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aBStraCt

The Moluccas, as an archipelago province of Indonesia, consists of about six hundred 
small islands with many unique ecosystems.  Every small island or group of small 
islands has different environmental conditions and this variability has influenced many 
bio-geographical aspects of the forest in the Moluccas.  Forests, a main resource of the 
Moluccas, have contributed a large income through regional and national developments.  
Consequently, the forests in the area are currently being destroyed everywhere due 
to lack of replanting practices, and this problem has occurred because replanting 
of forests needs knowledge and skill about implementation of intensive silviculture 
systems. Recently, foresters have started to use biotechnology in intensive silviculture 
systems with the objective of increasing forest quality and quantity.  This biotechnology 
has been used widely in many developed countries with good results, however, in 
Indonesia, particularly in the forestry field, biotechnology is still in the initial stages of 
development. The object of this review is to present the benefits of using biotechnology 
for increasing quality and quantity of forest products in the Moluccas in the future.
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PenDaHULUan
Hutan adalah suatu lahan yang ditumbuhi 

oleh satu atau beberapa jenis pohon sehingga 
mampu menciptakan suatu ekosistem dengan 
iklim mikro yang berbeda dengan kondisi 
atmosfer diluar ekosistemnya. Hutan di Maluku 
tumbuh dan berkembang pada pulau-pulau 
kecil (small islands) dengan ekosistem yang 
paling rapuh (fragile ecosystem) sehingga  
berbeda dengan hutan yang tumbuh pada pulau-
pulau besar (continental islands) seperti Jawa, 
Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Perbedaan 
pokok pertumbuhan pohon pada pulau-pulau 
kecil dengan  pulau besar adalah  terletak pada 
tingkatan respons fisiologis pohon sebagai akibat 
tekanan faktor lingkungan. 

Pada pulau-pulau kecil banyak sekali 
faktor lingkungan sebagai pembatas dibandingkan 
pulau besar, tetapi hanya ada  2 hal pokok yang 
berbeda dengan pulau besar yaitu (1). efek kadar 
garam (salinity concentration effect) terhadap 
pertumbuhan pohon sebagai akibat kedekatan 
kepada laut, dan (2). efek ketersediaan air (ground 
water supply effect) sebagai akibat sempitnya 
daerah-daerah tangkapan air.  Kenyataan di 
lapangan menunjukan bahwa kedua faktor ini 

berbeda efeknya pada vegetasi disetiap pulau 
sehingga menghasilkan pohon-pohon dengan 
karakteristik yang berbeda-beda. Pada pulau-
pulau tertentu sangat jarang dijumpai pohon-
pohon hutan dengan ukuran diameter dan tinggi 
pohon yang superior, tetapi justru yang ditemukan 
adalah pohon-pohon yang diameter batangnya 
kurang dari 40 cm dan tinggi pohon tidak lebih 
dari 20 m. Pada pulau-pulau yang agak besar 
seperti Seram, Buru dan Yamdena  terutama pada 
wilayah-wilayah yang agak jauh dari pengaruh 
uap air  laut dapat ditemukan pohon-pohon 
dengan ukuran diameter batang dapat mencapai 
100 cm dan bahkan 150 cm dengan tinggi pohon 
dapat mencapai 40 – 60 m.

