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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga 

Buku Panduan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) tahun 2016 ini dapat 

diselesaikan. Buku ini merupakan panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 

PPEH. Secara umum, buku panduan ini menginformaikan dan menjelaskan rangkaian 

kegiatan PPEH, mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, administrasi, kuliah dan ujian 

pembekalan, pelaksanaan teori dan praktek di lapangan, teknik penyajian laporan, dan ujian 

evaluasi PPEH. Secara lengkap buku ini menyajikan materi pembekalan yang meliputi belajar 

dari kearifan lokal dalam pelestarian hutan, ekosistem hutan di pesisir pantai Nagalawan, 

manajemen perjalanan dan teknik survival, pertolongan pertama gawat darurat, ekosistem 

hutan dan analisis vegetasi mangrove, inventarisasi dan pengamatan satwa liar pada ekosistem 

mangrove, hasil hutan non kayu, pendidikan, interpretasi lingkungan dan ekowisata hutan 

mangrove, sosial ekonomi dan kewirausahaan masyarakat sekitar hutan mangrove, dan teknik 

penyusunan dan penyajian laporan.  

Pendidikan Program Studi Kehutanan mempunyai visi menjadi institusi pendidikan tinggi 

yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang kehutanan 

yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, dengan salah satu 

tujuannya adalah menghasilkan sarjana kehutanan yang mempunyai inisiatif dan motivasi 

tinggi dalam memunculkan ide-ide kreatif, inovatif, berwawasan teknologi dan berwawasan 

lingkungan dalam mendukung pembangunan bidang kehutanan yang berkelanjutan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai metode dalam proses pembelajaran dengan 

kurikukulum berbasis kompetensi dan mengacu pada kerangka kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja 

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 

struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mahasiswa program Studi kehutanan USU alih 

semester IV-V diwajibkan mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) sebagai 

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana kehutanan. Diharapkan dengan melaksanakan 

PPEH bertema “Belajar dari Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan secara 

Berkelanjutan,” mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep ilmu kehutanan dan 

memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 

beradaptasi terhadap situasi ekosistem hutan yang dihadapinya. Ilmu pengetahuan dan praktek 

tersebut hendaknya dapat menjadi modal dasar dalam memahami konsep pengelolaan hutan 

yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan 

fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. 

Dalam pengelolaan hutan, sudah saatnya didorong untuk mempertimbangkan manfaat, fungsi 

dan untung-rugi apabila akan dilakukan kegiatan eksploitasi hutan. Berapa banyak nilai dari 

fungsi yang hilang akibat kegiatan penebangan hutan pada kawasan-kawasan yang memiliki 

nilai strategis, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan hutan di 

Indonesia. Kegiatan PPEH ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk 

mengedepankan nilai-nilai ekologis hutan disamping nilai ekonominya bagi kesejahteraan 

masyarakat dalam menjalani profesi sebagai rimbawan yang profesional.  
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Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana PPEH tahun 2016, staf pengajar, 

pegawai, mahasiswa serta instansi/pihak-pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan 

PPEH ini. Semoga kegiatan PPEH ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, dan menjadi 

langkah awal berbuat baik kepada lingkungan sebagaimana firman Allah dalam QS Surat Al 

A’raf [7], ayat 56 yang artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.” 

 

Wassalamualaikum wr. wb. 

 

Medan, 7 Mei 2016 

Program Studi Kehutanan  

Fakultas Pertanian  

Universitas Sumatera Utara  

Ketua, 

 

 

 

Siti Latifah, S. Hut, MSi, Ph. D 
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Belajar dari Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan 

Bejo Slamet 

Pendahuluan 
Negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi 

baik pada tingkat ekosistem, jenis/spesies dan genetik. Salah satu ekosistem unik yang ada di 

negara kita dan menempati wilayah pesisir adalah ekosistem hutan mangrove. Ekosistem ini 

memiliki keunikan dengan fungsi yang unik pula. Namun demikian, ekosistem hutan, 

termasuk didalamnya ekosistem hutan mangrove banyak mengalami gangguan dan tantangan 

dalam pengelolaannya. Permasalahan bidang kehutanan yang dihadapi saat ini terus 

berkembang dan semakin kompleks. Solusi yang hanya bersifat teknis kehutanan tidak lagi 

cukup untuk menyelesaikan tantangan dalam mewujudkan kelestarian hutan dan sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini adalah tuntutan yang timbul karena 

pergeseran permasalahan di sektor kehutanan yang pada awalnya berorientasi pada 

permasalahan teknis menuju masalah sosial serta kebijakan kehutanan.  

Pergeseran peta masalah pembangunan kehutanan di negara kita ini dapat dirunut menurut 

paradigma yang dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan hutan. Periode 

kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia dapat dibagi menjadi menjadi dua periode. 

Periode pertama, adalah pada masa awal pasca kemerdekaan sampai dengan akhir tahun 

1970-an, dengan paradigma State Based Forest Management. Periode kedua dimulai sekitar 

tahun 1980-an sampai dengan sekarang dengan paradigma Community Based Forest 

Management/CBFM (Lyndayati, 2002).  

Pada periode pertama yang menggunakan paradigma State Based Forest Management, hutan 

dipandang sebagai sumber ekonomi negara yang identik dengan kayu, serta pengelola hutan 

adalah agen negara (BUMN dan Perum) serta perusahaan swasta berbentuk HPH dan 

HPHHTI sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Awang (2003) mengemukakan bahwa 

dengan paradigma ini, secara politik hutan Indonesia diusahakan dan dikelola atas dasar 

pemberian hak oleh pemerintah kepada lembaga pemerintah dan lembaga swasta, mengingat 

negara telah menafsirkan kekuasaan atas pengelolaan sumberdaya alam harus oleh negara 

bukan oleh masyarakat. Lyndayati (2002) juga mengemukakan bahwa hal ini termasuk 

sebuah tindakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat, dengan keuntungan dari 

pengelolaan sumberdaya hutan yang sebagian besar dinikmati oleh para pengusaha bukan 

oleh masyarakat. World Research Institute dalam Lynch & Talbott (1995) mengemukakan 

bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang mempunyai ketergantungan hidup terhadap 

sumberdaya hutan mencapai sekitar 60 juta jiwa atau sekitar 30% dari total penduduk 

Indonesia. Hasil evaluasi terhadap kinerja pengelolaan hutan dengan izin konsesi HPH setelah 

berjalannya paradigma State Based Forest Management selama lebih dari dua dasawarsa 

menunjukkan kinerja yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh degradasi hutan di Indonesia 

dengan laju yang sangat tinggi yang merupakan bukti nyata dari pengelolaan hutan yang tidak 

lestari. Luas hutan di Indonesia pada tahun 1950-an mencapai 84% dari total luas daratan, 

namun demikian luas hutan ini semakin menyusut dimana pada tahun 1989 luas hutan telah 

menurun menjadi 60% (Forest Watch Indonesia, 2002). 

Pada periode kedua dimana paradigma pengelolaan hutan mulai bergeser berbasis masyarakat 

(Community Based Forest Management/CBFM) tujuannya adalah untuk mencapai 
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pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Kondisi hutan yang lestari akan 

dapat dicapai manakala hutan secara ekologis terpelihara dan kepentingan masyarakat sekitar 

hutan terjamin. Meskipun demikian, pengelolaan hutan bersama masyarakat masih belum 

mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan (Lynch & Talbott, 1995). Hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 1, dimana luasan hutan pada periode 1990-an sampai 2014 cenderung 

mengalami penurunan. Paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community Based 

Forest Management) tentunya selaras dengan 3 pilar pembangunan yaitu strategi pro-poor, 

pro-job dan pro-growth. Berbagai bukti menunjukkan bahwa pembangunan kehutanan yang 

tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan menimbulkan banyak kerugian baik dari sisi 

degradasi sumberdaya hutan (Forest Watch Indonesia 2002) maupun marginalisasi 

masyarakat sekitar hutan (Lyndayati, 2002). Dengan demikian menjadi penting bagi 

Mahasiswa Kehutanan Universitas Sumatera Utara untuk bisa belajar secara nyata bagaimana 

pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat ini. 

 

Gambar 1. Grafik perubahan tutupan lahan Indonesia periode 1990-2014.                    

(Sumber : Direktorat inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 2015) 

Pengelolaan hutan menuntut pemahaman yang baik tentang ilmu-ilmu teknis kehutanan 

(inventarisasi tumbuhan, fauna, jasa lingkungan dll) maupun interaksi antara hutan dengan 

manusia (sosial ekonomi masyarakat). Seperti paparan di atas, selama ini hutan dianggap 

sebagai obyek yang terpisah dengan kegiatan manusia di sekitarnya. Hal ini berimbas pada 

manajemen/pengelolaan hutan yang berfokus hanya pada biofisik (kayu, HHNK maupun Jasa 

lingkungan) dengan mengabaikan masyarakat yang hidup dan bergantung kepada sumberdaya 

hutan tersebut. Banyak contoh keberhasilan (success story) pengelolaan hutan yang dilakukan 

oleh masyarakat (Community Based Forest Management) dengan segala variasi 

pengelolaannya dan hal ini penting untuk dipelajari oleh mahasiswa Program Studi 

Kehutanan Universitas Sumatera Utara disamping kompetensi teknis kehutanan. 

Tujuan dan Manfaat PPEH 
Tujuan dari pelaksanaan Mata Kuliah Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan Tahun 2016 

(PPEH 2016) bagi mahasiswa kehutanan Universitas Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan Mata Kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku pada Program Studi 

Kehutanan USU 

2. Memperkenalkan salah satu tipe ekosistem yang ada di Sumatera Utara dari berbagai 

macam ekosistem hutan yang ada di indonesia. 

3. Mempelajari ekosistem hutan dan interkasinya terhadap lingkungan sekitarnya termasuk 

interaksi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. 
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Melalui kegiatan PPEH diharapkan memberikan bermanfaat sebagai berikut :  

1. Melengkapi jumlah SKS wajib yang harus di tempuh oleh mahasiswa Program Studi 

kehutanan USU. 

2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait dengan ekosistem hutan, kondisinya, dan 

interaksinya terhadap lingkungan sekitarnya. 

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah dan mencari 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang ditemui untuk keberlangsungan dan 

kelestarian hutan indonesia. 

4. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi faktor yang mendukung dan 

menghambat keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 

Tema Kegiatan 
Tema yang diangkat pada pelaksanaan PPEH 2016 ini adalah “Belajar dari Kearifan Lokal 

dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan secara Berkelanjutan”. Melalui kegiatan PPEH 2016 

ini sivitas akademika Program Studi Kehutanan USU ikut berperan aktif dalam upaya 

membentuk SDM kehutanan yang handal, sehingga mempunyai bekal yang cukup untuk ikut 

berperan dalam mengelola hutan yang lebih cermat, arif dan bijaksana serta tanggap terhadap 

permasalahan sosial yang berkembang.  

Kode Etik Peserta 
Mahasiswa peserta PPEH 2016 adalah mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas 

Sumatera Utara semester IV dan mahasiswa semester VI dan VIII yang belum mengikuti 

PPEH pada tahun-tahun sebelumnya. Lokasi PPEH 2016 adalah di kawasan pesisir pantai 

Desa Nagalawan terdapat di muara Sungai Nipah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli 

Serdang. Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok yang diatur oleh panitia dan praktek 

dilaksanakan pada alih semester genap ke ganjil tahun 2016. Kode etik peserta PPEH 2016 

dibuat dalam bentuk kontrak antara mahasiswa dengan panitia. Selain itu, peserta harus 

mentaati Etika Rimbawan Indonesia (Lampiran 1). Peserta yang melanggar kode etik yang 

terdapat pada kontrak akan dikenakan sanksi akademik. 

Bentuk, Metode dan Jenis Kegiatan  
Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah praktek di lapangan, dimana mahasiswa 

dibuat dalam grup-grup yang disesuaiakan dengan daya tampung lokasi serta komposisi 

peserta laki-laki dan perempuan. 

Metode Pelaksanaan Mata Kuliah PPEH 2016 di bagi dalam lima (5) tahapan pelaksanaan 

yaitu; tahapan pembekalan, tahapan ujian pembekalan, praktek di lapangan, penyusunan 

laporan, dan ujian akhir PPEH 2016. Prinsip-prinsip pembelajaran yang dilakukan adalah 

pembelajaran bagi orang dewasa (androgi) sehingga mahaiswa diharapkan akan dapat dengan 

mandiri mengamati, mendata, menganalisa dan mensintesis dari apa yang diamati di 

lapangan. 

Tahapan pertama dari kegiatan PPEH 2016 adalah pembekalan tentang materi, teknik-teknik 

inventarisasi flora dan fauna, kegiatan sosial masyarakat serta etika dan kemampuan bertahan 

hidup di lapangan. Sebelum berangkat ke lapangan maka mahasiswa diwajibkan mengikuti 

ujian pembekalan. Setelah selesai praktek di lapangan mahasiswa diharuskan menyusun 

laporan yang formatnya ditentukan dan dijelaskan pada kuliah pembekalan. Tahap terakhir 

adalah ujian akhir PPEH 2016 yang dosen pengujinya ditentukan oleh Panitia. 

Secara umum PPEH 2016 mempunyai komposisi utama berkaitan dengan pendidikan sebesar 

80% dan sisanya sebesar 20% merupakan kegiatan penunjang berupa pengabdian kepada 

masyarakat. Kegiatan utama pada PPEH 2016 ini adalah pengenalan ekosistem hutan berupa 



Buku Panduan   

4 Bejo Slamet 

 

pengenalan tipe vegetasi dan tipe ekosistemnya. Namun sesuai dengan tema PPEH 2016 ini 

maka mahasiswa akan banyak belajar tentang mengelola hutan yang berbasis masyarakat 

setempat. 

Penutup 
Mata Kuliah PPEH menjadi salah satu mata kuliah yang penting untuk pengembangan 

pengetahuan peserta didik (mahasiswa) dalam memahami keberagaman ekosistem hutan dan 

interaksinya. Sehingga mahasiswa peserta PPEH diharapkan mengikuti dengan seksama 

semua kegiatan yang telah dijadwalkan. 
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Ekosistem Hutan di Pesisir Pantai Nagalawan 

Onrizal 

Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat 

tinggi. Hal tersebut antara lain didukung oleh berbagai tipe dan ekosistem yang terdapat di 

berbagai pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000 pulau dengan karakteristik masing-masing 

yang khas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, 

yakni sekitar 95.161 km (Hersusanto, 2009) di kawasan tropis yang dilalui oleh garis 

katulistiwa. 

Selain memiliki garis pantai yang sangat panjang, Indonesia juga memiliki kondisi pesisir 

pantai yang beragam, mulai dari pantai landai sampai curam, dari pantai berlumpur sampai 

berpasir dan berbatu. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai tipe pesisir pantai, antara 

lain adalah pantai berpasir (sandy beach), pantai berlumpur (muddy beach), pantai berbukit 

(hilly coast) dan adakalanya berupa pantai bukit kapur (limestone coast). Keberagaman 

kondisi dan tipe pesisir pantai tersebut sangat mendukung kehadiran berbagai tipe dan 

ekosistem hutan yang hidup di wilayah tersebut, termasuk keanekaragaman flora dan fauna 

yang tinggi pula. Beberapa tipe dan formasi vegetasi yang dapat ditemukan di pesisir pantai 

Indonesia antara lain adalah hutan mangrove, hutan pantai, hutan bukit pantai dan hutan rawa 

pantai serta berbagai formasi semak belukar, seperti formasi kangkung pantai (pes-caprae), 

formasi beluntas (Plucea indica), formasi kacang pantai (Canavalia maritima), formasi biduri 

(Calotropis gigantea), formasi babakoan (Scaevola taccada) dan lain sebagainya. Selanjutnya 

pada pesisir pantai yang selalu tergenang air laut, terdapat padang lamun (seagrass) dan 

terumbu karang (coral reef). 

Pada tahun 2016, Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) bagi mahasiswa Program 

Studi Kehutanan, Universitas Sumatera Utara dilakukan untuk lebih mengenal ekosistem 

hutan di pesisir pantai. Lokasi PPEH 2016 terpilih adalah di Desa Nagalawan, Kecamatan 

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan pesisir pantai Nagalawan terdapat di 

muara Sungai Nipah. Lokasi ini dapat dicapai dari Kampus USU Padang Bulan, Medan 

dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum melalui perjalanan darat dengan waktu 

tempuh sekitar 1,5 s.d. 2 jam.  

Sebagian kawasan pesisir di Nagalawan saat ini merupakan salah satu destinasi wisata 

andalan Sumatera Utara yakni wisata mangrove. Beberapa paket wisata mangrove yang 

tersedia antara lain adalah (1) Paket Wisata Liburan Keluarga, (2) Paket Wisata Mancing, (3) 

Paket Wisata Diklat dan (4) Paket Wisata Berkemah (Camping Ground). Para wisatawan juga 

dapat memesan makanan dari hasil laut dari dapur yang disediakan oleh pengelola wisata 

mangrove Kampoeng Nipah dengan memilih ikan, udang atau lainnya yang telah disiapkan 

pengelola kawasan wisata mangrove. 

Kondisi Umum dan Penggunaan Lahan 
Ekosistem hutan utama di pesisir pantai Nagalawan adalah hutan mangrove. Selain hutan 

mangrove, pada lokasi ini juga terdapat hutan pantai dalam proporsi yang kecil. Sebagian 

besar ekosistem hutan mangrove di kawasan ini telah dikonversi menjadi tambak. Kondisi 

kerusakan dan kehilangan mangrove tersebut tidak saja terjadi di kawasan ini, namun juga 
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dijumpai di sebagian besar pesisir pantai timur Sumatera Utara (Onrizal, 2010), Indonesia 

(Ilman et al., 2016) dan dunia (Giri et al., 2011). 

Hutan mangrove yang tersisa saat ini di pesisir Nagalawan merupakan hasil pelestarian dan 

juga hasil penanaman oleh kelompok pelestari mangrove dengan lebar dari beberapa meter 

sampai sekitar 100 meter dari pinggir pantai. Selain mangrove, hutan pantai dan semak 

belukar juga dijumpai pada kawasan pantai yang tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut. 

Selain hutan mangrove dan hutan pantai, penggunaan lahan lainnya di Nagalawan sebagian 

besar berupa persawahan, pertambakan, permukiman dan perkebunan. 

Keanekaragaman Flora dan Fauna 
Hutan mangrove di muara Sungai Nipah, Nagalawan didominasi oleh jenis Rhizophora 

apiculata. Selain jenis tersebut, flora mangrove utama lainnya yang dapat dijumpai antara lain 

adalah Avicennia alba, A. marina, A. officinalis, Bruguiera gymnorrhiza, Exoecaria 

agallocha, R. mucronata, R. stylosa, Sonneratia caseolaris, Xylocarpus granatum dan Nypa 

fruticans. Flora mangrove ikutan, seperti Hibiscus tiliaceus, Plucea indica dan Scaevola 

taccada juga dapat ditemukan di beberapa lokasi. Berbagai jenis tumbuhan bawah juga 

tumbuh di lantai hutan mangrove, seperti Acrostichum aureum, Acanthus ilicifolius dan A. 

ebracteatus.  

Flora hutan pantai berupa pohon yang tumbuh di kawasan pesisir yang tidak dipengaruhi oleh 

pasang surut air laut di pesisir pantai Nagalawan antara lain adalah Casuarina equisetifolia 

dan Hibiscus tiliaceus. Jenis pohon C. equisetifolia atau dikenal dengan nama pohon cemara 

laut sebagian besar merupakan hasil penanaman. 

Hutan mangrove dan hamparan lumpur (mud flat) yang berada di depan hutan mangrove di 

pesisir pantai Nagalawan merupakan habitat bagi berbagai jenis burung air. Berdasarkan hasil 

pengamatan, burung kuntul (Egretta garzetta) merupakan jenis burung yang mudah dijumpai. 

Berbagai jenis burung trinil (Tringa spp.), kowak maling (Nycticorax nycticorax) dan bangau 

bluwok (Mycteria cinerea) serta berbagai jenis burung air lainnya dapat dijumpai. Penelitian 

keanekaragaman burung masih sangat jarang dilakukan di kawasan ini. 

Pada saat air laut surut, antara hutan mangrove dan laut akan terdapat hamparan pantai pasir 

berlumpur dengan lebar lebih dari 500 m. Bila musim kerang, sangat banyak masyarakat 

pesisir turun ke pantai untuk mencari kerang. Pada saat bersamaan, hamparan lahan tersebut 

juga menjadi tempat favorit burung-burung air mencari makan. Bila pasang tinggi tiba, 

burung-burung air tersebut sebagian besar menggunakan hutan mangrove sebagai tempat 

beristirahat atau aktivitas sosial lainnya, baik yang berada di muara Sungai Nipah atau 

mangrove lainnya di sebelah utara atau selatan dari kawasan tersebut. Satwa primata sangat 

jarang dijumpai, namun satwa reptil, seperti Varanus salvator sangat mudah dijumpai. 

Biawak ini menjadikan ular dan ikan sebagai makanannya. 

Upaya Pelestarian Sumberdaya Hutan  
Sampai tahun 2005, sebagian besar hutan mangrove di kawasan pesisir Nagalawan dalam 

kondisi rusak berat dan telah dikonversi menjadi tambak. Pada sisi lain, sebagai dampak dari 

kerusakan dan kehilangan hutan mangrove tersebut, abrasi pantai dan instrusi air laut terus 

mengancam wilayah permukiman penduduk. Kerusakan dan konversi hutan mangrove ini 

juga telah menyebabkan pendapatan nelayan di kawasan ini terus berkurang. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Onrizal et al. (2009) bahwa kerusakan hutan mangrove di pesisir 

timur Sumatera Utara secara nyata telah menyebabkan penurunan pendapatan nelayan. 
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Kondisi ini mendorong masyarakat nelayan Nagalawan yang dipelopori oleh sepasang suami 

istri, Sutrisno dan Jumiati bersama tetangganya untuk menghempang laju kerusakan 

mangrove dan berupaya memperbaiki hutan mangrove yang telah rusak. Bersamaan dengan 

itu, mereka membentuk kelompok pada tanggal 1 Oktober 2005. Para nelayan itu 

menghimpun diri dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Muara Baimbai yang diketuai oleh 

Sutrisno dan secara swadaya mulai merehabilitasi mangrove. Sementara itu, istri beliau, 

Jumiati dipercaya sebagai pimpinan kaum perempuan. Upaya kelompok tersebut kemudian 

mendapat dukungan dari Jaringan Advokasi Nelayan Sumatera Utara (JALA) dan akademisi 

dari Universitas Sumatera Utara. 

Pada awal tahun 2006, penulis diajak pimpinan JALA, Edy Suhartono dan tim, untuk bersama 

nelayan di berbagai desa pantai di Sumatera Utara mencari solusi bagaimana merehabilitasi 

hutan mangrove yang telah rusak dan mencari pilihan-pilihan pengelolaan hutan mangrove 

yang realistis, memberi nilai tambah bagi masyarakat nelayan serta berkelanjutan. Salah satu 

kelompok sasarannya adalah anggota KSU Muara Baimbai di Desa Nagalawan. Seiring 

dengan upaya pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove, kelompok ini kemudian mengelola 

kawasan tersebut sebagai objek wisata dengan nama Wisata Mangrove Kampoeng Nipah. 

Gerakan kelompok nelayan ini kemudian mendapat apresiasi baik dari pemerintah dan swasta 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh, pada tahun 2009, kelompok ini 

menjadi mitra Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II (BPHM II) dalam melakukan 

kegiatan penanaman 12.000 batang pada mangrove yang rusak di desa tersebut. Selanjutnya, 

kelompok ini bersama BPHM II membangun arboretum mangrove seluas 5 ha, serta 

membibitkan sebanyak 120.000 bibit mangrove pada tahun 2011 dan 2012. 

Kelompok ini pada tahun 2011 juga memenangkan kompetisi Community Entrepreneur 

Challenges oleh British Council dengan hadiah sebesar Rp 100.000.000. Hadiah tersebut 

digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana ekowisata mangrove yang mereka 

kelola. Pada tahun 2013, kelompok ini juga memenangkan kompetisi dan mendapatkan hibah 

dari UNDP untuk pengembangan kapasitas anggota kelompok yang perempuan. Selain itu, 

Jumiati sebagai pimpinan kelompok perempuan meraih penghargaan dari organisasi nirlaba 

Inggris, Oxfam, sebagai pahlawan pangan perempuan (Female Food Heroes) Indonesia 2013 

dari kontribusinya dalam pelestarian mangrove dan pembuatan makanan yang bahan-

bahannya berasal dari bagian tumbuhan mangrove. 

Kawasan mangrove yang dikelola KSU Muara Baimbai kini telah menjadi percontohan 

pelestarian mangrove berdasarkan inisiatif masyarakat lokal dan menjadi salah satu tujuan 

wisata alam di Sumatera Utara. Selain mengelola hutan mangrove sebagai kawasan wisata 

alam, kelompok ini juga mengembangkan berbagai produk makanan dan minuman dengan 

bahan baku yang berasal dari bagian tumbuhan mangrove. 

Program Praktek Lingkungan Pesisir Pantai 
Lokasi PPEH 2016 tidak sekedar pengenalan flora dan fauna hutan di pesisir pantai, namun 

termasuk ekosistemnya sesuai dengan nama praktek itu sendiri, Praktek Pengenalan 

Ekosistem Hutan. Lokasi praktek terpilih memiliki kelebihan, yakni kehadiran kelompok 

masyarakat yang peduli untuk pelestarian hutan dan lingkungan serta kehidupan masyarakat 

pesisir. Oleh karena itu, peserta PPEH 2016 juga melakukan praktek pengenalan lingkungan 

pesisir pantai dan menyerap semangat perbaikan dan perjuangan masyarakat pelestari 

sumberdaya alam pesisir, terutama dalam hal ini adalah pelestarian mangrove dan 

pengelolaannya secara berkelanjutan, baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial. 
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Program pengenalan lingkungan pesisir oleh peserta PPEH mencakup (1) pengukuran pasang 

surut air laut dengan menggunakan tiang bambu/kayu yang telah diberi meteran untuk 

mengukur ketinggian air, (2) pengukuran suhu dan kelembaban udara di (a) hutan mangrove, 

(b) lahan terbuka dan (c) rumah tempat tinggal kelompok dan (3) mempelajari kegiatan 

kelompok pelestari mangrove dan menyerap inspirasinya, dan (4) survey tumbuhan bawah 

(weed) dan pemanfaatanya oleh masyarakat lokal. 

Pengukuran tinggi muka air laut, suhu dan kelembaban udara pada lokasi yang ditentukan 

dilakukan setiap jam selama 8 hari, yakni mulai hari ke-2 s.d. ke-9 praktek. Sehingga jumlah 

pengamatannya selama 8 hari tersebut adalah 192 kali. Jadwal pengamatan bagi setiap peserta 

atau kelompok kecil agar diatur dengan cermat, sehingga dengan jumlah peserta PPEH sekitar 

160 orang, setiap peserta atau kelompok kecil mendapat giliran antara 1 atau 2 kali 

pengamatan selama 8 hari tersebut. Hasil pengamatan secara keseluruhan digabung untuk 

melihat pola pasang surut, dinamika suhu dan kelembaban antar lokasi pengamatan. 

Peserta PPEH juga mempelajari kegiatan kelompok pelestari mangrove dan menyerap 

inspirasinya. Hal ini dilakukan dengan mengikuti kegiatan kelompok pelestari mangrove dan 

melakukan wawancara terbuka untuk menggali sejarah, semangat, peraturan dalam kelompok, 

pengaturan tugas dan pembagian hasil, serta resolusi konflik yang dikembangkan dan hidup 

dalam kelompok pelestari mangrove yang tergabung dalam KSU Muara Baimbai dengan 

responden adalah anggota KSU Muara Baimbai. Setiap kelompok PPEH minimal melakukan 

wawancara terhadap 15 orang tokoh yang merupakan anggota KSU Muara Baimbai dan 

minimal 15 tokoh yang tidak termasuk anggota KSU Muara Baimbai. Kepada seluruh 

responden juga ditanyakan sejarah ekosistem hutan di pesisir pantai Nagalawan, pemanfaatan 

secara langsung atau tidak langsung, identifikasi pemanfaatan yang berkelanjutan dan yang 

merusak, kaitan kerusakan dan atau rehabilitasi mangrove terhadap pendapatan dan 

keanekaragaman biota hasil tangkap nelayan serta alternatif-alternatif pengembangan 

pemanfaatan ekosistem hutan yang berkelanjutan dimasa mendatang. 

Selamat praktek dan belajar serta menggali inspirasi dan inovasi dari lapangan. Semoga 

sukses! 

Daftar Pustaka 
Giri C., Ochieng E., Tieszen L.L., Zhu Z., Singh A., Loveland T., Masek J. & Duke N. 2011. 

Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite 

data. Global Ecology and Biogeography 20 (1): 154-159. 

Hersusanto B. 2009. Makna negara kepulauan. Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik 

Indonesia. Jakarta 

Ilman M., Dargusch P., Dart P. & Onrizal. 2016. A historical analysis of the drivers of loss 

and degradation of Indonesia’s mangroves. Land Use Policy 54: 448-459 

Onrizal, Purwoko A. & Mansor M. 2009. Impact of mangrove forests degradation on 

fisherman income and fish catch diversity in Eastern Coastal of North Sumatra, 

Indonesia. Proceeding of the International Conference on Natural and Environmental 

Sciences 2009 (ICONES’09), May 6-8, 2009. p. 70-74 

Onrizal. 2010. Perubahan tutupan hutan mangrove di Pantai Timur Sumatera Utara periode 

1977–2006. Jurnal Biologi Indonesia 6 (2): 163–172. 



  PPEH 2016 

Manajemen Perjalanan dan Teknik Survival  9 

 

Manajemen Perjalanan dan Teknik Survival  

Tito Sucipto 

To adventure in the natural environment is consciously to take up a challenge that will 

demand the best of our capabilities – physically, mentally, and emotionally 

(Berpetualang di alam bebas adalah secara sadar menghadapi tantangan yang akan menuntut 

kemampuan kita yang terbaik – secara fisik, mental, maupun emosional) 

– Collin Mortlock  

Manajemen Perjalanan di Alam Bebas 
Dalam kehidupan normal, setiap hari pasti kita berjalan.  Perjalanan bukan diterjemahkan 

dalam arti sempit hanya kegiatan berjalan kaki, namun perjalanan secara luas baik berjalan 

kaki maupun perjalanan menggunakan kendaraan.  Perjalanan bisa dilakukan sendiri maupun 

bersama-sama; perjalanan dekat atau jauh; perjalanan yang direncanakan maupun perjalanan 

yang tidak terencana.  Perjalanan bisa dilakukan di perkotaan, pedesaan maupun di alam 

bebas.  Orang yang biasa melakukan perjalanan di perkotaan tentu ingin merasakan perjalanan 

di alam bebas, begitu juga sebaliknya. 

Perjalanan di alam bebas adalah perjalanan yang sebenar-benarnya.  Karena di sinilah hakikat 

kehidupan bisa benar-benar dirasakan dan dinikmati.  Kita bisa merasakan menyatu dengan 

alam sekitar melalui kelima indera kita.  Bisa menyentuh embun pagi di rerumputan atau 

meraba lembutnya lumpur dan tanah; melihat jernihnya air sungai yang mengalir, atau 

hijaunya daun pepohonan, atau birunya langit dan air laut; mencium aroma tanah liat atau 

wanginya serasah daun; mendengarkan kicauan burung atau jeritan kera di hutan atau desiran 

ombak di pantai; dan minum dinginnya air pegunungan atau mencicipi segarnya buah-buahan 

yang langsung dipetik dari pohonnya. 

Perjalanan di alam bebas berbeda dengan perjalanan di perkotaan.  Pada perjalanan di alam 

bebas, hal-hal tidak terduga bisa terjadi secara tiba-tiba.  Sehingga perjalanan di alam bebas 

harus dikelola dengan rencana yang lebih matang dan profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Manajemen dan Manajemen Perjalanan 
Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian 

dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan.  Sesuai dengan prinsip ekonomi, manajemen yang baik adalah manajemen yang 

efektif dan efisien menggunakan sumber daya (input) untuk menghasilkan hasil (output) yang 

maksimal. 

Manajemen perjalanan atau manajemen ekspedisi merupakan suatu sistem pengaturan, 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu kegiatan perjalanan (Yudiawan, 

2002).  Bagan alir tahapan manajemen perjalanan disajikan pada Gambar 2 dan secara 

terperinci tahapan manajemen perjalanan meliputi:  

1. Perencanaan dan persiapan kegiatan.  

a. Data dan informasi awal.  

b. Koordinasi kelompok.  

c. Peralatan dan perlengkapan.  
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d. Persiapan fisik dan psikis. 

e. Transportasi.  

f. Anggaran keuangan.  

2. Pelaksanaan kegiatan.  

a. Manajemen alokasi sumber daya manusia dan peralatan.  

b. Pengambilan data dan informasi.  

3. Pasca pelaksanaan kegiatan.  

a. Memonitor dan evaluasi.  

b. Membuat laporan perjalanan mengenai lokasi, waktu, rute, daftar peralatan, 

kondisi lingkungan, data dan informasi, persiapan minimal yang harus ada, rincian 

biaya dan catatan lainnya. 

 

 
 

Gambar 2. Bagan alir tahapan manajemen perjalanan 

Perjalanan di alam bebas  

Perjalanan di alam bebas adalah kegiatan yang bersifat menyenangkan, karena kita bisa 

melihat, menikmati, mengagumi, dan belajar mengenai alam dan lingkungan ciptaan Tuhan 

Yang Maha Kuasa.  Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana olahraga (sport), petualangan     

(adventure), kegemaran (hobby), pendidikan (education), pelatihan (training), penelitian   

(research) atau sekedar bersantai (refreshing) menikmati keindahan alam.  Kegiatan di alam 

bebas sangat beragam, antara lain mendaki gunung (hiking), panjat tebing (rock climbing), 

penelusuran gua (caving), arung jeram (rafting), menyelam (diving), selancar (surfing), 

terbang layang (paragliding), terjun payung (skydiving) atau juga praktek/ praktikum 

kehutanan (PIK, 2003).  

Collin Mortlock, seorang pakar pendidikan alam bebas atau alam terbuka menyatakan bahwa 

ada empat kemampuan yang diperlukan oleh penggiat kegiatan alam terbuka (Wijaya dan 

Wijaya, 2003) , yaitu: 

1. Kemampuan teknis, yang berhubungan dengan ritme dan keseimbangan gerakan serta 

efisiensi penggunaan perlengkapan. 

2. Kemampuan kebugaran, mencakup kebugaran spesifik yang dibutuhkan utuk kegiatan 

tertentu, kebugaran jantung dan sirkulasinya, serta kemampuan pengkondisian tubuh 

terhadap tekanan lingkungan alam. 

3. Kemampuan kemanusiaan, yaitu pengembangan sifat positif ke segala aspek untuk 

meningkatkan kemampuan.  Hal ini mencakup determinasi (kemauan), percaya diri 

PRA PERJALANAN 
KEGIATAN 

PERJALANAN 
PASCA PERJALANAN 

INPUT 

OUTPUT 
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kesabaran, konsentrasi, analisi diri, kemandirian, serta kemampuan untuk memimpin 

dan dipimpin. 

4. Kemampuan pemahaman lingkungan, yaitu pengembangan kewaspadaan terhadap 

bahaya dari lingkungan yang spesifik. 

Hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan di alam bebas adalah persiapan dan 

perencanaan yang matang, meliputi persiapan peralatan dan perlengkapan, kesehatan dan 

kondisi fisik, biaya selama kegiatan dan data informasi mengenai lokasi, jalur, medan serta 

cuaca.  Kemanapun lokasi yang dituju, apapun medan yang dilalui, seberapa buruknya cuaca 

yang dihadapi atau seberapa besar hambatan yang datang, bukanlah suatu masalah yang 

berarti jika dibekali dengan persiapan dan perencanaan yang matang.  Beberapa kendala yang 

biasa dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas menurut Addy (2002), antara lain:  

1. Kendala alam.  

2. Kendala alat.  

3. Kendala diri sendiri.  

4. Kendala orang lain.  

5. Kendala waktu.  

Perencanaan kegiatan 

Persiapan dan perencanaan kegiatan di alam bebas harus disesuaikan dengan jenis dan   tujuan 

kegiatan yang akan dilakukan.  Dengan persiapan dan perencanaan yang matang akan 

mengurangi resiko buruk yang mungkin timbul selama kegiatan, antara lain iklim/ cuaca yang 

ekstrim, medan yang sulit dilewati, sumber air yang kurang atau bahaya-bahaya tidak terduga 

lainnya.  Kondisi-kondisi tersebut harus diantisipasi sedini mungkin dengan persiapan fisik 

dan mental, keterampilan (skill) serta data informasi.   

Sebelum melakukan kegiatan di alam bebas, kita harus mempersiapkan dan merencanakan 

kegiatan dengan baik terutama informasi jalur, medan dan cuaca, kesehatan dan kondisi fisik, 

biaya perjalanan, kelengkapan identitas diri serta perlengkapan pakaian dan logistik.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kegiatan adalah:  

1. Tujuan kegiatan.  

2. Jenis lokasi kegiatan yang akan dihadapi.  

3. Waktu pelaksanaan kegiatan. 

4. Peserta kegiatan. 

5. Anggaran keuangan. 

6. Perizinan dan transportasi. 

7. Peralatan dan perlengkapan. 

8. Persiapan fisik dan mental. 

9. Hal-hal khusus seperti obat-obatan.  

Dari semua persiapan yang dilakukan, ada satu hal yang paling penting untuk diperhatikan 

yaitu pengetahuan mengenai diri sendiri, terutama daya fisik dan mental.  Karena hidup-

matinya kita di alam bebas tergantung pada diri kita sendiri.  Saat berada di alam bebas, 

sebenarnya diri kita bisa menjadi dewa penolong (hero) atau bahkan sebaliknya menjadi 

musuh yang paling besar (enemy).  Usaha lain untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan adalah memberitahukan segala rencana kegiatan kita secara rinci kepada orang 

lain, termasuk perubahan rencana di tengah jalan dengan menuliskan pada secarik kertas yang 

dibungkus plastik dan ditempelkan di pohon atau menyampaikan kepada anggota lain.  

Perencanaan kegiatan akan mempermudah mengorganisir kegiatan yang akan dilakukan, 

dengan menghilangkan kemungkinan resiko buruk yang mungkin terjadi.  Perencanaan 
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tersebut harus berdasar pada “Pedoman 5W + 1H”, yaitu Who, What, Why, When, Where dan 

How.  

Who yaitu siapa yang mengadakan kegiatan, dengan siapa kita pergi, siapa yang jadi   

pemimpin (leader) dan siapa yang paling berpengalaman di lapangan.  

What yaitu apa jenis kegiatannya, apa tujuannya, apa hambatannya, apa yang akan 

dilakukan dan perlengkapan apa yang harus dibawa.  

Why yaitu mengapa kita harus ikut dan mengapa memilih kegiatan tersebut.  

When yaitu kapan kegiatannya, berapa lama waktunya, kegiatannya siang atau malam 

dan pada musim apa kegiatan tersebut dilakukan.  

Where yaitu dimana tempat kegiatannya dan dimana tempat mencari bantuan terdekat.  

How yaitu bagaimana mencapai lokasi dan bagaimana menghadapi resiko buruk yang 

mungkin terjadi. 

Peralatan dan perlengkapan 

Peralatan yang harus dipersiapakan tergantung kepada kebutuhan, tujuan, jenis dan lamanya 

kegiatan.  Peralatan yang terlalu banyak akan mengakibatkan tidak efektif dan efisien, 

sedangkan peralatan yang terlalu sedikit tidak bisa memenuhi kebutuhan selama kegiatan 

(Edwin, 1987).   

Persiapkan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dan selengkap mungkin, tetapi bebannya 

tidak melebihi kemampuan membawanya, atau dikenal dengan istilah maximum utility in 

minimum weight.  Sebagai catatan bahwa kemampuan fisik orang untuk membawa barang 

adalah maksimum sepertiga berat badannya.  Peralatan dan perlengkapan tersebut harus bisa 

dibawa dengan mudah melalui pengepakan menggunakan tas/ ransel.   

Pengepakan (packing) adalah memasukkan dan menata barang-barang yang sudah terdata dan 

pasti akan digunakan selama kegiatan ke dalam tas/ ransel.  Packing yang benar akan 

memudahkan pengambilan barang saat diperlukan, membagi titik berat pada ransel dan 

menjaga keseimbangan tas/ ransel sehingga tidak terlalu terasa berat bila dibawa.   

Untuk menghindari adanya barang peralatan yang tertinggal, buatlah daftar barang (list) dan 

periksa kembali pada saat barang dimasukkan ke ransel.  Prinsip dasar packing adalah:  

1. Menempatkan barang yang berat di bagian atas ransel dan sedekat mungkin ke bagian 

badan (punggung). 

2. Menempatkan barang penting dan sering digunakan pada tempat yang mudah 

dijangkau, yaitu pada bagian saku ransel.  

3. Memanfaatkan ruangan yang ada di dalam ransel seefektif dan seefisien mungkin.  

4. Melindungi semua barang peralatan dengan membungkusnya dalam plastik yang tidak 

tembus air. 

Secara umum, peralatan yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan di alam bebas menurut 

Badan Pendidikan dan Latihan Rimpala (1997), Rimpala (1998, 2002) adalah:  

1. Peralatan pribadi, yaitu barang-barang peralatan untuk memenuhi semua kebutuhan 

pribadi masing-masing tanpa mengandalkan orang lain:  

a. Sepatu dan sandal gunung (harus kuat, lentur, aman/ safety, nyaman, anti selip dan 

terbuat dari kulit atau sintetis), dan kaos kaki (harus cukup tebal, kuat, nyaman, 

dan terbuat dari wol atau sintetis).  

b. Pakaian dan topi lapangan (harus nyaman, tahan lama, cepat kering, melindungi 

tubuh dari berbagai kondisi lingkungan dan terbuat dari bahan poliester atau 

polipropilena serta memenuhi syarat 3W, yaitu wicking, warmth, water and wind 

proofing). 
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c. Tas/ ransel/ carriel (bahannya kuat, harus kokoh, tahan air, nyaman digunakan dan 

mempunyai sabuk pinggang untuk mengurangi goyangan ransel). 

d. Jas hujan/ ponco/ raincoat dapat digunakan untuk melindungi diri dari hujan atau 

dapat juga digunakan sebagai tenda/ shelter/ bivak untuk tempat berlindung.  

e. Perlengkapan tidur (harus bersih, kering, hangat dan nyaman, terdiri atas pakaian 

tidur, matras, kantong tidur/ sleeping bag, jaket/ sweater, kaos kaki, kaos tangan/ 

mitten, dan kupluk/ balaclava). 

f. Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi dan shampo). 

g. Air minum dan makanan (harus cukup secara kualitas dan kuantitas). 

h. Barang keperluan dan obat-obatan pribadi, terutama yang memiliki sifat, 

kebutuhan atau penyakit khusus. 

i. Alat navigasi (kompas, peta, altimeter dan GPS atau Global Positioning System).  

j. Buku panduan dan alat tulis (ballpoint, buku, penggaris dan pensil).  

k. Alat dokumentasi, seperti kamera, camcorder dan tape recorder. 

l. Survival kit yang terdiri atas pisau serbaguna, alat pancing, jarum jahit, benang, 

tali jerat, gunting, cermin, peluit, kompas, ketapel, karet, lup/ kaca pembesar, 

peniti, korek api dalam kemasan kedap air, makanan berkalori tinggi, senter, obat-

obatan, radio komunikasi dan balon.  

m. Perlengkapan penunjang (menunjang kegiatan yang dilakukan seperti HT (handy 

talkie), HP (hand phone), pelindung pacet/ gaithers, kelambu dan lain-lain).  

2. Peralatan kelompok, yaitu barang-barang peralatan yang dibawa untuk memenuhi 

kebutuhan semua anggota kelompok, yaitu tenda, obat-obatan P3K (Pertolongan 

Pertama pada Kecelakaan), peralatan masak dan makan (kompor, nesting, korek api, 

piring, gelas, sendok), golok serta tali.  

3. Peralatan teknis, yaitu barang-barang peralatan yang digunakan untuk beraktivitas di 

alam bebas, tergantung jenis dan tujuan kegiatan.  Peralatan untuk kegiatan hiking 

berbeda dengan peralatan untuk kegiatan caving, begitu juga dengan kegiatan yang 

lain. 

Teknik Survival  
Kegiatan di alam bebas adalah kegiatan yang resikonya cukup besar. Karena berkaitan dengan 

kendala diri sendiri, alat dan kendala dari alam yang kadang tidak bisa diduga sebelumnya.    

Kendala dari diri sendiri dan kendala alat dapat diminimalisasikan dengan persiapan dan 

perencanaan yang matang. Tetapi kendala dari alam itu tidak bisa dikendalikan, karena 

datangnya bisa secara tiba-tiba. 

Kegiatan yang tidak dipersiapkan dan direncanakan secara matang, dapat menyebabkan 

kondisi darurat, sehingga memaksa kita harus bertahan hidup (survival) sebelum 

mendapatkan pertolongan atau keluar dari situasi dan kondisi darurat yang tidak diharapkan   

tersebut.  Pengetahuan tentang survival sangat diperlukan bagi orang yang biasa beraktivitas 

di alam bebas sebagai "senjata" yang bisa digunakan pada saat terdesak menghadapi kondisi 

darurat.  

Survival 

Survival atau sintasan berasal dari kata survive yang berarti bertahan hidup. Menurut 

Adiyuwono (2000), survival adalah berusaha mempertahankan hidup di alam bebas dari 

hambatan alam atau kondisi darurat lainnya sebelum mendapatkan pertolongan. Survival 

adalah suatu kondisi pada saat seseorang/ kelompok orang dari suatu kehidupan normal 
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(masih sesuai rencana) tiba-tiba atau tanpa disadari masuk ke dalam situasi tidak normal (di 

luar rencana).   

Orang yang melakukan survival disebut survivor atau pesintas.  Berdasarkan medannya, 

survival dibagi menjadi dua bagian yaitu survival darat dan survival perairan.  Survival darat 

meliputi survival di padang pasir (desert survival), survival di hutan/ gunung (jungle 

survival), dan survival di padang es/ salju (artic/ antartic survival). Sedangkan survival 

perairan meliputi survival di laut (sea survival), survival di rawa (swamp survival) dan 

survival di sungai (river survival). 

Survival terjadi karena adanya kondisi darurat yang disebabkan alam, kecelakaan, gangguan 

satwa atau kendala dan bahaya lainnya.  Survival bisa berlangsung cepat maupun lambat 

tergantung kondisi fisik dan mental survivor, kondisi alam, perlengkapan dan peralatan, 

logistik dan kedatangan bantuan/ pertolongan.  Ada hal lain yang menentukan lamanya kita 

berada pada kondisi survival, yaitu keputusan apakah kita akan menetap (survival statis) atau 

bergerak keluar mencari bantuan (survival dinamis).  

Setiap huruf dari kata survival merupakan singkatan dari langkah-langkah yang ahrus kita 

ingat dan lakukan menurut Badan Pendidikan dan Latihan Wanadri (2005), yaitu: 

S = Size up the situation – Sadarilah kondisi survival ini. 

U = Undue haste makes waste – Tindakan terburu-buru akan menghasilkan kesia-siaan. 

R = Remember where you are – Kenali lingkungan/ daerah sekitar. 

V = Vanguish fear and panic – Kuasilah rasa takut dan panik. 

I = Improve – Improvisasi. 

V = Value living – Hargailah hidup. 

A = Act like the native – Belajar dari penduduk setempat. 

L = Learn basic skill – Belajar dan latih teknik-teknik dasar. 

 

Secara umum ada tiga aspek kondisi survival yang saling mempengaruhi dan berkaitan yaitu 

aspek psikologis (panik, takut, cemas, sepi, bingung, tertekan, bosan), aspek fisiologis (sakit, 

lapar, haus, luka, lelah) dan aspek lingkungan (panas, dingin, kering, hujan).  Komponen 

pokok survival terdiri atas:  

1. Sikap mental berupa keyakinan yang kuat untuk bertahan hidup, mengutamakan akal 

sehat, berpikir jernih dan optimis.  

2. Kondisi fisik yang prima dan kuat.  

3. Tingkat pengetahuan dan keterampilan.  

4. Pengalaman dan latihan.  

5. Perlengkapan berupa survival kit.  

Langkah-langkah survival terdiri atas: 

1. Jika tersesat lakukan tindakan berdasarkan “Pedoman STOP” (Seating, Thinking, 

Observation, dan Planning).  

2. Lakukan pembagian tugas secara adil kepada semua anggota kelompok.  

3. Tetap berusaha mencari pertolongan.  

4. Hemat terhadap penggunaan makanan, minuman dan tenaga.  

5. Hindari dan jauhi masalah-masalah yang mungkin timbul yaitu dari diri sendiri, 

orang lain dan alam.  

Kebutuhan dasar survival 

Salah satu aktivitas survival adalah mendayagunakan semua perlengkapan dan peralatan yang 

dibawa.  Ada kalanya perlengkapan dan peralatan yang dibawa itu terbatas atau bahkan habis. 
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Survivor harus mencari dan mengeksplorasi semua sumberdaya alam yang ada di sekitarnya, 

untuk mempertahankan hidup.  Sumberdaya tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

makanan, minuman, membuat tempat berlindung/ shelter, membuat perapian, atau untuk 

obat-obatan. Beberapa kebutuhan dasar survival, yaitu: 

1. Air 

Syarat-syarat fisik air bersih yang layak untuk diminum adalah tidak berwarna, tidak 

berasa dan tidak berbau.  Sumber air antara lain mata air, sungai, air hujan, embun, 

tumbuhan (rotan, pisang, lumut, akar gantung, kantung semar), hasil kondensasi 

tumbuhan dan air galian tanah.  

2. Makanan  

Air dan makanan adalah bahan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

manusia.  Manusia bisa bertahan hidup sampai delapan minggu tanpa makan (tapi 

masih minum), namun tak bisa bertahan lebih dari satu minggu tanpa minum.   

Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan.  Hewan yang 

dapat dimakan antara lain mollusca (kerang), annelida (cacing), insekta (serangga), 

crustacea (udang), pisces (ikan), amfibia (katak), reptilia (hewan melata), mamalia 

(hewan menyusui) dan aves (burung). 

Sedangkan hewan yang tidak bisa dimakan adalah hewan yang mengandung bisa, 

hewan yang mengandung racun dan hewan yang memiliki bau menyengat yang khas.  

Pedoman tumbuhan yang dapat dikonsumsi sebagai makanan di lapangan, antara 

lain: 

a. Tumbuhan tersebut sudah dikenal dan biasa dimakan. 

b. Buah-buahan yang belum dikenal dan akan dimakan sebaiknya dioleskan 

sedikit di kulit/ bibir dan tunggu ada-tidaknya reaksi yang bisa 

membahayakan, seperti gatal, panas dan lain-lain. 

c. Sebaiknya makan tumbuhan lebih dari satu jenis. 

d. Sebaiknya bagian yang akan dimakan daunnya masih muda (pucuknya). 

e. Apabila daunnya yang akan dikonsumsi maka sebaiknya tidak bergetah atau 

berbulu. 

f. Tumbuhan yang tidak berbau busuk. 

g. Tumbuhan yang dimakan oleh hewan menyusui (mamalia). 

h. Tumbuhan tersebut tidak hidup menyendiri (soliter). 

i. Hindari tumbuhan yang rasanya tidak enak, seperti terasa pahit atau sangat 

asam. 

j. Buah-buahan yang berwarna ungu sebaiknya tidak dimakan karena 

dikhawatirkan mengandung racun alkaloid. 

k. Tumbuhan yang beracun memiliki ciri-ciri antara lain: bergetah seperti susu, 

buah-buahan yang warnanya menyolok, daunnya mempunyai bulu-bulu atau 

duri-duri halus.  Khusus untuk ciri-ciri jamur beracun yaitu pada tangkai 

terdapat bagian yang menyerupai cincin, warna menyolok, berbau busuk, 

biasanya hidup pada tempat-tempat yang kotor (seperti kotoran hewan), jika 

diiris/ dipotong dengan pisau/ sendok perak akan meninggalkan bekas noda 

pada logam terebut, jika dimasak dengan nasi akan meninggalkan warna 

gelap pada nasi, bila diraba akan mudah hancur dan serangga yang makan 

jamur tersebut akan mati. 

Contoh jenis tumbuhan yang dapat dikonsumsi antara lain: umbi talas, rumput teki, 

arbei hutan, markisa, biji muda sengon, kaliandra, daun muda paku tiang, selada air, 
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daun begonia, rebung bambu, bunga honje atau kecombrang, bunga turi, pisang 

hutan, jamur tiram dan jamur kuping. 

3. Tempat berlindung/ shelter/ bivak 

Shelter/ bivak adalah tempat perlindungan sementara yang dapat memberikan 

kenyamanan dan melindungi dari keadaan panas, dingin, hujan dan angin.  Shelter 

yang dibuat dapat menggunakan bagian dari alam yang ada di sekitar kita seperti 

gua, lubang pohon dan celah di batu besar.  Selain itu dapat dibuat dari tenda, plastik 

dan ponco atau menggunakan bahan dari alam seperti daun-dauanan atau ranting.   

4. Api  

Api berguna untuk penerangan, meningkatkan semangat secara psikologis, memasak 

makanan dan minuman, menghangatkan tubuh, mengusir hewan buas, membuat 

tanda/ kode, dan merokok.  Sumber api berasal dari korek api, lup/ teropong, 

menggosok-gosokkan kayu dengan kayu, membenturkan logam dengan logam atau 

batu.  Pada daerah yang lembab dan basah, sebelum menyalakan api, kumpulkan 

dalu ranting-ranting kecil yang kering sebagai penyala awal yang mudah terbakar, 

atau dengan cara mengiris kayu setipis mungkin hingga menjadi serpihan sebagai 

bahan bakar.   

Sumber bahaya di alam bebas 

Bahaya di alam bebas terdiri atas bahaya subjektif yang disebabkan diri sendiri dan bahaya 

obyektif yang disebabkan oleh kondisi lapangan/ alam itu sendiri.  Bahaya subjektif adalah 

bahaya yang dapat dikendalikan atau diminimalisasikan dengan persiapan dan perencanaan 

yang matang, sedangkan bahaya obyektif adalah bahaya yang tidak terduga dan tidak bisa 

diketahui waktu kedatangannya (Sastha, 2007), seperti disajikan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Bahaya subjektif dan bahaya objektif 

Bahaya-bahaya subyektif seperti keadaan atau fisik dan mental orang yang akan melakukan 

kegiatan di alam bebas, dan pengetahuan/ pengalaman melakukan kegiatan di alam bebas.  

Bahaya-bahaya obyektif seperti kejatuhan batu, memasuki daerah-daerah yang berbahaya, 

petir dan badai, kabut tebal, cuaca yang mendadak buruk atau gangguan hewan berbahaya. 

Salah satu bahaya obyektif di alam bebas yang perlu diwaspadai adalah hewan berbahaya.  

Hal ini dapat disebabkan hewan tersebut merasa terganggu dengan keberadaan kita di sekitar 

mereka, sehingga hewan tersebut akan mempertahankan diri atau menyerang.   

Adapun jenis hewan berbahaya dan/ atau berbisa yang bisa kita jumpai di alam terbuka antara 

lain nyamuk malaria, agas, semut api, tawon atau lebah, kelabang, kalajengking, pacet, lintah, 

Dapat dihindarkan Tak dapat dihindarkan 

Semakin dapat diperkirakan Semakin tidak dapat diperkirakan 
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monyet, harimau, macan kumbang, buaya atau ular.  Beberapa petunjuk untuk 

mengidentifikasi ular berbisa: 

1. Tidak semua ular berbisa bentuk kepalanya segitiga, tetapi ular yang bentuk 

kepalanya segitiga adalah berbisa. 

2. Pada punggungnya terdapat tanda yang membentuk garis punggung sampai ekor. 

3. Mempunyai kelenjar gigi bisa pada bagian kepala. 

4. Jika menggigit, meninggalkan bekas gigitan berupa dua buah lubang (gigi bisa). 

Navigasi darat 

Navigasi adalah penentuan posisi dan arah perjalanan, baik di medan perjalanan atau di peta.  

Navigasi terdiri atas navigasi darat, sungai, pantai dan laut.  Namun yang umum digunakan 

adalah navigasi darat (Kurniawan, 2004).  

Navigasi darat adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang menentukan suatu tempat dan 

memberikan bayangan medan, baik keadaan permukaan serta bentang alam dari bumi   

dengan bantuan minimal peta dan kompas.  Pekerjaan navigasi darat di lapangan secara   

mendasar adalah penentuan titik awal perjalanan (intersection atau ikatan ke depan dan 

resection atau ikatan ke belakang), tanda medan, arah kompas, menaksir jarak, orientasi 

medan, perubahan kondisi medan dan mengetahui ketinggian suatu tempat.  

