigoferazollingeriana is a shrubby legume that
has been used to improve milk production in dairy goats. I.zollingeriana easily cultivated
plant, harvested at 60 days periodically. The aims of the study were to determine the right
method for I.zollingeriana cultivation and introduce the use of I.zollingeriana as fodder
crops. The study also involved college student participation in business agency of Faculty
of Animal Science, Bogor Agricultural University. I.zollingeriana production for three
years studies were 3.500 kg of flour; 2.500 kg of pellet; 6.000 polybags of seedlings;
500 liters of liquid fertilizer; 37.500 kg fresh and dried leaves. Since the study,
I.zollingeriana production accomplished through increased planting area and production
equipment, while product introduction conducted by socialization to farmer, collaboration
and exhibitions.

Keywords: Indigofeed, indigofera, indigofertilizer, leaf powder, pellet.
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PENDAHULUAN

Hijauan pakan ternak memiliki ketersediaan yang beragam yang disebabkan

perbedaan sumber daya lahan dan musim. Kelangkaan ketersediaan hijauan pakan

seringkali terjadi pada musim kemarau yang dapat menurunkan penampilan dan

produktivitas ternak. Kebutuhan nutrisi ternak tidak bisa terpenuhi oleh pakan

yang dikonsumsi, akibatnya ternak menjadi kurus, tidak tumbuh sebagaimana

mestinya, tidak menghasilkan susu sesuai dengan harapan dan sebagainya, yang

berdampak pada penurunan pendapatan peternak.

Sebagai salah satu alternatif, saat ini telah diperkenalkan penggunaan

tanaman indigofera yang terbukti mampu meningkatkan produksi susu kambing

perah. Indigofera merupakan salah satu tanaman dari Family Leguminosae yang

mengandung protein yang tinggi selain juga sebagai sumber energi bagi ternak

ruminansia. Tanaman Indigofera zollingeriana adalah jenis leguminosa pohon

yang selama ini belum dieksplorasi potensinya sebagai hijauan pakan ternak.

Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang kaya akan

nitrogen, fosfor dan kalsium. Indigofera sp. sangat baik dimanfaatkan sebagai

hijauan pakan ternak dan mengandung protein kasar 27,9%, serat kasar 15,25%,

kalsium 0,22% dan fosfor 0,18%. Legum Indigofera sp. memiliki kandungan

protein yang tinggi, toleran terhadap musim kering, genangan air dan tahan

terhadap salinitas (Hassen et al. 2007). Kandungan protein yang tinggi (26−31%)

disertai kandungan serat yang relatif rendah dan tingkat kecernaan yang tinggi

(77%) tanaman ini sangat baik sebagai sumber hijauan baik sebagai pakan dasar

maupun sebagai pakan suplemen sumber protein dan energi, terlebih untuk ternak

dalam status produksi tinggi (laktasi).

Keunggulan lain tanaman ini adalah kandungan tannin sangat rendah yakni

berkisar antara 0,6–1,4 ppm, atau jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan

sifat anti nutrisi. Rendahnya kandungan tannin ini juga berdampak positif

terhadap palatabilitasnya (disukai ternak). Hasil penelitian menunjukan bahwa

manajemen panen yang optimal ditinjau dari aspek produktivitas dan kualitas

nutrisi adalah panen pertama dilakukan pada umur 8 bulan disertai dengan

frekuensi panen setiap 60 hari dengan tinggi pemotongan 1,5 m di atas permukaan

tanah. Produksi yang melimpah selama musim hujan dapat dipreservasi
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(diawetkan) dengan teknologi fermentasi (silase) sehingga dapat dimanfaatkan

selama musim kemarau. Tanaman Indigofera sp tahan terhadap kekeringan,

sehingga dapat menjadi sumber pakan pada musim kemarau (Abdullah, 2010).

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap proses produksi yang

ideal untuk dapat ditetapkan sebagai standar baku sistem budi daya tanaman

Indigofera zollingeriana. Proses produksi secara agronomis dilakukan dengan

standar sistem pertanian dalam budi daya tanaman hortikultur untuk selanjutnya

dihubungkan dengan titik optimum kuantitas dan kualitas hijauan. Tujuan dari

penelitian ini adalah mendapatkan metode baku budi daya Indigofera

zollingeriana yang tepat untuk menghasilkan produk hijauan yang optimum baik

secara kualitas maupun kuantitas, dan memperkenalkan atau mensosialisasikan

penggunaan tanaman indigofera sebagai salah satu alternatif hijauan pakan ternak.

METODE PENELITIAN

Kegiatan IbIKK ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang ditujukan untuk pengembangan peternakan melalui penyediaan hijauan

pakan yang berkualitas. Kegiatan IbIKK dilakukan selama tiga tahun di

Laboratorium Lapang Agrostologi, Fakultas Peternakan dan UP3 Jonggol, Institut

Pertanian Bogor.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan IbIKK ini adalah benih indigofera,

bibit indigofera, tanah, polybag, pupuk organik, urea, KCl, SP36, indigofertilizer,

plastik, label dan paranet. Peralatan budi daya indigofera meliputi sabit, cangkul,

meteran, traktor, dan timbangan. Peralatan produksi menggunakan mesin

penepung hammer mill, mesin pellet dan oven (pengering). Selama kegiatan

berlangsung menggunakan tempat pembibitan (nursery), lantai jemur, dan ruang

produksi.

Prosedur

Kegiatan IbIKK terbagi menjadi dua hal utama yakni:

a. Penentuan metode baku budi daya Indigofera zollingeriana.

Penentuan metode baku budi daya I. Zollingeriana dilakukan melalui

penanaman di lahan dikedua lokasi. Perlakuan yang diberikan yakni penggunaan
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beberapa jenis pupuk, periode pemanenan dan perbedaan jarak tanam. Penanaman

diawali dengan penyemaian benih dan pemindahan bibit dalam polybag yang

dilakukan di tempat pembibitan (nursery). Selama penyiapan bibit, juga dilakuan

persiapan lahan yaitu pembersihan lahan (land clearing), pembajakan, penggem-

buran, pengguludan dan pemagaran. Bibit tanaman yang telah berumur satu bulan

dapat dipindahkan ke lahan penanaman. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan

penyiraman, pemupukan, pembersihan gulma, pendangiran dan pemangkasan

(pemanenan) pada saat tanaman mencapai tinggi 1 meter.

Hasil pemanenan tanaman berupa daun segar selanjutnya dikeringkan, baik

menggunakan pengering alam (matahari) maupun pengering buatan (oven).

Hijauan kering digiling hingga menjadi tepung dan dikemas. Hijauan kering

sebagian dilakukan pengolahan lebih lanjut menjadi bentuk pellet dan dikemas.

Peningkatan produksi hijauan juga didukung dengan penggunaan pupuk cair yang

secara khusus dibuat dan diformulasikan untuk produksi daun. Pembuatan pupuk

cair dilakukan di Laboratorium Lapang Agrostologi.

b. Sosialisasi pengunaan tanaman indigofera.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara intensif melalui berbagai acara

kegiatan pameran pertanian dan peternakan, sosialisasi secara langsung kepada

peternak kambing perah maupun pemiliki hewan kesayangan, serta pembentukan

kerja sama dengan berbagai pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Metode Baku Budi Daya Indigofera zollingeriana

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh SOP manajemen produksi daun

Indigofera (Tabel 1), sebagai panduan dalam budi daya tanaman dan pengolahan

hasil produksi. SOP yang telah dibuat berdasarkan berbagai kajian yang dilakukan

sebelumnya hingga diperoleh metode baku dengan produksi tanaman indigofera

yang optimal.
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Tabel 1 SOP manajemen produksi daun Indigofera

Tahapan Pengerjaan Detail Pengerjaan

Persemaian

1. Persemaian benih pada baki yang berisi media tumbuh,
pasir, tanah dan pupuk kandang (1:1:1)

2. Setelah pengujian benih langsung ditabur secara merata
kepermukaan media tanam pada baki

3. Penyiraman dilakukan secara hati-hati agar kecambah
tidak rusak, tidak tergenang

4. Hari ke-7-10 dipindahkan ke polybag ukuran 0,5 kg
Simpan bibit muda di bawah naungan dengan menggunakan
para ne tnaungan 65%

Pengolahan lahan

Pembersihan lahan, pembajakan, penggaruan, penggemburan,
pengguludan dan dibuat jarak tanam 1,5 x 1 m. Jarak individu
tanamanan targuludan 1,5 m dan jarak individu tanaman
dalam guludan 1 m. Populasi tanaman 13.333 tanaman per ha.

Pemindahan tanaman

Tanaman berumur 1 bulan dapat dipindahkan secara hati-hati
kelubang tanaman dengan jarak tanam yang sudah ditentukan.
Untuk hasil yang baik, pemberian pupuk kandang dalam
lubang tanam sebanyak 250-300 g/lubang

Pemangkasan awal

Untuk menghasilkan bentuk tajuk yang baik dan pertumbuhan
cabang yang baik, potong tanaman dengan ketinggian 75-100
cm. pemotongan pertama sebaiknya dilakukan setelah
tanaman mencapai target ketinggian yang diharapkan.

Kebutuhan pupuk cair

Pupuk cair INDIGOFERTILIZER dalam kemasan 1 l/botol
diencerkan dalam 100-150 liter. Tergantung hasil yang
diharapkan. Kebutuhan pupuk cair untuk satu hektar adalah 10
botol untuk sekali penyemprotan. Penyemprotan secara merata
di daun.

Aplikasi pupuk daun
indigofertilizer

Pupuk daun diberikan 4 kali selama periode penanaman, yaitu
pada saat tanaman berumur 30, 34, 38 dan 42 hari setelah
pemangkasan atau panen sebelumnya.

Pemanenan
Pemanenan dilakukan dengan interval 60 hari, menyisakan
tegakan tanaman 75 – 100 cm. Bagian tanaman yang dipanen
daun dan batang (edible).

Pembuatan DOI

Daun dan batang dikeringkan, kemudian dirontokkan dengan
mesin perontok (daun kering dengan sendirinya terlepas dari
batang edible). Pengeringan dengan sinar matahari 4 jam
sudah menyisakan kadar air sekitar 28% dan pada 2 jam
pertama kadar air sudah mencapai 30% atau pengeringan
dengan oven 70°C selama 2 jam. Kadar air ini sangat sesuai
untuk pembuatan tepung (agar tidak terlalu dusky) dan mudah
dibentuk pellet.

Pembuatan pellet daun
Pellet daun yang direkomendasi dari penelitan ini dibuat
dengan ukuran 5 mm.

Penggunaan pellet daun

Pellet daun digunakan sebagai suplemen atau bahan baku
pakan konsentrat untuk dicampur dengan bahan baku lain.
Pemberian single menu pada kambing dapat mencapai 30%
dari kebutuhan konsumsi bahan kering bahan.
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b. Sosialisasi Penggunaan Tanaman Indigofera

Indigofeed beserta indigofertilizer pernah diikutkan dalam pameran

Internasional Indolivestock pada tahun 2010 dan Agrinex Expo pada tahun 2011

di JCC (Jakarta Convention Centre) di Jakarta pada booth IPB, serta pada tahun

2013 melalui pameran produk pertanian di IPB Convention Centre. Demikian

pula pada acara Peluncuran Inovasi IPB Terpilih dan Bakti Sosial Lingkar

Kampus tanggal 5 September 2014, produk indigoferamen jadi salah satu produk

yang dipamerkan. Hasil pameran tersebut mendapatkan respons positif dari

berbagai pihak. Beberapa pengusaha sudah menawarkan untuk melakukan

produksi secara massal di Semarang dan Magelang, Jawa Tengah dan Cianjur,

Jawa Barat. Model atau pola kerjasamanya sudah direncanakan dan akan

ditentukan kemudian. Persepsi masyarakat peternak dan pengusaha pakan

terhadap produk ini juga cukup positif karena keunggulannya sebagai hijauan

pakan berkualitas tinggi dan dikemas dalam sajian praktis. Bukti persepsi positif

dari pengguna dilihat dari banyaknya pertanyaan dan keinginan peternak untuk

membeli dan meminta produk dan bibit, serta ingin mengetahui metode

pembuatan indigofeed.

Pemasaran dan pengenalan produk Indigofera juga dilakukan langsung ke

peternak. Pembentukan kerjasama dengan pihak lain juga dilakukan seperti

dengan Asosiasi Peternak Kambing Peranakan Ettawa Nasional (ASPENAS)−

Malang, PT. Danone Dairy Indonesia−Bekasi, PT. Bangka Nesia−Pangkalpinang,

dan peternak kambing perah di wilayah sekitar Bogor dan Sukabumi. Kerjasama

dengan PT. Benedicta Ankada sudah mulai dilakukan pada tahun 2013 untuk

membantu pemasaran produk ini, disamping adanya kesepakatan dalam

keikutsertaannya dalam perluasan areal tanam dan pengadaan mesin serta sarana

pendukung produksi lainnya.

Market positioning indigofeed kemungkinan tidak akan mendapatkan

persaingan dengan produk lainnya karena selain produknya yang khas dan relative

baru di Indonesia, juga target pasarnya tertentu, terutama pada ternak ruminasia

seperti kambing perah dan sapi perah. Namun akan terus dikembangkan lebih

lanjut agar bisa diaplikasikan untuk ternak-ternak lain atau hewan peliharaan,

melalui peningkatan kualitas, diversifikasi produk dan inovasi. Produk ini
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berbasis pakan hijauan yang harganya tentu relative terjangkau, namun mampu

menggantikan produk pakan konsentrat yang memiliki harga yang jauh lebih

tinggi, sehingga sangat prospektif dan memiliki nilai ekonomi untuk dikembang-

kan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Kegiatan ini menghasilkan beberapa produk dari tanaman indigofera,

diantaranya adalah hijauan segar, hijauan kering (hay), tepung daun indigofera,

pellet daun indigofera, pupuk cair serta bibit dan benih indigofera. Produksi

indigofera dihasilkan dari lahan penanaman di Laboratorium Lapang Agrostologi

Fakultas Peternakan IPB dan Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol

(UP3J), sedangkan produksi pakan dihasilkan melalui pengadaan mesin produksi

(hammer mill, mesin pellet dan mesin oven). Produksi bibit dilakukan di tempat

pembibitan dengan pengawasan untuk menjamin mutu bibit sesuai SOP yang

telah ditetapkan. Kegiatan sosialisasi dan pemasaran dilakukan secara langsung

kepeternak, pameran dan kerjasama dengan pihak lain. Kendala yang dihadapi

selama tiga tahun kegiatan secara umum berksiar pada kondisi musim,

ketersediaan lahan tanam dan sarana produksi. Kendala secara bertahap dapat

teratasi dengan baik melalui perbaikan proses produksi dan pengadaan sarana dan

prasaran pendukung, sehingga target produksi bisa diselesaikan dengan baik.
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ABSTRAK

Program penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Distrik Jila, Desa Diloane,
Kabupaten Mimika, Papua melibatkan beberapa anggota masyarakat eks OPM dengan
tujuan memberi kesempatan pada mereka untuk mampu meningkatkan kapasitas dirinya
melalui kegiatan agribisnis. Tujuan penelitian ini adalah 1) Merancang model pemberda-
yaan masyarakat di kawasan rawan konflik dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan
masyarakat, 2) Mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam penguatan
ketahanan pangan nasional, 3) Melakukan kajian efektivitas dan efisiensi model
permberdayaan yang dirancang serta tingkat fleksibilitasnya untuk diaplikasikan di wilayah
lain. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan pertanian berorientasi
agribisnis melalui sistem pertanian terpadu. Pengembangan model penguatan ketahanan
pangan melalui pertanian terintegrasi yang diinisiasi oleh IPB, meski masih dalam skala
terbatas secara langsung memberikan kontribusi bagi upaya penguatan ketahanan pangan di
Kabupaten Mimika dalam rangka menyelesaikan permasalahan rawan pangan di wilayah
ini. Ouput kegiatan adalah meningkatnya kapasitas SDM di wilayah studi, terbangunnya
kelembagaan baru berupa kelompok usaha tani Nusantara Bersatu, terbangunnya kemitraan
antara masyarakat dengan pemerintah, komunitas gereja, perusahaan serta LSM. Outcome
kegiatan ini antara lain meningkatnya inisiatif dan kemandirian warga untuk
mempertahankan keberlangsungan siklus bertani. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat
dikatakan model pengembangan ketahanan pangan yang disusun cukup efisien dan efektif
diimplementasikan di wilayah rawan konflik lainnya.

Kata kunci: Ketahanan pangan, konflik, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Food security development programs in Jila, Diloane Village Mimika District of Papua
Province involving some members of ex OPM community with the purpose to provide
opportunities for them to be able to increase theircapacitythrough agribusiness activities.
The objectives of this study were: (1) to design models of community development in
conflict -prone region in efforts to achieve food sovereignty community; (2) Supports
thegoverments policy strengthening national food security; (3) assessing the effectiveness
and efficiency of empowerment models are designed to be applied in other regions.
Community empowerment is done through agribusiness approach by integrated farming
systems. The development model of food security strengthening through integrated farming
initiated by IPB, although still on a limited scale has directly contribute to strengthening
food security in Mimika District in order to solve the problems of food insecurity in the
region. The output of this activity is increasing the capacity of human resources in the study
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area, the establishment “Nusantara Bersatu” farmers groups as a new institution, the
establishment of partnerships between the community with the government, church
communities, companies and NGOs. The outcome of this activities include increased
initiative and independence of citizens in order to sustain farming cycle.Based on the results
of these evaluations food security development model composed quite efficiently and
effectively implemented in other conflict -prone regions .