Hubungan ketergantungan antara manusia 
dipulau kecil dan hutan sangat signifikan, 
karena posisi pulau kecil biasanya terisolasi dari 
akses pasar dan lapangan pekerjaan sehingga 
kecendrungan manusia pulau kecil adalah 
beraktivitas pada siang hari di darat seperti 
kebun atau  hutan, dan pada malam hari di 
lautan dengan frekuensi yang terbatas. Hutan 
pada pulau kecil secara umum digunakan untuk 
tempat berladang dan tempat mengambil kayu 
bakar. Tetapi pada pulau kecil yang kondisi 
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alamnya mendukung biasanya memiliki hutan 
dengan potensi hasil hutan non kayu yang tinggi 
seperti madu, rotan, bambu, minyak atsiri, damar 
dan lain-lain sehingga dapat dijadikan sebagai 
sumber pendapatan. Selain itu kayu sebagai hasil 
hutan primadona banyak digunakan manusia 
untuk mengatasi beberapa kebutuhan primernya, 
karena itu nampaknya sulit untuk kayu dapat 
segera tergantikan dengan semen dan besi. Hal 
ini karena bahan baku kayu lebih murah dan 
mudah didapat, dan  merupakan sumberdaya alam 
yang dapat diperbaharui dibandingkan dengan 
besi dan semen sebagai sumberdaya alam yang 
dapat habis dipakai dan tidak dapat diperbaharui.  
Hutan  juga memiliki manfaat-manfaat lain yaitu  
sebagai penyubur tanah, pengatur tata air bumi, 
penyedia oksigen, penyerap karbon dioksida 
dan stabilisator iklim.  Terkait dengan manfaat-
manfaat ini, para ahli lingkungan dan kehutanan 
berpendapat bahwa minimal 30 % luas dari suatu 
wilayah atau pulau  harus dapat dicadangkan 
sebagai hutan. 

Maluku saat ini memiliki kira-kira 5.4 
juta hektar hutan (Anonymous  2007),  dan 
berdasarkan luas hutan ini,  terdapat kira-kira 4 juta 
hektar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
dan pemerintah untuk berbagai kebutuhan dan 
kepentingan  pembangunan. Sejak tahun 1970 
sampai 1990-an  sektor kehutanan memberikan 
kontribusi yang sangat berarti bagi pendapatan 
regional Maluku, tetapi kemudian secara drastis 
menurun kontribusinya karena kehabisan kayu 
yang bernilai jual di pasar. Kondisi ini terjadi 
karena pencurian kayu (illegal logging) terjadi 
dimana-mana dan ikut memberi sumbangan bagi 
terkurasnya hasil hutan kayu pada ekosistem 
hutan di Maluku. Selain itu Izin Pemanfaatan 
Kayu (IPK) dalam realitasnya dikeluarkan 
secara tidak selektif oleh institusi berwewenang, 
kemudian di ikuti pula dengan kontrol yang lemah 
menyebabkan hutan semakin parah kondisinya. 
Pada sisi yang lain pengelolaan hutan di Maluku 
hanya diarahkan untuk memungut dari alam tanpa 
mengembalikan kepada alam. Namun demikian 
sejak tahun 2003 muncul konsep pemerintah yang 
baru untuk menanam kembali hutan dan lahan 
kritis, yaitu dengan  pola GN-RHL (Gerakan 
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Konsep 
ini telah berproses selama kira-kira 4 tahun, tetapi 
nampaknya tidak memberikan hasil yang optimal 

karena : (1). Kualitas benih yang digunakan masih 
80 % tidak memenuhi stardart sertifikasi benih 
bermutu, (2). Jenis tanaman yang digunakan 
masih umum didominasi jenis yang tidak bernilai 
di pasar, (3). sistem penilaian dan pengawasan 
yang masih  lemah menyebabkan pelaksana 
penanaman di lapangan cenderung untuk tidak 
bekerja dengan serius.  

BeBeraPa MaSaLaH POKOK 
PeMBangUnan HUtan PaDa PULaU-

PULaU KeCIL
Secara umum terdapat 4 masalah utama 

dalam pembangunan kehutanan pada pulau-pulau 
kecil di Maluku, yaitu: (a). Jumlah dan kualitas 
benih yang tersedia dari spesies lokal  untuk 
penanaman hutan sangat terbatas (b). Kesuburan 
tanah rendah karena jenis-jenis tanah di Maluku di 
dominansi oleh tanah-tanah yang miskin hara dan 
bersifat asam, (c). Stres  fisiologi akibat salinitas 
dan kurangnya ketersediaan air bagi pertumbuhan 
tanaman. (d). Umur masak tebang pohon (daur 
ekonomis) yang terlalu panjang.

