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PERTEMUAN I 

 

I.I. Topik Diskusi 

Pada pertemuan I yang diadakan pada tanggal 10 Juli 2009 di Desa Sukau 

Datang I adalah pemanfaatan lahan kosong sebagai lahan TOGA. 

 

I.II. Justifikasi Kegiatan 

I.2.1 Latar Belakang 

Desa Sukau Datang I memiliki luas lahan berupa dataran yang di kelilingi oleh 

pegunungan. Kehidupan masyarakat Desa Sukau Datang I adalah sebagai petani, baik 

itu kaum laki-laki maupun kaum ibu-ibu. Biasanya kegiatan pertanian dilaksanakan 

hanya dengan sampai waktu siang atau setengah hari kemudian ibu-ibu balik untuk 

makan siang dan istirahat tampa melakukan kegiatan sampingan setelah pulang dri 

kebun. Sedangkan lahan pekarangan yang kosong tidak dimamfaatkan dengan 

optimal, padahal ini sangat potensial bila dimamfaatkan dengan optimal dengan 

menanam tanaman obat-obatan yang berguna untuk keluarga dan juga bernilai 

ekonomis sehingga dapat dipasarkan atau dijual yang pada akhirnya tentu 

meningkatkan pendapatan petani sebagi pendapatan sampingan. 

 Luas lahan pekarangan yang rata-rata cukup luas di sekitar rumah penduduk 

ini belum termanfaatkan dengan optimal. Padahal pekarangan tersebut dapat 

dimanfaatkan secara lebih optimal untuk digunakan sebagai lahan produktif. 

 Di Desa Sukau Datang I umumnya petani berkebun kopi dan nilam ada juga 

yang menanam padi. Sedangkan tanaman obat-obatan seperti temu-temuan maupun 

herba lainnya sangat jarang diusahakan padahal ini sangat penting digalakkan untuk 

kebutuhan keluarga dan dikomersilkan seperti yang dijelaskan diatas 

Dalam kondisi tersebut, saya mempunyai inisiatif dan himbauan serta ajakan 

kepada masyarakat Desa Sukau Datang I untuk dapat memanfaatkan lahan 

perkarangan tersebut dalam bentuk kebun keluarga, kebun keluarga disini 

dimaksudnya adalah kebun yang terdiri dari tanaman-tanaman yang dapat dibutuhkan 

oleh keluarga baik yang bermanfaat sebagai rempah-rempah atau bermanfaat sebagai 

obat-obatan kesehatan keluarga  

 



1.2.2  Rumusan Masalah 

Dari pengamatan yang dilakukan, dapat dirumuskan dua ( 2 ) masalah yaitu: 

1. Adanya lahan terlantar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya tanaman obat  

1.2.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai tanaman obat kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memanfaatkan lahan untuk 

menjadi lebih produktif. 

Manfaat  

1. Masyarakat semakin sadar mengenai pentingnya tanaman obat baik dari segi 

manfaat, maupun prospek pasar. 

2. Masyarakat semakin menyadari pentingnya memanfaatkan lahan terlantar. 

 

I.III. Pembahasan 

Toga atau tanaman obat keluarga adalah jenis tanaman yang bisa digunakan 

untuk rempah-rempah atau obat-obataan tradisional yang biasanya ditanam di 

pekarangan rumah. 

Tanaman Obat Keluarga sangat penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat 

petani. Fungsinya yang bermacam-macam misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan 

obat keluarga secara tradisional. Obat-obatan tradisional ini sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, apalagi pada masa sekarang ini masyarakat sudah mengetahui bahaya 

mengkonsumsi obat-obatan kimia atau sintetik yang membahayakan manusia, baik 

dari segi fisik maupun mental masyarakat. Manusia dibuat menjadi ketergantungan 

dengan obat-obatan kimia atau sintetik itu. Sedangkan masyarakat dunia pada saat ini 

mengupayakan kembali kepada produk-produk alami yang dikenal kemudian dengan 

istilah “ Back to Nature “. 

Dengan meliahat potensi yang ada di Desa Sukau Datang I maka pola pikir 

masyarakat yang selama ini enggan atau ragu-ragu untuk menanam tanaman obat di 

pekarangan rumah disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya tanaman 

obat, dan juga kurang mengetahui kebutuhan pasar yang sangat potensial jika 



diproduksi dalam jumlah yamng cukup besar. Tanaman obat ini relatif mudah untuk 

dibudidayakan, apalagi mengingat kemampuan petani dalam hal budi daya tanaman 

cukup bagus.  

