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ABSTRACT

The purpose of the system development of dusung  (Agroforestry) in Moluccas that 
expected is to be the resources can be exploited in an optimal, make everlasting 
and have sustainability, so that the prosperity of society mount without incuring the 
damage of environment.Dusung(Agroforestry) better be made by part of indivisible 
of development programe in rural, so that can contribute effectively and earn more 
answering the demand requirement of farmer. The achievement of agroforestry shall 
assess by considering various factor, including duration, economic reward, sufficing 
of necessaries of life, biological productivity and continue.Society will only accept and 
develop Dusungsystem (Agroforestry) if profitably, not just art of  mix the wood tree and 
fruit tree  with the seasonal crop and animal expertly, but at the end represent art to 
make subsistence in rural more productive and interesting.Where the ability maintain 
good cultural values, certainty of domination of farm, arrange to utilize settled farm, 
make-up of earnings, reduction of proportional labour effusing and risk, which is have 
estuary at prosperity which mounting and also repair of environment.
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang
Praktek pengelolaan sumberdaya hutan 

berbasis masyarakat melalui pola penanaman 
membentuk pola agroforestri (Agroforestry), 
merupakan pengetahuan tradisional dalam 
pengelolaan hutan yang telah lama membudaya di 
masyarakat Maluku. Sistem-sistem pengetahuan 
lokal (Indegenous Knowledge) tersebut walaupun 
berbeda satu sama lain sesuai dengan kondisi 
sosial budaya dan tipe ekosistem masyarakat 
setempat (Local Site), namun secara umum sistem 
pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya hutan 
ini selalu tumbuh dan berkembang terus-menerus 
secara turun-temurun (Wattimena Dan Papilaya, 
2005).

Di Maluku, yang meliputi  pulau Ambon, 
pulau Seram, dan pulau-pulau Lease, teknik-
teknik penanaman tersebut sudah merupakan 
tradisi pengelolaan hutan yang dikenal masyarakat 
dengan istilah dusung. Dusung adalah sebuah 
istilah yang biasanya digunakan masyarakat 
Maluku dalam pengelolaan sumberdaya hutan 
dengan teknik  penanaman komoditas tanaman 
yang bervariasi, sehingga memiliki tingkat 

keanekaragaman (Biodiversity) yang tinggi 
(Ajawaila, 1996). Oleh karena itu, Dusung bagi 
penulis merupakan bentuk pemanfaatan lahan 
(Land Uses) secara optimal dalam suatu hamparan 
yang menggunakan produksi biologi berdaur 
pendek (annual) dan berdaur panjang (perennial) 
atau kombinasi tanaman kehutanan, perkebunan 
dan pertanian yang berdasarkan asas kelestarian 
dan keberlanjutan hasil (Sustainability).     

Dari deskripsi diatas, dusung versi orang 
Maluku secara holistik dapat diartikan sebagai 
suatu usaha penanaman secara bersama dan 
berurutan antara tanaman kehutanan, perkebunan 
dan tanaman pertanian, yang tentunya didasarkan 
pada kondisi fisik wilayah (local site) dan budaya 
(Culture) masyarakatnya. Pengembangan pola 
dusung di Maluku tersebut, selain dimaksudkan 
untuk meningkatkan produktifitas (Enhanced 
productivity) dan pemberdayaan masyarakat 
(Human well-being) juga pengendalian dampak 
lingkungan (Environmental impacts)

Perumusan Masalah
Tujuan dalam pengembangan sistem 

dusung (Agroforestry) di Maluku yang diharapkan 
adalah agar sumberdaya dapat dimanfaatkan 



Analisis Black Box Sistem Dusung (Agroforestry)  di Maluku

242 Jurnal Agroforestri  VIII Nomor 4 Desember 2013

secara optimal, lestari dan berkelanjutan, 
sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat 
tanpa menimbulkan terjadinya kerusakan 
lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dan 
kelangsungan hidup generasi yang akan datang. 
Dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan, 
sering timbul permasalahan jika pencapaian 
pembangunan tidak sesuai dengan tujuan 
pengelolaan yang ingin dicapai.