Permasalahan pertama : bahwa hutan 
di Maluku terus diekploitasi dari waktu ke waktu 
tanpa upaya penanaman yang seimbang sehingga 
jumlah dan kerapatan jenis-jenis pohon tertentu 
semakin hari semakin rendah dan bahkan menuju 
kepunahan jenis. Jenis pohon yang paling umum 
dipanen di Maluku adalah pohon-pohon yang 
memiliki nilai jual di pasar (market species) 
seperti meranti, lenggua, gufasa, kayu besi, 
makila, siki, samama, pule dan pulaka. Namun 
realitas di lapangan menunjukan bahwa jenis 
pohon yang paling banyak ditanam melalui 
proyek-proyek pemerintah adalah tongke, 
mange-mange, hutong, katapang, bintanggor 
dan salawaku (non market species). Jika dikaji 
permasalahan pokoknya adalah pada ketersediaan 
benih atau bibit dalam jumlah, kualitas dan waktu 
yang diperlukan. Banyak dari pada jenis-jenis 
pohon market species memiliki waktu berbuah 
2 - 3 tahun sekali, dan bahkan beberapa jenis 
justru berbuah hanya dalam 5 – 7  tahun sekali.  
Selain itu karena kondisi ekosistem dan masalah 
habitat dari masing-masing individu pohon pada 
setiap tapak, maka tidak selalu semua pohon 
dapat sekaligus berbuah. Ada pohon yang sama 
jenis dan bahkan tumbuh berdekatan tetapi 
tidak berbuah secara bersamaan. Selain itu 



105

Johan  M. Matinahoru

Jurnal Agroforestri  Volume III Nomor 1 Maret 2008

pada satu individu pohon, ada cabang tertentu 
berbuah dan pada cabang lain tidak berbuah.  
Kemudian ada juga permasalahan yang lain, 
yaitu tidak semua buah yang dihasilkan dapat 
menjadi benih bermutu, karena harus memenuhi 
standart mutu benih untuk menghasilkan suatu 
pertumbuhan yang berkualitas. Keadaan seperti 
ini menyebabkan petani membuat keputusan yang 
keliru dengan menanam spesies pohon eksotik 
(pohon asing) seperti Jati (Tectona grandis). Pada 
hal jati mempunyai banyak pengaruh buruk bagi 
ekosistem.

P e r m a s a l a h a n  k e d u a  :  b a h w a 
pembangunan hutan di  Maluku belum 
memperhatikan kesesuaian jenis pohon terhadap 
ekosistem dan habitatnya. Hal ini secara umum 
menyebabkan pertumbuhan pohon selalu tidak 
maksimal dan bahkan gagal total.  Kondisi ini 
yang paling pokok menyebabkan kegagalan 
pembangunan hutan di banyak tempat di 
Indonesia. Contoh konkrit adalah tanaman Jati 
di Maluku, yang secara ekologi tidak dapat 
tumbuh maksimal di wilayah ini.  Di Maluku 
tanaman jati secara umum tumbuh dengan cepat 
pada umur  1 - 5 tahun pertama yaitu dengan 
pertambahan riap diameter sebesar  1.0 – 2.5 cm 
per tahun, tetapi kemudian mengalami stagnasi 
pertumbuhan ketika mulai mengalami stress 
lingkungan terutama karena ketersediaan unsur 
hara, air  dan  penyerapan uap air bergaram yang 
diangkut angin dari laut.  Selain itu hampir semua 
wilayah di Maluku didominasi oleh jenis tanah 
dengan pH rendah yaitu tanah-tanah dengan kadar 
kemasaman yang tinggi.  Banyak pohon market 
spesies yang tidak dapat menyesuaikan diri untuk 
tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi 
tanah demikian, dan bahkan mengalami keracunan 
akibat tingginya konsentrasi alumanium (Al) dan 
besi (Fe) sehingga pertumbuhan pohon menjadi 
kerdil, merana dan bahkan mati.

