
Rendahnya minat masyarakat untuk menanam 
cempaka setidaknya disebabkan oleh lima 
kondisi yaitu: tidak tersedianya bibit cempaka 
baik dari segi jumlah maupun kualitas, kendala 
dalam pemasaran hasil kayu karena tidak 
didukung oleh regulasi, masih rendahnya 
pengetahuan masyarakat tentang teknik 
budidaya cempaka, kelompok tani yang tidak 
optimal, serta kendala dalam hal modal (dana, 
peralatan, dan lahan). 

Kelangkaan benih cempaka wasian salah 
satunya disebabkan oleh semakin langkanya 
pohon induk cempaka wasian di Minahasa 
sehingga diperlukan kegiatan survei potensi dan 
sertifikasi guna mendukung kualitas benih yang 
dihasilkan. Keterbatasan masyarakat dalam 
mengakses bibit gratis melalui persemian 
BPDASHL Tondano kiranya dapat diatasi 
melalui pemberian insentif maupun program 

kebun bibit di tingkat kelurahan/desa termasuk 
pelatihan teknik budidaya cempaka mulai dari 
pembibitan hingga penanaman. 

Regulasi tentang legalitas kayu cempaka sebagai 
kayu budidaya perlu diupayakan guna 
mendorong peningkatan produktivitas 
pemasaran kayu cempaka oleh Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara melalui 
skema klasterisasi berdasarkan pada potensi 
tegakan cempaka yang ada di hutan rakyat. 
Kelompok tani yang tidak optimal dapat 
ditumbuhkan semangat kebersamaannya 
melalui budaya “mapalus” oleh tokoh 
masyarakat dan tokoh agama, serta pemberian 
insentif bagi masyarakat yang memiliki minat, 
namun tidak tercukupi dari sisi modal (dana 
dan peralatan), serta optimalisasi program 
Hutan Rakyat sebagai solusi.
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Pernyataan Masalah (Statement 
of the issue/ problem)

Masyarakat Sulawesi Utara khususnya etnis 
Minahasa memiliki salah satu spesies pohon 
primadona yang dikenal dengan nama lokal 
cempaka wasian (Magnolia tsiampacca dan 
Magnolia sulawesiana). Sejak abad 17 hingga 
sekarang, kayu cempaka wasian telah digunakan 
sebagai bahan baku utama rumah panggung 
atau rumah kayu Minahasa yang dikenal dengan 
nama “wale wangko” atau rumah panjang 
(Rumagit, 1997). Masyarakat Minahasa 
mengakui ada kebanggaan tersendiri ketika 
memiliki rumah panggung berbahan dasar kayu 
cempaka wasian. Selain kayunya yang berbau 
harum dan berkesan mewah, rumah panggung 
menggunakan kayu cempaka wasian teruji kuat 
dan tahan gempa (Kinho dan Mafudz, 2011). 
Kebutuhan akan kayu cempaka wasian semakin 
meningkat seiring dengan tingginya permintaan 
pasar akan produksi rumah panggung Minahasa, 
baik dari dalam dan luar negeri. Tercatat sudah 
lebih dari 30 negara yang menjadi tujuan 
ekspor, tersebar di Afrika, Asia dan Eropa 
(Makawekas dkk, 2019). 

Keunggulan lain rumah panggung Minahasa 
adalah dari sisi ekonomi harganya relatif lebih 
murah (tergantung dari model, ukuran, dan 
bahan bakunya), modelnya yang indah dan unik 
serta dapat disesuaikan dengan pesanan 
konsumen, serta konstruksi rumah 
menggunakan sistem bongkar pasang (knock 
down) sehingga sangat fleksibel dan 
memungkinkan dipasang di tempat yang 
diinginkan.

Tingginya permintaan pasar akan rumah 
panggung Minahasa tidak diimbangi dengan 
ketersediaan bahan baku, mengakibatkan 
industri rumah panggung Minahasa saat ini 
banyak menggunakan kayu substitusi untuk 
menggantikan kayu cempaka wasian terutama 
di sentra-sentra produksi rumah panggung 
(Rumagit 1997; Sasmuko, 2010). Volume ekspor 
rumah panggung Minahasa pada tahun 2006 
tercatat sebesar 15,8 ton mengalami kenaikan 
di 2007 sebesar 39,6 ton dan nilai tersebut 

jauh mengalami penurunan dibandingkan pada 
tahun 2002 yang mencapai nilai ekspor 214 ton 
(Sasmuko, 2010).