Pola pengelolaan dan pengembangan 
sistem dusung di Maluku yang baik harus dapat 
menempatkan sumberdaya alam tersebut sebagai 
subyek dan obyek pengelolaan sehingga dapat 
berperan dalam pembangunan ekonomi lokal, 
regional maupun nasional secara menyeluruh, 
berlanjut dan berkesinambungan, dimana 
pengembangan sistem dusung (Agroforestry) di 
Maluku pada hakekatnya merupakan suatu upaya 
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam lahan 
yang ada untuk kesejahteraan manusia secara 
lestari (Maruapey, 2010).  Dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya lahan, akan timbul 
permasalahan jika kegiatan pembangunan dan 
hasil yang akan dicapai tidak sesuai dengan 
tujuan pengelolaan yang diharapkan. Adapun 
tujuan pengelolaan yang diharapkan adalah 
agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan 
secara optimal dan berkelanjutan, dalam arti 
kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa 
menimbulkan terjadinya kerusakan dan degradasi 
sumbedaya alam dan lingkungan yang dapat 
merugikan kelangsungan hidup generasi yang 
akan datang.  Upaya pemanfaatan sumberdaya 
lahan selama ini dirasakan kurang memperhatikan 
aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 
serta konservasi mengindikasikan bahwa belum 
optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 
permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai 
berikut :
a. Berapa besar manfaat pengembangan dusung 

yang dapat menjamin konservasi hutan dan 
lahan serta sosial ekonomi masyarakat?

b. Bagaimana dimensi interkonektivity sistem 
dusung dalan optimalisasi pemanfaatan 
lahan?

c. Bagaimana  alternatif  kebijakan  analisis  
Black Box untuk pengembangan konsep 
dusung di Maluku?
MANFAAT DUSUNG (Agroforestry)

Dusung  merupakan suatu proses 
pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang 
berkelanjutan guna membantu kebutuhan manusia 
(aspek ekonomi) sekaligus mempertahankan 
atau meningkatkan kualitas lingkungan (aspek 
ekologis) serta dapat mengangkat status sosial 
petani tersebut (aspek sosial). “Sustainable 
agriculture is one that is: ecologically sound, 
economically viable, socially just and humane”. 

1).  Meningkatkan Produktifitas  
(Enhanced productivity)

Agroforestri dusung dapat dipertahankan 
secara berkelanjutan (Sustainability) tergantung 
dari pola manajemen kombinasi komoditi 
tanaman agroforestri (Agroforests) dusungg itu 
sendiri. Untuk meningkatkan produktifitas dusung 
di Maluku, petani selain menanam komoditas 
andalan cengkih dan pala, juga jenis tanaman 
kehutanan sebagai kanopi serta komoditi tanaman 
perkebunan dan pertanian. Komposisi tanaman 
pada sistem dusungg mempunyai beragam 
struktur dan komposisi dengan pola interaksi 
yang kompleks (Tree-crop interaction) sehingga 
tercipta suatu biomassa (biodiversity) yang tinggi 
bagi upaya perlindungan tanah dan air (Soil-water 
conservation) yang tentunya didasarkan pada 
manajemen lahan (Fallow management).

Keragaman struktur dan komposisi 
(Biomas) komoditi agroforestri dusung secara 
langsung menciptakan sinergisme (tree-crop 
interaction) yang langsung melengkapi dan 
menguntungkan misalnya: tanaman kehutanan 
yang berfungsi sebagai kanopi dan penghasil 
hara organik serta menciptakan iklim mikro bagi 
tanaman dibawahnya, tanaman menghasilkan 
pakan dan breeding place bagi burung-burung 
dan mamalia yang mendiami dusung tersebut, 
selain itu pula tercipta iklim mikro (Micro 
Climate) yang cocok bagi tanaman dibawahnya, 
menghasilkan serasah/mulsa (proses humufikasi) 
bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman 
dibawahnya. Atau dapat menghasilkan senyawa 
kimia yang menghambat pertumbuhan gulma 
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(Imperata rehabilitation), mobilisasi unsur hara 
di dalam ekosistem dusung semakin tinggi akibat 
proses humufikasi, dan sekaligus sebagai upaya 
mengkonservasi berbagai keragaman genetik 
dengan fungsi yang berbeda dalam menstabilkan 
agroforestri dusung tersebut.