Permasalahan ketiga :  bahwa secara 
fisiologi pertumbuhan pohon-pohon pada pulau-
pulau kecil banyak mengalami stres lingkungan. 
Stres ini terutama dsebabkan oleh 2 hal utama 
yaitu ketersediaan air dan efek uap air bergaram 
dari laut. Menurut teori hampir 70 % dari total 
biomass pertumbuhan pohon terutama pada umur 
1 – 5 tahun didominasi kandungan air. Hal ini 
menunjukan bahwa untuk awal pertumbuhan 

pohon (initial tree-growth) diperlukan air 
dalam jumlah yang sangat banyak.  Realitas 
di lapangan menunjukan bahwa kegagalan-
kegagalan penanaman hutan di Maluku karena 
tidak memperhitungkan ketersediaan air bagi 
awal pertumbuhan pohon. Hujan adalah sumber 
air paling utama bagi pertumbuhan hutan. Musim 
hujan secara umum di Maluku berbeda menurut 
wilayah lintang dan bujur bumi. Contoh : Pulau 
Seram, Ambon, dan Lease sama-sama memiliki 
musim hujan dari April sampai September  
dengan frekuensi dan intensitas yang berbeda-
beda. Hal ini berarti bahwa pada bulan-bulan 
tersebut banyak tersedia air untuk kebutuhan 
pertumbuhan tanaman. Realitas menunjukan 
bahwa dana pembangunan hutan di Maluku  
direalisasikan pada bulan-bulan dimana pada 
wilayah tertentu seperti Maluku Tenggara dan 
Buru adalah musim panas sehingga banyak terjadi 
kegagalan. Selain itu hutan di Maluku tumbuh 
pada pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut yang 
sangat luas. Konsekuensi dari pada kondisi ini 
adalah pertumbuhan hutan yang tidak normal 
karena tingginya konsentrasi natrium (Na) dan 
clorida (Cl) dalam tanah maupun di atmosfer. 
Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa 
kelebihan NaCl menyebabkan keracunan dalam 
sel-sel tumbuhan sehingga proses pembelahan dan 
pertumbuhan sel menjadi terhambat (Salisbury 
dan Ross, 1995). Walaupun demikian realitas di 
lapangan menunjukan bahwa beberapa spesies 
memiliki tingkatan adaptasi khusus sehingga 
mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan 
baik (contoh pada spesies-spesies hutan pantai 
seperti bintanggor, katapang, hutung, cemara dan 
kayu besi pantai).

Permasalahan keempat :  bahwa. secara 
umum pohon-pohon market species memiliki 
umur masak tebang  yang sangat panjang, dan 
hampir semua spesies harus mencapai umur 
diatas 30 tahun baru dapat  mencapai riap volume 
optimal yaitu 3 – 8 m3 per pohon. Nampaknya 
bahwa  lama waktu panen merupakan faktor 
kunci mengapa  masyarakat tidak tertarik untuk 
menanam jenis-jenis tersebut.  

Walaupun demikian beberapa diantara 
permasalahan-permasalahan yang telah 
dikemukakan diatas dapat teratasi dengan 
pendekatan bioteknologi.
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BIOteKnOLOgI  SeBagaI SOLUSI
Berdasarkan pada sejarah munculnya 

bioteknologi maka dikenal bioteknologi klasik 
dan bioteknologi moderen. Bioteknologi klasik 
hanya menggunakan teknik rekayasa sederhana 
pada mikro-organisme untuk peningkatan kualitas 
barang atau produk tertentu. Biotek ini telah 
lama dipraktekan dalam kehidupan manusia 
masa lampau terutama dalam proses pembuatan 
bahan minuman dan makanan. Misalnya teknik 
fermentasi dengan bantuan mikro-organisme 
berupa bakteri ragi untuk peningkatan kualitas 
minuman bir, pembuatan tempe, tahu dan roti. 
Sedangkan bioteknologi modern muncul di abad 
19 yaitu ketika ilmuan dapat menumbuhkan sel, 
jaringan atau DNA dari suatu organisme untuk 
mendapatkan organisme baru dengan kualitas 
pertumbuhan yang lebih unggul.