Keywords: Community empowerment, conflict, food security.

PENDAHULUAN

Provinsi Papua adalah salah satu wilayah yang dikenal sebagai kawasan

rawan konflik yang menurut hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI) terutama disebabkan oleh empat latar belakang, diantaranya problem

kegagalan pembangunan (Djaenudin2011). Hasil tinjauan Sekretariat Keadilan

dan Perdamaian (SKP) keuskupan Jayapura mengungkapkan bahwa suasana

ekonomi (kesejahteraan) seringkali menjadi sumber gesekan antara warga penda-

tang dan penduduk asli Papua (Wenda2013).

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (Food Security and

Vurnalibility Atlas/FSVA) tahun 2009 memasukkan Provinsi Papua ke dalam

kategori wilayah rawan pangan prioritas 1 dan 2. Sesuai data BPS, hingga tahun

2012 angka kemiskinan di Indonesia 11,96% atau 29.132.400 jiwa dengan angka

kemiskinan tertinggi berada di wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Papua,

Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

Kota Timika, Kabupaten Mimika adalah salah satu kawasan yang paling

rawan konflik di Provinsi Papua, baik konflik vertikal maupun konflik horizon-

tal.Tingginya intensitas konflik yang terjadi bahkan mengarah pada disintegrasi

bangsa dengan hadirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pengembangan ketahanan pangan dapat menjadi alternatif dalam kerangka

upaya pengelolaan konflik di daerah ini. Fokus ketahanan pangan tidak hanya

pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi

pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi

kebutuhan gizinya (Mustofa, 2012). Program penguatan ketahanan panganyang

dilakukan di Distrik Jila, Desa Diloane Timika, Papua merupakan salah satu

model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan beberapa anggota masyarakat
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eks OPM dengan tujuan memberi kesempatan pada mereka untuk mampu

meningkatkan kapasitas dirinya sekaligus membuka peluangusaha agribisnis.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Merancang model pemberdayaan masyara-

kat di kawasan rawan konflik dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan

masyarakat, 2) Mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam

penguatan kedaualatan pangan di tingkat regional maupun nasional, dan 3) Mela-

kukan kajian terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap model yang dirancang

serta tingkat fleksibilitasnya untuk diaplikasikan di wilayah lain.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Pemukiman warga Amungme di SP6

Desa Jilla, Distrik Diloane, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Penelitian

periode pertama dari dua tahun kegiatan ini dilakukan bulan Mei hingga

November 2014.

Penelitian ini menggunakan metode participatory actionresearch atau pene-

litian tindakan partisipatif. Penelitian dilakukan dengan melibatkan masyarakat

untuk bersama-sama menganalisis masalah yang ada dalam kehidupannya,

merumuskan rencana kegiatan dan memecahkan masalah.

Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder terutama tentang:

(a) Sejarah dan perkembangan konflik di lokasi beserta permasalahannya,

(b) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di wilayah studi, (c) Keta-

hanan pangan di wilayah studi, (d) Peran institusi dan pihak-pihak terkait dalam

pengembangan pertanian di lokasi, (e) Implementasi model pengembangan keta-

hanan pangan, (f) Efisiensi dan efektivitas model pertanian terpadu berorientasi

agribisnis dan data atau informasi lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan

dengan menggunakan teknik: (a) Wawancara terstruktur dan mendalam terhadap

20 KK responden, (b) Wawancara terbuka dan mendalam terhadap informan

(tokoh pemerintah, tokoh masyarakat/adat dan sukarelawan TNI di lokasi),

(c) Focus group discussion (FGD), (d) Observasi berupa pengamatan visual

secara partisipatif, serta (e) Studi literatur dan kajian dokumen.
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Data yang terkumpul dianalisis menggunakan prosedur analisis kuantitatif

dan kualitatif yang meliputi: (a) Analisis deskriptif untuk menggambarkan

keragaan rumah tangga (mata pencaharian, penghasilan, kelembagaan, kondisi

sosial budaya masyarakat), pola konsumsi pangan dan kebutuhan penyediaan

pangan rumah tangga, upaya-upaya penguatan kapasitas masyarakat yang ada,

potensi sumber daya alam dan sarana prasarana tersedia, akses masyarakat

terhadap berbagai sumber daya, serta tanggapan dan aspirasi masyarakat terhadap

berbagai program pembinaan dan pengembangan, (b) Analisis SWOT untuk

menentukan strategi penguatan pangan, dan (c) Analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Timika Papua

Konflik di Kabupaten Mimika, Papua sebagian besar bersumber dari

benturan nilai-nilai adat yang kuat mengakar di masyarakat dengan nilai-nilai baru

akibat perkembangan kota sebagai dampak dari masuknya Freeport Sulphur

Company (sekarang Freeport-McMoRan Cooper and Gold Inc) yang melakukan

eksplorasi kekayaan tambang di wilayah tersebut. Perusahaan ini banyak

menyerap tenaga kerja yang tidak hanya berasal dari tenaga lokal tetapi juga

banyak dari luar wilayah sehingga banyak terjadi gesekan-gesekan kepentingan

sosial-budaya, bahkan menyangkut kepentingan ekonomi dan politik serta sektor

kehidupan lainnya.

Di kalangan masyarakat Papua yang memiliki ketaatan kuat terhadap norma

tradisional serta rasa solidaritas dan kekerabatan yang kuat, gesekan-gesekan

tersebut di atas dapat dengan mudah memunculkan konflik terbuka.  Perang antar

suku maupun konflik masyarakat asli dengan kaum pendatang seringkali

disebabkan oleh hal yang cukup sepele. Di samping benturan nilai, kesenjangan

sosial-ekonomi antara masyarakat asli dengan pendatang sampai saat ini masih

merupakan potensi konflik yang perlu mendapat perhatian serius.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Lokasi Studi

Lokasi studi adalah lokasi upaya menginisiasi dusun mandiri pangan di

Timika berada pada kawasan permukiman masyarakat binaan CARE IPB yang
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berada di Satuan Pemukiman (SP) 6, Distrik Jila, Desa Diloane. Mereka berasal

dari suku Amungme, terdiri dari tiga fam (marga utama atau subetnis), yakni

Dekme, Aim dan Tumomor. Suku Amungme yang telah bermukim di Kampung

Nusantara Bersatu berjumlah 20 KK (Kepala Keluarga).

Warga penghuni Kampung “Nusantara Bersatu” memiliki tingkat pendidi-

kan yang rendah. Kehidupan mereka selama ini di pegunungan menyulitkan

mereka untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Selain itu sistem

pendidikan nasional yang diterapkan tampaknya tidak mampu diakses oleh warga

setempat.

Sumber pendapatan masyarakat di wilayah studi adalah pertanian dalam arti

luas termasuk di dalamnya adalah upah kerja dalam membantu warga lain

mengerjakan usaha taninya dalam bentuk makanan dan uang tunai. Kegiatan

pertanian didominasi oleh pertanian lahan kering atau berkebun palawija atau

buah-buahan. Setiap hari mereka bertani dan menjual hasilnya di pasar, terutama

untuk hasil tanaman umbi-umbian, sayuran dan pisang, sesuai dengan kemam-

puan membawanya atau sesuai dengan nilai kebutuhan yang diperlukan setiap

mereka ke pasar. Secara umum mayoritas aktivitas pertanian lebih banyak

melibatkan kaum hawa mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga panen. Peran

kaum laki-laki lebih banyak terlibat pada saat pembukaan dan persiapan lahan.

Warga kelompok pemukiman Nusantara Bersatu di wilayah SP6, Distrik

Jila, Desa Diloane memiliki kelembagaan yang sangat sederhana. Dalam hubu-

ngan dengan satu kompleks pemukiman, kelompok ini dipimpin oleh seorang

kepala suku. Segala hal yang berkaitan dengan proses pembangunan dan penga-

turan bagi komunitas tersebut diputuskan oleh kepala suku.

Lahan di sekitar pemukiman adalah lahan adat yang saat ini dipegang oleh

salah seorang tokoh petani yang sebagian sudah tergarap secara semi intensif.

Konsepsi lahan adat dalam kasus ini mengandung konotasi bahwa lahan yang

dipegang oleh seseorang dan harus dikelola untuk kepentingan kelompok, bukan

untuk memperkaya diri sendiri. Lahan tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan

secara bersama dengan cara-cara yang disepakati bagi kepentingan warga

anggotanya.
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Masyarakat Amungme mengenal sistem patrilineal. Dalam sistem kekera-

batan tersebut, tanah, perempuan dan babi memiliki nilai yang sangat penting.

Karena itu konflik-konflik antar suku atau antar warga seringkali bermula dari

permasalahan tanah, perempuan dan babi.

Kondisi Sumber Daya Alam di Lokasi Studi

Pertanian lahan kering merupakan mata pencaharian utama masyarakat di

wilayah ini. Usaha pertanian berkembang secara subsisten atau sebatas memenuhi

kebutuhan pangan rumah tangga. Komoditas sagu, ubi dan betatas (keladi) yang

paling banyak dibudidayakan di wilayah ini. Usaha pertanian lahan kering

dilakukan dengan membuka lahan kawasan hutan yang berada di sekitar pemuki-

man masyarakat.

Permasalahan pangan di keluarga eks OPM pada dasarnya disebabkan

beberapa faktor yaitu minimnya diversifikasi pangan ditandai dengan tingkat

ketergantungan tinggi terhadap konsumsi beras. Tingginya harga bahan pangan

menyebabkan upaya mewujudkan pola pangan seimbang belum dapat terpenuhi.

Budaya pangan juga turut mempengaruhi kecukupan asupan gizi di dalam

keluarga.

Pengembangan pertanian dalam upaya mendukung ketahanan pangan

menjadi opsi yang paling tepat. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh masyara-

kat di bidang pertanian menjadi modal awal. Beberapa faktor pembatas berupa

ketersediaan lahan, ketersediaan sarana produksi pertanian sebagai modal usaha

serta kapasitas SDM dapat ditangani melalui beberapa program pengembangan

pertanian yang direncanakan bersama antara masyarakat dengan tim peneliti

CARE IPB. Ada lima program yang menjadi prioritas yaitu: (1) Penguatan

kelembagaan melalui pembentukan kelompok tani; (2) Peningkatan SDM melalui

pelatihan pembibitan tanaman pangan dan hortikultur; (3) Pemberdayaan lahan

pekarangan; (4) Pengadaan atau inisiasi lahan budi daya; dan (5) Kegiatan budi

daya di lahan demplot.

Lahan di sekitar rumah warga sebagian telah ditanami dengan tanaman

pisang, singkong, ubi jalar, pepaya dan pinang. Keempat jenis tanaman tersebut
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merupakan tanaman yang sudah umum dikembangkan oleh kelompok masyarakat

ini.

Ketahanan Pangan Masyarakat di Wilayah Studi

Hasil studi menunjukkan kondisi eksisting dari 20 KK di permukiman

kampung nusantara bersatu sebagai berikut:

 Mayoritas masyarakat suku Amungme di wilayah studi memenuhi kebutuhan

pangan dari hasil kebun.

 Pola pangan yang terbentuk masih mayoritas didominasi oleh sumber karbo-

hidrat dan protein nabati seperti umbi-umbian, sayur dan buah. Konsumsi

protein hewani umumnya hanya pada perayaan-perayaan tertentu dan

diperoleh melalui kegiatan berburu.

 Tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi perekonomian masyarakat di

wilayah studi menyebabkan minimnya pemahaman terhadap upaya memenuhi

pola pangan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi.

 Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lahan yang tersedia bagi penye-

diaan pangan rumah tangga.

Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pertanian Terpadu

Need assessment dilakukan dalam upaya menemu kenali permasalahan,

kekuatan maupun peluang pengembangan ketahanan pangan di wilayah studi

melalui pemetaan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri

serta melalui analisis eksternal dan internal.Untuk itu strategi di atas dikemas

dalam bentuk model pertanian terpadu “Integrated Farming System”. Fokus

perhatian dalam pengembangan sistem pertanian terpadu ini adalah meningkatkan

kemampuan penguasaan IPTEKS bagi masyarakat Amungme, pembelajaran

pertanian yang terorganisir (berorganisasi/berkelompok) dan pengaturan pengelo-

laan pascapanen serta keseluruhannya akan bermuara pada pelestarian lingkungan,

peningkatan pendapatan petani serta integrasi sosial antar orang Amungme.

Analisis strategi penguatan ketahanan pangan di wilayah studi telah

merumuskan kekuatan dan kelemahan (faktor internal) serta peluang dan ancaman

(faktor eksternal) sebagaimana disajikan dalam matriks pada Gambar 1. Berda-

sarkan keempat faktor tersebut, penguatan ketahanan pangan di wilayah studi
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dapat diupayakan melalui pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis

agribisnis yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal

lainnya disertai upaya penguatan individu/masyarakat petani dan kelembagaan

petani, serta pengembangan daya tawar dan pasar produk pertanian.

INTERNAL

EKSTERNAL

Kekuatan:
 Mayoritas mata pencaharaian

masyarakat di wilayah studi
dibidang pertanian

 Ketersediaan lahan bagi
pengembangan pertanian

 Adanya budaya melibatkan
seluruh anggota keluarga
dalam aktivitas pertanian

 Adanya keinginan untuk
mengembangakan usaha
pertanian dan pengembangan
peternakan atau perikanan

 Ikatan kekerabatan yang tinggi
dalam komunitas “Kampung
Nusantara Bersatu” yang
menjadi binaan IPB

Kelemahan:
 Adanya potensi konflik akibat

perebutan posisi ketua
kelompok tani

 Kegiatan budidaya yang
dilakukan minim teknologi

 Belum ada upaya pengolahan
produk pertanian menjadi
produk skunder

 Kebutuhan menjual produk
pertnaian lebih
dilatarbelakangi jika ada
kebutuhan mendesak,
selebihnya lebih disukai
disimpan sebagai cadangan
bahan pangan keluarga

Peluang:
 Adanya permintaan

pasarterhadap produk
pertanian, peternekana, dan
perikanan

 Dukungan pemerintah daerah,
angkatan udara, perusahaan,
gereja, dan perguruan tinggi

Strategi:
 Pengembangan pertanian

berbasis agribisnis
 Optimalisasi pemanfaatan

lahan melalui pertanian
terintegrasi

 Penguatan kelembagaan petani
dalam upaya pengembagan
kemitraan

Strategi:
 Penentuan ketua kelompok tani

yang didukung seluruh anggota
serta didukung oleh pembagian
tugas dan atnggungjawab

 Peningkatan kapasitas
masyarakat memalui pelatihan
budidaya maupun pengolahan

 Pengembangan pemasaran
produk pertanian

Ancaman:
 Persaiangn produk sejenis
 Harga jual produk

Strategi:
 Pelatihan penanganan pasca

panen
 Pengembangan pasar produk

pertanian

Strategi:
 Penguatan peran kelompok

dalam pemasaran produk
pertnaian

 Peningkatan daya tawar
produk melalui produk olahan

Gambar 1 Matriks analisis strategi penguatan ketahanan pangan.

Sistem pertanian (organik) terpadu yang dikembangkan bagi pemberdayaan

masyarakat di lokasi studi memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan potensi

dan kemampuan setempat, yakni: (a) Sifatnya sederhana (tanpa teknologi tinggi)

dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan dan hasil dari setiap komponen usaha,

termasuk hasil sampingan; (b) Mencakup empat komponenpokok (manusia,

peternakan, areal pertanian, dan limbah; dan (c) Peternakan sebagai sumber energi

dan penggerak ekonomi dalam integrated farming system. Keterkaitan berbagai

komponen sistem pertanian terpadu dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Konsep pertanian terpadu di wilayah studi.

Implementasi pengembangan sistem pertanian terpadu mencakup empat

tahapan penting, meliputi:

1. Pemilihan lahan−dengan berusaha memanfaatkan secara optimal tiga jenis

lahan menurut statusnya, yaitu lahan adat, lahan yang diakui sebagai lahan

kerluarga, dan lahan pekarangan.

2. Organisasi kerja−dilakukan melalui pendekatan kelompok yang disertai

penegasan terhadap hak-hak individu untuk mengakomodasi orientasi kerja

masyarakat di lokasi yang umumnya sebagai kerja keluarga dan kepemilikan

individu, dengan cara: (a) Pemisahan lahan bersama untuk usaha tani

kelompok dan lahan untuk usaha tani keluarga; (b) Pemisahan berdasarkan

komoditas dengan menempatkan usaha ternak babi sebagai usaha keluarga

tetapi dalam kandang bersama, usaha tani kelompok dilakukan secara gotong

royong, serta usaha perikanan dilakukan di kolam kelompok; serta (c) Pengor-

ganisasian pemanfaatan limbah dan pemberian input produksi dilakukan secara

kelompok untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.

3. Penentuan komoditas−dilakukan dengan pertimbangan kemudahan budi daya,

kesesuaian dengan kondisi biofisik setempat, nilai ekonomi, dan bisa menjadi

sumber input alternatif bagi komponen usaha lainnya.  Ada lima komoditas

yang diusahakan, yaitu: umbi-umbian dan sayuran (pertanian), ayam dan babi

(peternakan), serta lele (perikanan).

