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BANGUN SINERGI
MENJUNJUNG JIWA
SPORTIFITAS
“SVK Cup
Departemen Silvikultur dapat mengenal lebih dekat ke semua
kalangan dengan tata krama yang dijunjung tinggi serta selalu
menjaga sportifitas”

S
Karya : S.N.H

ilvikultur cup (SVK Cup) merupakan ajang tahunan yang selalu diselenggarakan oleh Himpunan Profesi Tree Grower Community (TGC). Kepanitiaan
saat ini dijalankan oleh angkatan 52 dan 53 yang berjumlah 134 orang.
Kepanitiaan ini meliputi Badan Pengurus Harian (BPH), Beberapa divisi seperti Acara; Konsumsi; Dana Usaha (Danus); Logistik dan Transportasi (Logstran);
Medis; Publikasi; Dekorasi dan Dokumentasi (Pdd); Hubungan Masyarakat (Humas); serta memiliki divisi tambahan yaitu Pertandingan. Penambahan divisi ini
didasarkan pada adanya bagian-bagian khusus sesuai divisi yang dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, untuk Divisi Acara difokuskan
pada opening, Closing, dan pemikir untuk Tema, Tujuan, Latar Belakang sedangkan di Divisi Pertandingan difokuskan pada berbagai kegiatan pertandingan di
lapangan agar teratur dan terstruktur dengan baik.
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T

ujuan diadakannya SVK
Cup ini untuk mempererat silaturahmi antar
angkatan, menjariang atlet ,
dan meningkatkan kerja sama.
Kegiatan ini meliputi semua civitas seperti Dosen, Mahasiswa,
Staff Tata Usaha, serta mamang
bibi. Acara ini akan berlangsung
pada akhir November sampai
pertengahan bulan Oktober.
Perbedaan SVK Cup pada tahun
ini ditekankan pada penambahan permainan dan pertandingan yang seru, sehingga bisa
menciptakan keakraban. “ Saya
berharap dengan diadakannya
acara SVK Cup ini antar Civitas
Departemen Silvikultur dapat
mengenal lebih dekat ke semua
kalangan dengan tata krama
yang dijunjung tinggi serta selalu menjaga sportifitas” ujar M.
Ridwan Baihaqi, selaku Ketua
SVK Cup. (Tasya)

1

Mendekatkan diri dengan alam, membangun rasa saling percaya, saling memotivasi, serta
menyeimbangkan emosi untuk membangun kekompakan

JEJAK EKSFLORASI MENGKAJI KEANEKARAGAMAN HAYATI
EKOSISTEM GAMBUT DI TANAH BORNEO
Foto Oleh : Zulfadli

Silvikultur
memiliki
hubungan erat dengan tumbuhan.
Berbicara mengenai tumbuhan,
komunitas
tumbuhan
yang
tergabung dalam Tim Eksfolrasi
Himpunan
Mahasiswa
Tree
Grower Community (TGC) telah
melakukan
perjalanan
dalam
rangka mengkaji keanekaragaman
ekosistem lahan gambut di Pulau
Kalimantan. Eksflorasi dilaksanakan
pada tanggal 10-23 Juli 2017 lalu,
tepatnya di Taman Nasional Tanjung
Puting (TNTP), Kalimantan Tengah.
Perlunya
pengkajian
terhadap
kawasan gambut menjadi salah
satu alasan ditetapkannya lokasi
tersebut sebagai tujuan eksflorasi
tahun ini. Akibat adanya kebakaran
hutan di kawasan TNTP pada tahun
2015 yang totalnya mencapai
121 hektar, membuat kawasan
tersebut hangus dan beberapa flora
maupun satwa menjadi terganggu
keberadannya. Selain itu, maraknya
konversi lahan gambut di kawasan
tersebut menjadi latar belakang
perlunya dilakukan tindakan untuk
mengkonservasi lahan gambut.
Lahan gambut merupakan lahan
basah yang memiliki fungsi pokok
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sebagai serapan karbon.
Perjalanan Eksflorasi kali ini
melibatkan beberapa pihak yang
meliputi NGO OF-UK (Orangutan
Foundation
United
Kingdom),
TNTP serta tim Eksflorasi dari
Himpunan Profesi Mahasiswa Tree
Grower Community (TGC). NGO
merupakan persatuan organisasi
yang menjalankan tugas untuk
melestarikan
orangutan
yang
habitatnya
terancam
punah
dan didirikan sejak tahun 1990.
Stakeholder dalam pelaksanaan
programnya termasuk masyarakat
lokal, LSM akar rumput, bisnis lokal
dan pemerintah daerah. NGO OFUK ikut andil dalam hal ini karena
kawasan TNTP merupakan habitat
alami bagi beberapa komunitas
orang utan. Kegiatan eksflorasi
ini juga didukung oleh beberapa
pihak yang terdiri atas Sukofindo,
Indofood, Api, dan LNI.
“Mahasiswa perlu terjun dan ikut
andil ke alam tempat kita akan
bekerja yakni menelaah kondisi
hutan alam”, tutur M. Majidu,
penyelenggara Eksflorasi. Sebagai
salah satu upaya dalam mendukung
kelestarian lahan gambut di