Dengan pemanfaatan lahan perkarangan ini banyak sekali keuntungan yang kita 

dapatkan baik itu menjaga kebersihan lingkungan rumah, mendapatkan kesejukan dan 

keindahan perkarangan bisa membantu tetangga jika membutuhkan rempah atau obat 

yang bermanfaat tersebut dan jika memungkinkan dari pemanfaatan perkarangan 

tersebut dapat menambah pemasukan keuangan keluarga. 

Dari banyak keuntungan pembuatan kebun (TOGA) tersebut yang paling 

utama adalah terjaganya kebersihan dan keindahan pekarangan dan tercukupinya  

kebutuhan obat dan rempah bagi keluarga sehingga pemakaian obat kimia akan dapat 

dikurangi dan pekarangan yang selama ini tidak termanfaatkan secara baik akan dapat 

menghasilkan kebutuhan yang kita butuhkan. 

Dengan adanya penggalakan Tanaman Obat Keluarga ini mudah-mudahan 

masyarakat sadar akan pentingnya penggunaan lahan pekarangan yang kosong untuk 

tanaman yang berkhasiat obat dan bernilai ekonomis ini. Dari situasi desa dapat 

dilihat bahwa tanaman-tanaman obat belum di tanam secara baik ditempat tertentu 

tetapi masih ditanam sembarang hanya ketika perlu baru dicari. Diharapkan adanya 

penggalakan Tanaman Obat Keluarga ini mudah-mudahan masyarakat sadar akan 

pentingnya penggunaan lahan pekarangan yang kosong untuk tanaman yang 

berkhasiat obat dan bernilai ekonomis ini. 

Adapun jenis tanaman obat keluarga yang biasa ditanam seperti temu-temuan, 

tempuyung, pegagan, kumis kucing, tapak liman dan sebagainya. Khasiat tanaman 

obat tersebut, misalnya kunyit berfungsi sebagai obat sakit maag, jahe merah untuk 

obat sakit asma, tempuyung untuk obat kencing manis dan sebagainya. 

Memperkenalkan khasiat-khasiat tanaman yang selama ini hanya dikenal sebagai 

tanaman budidaya saja, tanaman hias, bahkan hanya dikenal sebagai gulma, misalnya 

kejibeling sebagai obat kencing batu. 

Beberapa ramuan obat antara lain yang kurang diperhatikan : 

1. Kumis Kucing : 

- Obat Sakit pinggang (daun kumis kucing ½ genggam, daun meniran lengkap 

dengan akar dan batang 3 batang, daun pegagan dengan tangkainya ¼ 

genggam, akar alang-alang 3 jengkal, dimana semua bahan direbus dengan 5 



gelas air sampai tersisa 3 gelas saja lalu disaring, dan diminum dengan dosis 3 

kali sehari sebanyak 1/2 gelas. 

- Obat sakit infeksi ginjal dan saluran kencing 

- Obat kencing batu 

- Obat encok akibat kelebihan asam urat. 

2. Mengkudu : 

- Obat darah tinggi (Minum air perasan buah mengkudu) 

- Obat batuk 

- Obat cacing 

- Obat pencahar 

- Antiseptik 

- Pelembut kulit 

- Pembersih darah 

3. Pepaya : 

- Obat cacing (akar) 

- Peluruh kencing (akar) 

- Pelancar keluarnya ASI (Buah mengkal) 

- Pencahar ringan (buah mengkal) 

- Analgetik (daun) 

- Obat malaria (daun) 

4. Sambiloto : 

- Menurunkan panas 

- Menghilangkan panas dalam 

- Menawarkan racun 

- Menghilangkan sakit, bengkak dan anti radang 

5. Mahkota Dewa : 

- Anti kanker 

- Menurunkan tekanan darah 

- Menghentikan pendarahan 

6. Kunyit : 

- Menghilangkan panas dan racun 

- Memperhalus kulit 

Masih banyak lagi obat-obatan tradisional yang bisa ditanam di kebun TOGA.  

 



I. IV. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

1. Dari uraian di atas dapat diambil  kesimpulan bahwa TOGA sangat penting 

bagi keluarga.  

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan terutama 

untuk pembuatan kebun TOGA 

3. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari TOGA. 