4. Penguatan kapasitas masyarakat−dilakukan dengan melalui pemasyarakatan

inovasi seperti sistem mulsa untuk budi daya sayuran, pembuatan pupuk
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organik cair, pembuatan pelet ikan, serta pembuatan kolam lele sistem jaring

dan sistem terpal.  Diseminasi inovasi ini dilakukan melalui program pelatihan

yang dilakukan tim IPB dan diikuti oleh masyarakat serta satgas TNI yang

akan menjadi pendamping masyarakat sehari-hari.

Peran Para Pihak dalam Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu

Pengembangan sistem pertanian terpadu di wilayah studi mendapat

dukungan dari banyak pihak mulai dari pemerintah, gereja hingga perusahaan

melalui LSM setempat.

1. Pemerintah−sangat penting peranannya sejak awal relokasi dan pembinaan

warga eks OPM di Kampung Nusantara Bersatu. Secara khusus, engembangan

sistem pertanian terpadu juga didukung pemerintah daerah melalui dinas

pertanian dalam bentuk bantuan bibit, serta Satgas TNI yang membantu

peminjaman lahan budi daya ternak babi dan pendampingan secara kontinyu.

2. Gereja−yang di Timika Papua cukup kuat keberadaannya sejak 50 tahun lalu

(sebagian besar) di bawah organisasi Persatuan Gereja dan Lembaga Injil

(PGLI), saat ini juga aktif dalam pengembangan program pemberdayaan

masyarakat di samping pembinaan kerohanian warga.Gereja berperan dalam

pengembangan akses pasar dengan mengembangkan koperasi gereja yang

membeli produk masyarakat setempat.

3. Perusahaan−dalam hal ini PT Freeport Indonesia melalui program CSR yang

dikelola bagian khusus “Social Local Deveopment” yang melayani langsung

kepentingan-kepentingan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan

infrastruktur. Perusahaan juga membuka akses pasar bagi produk masyarakat

yang dikoordinasikan Usaha Bersama Amungsu Amum Jaya (UBAAJ) yang

menghimpun bahan pangan dari masyarakat kemudian meneruskannya ke

Koperasi Sarimah, lalu ke Koperasi Pangan Sari baru diteruskan ke PT

Freeport. Rantainya terlalu panjang sehingga masih belum efisien.

Model Pengembangan Ketahanan Pangan melalui Pertanian Terpadu
Berorientasi Agribisnis dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah

Pengembangan model penguatan ketahanan pangan melalui pertanian

terintegrasi yang diinisiasi oleh IPB, meski masih dalam skala terbatas secara

langsung memberikan kontribusi bagi upaya penguatan ketahanan pangan di
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Kabupaten Mimika dalam rangka menyelesaikan permasalahan rawan pangan di

wilayahini.Program ini juga sejalan dengan strategi penguatan ketahanan pangan

nasional yang ditempuh melalui pendekatan jalur ganda (twin-track approach),

yaitu diantaranya memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan

pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.

Efisiensi dan Efektivitas Model Pertanian Terpadu Berorientasi Agribisnis

Model pengembangan ketahanan pangan di kawasan rawan konflik yang

disusun cukup efisien dan efektif diimplementasikan di wilayah rawan konflik

berdasarkan evaluasi efisiensi dan efektivitas yang mencakup evaluasi input,

evaluasi proses dan evaluasi output sebagai berikut:

1. Evaluasi input. Identifikasi dan pemetaan masalah dan kebutuhan sebagai

tahap awal pengembangan ketahanan pangan di wilayah studi telah berhasil

melibatkan masyarakat secara partisipatif sejak perencanaan hingga pelak-

sanaan. Pengenalan Iptek dan inovasi dilakukan sesuai prinsip kearifan lokal

dan pemanfaatan sumber daya setempat. Program kegiatan dikembangkan

dengan membangun kemandirian melalui penciptaan sumber-sumber penda-

patan alternatif seperti mendayagunakan hasil sampingan usaha.

2. Evaluasi proses. Kegiatan tahun pertama pengembangan ketahanan pangan di

wilayah studi telah berhasil dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan. Kendala

pergeseran awal mulai program karena keterlambatan dana serta sulitnya

membangun motivasi penerima manfaat sehingga menimbulkan ketergan-

tungan pendampingan, dapat diatasi dengan baik. Selama proses kegiatan

berkembang rencana baru untuk membangun training centre.

3. Evaluasi output. Kegiatan pengembangan ketahanan pangan di wilayah studi

telah berhasil menghasilkan output kegiatan berupa: (a) Terbangunnya pilot

project pengembangan ketahanan pangan di kawasan rawan konflik, (b) Pe-

ningkatan kapasitas SDM pada 20 KK melalui program model pertanian

terintegrasi berorientasi agribisnis, (c) Terbangunnya kemitraan antara masya-

rakat sasaran dengan pemerintah, gereja, LSM, dan lainnya, (d) Terben-tuknya

kelembagaan baru masyarakat berupa kelompok usaha tani Nusantara Bersatu,

dan (e) Memberikan kontribusi tambahan pendapatan langsung bagi masya-

rakat serta penyediaan pangan di tingkat rumah tangga.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

495

Kegiatan ini juga menghasilkan outcomes berupa: (a) Meningkatkan inisiatif

warga untuk mempertahankan keberlangsungan siklus bertani dengan

teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan, (b) Pemeliharaan hewan ternak

sudah dapat dilakukan secara mandiri termasuk dalam pengadaan pakan,

(c) Adanya antusiasme untuk menjaga ketahanan pangan (keberlangsungan

hidup) secara mandiri, serta (d) Adanya perhatian dan keterlibatan pihak lain

yang dapat menjadi mitra masyarakat dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Model yang dikembangkan adalah sistem pertanian terpadu (Integrated

farming system) berorientasi agribisnis dengan fokus perhatian pada upaya

meningkatkan kemampuan penguasaan IPTEKS masyarakat dan pembelajaran

pertanian terorganisir (berorganisasi/berkelompok) yang diimplementasikan mela-

lui tahapan: (1) pemilihan lahan, (2) organisasi kerja, (3) pemilihan komoditas,

(4) penguatan kapasitas masyarakat.

Model ini secara langsung memberikan kontribusi bagi upaya penguatan

ketahanan pangan di Kabupaten Mimika dalam rangka menyelesaikan permasa-

lahan rawan pangan di provinsi ini sehingga bisa mendukung kebijakan penguatan

ketahanan pangan di tingkat regional maupun nasional.

Evaluasi input, proses dan output menunjukkan bahwa implementasi model

ini berhasil mengembangkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan sumber

daya lokal, meningkatkan kapasitas SDM setempat, kelembagaan dan kemitraan,

serta dapat didiseminasikan sehingga tidak hanya dapat diimplementasikan di

lokasi studi tetapi juga di wilayah dan masyarakat lain dengan karakteristik yang

mirip.
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ABSTRAK

Klaster industri yang paling mendapat sorotan dalam Masterplan (Rencana Induk)
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah
pembangunan klaster industri kelapa sawit (KIKS) di koridor ekonomi Sumatera dan
Kalimantan. Kesiapan pembangunan KIKS masih cukup jauh dari harapan dan banyak
kelemahan dalam hal kebijakan dan infrastruktur. Tujuan umum penelitian ini adalah
mendapatkan informasi mengenai kesiapan kerja dan peranan klaster industri kelapa
sawit dalam mendukung keberhasilan pengembangan industri kelapa sawit. Penelitian
pertama difokuskan pada analisis kebijakan pemerintah hilirisasi industri dan kendalanya.
Selanjutnya, analisis kajian konektivitas terkait dengan rantai pasok dari KIKS dan
keterhubungan Indonesia dengan kawasan perdagangan internasional.Alat analisis yang
digunakan adalah model “Berlian Porter”, analisis kesenjangan, dan Analytical Hierarchy
Process (AHP). Berdasarkan analisis kesenjangan, Indonesia masih jauh dari Malaysia
mengenai fasilitas infrastruktur pelabuhan ekspor. Berdasarkan analisis kebijakan
pendorong KIKS, Pemerintah telah mendukung program KIKS melalui pembentukan
roadmap hilirisasi industri kelapa sawit dengan pendekatan klaster. Berdasarkan hasil
analisis strategi utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan KIKS Indonesia
berbasiskan konektivitas adalah dengan peningkatan infrastruktur. Strategi ini dapat
dijalankan jika perusahaan, swasta, akademisi dan masyarakat dapat bekerjasama dan
terintegrasi dalam pelaksanaan pengembangan KIKS Indonesia.

Kata kunci: AHP, analisis kesenjangan, klaster industri kelapa sawit, konektivitas
internasional, model berlian porter.

ABSTRACT

Indonesia's main industrial cluster development that are contained in the Master Plant of
Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) is palm oil
industrial cluster (POIC) development in the corridor Sumatra and Borneo. The readiness
its POIC development is still quite far from the expectations and it has a lot of
weaknesses, especially in terms of policy and infrastructure. The objective of this study is
to obtain information about job readiness to develop Indonesian cluster industry and to
know the role this cluster to support the successful of POIC development. The first stage
research focus on the analysis of government policy related to the downstream sector and
the development’s constraints. The next is connectivity analysis associated with the
supply chain of POIC and connectedness Indonesia with international trade area. This
research uses "Diamonds" Porter’s Model, gap analysis, and the Analytical Hierarchy
Process (AHP). Gap analysis emphasized Indonesia is still far from Malaysia regarding
the export port infrastructure facilities. Policy analysis clarified goverment support the
development of Indonesian cluster through establishment of roadmap of palm oil industry
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downstream using cluster approach. Connectivity analysis referred the main strategy in
the POIC development is infrastructure improvements. This strategy can be done if the
government, private sector, academic, and the public is able to work together and
integrated.

Keywords: AHP, diamonds porter’s model, gap analysis, international connectivity, palm
oil industrial cluster.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara produsen dan pengekspor terbesar minyak

kelapa sawit di dunia.Berdasarkan data Indonesian Sustainable Palm oil

Comission (Komisi ISPO) (2012), produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun

2012 mencapai 23.9 juta ton. Nilai ekspor kelapa sawit pada tahun 2011 mencapai

US $ 8.047.668  untuk produk crude palm oil (CPO) dan US $ 7.662.277 untuk

produk selain palm oil (PO). Besarnya nilai ekspor kelapa sawit Indonesia ke

pasar internasional menunjukkan peran penting industri kelapa sawit dalam

perekonomian di Indonesia.

Pembangunan industri kelapa sawit melalui pembentukan dan pembangunan

klaster industri sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian (KMP No 13/M-

IND/PER/I/2010) telah menetapkan tiga wilayah sebagai lokasi pendirian KIKS,

yakniSei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai, dan Kuala Enok (Riau)serta Maloy

(Kalimantan Timur). Tujuan pembentukan klaster yang tertuang dalam MP3EI

adalah peningkatan kinerja industri hilir kelapa sawit Indonesia untuk

meningkatkan investasi baru dan memperluas usaha untuk mengimbangi klaster

industri Malaysia. Kenyataanya kesiapan pembangunan KIKS masih cukup jauh

dari harapan dan masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan

khususnya dalam hal kebijakan dan infrastruktur.Selain itu,masih lemahnya

koordinasi diantara para pihak dalam pembangunan KIKS.

Berbagai kebijakan dan kondisi infrastruktur menjadi kendala yang

membatasi pembangunan klaster industri kelapa sawit. Ketiga kawasan belum

terkoneksi dengan baik dengan pasar domestik dan pasar internasional, sehingga

untuk melakukan pengiriman harus dilakukan transhipment yang menyebabkan

produk-produk kelapa sawit Indonesia kalah bersaing dengan produk kelapa sawit

Malaysia terutama untuk produk hilir. Buruknya konektivitas wilayah klaster
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industri kelapa sawit menyebabkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia

belum terbentuk dengan kuat. Menurut Daryanto (2006), beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam pengembangan klaster industri antara lain identifikasi dan

pemetaan karakteristik dan konektivitas wilayah klaster dengan wilayah lainnya,

penciptaan iklim yang kondusif melalui perbaikan kebijakan-kebijakan peme-

rintah, kerjasama stakeholder, dan penyediaan sarana dan lembaga pendukung

dalam klaster.

Kajian kebijakan dan konektivitas dalam mendukung hilirisasi industri

kelapa sawit dan perdagangan internasional perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kesiapan kerja dan peranan klaster

industri kelapa sawit dalam mendukung keberhasilan pengembangan industri

kelapa sawit di Koridor Ekonomi Sumatera dan Kalimantan.Terkait dengan

permasalahanyang didapatkan dari penelitian sebelumnya (Laporan Akhir

Penelitian MP3EI Tahun 2012 dan 2013), disusun tujuan khusus dari penelitian

lanjutan ini adalah mengevaluasi kebijakan Pemerintah mengenai pembangunan

klaster industri kelapa sawit di ketiga kawasan yang belum memenuhi harapan,

melakukan analisis perbandingan kemajuan pengembangan klaster industri kelapa

sawit di Indonesia dan Malaysia terkait perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama satu tahun pada tahun 2014 di Bogor,

Jakarta, kawasan klaster industri kelapa sawit Sumatera. Pada kajian ini,analisis

perbandingan dengan negara pesaing utama dalam industri kelapa sawit, yaitu

Malaysia meliputi analisis faktor internal dan eksternal, dan GAP analysis.Pada

analisis kesenjangan yang digunakan sebagai patok duga adalah Palm Oil

Industrial Cluster (POIC) Lahad Datu.

Analisis kebijakan dilakukan terkait berbagai kendala yang membatasi

pembangunan klaster industri kelapa sawit, sehingga dilakukan dengan mengacu

kepada kerangka analisis yang dikembangkan oleh William Dunn (2003), dimana

analisis proses kebijakan dimulai dengan permasalahan kebijakan yang ada di

dalam pembangunan klaster industri kelapa sawit di Indonesia. Kajian konek-
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tivitas terkait dengan rantai pasok dari KIKS dan keterhubungan Indonesia dengan

kawasan perdagangan internasional. Kajian konektivitas juga mencakup kajian

peningkatan infrastruktur yang ada di wilayah klaster yang difokuskan pada

pelabuhan karena menjadi aspek penting. Analisis konektivitas menghasilkan

pembobotan untuk mengetahui faktor utama dalam konektivitas yang paling

memengaruhi dan paling menentukan keberhasilan pembangunan. Alat yang

digunakan pada analisis konektivitas adalah metode Analytical Hierarchy Process

(AHP).

Analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan model

Berlian Porter akan menghasilkan gambaran kondisi aktual di KIKS Indonesia.

Model Berlian Porter merupakan model daya saing untuk menggambarkan daya

saing suatu negara (wilayah) yang terdiri dari kondisi faktor input, kondisi faktor

permintaan, kondisi persaingan dalam konteks strategi dan rivalitas perusahaan

(negara), serta industri pendukung yang terkait untuk menghasilkan keunggulan

kompetitif berupa daya saing klaster industri sebagai derivatif dari model permata

(Snowdown dan Stonehouse, 2006). Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis

kesenjangan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi aktual dan kondisi

yang diharapkan.

Teknik pengambilan contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik pengambilan contoh tanpa peluang (non probability sampling) dengan

penentuan responden secara sengaja (purposive sampling) melalui pendekatan

expertise judgement (Cooper dan Schindler, 2006). Teknik tersebut digunakan

karena responden yang dipilih adalah pakar yang memiliki kapasitas dan

kemampuan dalam merumuskan strategi pengembangan KIKS Indonesia. Dalam

penelitian dilibatkan beberapa pemangku kepentingan pembangunan klaster

industri kelapa sawit yakni: Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI),

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit

Indonesia (GAPKI), Pelaku Bisnis, Akademisi, Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner

kepada para pakar sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari berbagai
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sumber melalui studi pustaka, instansi dan kelembagaan lainnya serta rujukan

internet. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan

dengan cara-cara observasi, wawancara, dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesenjangan

Analisis lingkungan internal dan eksternal KIKS Indonesia dianalisa meng-

gunakan Model Berlian Porter yang diperlihatkan pada Gambar1. Model Berlian

Porter yang digunakan diadopsi dari Model Klaster Industri Kelapa Sawit

(Pratiwi, 2011). Sedangkan hasil analisis lingkungan internal eksternal diperoleh

kondisi aktual klaster yang diperlihatkan pada Tabel 1.

