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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biologi Kukang Sumatera (Nycticebus coucang)

1. Klasifikasi

Kukang (Nycticebus sp.) terdiri atas lima jenis, yaitu:

1. Nycticebus coucang yang tersebar di Semenanjung Malaya, Sumatera

dan Kalimantan serta kepulauan sekitarnya.

2. Nycticebus pygmaeus di Indocina, Laos, Vietnam dan Kamboja.

3. Nycticebus bengalensis, di Kamboja, Cina, India, Laos, Myanmar

dan Vietnam.

4. Nycticebus javanicus, hanya ditemukan di Jawa

5. Nycticebus menagensis, di Brunei, Kalimantan, Malaysia (Sabah dan

Sarawak), Philipina (Ujung selatan) (Nekaris dan Bearder, 2007).

Klasifikasi kukang sumatera menurut Supriatna (2000) adalah sebagai

berikut:

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mammalia

Ordo : Primata

Famili : Lorisidae
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Genus : Nycticebus

Spesies : Nycticebus coucang Boddaert, 1785.

Nama lokal : Kukang sumatera (Indonesia)

lori, muka atau malu (Sunda)

2. Morfologi

Tubuh kukang dewasa memiliki rambut yang tebal dan halus dengan

kisaran berat pada jantan 737±111 g dan pada betina 637±61 g (Wiens,

2002). Menurut Supriatna (2000), panjang tubuh pada individu betina

dewasa dari kepala hingga ekor vestigial berkisar 190–275 mm, pada

jantan  berkisar 300–380 mm. Kukang betina memiliki dua pasang

kelenjar susu yang terletak di bagian dada dan di bagian abdomen (Izard et

al., 1988).

Warna rambut tubuh kukang bervariasi dari mulai coklat jingga hingga

coklat tua. Pada bagian punggung terdapat garis berwarna coklat tua,

mulai dari pangkal ekor hingga dahi dan bercabang ke arah mata dan

telinga, mengelilingi keduanya (Gambar 1). Seperti famili Lorisidae

lainnya, kukang memiliki kemampuan yang baik dalam memanjat dan

mencengkeram dahan pohon dengan kelima jarinya yang pendek, sebab

antara jari pertama dengan jari ke dua jaraknya jauh dan tegak lurus

(Nowak, 1999).
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Gambar 1. Kukang Sumatera (Nycticebus coucang) rehabilitan YIARI di
kandang habituasi KPHL Batutegi Lampung

Kukang memiliki kuku pada jari kaki belakangnya yang berbentuk seperti

cakar.  Cakar ini dinamakan Toilet Claw yang berfungsi untuk

membersihkan diri (grooming) dan untuk menggaruk. Kukang memiliki

36 buah gigi dengan keempat gigi seri dan kedua taring rahang bawah

letaknya datar dan sejajar berbentuk seperti sisir yang berfungsi untuk

grooming dan memakan makanan khusus seperti keong pohon.  Kukang

juga memiliki tulang lidah yang agak tebal dan berwarna putih dengan

ujung lidah bergerigi dan rhinarium (ujung hidung) yang selalu basah

(Tenaza, 1987). Alterman (1995) menyatakan bahwa spesies ini memiliki

sekret yang berbisa yang berasal dari kelenjar brakhialis di bagian dalam

sikunya. Sekret ini akan bercampur dengan air liur pada saat kukang

menjilati bagian ketiaknya. Air liur yang berbisa ini digunakan dalam

pertahanan terhadap pemangsa dimana induk kukang akan menyebarkan

racun pada anaknya dengan menggunakan gigi sisirnya.
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3. Reproduksi

Menurut Izard et al. (1988) kukang jantan dapat mencapai pubertas lebih

cepat dari kukang betina yang mencapai pubertas pada usia antara 18– 24

bulan. Vulva pada kukang betina tertutup sampai masa estrus. Selama

estrus, alat kelamin kukang betina menjadi bengkak dan berwarna merah

muda selama lima sampai enam hari.

Di kandang, kukang memiliki kisaran masa gestasi antara 165–175 hari.

Satwa primata ini melahirkan satu kali setiap tahunnya dengan berat 43,5–

75 g di mana interval antar kelahiran rata-rata 16 bulan, dan menyusui

selama 5–7 bulan atau menyapih pada umur anak 85–180 hari. Siklus

estrus kukang berkisar antara 29–45 hari dengan kematangan seksual pada

umur 18–24 bulan pada betina dan 17 bulan pada jantan atau rata-rata

sekitar umur 1,5–2 tahun. Sebagian besar kelahiran kukang yang berada di

kandang terjadi antara bulan Maret–Mei, dan lama hidup kukang berkisar

antara 12–20 tahun (Nekaris dan Bearder , 2007).