    Saran 

Diharapkan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk pembuatan 

TOGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERTEMUAN II 

 

II.I. Topik Diskusi 

Pada pertemuan III yang diadakan pada tanggal 20 Juli 2009 di Desa Sukau 

Datang I adalah Penyuluhan Budidaya Kopi 

 

II.II. Justifikasi Kegiatan 

2.2.1 Latar Belakang 

Tanaman Kopi merupakan tanaman yang sangat familiar di lahan pekarangan 

penduduk pedesaan di Indonesia. Jika potensi dahsyat ini bisa kita manfaatkan 

tidaklah sulit untuk menjadikan komoditi ini menjadi andalan di sektor perkebunan.  

Kabupaten lebong merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbaik di 

provinsi Bengkulu dan telah tersohor sejak jaman dahulu. Hampir mayoritas lahan 

perkebunan di sini ditanami dengan komoditi kopi dan banyak petani 

menggantungkan pencariannya dari hasil penanaman kopi ini. 

Namun sekarang terjadi penurunan tingkat produksi kopi yang dialami oleh 

petani dan membuat banyak petani meninggalkan lahannya dan tidak merawat kopi. 

Sebenarnya adakah cara untuk mengembalikan tinggkat produktivitas dan kualitas 

kopi lebong. 

Teknik budidaya kopi yang baik merupakan salah satu solusi yang dapat 

dipakai untuk membantu petani memecahkan masalah yang mereka hadapi ini. 

Dengan sentuhan teknis yang tepat niscaya harapan ini dpat terwujud dan 

diperlukanya juga dukungan dari pihak-pihak terkait.  

2.2.2  Rumusan Masalah 

Dari pengamatan yang dilakukan, dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana teknis budidaya kopi yang tepat 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  

Untuk dapat mengetahui bagaimana teknis budidaya kopi yang tepat 

Manfaat  

Petani dapat meningkatkan dan memperbaiki proses teknis budidaya kopi 

yang selama ini dilakukan 



II.III. Pembahasan 

• Persiapan lahan 

1. Untuk tanah pegunungan/miring buat teras. 

2. Kurangi/tambah pohon pelindung yang cepat tumbuh kira-kira 1:4 hingga 1: 8 

dari jumlah tanaman kopi. 

3. Siapkan pupuk kandang matang sebanyak 25-50 kg, diamkan satu minggu dan 

buat lobang tanam 60 x 60, atau 75 x 75 cm dengan jarak tanam 2,5x2,5 

hingga 2,75 x 2,75 m minimal 2 bulan sebelum tanam. 

• Pembibitan 

1. Siapkan biji yang berkualitas dari pohon yang telah diketahui produksinya 

biasanya dari penangkar benih terpercaya. 

2. Buat kotak atau bumbunan tanah untuk persemaian dengan tebal lapisan pasir 

sekitar 5 cm. 

3. Buat pelindung dengan pelepah atau paranet dengan pengurangan bertahap 

jika bibit telah tumbuh 

4. Siram bibitan dengan rutin dengan melihat kebasahan tanah 

5. Bibit akan berkecambah kurang lebih 1 bulan, pilih bibit yang sehat dan 

lakukan pemindahan ke polibag dengan hati2 agar akar tidak putus pada 

umur bibit 2 -3 bulan sejak awal pembibitan 

6. Tambahkan pupuk NPK sebagai pupuk dasar (lihat tabel) hingga umur 12 

bulan 

 

Tab 

 

 

 

 

 

el Dosis Pupuk Untuk Bibit Kopi 

Catatan : Jenis dan dosis pupuk bisa sesuai dengan anjuran dinas pertanian setempat. 

Perhatikan kelembapan tanah agar bibit tidak terkena serangan karat daun. 

 

 

Umur 

(bln) 

gr/m2 

Urea SP-36 KCl 

3 10 5 5 

5 20 10 10 

7 30 15 15 

9 40 20 20 

12 50 25 25 



• Pemupukan 

1. Pemupukan NPK diberikan dua kali setahun, yaitu awal dan akhir musim 

hujan.  

2. Setelah Pemupukan Sebaiknya disiram. 

Jenis dan Dosis Pupuk Makro sesuai table. 

Tahun 
gr/pohon/tahun 

Urea SP-36 KCl 

1 2 x 25 2 x 25 2 x 20 

2 2 x 50 2 x 50 2 x 40 

3 2 x 75 2 x 70 2 x 40 

4 2 x 100 2 x 90 2 x 40 

5 - 10 2 x 150 2 x 130 2 x 60 

> 10 2 x 200 2 x 175 2 x 80 

 

Catatan : Jenis dan Dosis pupuk sesuai dengan jenis tanah atau rekomendasi dinas 

pertaniam setempat 

• Panen 

Kopi akan berproduksi mulai umur 2,5 tahun jika dirawat dengan baik dan 

buah telah menunjukkan warna merah yang meliputi sebagian besar tanaman, dan 

dilakukan bertahap sesuai dengan masa kemasakan buah. 

