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Ringkasan Eksekutif (Executive summary)
Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Provinsi
Sulawesi Tengah mempunyai luas 215.733,70
hektar. Rotan di kawasan TNLL merupakan
sumber daya bersama (common-pool resource)
yang bersifat substractable dan non-excludable.
Pemanfaatan rotan dalam kawasan TNLL
cenderung open access yang menyebabkan
konﬂik pemanfaatan dan pemanenan berlebih
(over harvesting). Fenomena open access merupakan salah satu penyebab dari banyak
kegagalan dalam pengelolaan sumber daya
bersama. Di sisi lain, kesejahteraan petani rotan
tidak terjamin karena penurunan potensi dan
rendahnya nilai tambah (added value) rotan.
Pengendalian pemungutan rotan melalui patroli
dan penindakan hukum dinilai kurang efektif
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perlu
implementasi pengelolaan rotan lestari yang
digunakan sebagai bagian strategi konservasi
yang melibatkan masyarakat sekitar. Terkait hal
tersebut, policy brief ini bertujuan untuk menyusun strategi konservasi rotan di TNLL
dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan
ekonomi. Dari hasil kajian, diusulkan beberapa
pilihan rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan rotan lestari di TNLL: 1) Direktorat
Jenderal KSDAE perlu menyusun Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
inventarisasi rotan sebagai dasar pengelolaan
rotan lestari; 2) Mendorong kelompok masyarakat mitra TNLL untuk melakukan penanaman
rotan (restocking) baik di zona tradisional
maupun di luar kawasan TNLL; 3) Balai Besar
TNLL bekerja sama dengan instansi terkait
untuk meningkatkan nilai ekonomi rotan
dengan mendorong harga rotan yang layak,
membentuk asosiasi perotan tingkat lokal,
memfasilitasi Participatory Guarantee System
(PGS), dan peningkatan nilai tambah (added
value) rotan; 4) Mengembangkan kelembagaan
Kemitraan Konservasi Masyarakat (KKM-2)
dengan mengalokasikan zona tradisional, perjanjian kerja sama pemanfaatan rotan, adopsi
aturan adat dan silvikultur rotan, pengalihan
beberapa hak (bundle of rights), mendorong
mitra konservasi untuk melestarikan rotan dan
membantu pengawasan kawasan; 5) Penelitian
ini mendukung implementasi Permen LHK
NO.P.43/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 dan
Perdirjen KSDAE No.P.6/ KSDAE/ SET/KUM1/
6/2018 di TNLL terkait perjanjian kerja sama
antar stakeholder, pengembangan KKM-2,
strategi pengelolaan rotan lestari, dan strategi
pemberdayaan masyarakat.
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satu dari banyak penyebab kegagalan
pengelolaan sumber daya alam (Ostrom, 1999).
Open access menyebabkan potensi rotan
menurun dan konﬂik pemanfaatan. Hess (2013)
menemukan bahwa populasi rotan di kawasan
TNLL jauh menurun karena tingginya pemanenan. Jika tidak ada pengaturan pemanfaatan, populasi rotan terus akan terancam dan
bisa berdampak terhadap kelestarian kawasan
TNLL.

Pernyataan Masalah (Statement
of the issue/ problem)
Produksi rotan di Sulawesi Tengah menurun
drastis sebesar 96,72% yakni dari 81.939 ton
pada tahun 2012 menjadi 2.689 ton pada tahun
2016 (BPS, 2017). Penurunan produksi karena
pemanenan berlebih di hutan produksi dan
lindung akan berdampak pada makin besarnya
tekanan pemungutan rotan pada kawasan
Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Proyeksi kondisi rotan di kawasan TNLL
mengunakan pendekatan system dynamics
model. Pada kondisi eksisting rotan dipanen
tanpa kuota pemanenan dan penanaman,
sehingga standing stock dan produksi rotan
terus menurun (Gambar 1(a)). Untuk mencegah penurunan potensi tegakan rotan perlu
penerapan kuota pemanenan dan melakukan
penanaman (re-stocking) (Gambar 1(b)).

Rotan di kawasan TNLL merupakan sumber
daya bersama (common-pool resource) yang
dicirikan sifatnya subtractable dan nonexcludable. Subtractability mengacu pada pemanfaatan sumber daya oleh salah satu pengguna akan mengurangi kemampuan pengguna
lain. Excludability merupakan kondisi yang mana
pengendalian sumber daya alam sangat mahal
dan sulit diterapkan (Feeny et al., 1990). Siebert
(2004) memperkirakan 18% dari kawasan TNLL
menjadi area pemanenan rotan secara intensif.
Secara de jure, rotan di kawasan TNLL merupakan sumber daya milik negara (state property),
namun pada kenyataannya cenderung open
access. Fenomena open access merupakan salah
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(Statement of the issue/ problem)