Sistem kawin kukang belum banyak diketahui.  Namun menurut Wiens &

Zitzmann (2003), kukang merupakan salah satu primata dengan sistem

kawin monogami karena memiliki ukuran testis yang relatif kecil terhadap

ukuran tubuh.  Kukang akan melakukan perilaku-perilaku seksual saat

musim kawin saja yakni pada saat siklus estrus yang terjadi antara 29

hingga 45 hari.
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B. Daerah Penyebaran

Penyebaran kukang di dunia, mulai dari Gurun Sahara, India, Srilanka, Asia

Selatan, Asia Timur sampai ke Asia Tenggara (Nursahid dan Purnama, 2007)

(Gambar 2).  Di Asia Tenggara terdapat di Thailand, Brunei, Vietnam, Laos,

Filipina, Semenanjung Malaysia dan di Indonesia yang  terdapat di Jawa,

Sumatera dan Kalimantan (Wiens, 2002).

Gambar 2. Daerah Penyebaran kukang di Asia (Winarti, 2011)

Menurut Supriatna (2000), kukang sumatera tersebar mulai dari Semenanjung

Malaya, Sumatera dan pulau di sekitarnya, Kalimantan hingga ke Pulau

Natuna. Di Sumatera penyebaran kukang meliputi Belitung, Pulau Enggano

(Bengkulu), Kepulauan Mentawai dan Pulau Simeuleu (Aceh). Nowak (1999)

menyatakan kukang juga ditemukan di Riau, Bangka, dan Borneo.
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C. Daerah Jelajah

Daerah jelajah merupakan wilayah yang menjadi kunjungan satwa secara tetap

karena dapat menyediakan makanan, tempat minum dan mempunyai fungsi

sebagai tempat berlindung atau bersembunyi, tempat tidur dan tempat kawin

(Alikodra, 2002). Perubahan cuaca, ketersediaan sumber pakan, kompetisi,

atau aktifitas manusia seperti perburuan, penebangan pohon, ataupun

pembukaan lahan pertanian menyebabkan luasan daerah jelajah bervariasi dari

tahun ke tahun (Rowe, 1996).

Satu kelompok spasial atau kelompok keluarga kukang sumatera mendiami

suatu luasan habitat atau daerah jelajah yang tumpang tindih, dengan individu

jantan dewasa menjadi penguasa daerah yang mencakup seluruh daerah jelajah

anggota keluarganya. Daerah jelajah kukang sumatera berbeda-beda

tergantung tipe habitatnya, yaitu (0,4–3,8 ha) di hutan primer, (2,8–8,9 ha )

hutan yang terdapat penebangan, dan (10,4–25 ha ) di padang savana. Daerah

jelajah kukang jantan dewasa lebih luas dari pada individu betina, serta

mencakup sebagian dari daerah jelajah betina dan kukang muda (Wiens,

2002).

D. Perilaku Kukang Sumatera

Kukang sumatera melakukan aktifitas paling awal 2 menit sebelum matahari

terbenam dan aktifitas terakhir 14 menit sebelum matahari terbit. Kukang

lebih banyak menghabiskan waktu sendiri (soliter). Sekitar 93,3±5,4% waktu

aktif kukang sumatera dihabiskan dengan sendiri dengan 6,7% di antaranya
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berada minimal lebih dari 10 m dari individu lainnya. Perilaku soliter ini tidak

berbeda secara signifikan antara jenis kelamin dan juga tidak berbeda pada

individu dewasa ataupun pradewasa. Di kandang, 90% waktu aktifnya

dihabiskan untuk aktivitas yang baik langsung maupun tidak langsung

berhubungan dengan aktivitas makan (Wiens, 2002).