Menurut para pengrajin, penggunaan kayu 
cempaka wasian saat ini diperkirakan hanya 
sekitar 10% dari keseluruhan bahan baku kayu 
rumah panggung yang digunakan. Kayu cempaka 
wasian biasanya digunakan jika ada permintaan 
khusus dari konsumen itupun dengan harga 
yang lebih mahal dibandingkan dari bahan kayu 
lain. Harga kayu cempaka wasian di 2019 

3mencapai Rp2,5 juta per m  untuk jenis 
cempaka wasian umur 30 tahun ke atas, 
sedangkan jenis kayu pengganti seperti kayu 

3  
nyatoh sebesar Rp2 juta per m dan kayu ,

3 
meranti merah Rp1,8 juta per m (Mawekas 
dkk, 2019).

Sulawesi Utara memiliki potensi yang sangat 
besar dalam pengembangan kayu cempaka 
wasian. Selain tersedianya lahan, kesesuaian 
iklim untuk pertumbuhan, juga tersedianya 
sumber-sumber benih dengan kategori 
teridentifikasi. Hasil analisis kelayakan usaha 
untuk tegakan cempaka di hutan rakyat pada 
umur 16 tahun yang memiliki volume 550 

3m /tahun menunjukkan potensi hutan tanaman 
cempaka layak untuk dikembangkan dan 
diusahakan baik dalam bentuk tegakan 
campuran maupun tegakan murni (Kinho dan 
Mahfudz, 2011), namun masyarakat kurang 
berminat untuk menanam cempaka wasian dan 
cenderung memilih menanam jenis pohon lain 
atau tanaman pertanian. Oleh karena itu,  perlu 
dicari penyebab rendahnya minat masyarakat 
untuk menanam cempaka dan solusi apa yang 
mampu membangkitkan minat masyarakat di 
Sulawesi Utara untuk kembali menanam 
cempaka wasian yang sudah menjadi kebanggan 
daerah ini secara turun temurun. 

Salah satu dukungan pemerintah daerah 
terhadap konservasi cempaka wasian di 
Minahasa adalah melalui peraturan adat yang 
mengatur setiap pasangan yang akan menikah 
diwajibkan menanam pohon cempaka di 
kebunnya masing-masing. Cempaka wasian juga 
dijadikan salah satu ikon budaya untuk 
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kelestarian alam dan lingkungan di Minahasa 
namun sayangnya kebijakan ini tidak tertuang 
dalam bentuk peraturan tertulis. 

Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2009 
mewajibkan setiap industri kayu Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) memasok kayu 
produksinya sebesar 5% untuk pemenuhan 
kebutuhan lokal. Permasalahan saat ini adalah 
tiga industri HPH yang ada di Sulawesi Utara 
sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tegakan 
cempaka rakyat menjadi andalan bagi 
keberlangsungan industri rumah panggung. 
Kebijakan pembangunan Hutan Rakyat (HR) di 
Sulawesi Utara yang bertujuan mengembangkan 
hutan tanaman di hutan milik dan rehabilitasi 
lahan-lahan yang tidak produktif guna 
meningkatkan produktivitas lahan dimana 
cempaka juga dijadikan salah satu jenis pohon 
yang disarankan untuk ditanam, namun hasilnya 
masih kurang optimal. 

Tingginya permintaan kayu cempaka wasian dan 
kebijakan pemerintah yang sudah ada tidak 
serta merta mampu menggugah keinginan 
masyarakat untuk mengembangkan cempaka 
wasian. Lemahnya antusiasme masyarakat 
dalam menanam cempaka wasian tentunya 
disebabkan oleh berbagai tantangan baik yang 

berasal dari diri sendiri (faktor internal) 
maupun faktor luar (eksternal). Permintaan 
kayu cempaka wasian sangat tinggi untuk 
pemenuhan kebutuhan produksi rumah 
panggung Minahasa, namun bahan bakunya 
sangat terbatas. Kebijakan pemerintah pusat 
belum optimal sedangkan kebijakan pemerintah 
daerah yang mendukung khusus pada jenis 
cempaka wasian di Provinsi Sulawesi Utara 
sudah ada, namun belum tertuang dalam 
kebijakan tertulis. Masyarakat/petani 
membutuhkan dorongan dan dukungan dari 
pemerintah dan stakeholders dalam rangka 
mendukung pengembangan kayu cempaka 
wasian di Sulawesi Utara.