2).  Pemberdayaan Petani  
(Human well-being)

Petani di Maluku bisa dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan hidup dari agroforestri dusung 
tersebut. Fungsi dusung mirip dengan fungsi 
pekarangan di mana seluruh kebutuhan hidup 
dapat dihasilkan dari agroforestri dusung. Di 
dalam sistem dusung dapat diatur sehingga ada 
tanaman yang menghasilkan dari aspek ekonomi 
sepanjang tahun seperti kelapa, coklat, pala, dan 
kenari dan ada yang musiman seperti cengkeh, 
pala, durian, gandaria, dsb. Dari agroforestri 
dusung juga didapat kebutuhan daging dari 
kusu, burung, dan kalong. Dan semua itu 
merupakan indikator keberhasilan social ekonomi 
dari agroforestri dusung itu sendiri. Dengan 
demikian sangat diperlukan bentuk partisipasi 
dan pengetahuan petani (Farmer Knowledge 
and Participation) yang baik dalam mengelola 
agroforestri dusungg tersebut. 

3).  Dampak Lingkungan  
(Environmental impacts)

D e n g a n  s t r u k t u r  k o m p o s i s i 
keanekaragaman tanaman (Above and 
Belowground) agroforestri dusung yang kompleks 
yang dicirikan dengan beberapa strata tanaman 
yang berlapis, sehingga secara tidak langsung 
dapat mereduksi sejumlah karbon (Carbon Stock) 
di udara menjadi oksigen, dengan demikian iklim 
dapat dieliminir dari skala makro ke skala mikro. 
Selain fungsi diatas, dampak lingkungan lain 
dari struktur komposisi keanekaragamn tanaman 
(above and belowground) agroforestri dusungg 
juga dapat menormalisasi fungsi dari pada daerah 
aliran sungai (Watershed Functions) yang ada 
disekitar lokasi agroforestri dusungg tersebut.

IDENTIFIKASI SISTEM
Identikasi system dilakukan dengan 

cara mempelajari beberapa rujukan untuk 
memperkaya ide atau berdiskusi dengan para 

pakar atau orang yang menguasai permasalahan 
untuk mendapatkan konsep yang relevan dengan 
permasalahan dan mendifinisikan masalah serta 
mendapatkan solusi yang diinginkan. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan dengan menggunakan konsep black 
box dengan yang dilengkapi dengan teori strategi 
dimensi interkonektif. Pemecahan masalah dan 
solusi yang diinginkan yaitu mendapatkan desingn 
yang optimal dari pengembangan konsep dusung 
di Maluku, maka untuk menyusun suatu analisis 
yang mengaplikasikan dua metode pendekatan 
tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-
faktor yang mempengaruhi manfaat dan biaya 
dari pengembangan konsep dusung yang banyak 
dipraktekan di Maluku.
a.  Manfaat/Keuntungan (Benefit)

•	 Manfaat  Ekonomi.  Manfaat  in i 
mempengaruhi keputusan akan pemilihan 
alternatif yang akan dikembangkan. 
Kriteria dari faktor ini dijabarkan dalam 
kelompok manfaat ekonomi yang 
merupakan benefit yang akan diharapkan 
dari pengembangan dusung tersebut.

•	 Manfaat Ekologis. Manfaat ini mempunyai 
pengertian bahwa pengembangan dusung 
dapat memberikan manfaat terhadap 
lingkungan yaitu dapat dijadikan 
sebagai kawasan sentra perkebunan dan 
pertanian.

•	 Manfaat Sosial. Manfaat ini mempunyai 
pengertian sebagai manfaat yang 
diterima oleh masyarakat sebagai 
akibat pengembangan dusung, adalah 
penyerapan tenaga kerja pada sektor 
pertanian. Dengan produksi dan 
pemasaran komoditi dusung yang 
diusahakan berjalan baik maka akan dapat 
merubah pola kehidupan masyarakat. 

b.  Biaya/Kerugian (Cost)
•	 Biaya Ekonomi, adalah cost yang harus 

dikeluarkan selama operasional kegiatan 
penanaman berlangsung yang meliputi 
modal awal, biaya operasi dan biaya 
pemeliharaan dan sebagainya.