Menurut Wiens (2002), meskipun hidup soliter, kukang sumatera membentuk

suatu unit sosial yang stabil (kelompok spasial) yang masih mempunyai

hubungan keluarga, yaitu terdiri atas satu jantan, satu betina, dan hingga tiga

individu lainnya yang lebih muda. Kelompok spasial ini dapat diidentifikasi

dalam suatu kelompok tidur. Interaksi kukang sumatera dengan individu

lainnya antara lain allogroom (menyelisik individu lain), alternate click calls

(suara cericit atau klik-klik yang tajam dan jelas baik rangkaian pendek

maupun panjang), follow (mengikuti individu lain dengan jarak tidak jauh dari

lima meter), pantgrowl (suara menggeram termasuk nafas mendengus secara

berulang), contact sleep (tidur dengan berdampingan atau memeluk pinggang

induk), ride/carry (menunggangi induk atau dibawa oleh induk), suckle

(aktifitas menyusui).

Interaksi sosial kukang sangat sedikit (0–7,7%). Aktifitas menyelisik individu

lain dilakukan tidak lebih dari 6,7% dari masa aktifnya.  Kukang muda lebih

banyak menghabiskan waktunya untuk berjaga-jaga atau mengamati individu

lain (40,8%) dibandingkan dengan aktifitas lainnya berjalan (26,5%),

siaga(6,1%), menyelisik diri sendiri (4,2%), berdiri (2%), bergerak berpindah
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dengan cepat (2%), dan interaksi sosial (12,3%) termasuk click calling

(Wiens, 2002).

E. Habitat Kukang Sumatera

Habitat merupakan hasil interaksi dari berbagai komponen fisik yang terdiri

dari air, tanah, dan iklim, serta komponen biotik yang merupakan satu

kesatuan yang digunakan sebagai tempat hidup dan berkembang biak

(Alikodra, 1990).

Di habitat hutan, famili Lorisidae memiliki kecenderungan mendiami berbagai

tipe strata dan substrata (Nekaris dan Bearder, 2007). Kukang menyukai

habitat hutan hujan tropis dan subtropis di dataran rendah dan dataran tinggi,

hutan primer, hutan sekunder, hutan bakau, serta hutan bambu namun kadang-

kadang juga dapat dijumpai di daerah-daerah perkebunan. Kukang menyukai

habitat perifer (tepi) karena di bagian inilah terdapat kelimpahan serangga dan

faktor pendukung lainnya (Nekaris dan Shekelle, 2008).

Supriatna (2000) menyatakan bahwa kukang tersebar cukup luas dan dapat

ditemui hingga pada ketinggian 1300 mdpl.  Sebaran habitat kukang

berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut (m dpl) berturut-turut adalah

kukang sumatera 0–920 m dpl, kukang borneo 19–900 m dpl, kukang

bengalensis 48–339 m dpl, kukang jawa 200–985 m dpl.
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F. Vegetasi

Vegetasi merupakan keseluruhan tumbuhan yang hidup bersama pada suatu

daerah tertentu yang dapat dicirikan oleh spesies penyusun vegetasi baik dari

tumbuhan kecil sampai yang berukuran besar. Dalam mekanisme kehidupan

bersama tersebut terdapat interaksi yang erat, baik di antara sesama individu

penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya sehingga

merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh serta dinamis (Marsono,

1997).

Analisis vegetasi merupakan suatu cara analisis terhadap komunitas tumbuhan

untuk memperoleh gambaran tentang susunan atau komposisi spesies dan

struktur komunitas tumbuhan secara lengkap. Unsur struktur vegetasi adalah

bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Untuk keperluan

analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter dan tinggi untuk

menentukan indeks nilai penting dari vegetasi  penyusun komunitas hutan

tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif

tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan (Kusmana, 1997).

Indriyanto (2003), mengemukakan beberapa di antara parameter kuantitatif

dalam analisis komunitas tumbuhan, sebagai berikut:

1. Kerapatan adalah jumlah individu per unit area (luas) atau unit per volume.

2. Frekuensi suatu spesies tumbuhan adalah jumlah petak contoh tempat

ditemukannya suatu spesies dari sejumlah petak contoh yang dibuat.

3. Luas penutupan adalah proporsi antara luas tempat yang ditutupi oleh

suatu spesies tumbuhan dengan luas total habitat. Luas penutupan ini
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biasanya dinyatakan dengan menggunakan luas penutupan tajuk ataupun

luas bidang dasar (LBDS).

4. Indeks nilai penting adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk

menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan) spesies-spesies dalam

komunitas suatu tumbuh-tumbuhan.