Tulisan ini lebih terfokus pada bioteknologi 
modern karena perannya jauh lebih strategis 
dalam mengatasi kendala pembangunan hutan di 
Maluku.  Bioteknologi modern dalam prakteknya 
lebih mengutamakan teknik-teknik rekayasa 
modern  untuk mendapatkan makluk hidup 
baru dengan jumlah dan kualitas yang lebih 
unggul.  Beberapa aspek bioteknologi modern 
terapan (applied modern biotechnology) yang 
saat ini telah berkembang dengan baik dibidang 
kehutanan adalah teknik pembiakan dalam 
tabung (invitro culture) dan pemindahan DNA 
(DNA-transformation).  Pendekatan bioteknologi 
melalui teknik kultur invitro (invitro culture) 
yang paling umum dikenal saat ini adalah kultur 
jaringan (tissue culture). Metode ini menggunakan 
bagian organ tanaman tertentu, seperti: daun, kulit 
batang, akar, embrio, endosperm, anther dan atau 
kalus sebagai explant (bahan tanaman). Explant 
yang bisa diproses untuk  berkembang biak 
adalah bergantung pada jenis tanaman, bagian 
organ tanaman, komposisi media tumbuh dan 
konsentrasi zat-zat penghambat pertumbuhan 
tunas baru seperti fenol, terpen dan lain-lain.

 Beberapa penelitian terakhir menunjukan 
bahwa hanya dengan 100 gram pucuk daun 
tanaman seperti Meranti (Shorea sp) dapat 
menghasilkan 50 – 100 anakan (Suoheimo, et 
al 2001), Jati (Tectona grandis) menghasilkan  
100 – 250 anakan (Nadgauda, 2001) dan Akasia 
(Acasia mangium) menghasilkan 70 anakan 

(Nadgauda, 2001). Seluruh proses kerja dari 
persiapan material kultur jaringan sampai 
aklimatisasi tanaman hasil kultur jaringan, secara 
umum hanya membutuhkan waktu  2 – 3 bulan 
(bergantung jenis tanaman).   Hal ini berarti 
pendekatan kultur jaringan sangat cocok untuk 
membantu mempercepat proses penyediaan bibit 
tanaman dalam jumlah dan waktu yang singkat. 
Selain itu keuntungan lain dari metode ini adalah 
sifat dan karakter genetik pohon induk dapat 
diwariskan 100 % kepada keturunan atau anak 
baru yang dihasilkan. Persoalan yang dihadapi 
saat ini adalah apakah dapat dilakukan hal yang 
sama bagi spesies-spesies unggulan lokal Maluku 
seperti Kayu besi, Lenggua, Gupasa dan lain-
lain. Jawabannya pasti dapat dilakukan, tetapi 
kendala fasilitas akan menjadi hal yang paling 
pokok untuk menjadi perhatian para pengambil 
kebijakan dan keputusan.

Selain kultur jaringan tanaman, terdapat 
juga metode kultur invitro yang belum berkembang 
dengan maju di bidang kehutanan yaitu fusi 
protoplas. Dibidang pertanian metode ini telah 
banyak menghasilkan varietas baru pada tanaman 
padi dan gandum.  Fusi protoplas adalah teknik 
penggambungan dan peleburan 2 sel dari 2 
spesies yang berbeda. Teknik ini dapat membantu 
meningkatkan keragaman genetik sebesar 10 
– 20 % bergantung pada sejauhmana  DNA dari 
kedua sel tersebut dapat ikut melebur menjadi 
satu (Nasir, 2002).

Pendekatan berikut dari bioteknologi 
adalah penggunaan metode transfer DNA antar 
spesies tanaman. Secara ilmu pengetahuan kita 
mengetahui bahwa dalam sel tanaman terdapat 
inti sel, dan didalam inti sel terdapat kromosom. 
Selanjutnya dalam kromosom terdapat gen, dan 
gen berisi salah satu bahan kimia terpenting bagi 
kehidupan manusia yaitu DNA (Deoksiribose 
Nuclead Acid). Dibawah mikroskop elektron 
DNA nampak berbentuk pita dan menggumpal 
seperti coil, tetapi jika gumpalan tersebut dibuka 
maka panjang pita DNA organisme hidup dapat 
mencapai kira-kira 1 m dengan lebar dan tebal 
pita kira-kira 0.0001 mikron. Didalam pita ini 
tersusun secara rapi semua informasi tentang 
sifat keturunan suatu organisme.   Karakter  
terpenting dari pada DNA adalah dapat membelah 
dan memperbanyak diri, dan bahkan dapat 
mampu berdifrensiasi untuk menghasilkan suatu 
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pertumbuhan individu yang baru.  Kemajuan 
penelitian dibidang biologi molekuler  telah 
memberikan hasil bahwa DNA ternyata dapat 
dipisahkan dari pada inti sel suatu organisme dan 
kemudian dapat dipotong dan disambung dengan 
DNA organisme lain. Penemuan enzim-enzim 
seperti selulase, endonuklease restriksi dan ligase 
telah mendorong kemajuan pemanfaatan DNA 
sebagai bahan terpenting dalam menghasilkan 
organisme dengan sifat yang diinginkan.