• Pengelolaan hasil 

Agar dipersiapkan terlebih dahulu tempat penjemuran, pengupasan kulit dan 

juga penyimpanan hasil panen agar tidak rusak akibat hama pasca panen. Buah 

panenan harus segera diproses maksimal 20 jam setelah petik untuk mendapatkan 

hasil yang baik. 

Penyebab  kerusakan kopi beras 

1. Biji keriput : asal buah masih muda 

2. Biji berlubang :kopi terserang bubuk 

3. Biji kemerahan : Kurang bersih mencucinya 

4. Biji pecah : mesin pengupas kurang sempurna, berasal dari buah yang terserang 

bubuk, pada saat pengupasan dengan mesin kopi terlalu kering. 

5. Biji pecah diikuti oleh perubahan warna: mesin penguap dan pemisah kulit dengan 

biji kurang sempurna, fermentasi pada pengolahan basah kurang sempurna. 



6. Biji belang : pengeringan tidak sempurna, terlalu lama disimpan , suhu 

penyimpanan terlalu lembab. 

7. Biji Pucat : terlalu lama disimpan di tempat lembab 

8. Biji berkulit ari : Pengeringan tidak sempurna atau terlalu lama, pada pengeringan 

buatan suhu awal terlalu rendah. 

9. Biji berwarna kelabu hitam : pada pengeringan buatan suhunya terlalu tinggi. 

10. Noda-noda cokelat hitam : pada pengeringan buatan, kopi tidak sering 

diaduk/dibolak-balik. 

 

II. IV. Kesimpulan dan Saran 

    Kesimpulan 

1. Petani dapat meningkatkan produksi kopi bila teknis budidaya yang dilakukan 

tepat  

2. Petani masih menggunakan teknik budidaya kopi yang masih konvensional 

dan tradisonal. 

    Saran 

 Petani harus membenahi cara budidaya kopinya agar dapat mencapai 

peningkatan produksi yang nantinya akan memperbaiki kesejahteraan petani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERTEMUAN III 

 

III.I. Topik Diskusi 

Pada pertemuan III yang diadakan pada tanggal 20 Juli 2009 di Desa Sukau 

Datang I adalah Penyuluhan Budidaya Nilam 

 

III.II. Justifikasi Kegiatan 

3.2.1 Latar Belakang 

 Pada umumya masyarakat di Desa Sukau Datang I memiliki kebun nilam, 

untuk meningkatkan produksi hasil perkebunan nilam masyarakat Desa Sukau Datang 

I maka diperlukan suatu teknik budidaya nilam yang baik. 

Petani nilam di Desa Sukau Datang I masih mengusahakan kegiatan usaha 

perkebunannya denfgan cara konvensional dimana dalam kegiatan usaha 

perkebunanya tidak memperhatikan bagaimana teknik budidaya nilam yang baik 

sehingga kondisi tanaman yang diusahakan kebanyakan tidak dapat menghasilkan 

hasil yang maksimal. 

Kandungan unsur hara dalam daun tampaknya juga ditentukan oleh jenis tanah 

tanaman nilam tersebut tumbuh. Kandungan hara K dan Mg daun ternyata lebih tinggi 

dari pada jenis tanah alluvial dibandingkan dengan tanah pedsolik dan hidromorfik. 

Oleh sebab itu diperlukannya suatu upoaya penyuluhan tentang teknik 

budidaya tanaman nilam mulai dari penyiapan bibit, pengelolahan lahan, perawatan 

tanaman sampai ke tahapan produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi 

minyak nilam sehingga pendapatan petani dapat meningkat. 

3.2.2  Rumusan Masalah 

Dari pengamatan yang dilakukan, dapat dirumuskan dua ( 2 ) masalah yaitu: 

1. Bagaimana Cara Budidaya Nilam Yang baik 

2. Bagaimana cara penyetekan bibit dan pemupukan. 

3.2.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara budidaya nilam yang baik 

2. Mengetahui bagaimana cara penyetekan nilam dan pemupukannya 

 



Manfaat  

1. Petani dapat meningkatkan dan memperbaiki proses budidaya nilam 

yang selama ini dilakukan 

III.III. Pembahasan   

Minyak nilam memberikan sumbangan cukup besar dalam penghasil devisa 

Negara di antara minyak atsiri lainnya. Namun produksi minyak nilam di Indonesia 

masih terbatas dan produksinya belum optimal.  