Gambar 1 Model berlian porter KIKS Indonesia.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

502

Tabel 1 Elemen internal dan eksternal KIKS Indonesia dan POIC Malaysia (Aryanthi,
2014)

Elemen
INDONESIA

MALAYSIA
Sei Mangkei Dumai Maloy

Luas lahan
perkebunan

luas lahan Tahun 2010: 8.110.447 Ha dan tahun 2011
8.908.399 Ha

luas lahan tahun
2010 : 4,58 juta
hektar dan tahun
2011 : 5 juta hektar

Industri inti dan
terkait

industri minyak
goreng

industri olein,
stearin, dan PFAD

industri
oleokimia dasar

industri biodiesel,
Refinery, fatty
alcohol, fatty acid,
Palm kernel
crushing, solvent
extraction Plant,
Fertilizer,
Bioenergy, food,
biomass dan lain-
lain

industrifatty acid,
gliserine, sabun
dan deterjen

indsutri asam
lemak

industri
berbasis
makanan

industri Fatty
alcohol

industri non
makanan

industri biodiesel
fasilitas
penunjang

Infrastruktur

a. Transportasi
darat

jalan darat
(dengan kondisi
20% rusak berat
dan sedang)

jalan darat (kondisi
rusak sedang,
ringan, dan berat
mencapai 70%)

jalan darat
(kondisi rusak
sedang, ringan,
dan berat
mencapai 90%)

railway, dan rail
siding

Fly over dan
highway

rel kerata api
masih dalam
pembangunan

rel kereta api
belum ada

rel kereta api
belum ada

b. Pelabuhan
Belawan dan
Kuala Tanjung

Dumai Maloy
Lahad Datu port,
Kuantan Port

belum terdapat pelabuhan dengan standar internasional Standar
internasional :
liquid bulk
terminal, dry bulk
terminal, dan
container
terminal(hub
perdagangan Asia)

Konektivitas
harus melakukan transhipment ke Malaysia dan
Singapura

Perdagangan

ekspor CPO dan PKO tahun 2011 : US $ 10,4 milyar
ekspor CPO dan
PKO tahun 2011 :
RM 3,219

ekspor produk lainnya tahun 2011 : US$ 9 milyar
ekspor Produk
lainnya : RM 80.4
milyar

Negara Tujuan : India, China, Belanda, Bangladesh,
Mesir, Singapura, Italia, Spanyol, Rusia, Ukraina, dan
negara lainnya

Negara tujuan :
Uni Eropa, Brazil,
Uni Emirate Arab,
America, China,
India,etc (100
negara tujuan
ekspor)

Analisis kesenjangan dilakukan dengan menggunakan elemen-elemen yang

diperoleh pada analisis lingkungan internal dan eksternal KIKS. Pada analisis ini

POIC Lahad Datu, Malaysia digunakan sebagai patok duga sebagai acuan kondisi
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ideal klaster industri. Pengelompokkan penilaian kondisi elemen-elemen adalah

Sangat Buruk bernilai satu (1), Buruk bernilai dua (2), Baik bernilai tiga (3), dan

Sangat Baik bernilai empat (4). Analisis kesenjangan menggunakan Lahad Datu,

POIC Malaysia sebagai patok duga.Hasil analisis diperlihatkan pada Gambar 2a

dan Gambar 2b.

Gambar 2 Analisis kesenjangan elemen internal (a) dan eksternal (b) KIKS di Indonesia.

Analisis Kebijakan Pendorong KIKS

UU No 3 Tahun 2014 menyatakan pembangunan industri yang maju

diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya

saing dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendo-

rong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Visi pembangunan

Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor

28 Tahun 2008 adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun

2025dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru.

Kebijakan ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing industri, berstruktur sehat

dan berkeadilan, berkeadilan dan memperkokoh ketahanan nasional. Peraturan ini

menetapkan Industri kelapa sawit termasuk salah satu industri prioritas industri

agro sebagai industri andalan masa depan.

Dalam pembangunan industri kelapa sawit dibentuk hilirisasi industri.

Strategi Industrialisasi Hilir Kelapa Sawit (IHKS) melalui penyusunan roadmap

telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010 dengan

target mampu mengolah 60% produk CPO dalam negeri (40% produk mentah

masih diekspor untuk mempertahankan pasar CPO dunia). Selain itu juga disusun

Roadmap pengembangan klaster IHKS. Sasaran Jangka Menengah (2010−2014)

pengembangan KIKS adalah: 1) Terbentuknya klaster industri pengolahan CPO

dan turunannya di Sumut dan Kaltim, dan 2) Iklim usaha dan investasi yang
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kondusif, sedangkan Sasaran Jangka Panjang (2015−2025) meliputi: 1) Memper-

luas pengembangan produk akhir, dan 2) Terbentuknya centre of excellence

industri oleokimia, yang bertujuan: a) Penguasaan pasar, b) Pemantapan industri

berwawasan lingkungan, dan c) Terintegrasinya industri berbasis kelapa sawit di

Kalbar, Kalteng dan Papua.

Pengembangan IHKS juga membutuhkan kebijakan dan insentif dari

pemerintah pusat dan daerah, fasilitas umum dan institusi pendukung (pendidikan,

keuangan dan litbang) serta daya saing infrstruktur yang memadai.Pemangku

kepentingan yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, penelitian dan pengembangan,

SDM, industri penyedia mesin dan peralatan serta permodalan/bank.Beberapa

tantangan terkait industri sawit antara lain pajak ekspor, lemahnya pendanaan

penelitian dan pengembangan, tumpang tindih kebijakan, bea keluar, kebijakan

terkait RT/RW, dan kejelasan kebijakan industri biofuel.Alur kebijakan pengem-

bangan industri nasional yang diatur dalam Perpres No 28 Tahun 2008 ditunjuk-

kan pada Gambar 3.

Gambar 3 Kebijakan pengembangan industri nasional dalam Perpres No 28 Tahun 2008.

Kebijakan pajak ekspor dan pajak nilai tambah, tidak merefleksikan penda-

laman struktur IHKS Indonesia. Selain itu, infrastruktur dan konektifitas yang

buruk membuat kebijakan pajak ekspor menjadi persoalan dalam pengembangan

KIKS. Iklim penelitian belum mendukung sepenuhnya pertumbuhan penelitian
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dan pengembangan inovasi nasional. Keberlanjutan dan keberlangsungan peneli-

tian yang sistematis tidak berjalan.Integrasi dan koordinasi antar lembaga

penelitian tidak terkelola dengan baik. Tumpang tindih kebijakan terlihat dari

adanya kebijakan yang tidak kondusif dan bersifat overlapping antara satu

lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya. Terkait dengan Bea

Keluar, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK 011/2010 diketahui

bahwa Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya termasuk kedalam barang

ekspor yang dikenakan Bea Keluar. Dilain pihak terdapat beberapa pelaku bisnis

yang terbebani dengan kebijakan PMK 128/PMK 011/2011 tentang Bea Keluar

(BK) minyak sawit. Pandangan berbeda juga dikemukakan oleh sejumlah

perusahaan yang merasakan manfaat dari peraturan tersebut dengan menanamkan

investasinya pada industri hilir (Gumbira, 2012).

Persoalan industri juga masih terpaku pada masalah ketersediaan lahan.

Persoalan ini berimbas kepada produksi CPO serta masa depan industri, dan

bahkan juga menghambat rencana tata ruang RT/RW. Regulasi yang telah

tersusun masih belum sepenuhnya mendukung perkembangan kelapa sawit di

Indonesia, karena tumpang tindih kebijakandan ego sektoral stakeholders kelapa

sawit. Ketidakpastian peta tata ruang dan RT/RW ini menimbulkan keraguan para

investor untuk berinvestasi. Berdasarkan hasil analisis AHP prioritas kebijakan

pengembangan IHKS Indonesia (Tabel 2) dapat disimpulkan bahwa urutan skala

prioritas penerapan kebijakan pengembangan IHKS adalah proses investasi,

pembangunan infrastruktur, klasterisasi industri, peningkatan SDM, serta

penelitian dan pengembangan.

Tabel 2 Hasil analisis AHP prioritas kebijakan pengembangan IHKS Indonesia
Normalisasi kluster Batas Bobot (%) Prioritas

Klasterisasi industri 0,2142 0,053548 21,42 3

Pembangunan infrastruktur 0,2641 0,066031 26,41 2

Penelitian dan pengembangan 0,1029 0,025725 10,29 5

Peningkatan SDM 0,1098 0,027441 10,98 4

Proses investasi 0,3090 0,077255 30,90 1

Pelabuhan Ekspor Indonesia

Pelabuhan merupakan salah satu elemen yang strategis dalam peningkatan

daya saing klaster industri. Pelabuhan termasuk salah satu dari 14 elemen penting
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klaster industri. Dengan semakin baiknya fasilitas pelabuhan,maka industri-

industri baru dapat tumbuh dengan baik di sekitar pelabuhan.

Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan menjadi Pelabuhan ekspor untuk

KIKS Sei Mangkei. Keungulan pelabuhan Kuala Tanjung adalah didukung oleh

draft kolam yang cukup dalam, yaitu -14 LWS sehingga tidak perlu melakukan

pengerukan lagi. Pengembangan pelabuhan ini didukung juga oleh kedekatannya

dengan Pelabuhan Belawan dan keberadaan kawasan industri di sekitar pelabuhan

seperti PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Multimas Nabati Asahan.

Namun, kendala terkait konektivitas merupakan hambatan karena kondisi infra-

stuktur darat dan jarak tempuh dari industri ke pelabuhan masih berkisar sekitar

40 km.

Pelabuhan Dumai merupakan daerah yang terkena dampak atas kerjasama

bidang ekonomi antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, menga-

kibatkan pertumbuhan pada sektor industri dan pariwisata. Pelabuhan berpredikat

nomer 1 ini ditujukan dan diusahakan untuk perdagangan luar negeri sehingga

infrastuktur pelabuhan sudah tersedia baik meliputi gudang penumpukan, tangki

timbun, dan lin-lain. Namun demikian, Darmaga A pelabuhan ini berusia tua dan

memerlukan perbaikan. Sementara itu, Darmaga B masih dilakukan pengemba-

ngan dengan fokus pada pengembangan Terminal Curah Cair (TCC) dan Terminal

Curah Kering. Terkait peningkatan efisiensi, pengembangan pelabuhan Dumai

perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas pipa dan sarana pelabuhan lain

untuk mempercepat proses bongkar muat agar tidak terlalu lama (demurrage).

Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok untuk pelabuhan outlet dan inlet

wilayah Riau bagian Selatan dan Jambi. Pelabuhan Kuala Enok yang belum

berfungsi, disebabkan oleh masih adanya beberapa ruas jalan dan jembatan yang

merupakan akses utama ke pelabuhan belum selesai dibangun.Pelabuhan Belawan

Medan merupakan pelabuhan kelas satu untuk ekspor CPO yang mencapai rata-

rata 2 juta ton lebih setiap tahun dan tergolong pelabuhan terpenting di Sumatera.

Pelabuhan Ekspor Malaysia

Malaysia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua dunia

menggunakan dua pelabuhan besar yang ada di wilayah Malaysia barat dan
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Malaysia Timur. Beberapa pelabuhan tersebut antara lain Pelabuhan Penang,

Pelabuhan Lumut di Perak, Pelabuhan Kelang di Selangor, Pelabuhan Pasir

Gudang di Johor, Pelabuhan Kuantan di Pahang, serta Pelabuhan Kuching,

Bintulu, Miri dan Pelabuhan Sabah. Fasilitas pelabuhan Malaysia jauh dari

fasilitas pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Lahad Datu dilengkapi dengan Piper-

caks, Pipeline Interchange, Liquid Bulk Terminal, Cargo Handling Equipment,

Dry Bulk Terminal, Proposed Container Terminal.

Pelabuhan internasional di Indonesia masih memiliki fasilitas, sarana, dan

prasarana yang sangat minim sehingga belum dapat dijadikan hub port interna-

sional. Oleh karena itu, untuk kegiatan logistik dan perdagangan  internasional,

Indonesia masih harus melalui hub port di Malaysia dan Singapura. Singapura dan

Malaysia dijadikan hub port internasional karena ditentukan oleh pasar. Pasar

menentukan Singapura sebagai hub portuntuk cargo container, general cargo, dry

bulk dan liquid bulk (bahan-bahan kimia) cargo. Di lain pihak, Malaysia dijadikan

hub port untuk dry bulk dan liquid bulk khususnya produk-produk primer dan

turunan kelapa sawit.

Strategi Pengembangan KlKS Berbasis Konektivitas Perdagangan Interna-
sional

Hasil pemilihan prioritas pengembangan KIKS di Indonesia dilaksanakan

dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP) seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 4.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan hierarchy process beberapa

hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, dan akademisi antara lain

perbaikan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah

melalui inovasi berkelanjutan.

Pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan, kementerian perindus-

trian, kementerian perekonomian, dan PT Pelabuhan Indonesia memiliki peran

penting dalam peningkatan infrastruktur yang berkaitan dengan perbaikan sistem

logistik, kepelabuhanan, sistem transportasi, dan juga informasi serta teknologi.

Selain itu, untuk mencapai konektivitas internasional sistem kontrak transportasi
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sebaiknya dirubah dari FOB menjadi CIF. Sehingga diharapakan konektivitas

yang lebih efisien tercapai seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5.

Gambar 4 Hasil pengolahan prioritas pengembangan KIKS di Indonesia (Aryanthi, 2014).

Gambar 5 Ilustrasi pengangkutan produk dalam perdagangan dunia ke Indonesia (Ditjen
Perhubungan Laut, 2012).

KESIMPULAN

Hilirisasi industri Kelapa Sawit dengan pendekatan klaster telah menjadi

program pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 dan

Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010. Berdasarkan analisis kebi-
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jakan, beberapa tantangan terkait kebijakan pada industri sawit antara lain pajak

ekspor, lemahnya pendanaan penelitian dan pengembangan, tumpang tindih

kebijakan, bea keluar, kebijakan terkait RT/RW, dan kejelasan kebijakan industri

biofuel.

Pelabuhan ekspor Indonesia yang sedang dikembangkan antara lain Kuala

Tanjung, Pelabuhan Enok, Dumai, dan Belawan. Pelabuhan internasional di Indo-

nesia masih memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana yang sangat minim sehingga

belum dapat dijadikan hub portinternasional. Oleh karena itu, untuk kegiatan

logistik dan perdagangan internasional Indonesia masih harus melalui hub port

Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh

beberapa elemen yang memengaruhi pengembangan klaster industri kelapa sawit

Indonesia, yaitu elemen internal (luas lahan perkebunan, volume produksi CPO,

infrastruktur transportasi darat, pelabuhan dan sarana lainnya, kebijakan

pemerintah, industri inti dan pengolah CPO) dan elemen eksternal (pesaing klaster

industri (Malaysia), permintaan produk, sinergi pemerintah pusat dan daerah,

saluran distribusi serta ekspor kelapa sawit). Berdasarkan hasil AHP,pemerintah

perlu melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah melalui

inovasi berkelanjutan.Selain itu, untuk mencapai konektivitas internasional,

sistem kontrak transportasi sebaiknya dirubah dari FOB menjadi CIF. Sehingga

diharapakan konektivitas yang lebih efisien tercapai.

Saran untuk penelitian selanjutnya diperlukan penambahan faktor-faktor

yang memengaruhi pengembangan klaster industri kelapa sawit yang disusun

dalam model “Berlian” Porter.Diperlukan upaya penelitian lebih lanjut terhadap

upaya pengembangan klaster industri kelapa sawit di masing-masing wilayah

KIKS Indonesia dengan menyesuaikan perkembangan pembangunan yang ada di

lapangan.
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MODEL KANALISASI POLITIK ETNIK DI ERA DESENTRALISASI
(Canalization Model of Ethnic Politics in the Era of Decentralization)

Sofyan Sjaf, Titik Sumarti, Saharuddin
Dep. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,

Fakultas Ekologi Manusia, IPB

ABSTRAK

Pilihan demokrasi liberalitif dalam masyarakat multikulturalisme memberikan konse-
kuensi hadirnya praktik-pratik politik etnik dalam arena politik lokal. Penelitian yang
bertujuan menemukan pola kanalisasi politik etnik di era desentralisasi ini menggunakan
metode kualitatif berprespektif aktor-struktur dengan sifat penelitian subyektivisme,
obyektivisme, dan historis. Unit analisis penelitian adalah aktor yang berasal dari latar
belakang etnik berbeda (Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Cina) yang berdomisili di
Makassar. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, wawancara
terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) beragam profesi (politisi, birokrasi,
akademisi, dan aktivis NGO). Meski seolah pembauran kelompok etnik di Makassar
terjadi dan siri’ sebagai nilai-nilai bersama yang diakui etnik Bugis maupun Makassar,
namun relasi antar etnisitas di arena politik lokal ditentukan tiga faktor, yaitu sejarah
etnisitas, struktur demografi etnik, dan dinamika politik lokal berbasis etnik. Selanjutnya
ketiga faktor tersebut, berimplikasi terhadap penguasaan struktur politik dan ekonomi
dalam kerangka politik lokal berbasis etnik di era desentralisasi. Alhasil, pola kedinastian
di arena politik lokal menjadi keniscayaan yang tak dapat dihindari.

Kata kunci: Desentralisasi, kanalisasi, Makassar, politik etnik.

ABSTRACT

Liberal democracy in the multicultural society provides practical consequences for the
existence of ethnic political practices in local politic arena. This research aimed to found
the canalization of ethnic politic in the era of decentralization by using qualitative
research method and actor-structural perspective, it emphasize on subjectivism,
objectivism, and historical perspective.The units of analysis in this study were various
actors who come from different ethnic backgrounds (Bugis, Makassar, Toraja, Mandar,
and Chinese descent) in the city of Makassar, South Sulawesi. Data was collected by
researchers through in-depth interviews, structured interviews, and Focus Group
Discussion (FGD) with people from different backgrounds such as politicians,
bureaucracy, academia, and NGO activists. Although the ethnic groups in Makassar have
always shared the common value system, inter-ethnic relations are determined by three
factors; the history of ethnicity, ethnic demographic structure, and dynamics of local
politics based on ethnic. The three factors have various implications to the control of
political and economic structure in the realm of local politic based ethnic. Thus, the result
performed that is the pattern of political dynasty becomes an inevitable necessity.

