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PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dalam rangka meningkatkan pendapatan 

dan kemandirian para petani, peternak, 

pengrajin dan para seniman di NTB telah 

menjalin kesepakatan bersama dengan 

Persatuan Restoran dan Hotel Indonesia 

(PHRI) Nusa Tenggara Barat tentang 

pemanfaatan produk lokal di hotel dan 

restoran.

Produk-produk lokal tersebut meliputi: 

bahan-bahan pokok olahan makanan dan 

industri, hasil industri kerajinan, dan 

kesenian tradisional. Salah satu produk 

yang masuk dalam kategori tersebut yang 

sudah menjadi produk andalan NTB adalah 

buah durian.

DURIAN “RAJA DARI SEGALA BUAH”

Sebutan populernya adalah "raja dari 

segala buah" (King of Fruit), dan durian 

adalah buah yang kontroversial. Meskipun 

banyak yang menyukainya, sebagian yang 

lain muak dengan aromanya. Untuk 

menggambarkannya orang-orang 

memberikan istilah “smells like hell, but 

tastes like heaven - baunya seperti di 

neraka tapi rasanya seperti di surga”. 

Di luar kontoversi tersebut, buah durian 

memiliki nilai gizi yang tinggi bagi 

penikmatnya. Setiap 100 g daging buah 

mengandung 67 g air, 28,3 g karbohidrat, 

2,5 g lemak, 2,5 g protein, 1,4 g serat; 

serta memiliki nilai energi sebesar 520 kJ. 

Durian juga banyak mengandung vitamin 

B1, vitamin B2, dan vitamin C; serta 

kalium, kalsium dan fosfor.

Untuk informasi hubungi:
Ketua Kelompok Tani : 081933129708
Aparat Desa               : 08175726121

Durian Setiling



DURIAN SETILING

Salah satu daerah penghasil buah durian di 

NTB adalah Desa Setiling dan dikenal 

dengan nama Durian Setiling. Durian 

setiling berasal dari pohon durian yang 

berada di sekitar kawasan hutan dan di 

kebun masyarakat Desa Setiling. Populasi 

pohon durian ini mencapai 3.000 pohon 

dengan luas areal ± 778 Ha. Durian setiling 

biasanya mengalami panen raya di bulan 

Januari – Maret dan kadang-kadang di 

bulan September – November dengan 

jumlah produksi mencapai 10.000 - 15.000 

buah/musim.

Bertani dan berkebun adalah sumber 

pendapatan utama warga Desa Setiling dan 

durian adalah salah satu produk utama 

selain manggis, alpukat, kopi, cengkeh, dll. 

Masyarakat di Desa ini 95 % nya menanam 

durian sebagai sumber pendapatannya. 

Untuk mengkoordinir hasil pertanian dan 

perkebunan mereka, termasuk juga durian 

ini, masyarakat Desa Setiling memiliki 

wadah dalam bentuk “GAPOKTAN Beriuk 

Demen” yang berdiri sejak tahun 2009 dan 

beranggotakan 115 orang. 

Keunggulan durian seti l ing yaitu 

mempunyai cita rasa manis-pahit, manis-

legit dan agak kenyal. Durian setiling juga 

bisa bertahan kurang lebih satu minggu. 

Lebih lama dari durian lainnya. Untuk 

menjamin bahwa semua buah duriannnya 

sudah matang dan enak dinikmati serta 

tidak rusak karena jatuh ke tanah, 

masyarakat Desa setiling memiliki cara 

tradisional dalam memanen durian 

tersebut. Penentuan buah yang sudah 

matang di awali dengan mengikat buah 

durian tersebut dengan tali rafia 1 bulan 

sebelum buah tersebut matang. Sehingga 

ketika buah matang dan seharusnya 

terlepas dari tangkainya dan jatuh ketanah, 

buah tersebut akan menggantung pada tali 

yang tadi diikatkan. Asiknya lagi, para 

pembeli bisa memanen sendiri buah-buah 

durian yang menggantung tersebut.

Untuk bisa menikmati kelezatan durian 

setiling, kita harus menempuh perjalanan ± 

21 Km ke arah utara dari Ibu Kota 

Kabupaten Praya atau ± 34 Km ke arah 

timur dari Ibu Kota Provinsi Mataram. 

Lokasi bisa di akses menggunakan 

kendaraan roda empat dengan waktu 

tempuh sekitar 20-30 menit dari Kota Praya 

atau 45-60 menit dari Kota Mataram. 

Disepanjang perjalanan menuju Desa 

Setiling kita akan disuguhi dengan 

pemandangan suasana pedesaan yang asri 

dan hijau serta udara sejuk dari rimbunnya 

pepohonan.

AKSES KE LOKASI

Ketika menuju ke lokasi wisata agro buah 

durian Desa Setiling kita juga akan melalui 

tempat-tempat wisata lain yang bisa 

dikunjungi yaitu Wisata Alam Air terjun 

Benang Stokel dengan air yang jernih dan 

dingin jatuh dari ketinggian 20 meter 

melalui celah bebatuan yang ditutupi 

berbagai jenis tumbuhan membentuk 

dinding hijau hingga ke jeram, dimana 

terdapat kolam kecil tempat pemandian. Air 

terjun ini berjarak ± 3-4 Km sebelum Desa 

Setiling. Selain itu ada juga Wisata Aik 

Bukaq berupa kolam pemandian yang 

dikelilingi hutan hijau dengan suasana 

alam yang segar. Airnya jernih dengan 

beragam tempat untuk mandi berjarak ± 1 

Km sebelum Desa Setiling.

Air Terjun Benang Stokel

Pemandian Aik Bukaq
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