Tanaman nilam dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi dengan 

ketinggian optimal 10-400 mdpl, curah hujan antara 2500 - 3500 mm/th dan merata 

sepanjang tahun, suhu 24 - 280C, kelembaban lebih dari 75%, intensitas penyinaran 

matahari cukup, tanah subur dan gembur kaya akan humus. 

Stek diambil dari batang atau cabang yang sudah mengayu dari bagian tengah, 

berdiameter 0,8-1,0 cm, + 15-23 cm dan paling sedikit 3-5 mata tunas 

Siapkan bedengan persemaian, ukuran lebar 1,5 m, tinggi 30 cm dan panjang 

tergantung kebutuhan, parit selebar 30-40 cm dan dalamnya, Stek ditanam posisi 

miring, bersudut 450 sedalam 10 cm dan jarak tanam 10 x 10 cm Setelah umur 3-4 

minggu bibit sudah siap dipindahkan ke lapangan (2-4 hari) + 50 cm. 

Lahan dibersihkan dari jenis rumput-rumputan, kayu-kayuan dan semak 

belukar. 

tanah dicangkul atau dibajak serta digaruk buat parit-parit pembuangan air lebar 30-

40 cm dan dalamnya 50 cm. 

Jarak tanam Dataran rendah yang tanahnya subur 100 x 100 cm, tanah yang 

kandungan litany Tinggi 50 X 100 Cm Pada Tanah lipatit,75 X 75 Cm Tanah berbukit 

dengan mengikuti garis contour 50 x 100 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemupukan Dengan Cara Melingkar Di Sekililing Pangkal Tanaman Dosis 

Pupuk Makro  

 

Aplikasi 

 

Urea 

kg/ha 

 

DS/TSP 

kg/ha 

 

KCl 

Kg/ha 

 

NASA 

btl/ha 

 

HRN 

btl/ha 

 

Saat Tanam 

  

25 - 50 

  

3 - 5 

kocor 

 

 

- 

 

1 bulan 

 

37,5 

  

20 

 

2 - 5 

semprot 

 

- 

 

1 mgg setelah 

panen I 

 

 

56,25 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

2,5 – 5 

semprot 

 

 

5 – 10 

semprot 

 

1 mgg 

Setelah 

Panen II 

 

 

56,25 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

2,5 – 5 

semprot 

 

 

5 – 10 

semprot 

 

TOTAL 

 

150 

 

25 - 50 

 

80 

 

10-20 

 

10 - 2 

 

Panen dapat dilakukan pada umur 6 - 8 bulan setelah tanam 

Semua bagian tanaman nilam, yaitu akar, batang, cabang dan daun mengandung 

minyak atsiri Alat yang digunakan sabit, gunting, atau parang yang tajam dan bersih 

Panen pertama,  

Bagian yang boleh dipangkas adalah cabang-cabang dari tingkat dua ke atas, sedang 

cabang-cabang tingkat Pertama ditinggalkan Selesai panen pertama, bila cabang-

cabang pertama jauh dari tanah dirundukkan tetapi tidak putus kemudian ditimbun 

tanah pada setiap tunasnya Setelah tanaman umur 9 bulan, tanaman dapat dipanen 

kedua kalinya dengan cara seperti panen pertama, sehingga akan diperoleh cabang-

cabang baru dan anakan baru. 

Demikian selanjutnya sampai panenan pada bulan ke-12, 15, 18, 21, 24 , dst 



Panenan daun nilam dipotong-potong + 3-5 cm kemudian dijemur di bawah sinar 

matahari sampai kadar air 15 % kemudian di suling. 

 

III. IV. Kesimpulan dan Saran 

    Kesimpulan 

3. Petani dapat meningkatkan produksi nilamnya bila cara budidaya yang 

dilakukan baik  

4. Petani masih menggunakan teknik budidaya nilam yang masih konvensional 

dan tradisonal. 