Temuan Kunci (Key findings)

Stakeholders mapping diperlukan untuk 
memberikan gambaran secara jelas, siapa saja 
aktor yang terlibat  dalam budidaya cempaka di 
Sulawesi Utara. Stakeholders mapping juga bisa 
digunakan untuk mengidentifikasi siapa aktor 
yang mempunyai pengaruh besar dan seberapa 
jauh kepentingan aktor tersebut dalam 
budidaya cempaka. 

Gambar 1.  Analisis stakeholders
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High influence - low interest

Ÿ Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Ÿ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Utara
Ÿ Private sektor (di luar industri kayu)
Ÿ Tokoh masyarakat/adat/agama

Low influence - low interest

Ÿ Petani (di luar petani cempaka)

High influence - high interest

Ÿ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara
Ÿ BPDAS HL Tondano
Ÿ BPHP Wilayah XII Palu
Ÿ ITTO
Ÿ BPPHLHK

Low influence - high interest

Ÿ BP2LHK Manado
Ÿ BP2LHK Makassar
Ÿ Balai Diklat Kehutanan
Ÿ Universitas/akademisi
Ÿ Pengrajin rumah 

panggung dan meubel

Ÿ Pengada bibit/benih
Ÿ LSM
Ÿ Penyuluh ASN
Ÿ PKSM
Ÿ Petani cempaka

Temuan Kunci 
(Key findings)
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1. High influence – Low interest, terdiri atas 
dinas/lembaga pada pemerintah provinsi 
(kecuali Dinas Kehutanan Provinsi) dan 
dinas/lembaga pada pemerintah 
kabupaten/kota yang memiliki pengaruh 
besar dalam mengatur kebijakan/regulasi 
daerah namun belum menyentuh pada 
regulasi cempaka sebagai kayu budidaya dan 
ikon kelestarian alam dan lingkungan di 
Sulawesi Utara. Private sektor memiliki 
peran besar dalam proses pendanaan dan 
insentif bagi para petani cempaka namun 
perlu ada dorongan dari pemerintah daerah. 
Termasuk tokoh adat yang memiliki 
pengaruh tinggi terhadap kehidupan sosial 
dan budaya masyarakat namun hanya 
sebagian saja yang memiliki interest tinggi 
terhadap cempaka.

2. High influence – High interest, Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara yang 
memiliki kewenangan sektor kehutanan di 
daerah, Balai Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) 
Tondano, Balai Pengelolaan Hutan Produksi 
(BPHP) Wilayah XII Palu, dan Balai 
Pegamanan dan Penengakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(BPPHLHK) sebagai UPT KLHK dan 
pelaksana program serta kebijakan dari 
pemerintah pusat, International Tropical 
Timber Organization (ITTO) berperan 
penting dalam pendanaan upaya konservasi 
cempaka yang bertujuan pelibatan 
masyarakat dan mendorong pembangunan 
hutan rakyat di Sulawesi Utara.

3. Low influence – High interest, lembaga 
penelitian (Balai Penelitian dan 
Pengembangan Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (BP2LHK) Manado dan BP2LHK 
Makassar), Balai Diklat Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, para penyuluh, 
akademisi/universitas, Lembaga Swadaya 
Masyarakat,  dan Penyuluh Kehutanan 
Swadaya Masyarakat (PKSM) sebagai 

penyedia IPTEK dan bahan atau media 
penyuluhan/pembelajaran. Termasuk 
pengrajin rumah panggung, pihak pengadaan 
benih/bibit, dan petani cempaka  yang 
memiliki interest tinggi terhadap cempaka. 

4. Low influence – Low interest, menempatkan 
petani di luar petani cempaka yang memiliki 
minat rendah dalam menanam dan 
melakukan konservasi cempaka, serta illegal 
logger yang memperoleh kayu dari hutan 
konservasi dan hutan lindung dengan tujuan 
untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. 

Keberadaan pohon induk cempaka wasian telah 
teridentifikasi di enam lokasi yaitu Toulumuten 
(Tondano, Minahasa), Yayasan Masarang (Kota 
Tomohon), Raruman (Tareran, Minahasa 
Selatan), Lesung (Tombatu, Minahasa Utara), 
Tondok (Tana Toraja, Sulawesi Selatan), dan 
Lempe (Tana Toraja, Sulawesi Selatan) (Thomas, 
2016). Keberadaan pohon induk tersebut bisa 
dimanfaatkan sebagai sumber benih.