Keywords: Canalization, desentralization, ethnic politic, Makassar.
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PENDAHULUAN

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami pergeseran yang fundamental

dalam pengelolaan negara. Sentralisme kekuasaan menjadi musuh bersama dan

sebaliknya, desentralisasi kekuasaan dianggap sebagai kawan sejati. Lebih dari

satu dekade, wujud hakiki dari desentralisasi tak kunjung terlihat. Rupanya

obyektifikasi masyarakat plural (multietnik) belum ditempatkan sebagai pertim-

bangan mendasar dalam decision making berdemokrasi. Padahal, persoalan

etnisitas di era desentralisasi merupakan “pintu masuk” kebangkitan politik etnik1

yang mendorong terjadinya dominasi etnisitas tertentu terhadap etnisitas lainnya

diberbagai arena2 (Sjaf 2013).

Era desentralisasi telah membuka ruang demokrasi rakyat dalam segala hal

(sosial, politik, dan ekonomi), tetapi pilihan demokrasi liberatif memberikan

konsekuensi hadirnya praktik politik etnik dalam arena politik lokal, yakni

mendominasinya etnik mayoritas dan tersubordinasinya etnik minoritas (Sjaf

2013). Kenyataan ini juga ditunjukkan tim PEP-LIPI bahwa ketimpangan

pembangunan yang paling berbahaya pasca reformasi, yakni ketimpangan antar

kelompok masyarakat dalam provinsi. Tim PEP-LIPI memperlihatkan fenomena

disintegrasi yang merebak lebih berkaitan dengan ketimpangan antar kelompok

dalam provinsi, ketimbang ketimpangan yang terjadi antar daerah, antar Jawa dan

luar Jawa atau antar provinsi (Masyhuri dan Hidayat et al. 2001).

Atas realitas tersebut, pola pengorganisasian yang tidak tepat atas realitas

keberadaan etnik yang beragam menyebabkan potensi konflik yang akan terjadi di

negara ini. Damanhuri (2009) mengingatkan bahwa Indonesia sebagai nation-

state akan mengalami persoalan apabila tidak adanya keadilan daerah secara

sosial, ekonomi, dan budaya, serta kepastian dan keadilan atas hukum. Studi

model kanalisasi politik etnik di era desentralisasi merupakan upaya “memotret”

lebih dekat (mikro) kondisi obyektif etnisitas. Ada dugaan tematik bahwa

1 Menurut peneliti bahwa salah satu faktor pendorong bangkitnya politik etnik adalah tekanan
rezim Orde Baru yang tidak memberikan “ruang ekspresi” bagi komunitas-komunitas berbasis
etnik di arena sosial, politik, dan ekonomi.
2Arena diartikan sebagai kondisi obyektif dimana terjadinya pertarungan antar aktor untuk
memperebutkan sumber-sumber ekonomi dengan kekuasaan [politik] yang dimilikinya atau
sebaliknya.
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kebijakan desentralisasi telah memberikan peluang tampilnya politik etnik yang

terus direproduksi aktor atau elit lokal, sehingga terjadinya oportunity loss3.

Oportunity loss inilah yang diramalkan Furnivall tiga abad yang lalu merupakan

persoalan sekaligus ancaman serius bagi Indonesia sebagai nation-state4. Padahal

para funding futher negara ini melalui UUD 1945 telah menegaskan pembentukan

Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia.

Penegasan UUD 1945 di atas, dipastikan pluralisme adalah sebuah

keniscayaan yang membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat. Sejauh

penulusuran referensi yang peneliti lakukan bahwa kemajemukan etnisitas di

Indonesia dengan ragam persoalan yang menghimpitnya (termasuk persoalan

politik etnik), belum mampu dikanalisasi sebagai pencirian cara berdemokrasi

Indonesia (Demokrasi Pancasila). Atas fakta-fakta tersebut, penelitian ini menga-

jukan pertanyaan bagaimana model (pola) kanalisasi politik etnik di Makassar?

Hadirnya pertanyaan tersebut, mengingat bahwa Makassar merupakan kota

multietnik yang masing-masing etnik memiliki histori yang selalu dikonstruksi

untuk kepentingan kekuasaan (power interest). Untuk itulah penelitian ini hadir

guna menemukan model (pola) kanalisasi politik etnik di era desentralisasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan

perspektif aktor-struktur. Pemahaman struktur (strukturalisme) dimaksudkan

bahwa sosiologi berusaha mencari proses pola relasi yang bekerja dibelakang

aktor. Sementara itu, pemahaman aktor (konstruktivisme) berarti sosiologi

menyelidiki persepsi commonsense dan tindakan aktor. Dengan demikian,

3Oportunity loss dimaksudkan sebagai dampak dari tindakan aktor atau elit yang secara sadar
dikonstruksi untuk membuka kesempatan mendominasinya etnik tertentu dan sebaliknya,
terdominasinya etnik lain.
4Furnivall adalah seorang pengamat ekonomi neo-klasik yang cermat. Penelitian-penelitiannya
mengenai ekonomi Burma dan Indonesia sampai sekarang termasuk yang terbaik yang pernah
ditulis di masa akhir penjajahan. Dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Majemuk”, Furnivall
mengemukakan bahwa “...nasionalisme akan berakhir dengan mempertentangkan satu komunitas
etnis melawan komunitas etnis lainnya, dan demikian semakin memperparah, bukannya
meredakan, keterpecah-belahan masyarakat. Kecuali suatu formula bagi federasi pluralis bisa
diciptakan, pluralis Asia Tenggara rupanya ditakdirkan akan menghadapi “anarki” yang
mengerikan...” (Furnivall 2009).
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membaca individu atau kelompok etnik (sosial) harus bolak balik antara struktur

obyektif dan subyektif (Mutahir 2011:56). Tidak itu saja, penggunaan perspektif

aktor-struktur agar pembacaan realitas politik etnik oleh peneliti mencerminkan

proses “dialektika internalisasi-eksternalitas dan eksternalisasi-internalitas”.

Untuk menerapkan metode tersebut, digunakan pendekatan studi kasus yang

merepresentasikan politik etnik di lokasi penelitian. Penggunaan studi kasus

sebagai pendekatan dimaksudkan untuk menemukenali sebab-akibat dari fakta

atau realitas yang terkait dengan tematik penelitian. Selanjutnya pengambilan data

dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview), wawancara

terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) dari aktor yang memiliki ragam

profesi, seperti: politisi, birokrasi, akademisi, dan aktivis NGO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi liberatif memberikan keniscayaan politik etnik. Etnik bagai

nukleus yang menggerakkan relasi antar etnisitas di arena politik lokal. Meski

seolah pembauran kelompok etnik terjadi dan siri’ masih dianggap sebagai nilai-

nilai bersama, namun penguasaan struktur politik lokal tidak dapat disangkal

masih berbasis etnik. Terdapat tiga faktor yang menentukan, yaitu: sejarah

etnisitas, struktur demografi etnik, dan dinamika politik lokal. Ketiga faktor

tersebut secara tidak langsung melanggengkan pola kedinastian dalam arena

politik lokal di Makassar dan mendorong agar dibangunnya saluran (kanal) bagi

politik etnik.

Makassar Ruang Sosial yang Terbuka

Realitas kota Makassar hari ini yang multietnik bermula ketika Makassar

menjadi bandar niaga dari dua kerajaan yakni Gowa dan Tallo. Salah satu naskah

tertua yang membahas Makassar adalah naskah Negarakartagama yang ditulis

oleh Mpu Prapanca pada tahun 1364, Makassar telah disebut, di samping nama

Luwu, Bantaeng, Selayar, dan Buton. Mengacu pada catatan Poelinggomang

(2004), nama kawasan yang disebut Makassar itu belum dapat diidentifikasi

hingga sekarang. Selanjutnya sebagai kota yang penting dalam peradaban

maritim, Makassar menjadi ruang sosial terbuka bagi kelompok etnik dan terus
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mengalami perkembangan. Adapun perkembangan yang dimaksud, dipengaruhi

4 faktor penentu. Pertama, letak Makassar yang berada di pusat kawasan

perdagangan di kepulauan Indonesia.

Kedua, posisi Makassar berada pada jalur jaringan perdagangan dari negara-

negara yang berada dibagian utara benua Asia dengan Australia yang berada di

selatan, juga pada jalur pelayraan dari Samudera Pasifik menuju ke Samudera

Hindia. Ketiga, pelabuhan Makassar termasuk pelabuhan alam yang nyaman

karena terlindung pulau-pulau kecil yang bertebaran di depannya, sehingga gelora

laut pada muson barat laut tidak mengancam kapal dan perahu dagang yang

berlabuh. Keempat, sebagian penduduk Sulawesi Selatan bergiat dalam dunia

perdagangan maritim dan dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung dan

cekatan.

Keempat faktor di atas, menjadi daya tarik kelompok etnik untuk menetap

di Makassar. Menjamurnya berbagai kelompok etnik, kemudian membentuk

organisasi kedaerahan. Hampir semua etnik memiliki organisasi kerukunan

keluarga yang menyatukan berbagai individu yang memiliki basis etnik yang

sama. Bahkan pada level mahasiswa, organisasi ini berbasis etnik dan daerah juga

mudah ditemukan. Sebagaimana ungkapan seorang informan yang bergabung

dengan organisasi berbasis primordial:“waktu masih kuliah, saya gabung dengan

Kerukunan Pemuda Mahasiswa Indoensia Bone atau Kepmi Bone. Semua

anggotanya adalah mahasiswa asal Bone. Saya juga gabung dengan La

Tenritatta, organisasi mahasiswa Bone. Setelah lulus dan bekerja, saya gabung

dengan kelompok arisan keluarga Bone di Makassar...”

Organisasi berbasis primordial ini berkembang pesat. Umumnya organisasi

didukung pemerintah daerah dan sejumlah politisi asal daerah tersebut. Hubungan

antara politisi dan massa etnik adalah hubungan saling memanfaatkan. Politisi

memanfaatkan massa untuk memperkuat posisinya, sedangkan massa meman-

faatkan posisi politisi untuk menegosiasikan beberapa kepentingan mereka.

Beberapa organisasi daerah yang teridentifikasi menunjukkan warna identitas

etnik yang melekat di dalamnya.
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Struktur Demografi

Makassar adalah kota yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1 359 185

jiwa (BPS Kota Makassar 2013). Cukup tingginya populasi penduduk Makassar

tersebut, tidak lain dikarenakan Makassar adalah ruang sosial terbuka yang

menjadi tujuan para migran dari ragam kelompok-kelompok etnik.

Berdasarkan data Potensi Desa dan Kelurahan (2011) teridentifikasi

sebanyak 66,1% penduduk Makassar berasal dari etnik Makassar, 16,8%

penduduk berasal dari etnik Bugis, 1,3% penduduk berasal dari etnik Cina, 0,5%

penduduk dari etnik Toraja, 0,3% penduduk dari etnik Jawa, dan sisanya sebanyak

15,0% penduduk berasal dari beragam etnik lainnya, seperti: Sunda, Batak,

Tolaki, Muna, Buton, Ambon dan lain-lain. Selanjutnya dari 143 kelurahan yang

terdapat di Makassar, sebanyak 74,13% kelurahan didominasi etnik Makassar.

Etnik Bugis hanya dominan menempati 19,58% kelurahan, sisanya 4,90%

kelurahan dominan ditempati etnik Cina, dan masing-masing 0,70% kelurahan

oleh etnik Toraja dan Jawa (Gambar 1).

Gambar 1 Sebaran penduduk Makassar dan jumlah kelurahan-kecamatan berbasis etnik.

Dinamika Politik Lokal

Dinamika politik lokal di Makassar dipengaruhi tiga hal, yaitu siri’ sebagai

sistem nilai, pola relasi ajjoareng-joa, dan kontestasi politik etnik. Sebagai sistem

nilai, siri’ yang berarti malu adalah upaya pengekangan diri terhadap perbuatan

yang dianggap bertentangan dengan wujud totalitas dalam sistem budaya. Siri’

dalam arti harga diri/martabat merupakan pranata pertahanan psikis terhadap

perbuatan tercela dan pelanggaran hukum. Nilai dasar budaya politik Bugis-
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Makassar tersebut, ditemukan enam nilai sebagai pegangan (akkateneningeng)

dalam menjalankan pemerintahan.

Adapun keenam pegangan yang dimaksud adalah a) Konsisten (ada

tongeng), bahwa seseorang patut dijadikan pemimpin apabila kata-katanya dapat

dipegang, b) Kejujuran (lempuk), bahwa seorang raja/pemimpin memelihara

kejujuran dan tidak mengambil hak rakyatnya, c) Ketegasan (getteng), bahwa

ketegasan dan keteguhan pemimpin berpegang pada prinsip pengayom masya-

rakat, d) Kepatutan (asittinajang), bahwa seseorang diangkat menjadi pemimpin

bardasarkan kepatutan/kepantasan, yang berhubungan dengan kemampuan

jasmani dan rohani, e) Saling menghargai (sipakatau), bahwa dalam interaksi

sosial harus saling menghargai, dan f) Tawakal (mappesona ri pawinruk seuwae),

nilai religius yang mempedomani tindakan manusia dan pertanggungjawaban

kepada penciptanya.

Selanjutnya dari keenam pegangan hidup tersebut, orang Bugis-Makassar

sangat memegang kuat yang namanya siri’na pacce (perasaan malu dan sepenang-

gungan). Siri’ merupakan salah satu nilai penting dalam budaya masyarakat yang

secara fenomenal mewarnai kebudayaan di seluruh suku asli di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut dikarenakan siri’ lebih dihayati sebagai makna kultural. Makna

kultural siri’ diartikan sebagai sistem nilai kultural kepribadian anggota

masyarakat Bugis-Makassar, baik yang berstatus sebagai ajjoareng (lapisan atas)

maupun berstatus sebagai joa(lapisan bawah). Ajjoareng adalah istilah lain dari

orang yang menjadi pemimpin. Untuk etnik Bugis, ajjoareng dikenal dengan

nama Arung, sedangkan untuk etnik Makassar dikenal dengan nama Ponggawa.

Selanjutnya arung maupun ponggawa adalah tokoh yang dijadikan sumbu

kegiatan integratif dan perkembangan hidup kebudayaan secara keseluruhan.

Sejak Kerajaan Bone kehilangan kedaulatannya (1950) istilah ajjoareng

(pemimpin) tidak lagi berarti aparat kekuasaan pemerintahan formal. Begitupun

yang terjadi di Makassar. Namun keluarga pemimpin ini masih memiliki

pengaruh yang kuat. Demikian halnya dengan joa (pengikut). Pengikut terdiri atas

lapisan masyarakat maradeka (merdeka) yang menunjukan kesetiaan kepada

ajjoareng (pemimpin).
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Selanjutnya dalam kontestasi politik etnik, masing-masing ajjoareng (etnik

Bugis maupun Makassar) berupaya menanamkan dominasinya kepada joa dari

etnik yang sama dalam arena politik lokal. Joa ibarat obyek yang menjadi rebutan

para ajjoareng. Realitas ini sangat beralasan karena faktor etnisitas menjadi faktor

yang bersifat laten dalam artian tidak muncul di permukaan, namun sangat kuat

mempengaruhi apa yang muncul. Etnik dalam konteksi ini sebagai identitas

merupakan solidaritas, bentuk ikatan antara individu dan kelompok. Ikatan itu

bersifat kognitif, moral dan emosional. Ikatan solidaritas itu, jika kemudian ditarik

pada persoalan etnik, akan menjadi sebuah ikatan emosial cukup kuat untuk

dimobilisasi dan digunakan mencapai sebuah tujuan atau kepentingan tertentu.

Ikatan etnik pada wilayah tersebut, masih menjadi primadona yang

menentukan ketika masuk dalam ranah politik praktis. Identitas etnik pada

masyarakat yang masih kental dan kuat ikatan solidaritanya, saat diperhadapkan

dengan pertarungan dan perebutan kekuasan politik, seringkali berbanding lurus

dan secara horizontal, menjadi daya dukung dan daya tarik meraih simpati dan

emosi para pemilih. Dalam kondisi seperti ini, joa seringkali dijadikan alat politik

dari para ajjoareng yang mengkonstruksi kontestasi politik etnik untuk

melanggengkan sistem politik kartel yang menyebabkan terjadinya involusi

politik lokal.

(a) Pilwakot Makassar dan kontestasi politik etnik

Membaca Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar, seyogyanya tidak

melewatkan membaca fenomena yang tejadi saat Pilkada Gubernur (Pilgub)

Sulawesi Selatan (Sulsel).  Hal ini penting karena pilkada gubernur dan pilkada

walikota memiliki satu garis yang kontinum. Dalam pilkada gubernur Sulsel,

terdapat tiga aktor penting yang memainkan peran dalam politik Sulsel saat ini.5

Kemunculan tiga sosok tersebut menjadi indikasi dari bangkitnya kembali

formasi patrimonial elitis. Lahirnya spirit etnisitas yang ditunjukkan dengan

menguatnya hubungan kekerabatan sebagaimana alasan pemilih dalam membe-

rikan dukungan kepada pasangan kandidat. Hal tersebut semakin nampak dengan

5Ketiga aktor tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo (SYL), Ilham Arif Sirajuddin (IAS), dan
Nurdin Khaliq (NK).
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kecenderungan pasangan calon yang formasinya banyak ditentukan oleh elit

politik lokal yang memiliki pengaruh pada partai politik, modal dan jejaring

politik. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, pertarungan sebenarnya bukanlah

antara partai politik atau kandidat.