Luas zona tradisional di TNLL sebesar
25.814,49 ha dengan 20.333,71 ha merupakan
area potensial untuk rotan. Dari hasil analisis
diketahui, sediaan tegakan (standing stock)
sebesar 4.064,91 ton dan riap sebesar 467.12
ton/tahun, sehingga populasi rotan belum
optimal. Standing stock dapat ditingkatkan
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mencapai batas daya dukung habitat rotan
sebesar 7.726,81 ton melalui penanaman
(restocking). Analisis system dynamics model
menunjukkan dengan penanaman 6% dari
standing stock, kuota pemanenan naik sebesar
68,9% yaitu dari 373,65 ton/tahun menjadi
631,27 ton/tahun selama 10 tahun (Gambar
1(b)).
Jenis rotan non-komersial dimanfaatkan
masyarakat sekitar secara subsisten untuk
anyaman, keperluan adat istiadat, bahan ikat,
hiasan, perlengkapan rumah tangga dan lain
sebagainya. Rotan komersial dijual dalam
bentuk asalan. Pendapatan perotan dari penjualan rotan komersial rata-rata sebesar
Rp751.192,00 - Rp785.408,00 per bulan yang
nilainya jauh dari upah minimum provinsi
Sulawesi Tengah, yaitu Rp1.807.775,00. Hal ini
terjadi karena penurunan potensi rotan dan
rendahnya harga jual rotan asalan yang
harganya ditentukan oleh pasar.

Pengendalian pemanenan rotan di alam sangat
sulit, bahkan daerah yang diawasi secara baik
pun terus menerus dipanen secara illegal
(Dransﬁeld dan Manokaran,1996). Pendekatan
ketat terhadap pengendalian pemanenan rotan
melalui patroli dan penindakan hukum dinilai
kurang efektif untuk mengatasi permasalahan
pemanenan berlebih (over harvesting).
Selanjutnya, perubahan pendekatan pengelolaan
rotan di kawasan TNLL secara partisipatif
melalui pengembangan kelembagaan lokal
Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM-1).
KKM-1 mulai diinisiasi pada tahun 2000-an di
26 desa penyangga TNLL, namun implementasinya mengalami kendala. Massiri et al. (2015)
menemukan ketidak-linieran aturan (nested
enterprise problems) antara operational-choice
rules dengan constitutional-choice rules dan
alokasi di zona rehabilitasi dan zona pemanfaatan tidak dapat mendukung pemenuhan
mata pencaharian masyarakat. Massiri et al.
(2019) juga menemukan transfer sekumpulan
hak (bundle of rights) tidak berjalan dengan baik.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

3

Menjembatani Kelestarian Kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Pengelolaan Rotan Lestari di Taman Nasional Lore Lindu

Temuan Kunci (Key ﬁndings)
Potensi rotan di kawasan TNLL terus menurun
karena terkendala keterbatasan pengendalian
pemanenan dan tidak tersedianya data potensi
rotan. Pengelolaan rotan lestari dapat dilaksanakan jika data potensinya diketahui seperti jenis,
sebaran, tingkat pemanfaatan, standing stock dan
riap. Inventarisasi potensi rotan sangat penting
dilakukan sebelum dilakukan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) di zona tradisional. Jika data
potensi tersebut tidak diketahui akan sulit
menyusun pemanfaatan rotan yang lestari di
kawasan TNLL.
Sejak lama pemanenan rotan yang dilakukan
masyarakat tidak memperhatikan zonasi,
sehingga berpotensi mengganggu habitat satwa
di zona rimba dan zona inti. Sementara itu, pengawasan pemanenan rotan di dalam kawasan
sangat sulit karena kerterbatasan petugas
lapangan dan luasnya area yang diawasi. Untuk
itu, penting sekali mengalihkan pemanfaatan
rotan hanya di zona tradisional, sehingga
tekanan terhadap zona lain berkurang.
KKM-2 yang diinisiasi sejak tahun 2017
merupakan titik awal implementasi pemanfaatan rotan yang lestari di kawasan TNLL.
KKM-2 merupakan upaya mencegah open
access dan bentuk insentif konservasi bagi
masyarakat sekitar kawasan. Namun butir-butir
kesepakatan dalam KKM-2 belum secara detail
mencantumkan aturan operasional (operationalchoice rules) yang menjadi landasan operasional
kemitraan di zona tradisional. Belum jelasnya
aturan operasional dapat menimbulkan multi
interpretasi antarpihak dalam pelaksanaan
KKM-2.
Pendapatan perotan saat ini sangat rendah
karena tidak adanya nilai tambah (added value)
dari kegiatan pemungutan rotan. Jika tanpa
adanya upaya peningkatan nilai tambah, akan
sulit meningkatkan kesejahteraan perotan dan
ancaman over harvesting makin besar.

