
Latar Belakang: Gunung Sasak dan 
Keanekaragaman Hayatinya

Gunung Sasak yang berlokasi di Kabupaten 
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat 
di Indonesia, dulu merupakan gunung dengan 

hutan lindung yang sangat hijau, biosfer yang kompleks 
dan beraneka ragam. Pohon-pohon yang berasal 
dari hutan tersebut berfungsi sebagai penampung air 
hujan dan menjaga mata air yang menyediakan air 
bersih untuk masyarakat setempat serta irigasi untuk 
sawah mereka. 

Namun ini semua berubah ketika krisis ekonomi 
menerpa Indonesia di Era Reformasi, di penghujung 
tahun 1990-an. Krisis ini berdampak ke seluruh daerah, 
termasuk orang-orang yang hidup di pedesaan di 
kaki Gunung Sasak. Harga-harga komoditas dasar 
yang melonjak dan beban kemiskinan yang kian berat 
mendorong masyarakat yang tinggal di sekitar gunung 
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Mendukung Strategi Indonesia untuk Mengatasi
Dampak Sosial Perubahan Iklim

mengeksploitasi hutan demi bertahan hidup yang 
membawa konsekuensi negatif pada lingkungan hidup, 
dan terutama – bagi masyarakat itu sendiri. 

Kendati hutan dan ekosistemnya memiliki nilai yang 
luar biasa besar sebagai sumber makanan, air, energi, 
dan ketahanan terhadap bencana alam, namun hutan 
masih dipandang sebagai lahan yang tidak produktif 
yang dapat dibuka untuk kepentingan pertanian demi 
memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. 
Kayu-kayu hutan ditebang dan dijual sebagai bahan 
untuk membangun rumah. Hutan alam mulai dikonversi 
untuk dimanfaatkan dalam fungsi lain, seperti tempat 
menanam tanaman tahunan yang bisa dipanen dengan 
jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan 
kayu atau pohon-pohon hutan yang lebih besar. 

Meski demikian, perubahan fungsi hutan tidak 
menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi; faktanya, 
justru memperbesar masalah. Pada awal musim 

Pengembangan kapasitas melalui pelatihan dalam 
kelas dan luar kelas telah meningkatkan pengetahuan 
para peternak lebah dan petani hutan. Udin, Ketua 
Kelompok Madu Sari berkata bahwa acara kunjungan 
belajar ke peternakan lebah lain yang difasilitasi oleh 
Universitas Mataram telah memotivasi dia dan rekan-
rekannya untuk beternak jenis lebah lain (Trigona), 
yang dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Selain 
itu, pengembangan kapasitas telah diberikan kepada 
kelompok ini, khususnya dalam bidang manajemen 
organisasi dan administrasi bisnis telah menghasilkan 
kesamaaan visi dan misi, serta rencana usaha yang 
berguna sebagai pemandu dalam mewujudkan 
harapan mereka.

Langkah Menuju Keberlanjutan
Community Learning and Activity Center

Sebagai upaya melembagakan inisiatif ini, Universitas 
Mataram akan memanfaatkan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) – wajib untuk mahasiswa – untuk menjalankan 
Community Learning and Activity Center. Dengan 
mengirim para mahasiswa khususnya dari area 
tematis kehutanan, juga mahasiswa fakultas pertanian 
dan fakultas teknologi pangan dan agro-industri, 
pendampingan bagi para petani lebah dan petani 
hutan dapat terus berlanjut. Universitas Mataram 
juga berencana mendirikan Community Learning and 
Activity Center di tempat lain. 

Rencana Pemasaran

Kelompok Madu Sari berencana mendiversifikasi 
produk menjadi dua jenis madu (Avicenna dan Trigona). 
Mereka juga akan mengembangkan kemasan produk. 
Pada saat ini madu dijual hanya dalam kemasan botol. 
Dalam waktu dekat, madu juga akan dijual dalam 
sachet kecil dengan harga lebih murah sehingga 
terjangkau, khususnya untuk keluarga tidak mampu. 

Pengembangan Kapasitas

Universitas Mataram akan melanjutkan pendampingan 
Kelompok Madu Sari untuk memperkuat kapasitas 
mereka, khususnya beternak lebah Trigona, 
termasuk penanaman bunga matahari untuk menarik 
Lebah Trigona hinggap di area mereka, serta 
mengimplementasikan rencana pemasaran untuk 
mendiversifikasi produk dan harga.
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kemarau, kekurangan air bersih untuk konsumsi warga 
dan irigasi sawah amat dirasakan penduduk setempat. 
Sumur-sumur di rumah mereka mulai mengering akibat 
berkurangnya pohon-pohon yang menaungi mata air 
dari matahari. Musim hujan membawa risiko-risiko 
yang berbeda, diantaranya longsor dan banjir bandang. 
Masyarakat Gunung Sasak sudah pernah menghadapi 
longsor dan banjir dan tahu bahaya besar dapat terjadi, 
yang mampu merusak tanaman, ternak dan rumah 
mereka, bahkan nyawa mereka. 