Pertarungan pilkada Walikota Makassar semakin mengarah pada kontestasi

para ‘orang-orang besar’. Sumber daya jejaring politik yang dimiliki ‘the big man’

tersebut saling berebut pengaruh, dukungan dan kekuasaan di paruh akhir

kekuasaan walikota incumbent. Pola yang kemudian muncul bukan kontestasi

antar etnis A berhadapan dengan etnis B, namun politik gerbong dimana terdapat

satu tokoh politik yang menarik gerbong politik yang berisikan representasi dari

berbagai etnik. Alhasil gabungan berbagai etnis dalam satu sosok, kemudian

bergerak secara bersama-sama di dunia politik (Gambar 2)

Gambar 2 Aktor penting dibalik Pilwakot Makassar.

Gambar 2 memperlihatkan anatomi setiap gerbong politik berisikan

berbagai representasi etnik. Inti dari gerbong tersebut adalah elite politik yang

memiliki modal sosial, modal budaya, modal simbolik yang lebih tinggi

intentitasnya, jika dibandingkan orang lain. Pengelompokan elite ini membawa

pengaruh pada rekrutmen partai politik, kader, serta sejumlah posisi strategis yang

akan diperhitungkan secara proporsional. Oleh karena itu, kondisi ini memper-

keruh situasi dan melemahkan pembangunan budaya politik yang sehat di tingkat

lokal. Kekuasaan politik berubah dari tujuan mewujudkan kebaikan-kebaikan

yang luas menjadi usaha untuk merebut serta mempertahankan dominasi dinasti

politik maupun ekonomi. Istilah bagi kondisi ini sering disebutkan sebagai smoke-

filled rooms, yakni hanya segelintir elit yang punya kesempatan untuk melakukan

monopoli atas calon tanpa melibatkan ruang partisipasi bagi kader partai,
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konstituen partai secara luas, apalagi melibatkan primary elections atau konvensi

yang terbuka berdasarkan pertimbangan dukungan pemilih.

Uraian di atas, berdampak terhadap kemunculan politik kartel6. Walaupun

ini merupakan bentuk ideal untuk mencapai stabilitas, namun hal tersebut akan

menjadi sebuah masalah dalam representatif. Ambardi (2009) menjelaskan kartel

dilakukan oleh partai politik demi menjaga keberlangsungan hidup mereka

sebagai kepentingannya. Kelangsungan hidup partai-partai politik ini ditentukan

oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada,

terutama yang berasal dari pemerintah. Sumber keuangan partai yang dimaksud

oleh Ambardi bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai

politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan partai melalui perburuan

rente. Tindakan ini hanya dapat dimungkinkan bila partai politik memiliki akses

dalam jabatan pemerintahan dan parlemen.

(b) Involusi politik lokal

Istilah involusi pernah digunakan oleh seorang antropolog bernama C.

Geertz untuk mengungkapkan keadaan yang semakin rumit, proses melingkar

seperti spiral ke dalam sistem, sehingga melahirkan keadaan yang berbalik arah

keluar dari sistem tersebut. Geertz hendak menggambarkan keadaan para petani

Jawa yang seolah tak bisa keluar dari lingkaran ketergantungan dan kemiskinan

(1963). Istilah ini amat tepat untuk menggambarkan keadaan politik etnik di

Makassar, yaitu penguatan politik dinasti, munculnya gerbong-gerbong politik,

dan munculnya elit boneka yang dikendalikan oleh pihak lain.

Tentang politik dinasti Buehler M (2009) telah memberikan gambaran

dengan jelas tentang jaringan politik Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tidak hanya

SYL, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) pun melakukan hal yang sama. Selain

memasukkan beberapa saudaranya ke dunia politik, ia juga membesarkan jari-

ngannya melalui skema proyek dan anggaran di pemerintah daerah. Selanjutnya

IAS bisa menguatkan jaringan melalui penguasaan sumber daya politik dan

ekonomi.  Hal yang menarik adalah apakah sistem politik ini sesuatu yang baru

6Politik kartel adalah upaya kooptasi semua partai politik besar ke dalam sebuah aliansi nasional
yang luas, dan meminggirkan partai-partai kecil yang berada diluar dalam prosesnya.
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ataukah bagian dari dinamika yang sudah ada pada sistem tradisional? Jika

melihat pola dan relasi antar elite, bisa dipastikan relasi yang sesungguhnya

terbangun adalah relasi patron-klien. Ini terlihat pada posisi para “the big man”

yang dahulu adalah bagian dari kelas berkuasa.

Umumnya patron biasanya diduduki kalangan bangsawan yang disebut

ajjoareng. Sedang klien berasal dari kalangan masyarakat biasa yang disebut joa

(pengikut). Hubungan patron-klien merupakan hubungan kewajiban timbal-balik.

Seorang patron berkewajiban untuk melindungi joa-nya dari kesewenang-

wenangan dari bangsawan lain, pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta

memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebalik-

nya, klien berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada patronnya,

misalnya, dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi prajurit, dan

mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya (Pelras 1981).

Dikaitkan dengan sistem politik orang Bugis tradisional, garis keturunan

bukanlah jaminan untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Tidak ada aturan

mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu kerajaan.

Namun terdapat sebuah petunjuk yang menggariskan bahwa untuk jabatan

tertentu, calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seseorang dari sekian

banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari

status tertentu saja. Jadi akan terdapat beberapa kandidat yang memiliki hak yang

kurang lebih sama untuk berkompetisi dalam suksesi tersebut. Faktor utama yang

dapat memenangkan adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta

didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh. Jadi secara mendasar pengikut

(joa) dapat dibedakan dua jenis, yaitu pertama, pengikut dari kalangan orang

biasa, yang mengabdi langsung kepadanya dengan, misalnya, menjadi prajurit

dalam pasukannya; kedua, pengikut dari kalangan bangsawan yang menjadi

pendukung, yang juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri (Pelras 1981).

Berangkat dari fenomena di atas, maka seorang ajjoareng harus berupaya

untuk memperluas jaringan joa-nya. Beberapa cara membangun dukungan

jaringan joa. Pertama, menunjukkan kedermawanan dan membangkitkan rasa

hormat dari kalangan pengikut (joa) dengan melindungi dan menjaga kesejah-
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teraan mereka lebih baik dibanding yang lain. Kedua, membangkitkan kebang-

gaan joa dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan

tinggi atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki

jabatan tersebut. Joa pada gilirannya merasa ikut terhormat, dan berharap

memperoleh keuntungan dari jabatan pemimpinnya, karena dengan memegang

jabatan tersebut meningkatkan peluang ajjoareng untuk mendistribusikan kembali

kekayaan yang diperolehnya; dan ketiga, melalui “perkawinan politik” yaitu

dengan menikahi keturunan atau keluarga bangsawan yang memiliki joa yang

banyak serta pendukung yang berpengaruh atau kharismatik.

Kemudian dalam konteks SYL, IAS dan NK, mereka menempuh proses

yang sama. Mereka membesarkan sejumlah orang, yang nantinya memberikan

kontribusi bagi penguatan dinasti dan klan. Kelak, orang-orang tersebut turut

menjaga kepentingan politik mereka di masa depan. Tradisi lain yang signifikan

dalam perkembangan peradaban sosial politik, adalah nilai individualisme orang

Bugis-Makassar. Ciri kekerabatan mereka adalah sistem kekerabatan bilateral atau

sistem kekerabatan yang tidak mengarah pada ketatnya pembentukan kelompok

kerabat serta tidak ada pengakuan nenek moyang bersama. Masyarakat Bugis

memiliki sistem jaringan terstruktur dalam bentuk patron klein yaitu hubungan

antara pemimpin dan pengikut atau hubungan antara patron dan kliennya adalah

hubungan antara individu.

Individualisme tercermin dalam sistem sosial yang hirarkis dan kompleks.

Seseorang memiliki status sosial tertentu berdasarkan status sosial orang tuanya

(genetik). Terdapat formula sosial yang memungkinkan terjadinya perubahan

status sosial seseorang. Status sosial bangsawan dapat dimiliki dengan jalur non

genetik yaitu mobilitas status sosial. Jalur ini terdiri atas 2 cara, yaitu melalui

pernikahan dan usaha individual yang secara sosial dianggap sebagai prestasi

sehingga dapat merubah statusnya menjadi lebih tinggi dari status sosial

sebelumnya. Prestasi individual sebagai orang kaya (to-sugi), orang pintar (to-

acca), orang yang religius (to-panrita), dan orang berani (to-warani) (Pelras

2005).
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Model Kanalisasi Politik Etnik

Membiarkan politik etnik sebagai instrumen dalam berdemokrasi memberi-

kan ruang munculnya kembali pola relasi semu antara ajjoareng dengan joa. Pola

relasi ini mendorong tampilnya dominasi kekuatan ajjoareng dengan kekuatan

modal ekonomi dan simbolik, serta budaya yang dimilikinya. Sebaliknya untuk

joa, semakin tersubordinasi dalam sistem demokrasi. Strategi patron yang

dilakukan ajjoareng telah melahirkan relasi semu yang tidak equal antara

pelapisan sosial yang ada. Tidak hanya itu saja, kontestasi politik etnik juga

memberikan tampilnya pola politik kartel. Pola politik kartel menyebabkan

tampilnya sekelompok ajjoareng yang melakukan mobilisasi modal dan mendis-

tribusikannya kepada sesama lapisannya.

Jika saja joa memperoleh “keuntungan” dari pola politik kartel tersebut,

semua itu tidak lain sekedar strategi ajjoareng mempekuat sekaligus memper-

kokoh status dan posisinya. Sebagaimana fakta yang nampak, politik dinasti telah

memperoleh tempat dalam konteks demokrasi liberatif. Mahalnya biaya politik

menyebabkan mereka yang berada pada pelapisan sosial joa tidak memiliki ruang

untuk berkontestasi dengan kalangan ajjoareng dalam pesta demokrasi.  Kalangan

joa selalu tersisih dalam hal memperoleh akses menjadi PNS maupun proyek dan

program pemerintah.

Namun demikian, nilai-nilai siri’ yang dipegang kuat berbagai kalangan dan

terkonsoludasinya organisasi-organisasi berbasis etnik sebagai penjaga nilai-nilai

siri’ adalah peluang menciptakan dan membangun relasi yang equal antara

ajjoareng dan joa dalam konteks demokrasi liberatif hari ini. Untuk itu, penelitian

ini menemukan dua bentuk model saluran atau kanalisasi politik etnik, yakni:

1) Kanalisasi kultural adalah saluran yang diorientaskan untuk mereproduksi

nilai-nilai siri’ pada kalangan joa. Enam nilai-nilai kepemimpinan berdemokrasi

yang termuat dalam siri’ dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menghadirkan

keasadaran joa dan menjadikan joa sebagai alat kontrol dominasi politik etnik di

arena politik lokal.  Hal ini disadari karena joa adalah lapisan sosial yang dominan

dari sisi populasi saat ini, dan 2) Kanalisasi struktural adalah saluran yang

diorientasikan untuk mengkonsoludasikan keterlibatan organisasi-organisasi

kedaerahan sebagai penjaga nilai-nilai siri’. Hal ini ditujukan untuk menjadikan
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organisasi kedaerahan sebagai kekuatan penyeimbang mewujudkan representasi

kelompok-kelompok etnik dalam ruang publik (Tabel 1).

Tabel 1 Model kanalisasi politik etnik pada arena politik lokal di Makassar

Model
Pembeda

Orientasi Tujuan

Kanalisasi
kultural

Mereproduksi nilai-nilai siri’
pada kalangan joa

Menghadirkan kesadaran joa sebagai
alat kontrol dominasi politik etnik di
arena politik lokal

Kanlisasi
struktural

Mengkonsoludasikan
keterlibatan organisasi-
organisasi kedaerahan sebagai
penjaga nilai-nilai siri’

Kekuatan penyeimbang sehingga
terwujudnya representasi kelompok-
kelompok etnik dalam ruang publik

Berikutnya kedua model kanalisasi politik etnik di atas, memberikan makna

obyektivikasi dan subyektivikasi. Obyektivikasi dimaksudkan bahwa realitas

pelapisan sosial yang ada tak dapat dipungkiri keberadaannya, sehingga perlu

diorganisir untuk memberikan ketauladanan berdemokrasi dalam hal relasi sosial

yang equal antar pelapisan sosial. Melalui organisasi kedaerahan, diharapkan

relasi sosial yang equal tersebut sebagai jembatan untuk mewujudkan penerapan

demokrasi yang substantif. Yaitu demokrasi yang memberikan ruang bagi seluruh

kelompok-kelompok etnik yang ada untuk berekspresi dan memperoleh akses

yang sama dalam segala hal. Sementara itu, subyektivikasi dimaksudkan bahwa

peran joa sebagai alat kontrol harus didorong sebagai kekuatan untuk mengawal

demokrasi substansi di Makassar. Modal simbolik yang terkandung di dalam

nilai-nilai siri’ harus diperkuat oleh joa. Sebagai lapisan sosial yang dominan, joa

harus tampil sebagai pilar demokrasi substantif pada masyarakat multietnik.

KESIMPULAN

Dua model (pola) kanalisasi politik etnik pada era desentralisasi, yaitu

model kanalisasi kanalisasi kultural dan kanalisasi struktural. Kedua model ini

memiliki bentuk saluran dan orientasi, serta tujuan yang berbeda-beda untuk

diterapkan pada masyarakat multikulturalisme atau multietnik. Untuk model

kanalisasi kultural, bentuk saluran politik etnik diorientasikan mereproduksi nilai-

nilai siri’ dalam konteks demokrasi di joa. Sementara itu, model kanalisasi

struktural lebih diorientasikan mengkonsoludasikan keterlibatan organisasi-
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organsiasi kedaerahan sebagai penjaga nilai-nilai siri’ dalam berdemokrasi.

Pilihan atas organisasi-organsiasi kedaerahan dalam model kanalisasi struktural,

selain karena masyarakat di Makassar sudah tersegregasi ke dalam kelompok-

kelompok etnik, juga dikarenakan melalui organisasi kedaerahan dapat

memberikan ketauladanan relasi yang equal antara ajjoareng dengan joa. Terkait

hal ini, relasi equal akan memberikan ruang dan kesempatan yang sama antar

pelapisan sosial untuk berkontribusi dalam demokrasi di arena politik lokal.

Kesejarahan, segregasi pemukiman berbasis kelompok etnik, dan jumlah

penduduk berbasis etnik adalah faktor-faktor yang membentuk identitas etnik di

Makassar. Perjalanan panjang relasi antar etnik sedikit banyak menentukan

bagaimana kelompok-kelompok (massa) etnik tergiring elit dalam arena politik

lokal. Hal ini sebagaimana tercermin dalam pilkada Kota Makassar, dimana

persaingan elit-elit lokal menyeret persaingan yang terjadi antar kelompok-

kelompok etnik yang ada. Alhasil adanya involusi politik lokal, dimana demokrasi

tidak merepresentasikan keadilan bagi kelompok-kelompok etnik, tetapi lebih

kepada persaingan antar elit-elit lokal yang memanfaatkan struktur masyarakat di

Makassar yang multietnik. Konteks dan kondisi seperti ini, politik etnik

diorientasikan menciptakan pola relasi semu antara ajjoareng-joa, melatenkan

pola politik kartel, hingga bermuara pada pola politik dinasti. Adapun dampaknya

dapat dilihat pada permisifnya rekrutmen PNS dan pejabat publik berbasis klan,

serta akses proyek dan program pemerintah yang terbatas pada kelompok etnik

tertentu.