Alat-alat navigasi terdiri dari:  

1. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin berdasarkan sifat magnetik 

kutub bumi.  Arah mata angin utama yang bisa ditentukan adalah N (north = utara), S 

(south = selatan), E (east = timur) dan W (west = barat), serta arah mata angin 

lainnya yaitu NE (north east = timur laut), SE (south east = tenggara), SW (south 

west = barat daya) dan NW (north west = barat laut). Jenis kompas yang umum 

digunakan adalah kompas sylva, kompas orientasi dan kompas bidik/ prisma.  

2. Altimeter adalah alat untuk menentukan ketinggian suatu tempat berdasarkan 

perbedaan tekanan udara.  

3. Peta adalah gambaran sebagian/ seluruh permukaan bumi dalam bentuk dua dimensi 

dengan perbandingan skala tertentu.  Jenis-jenis peta terdiri dari peta teknis, peta 

topografi dan peta ikhtisar/ geografi/ wilayah.  Bagian-bagian peta antara lain judul, 

nomor, koordinat, skala, kontur, tahun pembuatan, legenda dan deklinasi magnetis.  

4. GPS (Global Positioning System) adalah sistem radio-navigasi global yang terdiri 

atas beberapa satelit dan stasiun bumi.  Fungsinya adalah menentukan lokasi, 

navigasi (menentukan satu lokasi menuju lokasi lain), tracking (memonitor 

pergerakan seseorang/ benda), membuat peta di seluruh permukaan bumi dan 

menentukan waktu yang tepat di tempat manapun.  

Menentukan arah tanpa alat navigasi  

Selain menggunakan alat-alat navigasi, kita juga dapat menentukan arah mata angin dengan 

tanda-tanda alam, tanda-tanda buatan yang ada, tanda-tanda buatan sendiri, dan flora-fauna 

yaitu:  

1. Tanda-tanda alam, yaitu matahari (terbit dari timur dan terbenam di barat), bulan 

(mayoritas corak gelap pada bulan menunjukkan arah utara) dan rasi bintang (rasi 

ursa mayor/ beruang besar/ biduk menunjukkan arah utara, rasi crux/ pari/ layang-

layang/ gubuk penceng menunjukkan arah selatan, dan rasi orion menunjukkan arah 

barat). 

2. Tanda-tanda buatan yang ada, yaitu masjid (menunjukkan arah barat/ kiblat) dan 

kuburan muslim (menunjukkan arah utara-selatan). 

3. Tanda-tanda buatan sendiri, seperti: 
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a. Membuat kompas sendiri dari jarum/ silet bermagnet dan diletakkan mengapung 

di atas permukaan air (menunjukkan arah utara-selatan). 

b. Memperhatikan bayangan benda (dari bayangan panjang ke bayangan lebih 

pendek menunjukkan arah timur dan dari bayangan pendek ke bayangan lebih 

panjang menunjukkan arah barat). 

c. Jam tangan analog (bukan digital) bisa membantu menentukan arah.  Caranya 

adalah jarum pendek jam di arahkan ke matahari, garis pembagi sudut antara 

jarum pendek dengan angka 12 (dua belas) pada jam akan menunjukan arah 

utara (untuk daerah sebelah utara khatulistiwa). Untuk daerah sebelah selatan 

khatulistiwa, caranya sama, hanya saja yang didapatkan arah selatan. 

4. Flora dan fauna:  

a. Tajuk pohon yang lebih lebat biasanya berada di sebelah barat. 

b. Pohon-pohon karet di perkebunan cenderung condong ke arah utara.  

c. Lumut-lumutan jenis Parmelia sp. dan Politrichum sp. biasanya hidup lebih baik 

(lebat) pada bagian barat pohon.  

d. Tumbuhan pandan hutan biasanya cenderung condong ke arah timur.  

e. Sarang semut/ serangga biasanya terletak di sebelah barat pepohonan.  

Mencegah dan menanggulangi keadaan tersesat  

Tersesat adalah hilangnya orientasi, tidak mengetahui posisi yang sebenarnya dan arah   yang 

akan dituju.  Hal tersebut biasanya dikarenakan berjalan pada malam hari, tidak cukup sering 

menggunakan peta dan kompas dalam perjalanannya, tidak tahu titik awal pemberangkatan di 

peta, dan/ atau melakukan “potong kompas” (Sastha, 2007).   

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tersesat antara lain:  

1. Selalu melapor kepada petugas terkait atau orang yang dipercaya mengenai tujuan 

perjalanan, lama perjalanan dan jumlah anggota yang ikut.  

2. Selalu mengingat keadaan sekitar perjalanan berdasarkan lima indera yang dimiliki.  

3. Tetaplah berada pada jalur yang telah ada dengan memberi petunjuk pada tiap 

persimpangan. 

4. Perhatikan objek yang mencolok seperti mata air, bukit, sungai atau gunung  

5. Pada saat berjalan sekali-kali tengoklah ke arah belakang, dan ingatlah jalur tersebut 

jika dilihat dari arah berlawanan.  

6. Pelajari dengan benar alat-alat navigasi yang dibawa.  

7. Gunakanlah kompas sebelum tersesat.  

8. Belajar membaca tanda-tanda alam untuk menentukan arah mata angin  

9. Jangan pernah percaya secara penuh kepada orang lain termasuk kepada pemimpin.  

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi keadaan tersesat (Ismunandar, 1992) 

adalah:  

1. Membuat tempat berlindung (shelter/ bivak) untuk menghindari bahaya atau cuaca 

buruk.  

2. Tetap tenang, tidak panik, berpikir jernih dan mencoba mengingat jalur perjalanan.  

3. Orientasi lokasi dan jalan dapat dipermudah dengan menuju tempat yang tinggi/ 

memanjat pohon.  

4. Gunakan kompas dan peta (alat navigasi) atau indikator alam.  

5. Buat petunjuk untuk mempermudah orang lain mencari keberadaan kita, misalnya 

dengan tulisan, peluit, asap, sinar atau berteriak.  

6. Tetap bersama-sama dengan kelompok dalam kondisi apapun.  

7. Memanfaatkan situasi dengan menunggu bala bantuan, mencari makanan, mencari 

air dan lainnya. 
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10. Pedoman yang bisa digunakan apabila tersesat adalah “Pedoman STOP”, yaitu: 

S = Seating: berhenti dan beristirahat dengan santai, serta hilangkan kepanikan. 

T = Thinking: berpikir secara jernih (logis) dalam situasi yang sedang dihadapi 

O = Observation: melakukan pengamatan/ observasi medan di lokasi sekitar, 

kemudian tentukan arah dan tanda-tanda alam yang dapat dimanfaatkan atau 

yang harus dihindari. 

P = Planning: buat rencana dan pikirkan konsekuensinya bila anda sudah 

memutuskan sesuatu yang akan dilakukan. 

Take nothing, but pictures 

Leave nothing, but footprints 

Kill nothing, but times. 
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Pertolongan Pertama Gawat Darurat 

Yunus Afifuddin 

Definisi 
Pertolongan Pertama (PP) adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang 

mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari 

tenaga medis (KSR UNSOED, 2006). Ini berarti: 

1. Pertolongan Pertama harus diberikan secara cepat walaupun perawatan selanjutnya 

tertunda. 

2. Pertolongan Pertama harus tepat sehingga akan meringankan sakit korban bukan 

menambah sakit korban. 

 

Dasar-Dasar Pertolongan Pertama 
Pertolongan Pertama merupakan tindakan pertolongan yang diberikan terhadap korban 

dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan 

perawatan dari tenaga medis resmi. Jadi tindakan Pertolongan Pertama (PP) ini bukanlah 

tindakan pengobatan sesungguhnya dari suatu diagnosa penyakit agar si penderita sembuh 

dari penyakit yang dialami (KSR UNSOED, 2006). Pertolongan Pertama biasanya diberikan 

oleh orang-orang disekitar korban yang diantaranya akan menghubungi petugas kesehatan 

terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat sebab penanganan yang salah 

dapat berakibat buruk, cacat tubuh bahkan kematian. 

Namun sebelum kita memasuki pembahasan kearah penanggulangan atau pengobatan 

terhadap luka, akan lebih baik kita berbicara dulu mengenai pencegahan terhadap suatu 

kecelakaan (accident), terutama dalam kegiatan di alam bebas. Selain itu harus kita garis 

bawahi bahwa situasi dalam berkegiatan sering memerlukan bukan sekedar pengetahuan kita 

tentang pengobatan, namun lebih kepada pemahaman kita akan prinsip-prinsip pertolongan 

terhadap korban. Sekedar contoh, beberapa peralatan yang disebutkan dalam materi ini 

kemungkinan tidak selalu ada pada setiap kegiatan, aka kita dituntut kreatif dan mampu 

menguasai setiap keadaan. 

Prinsip dasar 
Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya 

(KSR UNSOED, 2006): 

1. Pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang 

berfikir panjang bila kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong 

korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. 

2. Pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah dan efesien. Hindarkan 

sikap sok pahlawan. Pergunakanlah sumberdaya yang ada baik alat, manusia maupun 

sarana pendukung lainnya. Bila Anda bekerja dalam tim, buatlah perencanaan yang 

matang dan dipahami oleh seluruh anggota. 

3. Biasakan membuat cataan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, 

identitas korban, tempat dan waktu kejadian, dsb. Catatan ini berguna bila penderita 

mendapat rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak lain. 
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Sistematika pertolongan pertama 
Secara umum urutan Pertolongan Pertama pada korban kecelakaan (KSR UNSOED, 2006) 

adalah : 

1.  Jangan Panik 

Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-

korban yang mendapat luka ringan dapat dikerahkan untuk membantu dan pertolongan 

diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah tapi 

masih mungkin untuk ditolong. 

 

2. Jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. 

Pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaannya adalah untuk mencegah terjadinya 

kecelakan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Keuntungan lainnya adalah 

penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih 

mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban yang ditolongnya. Kerugian 

bila dilakukan secara tergesa-gesa yaitu dapat membahayakan atau memperparah 

kondisi korban. 

 

3. Perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. 

Bila pernafasan penderita berhenti segera kerjakan pernafasan bantuan. 

 

4. Pendarahan. 

Pendarahan yang keluar pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 

3-5 menit. Dengan menggunakan saputangan atau kain yang bersih tekan tempat 

pendarahan kuat-kuat kemudian ikatlah saputangan tadi dengan dasi, baju, ikat 

pinggang, atau apapun juga agar saputangan tersebut menekan luka-luka itu. Kalau 

lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh. 

 

5. Perhatikan tanda-tanda shock. 

Korban-korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota 

tubuh yang lain. Apabila korban muntah-muntah dalm keadaan setengah sadar, 

baringankan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang 

lainnya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan 

tersedak muntahan, darah, atau air dalam paru-parunya. Apabila penderita mengalami 

cidera di dada dan penderita sesak nafas (tapi masih sadar) letakkan dalam posisi 

setengah duduk. 

 

6. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. 

Korban tidak boleh dipindahakan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan 

keparahan cidera yang dialaminya kecuali bila tempat kecelakaan tidak 

memungkinkan bagi korban dibiarkan ditempat tersebut. Apabila korban hendak 

diusung terlebih dahulu pendarahan harus dihentikan serta tulang-tulang yang patah 

dibidai. Dalam mengusung korban usahakanlah supaya kepala korban tetap terlindung 

dan perhatikan jangan sampai saluran pernafasannya tersumbat oleh kotoran atau 

muntahan. 

 

7. Segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. 

Setelah dilakukan pertolongan pertama pada korban setelah evakuasi korban ke sentral 

pengobatan, puskesmas atau rumah sakit. Perlu diingat bahwa pertolongan pertama 

hanyalah sebagai life saving dan mengurangi kecacatan, bukan terapi. Serahkan 

keputusan tindakan selanjutnya kepada dokter atau tenaga medis yang berkompeten.  
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Kasus-Kasus Kecelakaan atau Gangguan dalam Kegiatan Alam Terbuka 
Berikut adalah kasus-kasus kecelakaan atau gangguan yang sering terjadi dalam kegiatan di 

alam terbuka berikut gejala dan penanganannya (Handoko & Arianto, 1992): 

 

a. Pingsan (Syncope/collapse) yaitu hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan 

O2, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dehidrasi (kekurangan cairan tubuh), 

hiploglikemia, animea. 

Gejala 

 Perasaan limbung 

 Pandangan berkunang-kunang 

 Telinga berdenging 

 Nafas tidak teratur 

 Muka pucat 

 Biji mata melebar 

 Lemas 

 Keringat dingin 

 Menguap berlebihan 

 Tak respon (beberapa menit) 

 Denyut nadi lambat 

Penanganan 

1. Baringkan korban dalam posisi terlentang 

2. Tinggikan tungkai melebihi tinggi jantung 

3. Longgarkan pakaian yang mengikat dan hilangkan barang yang menghambat 

pernafasan 

4. Beri udara segar 

5. Periksa kemungkinan cedera lain 

6. Selimuti korban 

7. Korban diistirahatkan beberapa saat 

8. Bila tak segera sadar >> periksa nafas dan nadi >> posisi stabil >> Rujuk ke instansi 

kesehatan 

 

b. Dehidrasi yaitu suatu keadaan dimana tubuh mengalami kekurangan cairan. Hal ini terjadi 

apabila cairan yang dikeluarkan tubuh melebihi cairan yang masuk. Keluarnya cairan ini 

biasanya disertai dengan elektrolit (K, Na, Cl, Ca). Dehidrasi disebabkan karena kurang 

minum dan disertai kehilangan cairan/banyak keringat karena udara terlalu panas atau 

aktivitas yang terlalu berlebihan. 

Gejala dan tanda dehidrasi  

Dehidrasi ringan  

 Defisit cairan 5% dari berat badan 

 Penderita merasa haus 

 Denyut nadi lebih dari 90x/menit 

Dehidrasi sedang 

 Defisit cairan antara 5-10% dari berat badan 

 Nadi lebih dari 90x/menit 

 Nadi lemah 

 Sangat haus 

Dehidrasi berat 

 Defisit cairan lebih dari 10% dari berat badan 

 Hipotensi 

 Mata cekung 
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 Nadi sangat lemah, sampai tak terasa 

 Kejang-kejang 

Penanganan 

1. Mengganti cairan yang hilang dan mengatasi shock 

2. mengganti elektrolit yang lemah 

3. Mengenal dan mengatasi komplikasi yang ada 

4. Memberantas penyebabnya 

5. Rutinlah minum jangan tunggu haus  

 

c. Asma yaitu penyempitan/gangguan saluran pernafasan. 

Gejala 

 Sukar bicara tanpa berhenti, untuk menarik nafas 

 Terdengar suara nafas tambahan 

 Otot Bantu nafas terlihat menonjol (dileher) 

 Irama nafas tidak teratur 

 Terjadinya perubahan warna kulit (merah/pucat/kebiruan/sianosis) 

 Kesadaran menurun (gelisah/meracau) 

Penanganan 

1. Tenangkan korban 

2. Bawa ketempat yang luas dan sejuk 

3. Posisikan ½ duduk 

4. Atur nafas 

5. Beri oksigen (bantu) bila diperlukan 

 

d. Pusing/Vertigo/Nyeri Kepala yaitu sakit kepala yang disebabkan oleh kelelahan, 

kelaparan, gangguan kesehatan dll. 

Gejala 

 Kepala terasa nyeri/berdenyut 

 Kehilangan keseimbangan tubuh 

 Lemas 

Penanganan 

1. Istirahatkan korban 

2. Beri minuman hangat 

3. beri obat bila perlu 

4. Tangani sesuai penyebab 

 

e. Maag/Mual yaitu gangguan lambung/saluran pencernaan. 

Gejala 

 Perut terasa nyeri/mual 

 Berkeringat dingin 

 Lemas 

Penanganan 

1. Istirahatkan korban dalam posisi duduk ataupun berbaring sesuai kondisi korban 

2. Beri minuman hangat (teh/kopi) 

3. Jangan beri makan terlalu cepat 

 

f. Lemah jantung yaitu nyeri jantung yang disebabkan oleh sirkulasi darah kejantung 

terganggu atau terdapat kerusakan pada jantung. 

Gejala 

 Nyeri di dada 
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 Penderita memegangi dada sebelah kiri bawah dan sedikit membungkuk 

 Kadang sampai tidak merespon terhadap suara 

 Denyut nadi tak teraba/lemah 

 Gangguan nafas 

 Mual, muntah, perasaan tidak enak di lambung 

 Kepala terasa ringan 

 Lemas 

 Kulit berubah pucat/kebiruan 

 Keringat berlebihan 

Tidak semua nyeri pada dada adalah sakit jantung. Hal itu bisa terjadi karena gangguan 

pencernaan, stress, tegang. 

Penanganan 

1. Tenangkan korban 

2. Istirahatkan 

3. Posisi ½ duduk 

4. Buka jalan pernafasan dan atur nafas 

5. Longgarkan pakaian dan barang barang yang mengikat pada badan 

6. Jangan beri makan/minum terlebih dahulu 

7. Jangan biarkan korban sendirian (harus ada orang lain didekatnya) 

 

f. Histeria yaitu sikap berlebih-lebihan yang dibuat-buat (berteriak, berguling-guling) oleh 

korban; secara kejiwaan mencari perhatian. 

Gejala 

 Seolah-olah hilang kesadaran 

 Sikapnya berlebihan (meraung-raung, berguling-guling di tanah) 

 Tidak dapat bergerak/berjalan tanpa sebab yang jelas 

Penanganan 

1. Tenangkan korban 

2. Pisahkan dari keramaian 

3. Letakkan di tempat yang tenang 

4. Awasi 

 

g. Mimisan yaitu pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung karena suhu ekstrim 

(terlalu panas/terlalu dingin)/kelelahan/benturan. 

Gejala 

 Dari lubang hidung keluar darah dan terasa nyeri 

 Korban sulit bernafas dengan hidung karena lubang hidung tersumbat oleh darah 

 Kadang disertai pusing 

Penanganan 

1. Bawa korban ke tempat sejuk/nyaman 

2. Tenangkan korban 

3. Korban diminta menunduk sambil menekan cuping hidung 

4. Diminta bernafas lewat mulut 

5. Bersihkan hidung luar dari darah 

6. Buka setiap 5/10 menit. Jika masih keluar ulangi tindakan Pertolongan Pertama 

 

h. Kram yaitu otot yang mengejang/kontraksi berlebihan. 

Gejala 

 Nyeri pada otot 

 Kadang disertai bengkak 
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Penanganan 

1. Istirahatkan 

2. Posisi nyaman 

3. Relaksasi 

4. Pijat berlawanan arah dengan kontraksi 

 

i. Memar yaitu pendarahan yang terdi di lapisan bawah kulit akibat dari benturan keras. 

Gejala 

 Warna kebiruan/merah pada kulit 

 Nyeri jika di tekan 

 Kadang disertai bengkak 

Penanganan 

1. Kompres dingin 

2. Balut tekan 

3. Tinggikan bagian luka 

 

j. Keseleo yaitu pergeseran yang terjadi pada persendian biasanya disertai kram. 

Gejala 

 Bengkak 

 Nyeri bila tekan 

 Kebiruan/merah pada derah luka 

 Sendi terkunci 

 Ada perubahan bentuk pada sendi 

Penanganan 

1. Korban diposisikan nyaman 

2. Kompres es/dingin 

3. Balut tekan dengan ikatan 8 untuk mengurangi pergerakan 

4. Tinggikan bagian tubuh yang luka 

 

k. Luka yaitu suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan secara tiba-tiba karena 

kekerasan/injury. 

Gejala 

 Terbukanya kulit 

 Pendarahan 

 Rasa nyeri 

Penanganan 

1. Bersihkan luka dengan antiseptic (alcohol/boorwater) 

2. Tutup luka dengan kasa steril/plester 

3. Balut tekan (jika pendarahannya besar) 

4. Jika hanya lecet, biarkan terbuka untuk proses pengeringan luka 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menangani luka: 

1. Ketika memeriksa luka: adakah benda asing, bila ada: 

o Keluarkan tanpa menyinggung luka 

o Kasa/balut steril (jangan dengan kapas atau kain berbulu) 

o Evakuasi korban ke pusat kesehatan 

2. Bekuan darah: bila sudah ada bekuan darah pada suatu luka ini berarti luka mulai 

menutup. Bekuan tidak boleh dibuang, jika luka akan berdarah lagi. 

 

l. Pendarahan yaitu keluarnya darah dari saluran darah kapan saja, dimana saja, dan waktu 

apa saja. Penghentian darah dengan cara : 
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Tenaga/mekanik, misal menekan, mengikat, menjahit dll 

1. Fisika: 

 Bila dikompres dingin akan mengecil dan mengurangi pendarahan 

 Bila dengan panas akan terjadinya penjedalan dan mengurangi 

2. Kimia: Obat-obatan 

3. Biokimia: vitamin K 

4. Elektrik: diahermik 

 

m. Patah Tulang/fraktur yaitu rusaknya jaringan tulang, secara keseluruhan maupun 

sebagian 

Gejala 

 Perubahan bentuk 

 Nyeri bila ditekan dan kaku 

 Bengkak 

 Terdengar/terasa (korban) derikan tulang yang retak/patah 

 Ada memar (jika tertutup) 

 Terjadi pendarahan (jika terbuka) 

Jenisnya 

 Terbuka (terlihat jaringan luka) 

 Tertutup 

Penanganan 

1. Tenangkan korban jika sadar 

 

Untuk patah tulang tertutup 
2. Periksa Gerakan (apakah bagian tubuh yang luka bias digerakan/diangkat) 

3. Sensasi (respon nyeri) 

4. Sirkulasi (peredaran darah) 

1. Ukur bidai disisi yang sehat 

2. Pasang kain pengikat bidai melalui sela-sela tubuh bawah 

3. Pasang bantalan didaerah patah tulang 

4. Pasang bidai meliputi 2 sendi disamping luka 

5. Ikat bidai 

6. Periksa GSS 

 

Untuk patah tulang terbuka 
1.Buat pembalut cincin untuk menstabilkan posisi tulang yang mencuat 

2.Tutup tulang dengan kasa steril, plastik, pembalut cincin 

3.Ikat dengan ikatan V 

4.Untuk selanjutnya ditangani seperti pada patah tulang tertutup 

Tujuan Pembidaian 

1. Mencegah pergeseran tulang yang patah 

2. memberikan istirahat pada anggota badan yang patah 

3. mengurangi rasa sakit 

4. Mempercepat penyembuhan 

 

n. Luka Bakar yaitu luka yangterjadi akibat sentuhan tubuh dengan benda-benda yang 

menghasilkan panas (api, air panas, listrik, atau zat-zat yang bersifat membakar) 

Penanganan 

1. Matikan api dengan memutuskan suplai oksigen 

2. Perhatikan keadaan umum penderita 
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3. Pendinginan 

 Membuka pakaian penderita/korban 

 Merendam dalam air atau air mengalir selama 20 atau 30 menit. Untuk daerah wajah, 

cukup dikompres air 

1. Mencegah infeksi 

o Luka ditutup dengan perban atau kain bersih kering yang tak dapat melekat 

pada luka 

o Penderita dikerudungi kain putih 

o Luka jangan diberi zat yang tak larut dalam air seperti mentega, kecap dll 

2. Pemberian sedative/morfin 10 mg im diberikan dalam 24 jam sampai 48 jam pertama 

3. Bila luka bakar luas penderita diKuasakan 

4. Transportasi kefasilitasan yang lebih lengkap sebaiknya dilakukan dalam satu jam bila 

tidak memungkinkan masih bisa dilakukan dalam 24-48 jam pertama dengan 

pengawasan ketat selama perjalanan. 

5. Khusus untuk luka bakar daerah wajah, posisi kepala harus lebih tinggi dari tubuh. 

 

o. Hipotermia yaitu suhu tubuh menurun karena lingkungan yang dingin 

Gejala 

 Menggigil/gemetar 

 Perasaan melayang 

 Nafas cepat, nadi lambat 

 Pandangan terganggu 

 Reaksi manik mata terhadap rangsangan cahaya lambat 

Penanganan 

1. Bawa korban ketempat hangat 

2. Jaga jalan nafas tetap lancar 

3. Beri minuman hangat dan selimut 

4. Jaga agar tetap sadar 

5. Setelah keluar dari ruangan, diminta banyak bergerak (jika masih kedinginan) 

 

p. Keracunan makanan atau minuman 

Gejala 

 Mual, muntah 

 Keringat dingin 

 Wajah pucat/kebiruan 

Penanganan 

1. Bawa ke tempat teduh dan segar 

2. Korban diminta muntah 

3. Diberi norit 

4. Istirahatkan 

5. Jangan diberi air minum sampai kondisinya lebih baik 

 

q. Gigitan binatang gigitan binatang dan sengatan, biasanya merupakan alat dari binatang 

tersebut untuk mempertahankan diri dari lingkungan atau sesuatu yang mengancam 

keselamatan jiwanya. Gigitan binatang terbagi menjadi dua jenis; yang berbisa (beracun) 

dan yang tidak memiliki bisa. Pada umumnya resiko infeksi pada gigitan binatang lebih 

besar daripada luka biasa. 

Pertolongan Pertamanya adalah: 

 Cucilah bagian yang tergigit dengan air hangat dengan sedikit antiseptik 

 Bila pendarahan, segera dirawat dan kemudian dibalut 
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Ada beberapa jenis binatang yang sering menimbulkan ganguan saat melakukan kegiatan di 

alam terbuka (Green Corp of English, 2006), diantaranya: 

 

1. Gigitan Ular 

Tidak semua ular berbisa, akan tetapi hidup penderita/korban tergantung pada ketepatan 

diagnosa, maka pad keadaan yang meragukan ambillah sikap menganggap ular 

tersebut berbisa. Sifat bisa/racun ular terbagi menjadi 3, yaitu: 

1. Hematotoksin (keracunan dalam) 

2. Neurotoksin (bisa/racun menyerang sistem saraf) 

3. Histaminik (bisa menyebabkan alergi pada korban) 

Nyeri yang sangat dan pembengkakan dapat timbul pada gigitan, penderita dapat pingsan, 

sukar bernafas dan mungkin disertai muntah. Sikap penolong yaitu menenangkan penderita 

adalah sangat penting karena rata-rata penderita biasanya takut mati. 

Penanganan untuk Pertolongan Pertama: 

1. Telentangkan atau baringkan penderita dengan bagian yang tergigit lebih rendah dari 

jantung. 

2. Tenangkan penderita, agar penjalaran bisa ular tidak semakin cepat 

3. Cegah penyebaran bias penderita dari daerah gigitan 

o Torniquet di bagian proximal daerah gigitan pembengkakan untuk 

membendung sebagian aliran limfa dan vena, tetapi tidak menghalangi aliran 

arteri. Torniquet / toniket dikendorkan setiap 15 menit selama + 30 detik 

o Letakkan daerah gigitan dari tubuh 

o Berikan kompres es 

o Usahakan penderita setenang mungkin bila perlu diberikan petidine 50 mg/im 

untuk menghilangkan rasa nyeri 

4. Perawatan luka 

o Hindari kontak luka dengan larutan asam Kmn 04, yodium atau benda panas 

o Zat anestetik disuntikkan sekitar luka jangan kedalam lukanya, bila perlu 

pengeluaran ini dibantu dengan pengisapan melalui breastpump sprit atau 

dengan isapan mulut sebab bisa ular tidak berbahaya bila ditelan (selama 

tidak ada luka di mulut). 

5. Bila memungkinkan, berikan suntikan anti bisa (antifenin) 

6. Perbaikan sirkulasi darah 

o Kopi pahit pekat 

o Kafein nabenzoat 0,5 gr im/iv 

o Bila perlu diberikan pula vasakonstriktor 

7. Obat-obatan lain 

o Ats 

o Toksoid tetanus 1 ml 

o Antibiotic misalnya: PS 4:1 

 

2. Gigitan Lipan 
Ciri-ciri 

1. Ada sepasang luka bekas gigitan 

2. Sekitar luka bengkak, rasa terbakar, pegal dan sakit biasanya hilang dengan sendirinya 

setelah 4-5 jam 

Penanganan 

1. Kompres dengan yang dingin dan cuci dengan obat antiseptik 

2. Beri obat pelawan rasa sakit, bila gelisah bawa ke paramedik 
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3. Gigitan Lintah dan Pacet 
Ciri-ciri 

1. Pembengkakan, gatal dan kemerah-merahan (lintah) 

Penanganan 

1. Lepaskan lintah/pacet dengan bantuan air tembakau/air garam 

2. Bila ada tanda-tanda reaksi kepekaan, gosok dengan obat atau salep anti gatal 

4. Sengatan Lebah/Tawon dan Hewan Penyengat lainnya 
Biasanya sengatan ini kurang berbahaya walaupun bengkak, memerah, dan gatal. 

Namun beberapa sengatan pada waktu yang sama dapat memasukkan racun dalam 

tubuh korban yang sangat menyakiti. 

Perhatian: 
 Dalam hal sengatan lebah, pertama cabutlah sengat-sengat itu tapi jangan 

menggunakan kuku atau pinset, Anda justru akan lebih banyak memasukkan racun 

kedalam tubuh. Cobalah mengorek sengat itu dengan mata pisau bersih atau dengan 

mendorongnya ke arah samping 

 Balutlah bagian yang tersengat dan basahi dengan larutan garam inggris. 

 

Evakuasi Korban 
Evakuasi korban menurut (KSR UNSOED, 2006) adalah salah satu tahapan dalam 

Pertolongan Pertama yaitu untuk memindahkan korban ke lingkungan yng aman dan nyaman 

untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. 

Prinsip Evakuasi 

1. Dilakukan jika mutlak perlu 

2. Menggunakan teknik yang baik dan benar 

3. Penolong harus memiliki kondisi fisik yang prima dan terlatih serta memiliki 

semangat untuk menyelamatkan korban dari bahaya yang lebih besar atau bahkan 

kematian 

Alat Pengangkutan  

Dalam melaksanakan proses evakusi korban ada beberapa cara atau alat bantu, namun hal 

tersebut sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi (medan, kondisi korban ketersediaan 

alat). Ada dua macam alat pengangkutan, yaitu: 

1. Manusia 

Manusia sebagai pengangkutnya langsung. Peranan dan jumlah pengangkut mempengaruhi 

cara angkut yang dilaksanakan. 

Bila satu orang maka penderita dapat: 

 Dipondong : untuk korban ringan dan anak-anak 

 Digendong : untuk korban sadar dan tidak terlalu berat serta tidak patah tulang 

 Dipapah : untuk korban tanpa luka di bahu atas 

 Dipanggul/digendong 

 Merayap posisi miring 

Bila dua orang maka penderita dapat: 

Maka pengangkutnya tergantung cidera penderita tersebut dan diterapkan bila korban tak 

perlu diangkut berbaring dan tidak boleh untuk mengangkut korban patah tulang leher 

atau tulang punggung. 

 Dipondong : tangan lepas dan tangan berpegangan 

 Model membawa balok 

 Model membawa kereta 

2. Alat bantu 

 Tandu permanen 

 Tandu darurat 



Buku Panduan 

30 Yunus Afifuddin 

 

 Kain keras/ponco/jaket lengan panjang 

 Tali/webbing 

Persiapan 

Yang perlu diperhatikan: 

1. Kondisi korban memungkinkan untuk dipindah atau tidak berdasarkan penilaian kondisi 

dari: keadaan respirasi, pendarahan, luka, patah tulang dan gangguan persendian 

2. Menyiapkan personil untuk pengawasan pasien selama proses evakuasi 

3. Menentukan lintasan evakusi serta tahu arah dan tempat akhir korban diangkut 

4. Memilih alat 

5. Selama pengangkutan jangan ada bagian tuhuh yang berjuntai atau badan penderita yang 

tidak daolam posisi benar 

 

Farmakologi 
Farmakologi adalah pengetahuan mengenai obat-obatan. Obat-obatan yang dibahas disini 

hanya sekedar obat-obatan standar yang sering dibutuhkan dalam kegiatan alam terbuka 

(Tabel 1). 

 

Tabel 1. Obat-obatan standar yang diperlukan dalam kegiatan alam terbuka 

No Nama Obat Kegunaan 

1 CTM Alergi, obat tidur 

2 Betadine Antiseptik 

3 Povidone Iodine Antiseptik 

4 Neo Napacyne Asma, sesak nafas 

5 Asma soho Asma,sesak nafas 

6 Konidin Batuk 

7 Oralit Dehidrasi 

8 Entrostop Diare 

9 Demacolin Flu, batuk 

10 Norit Keracunan 

11 Antasida doen Maag 

12 Gestamag Maag 

13 Kina Malaria 

14 Oxycan Memberi tambahan oksigen murni 

15 Damaben Mual 

16 Feminax Nyeri haid 

17 Spasmal Nyeri haid 

18 Counterpain Pegal linu 

19 Alkohol 70% Pembersih luka/antiseptic 

20 Rivanol Pembersih luka/antiseptic 

21 Chloroetil (obat semprot luar) Pengurang rasa sakit 

22 Pendix Pengurang rasa sakit 

23 Antalgin Pengurang rasa sakit, pusing 

24 Paracetamol Penurun panas 

25 Papaverin Sakit perut 

26 Vitamin C Sariawan 

27 Dexametason Sesak nafas 

Sumber: KSR UNSOED (2006) 

 

 



  PPEH 2016 

Pertolongan Pertama Gawat Darurat 31 

 

Penutup 
Pertolongan Pertama adalah sebagai suatu tindakan antisipatif dalam keadaan darurat namun 

memiliki dampak yang sangat besar bagi penderita atau korban. Kesalahan diagnosa dan 

penanganan dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar, cacat bahkan kematian. Satu hal 

yang perlu diingat adalah Pertolongan Pertama merupakan tindakan pertolongan yang 

diberikan terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si 

korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi. Jadi tindakan Pertolongan Pertama 

(PP) ini bukanlah tindakan pengobatan sesungguhnya dari suatu diagnosa penyakit agar si 

penderita sembuh dari penyakit yang dialami. Serahkan penanganan selanjutnya (bila 

diperlukan) pada dokter atau tenaga medis yang berkompeten. 

 

Referensi: 
Green Corps of English. 2006. Materi Pendidikan Dasar, DIII Bahasa Inggris UNSOED, 

Purwokerto. 

Korps Sukarela PMI Unit UNSOED (KSR UNSOED). 2006. Materi Latihan PP OSPEK, 

Purwokerto.  

Handoko W. & Arianto. 1992. Aku Seorang Pecinta Alam, Materi Pendidikan Dasar, 

Yogyakarta.  
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Ekosistem Hutan dan Analisis Vegetasi Mangrove 

Samsuri 

Pendahuluan 
Wilayah Indonesia yang beriklim tropis memiliki beberapa tipe ekosistem hutan tropis. Hutan 

tropis membentang pada lanskap pada elevasi rendah sampai dengan elevasi yang tinggi 

seperti perbukitan dan pegunungan, dan secara geografis berada di daerah dengan tipe iklim 

yang berbeda.  

Pengelompokan tipe ekosistem hutan didasari oleh prinsip klimaks, yaitu komunitas akhir 

yang terjadi selama proses suksesi. Klimaks berkaitan dengan adaptasi tumbuh-tumbuhan 

secara keseluruhan mencakup segi fisiologis, morfologis, syarat pertumbuhan, dan bentuk 

tumbuhnya, sehingga kondisi ekstrem dari pengaruh iklim dan tanah akan menyebabkan efek 

adaptasi pohon serta tumbuh-tumbuhan lainnya menjadi nyata. Hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap bentuk susunan ekosistem hutan (formasi hutan).  

Ekosistem hutan dikelompokkan ke dalam dua formasi, yaitu formasi klimatis dan formasi 

edafis. Formasi klimatis disebut juga formasi klimaks iklim, sedangkan formasi edafis disebut 

juga formasi klimaks edafis. Formasi klimatis adalah formasi hutan yang dalam 

pembentukannya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, misalnya temperatur, 

kelembapan udara, intensitas cahaya, dan angin. Ekosistem hutan yang termasuk ke dalam 

formasi klimatis, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan gambut hutan. Formasi 

edafis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh keadaan 

tanah, misalnya sifat-sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi tanah, serta kelembapan tanah. 

Ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi edafis, yaitu hutan rawa, hutan payau, 

hutan pantai, hutan mangrove, hutan riparian, hutan kering selalu hijau, hutan sabana, dan 

hutan palma atau hutan nipah.  

Ekosistem Hutan Hujan Tropis  
Secara geografis daerah tropis mencakup wilayah yang terletak di antara 23°27’ Lintang 

Utara dan 23°27’ Lintang Selatan. Meliputi wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, 

Australia bagian Utara, sebagian besar wilayah Afrika, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah 

dan sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Daerah tropis adalah wilayah yang terletak di 

antara garis isoterm 180 C bulan terdingin. Daerah tropis secara keseluruhan mencakup 30 % 

dari luas permukaan bumi.  

Hutan Tropis merupakan hutan yang berada di daerah tropis. Hutan hujan tropis merupakan 

salah satu tipe vegetasi hutan tertua yang telah menutupi banyak lahan. Ekosistem hutan hujan 

tropis terbentuk oleh vegetasi klimaks pada daerah dengan curah hujan 2.000 -11.000 mm per 

tahun, rata-rata temperatur 25°C dengan perbedaan temperatur yang kecil sepanjang tahun, 

dan rata-rata kelembapan udara 80 %.  

Tipe ekosistem hutan hujan tropis terdapat di wilayah yang memiliki tipe iklim A dan B 

(menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson), atau dapat dikatakan bahwa tipe ekosistem 

tersebut berada pada daerah yang selalu basah, pada daerah yang memiliki jenis tanah Podsol, 

Latosol, Aluvial, dan Regosol dengan drainase yang baik, dan terletak jauh dari pantai. 
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Tegakan hutan hujan tropis didominasi oleh pepohonan yang selalu hijau. Keanekaragaman 

spesies tumbuhan dan binatang yang ada di hutan hujan tropis sangat tinggi. Jumlah spesies 

pohon yang ditemukan dalam hutan hujan tropis lebih banyak dibandingkan dengan yang 

ditemukan pada ekosistem yang lainnya. Misalnya, hutan hujan tropis di Amazonia 

mengandung spesies pohon dan semak sebanyak 240 spesies. 

Hutan alam tropis yang masih utuh mempunyai jumlah spesies tumbuhan yang sangat banyak. 

Hutan di Kalimantan mempunyai lebih dari 40.000 spesies tumbuhan, dan merupakan hutan 

yang paling kaya spesiesnya di dunia. Di antara 40.000 spesies tumbuhan tersebut, terdapat 

lebih dari 4.000 spesies tumbuhan yang termasuk golongan pepohonan besar dan penting. Di 

dalam setiap hektar hutan tropis seperti tersebut mengandung sedikitnya 320 pohon yang 

berukuran garis tengah lebih dari 10 cm. Di samping itu, di hutan hujan tropis Indonesia telah 

banyak dikenali ratusan spesies rotan, spesies pohon tengkawang, spesies anggrek hutan, dan 

beberapa spesies umbi-umbian sebagai sumber makanan dan obat-obatan. 

Tajuk pohon hutan hujan tropis sangat rapat, ditambah lagi adanya tumbuh-tumbuhan yang 

memanjat, menggantung, dan menempel pada dahan-dahan pohon, misalnya rotan, anggrek, 

dan paku-pakuan. Hal ini menyebabkan sinar matahari tidak dapat menembus tajuk hutan 

hingga ke lantai hutan, sehingga tidak memungkinkan bagi semak untuk berkembang di 

bawah naungan tajuk pohon kecuali spesies tumbuhan yang telah beradaptasi dengan baik 

untuk tumbuh di bawah naungan. 

Itu semua merupakan ciri umum bagi ekosistem hutan hujan tropis. Selain ciri umum yang 

telah dikemukakan di atas, masih ada ciri yang dimiliki ekosistem hutan hujan tropis, yaitu 

kecepatan daur ulang sangat tinggi, sehingga semua komponen vegetasi hutan tidak mungkin 

kekurangan unsur hara. Jadi, faktor pembatas di hutan hujan tropis adalah cahaya, dan itu pun 

hanya berlaku bagi tumbuh-tumbuhan yang terletak di lapisan bawah. Berdasarkan habitat 

alaminya, terdapat 8 tipe ekosistem hutan yang utama yaitu hutan mangrove, hutan pantai, 

hutan rawa, hutan rawa gambut, hutan kerangas, hutan musim, hutan dataran rendah dan 

hutan pegunungan.  

Ekosistem Hutan Mangrove 
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki memiliki garis pantai yang panjang yaitu 

95.161 km. Di sepanjang pantai tersebut merupakan habitat bagi tipe hutan pantai dan hutan 

mangrove. Hutan pantai adalah. Hutan mangrove adalah. Ekosistem hutan mangrove 

memiliki fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Beberapa fungsi hutan mangrove 

antara lain adalah perlindungan terhadap abrasi pantai, meredam badai topan yang menuju ke 

daratan, penyimpanan sedimentasi dan nutrisi, pembersihan air yang terpolusi, dan 

perlindungan dari intrusi air laut. Hutan mangrove juga merupakan habitat berbagai jenis 

fauna dan ikan. Hutan mangrove menghasilkan kayu yang dapat digunakan sebagai material 

pembangunan rumah, kayu bahan arang, area penggembalaan, sumber bahan obat-obatan dan 

kayu bakar.  

Luas hutan mangrove seluruh Indonesia pada tahun 2009 adalah 3.244.018 hektar, dimana 

seluas 576.958 ha (18%) berada di Pulau Sumatera. Padahal di Indonesia area yang potensial 

ditumbuhi mangrove adalah 7.758.410 ha, sedangkan di Sumatera seluas 4.174.041 hektar 

luas area potensial ditumbuhi hutan mangrove. Hutan mangrove di Indonesia pada umumnya 

terdiri atas beberapa komunitas vegetasi mangrove yaitu :  

a. Komunitas semak; didominasi oleh spesies Avicennia spp., Sonneratia spp. 

b. Komunitas mangrove muda; didominasi oleh spesies Rhizophora spp 
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c. Komunitas mangrove tua; didominasi oleh spesies Rhizophora spp. Bruguiera spp 

d. Komunitas nipah; didominasi oleh spesies Nypa fruticans 

Hutan mangrove diperkirakan memiliki 45 family, 75 genus dan 157 spesies yaitu 52 spesies 

pohon, 24 spesies semak dan pakis-pakisan, 22 spesies rumput-rumputan dan herba, 13 

spesies liana, 36 spesies epifit, 3 spesies parasit dan 7 spesies palem. Flora mangrove disusun 

oleh flora mayor, flora minor dan flora asosiasi. Spesies mangrove yang termasuk ke dalam 

flora mayor adalah dari genus Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Kandelia, Avicennia, 

Sonneratia dan Nypa. Flora mangrove minor tersusun atas Excoecaria, Xylocarpus, Heriteria, 

Aegialitis, Aegiceras, dan Acrostichum. Adapun flora mangrove asosiasi terdiri atas Cerbera, 

Hibiscus, Acanthus, Derris, Calmus dan Ipomoea. 

Ekosistem mangrove merupakan peralihan antara ekosistem laut (marine ecosystem) dan 

ekosistem daratan (terestrial ecosystem). Fauna terestrial yang hidup di ekosistem hutan 

mangrove terdiri atas 44 spesies burung, 2 spesies amphibi, 11 spesies reptil, 22 spesies 

serangga dan 22 spesies mamalia. Beberapa fauna darat yang berada di hutan mangrove 

antara berupa serangga (nyamuk, lebah), reptil (buaya, ular, kura-kura, biawak), serta burung 

(blekok, kuntul, ibis, raja udang, belibis dan elang). Adapun fauna laut yang hidup di 

ekosistem hutan magrove jumlahnya lebih banyak yaitu 67 spesies Crustacea, 26 spesies 

Mollusca dan 63 spesies ikan. 

Inventarisasi Hutan Mangrove 
Kegiatan yang akan dilakukan dalam Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan Tahun 2016 

adalah inventarisasi sumberdaya hutan mangrove di Nagalawan (Serdang Bedagai). 

Identifikasi dan pengukuran parameter-parameter vegetasi untuk mengetahui komposisi dan 

struktur hutan di lokasi praktek. 

Identifikasi dan pengukuran parameter vegetasi menggunakan metode jalur berpetak. Pada 

jalur-jalur pengamatan, yang lebarnya 10 m di tegakan hutan mangrove muda dan lebar 20 m 

di tegakan hutan mangrove tua dengan panjang masing-masing sesuai kondisi lapangan, 

dibuat subplot-subplot contoh untuk analisis vegetasi tingkat pohon dan permudaannya 

(semai, pancang, dan tiang) serta bentuk tumbuhan lainnya (tumbuhan bawah, epifit, liana, 

dan palem). Ukuran subplot-subplot contoh untuk setiap tingkat pertumbuhan vegetasi yang 

diamati adalah : 

1) Subplot contoh berukuran 2 m × 2 m untuk pengukuran permudaan tingkat semai dan 

tumbuhan bawah. 

2) Subplot contoh berukuran 5 m × 5 m untuk pengukuran permudaan tingkat pancang.  

3) Subplot contoh berukuran 10 m × 10 m untuk pengukuran permudaan tingkat pohon, 

tumbuhan liana (berkayu dan tidak berkayu), pandan, dan palem di hutan tanaman 

mangrove muda 

4) Subplot contoh berukuran 20 m × 20 m untuk pengukuran permudaan tingkat pohon, 

tumbuhan liana (berkayu dan tidak berkayu), pandan, dan palem di hutan tanaman 

mangrove tua 

Subplot-subplot contoh tersebut diletakkan berselang-seling pada setiap jarak 20 m. Bentuk 

jalur pengamatan dan letak subplot-subplot contoh tersebut disajikan pada Gambar 4. Adapun 

kriteria tingkat pertumbuhan pohon dan permudaan serta bentuk tumbuhan lainnya disajikan 

pada Tabel 2. 
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A: subplot berukuran 2 m x 2 m, B: subplot berukuran 5 x 5 m, C: subplot berukuran 20 m x 

20 m) 

 

A: subplot berukuran 2 m x 2 m, B: subplot berukuran 5 x 5 m, C: subplot berukuran 10 m x 

10 m) 

Gambar 4. Desain unit contoh vegetasi di hutan mangrove tua (A) dan hutan mangrove 

muda (B). Sumber: Kusmana & Istomo (1995). 

Untuk tingkat tumbuhan bawah, semai, dan pancang variabel tumbuhan yang diamati adalah 

nama jenis dan jumlah individu tumbuhan. Sedangkan untuk tingkat tiang dan pohon, selain 

nama jenis, diukur pula diameter batang setinggi dada (DBH, ketinggian 1,3 m di atas tanah 

atau 10 cm di atas akar banir) serta tinggi total dan tinggi bebas cabang.  

Tabel 2. Kriteria pohon dan permudaan tumbuhan mangrove serta bentuk hidup tumbuhan 

lainnya 

Tingkat permudaan 

dan bentuk hidup 
Kriteria 

Pohon Pohon dengan diameter setinggi dada ≥10 cm 

Pancang Anakan pohon dengan tinggi ≥ 1,5 m dan diameter sampai 10 cm 

Semai Anakan pohon dari mulai berdaun 2 sampai tinggi < 1,5 cm 

Liana berkayu Tumbuhan pemanjat berkayu dengan panjang > 1,5 m 

Liana tidak berkayu Tumbuhan pemanjat dengan panjang > 1,5 m 

Palem Tumbuhan palem dengan panjang/tinggi > 1,5 m jika dewasa 

Pandan Jenis-jenis tumbuhan pandan 

Epifit Jenis-jenis epifit (tumbuhan penempel) 2 m di atas permukaan 

tanah 

Semak 

 

Tumbuhan berkayu kecil dengan tinggi < 1 m dari permukaan 

tanah ketika dewasa 

Herba 

 

Tumbuhan penutup tanah tidak berkayu mulai dari 2 daun 

sampai tinggi < 1 m 
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a. Peralatan dan bahan 

Peralatan dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan inventarisasi adalah : 

1. Peta lokasi 

Peta kerja yang memuat rencana titik pengamatan lapangan dan jalur atau jalan untuk 

mencapai lokasi yang bersangkutan 

2. Alat ukur 

Alat yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran 

a. Pengukuran vegetasi :  

Haga hypsometer, diameter tape, clinometer, meteran (tambang), meteran jahit, 

rafia, handcounter 

b. Dokumentasi :  

Kamera digital 

c. Navigasi :  

GPS, kompas 

3. Alat tulis : pensil, spidol permanen 

4. Talley sheet 

b. Pengukuran Dimensi Pohon 

1. Pengukuran Diameter atau Keliling Pohon 

Dalam praktek-praktek pengelolaan hutan, pengukuran diameter pohon umumnya dilakukan 

pada ketinggian 1,3 meter (atau sekitar 4,5 feet) di atas pangkal pohon (Gambar 5). Besaran 

ini dinamakan diameter setinggi dada (diameter at breast height/dbh). Pengukuran pada 

ketinggian tersebut dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiri tegak. Akan tetapi tidak 

semua pohon memiliki kondisi tegak dan normal, sehingga untuk kepentingan keseragaman 

pengukuran, maka ada kesepakatan-kesepakatan teknis pengukuran diameter pohon. Beberapa 

ketentuan yang dimaksud antara lain bahwa bagi pohon-pohon yang posisi atau kondisinya :  

- Pohon tegak di daerah datar (horisontal), dbh-nya diukur pada ketinggian 1,3 m di atas 

pangkal pohon atau permukaan tanah. 

- Pohon tegak di daerah miring, dbh-nya diukur pada 1,3 m dari pangkal pohon atau 

permukaan tanah pada arah kemiringan yang tertinggi. 

- Pohon miring di daerah miring, dbh-nya diukur pada ketinggian 1,3 m dari pangkal pohon 

atau permukaan tanah tegak lurus dengan permukaan tanah.  

- Pohon bercabang yang tinggi percabangannya = 1,3 m, maka dbh-nya diukur pada kedua 

percabangannya pada ketinggian 1,3 m. 

- Pohon bercabang yang tinggi percabangannya > 1,3 m, maka dbh-nya diukur pada 

ketinggian 1,3 m.  

- Pohon bercabang yang tinggi percabangannya < 1,3 m, maka dbh-nya diukur pada kedua 

percabangannya pada ketinggian 1,3 m. Disini didapatkan 2 (dua) data diameter. 

- Pohon miring di daerah datar, maka dbh-nya diukur pada ketinggian 1,3 m tegak lurus 

dari tanah seperti dapat dilihat pada. 

- Pohon cacat/menggembung) pada ketinggian 1,3 m, dbh diukur pada ketinggian ± 20 cm 

di atas bagian yang menggembung tersebut. 
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- Pohon berbanir yang ketinggian banirnya > 1,3 m, dbh-nya diukur pada ketinggian ± 20 

cm di atas batas banir. 

- Pohon berakar tunjang > 1,3 m, dbh-nya diukur pada ketinggian ± 20 cm di atas puncak 

akar tunjang. 

 

Gambar 5. Teknik pengukuran diameter pohon di lapangan pada berbagai kondisi pohon. 

2. Pengukuran Tinggi Pohon 
Tinggi pohon diukur dari permukaan tanah atau pangkal pohon sampai dengan ketinggian 

tertentu. Tinggi adalah jarak vertikal antara titik pangkal dengan pucuk pohon (Gambar 6) 

Tinggi yang diukur mencakup : 

- Tinggi total yaitu tinggi sampai dengan puncak tajuk 

- Tinggi sampai dengan titik pada batang berdiamater 7 (tujuh) cm atau 10 cm. Dimensi 

tinggi ini biasa disebut tinggi kayu tebal atau tinggi kayu pertukangan untuk jenis daun 

jarum  

- Tinggi bebas cabang diukur sampai dengan cabang pertama, Tinggi bebas cabang disebut 

juga tinggi kayu pertukangan 

- Tinggi sampai dengan batas banir 

- Tinggi sampai dengan titik pada batang berdiameter sama dengan 0.5 kali diameter 

setinggi dada  

- Cara pengukuran tinggi yang digunakan adalah menggunakan pengukuran acara tidak 

langsung :  

Pengukuran secara tidak langsung menggunakan alat bantu ukur tinggi. Di sini perlu 

keseksamaan dalam melakukan pembidikan, sebab apabila salah maka akan mendapatkan 

angka tinggi. Selain itu perlu ketepatan dalam pengukuran jarak bagi alat ukur yang 

menggunakan jarak datar, misalnya Haga hypsometer. Berkaitan dengan alat ukur tinggi, 

maka dikenal ada 2 (dua) macam yaitu alat ukur tinggi atas dasar prinsip, yaitu (1) 

trigonometri atas dasar unsur jarak datar dan sudut pandang pengukuran (Haga 

hypsometer) dan (2) goniometri atau segitiga sebangun (Chrystenmeter )  
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Gambar 6. Tinggi pohon vs panjang pohon. Sumber: Jaya et al. (2010) 

Berdasarkan prinsip geometri dan trigonometri, tinggi pohon berdiri dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

    
       

       
           

Dimana:  

H  = tinggi hasil pengukuran %Ht  = bacaan pada tinggi total 

%Hb  = bacaan pada pangkal %Hp  = bacaan pada ujung galah  

Secara visual, cara pengukuran untuk mendapatkan informasi tinggi pohon berdiri 

menggunakan rumus tersebut disajikan pada Gambar 7. Pengukuran dapat dilakukan 

menggunakan alat ukur tinggi seperti clinometer dan galah bantu dengan ukuran tertentu 

(pada rumus tersebut menggunakan galah bantu dengan panjang 4m). 

 

Gambar 7. Cara pengukuran tinggi pohon. Sumber: Jaya et al. (2010) 

Pembidikan pada Hb (1,5 m dari permukaan tanah) dengan asumsi tanah di sekitar pohon 

yang diukur tingginya tertutup tumbuhan bawah atau halangan lain yang tidak memungkinkan 

untuk melakukan pembidikan pada pangkal pohon secara langsung. 

4 m 

1,5 m 

Ht 

Hb 

Hp 

Hc 
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c. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kondisi tegakan hutan mangrove. Kondisi hutan 

mangrove dapat dicirikan oleh komposisi jenis tumbuhan, struktur horizontal tegakan, dan 

struktur vertikal tegakan hutan yang bersangkutan. Secara rinci kriteria komposisi jenis dan 

struktur tegakan hutan mangrove klimaks tersebut adalah seperti diuraikan di bawah ini: 

(1) Komposisi jenis tumbuhan 

Hutan mangrove merupakan edaphic climax, dimana proses pembentukannya sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor edafis seperti struktur tanah, aerasi, drainase dan 

kandungan mineral tanah. Dalam proses perjalanan pembentukannya (proses suksesi 

alami), komposisi jenis mangrove dipengaruhi pula oleh pasang surut air laut, pasokan air 

tawar (air hujan dan sungai), salinitas air dan keterlindungan tempat tumbuhnya dari 

hempasan ombak dan tiupan angin kencang yang menjamin kestabilan substrat tempat 

tumbuhnya, serta adanya faktor gangguan luar (pencemaran, penebangan, konversi lahan 

dan bencana alam). 

Tahap permulaan dari pembentukan formasi mangrove diawali dengan terbentuknya 

endapan lumpur baru, baik di tempat dangkal yang jauh dari permukaan laut, maupun 

pada muara-muara sungai. Pada lumpur baru ini, mula-mula akan tumbuh Avicennia sp. 

atau Sonneratia alba, selanjutnya perakaran tumbuhan tersebut akan mempercepat 

terjadinya pengendapan lumpur dan bahan organik. 

Adapun tahapan suksesi selanjutnya sangat bergantung pada situasi dan keadaan lumpur 

yang baru terbentuk. Dengan adanya endapan lumpur baru tersebut, maka tanah akan 

semakin tinggi dan padat, sehingga Bruguiera cylindrica mulai hadir di tempat itu. 

Apabila pembentukan lumpur baru terhambat oleh adanya arus yang deras, maka 

Rhizophora akan diganti oleh Brugiera gymnorrhiza, Bruguiera haenesii, dan Bruguiera 

eriopetala. Keadaan ini merupakan tahap terakhir dari suksesi hutan mangrove. Oleh 

karena itu, hutan Bruguiera yang murni dan kontinyu banyak dijumpai pada daerah-

daerah yang jauh dari permukaan air laut sampai pedalaman yang masih berada dalam 

jangkauan pasang surut. 

Di lapangan, flora mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir 

pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi yang terbentuk bisa berupa zonasi yang 

sederhana (satu zonasi/zonasi campuran) dan zonasi yang kompleks (beberapa zonasi), 

tergantung pada kombinasi beberapa kondisi lingkungan seperti pasang surut, tipe tanah, 

salinitas tanah dan air, dan ketersediaan cahaya. Secara umum zonasi ideal dari hutan 

mangrove di daerah tropis adalah sebagai berikut : 

1. Zona Avicennia-Sonneratia sebagai zona yang ditumbuhi oleh Avicennia spp. (api-

api) yang berasosiasi dengan Sonneratia sp. Zona ini menghadapi ombak yang 

tanahya berlumpur agak lembek dengan salinitas tinggi.  

2. Zona Rhizophora umumnya didominasi oleh berbagai jenis Rhizophora spp. Pada 

beberapa tempat jenis-jenis tersebut berasosiasi dengan jenis seperti Bruguiera spp. 

3. Zona Bruguiera. Pada zona ini tanahnya relatif jarang terkena pasang surut sehingga 

salinitasnya relatif rendah. Zona ini umumnya didominasi oleh jenis Bruguiera spp.. 