Teknik budidaya cempaka (pemilihan pohon 
induk cempaka yang berkualitas, pemanenan 
buah, ekstraksi buah, teknik penyimpanan buah) 
telah dilakukan penelitiannya oleh lembaga-
lembaga penelitian termasuk BP2LHK Manado, 
BP2LHK Makassar,  dan akademisi/universitas.

Untuk menggali tantangan yang menjadi 
penyebab rendahnya minat masyarakat 
menanam kayu cempaka, tim peneliti telah 
melakukan  Forum Group Discussion (FGD) 
dengan masyarakat di 21 Desa dengan 319 
responden di Minahasa, Minahasa Utara, dan 
Minahasa Selatan yang menjadi sentra hutan 
rakyat cempaka. 

Dengan menggunakan analisis skoring dan 
menghitung nilai total, diperoleh kriteria 
dengan urutan tertinggi sampai terendah. Hasil 
temuan menunjukkan terdapat lima kondisi 
yang paling mempengaruhi minat petani dalam 
menanam pohon cempaka (Gambar 2).
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Temuan kunci hasil penelitian adalah sebagai 
berikut:

1. Kurangnya ketersediaan bibit 
cempaka

Kurangnya ketersediaan bibit cempaka baik 
secara kualitas maupun kuantitas 
dipengaruhi oleh sulitnya mendapatkan 
pohon induk cempaka wasian dan 
penanganan benih yang rumit (benih biji 
rekalsitran) menyebabkan masyarakat lebih 
mengandalkan bibit yang tumbuh secara 
alami. Akibatnya masyarakat sering 
mengalami kegagalan dalam penanaman dan 
menjadi kurang bersemangat untuk 
menanam cempaka. Selain itu, kurangnya 
informasi tentang adanya bibit gratis di 
persemaian permanen BPDASHL Tondano 
dan biaya pengangkutan bibit dari lokasi 
pengambilan yang cukup memberatkan juga 
menjadi penyebab ketersediaan bibit 
cempaka di masyarakat sedikit.

2. Kendala dalam pemasaran hasil kayu 
dan legalitas kayu 

Permasalahan utama dalam peredaran kayu 
cempaka adalah legalitas kayu cempaka 

wasian belum terdaftar sebagai jenis kayu 
yang bisa dipasarkan dengan nota angkut 
berdasarkan Peraturan Menteri LHK 
Nomor 85 Tahun 2016 tentang 
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya 
yang Berasal dari Hutan Hak. Selain itu, 
harga kayu cempaka di Sulawesi Utara yang 
ditentukan oleh tengkulak sangat merugikan 
para petani. 

Budidaya kayu cempaka di hutan rakyat di 
Sulawesi Utara sudah ada sejak tahun 1980-
an. Informasi ini didukung oleh tulisan Kinho 
dan Mahfudz (2011) yang menyebutkan 
bahwa kayu cempaka adalah jenis paling 
penting dan dominan dalam tegakan hutan 
rakyat di Sulawesi Utara yaitu di Minahasa 
Utara (sekitar Gunung Klabat), Minahasa 
(Tara-tara, Pinaras, Gunung Mahawu, 
Gunung Masarang, Kawangkan, Langowan 
dan Tondano Timur), Minahasa Selatan 
(Tareran), dan Bolaang Mongondow 
(Modayak). Namun sayangnya informasi 
mengenai potensi dan sebaran pasti tegakan 
cempaka untuk dapat mendukung 
keberlangsungan industri rumah kayu belum 
pernah dilakukan pendataan. 

Gambar 2. Nilai total hasil skoring tantangan rendahnya minat masyarakat dalam menanam cempaka wasian
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3. Lemahnya pengetahuan teknik 
budidaya cempaka

Tidak semua masyarakat memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang identifikasi 
jenis cempaka wasian dan teknik budidaya 
cempaka. Selain itu orientasi penanaman 
cempaka belum berdasarkan motif manfaat 
secara ekonomi dan nilai jasa lingkungan. 
Penguasaan teknik silvikultur cempaka 
(teknik pembibitan, persemaian, penanaman, 
dan pemeliharaan) belum dipahami secara 
benar oleh petani.