Intervensi: Desain Ilmu Pengetahuan 
Berkelanjutan 
Tantangan hidup yang kian berat dan sejumlah bencana 
yang pernah melanda mereka dianggap sebagai 
panggilan yang mengingatkan masyarakat untuk 
menyadari pentingnya konservasi hutan. Kelompok 
Madu Sari, sebuah perkumpulan peternak lebah lokal, 
contohnya, menyadari bahwa semakin sedikit lebah 
yang menghampiri area mereka karena berkurangnya 
tanaman untuk diambil sarinya. Dimotivasi oleh 
kesadaran diri dan kesadaran tinggi terhadap masalah 
yang timbul, masyarakat setempat memulai reforestasi 
lahan kritis di gunung tersebut. 

Universitas Mataram, dalam kerangka kerja proyek 
UNESCO untuk mempromosikan penerapan ilmu 
pengetahuan berkelanjutan, merancang sebuah 
proyek untuk membantu peternak lebah dan petani 
hutan lokal untuk memperkuat inisiatif reforestasi 
mereka. Para peternak lebah dan kelompok petani 
hutan yang tinggal di kaki Gunung Sasak di Desa 
Tempos terpilih sebagai kelompok target utama karena 

komitmen mereka yang tinggi terhadap rehabilitasi 
dan konservasi hutan. 

Dukungan dari UNESCO dengan dana hibah dari 
Pemerintah Indonesia memungkinkan Universitas 
Mataram untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
setempat melalui pendekatan pembelajaran di dalam 
dan di luar kelas untuk memahami dan mempraktikkan 
ilmu pengetahuan berkelanjutan, disamping untuk 
memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam 
merancang kebijakan dan program yang mendukung 
aksi masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan hutan, 
dengan dua sasaran, yakni memperbaiki lingkungan 
alam sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat setempat.

Bidang utama dari kegiatan pengembangan kapasitas: 

1. Manajemen Hutan Kemasyarakatan: menye-
diakan informasi mengenai prinsip-prinsip 
konservasi hutan, khususnya untuk mengelola 
area hutan kemasyarakatan yang diberikan secara 
cuma-cuma oleh pemerintah. Dari kegiatan in-
class, petani lokal telah mendapatkan pengetahuan 
baru mengenai bagaimana mengalokasikan lahan 
untuk berbagai jenis pohon yang dikombinasikan 
dengan berbagai jenis tanaman. Mereka 
juga mendapatkan pelatihan langsung untuk 
pembudidayaan pohon hutan dan tanaman 
untuk meningkatkan pendapatan, bertanam di 
area campuran, pengelolaan pembibitan, dan 
pembudidayaan bibit produk hutan non-kayu. 
Komponen-komponen ini akan mendukung mata 
pencaharian bagi petani lebah dan petani hutan 
sembari menerapkan konservasi hutan. 

2. Pemberdayaan komunitas ditujukan untuk 
memperkuat organisasi-organisasi para petani 
lebah dan petani hutan setempat. Universitas 
Mataram melakukan pendampingan teknis 
untuk membangun visi, misi serta rencana usaha 
yang akan menjadi peta untuk pengembangan 
kedua organisasi tersebut. 

3. Pendirian Koperasi: dalam rangka membekali 
para peternak lebah dan petani hutan 
dengan pengetahuan dan keterampilan untuk 
mengembangkan organisasi mereka menjadi 
badan koperasi. Tujuan dari inisiatif ini untuk 
mentransformasi organisasi mereka menjadi 
koperasi petani sebagaimana yang mereka 
harapkan. 

Mencari Solusi: Para Pemangku 
Kepentingan dan Peran-peran Mereka 

Universitas

Universitas Mataram memfasilitasi kerjasama jejaring 
antara masyarakat, pemerintah daerah dan sektor swasta 
melalui pertemuan-pertemuan pemangku kepentingan 

untuk perencanaan dan implementasi proyek, juga 
mobilisasi sumber daya. Universitas Mataram telah 
mendirikan Pusat Pembelajaran dan Aktivitas Komunitas 
[Community Learning and Activity Center atau CLAC] 
di Desa Tempos di mana para petani lebah dan hutan 
dalam proyek ini berlokasi. Mahasiswa dari universitas 
ini mengunjungi CLAC setidaknya dua hari sekali untuk 
melakukan pendampingan bagi para peternak lebah dan 
petani hutan. Universitas juga menyediakan bibit untuk 
masyarakat lokal. 

Pemerintah

Pemerintah daerah dan nasional, mulai dari Kepala Desa 
sampai dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup memiliki peranan penting untuk memberikan Izin 
Usaha Pengelolaan – Hutan Kemayarakatan (IUP-HKm) 
pada masyarakat sekitar di Gunung Sasak. Kebijakan ini 
memberikan solusi bagi petani lokal untuk memanfaatkan 
hutan lindung dengan cara yang berkelanjutan. Dinas 
Kehutanan Provinsi dan Kabupaten memiliki peran aktif 
dari awal proyek, termasuk 
merekomendasi Desa 
Tempos di kaki Gunung 
Sasak sebagai lokasi proyek 
agar terjadi pemerataan 
distribusi anggaran dari 
inisiatif bantuan internasional 
di kawasan yang lebih 
luas. Selain itu, dinas-dinas 
pemerintah daerah juga 
memberikan bibit dan stup 
lebah untuk peternak lebah 
dan petani hutan. 