Pada beberapa tempat jenis tersebut sering dijumpai berasosiasi dengan jenis dari 

genus Ceriops, Heritiera, Lumnitzera, Xylocarpus, Excoecaria dan jenis mangrove 

pedalaman lainnya. 

4. Zona nipa. Pada zona ini salinitas airnya relatif rendah dengan tanahnya yang berupa 

lumpur alluvial yang kurang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Daerah ini 

umumnya didominasi oleh tumbuhan nipa (Nypa fruticans).  
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Berdasarkan informasi dari berbagai pustaka (Kusmana, 1993), hutan mangrove klimaks 

di wilayah Asia Pasifik umumnya berupa tegakan campuran diantaranya jenis Bruguiera 

spp. dengan Rhizphora spp. tanpa membentuk zonasi. Tegakan ini kadang-kadang 

berasosiasi dengan tegakan dari jenis-jenis mangrove pedalaman lainnya, seperti jenis-

jenis dari genus Xylocarpus, Lumnitzera, Excoecaria dan lain-lain. Pada hutan alam 

mangrove primer yang pada bagian lantai hutannya jarang dipengaruhi pasang surut 

ditumbuhi oleh beberapa jenis tumbuhan bawah, terutama paku laut (Acrostichum 

aureum dan A. speciossum) dan jeruju (Acanthus ebracteatus) dan berbagai jenis epifit 

(anggrek). 

(2) Struktur horizontal 

Pada hutan alam mangrove primer, semakin besar ukuran diameter pohon semakin sedikit 

jumlahnya. Dalam hal ini, hubungan antara kerapatan individu pohon dengan ukuran 

besarnya diameter pohon tersebut cenderung mengikuti kurva eksponensial negatif (kurva 

huruf J terbalik atau huruf L).  

(3) Struktur vertikal (Stratifikasi) 

Hutan alam mangrove primer mempunyai strata tajuk yang cukup lengkap yaitu 

mempunyai tiga strata untuk pohon (A, B, C) dan satu strata untuk semak dan perdu (D). 

Kriteria dari keempat strata tersebut adalah sebagai berikut: 

(a) Stratum A  : Lapisan teratas, terdiri dari pohon-pohon yang tinggi totalnya 30 m 

keatas. Biasanya tajuknya diskontinu. Jenis-jenis pohon dari stratum 

ini pada waktu mudanya (tingkat semai dan pancang) perlu naungan 

sekedarnya, tetapi nuntuk pertumbuhan selanjutnya perlu cahaya yang 

cukup banyak.  

(b) Stratum B : Terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 20-30 m, tajuknya pada 

umumnya kontinu, batang pohon biasanya banyak bercabang, batang 

bebas cabang tidak terlalu tinggi. Jenis-jenis pohon dari stratum ini 

kurang memerlukan cahaya atau tahan naungan (toleran). 

(c) Stratum C :  Terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 4-20 m, tajuknya kontinu. 

Pohon-pohon dalam stratum ini rendah, kecil, dan banyak bercabang. 

(d) Stratum D : Lapisan perdu dan semak dengan tinggi 1- 4 m 

Berdasarkan hasil penelitian Kusmana (1993), pada hutan alam mangrove primer di 

Talidendang Besar-Riau, kerapatan pohon untuk kelas tinggi 10-20 m, 20-30 m, dan >30 m 

masing-masing adalah 628 individu per ha, 768 individu per ha, dan 12 individu per ha. 

Data hasil survei vegetasi di lapangan dianalisis dengan berbagai formula yaitu: luas bidang 

dasar, kerapatan, frekuensi, dominansi dan indeks nilai penting (Cox 1985, Kreb 1989, 

Kusmana 1997). Formula yang digunakan antara lain: 

1. Luas bidang dasar (LBDS) 

21

4
LBDS D   (1) 

Notasi LBDS menyatakan luas bidang dasar (m
2
) dan D adalah diameter pohon (m).  

2. Kerapatan (K) 

  (2) 

Notasi menyatakan kerapatan dengan satuan individu/ha. 

jumlah individu suatu jenis

luas plot contoh
K 

K
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3. Indeks nilai penting (INP) 

Untuk tingkat pohon dan tiang: 

  (3) 

Untuk tingkat pancang dan semai: 

  (4) 

Notasi KR menyatakan nilai kerapatan relatif yang diperoleh dari persamaan:  

   (5) 

Notasi FR menyatakan nilai frekuensi relatif yang diperoleh dari persamaan:  

   (6) 

Dalam menghitung FR, nilai frekuensi (F) dihitung dengan persamaan: 

   (7) 

Notasi DR menyatakan nilai dominansi relatif yang diperoleh dari persamaan:  

   (8) 

Dalam menghitung DR, nilai dominansi (D) dihitung dengan persamaan: 

 ; Nilai D dinyatakan dengan satuan m
2
/ha   (9) 
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Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem Mangrove 

Alfan Gunawan Ahmad 

Pendahuluan 
Berbeda dengan tahun lalu, Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) tahun 2016 ini akan 

dilaksanakan di kawasan ekosistem mangrove pantai timur Sumatera Utara, yakni di kawasan 

ekosistem mangrove di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Muara Tanjung, Kabupaten Serdang 

Bedagai. Selama sepuluh hari, mahasiswa peserta PPEH 2016 diwajibkan mempelajari dan 

memahami ekosistem mangrove melalui berbagai kegiatan praktek dan pengabdian pada 

masyarakat. 

Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem Mangrove merupakan salah satu 

materi penting yang wajib dipraktekkan oleh setiap peserta PPEH tahun 2016. Melalui materi 

ini, mahasiswa peserta PPEH tahun 2016 diarahkan untuk dapat memahami ekosistem 

mangrove sebagai habitat satwa liar. Melalui materi ini, mahasiswa peserta PPEH juga diajak 

untuk dapat melakukan inventarisasi atau pendataan dan pengamatan terhadap berbagai jenis 

satwa liar yang hidup di ekosistem mangrove. Sedikitnya ada tiga kelompok satwa liar yang 

didata dan diamati pada lokasi PPEH tahun ini yakni 1). Kelompok Mamalia, 2). Kelompok 

Burung, dan 3). Kelompok Herpertofauna (Reptil dan Ampibi).  

Agar mahasiswa peserta PPEH tahun 2016 dapat melakukan praktek inventarisasi dan 

pengamatan satwa liar pada ekosistem mangrove secara benar dan baik maka materi 

pembekalan ini harus betul-betul dipahami oleh setiap peserta PPEH tahun 2016. Materi 

pembekalan PPEH tentang Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem 

Mangrove ini secara garis besar terdiri atas dua topik, yakni: 1). Ekosistem Mangrove sebagai 

Habitat Satwa Liar, dan 2). Metode Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem 

Mangrove. 

Target dari kegiatan Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem Mangrove ini 

adalah terkumpulnya data-data yang akurat dan aktual tentang jenis, sebaran, dan kondisi 

populasi satwa liar pada ekosistem mangrove yang berlokasi di Sei Nagalawan – Kabupaten 

Serdang Bedagai. Selain itu, dari aspek afektif, melalui kegiatan Inventarisasi dan 

Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem Mangrove ini, diharapkan setiap mahasiswa peserta 

PPEH tahun 2016 dapat semakin menyadari betapa besar karunia dan ciptaan-Nya yang harus 

selalu disyukuri bersama dengan cara melakukan kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove 

secara benar dan lestari.  

Ekosistem Mangrove sebagai Habitat Satwa Liar 
Selain sebagai habitat berbagai jenis vegetasi mangrove, ekosistem mangrove juga menjadi 

habitat satwa liar (Anwar & Gunawan, 2006). Keanekaragaman fauna di hutan mangrove 

cukup tinggi, secara garis besar dapat dibagi dua kelompok, yaitu fauna akuatik seperti ikan, 

udang, kerang, dan lainnya serta kelompok terestrial seperti insekta, reptilia, amphibia, 

mamalia, dan burung (Nirarita et al., 1996). Gunawan (1995) menemukan 12 jenis satwa 

melata dan amphibia, 3 jenis mamalia, dan 53 jenis burung di hutan mangrove Arakan 

Wawontulap dan Pulau Mantehage di Sulawesi Utara. Hasil survey Tim ADB dan Pemerintah 

Indonesia (1992) menemukan 42 jenis burung yang berasosiasi dengan hutan mangrove di 
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Sulawesi. Di Pulau Jawa tercatat 167 jenis burung dijumpai di hutan mangrove, baik yang 

menetap maupun migran (Nirarita et al., 1996). 

Kalong (Pteropus vampyrus), monyet (Macaca fascicularis), lutung (Presbytis cristatus), 

bekantan (Nasalis larvatus), kucing bakau (Felis viverrina), luwak (Paradoxurus 

hermaphroditus), dan garangan (Herpetes javanicus) juga menyukai hutan mangrove sebagai 

habitatnya (Nontji, 1987). Beberapa jenis reptilia yang hidup di hutan bakau antara lain 

biawak (Varanus salvator), ular belang (Boiga dendrophila), ular sanca (Phyton reticulatus), 

dan jenis-jenis ular air seperti Cerbera rhynchops, Archrochordus granulatus, Homalopsis 

buccata, dan Fordonia leucobalia. Dua jenis katak yang dapat ditemukan di hutan mangrove 

adalah Rana cancrivora dan R. limnocharis (Nirarita et al., 1996). 

Hutan mangrove juga sebagai habitat beberapa jenis burung yang dilindungi seperti pecuk 

ular (Anhinga anhinga melanogaster), bintayung (Freagata andrewsi), kuntul perak kecil 

(Egretta garzetta), kowak merah (Nycticorax caledonicus), bangau tongtong (Leptoptilos 

javanicus), ibis hitam (Plegadis falcinellus), bangau hitam (Ciconia episcopus), burung duit 

(Vanellus indicus), trinil tutul (Tringa guitifer), blekek asia (Limnodromus semipalmatus), 

gegajahan besar (Numenius arquata), dan trulek lidi (Himantopus himantopus) (Sutedja & 

Indrabrata, 1992). Jenis-jenis burung Egretta eulophotes, kuntul perak (E. intermedia), kuntul 

putih besar (E. alba), bluwok (Ibis cinereus), dan cangak laut (Ardea sumatrana) juga 

mencari makan di dekat hutan mangrove (Whitten et al., 1988). 

Hasil penelitian Paramita et al (2015) dapat diketahui bahwa di kawasan Mangrove Center 

Tuban terdapat 33 jenis burung dengan indeks keanekaragaman 2.4 yang tergolong sedang. 

Terdapat tiga jenis burung yang paling melimpah, yaitu Collocalia esculenta 20,93%, 

Bubulcus ibis 20,56%., dan Egretta garzetta 13,35%. Selain itu terdapat 12 jenis vegetasi 

yang paling sering dimanfaatkan oleh burung sebagai tempat bersarang, bertengger, dan 

mencari makan yaitu Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza, Pandanus 

odoratissima, Ceiba pentandra, Hibiscus tiliaceus, Muntingia calabura, Tectona grandis, 

Calotropis gigantea, Acacia constricta, Acacia auriculiformis, Manilkara kauki, dan 

Casuarina equisetifolia. 

Metode Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar 
Metode inventarisasi dan pengamatan satwa liar pada ekosistem mangrove secara umum 

mengacu pada Prosedur Operasi Standar untuk Survei Keragaman Jenis Pada Kawasan 

Konservasi yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan – 

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan International Tropical 

Timber Organization (ITTO) (Bismark, 2011).  

Inventarisasi dan Pengamatan Mamalia 
Mamalia merupakan salah satu dari kelas vertebrata yang memiliki sifat homoitherm 

(berdarah panas). Ciri khas mamalia adalah menyusui, melahirkan dan memiliki bulu. Data 

yang harus dikumpulkan dalam survai mamalia meliputi jenis satwa yang teramati atau 

berdasarkan jejak dan suara, jumlah individu, jenis kelamin (jantan atau betina), kelompok 

usia (bayi, muda, atau tua), aktivitas satwa, pemanfaatan ruang (lokasi satwa liar strata hutan), 

waktu teramatinya satwa, serta kondisi habitat tempat ditemukannya satwa. 

Metode transek (jalur) 

Metode transek adalah metode pengamatan satwa mamalia besar, herbivora (banteng, rusa 

dan primata) dengan membuat garis atau jalur transek pada lokasi terpilih (areal PSP). Jumlah 

dan panjang transek tergantung dari besar dan luas areal yang akan dijadikan petak contoh 



Buku Panduan 

44 Alfan Gunawan Ahmad 

 

pengamatan. Inventarisasi dan pengamatan dilaksanakan dengan mengikuti transek atau jalur 

dan mencatat lokasi, jumlah dan aktivitas satwa liar yang ditemui di sepanjang jalur. 

Penempatan transek ini dapat dengan cara acak atau ditempatkan pada daerah-daerah habitat 

yang merupakan tempat dijumpainya satwa yang akan diinventarisasi (hasil survai 

pendahuluan atau hasil studi pustaka). Penempatan transek dapat dilakukan secara random, 

sistematis, dengan stratifikasi mengikuti jalan setapak atau zig-zag. 

Metode transek talur (strip transect) 

Metode ini merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam pengumpulan data jenis 

dan jumlah individu satwa liar. Panjang dan lebar jalur yang digunakan disesuaikan dengan 

kondisi topografi dan kerapatan tegakan di lokasi pengamatan. Data dicatat dari perjumpaan 

langsung dengan satwa mamalia yang berada dalam lebar jalur pengamatan (Gambar 8). 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pengamatan dengan transek jalur 

 

Metode transek garis (Line transect) 

Pada dasarnya metode transek garis hampir sama dengan transek jalur. Cara dan prosedur 

yang dilakukan juga sama dengan metode transek jalur. Perbedaan yang mendasar adalah 

metode transek garis tidak menentukan jarak ke kanan dan ke kiri, harus menentukan jarak 

antara satwa dan pengamat (jarak lurus) atau jarak pengamatan, serta harus menentukan sudut 

kontak antara posisi satwa yang terdeteksi dengan jalur pengamatan atau sudut pengamatan. 

Metode transek garis dilaksanakan oleh pengamat yang berjalan di sepanjang garis transek 

(Gabar 9) dan mencatat setiap data yang diperlukan. Dengan menggunakan metode ini, lebar 

atau luas dari lokasi pengamatan tidak langsung ditetapkan. Seorang pengamat, dapat 

mencatat setiap jenis mamalia yang teramati sesuai dengan kemampuan jarak pandang 

masing-masing pengamat. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pengamatan dengan transek garis 

Keterangan: 

L : garis transek 

Z: posisi pengamat 

X: satwa yang diamati 

ri: jarak pengamatan 

W: lebar transek 

Ө: sudut pengamatan 

yi: jarak tegak lurus (y = r sin Ө) 

 

 

Keterangan: 

      * : Posisi pencatat 

       ●: Satwa yang terlihat 

α : Sudut pandang, yakni sudut 

yang terbentuk antara arah 

transek dengan posisi satwa 
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Metode pengamatan terkonsentrasi (concentration count) 

Pengamatan dilaksanakan terkonsentrasi pada suatu titik yang diduga sebagai tempat dengan 

peluang perjumpaan satwa tinggi. Misalnya tempat tersedianya pakan, air untuk minum dan 

lokasi tidurnya. Pengamatan dapat dilakukan pada tempat yang tersembunyi sehingga tidak 

mengganggu aktivitas satwa. Metode ini juga dapat digunakan untuk survai populasi 

herbivora, primata dan karnivora. 

Metode lingkaran (point center count) 

Metode ini untuk pengamatan terhadap primata berkelompok yang sulit di ketahui jumlah 

anggota kelompoknya dalam waktu cepat. Dengan metode ini pengamat melakukan 

pencatatan berdasarkan suara seperti jenis gibbon, monyet pemakan daun dan primata lainnya. 

Tahapan pengamatan adalah menentukan jarak suara yang dapat terdengar dengan baik, 

seperti gibbon antara 750-1100 m, dan monyet pemakan daun 500 m. 

Pencatatan dilakukan melalui suara individu primata dalam kelompok yang berada dalam 

lingkaran dengan radius suara primata tersebut dan pengamat berada di titik pusat lingkaran. 

Arah suara diketahui dan dicatat dengan menggunakan kompas. Sampel ini dilakukan di 

beberapa titik yang jaraknya lebih dari garis tengah lingkaran contoh dengan luas contoh 

masing-masing πR
2
. 

Metode perangkap (trapping) 

Metode ini digunakan untuk menginventarisasi mamalia kecil di lantai hutan, seperti tikus. 

Perangkap dipasang secara sengaja (purposive) pada habitat tertentu yang diduga merupakan 

habitat utama bagi berbagai mamalia kecil, misalnya cerukan gua, lubang di pohon, bekas 

lubang di tanah, bekas sampah dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar peluang 

penangkapan semakin besar. 

Perangkap yang digunakan adalah life trap sehingga satwa yang tertangkap tidak akan mati. 

Apabila satwa yang terperangkap sulit untuk diidentifikasi, satwa tersebut dapat diawetkan 

untuk keperluan identifikasi misalnya oleh LIPI. Penggunaan perangkap hidup juga dilakukan 

pada penelitian dengan metode tangkap lepas. Satwa ditangkap, ditandai, dilepaskan dan 

ditangkap kembali. 

Metode kamera perangkap (camera-trapping) 

Penggunaan kamera dalam inventarisasi satwa dilaksanakan guna mendapatkan data tanpa 

kehadiran pengamat (misalnya harimau). Kamera harus memiliki sensor yang baik (termasuk 

autofocus). Juga perlu dipertimbangkan jenis baterai yang baik untuk dipasang dalam kamera 

trap untuk pengamatan jangka panjang (bisa sebulan penuh). Kamera diletakkan pada lokasi-

lokasi yang diduga menjadi daerah jelajah, alur jalan pergerakan dari satwa yang akan di 

inventarisasi. 

Metode pengamatan cepat (rapid assesment)  

Metode ini digunakan untuk mengetahui jenis‐jenis mamalia yang terdapat di lokasi 

pengamatan. Pengamatan tidak harus dilakukan pada suatu jalur khusus atau lokasi khusus. 

Pengamat cukup mencatat jenis‐jenis mamalia yang ditemukan, misalnya pada saat 

melakukan survei lokasi, berjalan diluar waktu pengamatan, dan sebagainya. Metode ini dapat 

digunakan untuk mengetahui jenis‐jenis mamalia yang berada di lokasi pengamatan, tetapi 

tidak dapat digunakan untuk menghitung pendugaan populasi. 
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Trik Pengamatan Mamalia dan Pengambilan Data Tambahan  

Trik pengamatan 

 Pengamatan dianjurkan dilakukan maksimal oleh 3 orang pengamat (minimal satu orang 

laki-laki) secara terpisah untuk menghindari terganggunya satwa, serta konsentrasi 

pengamat. 

 Mencari tempat‐tempat yang relatif terbuka, tajuk tajuk pohon yang tidak terlalu rapat, 

jalur jalan, tepi hutan, tepi sungai, tebing, dekat bebatuan, untuk memudahkan 

pengamatan dan penemuan satwa. Jenis pohon seperti Ficus sp, Syzigium sp, Garcinia sp, 

merupakan pohon berbuah pakan satwa yang sering didatangi satwa. 

 Memakai pakaian berwarna gelap, tidak mencolok, atau berpola serta tidak menggunakan 

wangian. 

 Berjalan perlahan‐lahan dan berhenti 10 menit untuk pengamatan. Jangan banyak 

bergerak, bersuara keras, dan selalu hati‐hati. 

 Jika satwa terlihat, menjaga jarak, menggunakan mata telanjang sedapatnya untuk 

mengenali jenis tersebut dan jika terlalu jauh gunakan binokuler. 

 Mencatat segala informasi yang didapat. Baik itu buah yang dimakan, dll. Bertanya 

kepada guide jenis pohon tempat satwa jika tidak tahu. 

 Mencocokkan dengan field guide sedang waktu istirahat, untuk membuka buku 

identifikasi karena, bila terlalu lama bisa lupa. 

 Bekas tapak (footprints) mamalia kemungkinan mudah dijumpai di tempat‐tempat yang 

becek dan sekitarnya, yang bertanah lunak atau yang berpasir halus. Tempat‐tempat 

tersebut diantaranya di sekitar sungai/sungai kecil/aliran air, dan genangan air di tengah 

jalan. 

 Bekas tapak yang hendak dibuat cetakan jejaknya (gips), boleh dibersihkan seperlunya, 

asalkan tidak merusak bentuk asal footprints. Gips yang telah mengeras diberi kode disisi 

punggungnya, yang merujuk pada catatan di buku (jenis, lokasi penemuan, keterangan 

lain‐lain). 

 Pemasangan trap sedapatnya dilakukan didekat jalur lintasan satwa, dekat sumber air, 

jalan setapak, dekat pohon yang besar dan berlubang. Umpan dapat dioleskan pada sisi 

luar perangkat terutama dekat pintu perangkap. 

 Data sekunder dapat dilengkapi dengan mewawancarai orang desa, guide, atau polhut. 

Untuk melengkapi data, wawancara langsung dengan warga dan menunjukkan gambar-

gambar pada field guide jenis yang ada di lokasi. 

 Tidak semua orang desa merupakan pengamat yang baik. Sehingga akurasi ingatan bisa 

saja bervariasi. Pemburu satwa biasanya mengamati dengan baik, sehingga dapat 

diandalkan. 

 Menghindari terjadinya pendugaan yang tidak masuk akal, sehingga tidak terjadi over 

atau underestimate. 

 Data sangat penting tetapi keselamatan pengamat lebih penting jadi berhati‐hati saat 

melakukan pengamatan. 

Mengambil data tambahan  

Wawancara 

Pengambilan data dengan cara mewawancarai masyarakat sekitar atau petugas lapangan 

mengenai keberadaan jenis‐jenis mamalia yang terdapat di lokasi pengamatan. Keterangan 

dari masyarakat atau petugas dapat diverifikasi dengan misalnya mencocokan dengan buku 

panduan pengenalan jenis mamalia. Beberapa contoh pertanyaan yang disampaikan kepada 

responden yaitu : 



  PPEH 2016 

Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem Mangrove 47 

 

 Pengetahuan mengenai keberadaan mamalia dan jenis‐jenis mamalia jenis apa saja yang 

pernah ditemui oleh responden. 

 Pengetahuan responden mengenai jenis mamalia yang pernah ditemui, ciri-ciri fisik, 

perilaku, dan pola aktivitas (diurnal, nokturnal, terestrial, arboreal, dan sebagainya). 

 Lokasi tempat perjumpaan dengan mamalia: Lokasi mamalia sering dijumpai keberadaan 

sarang, keberadaan bekas jejak (cakaran, kotoran), dan pola pergerakan mamalia (relatif 

menetap atau berpindah tempat, relatif dapat ditemui di berbagai lokasi atau hanya pada 

satu lokasi saja). 

 Kapan terakhir kali mamalia tersebut dijumpai. 

 Pengetahuan mengenai kelimpahan jenis mamalia: misalnya mamalia tersebut sering 

dijumpai atau tidak, apakah mamalia tersebut dijumpai dalam jumlah besar atau sedikit. 

Beberapa contoh pertanyaan untuk mengetahui kearifan tradisional masyarakat terkait 

dengan pelestarian mamalia di lokasi penelitian, yaitu; 

 Apakah sering terjadi perburuan mamalia, atau ada waktu tertentu menurut adat 

 Apakah mamalia yang ada di kawasan sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

upacara adat. 

 Apakah ada mitos yang berhubungan dengan salah satu atau mungkin beberapa jenis 

mamalia. 

 Apakah mamalia sebagai sumber pakan, obat-obatan, atau hewan peliharaan. 

Studi literatur 

Studi literatur digunakan sebagai bahan acuan untuk mendapatkan data awal mengenai 

keberadaan berbagai spesies mamalia pada lokasi pengamatan berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya. Sebagai data sekunder bahan pembanding dengan hasil penelitian yang akan 

dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah terjadi penurunan atau penambahan jumlah jenis, 

maupun peningkatan dan penurunan populasinya. 

Pencetakan jejak dan identifikasi kehadiran satwa liar 

Jejak (tracks) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh satwa liar yang menjadi penanda 

kehadiran satwa liar tersebut pada habitat tertentu. Jejak dapat berupa jejak kaki (foot‐ print), 

bekas‐bekas makan (feeding signs), bekas cakaran, tempat berkubang, rambut dan bulu, 

sarang, bau yang ditinggalkan, dan sebagainya. Jejak‐jejak yang ditinggalkan oleh satwa 

mamalia dapat membantu untuk mengetahui keberadaan dan kehadiran jenis mamalia di suatu 

tempat walaupun mamalia tersebut tidak ditemukan secara langsung. Jejak yang ditemukan 

harus dicatat untuk membantu memperkuat identifikasi. Cara membuat record jejak satwa 

mamalia: 

 Bekas‐bekas makan 

Bekas makan yang ditinggalkan satwa berupa buah, bekas renggutan, potongan sisa 

pakan dapat dibawa dan dipreservasi untuk keperluan identifikasi lebih lanjut. Bekas 

gigitan dan sisa makan yang ditinggalkan dapat dibuat awetan basahnya dengan 

merendam bekas‐bekas makanan tersebut ke dalam alkohol (70%). Sebelum diawetkan 

dapat difoto terlebih dahulu (bentuk buah, bekas gigitan, corak warna, dan sebagainya) 

dengan menggunakan ukuran pembanding (meteran atau mistar). 

 Bekas cakaran dan bekas kubangan 

Bekas cakaran diambil fotonya secara mendetail juga dengan menggunakan ukuran 

pembanding. Untuk pengambilan foto bekas kubangan apabila kubangan cukup besar, 

pembanding dapat menggunakan orang dewasa dengan memperhatikan detil foto seperti 

jenis, kondisi tanah, bekas‐bekas jejak, sisa makanan, bulu dan sebagainya. 
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 Bekas rambut, bulu, sarang, dan bau 

Bekas rambut, bulu, dan sarang yang sudah terpakai juga diambil dan ditaruh pada 

kantong plastik atau wadah kedap udara, dan sebelumnya difoto menggunakan ukuran 

pembanding. Apabila mungkin bau yang ditinggalkan dapat ditanyakan kepada pemandu 

lapang. 

 Bekas jejak kaki 

Cara mencetak jejak dengan bahan gips adalah dengan mangaduk gips dengan air sampai 

membentuk adonan yang merata dan tidak terlalu encer (bertekstur seperti pasta gigi). 

Adonan dituangkan pada permukaan jejak sampai rata dengan tinggi permukaan tanah di 

samping jejak. Jejak sebelumnya dibersihkan dari kotoran seperti dedaunan, kerikil, tanah 

dan sebagainya. Cetakan gips diangkat setelah cukup keras (15‐30 menit). Label identitas 

dibuat dengan mencantumkan waktu (tanggal, bulan, tahun), lokasi/blok hutan; spesies 

satwa (jika diketahui); bagian kaki mana yang jejaknya dicetak (jika diketahui), dan 

pencetak jejak. 

Analisis Data 

Menaksir kepadatan populasi dan jumlah populasi  

Transek Jalur dan Garis 

Kepadatan atau kelimpahan populasi:  

D = n / 2Lw 

Keterangan: 

  D = Kepadatan populasi (Jumlah individu/ha) 

n =  jumlah satwa yang teramati 

L = panjang total transek 

W = lebar transek 

Pendugaan/penaksiran jumlah populasi 

 Menggunakan rata-rata jarak dengan pencatat (D), 

PD = (A x n) / (2LwD) 

Keterangan : 

Pd  = Jumlah populasi 

N  = jumlah satwa yang teramati 

L   = panjang total transek 

w  = lebar transek 

A  = luas kawasan 
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 Menggunakan rata-rata jarak dengan terdekat (Y), 

PY = (A . n) / (2LwY) 

Keterangan: 

PY = Jumlah populasi 

n   = jumlah satwa yang teramati 

L  = panjang total transek 

w = lebar transek 

A = luas kawasan 

Penghitungan Konsentrasi (Concentration Count): 

 untuk menentukan kerapatan atau kelimpahan populasi: 

D = Σ y di lokasi penelitian / L wilayah pengamatan 

Keterangan : 

D = kepadatan (ekor/ha) 

y = satwa yang teramati 

L = luas 

 untuk menentukan jumlah populasi: 

P = n Σ Xi 

Keterangan : 

      P   = Populasi 

       Xi  = jumlah individu yang dijumpai pada pengamatan ke‐i (individu) 

         n = jumlah ulangan pengamatan 

 

Keanekaragaman Jenis Satwa 

Keanekaragaman jenis satwa diketahui dengan menggunakan indeks keanekaragaman 

Shannon, yaitu: 

 

Keterangan: 

H’ = indeks keanekaragaman jenis (Shannon dan Weaver) 

ni = jumlah individu dalam satu jenis 

N0 = jumlah individu dalam satu komunitas 

 

Frekuensi satwa 

Frekuensi keberadaan jenis satwa pada suatu lokasi diketahui dengan menghitung frekuensi 

relatif (%): 
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Frekuensi Relatif (FR, %): 

 = Lokasi ditemukannya suatu jenis  x 100% 

     Jumlah lokasi plot penelitian 

 

Inventarisasi dan Pengamatan Burung 

Informasi Umum 

Burung dibagi menjadi dua kelompok menurut waktu beraktivitas, yaitu diurnal (aktif pada 

siang hari dan sebagian besar burung aktif pada siang hari, biasanya pada jam-jam tertentu 

burung melakukan istirahat), serta nokturnal (aktif pada malam hari), biasanya pada 

kelompok Strigiformes (burung hantu). Ciri-ciri burung, adalah: sebagian besar tubuhnya 

ditutupi bulu, terdapat dua pasang anggota badan, sepasang anterior menjadi sayap, dan 

sepasang posterior menjadi kaki untuk berjalan/mengais (Galliformes & Ciconiiformes), 

mencakar (Falconiformes & Strigiformes) atau berenang dengan selaput pada jari kaki 

(Pelecaniformes & Anseriiformes). Masing-masing kaki memiliki empat jari kaki, rangkanya 

halus, kuat, dibentuk dari tulang sejati. Mulutnya merupakan suatu tonjolan berupa paruh 

(dari zat tanduk), tidak ada gigi, dan leher yang fleksibel. 