4. Kinerja kelompok tani belum optimal

Tantangan yang dihadapi adalah belum 
tersedianya AD/ART kelompok tani, 
pembentukan kelompok tani yang ada saat 
ini hanya bertujuan untuk kepentingan 
tertentu seperti karena proyek, bukan 
didasari untuk kepentingan masyarakat dan 
kelompok tani yang tidak aktif maupun tidak 
terkelola dengan baik.

5. Keterbatasan modal kerja (dana dan 
peralatan).

Tantangan yang dihadapi petani adalah 
belum jelasnya gambaran perencanaan 
bisnis, kurangnya relasi dengan pihak-pihak 
lain yang dapat membantu dalam 
permodalan dan peralatan. Berkaitan dengan 
permasalahan kurangnya modal kerja yaitu 
dana dan peralatan menurut masyarakat 
dapat diselesaikan pada tingkat petani.

Pilihan dan Rekomendasi 
kebijakan (Policy options and 
recommendations)

Berdasarkan lima tantangan yang menjadi 
penyebab rendahnya minat masyarakat dalam 
menanam cempaka tersebut di atas, maka 
pilihan rekomendasi kebijakan diuraikan 
berdasarkan masing-masing tantangan serta 
peran aktor sebagai berikut:

1. Penyediaan bibit cempaka dan 
sertifikasi benih

a) Bibit cempaka tersedia secara gratis di 
persemaian permanen BPDAS HL 
Tondano bagi masyarakat namun yang 
menjadi kendala adalah akses masyarakat 
dan biaya angkut kendaraan, sehingga 
diperlukan  bantuan/insentif dua hal 
tersebut ke kelompok tani yang 
berminat. 

b) Penyediaan bibit dapat juga dilakukan 
melalui pembangunan kebun bibit hingga 
ke tingkat kelurahan/desa sehingga 
mudah diakses oleh masyarakat.

c) Identifikasi terhadap masyarakat maupun 
kelompok tani penerima insentif perlu 
dilakukan sebagai langkah awal yang 
harus diambil termasuk 
identifikasi/survei lokasi tanam.

d) Perlu tindak lanjut sertifikasi sumber 
benih yang menginformasikan keadaan 
sumber benih yang bermutu sekaligus 
sebagai insentif bagi masyarakat yang 
memiliki tegakan benih unggul. 
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e) Sertifikasi terhadap sumber-sumber 
benih pada beberapa lokasi yang sudah 
teridentifikasi dapat dilakukan melalui 
pendampingan dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Utara dan UPTD Balai 
Perbenihan Tanaman Hutan, pihak 
akademisi serta lembaga penelitian.

2. Penggunaan teknologi budidaya 
cempaka

a) Masyarakat memerlukan kegiatan 
pelatihan dan pendampingan tentang 
teknik budidaya cempaka dan prospek 
bisnis dari tenaga ahli, peneliti, dan 
penyuluh.   

b) Skema agroforestry menjadi salah satu 
alternatif solusi bagi petani. Uji coba 
tanaman pertanian musiman seperti 
jagung di sela-sela tanaman cempaka 
memberikan hasil yang positif terhadap 
pertumbuhan tanaman cempaka pada 
umur 3-6 bulan setelah penanaman.

3. Regulasi tata usaha kayu

a) Regulasi yang berkaitan dengan legalitas 
kayu cempaka yang merupakan kayu 
budidaya di Sulawesi Utara perlu 
didorong melalui penerbitan Surat 
Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. 

b) Sosialisasi serta pendampingan bagi para 
petani dan industri mengenai regulasi-
regulasi yang berkaitan dengan sistem 
legalitas kayu perlu untuk dilakukan oleh 
penyuluh, PKSM, BPHP, serta GAKKUM. 

c) Pembentukan koperasi petani cempaka 
wasian menjadi salah satu rekomendasi 
agar harga kayu lebih stabil dan tidak 
merugikan masyarakat. Kebijakan ini 
dapat difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan 
UKM Sulawesi Utara dan Dinas 
Kehutanan. 