Contoh konkrit aplikasi bioteknologi 
terkait bagaimana mengatasi masalah kesuburan 
tanah, yaitu telah dikembangkan teknik baru 
melalui pemanfaatan mikro-organisme tanah. 
Jenis mikro-organisme tanah yang paling 
dikenal adalah jamur mikorhiza dan bakteri 
Rhizobium. Kedua jenis organisme ini sedang 
dipelajari secara detail melalui pendekatan 
bioteknologi modern. Mikorhiza adalah jenis 
jamur yang banyak dijumpai pada tanah-tanah 
dibawah tegakan hutan Pinus dan Dipterocarpus 
(kelompok jenis meranti). Jamur ini dapat bekerja 
sama dengan akar tanaman dalam menyediakan 
beberapa unsur hara terpenting bagi kebutuhan 
tanaman, terutama unsur hara seperti P, N dan Zn. 
Sebuah pertanyaan yang kini sementara dipelajari 
melalui pendekatan bioteknologi adalah mengapa 
jamur mikorhiza hanya dapat bekerja sama 
optimal dengan dua kelompok spesies pohon 
tersebut. Pekerjaan identifikasi, pemetaan gen dan 
penyelidikan terhadap gen-gen yang bertanggung 
jawab bagi bisa terwujudnya kerjasama tersebut 
masih intensif dilakukan. Ilmuan kini bekerja 
dengan hipotesis bahwa seharusnya gen-gen 
tersebut dapat ditransfer ke spesies lain apabila 
ditemukan  vektor yang cocok. Jika problem ini 
dapat teratasi maka persoalan kesuburan tanah 
bagi tanaman akan menjadi semakin mudah dan  
dengan demikian  konsep pembangunan  rama 
lingkungan mesti dapat terwujud.

Selain jamur ada  bakteri Rizhobium 
yang paling banyak ditemukan pada tanah-tanah 
dibawah tegakan leguminose (kelompok jenis 
tumbuhan dengan tipe buah polong-polongan) 
seperti Lenggua, Salawaku dan Kayu besi. Jenis 
bakteri ini mampu mengambil Nitrogen dari udara 
dan menyediakannya bagi akar sehingga tanaman 
Leguminose jarang kekurangan unsur hara 
Nitrogen. Melalui bioteknologi telah ditemukan 
sandi genetik dari gen yang bertanggung jawab 

untuk membangun kerja sama antara bakteri 
Rhizobium dan tanaman leguminose, yang disebut 
gen NiF (nitrogen fixation gene). Gen nif ternyata 
dapat pula dipindahkan dari bakteri Rhizobium  
ke bakteri lain yang hidup pada tanah-tanah 
dibawah tumbuhan bukan leguminose. Percobaan 
transfer DNA dari gen nif pada leguminose ke gen 
tanaman tembakau telah dilakukan di Belanda dan 
memberikan hasil yang memuaskan, sehingga 
tembakau mampu melakukan fiksasi Nitrogen 
dari udara seperti leguminose. Selain itu telah 
ditemukan pula gen hup (hidrogen uptake gene) 
yang membantu proses penyerapan hidrogen 
untuk membantu proses kerja enzim nitrogenase 
selama pengikatan nitrogen dari udara oleh 
bakteri (Nasir, 2002). Kedua contoh diatas dapat 
memberikan gambaran bahwa  pada masa akan 
datang persoalan kesuburan tanah dapat diatasi 
dengan tanpa penggunaan pupuk anorganik yang 
dalam realitas banyak berpengaruh buruk pada 
lingkungan dan kesehatan manusia.