•	 Biaya/Kerugian Lingkungan, adalah 
kerugian yang dialami lingkungan 
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sebagai akibat pengembangan dusung, 
antara lain; terjadinya pembukaan lahan,  
perubahan komposisi vegetasi hutan dan 
sebagainya.

•	 Biaya/Kerugian Sosial, pertambahan 
jumlah penduduk akan mengakibatkan 
berubahnya budaya hidup akibat dari 
masuknya orang luar dengan budaya yang 
berbeda sehingga terjadinya pergeseran 
nilai-nilai yang dianut masyarakat 
setempat.

Dimensi Interkonektif (Interkonektivity) 
Sistem Dusung (Agroforestry) Di Maluku

Metode design analisis sistem dusung 
(Agroforestry) di Maluku yakni optimalisasi 
pemanfaatan sumberdaya lahan, mengacu pada 
tahapan-tahapan teknik perumusan strategi 
yang mengacu pada dimensi interkonektif yang 
ditunjukkan pada berikut ini:
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Gambar 1. Sinplifikasi Dimensi Interkonektif (Interkonektivity) Pola Dusung (Agroforestry) di Maluku

Tabel 1. Uraian pola interaksi  dari dimensi  interkonektif dari Sistem Dusung (Agroforestry) di Maluku 
INTERAKSI URAIAN

F1.2 Penyedia dan penyuplai unsur hara
F2.1 Groundcover pertama 
F2.3 Mengikat unsur N bagi tanaman perkebunan
F3.2 Penghasil serasah (pupuk) bagi produktivitas tanah demi pertumbuhan tanaman semusim
F3.4 Penghasil serasah bagi pertumbuhan tanaman semusim dan tanaman kehutanan serta 

produktifitas tanah
F4.3 Menciptakan iklim mikro (kelembaban) bagi tanaman semusim dan tanaman perkebunan 

serta bagi produktifitas tanah
F4.1 Melindungi tanah, menciptakan kelembaban tanah bagi mikroba pengurai dan penyubur 

tanaman
F1.4 Penyuplai hara via proses humufikasi dari tanaman kehutanan bagi produktivitas tanah 

demi kelangsungan tanaman Agroforestri
Sistem interaksi dari dimensi konektif 

dari sistem dusung diatas memiliki keunikan 
dibanding sistem pertanian monokultur, dan 
keunikan itu harus dimunculkan dalam sistem 
yang membedakan antara sistem dusung dengan 
sistem sistem lain. Beberapa ciri khas yang 
dimiliki oleh sistem agroforestri dusung adalah:

1. Adanya berbagai kelompok tumbuhan 
sebagai komponen dari sistem dusung, 
yaitu pepohonan atau tanaman tahunan dan 
tanaman semusim.

2. Ada interaksi antara pepohonan dan tanaman 
semusim, terhadap penangkapan cahaya, 
penyerapan air dan unsur hara.
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3. Transfer silang energi antara pohon dengan 
tanaman dibawanya.

4. Perbedaan perkembangan tanah. Perubahan 
tanah berbeda berdasarkan sistem tipe 
dusung: (a) sistem rotasi, (b) kepadatan 
spasial dari sistem campuran, dan (c) spasial 
terbuka dari sistem campuran dan sistem 
zone spasial.

5. Luaran (output) ekonomi, sosial dan 
ekologis.

Gambar 2. Interaksi antara tanaman tahunan dengan 
tanaman semusim pada sistem agroforestri 
dusung (a = naungan; b = kompetisi akan 
air dan hara;  c = daun gugur (seresah). 
Pohon berguna dalam menambah C tanah 
dan hara lainnya serta sebagai ”jaring 
penyelamat” hara yang tercuci ke lapisan 
bawah (d = pohon berperakaran dalam).