Pilihan dan Rekomendasi kebijakan
(Policy options and recommendations)

Pilihan dan Rekomendasi
kebijakan (Policy options and
recommendations)
1. Direktorat Jenderal KSDAE perlu
menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) inventarisasi rotan yang
berisi pedoman untuk menentukan
intensitas sampling, menghitung standing
stock, dan kuota pemanenan berdasarkan
riap, sehingga UPT mempunyai acuan
standar pelaksanaan inventarisasi. Metode
inventarisasi rotan dapat mengacu pada
penelitian ini dengan perhitungan populasi
yang dikelompokkan berdasarkan tingkatan
hidup (life growth), berat basah rata-rata,
dan pertumbuhan rata-rata tahunan. Untuk
Balai Besar TNLL sebelum melaksanakan
kerja sama kemitraan dengan masyarakat,
disarankan untuk melakukan inventarisasi
rotan terlebih dahulu dan melakukan
monitoring berkala setelah kerja sama.
Inventarisasi rotan dilaksanakan oleh Balai
Besar TNLL dengan melibatkan lembaga
masyarakat, asosiasi pengrajin, dan lembaga
penelitian.
2. Kelompok masyarakat yang memperoleh
akses pemanfaatan rotan selaku mitra
TNLL diwajibkan melakukan penanaman
rotan jenis rotan komersial di zona
tradisional untuk meningkatkan standing
stock dan mempertahankan keragaman
jenis. Selain itu, perlu didorong stakeholder
terkait untuk melakukan penanaman rotan
di luar kawasan seperti di hutan desa dan
KPH untuk memenuhi kelangkaan kebutuhan rotan. Penanaman jenis rotan yang
disarankan adalah rotan batang (Calamus
zollingeri) karena mempunyai produktiﬁtas
tinggi dan rotan togisi (Calamus inops)
karena mempunyai nilai ekonomi paling
tinggi.
3. Balai Besar TNLL bekerja sama dengan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
meningkatkan manfaat ekonomi rotan
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dengan menetapkan harga rotan yang layak,
membentuk asosiasi perotan tingkat lokal,
dan peningkatan nilai tambah (added value)
rotan dengan membina pengrajin rotan
sekitar kawasan. Balai Besar TNLL disarankan untuk membangun mekanisme
sertiﬁkasi pemanenan rotan lestari melalui
koordinasi dengan Balai Sertiﬁkasi Pengelolaan Hutan Produksi (Ditjen PHPL)
dan dengan memfasilitasi Participatory
Guarantee System (PGS) rotan.
4. Penelitian ini mendukung pengembangan
kelembagaan lokal Kemitraan Konservasi
Masyarakat (KKM-2) untuk efektiﬁtas
pengelolaan dan mencegah open access
pemanfaatan rotan. Balai Besar TNLL
disarankan melakukan pengelolaan
kolaboratif melibatkan Lembaga Adat atau
Pemerintah Desa dengan skema KKM-2
dengan memperbaiki kelemahan KKM-1.
Perbaikan yang diusulkan dalam
pengembangan KKM-2 antara lain:
a) Menyelaraskan constitutional-choice rules,
collective-choice rules, dan operationalchoice rules dalam konsep nested
enterprises.
b) Mengalokasikan zona tradisional
sebagai lokus kemitraan dan melakukan
kajian potensi zona tradisional.

Konservasi dan exlusion cost

Balai Besar TNLL
(Pemilik sumber
daya)

(Policy options and recommendations)

c) Adopsi hukum adat dan pengetahuan
ekologi rotan dalam mengembangkan
aturan pilihan operasional.
d) Pengalihan beberapa hak (bundle of
rights) sebagai bentuk implementasi
dari pemberian akses pemanfaatan
rotan di zona tradisional.
e) Kewajiban mitra diantaranya melakukan penanaman (re-stocking),
menjaga areal kemitraan, dan melaporkan gangguan terhadap kawasan kepada
Balai Besar TNLL.
f) Pengawasan dan kontrol izin
pemanfaatan rotan dilaksanakan oleh
Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa
(LPKD) yang telah dibentuk di desa
penyangga TNLL.
5. Secara umum, hasil kajian dalam
penelitian ini mendukung implementasi
dari Peraturan Menteri LHK No.P.43/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang
Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA
dan KPA dan Peraturan Direktur Jenderal
KSDAE No.P.6/KSDAE/SET/KUM1/6/2018
tentang Panduan Teknis Kemitraan
Konservasi pada KSA dan KPA terkait
kemitraan antar-stakeholder, pengembangan kelembagaan lokal KKM-2, kuota
pemanenan berdasarkan riap, penanaman,
dan strategi pemberdayaan masyarakat.
Collec ve-choice property rights
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Potensi rotan di zona
tradisional TNLL

Gambar 2. Pengalihan sekumpulan hak dalam KKM-2 untuk pengelolaan rotan
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Tegakkan rotan. Yulianto

Membawa rotan dengan cara dihanyutkan
di sungai (ilir). Yulianto

Penjemuran rotan di tingkat pengepul. Yulianto
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