    Saran 

 Petani harus membenahi cara budidaya nilamnya agar dapat mencapai 

peningkatan produksi yang nantinya akan memperbaiki kesejahteraan petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERTEMUAN IV 

 

IV.I. Topik Diskusi 

Pada pertemuan IV yang diadakan pada tanggal 6 Agustus 2009 di Balai Desa 

Sukau Datang I adalah Pengertian Koperasi Dan Peranannya Dalam Kehidupan 

Ekonomi 

 

IV.II. Justifikasi Kegiatan 

4.2.1 Latar Belakang 

 Dengan semakin berkembangnya dunia usaha, menyebabkan banyaknya 

usaha-usaha kecil tidak mampu bersaing dengan usaha lainnya. Untuk membantu 

usaha kecil tersebut mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, diperlukan perusahaan 

yang sesuai yakni koperasi. Dengan melihat kondisi masyarakat Desa Sukau Datang I 

yang sebagian besar bermata pencaharian bertani, yang biasanya hasil pertaniannya 

habis dijual dengan keuntungan minimal. Sehingga para petani Sukau Datang I tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka karena tidak 

mempunyai dana. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, masyarakat Sukau Datang I 

perlu mendirikan koperasi,. Karena itu diperlukannya pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya akan koperasi. 

4.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan kondisi dan situasi yang terdapat di Desa Sukau Datang I, maka 

penulis mengambil rumusan masalah: bagaimana mengupayakan masyarakat Desa 

Sukau Datang I mengerti tentang koperasi dan betapa pentingnya peranan koperasi 

dalam kehidupann ekonomi.  

4.2.3. Tujuan Dan Mamfaat 

    Tujuan 

1. Agar masyarakat mengerti apa yang dimaksud dengan koperasi 

2. Agar masyarakat mengetahui akan peranan koperasi dalam kehidupan 

ekonomi  

     Mamfaat 

1. Masyarakat mau ikut dalam keanggotaan koperasi. 

 

 



IV. III. Pembahasan 

 Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan, bahwa 

perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Pengertian koperasi disebutkan dalam Undang – Undang No. 25 tahun 

1992 yaitu koperasi adalah  badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 Adapun peranan / fungsi koperasi disebutkan dalam Undang – undang No. 25 

tahun 1992 tentang perkoperasian yang intinya sebagai berikut: 

a. Sebagai gerakan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan 

ekonomi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.Dengan 

berkoperasi, kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi dan 

masyarakat akan meningkat.  

b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional. 

d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasar atas 

asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

IV. IV. Kesimpulan dan Saran 

    Kesimpulan 

 Masih kurangnya pegetahuan masyarakat tentang operasi dan peranannya 

menyebabkan masyarakat tidak ikut dalam keanggotaan perkoperasin, tetapi dengan 

diberikan pengetahuan masyarakat tahu akan pentingnya koperasi dan peranannya 

dalam kehidupan ekonomi. 

     Saran  

Diharapkan masyarakat dapat menjadi anggota koperasi karena banyak keuntungan 

yang dapat dirasakan oleh setiap anggota koperasi. 

 

 

 

 

 



PERTEMUAN V 

 

V.I. Topik Diskusi 

Pada pertemuan V yang diadakan pada tanggal 10 Agusrus 2009 di Desa 

Sukau Datang I adalah Sosialisasi Lebong Sebagai Kabupaten Konservasi. 

 

V.II. Justifikasi Kegiatan 

5.2.1 Latar Belakang 

Sebuah langkah besar sudah diambil Kabupaten Lebong yang telah 

mewujudkan dirinya menjadi Kabupaten Konservasi bersama empat kabupaten 

lainnya, yaitu Kabupaten Malino, Wakatobi, Pasir, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Di 

tengah-tengah euforia otonomi daerah dan percepatan pembangunan di masing-

masing daerah, harus diakui kalau Kabupaten Lebong cukup ‘berani’ untuk 

melegitimasikan dirinya menjadi Kabupaten penyelamat lingkungan. 

Berangkat dari kabupaten yang memiliki luasan konservasi terbesar, yaitu 

hampir 70% dari total luas wilayahnya dengan 48 desa tertinggalnya dari 72 desa 

yang ada. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lebong tetap digulirkan, bersamaan 

dengan pro dan kontranya. 

Lalu sejauh manakah kebijakan konservasi ini mampu memberikan manfaat 

bagi masyarakatnya? Tentu ini merupakan pertanyaan serius yang harus dijawab oleh 

pemerintahnya. Sebab dahulunya saja, dengan penetapan kawasan Hutan Lindung, 

Suaka Alam, Cagar Alam dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sudah 

sejak dahulu ada, ternyata masih menyisakan polemik yang cukup menyusahkan bagi 

masyarakatnya. 

Masyarakat tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kebijakan tersebut. 

Akses mereka terhadap sumber daya hutan yang selama ini mereka manfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi terbatas. Di sisi lain, ada sebagian 

orang yang memiliki hak atau kemampuan untuk mengakses sumber daya hutan 

tersebut, dapat dengan leluasa mengeksploitasi (mengambil) tanpa harus membayar 

biaya pemulihan dan perlindungannya. 