Bentuk tubuh burung umumnya melancip dikedua ujungnya untuk memudahkan burung 

ketika menembus udara saat terbang, atau ketika menembus air pada waktu berenang. Warna 

bulu burung bermacam-macam. Burung-burung dari daerah yang kering warnanya cenderung 

lebih pucat, sedangkan pada daerah-daerah yang lembab warnanya lebih gelap. Pada 

umumnya burung jantan warnanya lebih cemerlang dari burung betina. Sayap pada burung 

umumnya digunakan untuk terbang, dan ekornya untuk mengemudi dan keseimbangan badan. 

Pengamatan terhadap burung yang dilakukan di alam terbuka dikenal sebagaib bird watching. 

Aspek yang diamati mulai dari identifikasi jenis berdasarkan morfologi, identifikasi lewat 

suara, behaviour, populasi, distribusi, dan lain-lain. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika 

melakukan bird watching: 

 Perlengkapan: Peta kawasan, tally sheet, buku catatan, alat tulis, buku panduan 

pengenalan jenis burung (Field Guide), teropong (binokuler/monokuler), range finder, 

meteran roll, kompas, GPS, kamera dan tape recorder. Dari peralatan yang digunakan 

tersebut yang paling diprioritaskan jika tidak tersedia seluruhnya adalah tally sheet, alat 

tulis, dan kompas. 

 Metode pengamatan burung dengan cara : jalan mengendap-endap, mencari tempat yang 

baik untuk bersembunyi, menggunakan atribut/pakaian yang tidak mencolok, tidak 

melakukan kegiatan yang dapat mengganggu burung, tidak melepaskan binokuler sampai 

deskripsi jenis burung dapat tergambarkan ketika melakukan identifikasi dan membuat 

sketsa burung yang terlihat dan mendeskripsikan ciri-cirinya. 

 Catatan yang biasa dicantumkan : (nama pengamat, waktu dan tanggal pengamatan, 

lokasi pengamatan, jenis habitat dan tipe vegetasi yang digunakan, cuaca, jumlah burung 

yang ditemukan, aktivitas, jarak burung dengan pengamat, dan sebagainya, tergantung 

dari penelitian yang dilakukan). 
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Metode invetarisasi dan pengamatan burung 

Metode inventarisasi dan pengamatan burung pada prinsipnya sama dengan metode 

inventarisasi dan pengamatan mamalia termasuk transek jalur, transek garis dan metode 

perhitungan terkonsentrasi (concentration count).  Metode yang spesifik dilakukan untuk 

inventarisasi dan pengamatan burung yaitu: 

 Metode Pemetaan (Mapping) 

Metode pemetaan merupakan cara efektif untuk menghitung populasi burung dan ukuran 

daerah jelajah. Pemetaan dapat dilaksanakan untuk jenis burung yang memiliki teritori dan 

musim berkembang biak yang jelas. Pengamatan dilaksanakan secara berulang setiap pagi 

pada lokasi teritori burung. Biasanya dilakukan pada musim berkembang biak ketika individu 

burung berada pada lokasi yang terbatas, aktif mempertahankan teritorinya dan menghabiskan 

waktu di sekitar sarang. Jika lokasi pasti dapat diplotkan pada peta, maka dimungkinkan 

untuk menghitung jumlah pasangan burung dari setiap jenis yang ada. 

Aplikasi metode ini merupakan pekerjaan yang intensif di lapangan maupun analisis data. 

Hasil pengamatan dapat menghasilkan peta detail sebaran dan ukuran teritori serta dapat 

digunakan untuk memahami kondisi habitat. Juga menghasilkan penghitungan yang lebih 

konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh waktu pengamatan. 

Beberapa kelemahan metode ini yaitu, memerlukan peta yang berkualitas untuk studi area, 

memerlukan waktu sampai dengan 10 kali pengamatan, mencakup areal yang relatif kecil (1-4 

km
2
), memerlukan keterampilan tinggi dari pengamat untuk mengidentifikasi dan merekam 

burung, kesulitan dalam interpretasi hasil dan biasanya efektif untuk daerah temperate dan 

jarang diterapkan di daerah tropik. 

 Metode Transek Titik (Point transect): 

Metode Titik hitung: dilakukan dengan berjalan suatu transek, memberi tanda dan mencatat 

semua jenis burung yang ditemukan selama jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya 

(10 menit), sebelum bergerak ke titik selanjutnya. Transek titik berbeda dengan transek garis, 

dimana pengamat berjalan disepanjang garis transek dan berhenti pada titik-titik yang sudah 

ditentukan, memberikan waktu bagi burung untuk diamati dan mencatat semua burung yang 

terlihat dan terdengar pada waktu yang telah ditentukan yang berkisar antara 2-20 menit. 

Analisis Data 

Analisis data pada survai burung dapat dilakukan seperti pada survai mamalia. 

 

Inventarisasi dan Pengamatan Herpertofauna (Reptil dan Ampibi) 

Informasi Umum 

Fauna yang termasuk kedalam herpertofauna adalah amfibian (termasuk kodok, salamander, 

dsb), dan reptilia (termasuk ular, kadal, kura-kura, dan buaya). Secara umum ada ada dua 

metode yang digunakan yaitu metode langsung (direct) dan metode tidak langsung (indirect). 

Sampling langsung herpetofauna meliputi pengamatan hewan yang ada di lokasi sampel. 

Sedangkan sampling tidak langsung dilakukan dengan cara memperoleh informasi spesies 

tanpa melihat hewan itu secara langsung, misalnya melalui jejak atau suara. 
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Metode Inventarisasi dan pengamatan herpertofauna 

Road cruising 

Dengan berjalan atau bergerak dengan kendaraan di lokasi pengamatan dan mencatat semua 

herpertofauna yang dijumpai. Metoda ini memang tidak bisa diakukan di semua lokasi dan 

untuk daerah-daerah yang memang memiliki jalan yang relatif bisa dilalui oleh kendaraan.  

Kelemahan metode ini yaitu banyak membutuhkan waktu, menghasilkan data jenis yang 

terbatas, hanya dapat memverifikasi spesies-spesies yang bermigrasi dengan cara 

menyeberangi jalan, sampel bias karena hanya terbatas pada daerah-daerah yang memiliki 

jalan, kadangkala berbahaya bagi pengamat, terutama di rute-rute yang padat dan hanya 

efektif pada lokasi yang dilalui oleh jalan. 

Survai Perjumpaan Visual (Visual Encounter Survey / VES) 

Survai dilakukan pada suatu area atau habitat tertentu untuk periode waktu yang ditentukan 

sebelumnya untuk mencari satwa. VES digunakan untuk mengetahui kekayaan jenis suatu 

daerah, mengumpulkan daftar jenis dan memperkirakan kelimpahan relatif spesies. Teknik ini 

bukan metode yang tepat untuk menentukan kepadatan (density) karena tidak semua individu 

dalam area tersebut dapat terlihat dalam survai. VES dapat dilakukan di sepanjang transek, 

sepanjang sungai, sekitar kolam dan lainnya. 

Sampling Kuadrat (Quadrat sampling) 

Metode ini dilakukan dengan menaruh berbagai seri kuadrat secara acak pada lokasi yang 

ditentukan dalam sebuah habitat dan mencari secara seksama herpetofauna dalam kuadrat 

tersebut. Biasanya digunakan untuk mempelajari herpetofauna yang terdapat di lantai hutan 

atau jenis-jenis yang menghuni daerah di sekitar sungai. Cara ini kurang efektif dilakukan 

pada habitat yang memiliki penutupan tanah yang rapat serta lokasi-lokasi yang terjal karena 

sulitnya menaruh kuadrat secara acak. 

Transek Garis 

Transek garis dapat digunakan untuk pengamatan herpetofauna pada berbagai habitat. 

Beberapa herpertofauna sering memiliki respon yang berbeda terhadap gradient lingkungan 

sehingga transek garis dapat mengidentifikasi perubahan populasi herpertofauna. Transek 

garis diletakkan secara acak (misalkan panjang 200 m) pada sebuah habitat. Beberapa transek 

(multiple transect) umumnya lebih baik daripada transek tunggal. Panjang setiap transek dan 

jumlah titik sampling di setiap lokasi akan tergantung dari tujuan survai dan kondisi lokasi. 

Metode straight line drift fence dan pitfall traps 

Jebakan penjatuh (Pitfall trapping) atau adalah salah satu metode yang paling banyak 

digunakan untuk mengambil data herpertofauna. Umumnya metode ini menggunakan wadah 

kotak atau bulat yang disimpan di bawah air atau dalam tanah dengan bagian atas wadah 

terletak di permukaan. Ukuran dan bentuk wadah umumnya bervariasi tergantung spesies 

yang akan dijebak. Pitfall trapping umumnya dikombinasikan dengan pagar pembatas (drift 

fence). Drift fence adalah pagar pendek berukuran 0,5-1 meter yang terbuat dari jaring atau 

plastik dan berguna untuk menuntun herpetofauna agar masuk ke dalam pitfall trap, 

panjangnya biasanya antara 5-15 m. setiap beberapa meter akan dipasang pitfall trap. 

Analisis Data 

Data yang diambil dalam penelitian atau survai lapangan dapat berupa data kuantitatif atau 

kualitatif. Kegunaan data ini tergantung oleh berbagai faktor antara lain: desain eksperimen 

atau prosedur sampling yang digunakan, pemilihan alat dan kemampuan menggunakan alat, 
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dan kondisi lingkungan. Analisis statistika digunakan untuk membantu memahami data-data 

yang diperoleh. Analisis statistika yang paling sederhana adalah analisis deskripsi. 

Indeks yang umum digunakan adalah indeks keanekaragaman jenis (species diversity), yaitu 

Indeks Shannon-Weaver, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Indeks ini digunakan 

untuk mengukur karakteristik dari komunitas pada suatu lokasi pada waktu tertentu. 

Nilai kemerataan (evennes) digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

E = indeks kemerataan jenis 

H’ = indeks Shannon – Wienner 

S  = jumlah jenis 

Penutup 
Demikianlah secara umum makalah tentang Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada 

Ekosistem Mangrove ini disampaikan. Secara lebih rinci, penjelasan tentang kegiatan 

Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar pada Ekosistem Mangrove akan disampaikan saat 

kegiatan pembekalan peserta PPEH tahun 2016.  
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Hasil Hutan Non Kayu 

Irawati Azhar 

Pendahuluan 
Hutan beserta hasilnya merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia.  Berdasarkan bentuknya manfaat hutan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: manfaat tangible (langsung) dan manfaat intangible (tidak langsung).  

Manfaat langsung berupa kayu,hasil hutan non kayu dan lain-lain. Sedang manfaat intangible 

adalah pengaturan air rekreasi, pendidikan dan lain-lain. 

Saat ini laju kerusakan hutan di Indonesia sangat tinggi.  Setiap tahunnya Indonesia 

kehilangan dua juta ha hutan.  Hasil hutan berupa kayu yang selama ini menjadi primadona 

dibidang kehutanan sudah tidak tersedia lagi untuk diproduksi.  Tetapi, pemanfaatan hutan 

secara lestari tetap bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan hasil hutan non kayu. 

Paradigma baru sektor kehutanan memandang hutan sebagai sistem sumber daya yang 

bersifat multi fungsi, multi guna dan memuat multi kepentingan serta pemanfaatannya 

diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Paradigma ini makin 

menyadarkan kita bahwa produksi HHNK merupakan salah satu sumber daya hutan yang 

memiliki keunggulan dan paling bersinambungan dengan masyarakat sekitar. Hasil hutan non 

kayu dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan memberikan kontribusi 

yang berarti bagi penambahan devisa negara.   

Pengelompokkan Hasil Hutan Non Kayu 
Jenis-jenis hasil hutan non kayu dikelompokkan kedalam beberapa kelompok diantaranya :  

A. Kelompok Nabati, meliputi: 

1. Kelompok Palem-paleman : Rotan, Bambu, Aren, Tanaman Hias 

2. Kelompok Minyak Atsiri (Minyak Kayu Putih, Minyak Eucalyptus, Minyak      Nilam 

dll 

3. Kelompok Getah-getahan : Getah Gambir, Getah kemenyan, Getah Pinus 

4. Tanaman Obat 

5. Energi Biomassa 

6. Jasa Hutan/Lingkungan : tata air,  

B.  Kelompok Hewani 

Meliputi bagian dari hewan seperti tanduk,kulit,bulu dan lain-lain ataupun sesuatu yang 

dihasilkan dari hewan 

C.  Kelompok Jasa Lingkungan 

Meliputi jasa air, udara dan ekowisata 

Jenis-Jenis Potensial Sumatera Utara 
1. Gambir  

Indonesia adalah negara pengekspor gambir dunia. Negara tujuan ekspor gambir 

Indonesia antara lain adalah Bangladesh, India, Pakistan, Singapura, Malaysia, Jepang 

dan beberapa negara Eropa. Sumatera Barat merupakan penghasil gambir terbesar di 
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Indonesia, disamping daerah-daerah lain seperti, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, 

Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.  

Perkembangan penggunaan gambir yang terus melaju dari waktu ke waktu, maka 

perlakuan selama proses pengolahan yang semakin efektif dan efisien perlu 

ditingkatkan, sehingga mampu menghasilkan produk yang bermutu semakin baik dan 

sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan serta volume produksi yang semakin 

meningkat. 

Di daerah Sumatera Utara, salah satu daerah penghasil gambir adalah Kabupaten 

Dairi. Berdasarkan data dalam Kabupaten Dairi Dalam Angka 2003 diketahui luas 

areal tanaman Gambir 480 ha dan produksi 3.417,80 ton (BPS Kabupaten Dairi, 

2003). Kabupaten Dairi memiliki wilayah sebagian besar pegunungan dan hawa yang 

dingin. Dimana kondisi ini cocok untuk tanaman pertanian. Hasil pertaniannya selain 

gambir meliputi: padi, kopi, nilam, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari 

Disperindagkop Dairi,  diperoleh data yang menunjukkan bahwa dari 13 kecamatan 

yang ada di kabupaten ini, 7 kecamatan ditemukan / ditumbuhi tanaman Gambir. 

2. Bambu  

Dari kurang lebih 1.000 species bambu dalam 80 genera, sekitar 200 species dari 20 

genera ditemukan di Asia Tenggara (Dransfield & Widjaja, 1995), sedangkan di 

Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis. Tanaman bambu Indonesia ditemukan di dataran 

rendah sampai pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 m dpl. Pada umumnya 

ditemukan ditempat-tempat terbuka dan daerahnya bebas dari genangan air. 

Tanaman bambu hidup merumpun, kadang-kadang ditemui berbaris membentuk suatu 

garis pembatas dari suatu wilayah desa yang identik dengan batas desa di Jawa. 

Penduduk desa sering menanam bambu disekitar rumahnya untuk berbagai keperluan. 

Bermacam-macam jenis bambu bercampur ditanam di pekarangan rumah. Pada 

umumnya yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah bambu tali, 

bambu betung, bambu andong dan bambu hitam. 

Beberapa jenis (spesies) bambu yang ditemukan tumbuh di Indonesia. 

1. Arundinaria japonica Sieb & Zuc ex Stend ditemukan di Jawa. 

2. Bambusa arundinacea (Retz.) Wild. (Pring Ori) di Jawa dan Sulawesi. 

3. Bambusa atra Lindl. (Loleba) di Maluku. 

4. Bambusa balcooa Roxb. Di Jawa. 

5. Bambusa blumeana Bl. ex Schul. f. (Bambu Duri) di Jawa, Sulawesi, dan Nusa 

Tenggara. 

6. Bambusa glaucescens (Wild) Sieb ex Munro. (Bambu Pagar; Cendani) di Jawa. 

7. Bambusa horsfieldii Munro. (Bambu Embong) di Jawa. 

8. Bambusa maculata (Bambu Tutul; Pring Tutul) di Bali.  

9. Bambusa multiplex (Bambu Cendani; Mrengenani) di Jawa. 

10. Bambusa polymorpha Munro. Di Jawa. 

11. Bambusa tulda Munro. Di Jawa. 

12. Bambusa tuldoides (Haur Hejo) di Jawa 

13. Bambusa vulgaris Schard. (Awi Ampel; Haur Kuneng; Haur Hejo; Pring 

Kuning) di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku 

14. Dendrocalamus asper (Bambu Petung) di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, 

dan Sulawesi. 

15. Dendrocalamus giganteus Munro. (Bambu Sembilang) di Jawa 
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16. Dendrocalamus strictur (Roxb) Ness. (Bambu Batu) di Jawa. 

17. Dinochloa scandens (Bambu Cangkoreh; Kadalan) di Jawa. 

18. Gigantochloa apus Kurz. (Bambu Apus; Bambu Tali) di Jawa 

19. Gigantochloa achmadii Widjaja. (buluh Apus) di Sumatera. 

20. Gigantochloa hasskarliana (Bambu Lengka Tali) di Sumatera, Jawa, dan Bali. 

21. Gigantochloa kuring (Awi Belang) di Jawa. 

22. Gigantochloa levis (Blanco) Merr. (Bambu Suluk) di Kalimantan. 

23. Gigantochloa manggong Widjaja. (Bambu Manggong) di Jawa. 

24. Gigantochloa nigrocillata Kurz (Bambu Lengka; Bambu Terung; Bambu 

Bubat) di Jawa. 

25. Gigantochloa pruriens (buluh Rengen) di Sumatera. 

26. Gigantochloa psedoarundinaceae (Bambu Andong; Gambang Surat; Peri) di 

Jawa. 

27. Gigantochloa ridleyi Holtum. (Tiyang Kaas) di Bali. 

28. Gigantochloa robusta Kurz. (Bambu Mayan; Temen Serit) di Sumatera, Jawa, 

dan Bali. 

3. Aren  

Tanaman ini menyebar di India, Srilanka, Bangladesh, Burma, Thailand, Laos, 

Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, Phlipina, dan beberapa pulau kecil lainnya.  

Tidak ada persyaratan khusus untuk pertumbuhan tanaman ini, tetapi syarat tumbuh 

ideal adalah 500-800 mdpl dengan curah hujan > 1200 mm. 

Ciri dari tanaman ini adalah menyerupai pohon kelapa,tidak berduri dan bercabang.  

Pohon ini dalam  pertumbuhannya berguna untuk perlindungan erosi terutama tebing-

tebing sungai. 

4. Kemenyan  

Kemenyan adalah getah kering yang dihasilkan dengan cara melukai pohon kemenyan 

(Styrax spp), berwarnah putih dan kecoklatan dan berbau harum. 

Kegunaan kemenyan adalah untuk industry farmasi, kosmetik dan rokok.  Secara 

tradisional digunakan sebagai dupa. 

5. Gondorukem  

Gondorukem merupakan hasil olahan getah sadapan batang tusam atau pinus.  Hasil 

destilasinya berupa terpentin.  Di Indonesia Gondorukem banyak dihasilkan dari jenis 

tusam Sumatera atau Pinus merkusii.  Gondorukem diperdagangkan dalam bentuk 

kepingan berwarna kuning keeemassan. 

6. Rotan 

Rotan adalah sekelompok palma dari puak (tribus) Calameae yang memiliki habitus 

memanjat, terutama Calamus, Daemonorops, dan Oncocalamus. Puak Calameae 

sendiri terdiri dari sekitar enam ratus anggota, dengan daerah persebaran di bagian 

tropis Afrika, Asia dan Australasia. Ke dalam puak ini termasuk pula marga Salacca 

(misalnya salak), Metroxylon (misalnya rumbia/sagu), serta Pigafetta yang tidak 

memanjat, dan secara tradisional tidak digolongkan sebagai rotan. 

Batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5cm, beruas-ruas panjang, tidak 

berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri 

ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora, sekaligus membantu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Palma
http://id.wikipedia.org/wiki/Liana
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Australasia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Salacca&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Salak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metroxylon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumbia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pigafetta&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Duri
http://id.wikipedia.org/wiki/Herbivora
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pemanjatan, karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Suatu batang rotan dapat 

mencapai panjang ratusan meter. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat 

digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam bebas. Badak jawa diketahui juga 

menjadikan rotan sebagai salah satu menunya. 

Rotan di Indonesia umumnya tumbuh di hutan-hutan lebar yang ditumbuhi oleh kayu 

karena rotan  termasuk tumbuhan memanjat pada pohon. Adapun jumlah total rotan di 

Indonesia yang sudah dtemukan dan digunakan untuk keperluan lokal mencapai 

kurang lebih 128 jenis. Sementara itu, rotan yang sudah umum diusahakan/ 

diperdagangkan dengan harga tinggi untuk berbagai  keperluan baru mencapai 28 jenis 

saja. Jenis rotan lainnya belum begitu tersentuh karena kecilnya potensi dan belum  

dikenal sifat-sifatnya.  Di bawah ini adalah beberapa jenis rotan yang terpenting di 

Indonesia. 

40 Jenis rotan terpenting di Indonesia tersebut adalah : 

1. Rotan Jernang besar (Daemonorops draco Blume) 

2. Rotan Dahanan (Korthalsia flagellaris Miq) 

3. Rotan Semambu (Calamus scipionum Loue) 

4. Rotan Jermasin (Calamus leocojolis) 

5. Rotan Buyung (Calamus optimus Becc) 

6. Rotan Mantang (Calamus ornatus Blume) 

7. Rotan Dandan (Calamus schistolantus Blume) 

8. Rotan Inun (Calamus scabridulus Becc) 

9. Rotan Tohiti, (Calamus inops Becc) 

10. Rotan Manau (Calamus manan Miq) 

11. Rotan Irit (Calamus trachycoleus) 

12. Rotan Taman (Calamus caesius Blume) 

13. Rotan Lilin (Calamus javensis Blume) 

14. Rotan Korod (Calamus heteroides) 

15. Rotan Balukbuk (Calamus burkianus) 

16. Rotan Pelah (Daemonorop rubra) 

17. Rotan Kirtung (Myrialepsis scortechinii) 

18. Rotan Pulut Merah (Calamus sp.) 

19. Rotan Getah (Daemonorops angustifolia) 

20. Rotan Umbul (Calamus simphysipus) 

21. Rotan Sega Ayer (Calamus axillaris) 

22. Rotan Saloso (Calamus sp.) 

23. Rotan Manau Riang (Calamus oxleyanus) 

24. Rotan Loluo (Calamus sp.) 

25. Rotan Batang (Daemonorops robustus) 

26. Rotan Seel (Daemonorops melanochaetes) 

27. Rotan Udang Semut (Korthalsia scaphigera Mart) 

28. Rotan Dahan (Korthalsia rigida Blume) 

29. Rotan Meiya (Korthalsia echinometra Becc.) 

30. Plepcotniopsis geminiflorus Becc. 

31. Rotan LowaRotan Sabut (Daemonorops hystrix (Griff) Mart) 

32. Rotan Pakak (Daemonorops periacantha Miq.) 

33. Rotan Uwi Koroh (Daemonorops geniculata (Griff.) Mart.) 

34. Rotan Duduk (Daemonorops longipes (Griff.) Mart) 

35. Rotan Ulur (Calamus ulur Becc.) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badak_jawa&action=edit&redlink=1
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36. Rotan Manau Tikus (Calamus tumindus Furtado) 

37. Rotan Manau Padi (Calamus marginantus Mart.) 

38. Rotan Tunggal (Calamus laevigatus Mart.) 

39. Rotan Dago Kancil (Calamus conirostris Becc.) 

40. Rotan Lita (Daemonorops lemprolepis Becc). 

7. Ekowisata 

Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan 

dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial ekonomi 

masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. 

Banyak kawasan di Sumatera yang dijadikan kawasan ekowisata diantaranya Taman 

Hutan Raya Tongkoh, Tangkahan, Bukit lawang dll.  Kegiatan ekowisata sendiri 

bervariasi sesuai dengan kawasan yang dijadikan kawasan ekowisata. 

Beberapa Metode Inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu 
Inventarisasi HHNK berbeda dengan inventarisasi hasil hutan kayu karena komoditi hasil 

hutan non kayu meliputi akar, getah yang dihasilkan dari batang, buah,kulit batang kayu, daun 

dll.  Jadi tidak bisa hanya dengan menghitung potensi tegakan.  Beberapa contoh metode 

inventarisasi hasil hutan non kayu yang telah sering dipakai seperti dibawah ini: 

1. Inventarisasi Bambu 

       Simon (2007) menyatakan bahwa untuk mengetahui potensi bambu tiap rumpun sampel 

dihitung jumlah bambunya.  Kalau perlu dipisahkan menjadi 3 kelompok yaitu muda, 

sedang dan tua.  Bentuk plot bambu dewasa berupa jalur dengan lebar 10 meter dan 

panjang 100 m dan untuk plot bambu muda dibuat plot ukuran 5 x 5 m didalam plot 

bambu dewasa. 

2. Inventarisasi  Anggrek 

Inventarisasi anggrek dapat dilakukan dengan membuat plot berukuran 5 x 100 m pada 

setiap jalur  pengamatan.  Menurut Johansson(1976) dalam Lungrayasa & Mudiana 

(2000) untuk anggrek epifit metode yang dipakai adalah dengan membagi pohon melalui 

sistem zonasi. 

Beberapa Tanaman Mangrove Penghasil Hasil Hutan Non kayu 

1. Sonneratia caseolaris 

Tumbuh di hutan bakau bersalinitas rendah dan berlimpur dalam, di sepanjang sungai atau 

di tepian sungai yang masih dipengaruhi pasang surut air laut. 

Jenis hasil hutan non kayu yang dihasilkan adalah buahnya yang dapat diolah menjadi 

sirup, saat ini sudah mulai dikembangkan secara komersil.  Selain itu kulit batangnya 

mengandung ekstraktif  yang dapat penghasil tannin yang dapat digunakan sebagai bahan 

penyamak kulit ataupun perekat alami. 

2. Avicenia spp. 

Merupakan jenis pionir pada habitat mangrove di lokasi pantai yang terlindungi, juga 

dibagian sungai yang lebih asin dan masih dipengaruhi pasang surut air laut.  Jenias hasil 

hutan non kayu yang dihasilkan dari jenis avicenia adalah kayunya yang dapat diolah 

menjadi arang, buahnya juga dapat diolah menjadi sirup selain itu getahnya dapat 

digunakan sebagai bahan pencegah kehamilan. 
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3. Nypa frutican  

Nipah digolongkan ke dalam kelompok palma.  Tumbuh pada bagian tepi jalan air, 

memerlukan air tawar dengan kadar tinggi, tumbuh berkelompok dan ditandai dengan 

tidak ada batang di permukaan. 

Jenis hasil hutan non kayu yang bisa dimanfaatkan dari nipah adalah: batangnya bisa 

diolah menjadi sirup, buahnya diolah menjadi bahan makan sejenis kolang kaling, daun 

muda bisa digunakan sebagai pembungkus tembakau rukok, dan pelepahnya banyak 

mengandung selulosa yang dapat diolah menjadi pulp. 
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Pendidikan, Interpretasi Lingkungan  

dan Ekowisata Hutan Mangrove 

Pindi Patana 

Pendidikan Lingkungan  
Pendidikan lingkungan merupakan salah satu media dalam menyampaikan pesan-pesan akan 

pentingnya mencintai lingkungan serta menjadikan manusia untuk bisa menghargai ciptaan 

Tuhan, menjaganya dan hidup berdampingan secara harmonis.  Dalam perkembangannya 

pendidikan lingkungan semakin menunjukkan hubungan yang erat dengan aktivitas wisata 

khususnya wisata alam (ekowisata).  