Komunitas Lokal 

Perempuan dan laki-laki di 
masyarakat sekitar telah 
memetik pengetahuan baru 
mengenai konservasi hutan 
dan mulai menerapkan 
pengetahuan ini. Mereka 
juga menyumbangkan waktu dan tenaga mereka 
untuk menanam kembali pohon-pohon dalam upaya 
reforestasi. Kesediaan mereka untuk mengubah 
cara lama ke cara baru dalam mengelola hutan, 
dan menjalankan peran aktif dalam reforestasi telah 
menciptakan hasil positif bagi hutan dan ekosistemnya. 
Komunitas lokal secara aktif terlibat dalam kegiatan 
musyawarah dengan pemerintah, universitas, dan 
para pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan 
aspirasi mereka. 

Sektor Swasta 

Forum CSR Kesos NTB berkontribusi dalam inisiatif 
ini dengan cara menghubungkan para petani dengan 
jaringan usaha. Jejaring kerjasama ini membuka 
cara-cara baru dalam hal pemasaran produk, dan 
memfasilitasi transfer pengetahuan serta teknologi. 
Sebuah perusahaan bernama Eco Leaf Indonesia, 
sebagai contoh, membagikan hasil temuan Unit 

Penelitian dan Pengembangan mereka bahwa limbah 
kulit kemiri (Aleurites moluccanus) dapat digunakan 
sebagai sumber energi alternatif, yang cukup banyak 
permintaannya. Eco Leaf Indonesia telah menyampaikan 
minat untuk membeli limbah kulit kemiri dari petani 
lokal, serta mentransfer pengetahuan dan teknologi 
mereka untuk memproses limbah ini menjadi batu bara, 
sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat lokal. 

Dampak
Demi menerapkan pemanfaatan berbagai produk non-
kayu secara berkelanjutan dari hutan lindung, masyarakat 
lokal telah mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan – Hutan 
Kemayarakatan (IUP-HKm). Universitas Mataram dan 
mitra lokal lainnya mendukung pemberian izin sebagai 
solusi dan membantu proses tersebut. Pada 2016, izin 
diberikan dengan masa berlaku 35 tahun, dengan syarat 

evaluasi akan dilakukan setiap 
5 tahun sekali. Izin ini manjadi 
panduan mengenai hak dan 
kewajiban petani lokal dalam 
pengelolaan hutan secara 
berkelanjutan. Saat ini petani 
hutan merasa lega karena 
mereka bisa menggunakan 
hutan secara legal, selama 
mereka mengikuti peraturan 
yang ada. 

Inisiatif reforestasi mulai 
menunjukkan hasil. Di awal 
proyek, hanya ada dua 
dari enam mata air yang 
mengandung air. Setelah 
penanaman pohon-pohon 
baru, satu dari empat mata 
air yang kering telah pulih 
kembali. Para petani juga 
menanam pohon-pohon 

kemiri. Setelah panen, mereka dapat menjual kemiri yang 
telah dikupas dan kulit kemiri bisa dimanfaaatkan sebagai 
energi alternatif sebagai peningkatan penghasilan. 

Firmansyah, Staff Bagian Rehabilitasi Lahan dari 
Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
mengapresiasi kolaborasi antara UNESCO dan 
Universitas Mataram untuk membantu komunitas di 
Desa Tempos. “Pemerintah daerah, seperti halnya 
pihak-pihak lain, memiliki keterbatasan. Bagi kami 
di pemerintah daerah, keterbatasannya adalah 
jumlah sumber daya manusia. Tidak mungkin bagi 
kami untuk menjangkau seluruh warga setiap saat, 
dan menangani isu-isu serta memberikan solusi. 
Oleh karenanya kami harus bekerjasama dengan 
universitas-universitas, LSM dan organisasi-organisasi 
lain. Adanya Universitas Mataram yang memberi 
pendampingan langsung pada masyarakat sekitar 
sungguh bermakna bagi kami.”

    Pemerintah daerah, seperti halnya pihak-
pihak lain, memiliki keterbatasan. Bagi kami di 
pemerintah daerah, keterbatasannya adalah 

jumlah sumber daya manusia. Tidak mungkin bagi 
kami untuk menjangkau seluruh warga setiap saat, 
dan menangani isu-isu serta memberikan solusi. 
Oleh karenanya kami harus bekerjasama dengan 

universitas-universitas, LSM dan organisasi-
organisasi lain.   

Firmansyah, Staff Bagian 
Rehabilitasi Lahan, Dinas 
Kehutanan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat


