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aBStraCt

The main objective of this paper is to provide a conception of the development of forest 
community in dammar resin production to achieve sustainable forest management at 
Honitetu village. As impact of logging operation in the past, the society of Honitetu 
village lives in poverty with low education level and limited infrastructure. Thus, 
they need the aid of some technologies: silviculture, model of society empowerment, 
agroforestry, quality control of dammar resin and wildlife conservation. This conception 
should be implemented by using the road map technology of reconstruction of the 
development of forest community in dammar resin production to achieve sustainable 
development in forestry.
Keywords: dammar, sustainable forest management, forest community, agroforestry

PenDaHULUan

Latar Belakang Signifikansi dan Pentingnya 
Kegiatan / teknologi Dihasilkan Bagi 
Pembangunan Kehutanan

Hutan merupakan salah satu sumber daya 
penting bagi Indonesia yang terletak di daerah 
tropika basah karena hutan tersebut memiliki nilai 
ekologis yang strategis di tingkat lokal, regional 
dan juga tingkat global. Hutan juga memiliki 
nilai ekonomis karena merupakan penghasil 
kayu dan non kayu yang sangat dibutuhkan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia dan 
hutan juga memiliki nilai sosial-budaya karena 
jauh sebelum berkembangnya lahan pertanian, 
permukiman dan padang penggembalaan hutan 
telah menjadi tempat tinggal masyarakat primitif 
atau masyarakat adat sebagai satu-satunya sumber 
penghidupan. Melihat nilai hutan yang memiliki 
multi fungsi tersebut maka pengelolaan hutan 
yang bijaksana setidaknya harus bisa memenuhi 
keserasian dan keselarasan ketiga nilai yaitu nilai 
ekonomis, ekologis dan sosial budaya atau yang 
dikenal dengan pengelolaan hutan berkelanjutan 
(Sustainable Forest Management) seperti 
dirumuskan oleh ITTO (1992).

Penebangan hutan di daerah tropik 
termasuk di Indonesia telah meningkat secara 
tajam 1970-an untuk memenuhi permintaan kayu 

yang meningkat seiring dengan peningkatan 
populasi penduduk dunia yang kemudian juga 
berimbas pada peningkatan permintaan lahan 
untuk permukiman dan kawasan industri, 
pertanian, penggembalaan dll. Penebangan 
hutan telah dilaksanakan secara serampangan 
dan hanya bersifat ekstraktif kayu semata serta 
tidak mengindahkan aspek permudaan kembali 
dan perawatan hutannya telah berdampak buruk 
pada eksistensi hutan secara ekologis. Jika hal 
ini berlanjut terus, maka nilai-nilai ekologis, 
ekonomis dan sosial-budaya akan menurun 
dan akan memunculkan kemiskinan ataupun 
penurunan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar 
hutan pada khususnya dan masyarakat di luar 
kawasan hutan pada umumnya.

Penebangan hutan di atas juga terjadi di 
kawasan hutan di Provinsi Maluku. Berdasarkan 
hasil evaluasi dengan peta vegetasi/penutupan 
lahan (1996) menunjukkan, kondisi hutan 
di Maluku berdasarkan Tata Guna  Hutan 
Kesepakatan (TGHK) telah mengalami perubahan 
yang sangat pesat. Hasil evaluasi tersebut  
menunjukkan bahwa lahan yang masih ditutupi 
hutan di Maluku seluas 6.513.024 hektar (82,77 
%), sedangkan luas areal yang tidak berhutan 
1.355.403 hektar (17,23 %). Luas kawasan hutan 
seluruhnya 7.219.047 (91,75 %) yang terdiri 
dari areal berhutan 6.112.711 hektar (77,69 %) 
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dan areal yang tidak berhutan 1.106.336 hektar 
(14,06 %), sedangkan luas Areal Penggunaan 
Lain (APL) mengalami peningkatan menjadi 
649.380 hektar (8,12 %) yang terdiri dari areal 
berhutan 400.313 hektar (5,09 %) dan areal 
tidak berhutan 249.067 hektar (3,17 %). Setelah 
adanya pemekaran Provinsi Maluku yaitu dengan 
terbentuknya Provinsi Maluku Utara maka 
berdasarkan Paduserasi TGHK dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Propinsi yang selanjutnya 
menjadi Tata Guna Hutan (Tata Ruang Provinsi), 
luas kawasan hutan Maluku tinggal 3.337.973 ha 
saja (Pieters, 2006). Sebagian besar lahan hutan 
tersebut saat ini merupakan hutan sekunder atau 
hutan bekas tebangan akibat adanya eksploitasi 
hutan yang dilakukan oleh para pemegang HPH 
selama lebih dari 20 tahun sejak awal tahun 1970-
an. Kegiatan penebangan hutan yang dilakukan 
secara serampangan tanpa upaya pelestarian hutan 
telah menyebabkan dampak buruk seperti yang 
telah dijabarkan di atas. 

Hasil hutan non kayu seperti getah-
getahan atau Resin yang berasal dari pohon 
Pinus, Agathis, Meranti dll. sebenarnya juga 
cukup potensial untuk dikembangkan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 
hutan, termasuk Gambir yang tumbuh di sekitar 
hutan. Khusus di Maluku tidak terdapat Gambir 
namun ada juga jenis getah lainnya yang patut 
dikembangkan juga seperti halnya Gambir yaitu 
getah Damar (Kopal) yang berasal dari sadapan 
pohon Agathis. Kehidupan masyarakat Maluku 
masih memiliki tingkat ketergantungan yang 
tinggi terhadap hutan. Masyarakat di Kab. Seram 
Bagian Barat sebagian besar mempunyai mata 
pencaharian sebagai petani pemungut hasil hutan 
bukan kayu (Damar) dan  peladang berpindah. 
Sebagai akibat adanya aktifitas penebangan oleh 
HPH, maka sebagian besar pohon Agtahis spp 
yang merupakan penghasil getah Damar ditebang.  
Hal ini menyebabkan jumlah pohon Agathis di 
Maluku, terutama di daerah pegunungan Seram 
Bagian Barat sudah semakin berkurang seperti  
yang terjadi di Desa Lohia Tala,  pohon Agathis 
yang telah memenuhi persyaratan (diameter > 
50 cm)  pada waktu itu seluruhnya ditebang. 
Akibatnya sumber pendapatan masyarakat di 
daerah tersebut semakin berkurang.  Damar 
yang dikumpulkan oleh masyarakat sekarang ini 
berasal dari pohon-pohon tua yang masih tegak 

berdiri dan selamat dari penebangan HPH PT. 
Cora-Cora.  Damar merupakan hasil hutan bukan 
kayu yang menjadi andalan masyarakat desa 
sebagai sumber pendapatan sejak turun temurun 
di masa lalu hingga sekarang. 

Saat ini, potensi tegakan Agathis yang 
tersisa tinggal sedikit, letaknya berjauhan dan 
berada pada puncak gunung sehingga menjadi 
kendala yang serius bagi masyarakat untuk 
memperoleh dan mengangkut hasil Damar ke 
lokasi penjualan. Masyarakat Desa Honitetu 
dan beberapa desa di sekitarnya kini kehilangan 
sumber pendapatan mereka yang berasal dari 
hutan terutama dari hasil mengumpulkan Damar.  
Dampak eksploitasi hutan oleh HPH PT. Cora-
Cora tidak hanya merugikan pada masyarakat 
sekitar hutan namun juga kerusakan lingkungan 
lainnya seperti degradasi lahan, terganggunya tata 
air dan juga terganggunya keberadaan fauna. Hal 
ini disebabkan karena areal bekas tebangan tidak 
segera dipulihkan melalui perawatan tegakan 
sisa penebangan atau pohon inti, pembebasan, 
penanaman tanah kosong dan tanaman pengayaan 
seperti yang telah tertuang dalam peraturan sistem 
silvikultur TPTI. 
Konsep revitalisasi Pembangunan 
Kehutanan

Revitalisasi pembangunan kehutanan pada 
dasarnya merupakan segala upaya yang dilakukan 
untuk mengembalikan vitalitas hutan yang rusak 
akibat kesalahan atau kecerobohan pengelolaan 
hutan yang pernah dilakukan di masa lalu 
sehingga produktivitas hutan dapat meningkat 
kembali dan selanjutnya dikelola dengan prinsip 
pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable 
forest management) yang memperhatikan 
keserasian dan keselarasan nilai ekonomi, ekologi 
dan sosial budaya. Keadaan ini bisa dicapai a.l. bila 
pengelolaan hutan telah memenuhi kriteria dan 
indikator yang ditetapkan dalam sertifikasi hutan, 
misalnya dari Forest Stewardship Council (FSC) 
dan produk bersertifikat ekolabel (Mardiatmoko, 
2007). Sertifikasi dan pelabelan produk hutan, 
dipertimbangkan oleh banyak pihak sebagai 
sebuah alat kebijakan dengan potensi besar untuk 
menahan keberlanjutan penurunan kualitas dan 
kuantitas hutan di dunia. Saat ini FSC menjadi 
sebuah sistem yang paling berkembang dan 
telah diterima paling luas diantara kalangan 
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industri, ornop dan para pengambil keputusan di 
pemerintahan sedang institusi sertifikasi hutan 
di tanah air yaitu Lembaga Ekolabel Indonesia 
(LEI) telah melaksanakan sertifikasi hutan namun 
impak nyata dari sertifikasi tersebut masih kecil 
(Ginting, 2005).

Upaya revi ta l isas i  pembangunan 
kehutanan berbeda-beda dari tempat yang satu 
dengan tempat lainnya, a.l. tergantung tingkat 
dan jenis kerusakan hutan. Oleh sebab itu jenis 
teknologi yang akan diterapkan agar berhasil guna 
dan berdaya guna juga berbeda-beda. Berkenaan 
dengan hal tersebut, pengambilan keputusan 
untuk penerapan jenis teknologi yang akan 
dikembangkan adalah dengan memahami dan 
mempertimbangkan terlebih dahulu tingkat dan 
jenis kerusakan hutan atau berbagai permasalahan 
kehutanan yang pendekatannya dapat dilakukan 
melalui survei pendahuluan atau identifikasi 
permasalahan lapangan. 

KeaDaan UMUM DeSa HOnItetU

Keadaan Biofisik
Kawasan hutan Desa Honitetu terletak 

pada 030 – 030 4’ LS dan 1270  - 1280 10’ BT yang 
terletak di Pulau Seram Bagian Barat dimana 
jaraknya sekitar 90 km dari Kota Ambon. Secara 
administratif berada pada Wilayah Kecamatan 
Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi 
Maluku. Lokasi desa di bagian hulu Sungai 
Waerivapa yang merupakan tangkapan DAS 
Waerivapa yang luasnya 20.748 ha; distribusi 
jenis tanahnya sangat dipengaruhi oleh bahan 
induk. Tanah-tanah yang berkembang dari batuan 
induk metamorfik (phyllite dan schists) umumnya 
dangkal sampai sedang kedalamannya. Memiliki 
tekstur lempung sampai berpasir, warna coklat 
tua sampai coklat pucat dengan struktur yang 
berkembang lemah sampai sedang; Iklimnya 
menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson 
adalah tipe  iklim A.  Curah hujan tahunan rata-
rata 1.803,3 mm dan selang nilai rata-rata bulanan  
76,5 mm pada bulan November sampai 276,7 
mm pada bulan Juli; Topografinya bergunung, 
berbukit dengan daerah datar yang sempit dan 
sebagian besar merupakan daerah lereng yang 
curam. Ketinggian rata-rata daerah ini 552 m 
d.p.l.; Penggunaan lahannya terdapat  8 (delapan) 
jenis yaitu: hutan lindung, hutan produksi, 

lahan alang-alang dan belukar, kebun tanaman 
campuran, kebun campuran tanaman setahun, 
daerah tumbuhan sagu, daerah padi sawah dan 
daerah permukiman; Aksesibiltas dan prasarana 
dan sarana a.l. yaitu: tersedianya jalan darat 
dari Kota Kecamatan  Kairatu sampai lokasi 
23 km, dengan mobil angkot trayek Kairatu-
Desa Honitetu sebanyak 13 unit dan beberapa 
kendaraan roda dua (ojek). Meski tak terlalu jauh 
jaraknya namun kondisi jalannya rusak berat 
sehingga tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. 
Prasarana jalan desa masih jalan tanah sehingga 
jalan becek dan sulit dilalui di musim penghujan. 
Terdapat pasar musiman yaitu tiap hari sabtu 
untuk transaksi jual beli hasil pertanian dan 
barang-barang keperluan rumah tangga. Lokasi 
Desa Honitetu disajikan pada Gambar 1.

gambar 1. Lokasi kawasan hutan Desa Honitetu 
yang perlu dilakukan revitalisasi kehutanan

Keadaan Sosial Budaya
Penduduk Desa Honitetu termasuk 5 

kampung bawahannya berjumlah 1.448 jiwa. 
Penduduk tersebut merupakan penduduk asli 
Pulau Seram dari Suku Wemale. Bersama dengan 
Suku Alune dan suku-suku lainnya di Pulau 
Seram kedua suku ini terdistribusi terutama di 
Pulau Seram Bagian Barat. Suku Alune memiliki 
etos kerja dan sumberdaya manusia yang maju 
dibanding Suku Wemale. Sejak Zaman penjajahan 
Belanda, penduduk Desa Honitetu telah mengenal 
pendidikan dan perdagangan namun sampai 
saat ini masyarakatnya belum mempunyai 
perkembangan yang berarti bila dibandingkan 
dengan Suku Alune yang bermukim di daerah 
pegunungan sekitar Desa Honitetu. Pemeluk 
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agama penduduk desa ini adalah Kristen Protestan 
(98%) dan sisanya memeluk agama lainnya 
(2%) yang umumnya kaum pendatang; Mata 
pencaharian dan pendapatan penduduk sesuai hasil 
wawancara di desa tersebut adalah sbb: (1) Petani 
pemilik pohon Damar rata-rata penghasilannya 
30-40 kg sekali ambil dalam 2-3 bulan dengan 
pendapatan sekitar Rp. 400.000 – Rp. 450.000 
per waktu panen (2 bulan). Penghasilan tambahan 
lainnya dari penjualan pisang, ubi jalar, keladi, 
salak, kakao, cengkeh sehingga total penghasilan 
mereka Rp. 650.000,-/bulan, (2) Petani tidak 
memiliki Damar, hanya menjual hasil pertanian 
berupa ubi jalar, ubi, sayuran, cengkeh dan kakao 
yaitu Rp. 340.000,-/bulan, (3) Petani yang juga 
sebagai operator chainsaw penghasilannya dari 
hasil pertanian dan kayu pertukangan dengan 
rata penghasilan Rp. 500.000,-/bulan.  Secara 
umum pendapatan penduduk berkisar antara 
Rp. 300.000,- s.d. Rp. 650.000,- atau rata-rata 
hanya Rp. 480.000,-/bulan; Tingkat  pendidikan 
penduduk Desa Honitetu tergolong rendah dimana 
rata-rata SD tidak tamat (36%), SD tamat (24%), 
SMP tidak tamat (13%), SMP tamat (18%), SMA 
tamat dan tidak tamat (6%) dan pendidikan tinggi 
(3%). Rata-rata tingkat pendidikan penduduk 
yaitu SD (60%). Prasarana gedung SD masih 
semi permanen dengan sarana belajar-mengajar 
yang sangat terbatas; Kelembagaan masyarakat 
terkecil yang ada adalah Soa atau Clan yang 
merupakan kumpulan keluarga bermarga sama 
yang jumlahnya bervariasi. Lembaga adat yang 
mengurusi adat dan pemerintahan desa adalah 
Saniri Negeri yang berfungsi sebagai LKMD. 
Dalam sistem pengaturan sumberdaya alam 
tersebut, dikenal adanya pranata sosial atau 
kelembagaan adat Sasi yang telah diterapkan 
sejak nenek moyang secara turun temurun. 
Melalui Sasi, penduduk yang memiliki pohon 
Damar hanya dapat memanen Damarnya saat 
buka Sasi yaitu 2 atau 3 bulan sekali; Kegiatan 
yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 
umumnya dilakukan hanya dalam waktu singkat 
dan belum sampai mengubah perilaku masyarakat 
untuk membangun dirinya. Penyadapan damar 
yang dilakukan masih sederhana, tidak ada 
perawatan pohon Agathis maupun anakannya 
baik dalam bentuk pemupukan, penjarangan 
dll. sehingga sama sekali belum ada teknologi 
budidaya yang diterapkan pada lahan usahanya 

kecuali diserahkan secara alam (Anonim, 
2007).

PerUMUSan PerMaSaLaHan Dan 
PenDeKatan StrategIS UntUK 

PeMeCaHan SOLUSI
Berdasarkan keadaan umum Desa 

Honitetu yang telah diuraikan di atas maka 
dapat dirumuskan permasalahan dan pendekatan 
strategis untuk pemecahan solusinya yaitu sbb:
1. Eksploitasi hutan oleh HPH di masa lampau 

telah membawa kerusakan lingkungan 
seperti degradasi lahan, terganggunya tata 
air dan juga terganggunya keberadaan fauna 
karena areal bekas tebangan tidak segera 
dipulihkan melalui perawatan tegakan sisa 
penebangan atau pohon inti, pembebasan 
tegakan, penanaman tanah kosong dan 
tanaman pengayaan seperti yang telah 
tertuang dalam peraturan Sistem Silvikultur 
TPTI.

2. Ekspolitasi hutan tersebut juga telah 
berdampak buruk pada kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan. Perusahaan 
mengeksploitasi jenis pohon Agathis, 
padahal pohon tersebut merupakan mata 
pencaharian pokok mayarakat Desa Honitetu 
sehingga kesejahteraan masyarakatnya 
menurun karena potensi tegakan Agathis 
berkurang. Masyarakat semakin sulit 
mencari pohon Agathis untuk disadap karena 
lokasi tegakan sisanya ada di puncak gunung 
yang sulit dijangkau dan juga mengalami 
banyak kendala dalam pengangkutan hasil 
Damarnya.

3. Pendapatan penduduk per bulan masih 
rendah yaitu berkisar antara Rp. 300.000,- 
s.d. Rp. 650.000,- atau rata-rata hanya Rp. 
480.000,-/bulan.

4. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk 
masih rendah, pada umumnya pendidikan 
hanya sampai tingkat SD yang mencapai 
60% dari total penduduk, sebagian besar 
penduduk masih gagap teknologi (gaptek).

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana 
di Desa Honitetu sehingga mempersulit 
transportasi hasil Damar atau adanya 
hambatan dalam pelaksanaan pemasaran 
hasil Damar, kelemahan dalam proses 
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produksi Damar, pemasaran termasuk 
produk Damar yang ramah lingkungan yang 
ditandai dengan adanya ekolabel maupun 
sertifikasi hutan.

6. Pemanenan Damar telah diatur dalam 
pranata sosial melalui Sasi. Ini merupakan 
kearifan lokal yang baik dalam rangka 
pelestarian tegakan Agathis namun 
produktivitasnya masih rendah. Penyadapan 
Damar yang dilakukan masih sederhana, 
tidak ada perawatan pohon Agathis maupun 
anakannya baik dalam bentuk pemupukan, 
penjarangan dll. sehingga sama sekali belum 
ada teknologi budidaya yang diterapkan 
pada lahan usahanya, termasuk peremajaan 
pohon-pohon yang tua kecuali hanya 
diserahkan secara alam.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi 
maka untuk memulihkan kembali vitalitas hutan 
agar produktivitas hutan meningkat kembali dan 
selanjutnya dapat dikelola dengan prinsip-prinsip 
pengelolaan hutan berkelanjutan diperlukan 
adanya penerapan beberapa teknologi tepat guna. 
Pokok permasalahan masyarakat Desa Honitetu 
adalah menurunnya kesejahteraan karena kondisi 
hutan penghasil Damar yang menjadi sumber 
mata pencahariannya rusak akibat pembalakan 
hutan Agathis oleh HPH. PT. Cora-Cora. 
Masyarakat dengan tingkat pendidikan, tingkat 
penghasilan, tingkat aksesibilitas yang rendah 
dan jarang mendapatkan program pemberdayaan 
akan sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan 
yang membelitnya jika tidak ada bantuan luar 
dalam bentuk penerapan beberapa teknologi tepat 
guna. Kondisi seperti ini maka ada 3 (tiga) obyek 
yang perlu mendapatkan teknologi tepat guna 
yaitu: kawasan hutan, lahan usaha masyarakat 
dan masyarakatnya sendiri. Berkenaan dengan 
hal tersebut pendekatan strategis yang dilakukan 
adalah sbb: (1) rehabilitasi kawasan hutan dengan 
penerapan teknologi budidaya kehutanan dan 
teknologi konservasi satwa, (2) peningkatan 
potensi lahan usaha masyarakat dengan penerapan 
teknologi agroforestri dan (3) peningkatan 
pemberdayaan dan penghasilan masyarakat 

dengan penerapan model pemberdayaan 
masyarakat, teknologi penyadapan dan pengujian 
kualitas Damar. Metodologi yang digunakan 
untuk 5 (lima) jenis penerapan teknologi tepat 
guna sbb:
	 Penerapan Teknologi Budidaya Kehutanan 

dilakukan dengan: (1) pembuatan demplot 
yang berisi pengujian tanaman jenis Agathis 
yaitu: species trial, provenance trial, 
pemupukan Agathis tingkat semai dan 
sapihan yang berasal tanaman dari demplot 
dan dari tegakan alam dan (2) pembuatan 
budidaya tanaman Agathis.

	 Penerapan Model Pemberdayaan Masyarakat 
dilakukan dengan (1) wawancara individual 
(individual interview), (2) pengamatan 
terlibat (participant observation), dan (3) 
diskusi kelompok terfokus (focused group 
discussion). 

	 Penerapan Teknologi  Agrofores t r i 
dilaksanakan dengan (1) metode purposive 
sampling dalam pemilihan lokasi sampling, 
metode wawancara, diskusi kelompok 
terfokus, pengujian statistik Chi-Square 
dalam analisis persepsi masyarakat, (2) 
pelaksanaan workshop dalam rangka 
pemberdayaan  masya raka t  da l am 
pelaksanaan sistem agroforestri.

	 Penerapan Teknologi Penyadapan dan 
Pengujian Kualitas Damar dilaksanakan 
dengan Metode Percobaan dengan 
Rancangan Percobaan: Rancangan Acak 
Lengkap.

	 Pene rapan  Tekno log i  Konse rvas i 
dilaksanakan dengan Metode Survei Satwa 
dan Metode Survei Deskriptif Serangga. 

Setelah kegiatan penerapan kelima 
teknologi diatas dilakukan maka dilanjutkan 
kegiatan supervisi dari para ahli Lembaga 
Ekolabel Indonesia (LEI) dalam rangka perintisan 
sertifikasi hutan rakyat penghasil damar dan 
sertifikat ekolabel produk damar di wilayah Desa 
Honitetu. Untuk lebih jelasnya disajikan roadmap 
technology revitalisasi pembangunan hutan rakyat 
penghasil damar pada Gambar 2.
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gambar 2. Roadmap technology revitalisasi pembangunan hutan rakyat penghasil damar

Pada Gambar 2 dapat dijabarkan solusi 
jangka pendek, menengah dan panjang sampai 
terciptanya tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu: 
pembangunan berkelanjutan bidang kehutanan.

PenUtUP

Kesimpulan
1. Masyarakat Desa Honitetu dengan tingkat 

pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat 
aksesibilitas yang rendah dan jarang 
mendapatkan program pemberdayaan akan 
sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan 
yang membelitnya.

2. Diperlukan adanya bantuan luar dalam 
bentuk penerapan beberapa teknologi tepat 
guna yang diterapkan pada tiga obyek 
sasaran yaitu: kawasan hutan, lahan usaha 
masyarakat dan masyarakatnya sendiri.

3. Pendekatan strategis yang perlu dilakukan 
adalah rehabilitasi kawasan hutan dengan 
penerapan teknologi budidaya kehutanan 

dan teknologi konservasi satwa; peningkatan 
potensi lahan usaha masyarakat dengan 
penerapan teknologi agroforestri dan 
peningkatan pemberdayaan, penghasilan 
masyarakat dengan penerapan model 
pemberdayaan masyarakat, teknologi 
penyadapan dan pengujian kualitas Damar.

Saran
1. Konsep revitalisasi kehutanan ini perlu 

diimplementasikan melalui suatu penelitian 
yang mendalam dan terintegrasi oleh 
gabungan institusi pendidikan tinggi, badan 
litbang kehutanan dan stake holders lainnya 
dengan mengikuti roadmap technology 
revitalisasi pembangunan hutan rakyat 
penghasil damar. 

2. Sumber pendanaan penelitian dapat berasal 
dari Dana Riset Unggulan Terpadu-Dikti, 
Pemda Prov. Maluku, Dana riset Departemen 
Kehutanan dll.
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Konsep Revitalisasi Pembangunan Hutan Rakyat Penghasil Damar untuk Mencapai Pengelolaan Hutan 
Berkelanjutan (Solusi Kasus Desa Honitetu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bag.Barat, Prov. Maluku) 
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