Realitas lain di alam menunjukan bahwa 
ada spesies yang tahan terhadap kadar garam 
tinggi, ada spesies yang tetap tumbuh subur 
walaupun musim kering yang panjang, dan 
bahkan ada spesies yang mampu hidup dalam 
genangan air sepanjang musim hujan. Tetapi yang 
menjadi masalah adalah kebanyakan dari spesies 
tersebut tidak bermanfaat secara ekonomi bagi 
manusia. Walaupun demikian dari aspek ilmu 
pengetahuan telah dibuktikan bahwa transfer 
gen antar spesies yang tidak berkerabat telah 
dapat dilakukan. Karena itu identifiksi gen-gen 
yang mampu beradaptasi terhadap cekaman 
lingkungan seperti kadar garam yang tinggi 
maupun ketahanan terhadap kekeringan dan 
genangan air adalah masalah-masalah lingkungan 
yang paling penting bagi pembangunan dan 
pengembangan hutan di Maluku sebagai provinsi 
kepulauan. 

Selanjutnya problem lain yang juga 
merupakan prioritas pembangunan dibidang 
kehutanan adalah bagaimana mendapat tegakan 
hutan dengan daur tebang (umur masak tebang) 
yang pendek tetapi memiliki nilai ekonomi 
tinggi. Artinya bahwa harus dapat dihasilkan 
pohon dengan diameter besar dan tinggi bebas 
cabang yang maksimal, tetapi memiliki kualitas 
kayu yang baik sesuai tujuan penggunaannya.  
Sebagai contoh: daur tebang Kayu besi 100 
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tahun, Lenggua 50 tahun dan  Gupasa 80 tahun. 
Artinya bahwa jika spesies-spesies ini ditebang 
pada  umur masak tebang tersebut kita akan 
mendapat kayu dengan kualitas yang lebih tinggi.  
Belakangan ini beberapa spesies pohon telah 
diupayakan melalui teknik silvikultur intensif 
untuk memperpendek waktu masak tebang pohon, 
misalnya pada tanaman Jati (Tectona grandis) 
dengan masak tebang 80 tahun bisa dikurangi 
menjadi 30 tahun, tetapi realitas menunjukan 
bahwa pohon dengan masak tebang 30 tahun 
memiliki kualitas kayu jauh lebih rendah dari  
pohon yang masak tebang  80 tahun).    Secara 
fisiologi problem utama umur masak tebang 
pohon ditentukan oleh  aktivitas sel-sel dalam 
jaringan meristem dan sel-sel dalam jaringan 
kambium batang.  Kecepatan pembelahan sel-sel 
dalam kedua jaringan tersebut sangat ditentukan 
oleh kemampuan eksploitasi unsur hara oleh 
akar tanaman dan konsentrasi hormon tumbuh 
pada masing-masing pusat tumbuh tanaman. Jika 
aktivitas pembelahan sel pada kedua jaringan 
tersebut optimal maka laju pertumbuhan diameter 
dan tinggi tanaman akan meningkat dengan cepat. 
Contoh di alam adalah pada jenis pohon Palaka 
(Octomeles sumatrana). Spesies ini jika kondisi 
tanah subur dan banyak tersedia air tanah maka 
pada umur 10 tahun, diameter pohon sudah dapat 
mencapai 50 cm dengan tinggi bebas cabang 15 
m (Nahusona, 2005). Dari aspek bioteknologi 
sebenarnya dapat dikaji mengapa genetiknya 
demikian dan dapatkah gen yang bertanggung 
jawab untuk kecepatan tumbuh tersebut dapat 
ditransfer ke spesies lain. 

StrategI PengeMBangan
Untuk dapat mengatasi berbagai masalah 

dan alternatif solusi diatas maka diperlukan 
sebuah  laboratorium bioteknologi yang harus 
dapat dikelola secara profesional, maju dan 
berhasil guna untuk kepentingan pembangunan 
hutan di Maluku ke depan. Dalam rangka itu maka 
dapat digunakan pendekatan sederhana melalui 
SWOT analisis untuk mendapatkan langkah-
langkah  pengembangan yang strategis.
Kekuatan
•	 Maluku memiliki hutan yang luas dengan 

tingkat keragaman spesies cukup tinggi.