Indonesia,
segenap
tim
Eksflorasi yang terbagi ke dalam
beberapa grup keilmuan bersinergi
untuk
menganalisis
terkait
ekosistem lahan gambut di TNTP.
Kajian yang diamati meliputi
regenarasi tumbuhan, analisis
tanah sebagai tempat tumbuh,
keragaman flora serta pengamatan
terhadap fauna tertentu. Output
dari kegiatan Eksflorasi akan
disampaikan dalam acara seminar
Eksflorasi yang akan dilaksanakan
beberapa waktu ke depan.
“Harapannya,
kegiatan
ini
terus berkembang, dikaji secara
kompleks untuk mengembangkan
keilmuan
Silvikultur,
serta
pertimbangan lokasi yang tepat
untuk
Eksflorasi
selanjutnya.”
ungkap Majidu. (Varadita)
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Pada
tahun
2014,
sebanyak 20 ton Lak butiran
diekspor dari Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu
daerah penghasil Lak di
Indonesia ke Amerika Serikat.
Namun, hanya memenuhi
4% dari permintaan impor
Amerika
Serikat
yakni
sebanyak 500 ton Lak butiran.

Sumber : Kurniawan 2013

K

utu Lak yang memiliki
nama ilmiah Laccifer lacca
merupakan jenis serangga
yang termasuk ke dalam famili
Kerridae dan ordo Hemiptera. Kutu
Lak hidup sebagai parasit pada
pohon tertentu yang memiliki

derajat keasaman (pH) netral
hingga sedikit asam serta kepekatan
getah yang tinggi. Pohon Kesambi
merupakan faktor pendukung Kutu
Lak untuk berkembang dengan baik
sesuai dengan sistem fisiologinya
(Bambang 2002). Melalui sistem

KUTU LAK : SERANGGA
KECIL DENGAN POTENSI
BISNIS NASIONAL
banyak dimanfaatkan oleh industri
saat ini. Lak banyak digunakan
sebagai bahan baku untuk produksi
di bidang elektronika, percetakan,
tekstil, biokomposit, farmasi dan
pangan (Rhizuki 2011).
Lak merupakan salah
satu komoditi hasil hutan non kayu
yang sangat potensial sebagai salah
satu sumber pendapatan nasional.
Hanya beberapa negara yang
menjadi penghasil Lak di dunia,
yaitu Indonesia, India, Thailand, dan
Tiongkok. Pembudidayaan Kutu Lak
di Indonesia masih sangat terbatas,
padahal potensi yang dapat
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dihasilkan sangatlah tinggi. Selain
potensi budidaya berupa banyaknya
jenis pohon yang bisa dijadikan
sebagai inang terbaik, tingginya
permintaan pasar internasional
juga menjadikan budidaya Kutu
Lak memiliki prospek yang sangat
baik untuk dikembangkan dalam
skala bisnis nasional. Budidaya Lak
di daerah Lombok Timur dengan
luas kawasan sekitar 23 ha mampu
menghasilkan Lak sekitar 50 kg
per pohon. Kondisi iklim Indonesia
sangat mendukung pengembangan
produksi Lak karena sesuai dengan
habitat Kutu Lak dan tumbuhan

sekresinya, serangga ini mampu
menghasilkan zat yang utuh dan
memiliki struktur yang tebal, serta
menempel cukup kuat pada cabang
pohon inang tempat hidupnya, yang
umumnya disebut sebagai Lak.		
Lak memiliki kandungan
utama asam aleurat yang memiliki
ikatan kuat sebagai hasil dari proses
pengeluaran zat oleh Kutu Lak.
Kandungan asam aleurat
inilah yang memberikan warna
merah kekuningan dengan tekstur
yang cukup padat pada Lak dan
inangnya. Hal ini memungkinkan
Lak untuk dikembangkan sebagai
salah satu komoditi bisnis nasional
yang dapat diunggulkan.(Dimas)
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