4. Pemberdayaan kelompok tani

a) Kelompok tani merupakan cikal bakal 
kesuksesan bagi terselenggarannya 
program-program pemerintah. 
Penyuluhan dan pendampingan baik dari 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 
penyuluh dalam meningkatkan 
kesadaran dalam upaya konservasi 
cempaka, menumbuhkan semangat 
“mapalus” yang tertanam dalam sendi-
sendi kehidupan bermasyarakat di 
Minahasa.

b) Pembentukan forum stakeholder 
diperlukan untuk koordinasi, 
komunikasi, sinkronisasi, membantu, dan 
mengawal rekomendasi kebijakan yang 
terkait dengan cempaka. Stakeholder 
Forum (SHF) diupayakan didasarkan 
pada kepentingan bersama dan didukung 
oleh stakeholder utama termasuk tujuan, 
format, tingkat operasi, dan sumber 
pendanaan. 

c) Regulasi yang mendukung cempaka 
sebagai ikon kelestarian alam dan 
lingkungan dapat dilakukan dengan 
mengakomodir regulasi adat menjadi 
kebijakan daerah melalui Surat 
Keputusan Gubernur.

5. Fasilitas modal kerja: lahan, dana, dan 
peralatan

a) Pola insentif bagi kelompok tani yang 
memiliki kemauan tinggi dalam 
mengembangkan cempaka perlu 
difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam 
hal ini Dinas Penanaman Modal, Dinas 
Perindustrian, dan sektor swasta.

b) Pengakuan secara sosial dalam bentuk 
penghargaan dalam sektor kehutanan 
dan lingkungan hidup bagi petani maupun 
masyarakat yang telah berhasil 
melaksanakan upaya konservasi serta 
pengembangan hutan rakyat. 

c) Optimalisasi pembangunan hutan rakyat 
di Sulawesi Utara.
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Tantangan Alternatif tindakan/kebijakan Aktor

Ketersediaan bibit

1) Penyediaan bibit melalui kebun bibit yang lokasinya 
dekat serta mudah diakses oleh masyarakat

BPDASHL Tondano, KPH private sector 

2) Penyuluhan dan pendampingan secara intensif dan 
berkesinambungan dari PKSM, penyuluh maupun LSM

Penyuluh, LSM, PKSM, BP2LHK

3) Penyediaan informasi tentang bibit cempaka melalui 
berbagai media

Penyuluh, BP2LHK Manado, LSM

4) Survey mengenai pohon induk cempaka dan sertifikasi 
benih

UPTD Balai Benih, Dinas Kehutanan 
Provinsi, BP2LHK Manado, Universitas

Kendala dalam pemasaran hasil 
kayu dan legalitas kayu

1) Penyuluhan dan sosialisasi tentang regulasi tata usaha 
kayu

Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, 
Penyuluh

2) Penyediaan informasi melalui berbagai media tentang 
regulasi tata usaha kayu

BPHP Palu, Penyuluh, Dinasi Kehutanan 
Provinsi

3) Mendorong regulasi tentang TUK cempaka tingkat 
provinsi (Penerbitan SK Gubernur/Kadishutda Provinsi 
Sulut)

Dinas Kehutanan Provinsi

4) Pembentukan Koperasi Petani Cempaka Wasian Dinas Koperasi dan UMKM

Pengetahuan masyarakat yang 
masih terbatas dalam budidaya 
cempaka wasian (pembibitan 

sampai pemasaran)

1) Pelatihan tentang budidaya cempaka BP2LHK Manado, BP2LHK Makassa, 
Universitas/akademisi

2) Penyuluhan/pendampingan, studi banding Penyuluh, LSM, PKSM

3) Penyediaan infromasi tentang teknik budidaya cempaka 
melalui berbagai media

BP2LHK Manado, Universitas, Penyuluh

4) Skema agroforestry BP2LHK Manado, BP2LHK Makassar, 
Universitas, Penyuluh, PKSM

Kelompok tani yang tidak 
sehat

1) Pendampingan Penyuluh, Dinas Kehutanan Provinsi 
Sulut, tokoh masyrakat/ agama

2) Pertemuan pembentukan forum petani tingkat 
Kabupaten/Kota/Provinsi

Forum cempaka

Kurangnya modal kerja (dana, 
peralatan dan lahan)

1) Pelatihan rencana pengembangan usaha Pusdiklat Kehutanan

2) Pendampingan Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Sulut

3) Penyuluhan Penyuluh

4) Insentif Sektor swasta, pemerintah pusat dan 
daerah
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Lampiran (Attachment)

Tabel 1. Tantangan dan alternatif rekomendasi kegiatan/kebijakan

Lampiran   
(Attachment)
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