Berdasarkan ciri-ciri spesifik yang dimiliki 
oleh sistem dusung, maka sistem-sistem sistem 
yang dikembangkan juga memiliki cirri tertentu 
pula. Sampai dengan saat ini, ada beberapa 
kelompok sistem dusung di antaranya adalah 
sistem-sistem yang menekankan:
1. Radiasi. Sistem tentang distribusi dan 

penangkapan cahaya serta naungan.
2. Pertumbuhan. Sistem yang menghubungkan 

faktor ketersediaan air (hujan) dengan 
pertumbuhan tanaman. 

3. Tanah. Sistem simulasi proses yang terjadi 
dalam tanah, misalnya aliran air, erosi, siklus 
unsur hara (khususnya nitrogen) dan siklus 
bahan organik.

4. Ekonomi. Sistem dari nilai ekonomi sistem 
dusung, umumnya didasarkan pada biaya 
dan analisis manfaat.

5. Penggabungan. Sistem yang menggabungkan 
biofisik dan aspek ekonomi dari sistem 
dusung.

Watimena dan Papilaya (2005), bahwa 
keragaman dalam fungsi sistem dusung 
menyebabkan terjadi sinergisme antara komponen 
yang saling menguntungkan.  Komponen tanaman 
dengan komponen tanaman serta komponen 
tanaman dengan komponen hewan dimana 
komponen yang satu menciptakan kondisi 
yang menguntungkan bagi komponen yang lain 
dalam agroekosistem itu secara keseluruhan. 
Dalam agroekosistem dusung terjadi sinergisme 
yang langsung melengkapi dan menguntungkan 
misalnya : 
(a) Tanaman menciptakan makanan dan 

breeding place bagi burung – burung dan 
mamalia yang mendiami dusun tersebut.

(b) Terciptakan iklim mikro yang cocok bagi 
masing-masing komponen (strata).

(c) Menghasilkan senyawa kimia yang 
m e n d o r o n g  p e r k e m b a n g a n  d a n 
pertumbuhan tanaman atau senyawa kimia 
yang menghambat pertumbuhan gulma 
(alelopati).

(d) Mengendalikan populasi hama, penyakit 
dan gulma jauh dibawah ambang ekonomis 
(contoh : cacao moth pada coklat).

(e) Mobilisasi unsur hara didalam ekosistem 
tersebut.

(f) Mengkonservasi air dan mengoptimalkan 
pemakaiannya.

(g) Mengkonservasi berbagai keragaman 
genetik dengan fungsi yang berbeda dalam 
menstabilkan ekosistem tersebut.

Black Box  Sistem Dusung (Agroforestry) di 
Maluku

Pengelolaan sistem dusung (Agroforestry) 
cukup kompleks karena merupakan gabungan 
an ta ra  b idang  ka j ian  i lmu kehutanan 
dengan pertanian dan bahkan peternakan, 
serta memadukan usaha kehutanan dengan 
pembangunan pedesaan untuk menciptakan 
keselarasan antara intensifikasi pertanian dan 
pelestarian hutan. Dengan demikian diperlukan 
pengetahuan yang cukup rinci mengenai setiap 
komponen yang terlibat dalam sistem tersebut. 
Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan 
penerapan sistem dusung adalah interaksi antara 
pohon dengan tanaman semusim atau dengan 
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pohon lainnya, yang tidak mudah untuk dikaji. 
Pengkajian proses interaksi melalui percobaan 
lapangan membutuhkan biaya besar dan waktu 
yang lama. Cakupan studi atau percobaan 
seringkali sangat terbatas serta keragaman 
lingkungan yang tinggi mengakibatkan hasil suatu 
penelitian tidak selalu dapat diterapkan di tempat 
yang berbeda. 

Penggunaan black box sistem merupakan 
salah satu pilihan untuk memahami sistem 
agroforestri secara efisien dan ekonomis. 
Design sistem agroforestri telah terbukti mampu 
memperhitungkan pengaruh kondisi lokasi yang 
beragam dan menghasilkan luaran yang mendekati 
kenyataan. Pendekatan langsung secara empiris 
seperti yang dilakukan petani yaitu langsung 
mencoba, mengamati dan membuktikannya 
di lahan sendiri, memang dapat memberi hasil 
yang lebih akurat. Oleh karena itu, tersedianya 
sistem simulasi dapat mempermudah petani 
dalam mengambil keputusan dan memperbaiki 
strategi pengelolaan lahannya di masa yang akan 
datang. Sistem merupakan penjabaran sederhana 
dari berbagai bentuk hubungan dan interaksi 

antar komponen dalam suatu sistem. Salah satu 
contoh sistem dusung yang akan dibahas secara 
agak rinci merupakan sistem biofisik yang 
menjelaskan interaksi antara “pohon, tanah dan 
tanaman semusim” pada sistem dusung seperti 
pada gambar 3.