Temuan model kanalisasi politik etnik dalam studi ini, dapat mencegah

sekaligus memberikan ruang keadilan bagi kelompok-kelompok etnik. Kanalisasi

kultural maupun kanalisasi struktural merupakan pendekatan yang menempatkan

peran aktor sekaligus struktur untuk mencegah dominasi kelompok etnik

mayoritas disatu sisi dan memberikan ruang eksistensi bagi kelompok etnik

minoritas disisi lain. Sehingga terwujudnya demokrasi substansi di arena politik

lokal pada masyarakat majemuk atau multietnik.
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KARAKTERISASI NANOEMULSI MINYAK SAWIT DENGAN HIGH
PRESSURE HOMOGENIZER DAN KAJIAN PENINGKATAN SKALA

(Preliminary Study of Scaling Up Palm Oil Nanoemulsification with High
Pressure Homogenizer)

Tien Ruspriatin Muchtadi1), Dase Hunaefi1,2), Yuli Sukmawati2),
S. Hangganararas1)

1)Dep. Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB
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ABSTRAK

Minyak sawit merupakan edible oil yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan
di dunia. Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak sawit memiliki kandungan
nutrisi yang lebih unggul, seperti karotenoid yang terdapat sebanyak 400-1000 ppm pada
minyak sawit mentah. Karotenoid yang terdapat pada minyak sawit lebih mudah diserap
oleh tubuh karena terdapat dalam bentuk bebas dengan minyak sebagai medium
pelarutnya. Namun, karotenoid dalam matriks minyak sawit memiliki kelarutannya yang
rendah dalam air sehingga sulit untuk ditambahkan dalam bahan pangan. Sistem
nanoemulsi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kelarutan bahan dalam air dan
bioavailibilitas komponen karotenoid minyak sawit. Pada penelitian ini diamati pengaruh
emulsifier dan tekanan terhadap karakteristik dan kestabilan nanoemulsi. Nanoemulsi
dibuat dengan high pressure homogenizer dengan tekanan 100, 200, dan 300 bar.
Emulsifier yang digunakan adalah Tween 80 dengan konsentrasi 20% dan 30%. Mening-
katnya tekanan dan konsentrasi emulsifier menghasilkan laju aliran output yang semakin
rendah. Penggunaan Tween 80 dengan konsentrasi yang lebih besar menghasilkan ukuran
partikel yang lebih kecil, nanoemulsi yang lebih stabil, namun tidak memengaruhi kadar
karotenoid. Tekanan homogenizer yang lebih tinggi menghasilkan ukuran partikel yang
lebih kecil dan kadar total karotenoid yang lebih rendah.

Kata kunci: Emulsifier, karotenoid, nanoemulsi, tekanan, ukuran partikel.

ABSTRACT

Palm oil is the most widely produced and traded edible oil in the world. Compared to
other vegetable oils, palm oil has a superior nutrient content, such as carotenoids, which
is contained 400-1000 ppm in crude palm oil. Carotenoids in palm oil has a high
bioavalibility as it is present in a free form in the oil matrix. However, carotenoids in
palm oil matrix has a low solubility in water so it is difficult to be added in food product.
Nanoemulsion system is a solution to increase solubility and bioavailbility of the
components. This study observed effect of emulsifiers and pressure on the characteristics
and stability of the nanoemulsion. Nanoemulsion was subjected to high pressure
homogenizer at pressure of 100, 200, and 300 bar. Emulsifier which was used in this
study is Tween 80 at a concentration of 20% and 30%. Increased of pressure and
emulsifier concentration reduce the output flow rate. The use of Tween 80 with a greater
concentration resulted smaller particle size and more stable nanoemulsion, but did not
affect the levels of carotenoids. Higher pressure of the homogenizer resulted smaller
particle size and lower carotenoid levels.

Keywords: Carotenoids, emulsifier, nanoemulsion, particle size , pressure.
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PENDAHULUAN

Minyak sawit merupakan edible oil yang paling banyak diproduksi dan

diperdagangkan di dunia dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya

(Gunstone 2011). Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar

di dunia dengan produksi 24,43 juta ton pada tahun 2013 (Ditjenbun 2014).

Produk hilir minyak sawit saat ini telah banyak dihasilkan oleh industri yaitu asam

lemak, gliserin, margarin, minyak goreng, shortening, dan kosmetika (Goenadi

2005).

Minyak sawit memiliki kandungan nutrisi yang lebih unggul dibandingkan

dengan minyak nabati lainnya, seperti karotenoid dan vitamin E. Pada minyak

sawit kasar (CPO) yang diekstrak secara komersil terdapat 400−1000 ppm

karotenoid dan 700−1000 ppm vitamin E (dalam bentuk tokoferol dan toko

trienol). Tokoferol dan karotenoid yang terdapat dalam minyak sawit merupakan

komponen bioaktif yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Beberapa studi

menyatakan bahwa pemberian minyak sawit merah yang kaya akan beta karoten

efektif untuk menanggulangi kekurangan vitamin A tanpa pemberian vitamin A

sintetik (Lai et al. 2012).

Karotenoid yang terdapat pada minyak sawit lebih mudah diserap oleh

tubuh apabila dibandingkan dengan karotenoid pada bahan pangan lain seperti

sayuran dan buah-buahan karena terdapat dalam bentuk bebas dengan minyak

sebagai medium pelarutnya (Combs 1992 dalam Aryanto 2011). Karotenoid

dalam matriks minyak sawit memiliki kelarutannya yang rendah dalam air

sehingga sulit untuk ditambahkan dalam bahan pangan (Qian et al. 2012). Sistem

nanoemulsi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kelarutan bahan dalam air,

kestabilan termal dan bioavailibilitas komponen aktif pada bahan (Silva et al.

2012).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembuatan nanoemulsi,

diantaranya tipe alat homogenisasi, kondisi pengoperasian alat homogenisasi

(besar energi, jumlah pengumpanan, waktu pengoperasian, dan suhu), komposisi

sampel dan karakter bahan yang dicampurkan (tegangan permukaan dan visko-

sitas) (Qian dalam McClements 2004). Salah satu alat yang kerap dgunakan untuk
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dala industri untuk memproduksi nanoemulsi adalah high pressure homogenizer

(McClements 1999).

Prediksi ukuran droplet pembuatan nanoemulsi minyak sawit yang dibuat

dengan high pressure homogenizer dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh proses

terhadap karakteristik nanoemulsi. Pada pembuatan larutan nanoemulsi minyak

sawit digunakan emulsifier polioxyethylene glycol sorbitan monooleate atau

Tween 80 dengan konsentrasi 20% dan 30% (b/b) basis minyak.berbeda dan

kajiannya terhadap peningkatan skala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium PAU Departemen Ilmu dan

Teknologi Pangan, Fateta IPB, meliputi laboratorium Pengolahan Pangan, Bioki-

mia Pangan, Kimia Pangan, dan Rekayasa Pangan. Penelitian ini juga dilakukan

di Laboratorium Lipid and Oil, SEAFAST Center. Penelitian ini dilakukan sejak

bulan Maret 2014 hingga Juni 2014.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak sawit

kasar yang didapatkan dari PT. Salim Ivomas Pratama. aquades, polyoxythylene

sorbitan monooleate (Tween 80) (Sigma,USA), K2SO4, HgO, H2SO4 pekat,

NaOH 60%, Na2S2O3, HCL, indikator MB:MM, KOH, methanol, gas nitrogen,

heksana, natrium sulfat anhydrous, etanol 95%, indikator fenolftalain, dan NaOH.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain neraca analitik,

ultra-turrax homogenizer (model L4R, Silverson Co., England), high-pressure

homogenizer (model NS2002H TWP600, GEA Niro Soavi, Italia), mixer tangan,

penangas, freezer, oven, tanur litrik, neraca analitik, labu kjeldahl, vortex,

waterbath, HPLC, biuret, particle size analyzer, sentrifuge, spektrofotometer,

Haake-Rotovisco RV20, chromameter CR 300, dan alat-alat gelas.

Pembuatan Nanoemulsi

Pada penelitian ini digunakan Tween 80 sebanyak 20% (b/b) dan 30% (b/b)

dari bobot minyak tanpa menggunakan kitosan. Formulasi dilakukan dengan

mencampurkan T
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Tween 80 dengan aquades terlebih dahulu menggunakan hand mixer selama

30 detik pada kecepatan putar 1000 rpm. Minyak sawit kemudian dihomogenisasi

dengan bahan polar dengan perbandingan 1:9 (b/b) dengan menggunakan ultra-

turrax homogtenizer (model L4R, Silverson Co., England) selama 10 menit

dengan kecepatan 8000 rpm untuk membentuk emulsi kasar. Proses homogenisasi

ini dilakukan dengan menuangkan minyak sawit pada bahan polar secara

perlahan. Selanjutnya dilakukan proses homogenisasi kembali menggunakan high

pressure homogenizer (model NS2002H TWP600, GEA Niro Soavi, Italia) untuk

membentuk nanoemulsi pada tekanan 100 bar, 200 bar, dan 300 bar dengan lima

kali pengumpanan kembali. Laju aliran output diukur pada setiap pengumpanan,

kemudian data yang didapatkan digunakan untuk memprediksi pembuatan

nanoemulsi pada skala yang lebih besar.

Dari formulasi tersebut kemudian diperoleh enam jenis formula yang

berbeda untuk dianalisis. Analisis yang dilakukan adalah analisis ukuran partikel,

analisis total karoten, analisis warna dan analisis kestabilan nanoemulsi. Analisis

warna, total karoten dan analisis kestabilan nanoemulsi diamati pada hari ke-15

dan ke-30 penyimpanan untuk mengetahui kestabilan emulsi selama penyim-

panan. Data ukuran partikel yang didapatkan akan diplotkan dengan densitas

energi pembuatan nanoemulsi untuk mendapatkan persamaan prediksi ukuran

droplet nanoemulsi dengan menggunakan rancangan acak lengkap factorial yang

terdiri dari dua faktor, yaitu konsentrasi emulsifier dan tekanan dengan rancangan:

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

Dengan Yijk adalah pengamatan factor konsentrasi emulsifier (i) dan faktor

tekanan (j), pada ulangan ke-k. Sedangkan μ merupakan rataan umum, αi

merupakan pengaruh konsentrasi emulsifier ke-I, βj merupakan pengaruh faktor

tekanan ke-j, (αβ)ij merupakan interaksi pengaruh konsentrasi emulsifier ke-I

dengan tekanan ke-j, dan εijk merupakan pengaruh galat faktor interaksi pengaruh

konsentrasi emulsifier ke-I dan tekanan ke-j.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Minyak Sawit

Minyak sawit yang digunakan sebagai bahan baku pada penelitian ini

didapatkan dari PT. Salim Ivomas Pratama yang kemudian melalui proses

degumming, deasidifikasi dan fraksinasi. Proses degumming merupakan proses

pemisahan getah dan kotoran-kotoran berupa fosfatida atau protein yang terdapat

dalam minyak. Setelah itu dilakukan proses deasidifikasi dengan  cara netralisasi

yaitu mereaksikan asam lemak bebas dengan basa sehingga membentuk sabun.

Alkali yang biasa digunakan pada proses ini adalah NaOH, proses ini lebih

dikenal dengan istilah “caustic deasidification”. Konsentrasi NaOH yang diguna-

kan bergantung pada jumlah asam lemak bebas dapat minyak. Larutan NaOH

812 oBe digunakan untuk minyak dengan kandungan asam lemak bebas dibawah

1%, sedangkan untuk kandungan asam lemak bebas diatas 1% digunakan

konsentrasi 1420 oBe (Mas’ud 2007). Penggunaan bahan alkali yang tidak tepat

dapat mempengaruhi keefektivan proses deasidifikasi.

Proses selanjutnya adalah fraksinasi yang terbagi menjadi dua tahap yaitu

kristalisasi dan filtasi. Proses kristalisasi dilakukan dengan metode dry crystal-

lization atau winterization yang bertujuan untuk memisahkan trigliserida dari

minyak  menjadi dua fraksi tanpa menggunakan bahan kimia (Sesridha 2000),

kemudian proses filtasi dilakukan dengan menggunakan membran press filter dan

menghasilkan fraksi olein dan strearin. Dalam proses fraksinasi minyak sawit

umumnya didapatkan 80% fraksi olein dan 20% fraksi stearin (Lai et al. 2012).

Penelitian ini melakukan analisis minyak sawit untuk mengetahui kadar asam

lemak bebas, bilangan iod, bilangan peroksida dan total karotenoid yang hasilnya

terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Hasil analisis minyak sawit

Parameter Minyak Sawit Mentah Olein Minyak Sawit
Kadar asam lemak bebas (%) 4,70 0,4
Bilangan Iod (g I2/ 100 g minyak) 52,80 51,71
Bilangan Peroksida (mg/g ekivalen O2) 1,10 1,50
Total Karotenoid (ppm) - 491,62
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Analisis dilakukan pada awal dan akhir proses untuk mengetahui pengaruh

proses pendahuluan terhadap karakteristik minyak sawit. Pada Tabel 1 dapat

diketahui sebelum dilakukan proses pendahuluan, minyak sawit memiliki kadar

asam lemak bebas 4,70% dan setelah proses pendahuluan kadar asam lemak bebas

menurun hingga 0,4%. Proses degumming dan deasidifikasi yang dilakukan

terbukti efektif dalam menurunkan kadar asam lemak bebas dalam minyak sawit,

sehingga minyak sawit yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia

tentang minyak kelapa sawit (SNI 01-2901-2006) yaitu memiliki kadar asam

lemak bebas maksimum 0,5% (b/b) (BSN 2006). Asam lemak bebas yang terdapat

dalam minyak sawit dapat menghasilkan rasa dan bau yang tidak disukai, oleh

sebab itu kandungan asam lemak bebas harus direduksi hingga mencapai standar

mutu.

Bilangan iod menyatakan jumlah gram iod yang digunakan untuk mengadisi

ikatan rangkap yang terdapat dalam 100 gram minyak. Semakin banyak ikatan

rangkap yang terdapat dalam minyak maka akan semakin tinggi bilangan iod.

Dengan demikian bilangan iod dapat merepresentasikan derajat ketidakjenuhan

dalam minyak. Hal ini penting untuk diketahui karena semakin banyak ikatan

rangkap, minyak akan semakin tidak stabil dan mudah terdegradasi (Kusnandar

2010). Pada Tabel 1 diketahui bilangan iod sebelum dan sesudah proses

pendahuluan adalah 52,8 dan 51,7 (g I2/ 100 g minyak). Mengacu pada SNI 01-

2901-2006 bilangan iod maksimum yang terdapat dalam olein minyak sawit

adalah 50−55 (g I2/ 100 g minyak) (BSN 2006), dengan demikian bilangan iod

minyak sawit ini telah memenuhi standar.

Bilangan peroksida digunakan sebagai indikator terjadinya reaksi oksidasi

pada minyak. Semakin tinggi bilangan peroksida mengindikasi semakin tingginya

oksidasi pada minyak. Pada bahan baku minyak sawit ini, bilangan peroksida

meningkat dari 1,1 (mg/g) menjadi 1,5 (mg/g). Hal ini dapat disebabkan adanya

penyimpanan dan perlakuan panas selama proses. Peningkatan bilangan peroksida

kerap terjadi pada minyak sawit yang mengalami penyimpanan. Minyak sawit

yang mengalami penyimpanan selama 2 bulan akan memiliki bilangan peroksida

kurang dari 2 mg/g Lai et al. (2012).
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Pada penelitian ini bahan baku yang digunakan adalah fraksi olein minyak

sawit. Hal ini disebabkan karotenoid lebih banyak terdapat pada fraksi olein

(680−760 ppm) dibandingkan fraksi stearin (380−540 ppm) (Lai et al. 2012).

Kadar karotenoid pada bahan baku lebih rendah dari litertur yaitu sebesar 491,62

ppm. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan spesies kelapa sawit atau proses

pendahuluan yang dilakukan (Gunstone 2011).

B. Karakteristik Nanoemulsi

Pada tahap ini dilakukan pembuatan nanoemulsi minyak sawit dengan

menggunakan Tween 80 sebagai emulsifier. Tween 80 dipilih karena dapat

menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan penggunaan

emulsifier lain, khususnya Tween 20 dalam pembuatan nanoemulsi minyak sawit

(Marpaung 2014). Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh pengaruh nilai HLB

(hydropyhlic-lipophylic balance) emulsifier dan komposisi emulsi. Nilai HLB

Tween 20 dan Tween 80 yaitu 16,7 dan 15,0. Emulsifier dengan HLB yang lebih

rendah lebih larut pada komponen minyak, sehingga dapat memfasilitasi

terbentuknya ukuran partikel yang lebih kecil.

Formula yang digunakan pada penelitian ini merupakan modifikasi

formulasi Marpaung (2014) yaitu dengan perbandingan fase terdispersi dan fase

pendispersi 1:9 dengan konsentrasi Tween 80 sebesar 20% dan 30%.  Penentuan

perbandingan fase-fase tersebut dilatarbelakangi oleh penelitian Tan dan

Nakajima (2005) yang menyatakan bahwa ukuran partikel yang lebih kecil akan

didapatkan dengan meningkatkan volume fase pendispersi. Menurut McClements

(2005) hal ini disebabkan semakin rendahnya viskositas emulsi yang dihasilkan,

sehingga semakin mudah untuk menghancurkan droplet. Selain itu, dengan

semakin rendahnya volume fase terdispersi maka akan semakin kecil luas

permukaan partikel sehingga emulsifier yang ada cukup untuk melapisi semua

partikel dan meminimalisir terjadinya coalescence (bergabungnya droplet).

Pemilihan besarnya konsentrasi Tween 80 sebesar 20% dan 30% mengacu

pada hasil penelitian Marpaung (2014) yaitu ukuran partikel terkecil dihasilkan

dengan penggunaan Tween 80 dengan konsentrasi 30% dibandingkan dengan

penggunaan Tween 80 pada konsentrasi yang lebih rendah (10%). Pembuatan
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nanoemulsi dengan konsentrasi Tween 80 20% dilakukan untuk melihat

signifikansi karakteristik nanoemulsi yang dibuat dengan konsentrasi emulsifier

yang lebih rendah.

Laju aliran output (output flow rate) diukur saat proses produksi

berlangsung pada setiap siklus atau pengumpanan yang dilakukan. Pada

pengamatan ini, nilai laju aliran output berada pada kisaran 8,96 ml/s hingga

11,04 ml/s. Pada penggunaan Tween 80 sebesar 20% laju aliran output dari

tekanan 100 bar hingga 300 bar yaitu 11,04 ml/s, 10,6 ml/s, dan 9,72 ml/s.