Sementara masyarakat kecil sekitar kawasan yang justru menanggung beban 

atau biaya tersebut. Ironisnya lagi, terkadang masyarakat kecil tersebut yang akan 

menjadi kambing hitam apabila dampak lingkungan tersebut mengemuka. Bahkan tak 

jarang ada di antara mereka yang harus berurusan dengan pihak berwajib. 



Secara sederhana, pada dasarnya masyarakat sekitar kawasan hutan hanya 

butuh tempat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif mereka 

pun memandang bahwa ancaman terhadap kelestarian hutan tentu akan menjadi 

bahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka telah mengenal nilai-nilai 

konservasi jauh sebelum istilah konservasi dilahirkan. 

5.2.2  Rumusan Masalah 

Dari pengamatan yang dilakukan, dapat dirumuskan dua ( 2 ) masalah yaitu: 

1. Mamfaat Apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya konservasi? 

2. Siapa saja yang bertanggung jawab atas konservasi 

5.2.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  

1. Mengetahui mamfaat yang di dapatkan oleh masyarakat dengan adanya 

program konservasi ini 

2. Member tahukan peran masyarakat dalam kegiatan konservasi 

Manfaat  

1. Masyarakat dapat merubah persepsinya tentang konservasi. 

2. Masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan konservasi 

 

V.III. Pembahasan 

Konservasi harus dipandang sebagai konsep yang luas, dinamis, dan luwes. 

Sehingga mampu mengakomodir konflik dan memberikan manfaat secara sosial dan 

ekonomi bagi masyarakatnya. Jangan sampai kebijakan-kebijakan konservasi tersebut 

akhirnya hanya sebagai ‘rasionalisasi’ dari eksploitasi secara halus. Sebab dalam 

perjalanannya selama ini, terbukti dengan semboyan pembangunan berkelanjutannya, 

ternyata lingkungan dan sumber daya alam hanya menjadi piranti atau tumbal untuk 

mensukseskan pembangunan dan ekonomi. 

Sekarang fakta yang ada di Lebong adalah bahwa 11.400 keluarga miskin 

tersebut butuh hidup dan penghidupan. Kebutuhan hidup dewasa ini terus meningkat. 

Sementara lahan sebagai sumber penghidupan yang tersisa hanya 31,72% (RB, 18 Juli 

2006). Itu artinya, dengan jumlah penduduknya yang berjumlah lebih kurang 102.000, 

maka masing-masing penduduk hanya bisa memanfaatkan lahan seluas 0,5 ha per 

orangnya. Sebuah realitas sosial yang akan menjadi tantangan bagi Kabupaten 



Lebong, yaitu bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan 

tanpa harus memaksimalkan sumber daya yang ada. 

Yang jelas konsep Kabupaten Konservasi ini tetap harus diberikan acungan 

jempol, kota Bengkulu saja belum mau memikirkan konsep Green City (kota hijau) 

sebagai identitasnya. Penyamaan persepsi tentang konsep konservasi sudah 

selayaknya menjadi agenda utama. Tidak cukup dengan sosialisasi kosong, tapi harus 

terintegrasi dan mampu mendorong partisipasi aktif dari masyarakatnya. Komitmen 

bersama dari seluruh unsur terkait, yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan 

masyarakat akan menjadi tonggak awal pengembangan konsep konservasi ini. 

Bahkan, media massa selaku wahana social control dan educator bagi masyarakat dan 

pemerintah pun ikut berperan. 

Saat ini Pemerintah Kabupaten Lebong tidak lagi bergantung atau 

ketergantungan dari keuangan pemerintah pusat. Ini menunjukkan Lebong sudah bisa 

mandiri dan bisa sejahtera. Oleh karena itu, Dalhadi menekankan, semua jajaran 

aparatur pemerintah Kabupaten Lebong wajib melaksanakan sosialisasi, deregulasi 

peraturan, pemetaan wilayah, pembenahan, sinkronisasi program dan kegiatan pada 

tingkat masing-masing organisasi, serta melakukan konsolidasi guna mensukseskan 

dan mewujudkan Kabupaten Lebong sebagai Kabupatenkonservasi. 

"Untuk itu kita semua memiliki kewajiban untuk menjadikan Lebong sebagai 

Kabupaten konservasi. Semua upaya harus dilakukan guna tercapainya Lebong 

sebagai Kabupaten konservasi," Dijelaskan Bupati Dalhadi. 