  

Pendidikan merupakan proses transmisi informasi (ilmu pengetahuan, keterampilan, atau 

nilai) dari satu objek ke objek lainnya. Jennifer Hill (2007) sebagaimana dikutip Sander 

(2010), dalam penelitiannya terhadap para ekowisatawan pernah memberikan pertanyaan 

kepada mereka : “Apakah Anda menyukai informasi tambahan selama kunjungan Anda ?”. 

Sekelompok ekowisatawan yang tanpa dibekali lembar informasi, 76% di antara mereka 

mengatakan menginginkan informasi tambahan, sementara hanya 27% dari kelompok 

ekowisatawan yang dibekali lembar informasi, yang menginginkan informasi tambahan. 

Fakta ini menunjukkan bahwa beberapa ekowisatawan sebenarnya ingin menambah 

pengetahuan selama aktifitas ekowisata mereka. 

 

Alam merupakan sumber ilmu yang tanpa batas. Keanekaragaman lingkungan (alam, sosial, 

budaya) dapat menampung pengembangan minat (sense of interst) para wisatawan. Segala 

sesuatu yang ada di alam dapat langsung diamati (sense of reality), diselidiki (sense of 

inquiry), dan ditemukan (sense of discovery). Oleh karena itu, pendidikan 

sifatnya inheren (melekat) dalam ekowisata. Ekowisata harus mencakup komponen 

pendidikan dan interpretasi aspek alam dan budaya suatu tempat. Pengunjung harus belajar 

tentang sesuatu, membangun penghargaan terhadap budaya dari tempat yang ia kunjungi, dan 

juga membangun sebuah pemahaman tentang sifat dan proses-proses alami tempat tersebut, 

sebagaimana dikemukakan Lipscombe & Thwaites (2001). 

 

Seorang ekowisatawan mungkin dapat memperoleh pengetahuan dari pembaurannya dengan 

lingkungan dan masyarakat. Ia cukup merasa senang ketika memasuki hutan, saat ia 

mendapatkan informasi tentang strata tajuk hutan, mengapa owa berteriak di pagi hari, 

mengapa madu hutan berwarna hitam, dan yang lain sebagainya. Atau ketika ia mengunjungi 

sebuah perkampungan, ia dapat melihat dan mendapatkan informasi bagaimana cara membuat 

gula merah, cara membajak sawah, interaksi masyarakat di pasar tradisional, dan yang 

lainnya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat akan terdidik dengan adanya transfer 

pengetahuan dari ekowisatawan kepada mereka, sebagai perwujudan prinsip memberikan 

manfaat kepada masyarakat lokal (benefits to local communities) (Lipscombe & Thwaites, 

2001). Inilah hubungan timbal balik antara ekowisatawan dengan masyarakat lokal. 

 

Tujuan Pendidikan Lingkungan 
Agar pendidikan lingkungan mencapai target yang maksimal maka upaya yang dilakukan 

harus dilakukan sejak dini.  Secara garis besar tujuan pendidikan lingkungan dibagi dalam 

beberapa kategori: 
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1. Kesadaran: Membantu untuk menguasai kesadaran dan kepekaan terhadap keseluruhan 

lingkungan hidup dan masalah-masalahnya; mengembangkan kemampuan mengamati dan 

membedakan berbagai stimuli;  memproses, memperbaiki, dan memperluas persepsi, dan 

menggunakan kemampuan barunya dalam berbagai konteks. 

2. Pengetahuan:  Membantu menguasai pengertian dasar tentang bagaimana lingkungan 

berfungsi, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana isu dan 

masalah mengenai lingkungan muncul serta bagaimana hal tersebut dapat dipecahkan. 

3. Sikap:  Membantu menguasai  seperangkat nilai dan perasaan yang terlibat pada 

lingkungan dan motivasi, dan rasa keterpanggilan untuk turut berperan serta dalam 

pemeliharaan dan pengembangan lingkungan. 

4. Keterampilan:  Membantu menguasai keterampilan yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengulang pemecahan kembali isu dan masalah-

masalah lingkungan. 

5. Partisipasi: Membantu menguasai pengalaman dalam penggunaan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya dalam pengembangan tindakan positif dan pertimbangan 

menuju pemecahan kembali isu dan masalah lingkungan. 

 

Interpretasi Lingkungan 
Pada awalnya kegiatan interpretasi dikenal oleh para pecinta alam, mereka menginginkan 

informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang rahasia alam secara akurat dan 

ilmiah dari kawasan yang mereka kunjungi. Mereka membutuhkan pelayanan pengunjung 

untuk mengungkap keindahan dan keajaiban alam agar dapat mendatangkan inspirasi, hal 

inilah yang menjadi tonggak kebangkitan dan perkembangan kegiatan interpretasi. Kunci 

keberhasilan interpretasi adalah keberhasilan mengkomunikasikan sesuatu obyek dan pesan 

konservasi kepada berbagai pihak terutama pengunjung pada kawasan konservasi. 

Ada beberapa pengertian/batasan interpretasi antara lain :  

 Interpretasi adalah suatu aktifitas pendidikan untuk mengungkapkan arti dan hubungan 

antara obyek alami dengan pengunjung dengan pengalaman pertama dan menggunakan 

media yang sederhana (Tilden, 1957). 

 Interpretasi adalah suatu mata rantai komunikasi antara pengunjung dengan sumberdaya 

alam (Sharpe, 1982).  

 Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata : Interpretasi adalah suatu kegiatan bina 

cinta alam yang khusus ditujukan kepada pengunjung kawasan konservasi alam dan 

merupakan kombinasi dari 6 hal, yaitu pelayanan informasi pelayanan pemandu, 

pendidikan, hiburan, inspirasi dan promosi.  

 

Berdasarkan jenisnya, interpretasi lingkungan terdiri dari:  

a. Interpretasi tidak langsung (non personal)  

Interpretasi non personal umumnya dalam bentuk pusat informasi, film, program slide 

terpadu, leaflet, buku interpretasi, rambu-rambu petunjuk dan papan informasi.  

b. Interpretasi langsung (personal)  

Interpretasi langsung adalah kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh interpreter 

yang berinteraksi secara langsung dengan pengunjung.  

 

Adapun tujuan dari interpretasi lingkungan adalah: 

a. Menjelaskan pengertian dan apresiasi terhadap suatu kawasan konservasi dengan nilai-

nilai historis dan alamnya, terutama peran dan manfaatnya secara ekologis.  

b. Membantu pengunjung dalam mengembangkan apresiasi dan pengertian tentang 

fenomena alam maupun flora/fauna yang ada di kawasan konservasi yang dikunjungi, 
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sehingga pengunjung mendapatkan kepuasan dan pengalaman serta pengetahuan lain dari 

kawasan yang dikunjunginya.  

 

Interpretasi sendiri merupakan proses untuk menyederhanakan ide-ide atau isu-isu yang rumit 

dan kemudian membaginya dengan masyarakat awam/umum. Suatu interpretasi yang baik 

adalah suatu interpretasi yang dapat membangun hubungan antara audiens dengan obyek 

interpretasi. Apabila dilakukan secara efektif, interpretasi dapat digunakan untuk meyakinkan 

orang lain, dapat mendorong orang lain untuk mengubah cara berpikir dan tingkah laku 

mereka (Rachmawati, 2008). 

 

Ekowisata dan Aktifitas Wisata Alam 
Secara sederhana wisata alam merupakan aktivitas wisata menuju tempat-tempat alamiah, 

yang biasanya diikuti oleh aktivitas-aktivitas olah fisik dari wisatawan.  Termasuk dalam 

kategori ini, antara lain hiking, biking, sailing, dan camping.  Di sini kita juga mengenal 

istilah adventure tourism, sebuah istilah yang merujuk kepada kegiatan wisata alam, namun 

lebih mempunyai nilai tantangan  tersendiri, seperti panjat tebing, menyelam (diving) di laut 

dalam, kayak, dan lainnya.  Tempat-tempat wisata favorit jenis ini kebanyakan merupakan 

kawasan lindung, seperti taman nasional, taman laut, cagar alam, taman hutan raya, dan 

kawasan lindung lainnya (Hakim, 2004).  

 

Berdasarkan pengetahuan dan motivasinya dalam kegiatan wisata, wisatawan dapat dibedakan 

menjadi dua kategori, yakni wisatawan biasa dan wisatawan eco-tourist.  Hal yang 

membedakan antara keduanya yakni kategori eco-tourist mempunyai motivasi mengunjungi 

destinasi wisata dengan maksud khusus.  Berdasarkan minatnya tersebut, ecotourist dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Hard core nature tourist, merupakan peneliti atau anggota paket tur/perjalanan yang 

memang dirancang untuk pendidkan alam dan penelitian. 

2. Dedicated nature tourist, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan, terutama untuk 

mengunjungi atau melihat kawasan-kawasan lindung.  Selain itu, mereka ingin 

mengetahui keindahan lanskap dan kekayaan hayati serta budaya local. 

3. Mainstream nature tourist, yaitu wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman yang 

lain daripada yang telah didapatkan sebelumnya. 

4. Casual nature tourist, yaitu wisatawan yang menginginkan pengalaman menikmati alam 

sebagai bagian , dari perjalan yang lebih besar. 

 

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society 

(1990) dalam Fandeli & Mukhlison (2000) sebagai berikut: ekowisata adalah suatu bentuk 

perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan 

dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata 

dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh 

dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. 

 

Pengembangan ekowisata di dalam kawasan hutan dapat menjamin keutuhan dan kelestarian 

ekosistem hutan. Ecotraveler menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem. Oleh 

karenanya terdapat beberapa butir prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi. 

Apabila seluruh prinsip ini dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang 

ramah lingkungan (ecological friendly) dari pembangunan berbasis kerakyatan (commnnity 

based). Direktorat Jenderal Pariwisata, Seni dan Budaya (1999) menyebutkan beberapa 

prinsip  dan kriteria ekowisata seperti yang tercantum dalam Tabel 3. 
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Tabel 3.  Prinsip dan kriteria ekowisata 

Prinsip Ekowisata Kriteria Ekowisata 

1.   Memiliki kepedulian, 

tanggung jawab dan komitmen 

terhadap pelestarian 

lingkungan alam dan budaya, 

melaksanakan kaidah-kaidah 

usaha yang bertanggung jawab 

dan ekonomi berkelanjutan. 

 Memperhatikan kualitas daya dukung 

lingkungan kawasan tujuan, melalui pelaksanaan 

sistem pemintakatan (zonasi).  

 Mengelola jumlah pengunjung, sarana dan 

fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan 

daerah tujuan.  

 Meningkatkan kesadaran dan apresiasi para 

pelaku terhadap lingkungan alam dan budaya.  

 Memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari 

dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata.  

 Meminimumkan dampak negatif yang 

ditimbulkan, dan bersifat ramah lingkungan.  

 Mengelola usaha secara sehat.  

 Menekan tingkat kebocoran pendapatan 

(leakage) serendah-rendahnya.  

 Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 

2.   Pengembangan harus 

mengikuti kaidah-kaidah 

ekologis dan atas dasar 

musyawarah dan pemufakatan 

masyarakat setempat. 

 Melakukan penelitian dan perencanaan terpadu 

dalam pengembangan ekowisata.  

 Membangun hubungan kemitraan dengan 

masyarakat setempat dalam proses perencanaan 

dan pengelolaan ekowisata.  

 Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat 

setempat untuk pengembangan ekowisata.  

 Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk 

bisa menerima atau menolak pengembangan 

ekowisata.  

 Menginformasikan secara jelas dan benar 

konsep dan tujuan pengembangan kawasan 

tersebut kepada masyarakat setempat.  

 Membuka kesempatan untuk melakukan dialog 

dengan seluruh pihak yang terlibat (multi-

stakeholders) dalam proses perencanaan dan 

pengelolaan ekowisata. 

3.   Memberikan manfaat kepada 

masyarakat setempat. 

 Membuka kesempatan keapda masyarakat 

setempat untuk membuka usaha ekowisata dan 

menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan 

ekowisata baik secara aktif maupun pasif.  

 Memberdayakan masyarakat dalam upaya 

peningkatan usaha ekowisata untuk 

meningkatkan kesejahtraan penduduk setempat.  

 Meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat 

dalam bidang-bidang yang berkaitan dan 

menunjang pengembangan ekowisata.  

 Menekan tingkat kebocoran pendapatan 

(leakage) serendah-rendahnya. 
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Tabel 3.  (lanjutan) 

Prinsip Ekowisata Kriteria Ekowisata 

4.   Peka dan menghormati nilai-

nilai sosial budaya dan tradisi 

keagamaan masyarakat 

setempat. 

 Menetapkan kode etik ekowisata bagi 

wisatawan, pengelola dan pelaku usaha 

ekowisata.  

 Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-

pihak lainya (multi-stakeholders) dalam 

penyusunan kode etik wisatawan, pengelola dan 

pelaku usaha ekowisata.  

 Melakukan pendekatan, meminta saran-saran 

dan mencari masukan dari tokoh/pemuka 

masyarakat setempat pada tingkat paling awal 

sebelum memulai langkah-langkah dalam proses 

pengembangan ekowisata.  

 Melakukan penelitian dan pengenalan aspek-

aspek sosial budaya masyarakat setempat 

sebagai bagian terpadu dalam proses 

perencanaan dan pengelolaan ekowisata. 

5.   Memperhatikan perjanjian, 

peraturan, perundang-

undangan baik ditingkat 

nasional maupun internasional. 

 Memperhatikan dan melaksanakan secara 

konsisten: Dokumen-dokumen Internasional 

yang mengikat (Agenda 21, Habitat Agenda, 

Sustainable Tourism, Bali Declaration dsb.). 

GBHN Pariwisata Berkelanjutan, Undang-

undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.  

 Menyusun peraturan-peraturan baru yang 

diperlukan dan memperbaiki dan 

menyempurnakan peraturan-peraturan lainnya 

yang telah ada sehingga secara keseluruhan 

membentuk sistem per-UU-an dan sistem 

hukum yang konsisten.  

 Memberlakukan peraturan yang berlaku dan 

memberikan sangsi atas pelanggarannya secara 

konsekuen sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku (law enforcement).  

 Membentuk kerja sama dengan masyarakat 

setempat untuk melakukan pengawasan dan 

pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan 

yang berlaku. 

Sumber: Direktorat Jenderal Pariwisata, Seni dan Budaya, 1999 

 

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa kegiatan ekowisata memiliki perhatian yang sangat 

tinggi terhadap pendidikan konservasi lingkungan.   Kegiatan pendidikan lingkungan ini akan 

berjalan efektif, bila materi  yang diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan 

wisatawan. 

 

Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata  
Konservasi hutan mangrove adalah usaha perlindungan, pelestarian alam dalam bentuk 

perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove. Dalam melakukan konservasi mangrove tentu saja 
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diperlukan tindakan-tindakan nyata yang secara signifikan dapat mewujudkan lestarinya 

mangrove. Ada banyak konsep dan teknik operasional yang dapat dilakukan dalam 

melakukan konservasi. Salah satu sekarang yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan 

mangrove menjadi daerah wisata alami tanpa melakukan gangguan signifikan terhadap 

keberadaan mangrove itu sendiri. 

 

Potensi rekreasi dalam ekosistem mangrove antara lain (Bahar, 2004):  

a.  Bentuk perakaran yang khas yang umum ditemukan pada beberapa jenis vegetasi 

mangrove seperti akar tunjang (Rhizophora), akar lutut (Bruguiera), akar pasak 

(Sonneratia, Avicenia), akar papan (Heritiera).  

b.  Buah yang bersifat viviparious (buah berkecambah semasa masih menempel pada pohon) 

yang terlihat oleh beberapa jenis vegetasi mangrove seperti Rhizophora dan Ceriops.  

c.  Adanya zonasi yang sering berbeda mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman (transisi 

zonasi).  

d.  Berbagai jenis fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove seperti beraneka ragam 

jenis burung, serangga dan primata yang hidup di tajuk pohon serta berbagai jenis fauna 

yang hidup di dasar mangrove seperti babi hutan, biawak, buaya, ular, udang, ikan, 

kerang-kerangan, keong, kepiting dan sebagainya.  

e.  Atraksi adat istiadat masyarakat setempat yang berkaitan dengan sumberdaya mangrove.  

f.  Hutan-hutan mangrove yang dikelola secara rasional untuk pertambakan tumpang sari dan 

pembuatan garam, bisa menarik wisatawan.  

 

Tugas Mahasiswa 
1. Membuat konsep bahan interpretasi dari sumberdaya wisata di hutan mangrove berupa 

booklet. 

2. Membuat sketsa rute pendidikan lingkungan di hutan mangrove di kertas ukuran A3. 
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Sosial Ekonomi dan Kewirausahaan Masyarakat  

Sekitar Hutan Mangrove 

Agus Purwoko 

Pendahuuan 
Ekosistem hutan merupakan ekosistem yang kaya akan manfaat ekonomi bagi kehidupan 

masyarakat. Ekosistem mangrove bahkan memiliki labih banyak manfaat ekonomi yang 

bersifat proven, karena letak ekosistem ini yang umumnya berdekatan dengan konsentrasi 

pemukiman penduduk sehingga interaksi ekonomi yang terbangun sudah sangat intensif. 

Hutan memiliki beberapa definisi yang secara fungsi bersifat saling melengkapi. Hutan 

menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem 

yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan 

dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Sebagai suatu persekutuan alam lingkungan, hutan tidak bisa berdiri sendiri tanpa 

interaksi dengan manusia sebagai komponen terpenting di alam. Terlebih, di sisi lain hutan 

memiliki peranan sebagai sumber daya untuk menciptakan kemakmuran manusia (UUD 

1945). Oleh karena itu, perlu diketahui secara baik dimensi sosial ekonomi atas hutan agar 

dalam pemanfaatannya bisa diakukan secara optimal. 

 

Manfaat Ekonomi Ekosistem Mangrove  
Sumber daya kehutanan mampu mengalirkan produk-produknya kepada masyarakat dalam 

jumlah serta jenisnya secara serbaguna. Jenis-jenis produk kehutanan itu bervariasi dari yang 

bersifat dapat diraba (tangibles) sampai yang tidak dapat diraba atau dari manfaatnya 

langsung (direct products) sampai yang tidak langsung (indirect products); jumlah 

permintaannya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat 

terhadap produk-produk tersebut. Produk-produk industri kehutanan langsung ialah benda-

benda dan jasa-jasa yang manfaatnya langsung diterima masyarakat, seperti kayu dan air, 

sedangkan produk-produk tidak langsung manfaatya mengalir kepada masyarakat melalui 

benda atau jasa lain sehingga seolah-olah tidak dirasakan langsung seperti perlindungan dan 

pertahanan. Akan tetapi perlu digaris bawahi di sini akan ada dua hal penting dari sifat-sifat 

produk kehutanan itu. Yang pertama ialah bahwa banyak di antara beragam benda-benda serta 

jasa-jasa kehutanan itu yang harus diproduksikan secara bersamaan (joint product) kendatipun 

seringkali terjadi situasi keputusan-keputusan manajemen kehutanan terpaksa harus 

menghadapi kenyataan adanya produk-produk yang saling bersaingan (rival product). Esensi 

sifat joint product itulah yang memberikan arti mengapa sumberdaya kehutanan dikatakan 

mampu memberikan manfaat serbaguna. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan ialah 

kenyataan banyaknya sifat-sifat nontangible serta tidak langsung dari manfaat sumberdaya 

kehutanan itu, mengakibatkan pemerintahan harus turun tangan dan aktif memberikan 

pengaruh-pengaruhnya dalam pengelolaan sumber kehutanan karena nilai-nilai demikian pada 

dasarnya bersifat sosial bagi kepentingan masyarakat secara luas. Banyaknya sifat-sifat sosial 

itulah, maka aplikasi hukum-hukum ekonomi terhadap sumber kehutanan harus dilakukan 

dengan hati-hati (Wirakusumah, 2003). 

Menurut Salim (2003), manfaat hutan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat 

langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat 

dirasakan, dinikmati secara langsung oleh masyarakat antara lain berupa kayu yang 
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merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan seperti rotan, buah-buahan, 

madu, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang secara tidak langsung 

dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri 

seperti: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap 

kesehatan, pariwisata, estetika dan memberikan manfaat dalam bidang pertahanan dan 

ketahanan.  

Affandi & Patana (2002) menjelaskan bahwa sebagai salah satu sumberdaya alam yang dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu : Manfaat tangible (langsung/nyata) dan manfaat intangible (tidak langsung/tidak 

nyata). Manfaat tangible atau manfaat langsung hutan antara lain : kayu, hasil hutan ikutan. 

Sedangkan manfaat intangible atau manfaat tidak langsung hutan antara lain: pengaturan tata 

air, reaksi, pendidikan, kenyaman lingkungan. Berdasarkan kemampuan untuk dipasarkan, 

manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : manfaat marketable dan manfaat 

non-marketable. Manfaat hutan non-marketable adalah barang dan jasa hasil hutan yang 

belum dikenal nilainya atau belum ada pasarnya antara lain: beberapa jenis kayu lokal, kayu 

energi, binatang, dan seluruh manfaat intangible. 

Nilai Ekonomi Hutan  
Nilai ekonomi hutan tidaklah sama, meskipun tiap ekosistem hutan terkadang memiliki 

keragaman hayati yang sama. Hal ini dikarenakan nilai ekonomi tidak sekedar ditentukan oleh 

faktor fisik sumberdaya tersebut, melainkan juga interaksi yang terbangun diantara 

masyarakat dengan ekosistem hutan. Nilai ekonomi tercipta dari kegiatan produksi yang 

mengubah bahan mentah menjadi bahan baku menjadi produk setengah jadi, menjadi bahan 

baku akhir melalui rantai produksi sampai akhirnya diterima oleh konsumen. Seorang 

produsen pada setiap tahap dalam rantai produksi meramu bahan baku, tenaga kerja dan 

kapital untuk menghasilkan produk akhir yang nilainya bagi konsumen lebih tinggi dari nilai 

semua input yang digunakan untuk memproduksinya (Herlambang, 2002). 

Nilai ekonomi merupakan keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu objek 

(sumber daya hutan) yang memberikan manfaat berupa pendapatan dan manfaat yang tidak 

memberikan pendapatan akan tidak dipandang sebagai nilai ekonomi. Penilaian ekonomi dari 

pendekatan barang dan jasa secara ekonomi biasanya melalui pendekatan nilai pasar yaitu 

berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran (Ichwandi, 1996).  

Menurut Heleosi (2010), nilai ekonomi hutan dapat diartikan sebagai karakteristik atau 

kualitas barang dan jasa dari hutan yang menyebabkan barang dan jasa tersebut dapat 

dipertukarkan dengan sesuatu yang lain untuk menentukan manfaat atau daya gunanya. Untuk 

beberapa keuntungan dan pelayanan pasar menyediakan harga yang baik dan memunculkan 

nilai penempatan sosial bahwa barang itu mempunyai harga di masyarakat. Namun untuk 

barang-barang tidak tetap hanya sebagian kecil dari nilai total yang seringkali merupakan nilai 

lingkungan tidak dimasukkan menjadi nilai komponen individual. Salah satu pendekatan yang 

biasa digunakan untuk masalah ini adalah keseluruhan nilai ekonomi (total economic value). 

Nilai ekonomi total hutan produksi berupa: (1) nilai guna langsung (direct use value) yaitu 

manfaat yang langsung diambil dari sumberdaya langsung dapat diperoleh dari suatu 

sumberdaya alam, nilai ini dapat diperkirakan melalui kegiatan produksi atau konsumsi 

seperti kayu, HHNK, pangan bagi masyarakat sekitar; (2) nilai guna tidak langsung (indirect 

use value) manfaat yang diperoleh dari suatu ekosistem secara tidak langsung, dapat berupa 

hal yang mendukung nilai guna langsung seperti plasma nutfah dan daya asimilasi limbah dari 

hasil kegiatan manusia oleh lingkungan seperti wisata, habitat, flora dan fauna, pencegahan 
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erosi, penyerapan CO2, pengendalian banjir serta sebagai pengatur tata guna air; (3) nilai 

pilihan (option value) adalah manfaat yang dapat diinterpretasikan sebagai manfaat 

sumberdaya alam yang potensial di masa depan, baik manfaat langsung maupun tidak 

langsung. Jika manfaat di masa depan dapat diukur sebagai suatu pemasukan yang pasti, 

maka nilai pilihan dapat dianggap sebagai pembayaran premi asuransi untuk menjamin 

pemanfaatan di masa depan terhadap sumberdaya dan fungsi ekologis dari ekosistem; (4) nilai 

keberadaan (existance value) adalah nilai yang dimiliki sumberdaya karena keberadaannnya 

di suatu tempat seperti jasa perlindungannya terhadap keanekaragaman 

hayati (biodiversity) dan plasma nutfah, serta nilai sosial budaya; (5) nilai warisan (bequest 

value) adalah suatu hasrat untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam agar dapat diwariskan 

untuk generasi yang akan datang. 

Mengingat ekosistem hutan memiliki berbagai bentuk nilai manfaat, maka Bishop (1999) 

dalam Nurfatriani (2008) mengemukakan konsep nilai ekonomi total hutan yang dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

TEV = DUV + IUV + OV + QOV + BV + EV 

dimana : 

TEV = Total Economic Value 

UV = Use Value 

NUV = Non Use Value 

DUV = Direct Use Value 

IUV = Indirect Use Value 

OV = Option value 

QOV = Quasi Option Value 

BV = Bequest Value 

EV = Existence Value 

 

Konsep nilai di atas sudah cukup menggambarkan nilai hutan secara hakiki yang begitu besar 

dan luas. Namun demikian, Pearce & Moran (1994) mengkritik bahwa nilai ekonomi total 

hutan tersebut tidak benar-benar total, dkarenakan; (1) tidak mencakup keseluruhan nilai 

kecuali nilai ekonomi, (2) banyak ahli ekonomi total belum mencakup semua nilai ekonomi 

karena ada beberapa ekologi menyatakan bahwa nilai fungsi ekologis dasar yang bersifat 

sinergis sehingga nilainya lebih besar dari nilai fungsi secara tunggal. Lebih lanjut Manan 

(1976) menyatakan bahwa dari sudut rimbawan hutan mempunyai fungsi serbaguna, paling 

tidak sebagai penghasil fungsi kayu, pengaturan tata air, tempat berlindung dan tumbuh 

kehidupan liar, penghasil pakan dan tempat wisata. Namun demikian sangat sulit 

mendapatkan batas-batas fungsi tersebut secara tegas karena adanya interaksi antara fungsi 

tersebut. 

Nurfatriani (2008) menyatakan bahwa nilai adalah persepsi manusia tentang makna suatu 

objek (sumber daya hutan) bagi individu tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena 

itu akan terjadi keragaman nilai sumberdaya hutan berdasarkan pada persepsi dan lokasi 

masyarakat yang berbeda-beda. Nilai sumber daya hutan sendiri bersumber dari berbagai 

manfaat yang diperoleh masyarakat. Masyarakat yang menerima manfaat secara langsung 

akan memiliki persepsi yang positif terhadap nilai sumberdaya hutan dan hal tersebut dapat 

ditunjukan dengan tingginya nilai sumberdaya hutan tersebut. Hal tersebut mungkin berbeda 

dengan persepsi masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dan tidak menerima manfaat secara 

langsung. Nilai sumber daya hutan berdasarkan nilai kegunaannya (use value) menurut Pearce 

& Moran (1994) dapat dikelompok ke dalam nilai guna dan nilai non-guna (Tabel 4). 
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Tabel 4. Pengelompokan nilai sumber daya hutan berdasarkan nilai kegunaannya 

Nilai Guna Nilai Non-Guna 

Nilai Guna 

Langsung 

Manfaat 

Fungsional 

Nilai pilihan 

penggunaan 

Nilai pilihan 

Non 

pengguna 

Nilai 

pengetahuan 

Nilai non 

penggunaan 

lainnya 

Kayu Fungsi 

ekologis 

Rekreasi Ekosistem Habitat Biodiversity 

Buah+biji Pengendalian 

banjir 

-  Suaka 

margasatwa 

Spesies 

langka 

Pemandangan 

Getah Perlindungan 

terhadap angin 

-  -  -  -  

Rotan - -  -  -  -  

Pakan 

hewan 

- -  -  -  -  

Tumbuhan 

Obat 

- -  -  -  -  

Sumber: Pearce & Moran (1994). 

