Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan NTB

PERIJINAN HHBK MADU
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah
hasil hutan hayati baik nabati maupun
hewani beserta produk turunan dan
budidaya kecuali kayu yang berasal dari
hutan. Hasil hutan bukan kayu pada
umumnya merupakan hasil sampingan
dari sebuah pohon, misalnya getah, daun,
kulit, buah atau berupa tumbuhantumbuhan yang memiliki sifat khusus
seperti rotan, bambu dan lain-lain.
Hasil hutan bukan kayu didapatkan dari
hutan tanpa harus menebang pohon,
sehingga
pemungutannya
tidak
memerlukan perizinan yang rumit
sebagaimana dalam pemungutan hasil
hutan
kayu.
Masyarakat
hutan
(masyarakat yang tinggal di sekitar hutan)
umumnya
sudah
memungut
dan
memanfaatkan HHBK dari dalam hutan.
Masyarakat boleh memungut dan
memanfaatkan HHBK baik di dalam hutan
produksi maupun hutan lindung, kecuali
di dalam kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam.
Peranan HHBK akhir-akhir ini dianggap
semakin penting setelah produktivitas
kayu dari hutan alam semakin menurun.
Perubahan paradigma dalam pengelolaan
hutan semakin cenderung
kepada
pengelolaan kawasan (ekosistem hutan
secara utuh), juga telah
menuntut
diversifikasi hasil hutan selain kayu

Di NTB hasil hutan bukan kayu unggulan
adalah madu. Madu hutan NTB atau yang
lebih dikenal sebagai Madu Sumbawa
telah ditetapkan Kementerian Kehutanan
sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
unggulan nasional. Provinsi NTB, juga
telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai
lokasi pengembangan klaster madu
nasional.

Produk HHBK Madu di NTB

Madu di NTB terdapat dua jenis yaitu
madu budidaya di pulau Lombok dan
madu hutan di pulau Sumbawa. Madu
budidaya berasal dari lahan masyarakat
sekitar hutan. Dinas kehutanan NTB
sampai dengan tahun 2014 telah
melakukan kegiatan pengembangan
madu budidaya di pulau Lombok kepada
12 kelompok tani hutan. Bentuk
kegiatannya berupa pelatihan tentang

pembudidayaan lebah madu, cara
pemanenan
madu
secara
lestari,
pengolahan produk yang higenis, serta
pelatihan untuk peningkatan produksi
baik dari kualitas maupun kuantitasnya
seperti pengemasan, pelabelan dan
pemasaran. Selain pelatihan juga
diberikan bantuan alat berupa stup lebah,
alat pemanenan madu, alat pengolahan
madu serta bahan untuk pengemasan
produk madu. Dari hasil kegiatan
tersebut, telah berhasil menambah
jumlah stup milik kelompok tani dan juga
meningkatkan produksinya mencapai 1
s/d 1,5 botol per setupnya dengan harga
jual dalam kemasan botol antara Rp.
135.000,- s/d 150.000/ botol isi 600 ml.

kegiatan pengembangan madu hutan
terhapap
10
kelompok
se-pulau
Sumbawa. Kegiatannya berupa pelatihan
pemanenan madu lestari, pengolahan
madu yang higenis dengan sistem tiris
serta
pengemasan
produk
dan
pemasarannya. Selain itu juga diberikan
bantuan peralatan untuk pemanenan dan
pengolahan madu hutan serta bahan
untuk pengemasannya.

Proses pengolahan madu hutan

Stup madu budidaya di kebun masyarakat

Madu hutan Sumbawa diperoleh dari
lebah liar jenis Apis Dorsata yang hidup di
hutan-hutan daerah Sumbawa. Bagi
masyarakat pedesaan di sana, usaha
pengambilan madu hutan merupakan
usaha turun temurun bahkan telah
menjadi pendapatan kedua setelah usaha
pertanian, perkebunan dan peternakan.
Dinas kehutanan Prov. NTB sampai
dengan tahun 2014 telah melakukan

Di masa lalu, madu yang dikumpulkan itu
dijual kepada pedagang kolektif dari luar
daerah yang datang ke desa mereka
untuk membeli madu. Namun sekarang
masyarakat
memasarkan
madunya
melalui Jaringan Madu Hutan Sumbawa
(JMHS). Mereka menjual madu ini melalui
Jaringan Madu Hutan Sumbawa ke daerah
lain seperti Lombok, Bali, Jawa Timur,
Jawa Barat dan Jakarta.
Jaringan Madu Hutan Sumbawa didirikan
10 Mei 2007 di Sumbawa Besar. Awalnya
didirikan oleh 3 koperasi dan sejumlah
individu-individu yang peduli dengan

kelestarian sumber daya hutan. Sejak
kehadiran
Jaringan
Madu
Hutan
Sumbawa (JMHS), 2007 lalu, membuat
harga madu di petani melonjak naik dari
berkisar Rp. 15.000-17.000,- menjadi
Rp.25.000,-. Hingga sekarang harga madu
hutan sumbawa sudah mencapai Rp.
125.000/ botol. Keberadaan Jaringan
Madu Hutan Sumbawa (JMHS), membuka
ruang baru bagi tumbuhnya pasar madu
hutan yang lebih prestisius. JMHS yang
merupakan bagian dari Jaringan Madu
Hutan Indonesia (JMHI) secara bersamasama membangun kembali keberdayaan
petani dengan memberikan titik tekan
pada perbaikan kualitas madu hutan dan
pasar madu hutan.
Dinas Kehutanan Prov. NTB juga
memfasilitasi pelatihan serta studi
banding rekayasa sarang lebah liar
bersama dengan kelompok tani yang
tergabung dalam Jaringan Madu Hutan
Sumbawa. Studi banding tersebut
dilakukan ke Danau Sentarum Kalimantan
Barat.

Kegiatan Studi Banding di Danau Sentarum

Saat ini, madu hutan Sumbawa sudah
mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis
(IG) yaitu Hak Kekayaan Intelektual untuk
menjamin bahwa madu-madu yang
diproduksi di bawah JMHS adalah madu
hutan yang terjamin keasliannya dan
memenuhi standar produksi yang lestari
dan higenis dan memiliki standar SNI.
Dengan mengangkat komoditi madu
hutan, merupakan upaya sistimatis dalam
rangka mencegah perusakan hutan dan
penebangan hutan yang dilakukan secara
ilegal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB
akan terus berupaya mengembangkan
potensi madu hutan sebagai salah satu
upaya menumbuhkan pembangunan
kehutanan di NTB.
Salah satu kekurangan hasil hutan bukan
kayu madu di NTB khususnya madu hutan
Sumbawa yang berasal dari dalam
kawasan hutan adalah belum adanya ijin
hasil hutan bukan kayu baik itu ijin
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
(IUPHHBK) maupun ijin pemungutan hasil
hutan bukan kayu (IPHHBK). Keberadaan
ijin ini penting karena dengan berijin
pemantauan terhadap produksi madu
dilapangan terus terjaga dan pendapatan
Negara bukan pajak dari HHBK bisa
menjadi salah satu sumber pendapatan
Negara. Untuk itu perlu didorong untuk
pelaku usaha madu untuk melakukan
pengurusan ijin pemungutan maupun
pemanfaatan madu tersebut.