Dalam menemukan strategi sistem dusung 
yang banyak dipraktekan di Maluku, maka 
dapat dibuat melalui diagram kotak gelap (Black 
Box) yang menggambarkan uraian tentang 
faktor-faktor eksternal maupun internal yang 
berupa masukan hasil evaluasi faktor-faktor yang 
berpengaruh sebagai masukan dan harapan yang 
ingin dicapai sebagai luaran atau tujuan strategi. 
Dengan ini diharapkan akan ditemukan suatu 
strategi sistem dusung yang lebih idiel untuk 
dipraktekan oleh petani di Maluku. Adapun 
input lingkungan (Environment Input), input 
terkontrol (Control Input), input tidak terkontrol 
(Uncontrol Input), output yang diinginkan (Design 
Output), output yang tidak diinginkan (Undesign 
Output), kontrol pengelolaan (Management 
Control), parameter rancang bangun yang tertera 
pada gambar dibawah ini : 

Gambar 3.  Simplifikasi Diagram Black Box Analisis Sistem Dusung (Agroforestry) di Maluku

 

Input Lingkungan
■ Peraturan Desa
■ Ekonomi
■ Sosial lingkungan
■ Tradisi (Culture)
■ Kewang (sasi)

Manajemen Kontrol Dusun
(Agroforestry) Di Maluku

Input tidak terkontrol :
■ Persaingan Ruang Tumbuh
■ Persaingan Air, Hara, Mineral
■ Gulma
■ Persaingan akan cahaya

Output yang diinginkan :
■ Produktivitas biomassa tinggi
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diinginkan:
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Luas Lahan

Jumlah & jenis bibit

Analisis Model Dusun
(Agroforestry) di Maluku
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Faktor eksternal merupakan input 
lingkungan, dimana sistem adalah pasif 
terhadapnya atau mutlak berpengaruh tanpa 
memberikan timbal balik (feedback) secara nyata 
dan langsung.  Faktor-faktor internal menjadi 
input yang terkendali maupun tidak, yang mana 
merupakan bagian yang dapat diinterfensi oleh 
sistem dalam praktek sistem dusung nantinya.
■ Input tidak terkontrol :

Persaingan ruang tumbuh, air, hara, 
mineral dan cahaya, adanya gulma akibat dari 
pengelolaan jarak tanam yang tidak teratur

PENUTUP
Dusung  (Agroforestry)  sebaiknya 

dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari 
program pembangunan di pedesaan, agar dapat 
berperan secara efektif dan dapat lebih banyak 
mencukupi keperluan petani, baik untuk tujuan 
subsisten, pendapatan tunai, maupun untuk jasa. 

Keberhasilan agroforestri hendaknya dinilai 
dengan mengingat berbagai faktor, termasuk 
jangka waktu, imbalan ekonomi, pencukupan 
keperluan hidup, produktivitas biologi dan 
keberlanjutan. 

Masyarakat hanya akan menerima 
dan mengembangkan sistem sistem dusung 
(Agroforestry) bila dirasakan menguntungkan. 
Jadi sistem dusung bukan hanya suatu seni 
mencampur pohon kayu-kayuan dan pohon 
buah-buahan dengan tanaman musiman dan 
atau hewan dengan trampil, tetapi pada akhirnya 
merupakan seni untuk membuat penghidupan di 
pedesaan lebih produktif dan menarik. Pengertian 
“menarik” yang dimaksud adalah kemampuan 
mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik, 
kepastian penguasaan lahan, tata guna lahan yang 
mantap, peningkatan pendapatan, pengurangan 
risiko dan curahan tenaga kerja yang berimbang, 
yang bermuara pada kesejahteraan yang meningkat 
serta perbaikan lingkungan hidup.
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