Sedangkan pada penggunaan Tween 80 dengan konsentrasi 30% laju aliran output

yang dihasilkan sebesar 10,8 ml/s, 10,36 ml/s, dan 8,96 ml/s. Pengaruh tekanan

terhadap laju aliran dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Pengaruh tekanan terhadap laju aliran output.

Semakin besar tekanan yang digunakan, laju aliran output akan semakin

rendah. Hal ini disebabkan semakin besarnya gaya yang harus dihasilkan oleh

homogenizer sehingga menahan aliran emulsi. Selain itu, penggunaan Tween 80

dengan konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan laju aliran output yang lebih

rendah. Menurut McClements (2005) bertambahnya kosentrasi emulsifier akan

menyebabkan berubahnya reologi dari emulsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh

terbentuknya tegangan antar partikel karena adanya molekul emulsifier pada

seluruh antarmuka yang menyebabkan terbentuknya membran yang viskoelastis.

Dengan demikian penambahan emulsifier dapat meningkatkan viskositas sehingga

meningkatkan daya tahan terhadap aliran emulsi.
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Tabel 2 Hasil analisis ukuran partikel

Konsentrasi
Emulsifier (%)

Tekanan (bar) Ukuran Patikel (nm) Poly Dispertion Index

20
100 230,53 ± 14,68e 0,3990 ± 0,0616
200 134,37 ± 7,37c 0,3320 ± 0,0400
300 38,87 ± 2,15ab 0,3310 ± 0,0141

30
100 178,87 ± 5,73d 0,4910 ± 0,0178
200 50,23 ± 0,61b 0,3490 ± 0,0355
300 33,77 ± 3,59a 0,3093 ± 0,0232

a-dAngka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata.

Pada pengamatan terhadap ukuran partikel nanoemulsi, ukuran partikel

berkisar pada 33,77 nm hingga 230,53 nm (Tabel 2). Konsentrasi emulsifier dan

besar tekanan berpengaruh nyata terhadap ukuran droplet (p<0,05). Semakin besar

tekanan maka ukuran droplet yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula

dengan konsentrasi emulsifier, semakin tinggi konsentrasi emulsifier maka akan

semakin kecil ukuran droplet yang dihasilkan.

Pembuatan emulsi dengan tekanan yang lebih tinggi dan konsentrasi

emulsifier yang setara dapat mereduksi ukuran partikel secara signifikan (p<0,05).

Hal itu disebabkan ukuran partikel dari emulsi dapat direduksi dengan

meningkatkan intensitas, suhu, dan durasi penghancuran droplet selama terdapat

cukup emulsifier dalam emulsi. Besarnya keefektifan dan input energi dalam

mereduksi droplet dipengaruhi berbagai faktor sesuai dengan jenis homogenizer

yang digunakan. Pada high pressure homogenizer, input energi dapat ditingkatkan

dengan meningkatkan tekanan atau meresirkulasi emulsi kedalam alat

(McClements 2004). Sehingga semakin tinggi tekanan yang digunakan akan

semakin kecil ukuran partikel yang dihasilkan bila terdapat emulsifier yang cukup.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pembuatan emulsi dengan konsentrasi

emulsifier yang lebih rendah pada tekanan yang sama akan menghasilkan ukuran

partikel yang lebih besar (p<0,05). Hal itu disebabkan ukuran partikel suatu

emulsi akan lebih dipengaruhi oleh konsentrasi emulsifier dibandingkan dengan

input energi atau tekanan yang diberikan, bila emulsifier didalamnya terbatas

(McClements 2004). Sehingga walaupun diberikan tekanan dan proses yang sama,

emulsi dengan konsentrasi emulsifier yang lebih tinggi akan menghasilkan ukuran

partikel yang lebih kecil.
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Pada sistem emulsi, emulsifier memiliki interfacial area maksimum untuk

melapisi seluruh permukaan partikel. Luas permukaan partikel akan meningkat

seiring menurunnya ukuran partikel yang disebabkan oleh proses homogenisasi.

Bila meningkatnya luas permukaan partikel tidak diiringi dengan jumlah

emulsifier, partikel dalam emulsi akan menyatu dengan satu sama lain dan

menyebabkan terjadinya coalecence. Namun, bila konsentrasi emulsifier lebih dari

yang dibutuhkan untuk melapisi seluruh permukaan partikel, ukuran droplet akan

lebih dipengaruhi oleh input energi dari proses homogenisasi yang dilakukan.

Selain tekanan dan konsentrasi emulsifier, terdapat beberapa faktor yang

memengaruhi ukuran partikel emulsi yaitu sifat komponen fase-fase dan suhu

selama proses produksi. Pada emulsi dengan jenis minyak atau fase pendispersi

yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda, dipengaruhi oleh perbedaan

struktur molekul, tekanan, dan komponen penyusun. Perbedaan tersebut dapat

memengaruhi besaran energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan partikel

dalam emulsi. Pada proses emulsifikasi terjadi peningkatan suhu akibat adanya

gaya gesek atau tekanan tinggi. Peningkatan suhu tersebut bermanfaat untuk

menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil. Hal ini disebabkan menurunnya

tegangan permukaan yang dapat mengakselerasi terbentuknya ukuran partikel

yang lebih kecil. Namun adanya suhu yang berlebih selama proses dapat

menurunkan efektivitas emulsifier dan menyebabkan terjadinya coalecence dan

agregasi pada emulsi (McClements 2004).

Nilai PDI atau Poly Dispertion Index merupakan nilai yang menunjukkan

distribusi partikel dengan ukuran partikel yang terukur. Semakin kecil nilai PDI

mengindikasikan semakin tepat data ukuran partikel yang terukur. Distribusi

ukuran partikel yang ideal berkisar antara 0,090,40 (Mao et al. 2009 dalam

Marpaung 2014). Menurut McClements (2005) terdapat beberapa jenis homo-

genizer yang mampu menghasilkan nilai PDI yang kecil, seperti microchannel

homogenizer, sedangkan high pressure homogenizer merupakan jenis homo-

genizer yang menghasilkan nilai PDI yang cenderung lebih besar. Pada penelitian

ini, nilai PDI yang didapatkan berkisar antara 0,31 hingga 0,49. Semakin tinggi

tekanan yang digunakan, semakin kecil nilai PDI, dengan demikian nilai distribusi

partikel semakin baik.
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Pada tahap ini diamati bahwa peningkatan dan konsentrasi emulsifier dapat

mereduksi ukuran partikel secara significant (p<0,05). Hal tersebut disebabkan

karena peningkatan tekanan dapat meningkatkan input energi dan efisiensi

emulsifikasi. Penggunaan emulsifier yang cukup dibutuhkan umtuk memperta-

hankan kestabilan emulsi dan mencegah terjadinya penggabungan droplet

(coalescence).

C. Kestabilan Nanoemulsi

Kestabilan emulsi merupakan kemampuan emulsi unuk menahan perubahan

yang terjadi selama masa penyimpanan. Semakin stabil suatu emulsi, maka akan

semakin lambat terjadinya perubahan selama penyimpanan (McClements 2004).

Ketidakstabilan emulsi dapat disebabkan berbagai faktor yang dipengaruhi oleh

proses fisik dan kimia. Creaming, flokulasi, coalescence, dan inversi fase

merupakan beberapa contoh ketidakstabilan fisik, sedangkan oksidasi dan

hidrolisis merupakan ketidakstabilan kimia. Analisis karotenoid, warna, dan

kestabilan emulsi dilakukan untuk mengetahui kestabilan emulsi selama penyim-

panan. Proses penyimpanan dilakukan selama 30 hari di dalam ruang kedap

cahaya dengan suhu penyimpanan 25 oC (suhu ruang).

Setelah dilakukan penyimpanan selama 30 hari teramati penurunan kadar

karotenoid pada emulsi. Nilai perubahan konsentrasi karotenoid ini masih jauh

lebih rendah dibandingakan dengan perubahan konsentrasi β-karoten pada

penelitian Marpaung (2014). Pada penelitian Marpaung  (2014) terjadi penurunan

komponen karotenoid sebanyak 10–40 ppm  selama penyimpanan hingga 45 hari.

Hal ini dapat disebabkan ukuran partikel nanoemulsi yang kecil. Menurut Mao

et al. (2009) dekstruksi karotenoid pada emulsi dapat disebabkan oleh reaksi yang

dimediasi melalui senyawa yang ada pada permukaan droplet emulsi. Oleh sebab

itu, semakin kecil ukuran droplet emulsi maka kemungkinan terjadinya reaksi

yang dapat mendestruksi karotenoid akan lebih kecil sehingga komponen

karotenoid dalam bahan akan lebih stabil.

Hal ini juga teramati pada perubahan warna emulsi (Tabel 3). Derajat L*

menunjukkan derajat kecerahan warna, reduksi pada derajat positif a* menunjuk-

kan reduksi pada derajat kemerahan emulsi, sedangkan reduksi pada derajat
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positif b* menunjukkan reduksi pada standar kuning emulsi (Mao et al. 2009).

Pada Tabel 3 teramati adanya penurunan nilai L*, a*, dan b* selama proses

penyimpanan. Perurunan kecerahan dan intensitas warna juga terjadi seiring

dengan meningkatnya tekanan dan konsentrasi emulsifier yang digunakan dalam

membuat nanoemulsi. Terjadinya perubahan warna pada emulsi minyak sawit

meningdikasikan degradasi komponen karotenoid yang terdapat dalam sistem

emulsi, yang disebabkan oleh suhu dan penyimpanan (Qian et al. 2012).

Gambar 2 Pengaruh lama penyimpanan terhadap konsentrasi karotenoid pada nano-
emulsi dengan konsentrasi Tween 80 20%.

Gambar 3 Pengaruh lama penyimpanan terhadap konsentrasi karotenoid pada nano-
emulsi dengan konsentrasi Tween 80 30%.

Tabel 3 Perubahan warna nanoemulsi selama penyimpanan

Tekanan Hari
Tween 80 20% ∆E*

Tween 80 30% ∆E*
L a b L a b

100
0 82,66 0,47 63,34 81,52 0,89 63,55

15 82,33 0,12 62,14 1,2928 80,51 0,50 63,05 1,1926
30 83,26 -0,86 60,61 2,0411 82,50 -0,51 61,27 2,8545

200
0 81,75 0,81 62,31 80,74 1,31 63,44

15 81,66 0,22 61,42 1,0695 80,51 0,38 62,39 1,4214
30 82,80 -0,86 59,20 2,7111 82,40 -1,23 59,40 3,8864

300
0 81,43 0,93 61,97 80,60 1,43 62,95

15 81,34 0,22 61,23 1,0294 80,11 0,32 61,50 1.9071
30 82,56 -0,55 59,78 2,0454 81,35 -0,28 60,37 1,7817
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Selain itu, selama proses penyimpanan emulsi mengalami coalescence dan

flokulasi yang dapat menyebabkan perubahan ukuran partikel dan memengaruhi

warna emulsi. Pada tahap selanjutnya diamati kestabilan emulsi dengan metode

sentrifugasi. Sebelum dilakukan sentrifugasi, emulsi dipanaskan dalam waterbath

selama 1 jam pada suhu 65 oC. Perlakuan panas pada emulsi dapat menyebabkan

menurunnya efektivitas emulsifier yang menginduksi terjadinya inversi fase dan

menyebabkan emulsi terpecah menjadi komponen awal. (McClements 2004).

Sedangkan gaya sentrifugasi dapat mendorong terpisahnya fase terdispersi dan

pendispersi sehingga menyebabkan creaming dan terpisahnya air dari emulsi.

Kestabilan emulsi dinyatakan dalam persentase emulsi yang masih stabil setelah

dilakukan proses pemanasan dan pemberian gaya sentrifugal. Pada pengamatan

ini nanoemulsi memiliki kestabilan yang baik hingga waktu penyimpanan 30 hari.

Tabel 4 Perubahan kestabilan emulsi selama penyimpanan
Tekanan Hari Tween 80 20% Tween 80 30%

100
0 100% 100%

15 99% 100%
30 98% 99%

200
0 100% 100%

15 100% 100%
30 99% 99%

300
0 100% 100%

15 99% 100%
30 99% 100%

Pada tabel 4. teramati nanoemulsi yang dibuat pada tekanan 300 bar dan

konsentrasi emulsifier 30% memiliki kestabilan yang paling baik selama penyim-

panan. Nanoemulsi yang dibuat dengan konsentrasi emulsifier 20% dan tekanan

100 bar mengalami penurunan kestabilan sebanyak 2% pada hari ke 30

penyimpanan. Data tersebut menunjukkan bahwa ukuran partikel dan konsentrasi

emulsifier berpengaruh terhadap kestabilan emulsi. Nanoemulsi yang memiliki

ukuran partikel yang lebih kecil akan lebih stabil selama proses penyimpanan.

Ukuran partikel yang kecil pada sistem nanoemulsi menyebabnya terjadinya

gerakan acak yang terus menerus dalam emulsi yang disebut dengan gerak Brown.

Adanya efek gerak Brown dapat mencegah terjadinya pengendapan atau

pemisahan yang disebabkan oleh gaya gravitasi selama penyimpanan berlang-

sung. Sedimentasi (pengendapan droplet) dan creaming (penumpukan droplet
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pada bagian atas emulsi) kerap terjadi pada sistem emulsi dipengaruhi oleh

adanya gaya gravitasi. Efek gerak Brown membuat partikel dalam nanoemulsi

terdispersi secara acak dalam sistem sehingga tidak terjadi penumpukan pada

bagian atas maupun bagian bawah emulsi. Semakin kecil ukuran droplet maka

akan semakin besar efek gerak Brown yang dimilikinya, sehingga emulsi tersebut

akan lebih stabil terhadap pemisahan yang disebabkan adanya gaya gravitasi

(McClements 2004).

Penggunaan emulsifier dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan membuat

emulsi lebih stabil. Hal ini disebabkan terbentuknya tegangan antar partikel

karena adanya molekul emulsifier yang menyelubungi permukaan partikel.

Tegangan antar partikel tersebut mencegah terjadinya penggabungan droplet dan

agregasi sehingga emulsi tetap stabil (McClements 2004).

D. Kajian Peningkatan Skala Nanoemulsi dengan High Pressure Homogenizer

High Pressure Homogenizer (HPH) merupakan homogenizer yang kerap

digunakan pada perusahaan pangan. HPH memiliki sistem kontinyu sehingga

karakteristik droplet dalam emulsi tidak dipengaruhi oleh besarnya volume bahan.

Penggunaan HPH dalam industri pangan membutuhkan energi yang besar

tergantung dari karakteristik emulsi yang ingin dihasilkan perusahaan. Pada

sistem HPH dibutuhkan sekitar 10.000kJm-3 energi untuk membentuk emulsi

(McClements 2004).

Total energi yang dibutuhkan untuk membentuk emulsi selama proses

homogenisasi disebut dengan densitas energi atau input energi. Pada industri

pangan, densitas energi dari HPH dapat dihitung secara teoritis dengan melihat

tekanan yang digunakan selama proses. Penggunaan tekanan yang semakin besar

menghasilkan densitas energi yang semakin besar dan berpotensi untuk

menghasilkan ukuran partikel yang semakin kecil.

Secara teoritis, densitas energi dapat digunakan untuk memprediksi ukuran

partikel emulsi dengan menggunakan model Power Law pada kurva hubungan

antara densitas energi dengan ukuran droplet.
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Gambar 4 Hubungan densitas energi dan ukuran partikel.

Pada Gambar 4 teramati hubungan densitas energi dengan ukuran partikel

emulsi minyak sawit yang dihasilkan dengan High Pressure Homogenizer.

Penggunaan emulsifier yang lebih besar pada tekanan yang sama lebih berpotensi

untuk menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil. Sehingga selain dengan

meningkatkan tekanan dan densitas energi, penambahan konsentrasi emulsifier

dapat dilakukan untuk mereduksi ukuran partikel.

Dalam aplikasi skala besar, sering kali diinginkan waktu yang singkat untuk

memproduksi emulsi dengan volume besar untuk meminimalisir energi yang

dibutuhkan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mereduksi waktu

emulsifikasi adalah dengan meningkatkan volume fase pendispersi dan konsen-

trasi emulsifier sehingga menghasilkan emulsi dengan viskositas yang lebih

rendah. Pada Gambar 1 teramati penggunaan emulsifier dengan konsentrasi yang

lebih rendah menghasilkan laju aliran yang lebih tinggi, dengan demikian waktu

produksi menjadi lebih rendah, tetapi penggunaan konsentrasi emulsifier yang

lebih rendah akan menghasilkan ukuran droplet yang lebih rendah. Kombinasi

yang optimal antara densitas energi dan waktu produksi sangat penting dalam

perusahaan untuk membuat emulsi dengan karakteristik yang sesuai.

KESIMPULAN

Meningkatnya tekanan dan konsentrasi emulsifier menghasilkan laju aliran

output yang semakin rendah. Penggunaan Tween 80 dengan konsentrasi yang
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lebih besar menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil, nanoemulsi yang lebih

stabil, namun tidak memengaruhi kadar karotenoid. Tekanan homogenizer yang

lebih tinggi menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil dan kadar total

karotenoid yang lebih rendah.
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