 

V. IV. Kesimpulan dan Saran 

    Kesimpulan 

1. Konservasi bermamfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga akan 

terus terjaga sampai anak cucu kita nanti 

2. Semua pihak berperan penting dalam mensuksekan konservasi ini 

    Saran 

Hendaknya setiap warga kabupaten dapat mendukung serta berperan aktif 

dalam kegiatan konservasi ini. Sehingga apa yang ingin dicapai dapat terlaksana. 

 

 

 

 



PERTEMUAN VI 

 

VI.I. Topik Diskusi 

Pada pertemuan VI yang diadakan pada tanggal 10 Agusrus 2009 di Desa 

Sukau Datang I adalah Sosialisasi Peranan Wanita Pinggiran Hutan terhadap Program 

Lebong Sebagai Kabupaten Konservasi. 

 

VI.II. Justifikasi Kegiatan 

6.2.1 Latar Belakang 

Salah satu program perencanaan di bidang kehutanan yang saat ini menjadi 

pressure dari pemerintah Kabupaten Lebong adalah mewujudkan Kabupaten Lebong 

menjadi Kabupaten konservasi, sekaligus dapat dijadikan pilot project Kabupaten 

konservasi pertama di Indonesia. Dalam program menuju Kabupaten konservasi, 

banyak dimensi dan kepentingan pemerintah serta kebutuhan masyarakat saling 

bersinggungan baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Wanita pinggiran hutan merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan 

konservasi karena banyak dari kebijakan yang dilakukan oleh pria secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh wanita. 

Wanita petani di sekitar kawasan hutan konservasi memilki peran ganda yakni 

sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga 

yang umumnya dikategorikan miskin. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya oleh 

pemerintah untuk memberikan peranan kepada wanita dikawasan pinggiran hutan  

dalam kegiatan konservasi. 

6.2.2  Rumusan Masalah 

Dari pengamatan yang dilakukan, dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1.  Apa peranan yang dapat dilakukan wanita pinggiran hutan dalam 

kegiatan konservasi. 

6.2.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  

1. Mengetahui apa peranan yang dapat dilakukan wanita pinggiran hutan 

dalam kegiatan konservasi. 

 



Manfaat  

1. Para wanita pinggiran hutan dapat mengetahui peranan mereka dalam 

kegiatan konservasi 

 

VI.III. Pembahasan 

Pemerintah Kabupaten Lebong telah mencoba mengatasi masalah kerusakan 

lingkungan dan kemiskinan di pedesaan dengan menciptakan kawasan konservasi dan 

memperkenalkan kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat 

dan sekitarnya. Namun, kadang-kadang kebijakan tersebut menciptakan konflik dan 

ketidaksejajaran gender. 

Tanah yang tidak subur telah menghasilkan produksi padi yang rendah, 

mendorong laki-laki menjadi buruh berpendapatan rendah. Wanita tanpa akses untuk 

pekerjaan lain, mengumpulkan sumberdaya hutan lebih intensif walaupun kegiatan ini 

makin berkurang disebabkan kerusakan dan kebijakan-kebijakan pengelolaan 

konservasi. Wanita miskin terabaikan, dalam hal kelangsungan hidup keluarga, 

memiliki respon yang kurang terhadap berkurangnya sumberdaya alam. Semua 

faktor-faktor ini membatasi peran wanita dalam pembuatan keputusan didalam 

keluarga dan masyarakat. 

Berangkat dari kabupaten yang memiliki luasan konservasi terbesar, yaitu 

hampir 70% dari total luas wilayahnya dengan 48 desa tertinggalnya dari 72 desa 

yang ada. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lebong tetap digulirkan, bersamaan 

dengan pro dan kontranya 

Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan wanita dalam mendukung 

kiegiatan konservasi diantaranya menciptakan kelompok petani wanita yang berperan 

dalam kegiatan konservasi selain itu wanita juga dapat memberikan masukan kepada 

para suaminya tentang bahaya melakukan pembalakan terhadap hutan konservasi 

yang ada, masih banyak lagi yang lain. 

 

VI. IV. Kesimpulan dan Saran 

    Kesimpulan 

Wanita berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan konservasi dan 

memilki pengaruh yang besar dalam keputusan kebijakan keluarga tentang konservasi 

   

 



  Saran 

Hendaknya wanita pinggiran hutan dapat mendukung serta berperan aktif dalam 

kegiatan konservasi ini. Sehingga apa yang ingin dicapai dapat terlaksana 
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