•	 Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil 
sehingga produk hasil rekayasa genetik  
dapat dipertahankan kemurniannya.

•	 Universitas Pattimura telah memiliki sebuah 
gedung laboratorium bioteknologi yang 
cukup memadai. 

•	 Universitas Pattimura telah memiliki 
cukup tenaga ahli untuk pengembangan 
bioteknologi skala menengah.

Kelemahan
•	 Belum tersedia prasarana pendukung yang 

memadai dalam laboratorium bioteknologi 
yang saat ini di miliki Universitas 
Pattimura. 

•	 Belum ada perhatian khusus dari Pemerintah 
Daerah  maupun Universitas Pattimura untuk 
pengembangan  bioteknologi  secara maju di 
Maluku

•	 Belum teralokasi dana khusus dari pihak 
Pemer intah Daerah maupun pihak 
Universitas Pattimura bagi pengembangan 
laboratorium bioteknologi yang ada di 
Universitas Pattimura saat ini.

Peluang
•	 Adanya pernyataan Indonesia untuk menjadi 

anggota negara-negara yang menyetujui 
isi protokol Kyoto tentang pengurangan 
emisi gas rumah kaca dan pengendalian 
pemanasan global, prinsip dasarnya adalah 
setiap negara harus membangun hutan.

•	 Adanya kebijakan pemerintah melalui GN-
RHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan) dan GTPI (Gerakan Tanam 
Pohon Indonesia) yang mengharuskan 
setiap provinsi di Indonesia harus dapat 
membangun hutan. 

•	 Maluku memiliki lahan kritis seluas 1.2 juta 
hektar dan hutan yang harus direhabilitasi 
seluas kira-kira 2 juta hektar sehingga 
dibutuhkan bibit tanaman dalam kualitas 
dan jumlah besar.

•	 Adanya pengakuan terhadap hak cipta atau 
hak patent atas penemuan-penemuan ilmiah 
yang bermanfaat luas bagi masyarakat, 
sehingga menggairahkan banyak peneliti.
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•	 Banyak tersedia dana-dana penelitian dari 
berbagai pihak untuk pengembangan ilmu 
dan teknologi. 

ancaman
•	 Persaingan produk biotek secara tidak sehat  

antar provinsi maupun antar negara.
•	 Muncul hama dan penyakit baru yang sulit 

dikendalikan.
Strategi yang dapat dikembangkan untuk 

mengatasi berbagai kelemahan dan ancaman 
diatas, hanya  dapat dikemukakan  disini 4 hal 
penting untuk menjadi prioritas perhatian bagi 
pengambil kebijakan dan keputusan, yaitu :
1. Bahwa gedung laboratorium bioteknologi 

yang dimiliki saat ini oleh Universitas 
Pattimura sudah memadai sehingga hanya 
diperlukan pengadaan fasilitas berupa 
berbagai prasarana laboratorium, agar 
berbagai peluang yang dikemukakan dapat 
dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat 
menghasilkan income bagi Universitas 
maupun Pemerintah Daerah. 

2. Bahwa Universitas Pattimura saat ini 
telah memiliki sumberdaya manusia yang 
cukup, sehingga hanya diperlukan perhatian 
pemerintah daerah dan Universitas Pattimura 
untuk setiap tahun ada teralokasi dana khusus 
bagi pembangunan dan pengembangan 
laboratorium bioteknologi secara lengkap 
dan maju di Maluku.

3. Bahwa pengembangan, perlindungan dan  
pemanfaataan produk biotek yang telah 
ada diberbagai daerah di Indonesia  harus 
selalu mendapat dukungan Peraturan Daerah 
agar pengembangannya lebih terarah sesuai 
kebutuhan wilayah.

4. Bahwa kerjasama antara Universitas 
Pattimura dan berbagai instansi terkait di 
Maluku dalam kaitan dengan pengembangan 
ilmu dan teknologi perlu ditingkatkan, 
sehingga perencanaan dan produk 
kerja laboratorium dapat menjadi lebih 
maksimal. 
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