 

Nilai sumber daya hutan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok. Davis & 

Jhonson (1987), mengklasifikasikan nilai berdasarkan cara penilaian atau penentuan besar 

nilai dilakukan yaitu : 

a. Nilai pasar, yaitu nilai yang ditetapkan melalui transaksi pasar. Selama terjadi 

informasi pasar, maka sumber penilaian yang dianggap paling baik atau paling kuat 

adalah nilai pasar. Nilai pasar adalah harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh 

penjual dan pembeli tanpa intervensi pihak lain atau dalam keadaan kompetisi 

sempurna. 

b. Nilai kegunaan, yaitu nilai yang diperoleh dari penggunaan sumberdaya tersebut oleh 

individu tertentu 

c. Nilai sosial, yaitu nilai yang ditetapkan melalui peraturan, hukum ataupun perwakilan 

masyarakat. 

 

Menurut Nurrochmat (2006), keragaman nilai sumber daya hutan mencakup: 

1. Perbedaan besarnya nilai, masing-masing individu atau kelompok mempunyai persepsi 

yang berbeda terhadap besarnya nilai (harga) suatu obyek 

2. Perbedaan macam nilai masing-masing individu atau kelompok mempunyai persepsi yang 

berbeda terhadap macam nilai (kegunaan, manfaat) suatu obyek. 

Penilaian sumber daya hutan berguna sebagai dasar: 

a) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan 

b) Pembelian, penjualan, sewa, lelang lahan dan tegakan hutan 

c) Peminjaman modal atau kredit 

d) Ganti rugi kerusakan hutan (kebakaran, pencemaran lingkungan) 

e) Perencanaan dan studi kelayakan investasi publik dan privat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan 

f) Penentuan pilihan tujuan pengelolaan ekosistem hutan pada setiap fungsi hutan 

g) Perhitungan tarif (dana reboisasi, kompensasi, jaminan kinerja) dan insentif . 

Lebih lanjut menurut Nurrochmat (2006), ada beberapa metode yang digunakan dalam 

menghitung nilai Sumber daya hutan berdasarkan kegunaannya yaitu : 

1. Metode perhitungan nilai guna langsung 

a) Data time series permintaan dan penawaran tersedia: metode manfaat sosial bersih 

b) Pasar hasil hutan tersedia: metode harga pasar 
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c) Final product: metode harga pengganti, (harga substitusi, harga substitusi tak 

langsung, biaya oportunitas tak langsung, nilai relatif, biaya relokasi, biaya 

perjalanan/pengadaan) 

d) Intermediate product: pendekatan nilai produksi 

2. Metode perhitungan nilai metode perhitungan nilai guna tak langsung 

a) Hutan memiliki fungsi perlindungan aset: metode perlindungan aset (biaya 

penggantian, biaya rehabilitasi, nilai kehilangan produksi, biaya pembangunan) 

b) Nilai hutan dapat direfleksikan dengan nilai properti lain: metode harga hedonic 

c) Ekosistem hutan berfungsi mendukung produksi: metode nilai produksi 

d) Ada harga pasar untuk barang yang memiliki fungsi sama: metode harga pengganti 

e) Fungsi/atribut hutan tidak berkaitan dengan transaksi komersial/substitusi: metode 

kontingensi 

 

Interaksi Ekonomi Masyarakat dengan Ekosistem Hutan 
Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh lingkungan hidupnya. Manusia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya, 

yaitu yang disebut fenotipe adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat 

keturunannya dengan faktor lingkungan. Interaksi antara manusia dengan lingkungan 

hidupnya tidaklah sederhana, melainkan kompleks, karena pada umumnya dalam lingkungan 

hidup itu terdapat banyak unsur. Pengaruh terhadap suatu unsur akan merambat pada unsur 

lain, sehingga pengaruhnya terhadap manusia sering tidak dapat segera terlihat dan dirasakan 

(Soemarwoto, 2004).  

 

Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal 
Interaksi masyarakat lokal dengan alam lingkungannya yang tumbuh berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman lokal namun memiliki dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang konstrukstif disebut sebagai kearifan lokal. Sardono (2004) menjelaskan bahwa kearifan 

lokal identik dengan pengetahuan tradisional. Kearifan lokal (termasuk di dalamnya kearifan 

lingkungan) merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat 

tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-

model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari. 

 

Contoh-contoh kearifan lokal dalam masyarakat sekitar hutan misalnya adalah adanya tradisi 

menanam pohon sebagai syarat dalam suatu upacara sosial seperti perkawinan, kelahiran 

anak, dan sejenisnya. Di masyarakat Tapanuli misalnya dikenal adanya tradisi Lubuk 

Larangan, yaitu suatu danau atau lubuk yang diterapkan aturan larangan untuk menangkap 

ikan dan hanya boleh ditangkap secara bersama-sama dalam suatu momen acara sosial dalam 

jangka waktu yang cukup lama sehingga memungkinkan bagi ekosistem perairan untuk 

memulihkan populasi ikan yang menjadi tangkapan.  

 

Aspek Sosial dalam Pengelolaan Hutan (Social Forestry) 
Budidaya hutan bisa dilakukan baik di lahan hutan negara maupun di lahan milik masyarakat. 

Salah satu kendala ekonomi kurang berkembangnya budidaya hutan di lahan milik adalah 

karena tingkat kelayakan budidaya kehutanan sebagai suatu kegiatan ekonomi seringkali 

relatif rendah atau bahkan di bawah ambang kelayakan. Oleh karena itu diperlukan terobosan 

sistem budidaya atau pengelolaan lahan dengan komodti kehutanan yang memiliki 

produktivitas dan tingkat kelayakan ekonomi lebih baik. Salah satu sistem pengelolaan lahan 

dikembangkan dalam menjawan tantangan tersebut adalah sistem Agroforestry.  
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Menurut Sardjono et al., (2003), agroforestry adalah bentuk pemanfaatan lahan terpadu 

(kehutanan, pertanian, dan/atau peternakan) yang ada di berbagai tempat di belahan bumi, 

tidak terkecuali yang dapat dijumpai di negara-negara berkembang wilayah tropis 

sebagaimana di Indonesia. Sedangkan menurut Sundawati & Nurrochmat (2008), 

agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu 

(pepohonan, perdu, bambu, rotan dan lainnya) dengan tanaman tidak berkayu atau dapat pula 

dengan rerumputan (pasture), kadang-kadang ada komponen ternak atau hewan lainnya 

(lebah, ikan) sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara tanaman berkayu 

dengan komponen lainnya. Arifin et al. (2003) menambahkan, agroforestry berarti menanam 

pepohonan di lahan pertanian, dan harus diingat bahwa petani atau masyarakat adalah elemen 

pokoknya (subyek). Dengan demikian kajian agroforestry tidak hanya terfokus pada masalah 

teknik dan biofisik saja tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan budaya yang selalu berubah 

dari waktu ke waktu, sehingga agroforestry merupakan cabang ilmu yang dinamis. 

 

Dalam Sardjono et al. (2003), agroforestry terdiri dari beberapa sub sistem budidaya, ditinjau 

dari komponen utama yang menyusunnya. Komponen penyusun utama agroforestry adalah 

komponen kehutanan, pertanian, dan/atau peternakan. Ditinjau dari komponennya, 

agroforestry dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Agrosilvikultur (Budidaya tanaman kehutanan dengan pertanian) 

Agrosilvikultur adalah sistem agroforestri yang mengkombinasikan komponen kehutanan 

(atau tanaman berkayu/woody plants) dengan komponen pertanian (atau tanaman non-kayu). 

Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (tree crops) dan tanaman non-kayu 

dari jenis tanaman semusim (annual crops). Dalam agrisilvikultur, ditanam pohon serbaguna 

atau pohon dalam rangka fungsi lindung pada lahanlahan pertanian. Seringkali dijumpai 

kedua komponen penyusunnya merupakan tanaman berkayu misalnya dalam pola pohon 

peneduh gamal (Gliricidia sepium) pada perkebunan kakao(Theobroma cacao). Sistem ini 

dapat juga dikategorikan sebagai agrisilvikultur. Pohon gamal (jenis kehutanan) secara 

sengaja ditanam untuk mendukung (pelindung dan konservasi tanah) tanaman utama kakao 

(jenis perkebunan/pertanian). Pohon peneduh juga dapat memiliki nilai ekonomi tambahan. 

Interaksi yang terjadi (dalam hal ini bersifat ketergantungan) dapat dilihat dari produksi kakao 

yang menurun tanpa kehadiran pohon gamal. 

2. Silvopastural (Budidaya tanaman kehutanan dengan peternakan) 

Sistem agroforestry yang meliputi komponen kehutanan (atau tanaman berkayu) dengan 

komponen peternakan atau binatang ternak (pasture) disebut sebagai sistem silvopastura. 

Beberapa contoh silvopastura antara lain: Pohon atau perdu pada padang penggembalaan 

(Trees and shrubs on pastures), atau produksi terpadu antara ternak dan produk kayu 

(integrated production of animals and wood products). Kedua komponen dalam silvopastura 

seringkali tidak dijumpai pada ruang dan waktu yang sama misalnya penanaman rumput 

hijauan ternak di bawah tegakan pinus. 

3. Agrosilvopastural (Budidaya tanaman kehutanan, pertanian dan peternakan) 

Sistem agrosilvopastura adalah pengkombinasian komponen berkayu (kehutanan) dengan 

pertanian (semusim) dan sekaligus peternakan/binatang pada unit manajemen lahan yang 

sama. Tegakan hutan alam bukan merupakan sistem agrosilvopastura, walaupun ketiga 

komponen pendukungnya juga bisa dijumpai dalam ekosistem dimaksud. 

Pengkombinasian dalam agrosilvopastura dilakukan secara terencana untuk 

mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa (khususnya komponen berkayu/kehutanan) 

kepada manusia/masyarakat (to serve people). Tidak tertutup kemungkinan bahwa 

kombinasi dimaksud juga didukung oleh permudaan alam dan satwa liar. Interaksi paling 

sederhana sebagai contoh, adalah peranan tegakan bagi penyediaan pakan satwa liar 

(buah-buahan untuk berbagai jenis burung), dan sebaliknya fungsi satwa liar bagi proses 
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penyerbukan atau regenerasi tegakan, serta sumber protein hewani bagi petani pemilik 

lahan. Jawa maupun di luar Jawa. Contoh praktek agrosilvopastura yang luas diketahui 

adalah berbagai bentuk kebun pekarangan (home-gardens), kebun hutan (forest-gardens), 

ataupun kebun desa (village-forest-gardens)  

 

Belakangan ini berkembang pola baru yang disebut dengan silvofishery (Gambar 10), yaitu 

kombinasi budidaya tanaman kehutanan dengan perikanan. Pola ini biasanya cocok 

dikembangkan di kawasan ekosistem mangrove di daerah pesisir atau lahan basah. Meskipun 

belum berkembang luas, sistem ini memeiliki beberapa variasi teknik budidaya, yaitu pola 

empang palu dan pola komplangan. Pola empang paluh adalah silvofishery dengan 

memelihara aneka spesies ikan budidaya air payau pada paluh (parit) di sekeliling tanaman 

mangrove. Adapun pola komplangan adalah memelihara spesies ikan air payau di kolam yang 

dibuat secara spot patern di antara tanaman mangrove. 

 

 

a. Silvofishery Pola Empang Paluh (Empang Parit) 

 

 
b. Silvofishery Pola Komplangan 

 

Gambar 10. Pola-pola silvofishery di hutan mangrove 

 

Kewirausahaan dan Pemanfaatan Ekonomi Sumberdaya Hutan 
Sebagaimana dijelaskan di atas, manfaat ekonomi sumberdaya hutan tidak sekedar ditentukan 

oleh ketersediaan sumberdaya hayati secara fisik, melainkan oleh sejauh mana sumberdaya 

hayati tersebut (barang atau jasa) mampu dijadikan sebagai bahan yang melalui sentuhan 

manusia menjadi produk (barang atau jasa) yang memiliki niai ekonomi tinggi. Dengan 
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demikian sumberdaya hayati yang ada di hutan bisa menjadi engine of growth atas 

pembangunan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, dibutuhkan aspek soft dari 

masyarakat sekitar hutan berupa jiwa enterpreneurship (kewirausahaan) yang harus dimiliki 

oleh masyarakat sekitar hutan. Dengan jiwa kewirausahaan, masyarakat akan secara kreatif 

bisa mengkonversi potensi-potensi sumber daya hutan baik barang maupun jasa menjadi 

produk yang bisa dijual dan bernilaia ekonomi tinggi. Misalnya adalah pemanfaatan buah-

buahan dan komponen vegetasi hutan lainnya sebagai bahan baku aneka produk olahan 

kuliner, pemanfaatan aneka tanaman obat menjadi produk biofarmasi, pemanfaatan kayu 

hutan sebagai bahan baku industri woodworking, sampai pemanfaatan potensi estetika hutan 

menjadi paket ekowisata yang marketable.  

 

Melalui jiwa kewirausahaan diharapkan hutan akan memberikan kontribusi nyata terhadap 

kesejahteraan masyarakat secara sustainable, sehingga secara naluri masyarakat akan bersikap 

arif dan konservasionis terhadap ekosistem hutan. Konsep inilah sebenarnya yang diinginkan 

dari peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian hutan, yaitu 

peran produktif dan kontributif, bukan sekedar peran-peran moral dan advokasi yang 

cenderung dipaksakan, karena tidak menyentuh akar kebutuhan mereka. 
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Teknik Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Rudi Hartono 

Ketentuan umum penulisan laporan  

1. Laporan  Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) harus dibuat oleh mahasiswa 

peserta  PPEH sebagai salah satu syarat kelulusan  PPEH. 

2. Laporan  PPEH dibuat tiap kelompok yang telah ditentukan dosen pembimbingnya 

3. Laporan  PPEH yang dibuat merupakan laporan kegiatan yang benar-benar dilakukan di 

lapangan. 

4. Bentuk laporan  PPEH adalah hasil laporan kegiatan tiap hari yang ditandatangani oleh 

pembimbing lapangan.  

5. Bentuk laporan  PPEH adalah laporan harian yang ditandatangani oleh dosen 

pembimbing/asisten mahasiswa di lapangan. Isinya meliputi: nama kegiatan, hari dan 

tanggal kegiatan, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, alat dan bahan yang digunakan, metode 

kegiatan, hasil dan pembahasan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, pemecahan 

masalah, kesimpulan, nama mahasiswa  PPEH, nama pembimbing lapangan beserta 

tandatangannya. 

6. Laporan  PPEH dibuat pada  : 

      -  Kertas HVS ukuran A4, 70 g/ m
2
 dengan diketik. 

      -  Margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah 3 cm. 

-  Jenis huruf Times New Roman 12 dengan  spasi 1,5  

-  Laporan dijilid senyawa dengan kertas sampul warna hijau. 

7. Laporan  PPEH dijilid sebanyak 3 (tiga buah), yaitu masing-masing untuk dosen 

pembimbing, Perpustakaan Program Studi Kehutanan dan untuk mahasiswa. 

8. Laporan  PPEH yang dikumpulkan ke panitia  PPEH yaitu bentuk softcopy dalam CD atau 

DVD, yang terdiri atas laporan  PPEH dalam format Microsoft Word, presentasi dalam 

format Microsoft Powerpoint,  dan dokumentasi foto maupun video. 
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Format Laporan  PPEH 
 

 

Sampul 

Lembar Pengesahan 

Ringkasan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Gambar 

Daftar Tabel 

Daftar Lampiran 

I.    Pendahuluan  

   A. Latar Belakang 

   B. Tujuan 

II.   Kondisi Umum Lokasi  PPEH 

III. Laporan Kegiatan Harian (contoh) 

Nama Kegiatan :  Analisis vegetasi 

Hari/tanggal :  Rabu/ 5 Agustus 2016 

Waktu :  08:00 – 17:00 WIB 

Lokasi Kegiatan :  Kawasan Wisata Mangrove Kampung Nipah 

Bahan dan Alat : 

Metode Kegiatan : 

Hasil dan Pembahasan (dilengkapi dengan bukti dokumentasi) 

Permasalahan : 

Pemecahan Masalah : 

Kesimpulan 

Nama Mahasiswa 

Nama dan Tanda Tangan Pembimbing Lapangan 

IV. Kesimpulan dan Saran 

V.   Daftar Pustaka 

Lampiran (termasuk jurnal harian) 
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Format Sampul Laporan  PPEH 
 

LAPORAN PRAKTEK PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN 

DI KAWASAN WISATA MANGROVE KAMPUNG NIPAH,  

KEC. SEI NAGALAWAN, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

(TANGGAL ……………S/D……………..2016) 

 

 

Oleh: 

 

Rimbawan 1   NIM …….. 

Rimbawan 2   NIM  ……. 

Rimbawan 3   NIM …….. 

Rimbawan 4   NIM …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

2016 
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Format Lembar Pengesahan Laporan  PPEH 
 

 

Judul Laporan  :  Laporan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan Di Kawaan Wisata 

Mangrove Kampung Nipah Kec. Sei Nagalawan Kab. Serdang Bedagai ( 

……………S/D……………..2016) 

  

Nama/NIM :     Rimbawan 1   NIM …….. 

Rimbawan 2   NIM  ……. 

Rimbawan 3   NIM …….. 

Rimbawan 4   NIM …….. 

 

 

 

 

 

Disetujui oleh  

Pembimbing 

 

 

 

 

Dr. Rudi Hartono, S.Hut, M.Si 

NIP. 19700409 200312 1001 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Kehutanan 

 

 

 

 

Siti Latifah, S.Hut, M.Si, Ph.D 

NIP. 19710416 200112 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal ujian  PPEH:……………………………………….. 
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Kriteria dan Skala Penilaian  
 

Kriteria Penilaian  

 

1. Nilai Ujian Pembekalan  PPEH  : 10% 

2. Nilai Lapangan (Motivasi, Kerajinan, Kekompakan, Kreativitas, Disiplin): 20 % 

3. Nilai Laporan  PPEH  : 40 % 

4. Nilai Ujian  PPEH   : 30 % 

 

 

Skala Penilaian  

 

A  : ≥ 80 

B+ : 75 – 79.9 

B : 70 – 74.9 

C+ : 65 – 69.9 

C : 60 – 64.9 

D :< 60 

 

 

Kriteria Kelulusan  

 

Mahasiswa dinyatakan lulus kegiatan  PPEH apabila: 

1. Mengikuti seluruh rangakain kegiatan  PPEH dari awal sampai akhir 

2. Tidak melakukan tindakan indisipliner 

3. Mendapatkan nilai akhir  PPEH minimal C 

 

 

 

Sangksi Keterlambatan Laporan & Ujian  PPEH 

 

Laporan dan ujian  PPEH  maksimal 2 bulan setelah tanggal berakhirnya  PPEH 

 Terlambat <1 bulan:  

 Nilai mutu diturunkan 1 tingkat (Misal A menjadi B+) 

 Terlambat 1-2 bulan  

 Nilai mutu diturunkan 2 tingkat (Misal A menjadi B) 

 Terlambat >2 bulan     

 Gagal (tidak lulus) 
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Lampiran 1. Kode Etik Rimbawan Indonesia 

 

Deklarasi Cangkuang  

Landasan Darma Bakti Rimbawan Indonesia 
 

Mukadimah 
Hutan Indonesia merupakan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber 

kekayaan alam yanng serbaguna sebagai sistem penyangga kehidupan dan manifestasi dari 

sifat Maha Pemurah dan Maha Pengasih. 

Hutan dapat mewujudkan diri di dalam berbagai bentuk yang pada hakekatnya selalu 

merupakan pengejawantahan dari lima unsur pokok yang menyebabkan adanya apa yang 

dinamakan hutan itu, ialah bumi, air, udara, sinar matahari dan alam hayati, sebagai kesatuan 

menurut ruang dan waktu. 

Fungsi dan manfaat hutan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki 

keterbatasan daya dukung tidak dibatasi oleh keadaan hutan itu sendiri, melainkan semata-

mata oleh keterbatasan kemampuan manusia dalam memanfaatkannya untuk mensejahterakan 

manusia lahir dan bathin. 

Pengelolaan hutan pada hakekatnya merupakan aktivitas yang mendudukkan hutan sebagai 

ekosistem untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kebehagiaan manusia lahir dan bathin 

dengan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaatnya. Pelaksanaan pengelolaan 

tersebut sebagai pengejawantahan dari rasa syukur Rimbawan kepada Tuhan Yang Maha 

Pengasih yang dilakukan dengan berazaskan kerakyatan, keadilan, partisipatif, demokratis, 

keterbukaan, keterpaduan, kejujuran dan bertanggunggugat. 

Rimbawan dalam menunaikan tugas mengurus hutan dan kehutanan wajib menyikapinya 

sebagai amanah untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari. 

Menyadari bahwa kondisi hutan telah menurun baik kualitas dan kuantitasnya, menuntut 

tanggung jawab, upaya dan kerja keras Rimbawan untuk memulihkannya. 

 

Kode Etik Rimbawan Indonesia 
Rimbawan adalah seseorang yang mempunyai pendidikan kehutanan dan atau pengalaman di 

bidang kehutanan dan terikat oleh norma-norma sebagai berikut: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Menempatkan hutan alam sebagai bagian dari upaya mewujudkan martabat dan 

integritas bangsa di tengah bangsa-bangsa lain sepanjang jaman. 

3. Menghargai dan melindungi nilai-nilai kemajemukan sumberdaya hutan dan sosial 

budaya setempat. 

4. Bersikap obyektif dalam melaksanakan segenap aspek kelestarian fungsi ekonomi, 

ekologi dan sosial hutan secara seimbang dimanapun dan kapanpun bekerja dan 

berdarma bakti. 

5. Menguasai, meningkatkan, mengembangkan, mengamalkan ilmu dan teknologi 

berwawasan lingkungan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hutan dan 

kehutanan. 

6. Menjadi pelopor dalam setiap upaya pendidikan dan penyelematan lingkungan 

dimanapun dan kapanpun rimbawan berada. 
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7. Berprilaku jujur, bersahaja, terbuka, komunikatif, bertanggung gugat, demokratis, adil, 

ikhlas dan mampu bekerjasama dengan semua pihak sebagai upaya dalam mengemban 

profesinya. 

8. Bersikap tegar, teguh dan konsisten dalam melaksanakan segenap bidang gerak yang 

diembannya, serta memiliki kepekaan, proaktif, tanggap, dinamis dan adaptif terhadap 

perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhinya baik di tingkat lokal, nasional, 

regional, dan global. 

9. Mendahulukan kepentingan tugas rimbawan dan kepentingan umum (publik interest) 

saat ini dan generasi yang akan datang, di atas kepentingan-kepentingan lain. 

10. Menjunjung tinggi dan memelihara jiwa korsa rimbawan. 

  

Cangkuang - Sukabumi, 4 Nopember 1999       

 

Sumber: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INTAG/deklarasi_cangkuang.htm 
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Lampiran 2.  Tanggal-tanggal Penting PPEH 2016 

 

No Tanggal Kegiatan 

1   Maret 2016 Sosialisasi pertama PPEH 

2  April  2016 Sosialisasi Kedua PPEH 

3 1-12 Mei 2016 Pengambilan Formulir dan Pembayaran Cicilan 

Pertama 

4 14 Mei 2016 Kuliah Pembekalan PPEH I 

5 21 Mei 2016 Kuliah Pembekalan PPEH II 

6 25 Mei 2016 Ujian Pembekalan PPEH 

7 1-10 Agustus 2016 Pelaksanaan PPEH 

8 10-24 Agustus 2016 Penyusunan Laporan PPEH 

9 24 Agustus 2016 Batas Akhir Penyerahan Draft Laporan PPEH ke 

Pembimbing 

10 24 Agustus – 24 September 

2016 

Ujian PPEH 

11 31 Agustus -  7 Oktober 2016 Pengumpulan Laporan PPEH 

12 21 Oktober 2016 Pengumuman Nilai PPEH 
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Lampiran 3.  Jadwal Pelaksanaan PPEH 2016 

 

Hari Tanggal Kegiatan 

Senin 01 Agustus 2016 berangkat menuju Lokasi 

Selasa 02 Agustus 2016 Praktek Analisis Vegetasi 

Rabu 03 Agustus 2016 Praktek Analisis Vegetasi 

Kamis 04 Agustus 2016 Praktek Inventarisasi Satwa Liar 

Jum’at 05 Agustus 2016 Praktek Sosial Ekonomi Kehutanan 

Sabtu 06 Agustus 2016 Praktek Inventarisasi Satwa Liar 

Minggu 07 Agustus 2016 Praktek Sosial Ekonomi Kehutanan 

Senin 08 Agustus 2016 Praktek Hasil Hutan Non Kayu 

Selasa 09 Agustus 2016 Praktek Hasil Hutan Non Kayu 

Rabu 10 Agustus 2016 Kembali pulang ke Medan 
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Lampiran 4.  Format Laporan Harian PPEH 2016 

 

LAPORAN HARIAN KEGIATAN PPEH 

PROGRAM STUDI KEHUTANAN – FAKULTAS KEHUTANAN 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

Nama Kegiatan :  

Hari/Tanggal :  

Waktu :  

Lokasi Kegiatan :  

Alat :  

Bahan :  

Metode Kegiatan :  

Hasil dan Pembahasan :  

Permasalahan :  

Pemecahan Masalah :  

Kesimpulan :  

Nama Mahasiswa :  

Nama dan Tanda tangan 

Pembimbing Lapangan 

:  
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Lampiran 5.  Tata Tertib Ujian PPEH 2016 

 

1.  Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian PPEH adalah yang memenuhi persyaratan : 

a) Mengikuti semua rangkaian kegiatan PPEH 2016 dari awal sampai akhir 

b) Mengumpulkan laporan PPEH 2016 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

c) Laporan PPEH 2016 sesuai dengan format yang telah disampaikan 

d) Laporan PPEH 2016 merupakan hasil karya mahaiswa sendiri bukan plagiat 

e) Mahasiswa yang bersangkutan tidak terkena sanksi indisipliner 

2. Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu kriteria pada point 1 tidak berhak 

mengikuti ujian PPEH 

3. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan ujian PPEH akan diumumkan berikut nama 

dosen pengujinya 

4. Apabila sampai batas waktu ujian mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian tanpa alasan 

yang jelas maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak lulus 

5. Dosen penguji berhak menentukan waktu ujian sesuai dengan alokasi waktu yang 

diberikan oleh panitia 

6. Dosen penguji dapat memberikan ujian tertulis dan atau lisan 

7. Nilai yang diberikan dosen penguji bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

oleh siapapun. 
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Lampiran 6.  Jadwal Kuliah Pembekalan PPEH 2016 

 

Hari/Tanggal Waktu Materi Pembekalan 

Sabtu/ 14 Mei 2016 08.00 - 09.00 Pengantar PPEH 2016 

09.00 - 10.00 Gambaran Umum Lokasi PPEH 2016 

10.00 - 11.00 Manajemen Perjalanan & Teknik Bertahan Hidup 

11.00 - 12.00 Etika Rimbawan & P3K 

12.00 - 13.00 Analisis Vegetasi 

Sabtu/ 21 Mei 2016 08.00 - 09.00 Inventarisasi dan Pengamatan Satwa Liar 

09.00 - 10.00 Inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu 

10.00 - 11.00 Pendidikan, Interpretasi Lingkungan & Ekowisata 

11.00 - 12.00 Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan 

12.00 - 13.00 Teknik Penyusunan & Penyajian Laporan PPEH 
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Lampiran 7.  Susunan Panitia PPEH 2016 

 

Penanggung Jawab   : 1. Siti Latifah, S.Hut, M.Si, Ph.D 

          2. Luthfi Hakim, S.Hut, M.Si 

Ketua     : Dr. Bejo Slamet, S.Hut, M.Si 

Sekretaris    : Dr. Nurdin Sulistiyono, S.Hut, M.Si 

Bendahara    : Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut, M.Si 

PJ Pembekalan dan Ujian   : Dr. Samsuri, S.Hut, MSi 

PJ Buku Panduan    : Onrizal, S.Hut, M.Si, Ph.D 

PJ Laporan dan Nilai    : Dr. Rudi Hartono, S.Hut, M.Si 

PJ Survey    : Yunus Affifudin, S.Hut, MSi 

PJ Seleksi Asisten   : Dr Apri Heri Siswanto, S.Hut, MSi  

PJ Pengabdian pada Masyarakat : Mohammad Basyuni,S.Hut, M.Si, Ph.D 

Kesekretariatan   : 1. Tri Yanti Yeni 

       2. Sri Yanti 

       3. Roby 

       4. Muhammad Teguh  
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 
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CATATAN 

 
 

 

 


	0.1 cover dalam.pdf
	1.0 Kata Pengantar.pdf
	1.1 Daftar Isi.pdf
	Bab 1.pdf
	Bab 2.pdf
	Bab 3.pdf
	Bab 4.pdf
	Bab 5.pdf
	Bab 6.pdf
	Bab 7.pdf
	Bab 8.pdf
	Bab 9.pdf
	Bab 10.pdf
	Lampiran.pdf