G. Vegetasi Pakan

Tumbuhan merupakan sumber pakan utama bagi kukang, hampir 60% sumber

pakan kukang berasal dari tumbuhan yakni buah-buahan (50% ) dan getah

(10% ) sedangkan lainnya dari sumber pakan hewan (40%). Umumnya

kukang lebih menyukai sumber pakan berupa getah (34,9%) atau cairan

tumbuhan (31,7%, ) dan bagian dari bunga daripada buah-buahan ( 22,5%)

(Wiens, 2002). Di Kabupaten Manjung Malaysia Barat kukang sumatera

menggunakan 27 spesies tumbuhan dari 15 famili sebagai sumber pakannya.

Infant kukang sumatera diketahui memakan sumber pakan tumbuhan

pertamanya pada umur 4 minggu untuk nektar, 17 minggu untuk sari bunga,

dan 19 minggu untuk getah (Wiens dan Zitzmann, 2003).

H. Stratifikasi Vegetasi

Stratifikasi adalah distribusi tumbuhan dalam ruangan vertikal. Semua spesies

tetumbuhan dalam komunitas tidak sama ukurannya, serta secara vertikal tidak

menempati ruang yang sama (Indriyanto, 2006).

Studi sinekologi terutama studi komposisi dan struktur hutan yang

mempelajari profil (stratifikasi) sangat penting untuk mengetahui dimensi
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(bentuk) atau struktur vertikal dan horizontal suatu vegetasi dari hutan yang

dipelajari, dengan melihat bentuk profilnya maka dapat diketahui proses dari

masing-masing pohon dan kemungkinan peranannya dalam komunitas

tersebut, serta dapat diperoleh informasi mengenai dinamika pohon dan

kondisi ekologinya (Onrizal dan Kusmana, 2008).

Menurut Ewusie (1990), hutan hujan tropika memiliki vegetasi dengan

pelapisan vertikal dengan jarak teratur secara tak seimbang. Pelapisan vertikal

komunitas pohon tersebut mempengaruhi sebaran populasi hewan yang hidup

di dalamnya. Secara garis besar lapisan komunitas pohon tersebut dibagi

menjadi tiga, yaitu:

1. Lapisan paling atas (Strata-A)

terdiri dari pepohonan yang memiliki tinggi 30–45 m. Karekteristik

pepohonannya yakni tingginya mencuat di atas hutan, memiliki tajuk yang

lebar, dan umumnya tersebar sedemikian rupa sehingga tidak saling

bersentuhan dan membentuk lapisan yang bersinambungan.

2. Lapisan pepohonan kedua (Strata-B)

terdiri dari pepohonan yang memiliki tinggi sekitar 18–27 m. Umumnya

pepohonan ini tumbuh berdekatan sehingga cenderung membentuk tajuk

yang bersinambungan.

3. Lapisan pepohonan ketiga (Strata-C)

sering disebut sebagai lapisan tingkat bawah. Terdiri dari pepohonan yang

memiliki ketinggian sekitar 8–14 m. Umumnya pepohonan pada lapisan

ini membentuk lapisan yang rapat.
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I. Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI)

Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) merupakan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkantor pusat di Inggris. LSM

ini bergerak di bidang penyelamatan satwa, baik satwa domestik maupun

satwa liar. YIARI berdiri pada tanggal 29 Januari 2007 yang berlokasi di

Ciapus, Bogor. Visi dari YIARI adalah mempertahankan kelangsungan hidup

satwa liar dan melestarikan habitatnya serta meningkatkan kesejahteraan

satwa liar, dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat dimana manusia

dapat hidup harmonis dengan satwa. Sedangkan misi dari YIARI antara lain

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan satwa liar yang menjadi korban

karena berbagai tindakan manusia, melakukan upaya perlindungannya dengan

penegakan hukum, penyelamatan, rehabilitasi, dan upaya pelepasliaran satwa

liar tersebut ke habitat alaminya, serta melakukan penyadartahuan melalui

tindakan kolektif bersama dengan masyarakat, pemerintah, LSM, dan

kerjasama dengan perguruan tinggi serta otoritas ilmiah, dan juga membantu

dalam upaya mitigasi konflik satwa dengan manusia (YIARI, 2010).

Saat ini YIARI memfokuskan kegiatannya pada satwa primata, yaitu kukang,

monyet ekor panjang dan beruk di Ciapus, Bogor, serta orangutan di

Ketapang, Kalimantan Barat. Kegiatan utama YIARI meliputi 3R yaitu rescue

(penyelamatan), rehabilitation (rehabilitasi), dan release (pelepasliaran).

Sedangkan tujuan utama dari program YIARI adalah menghentikan

perdagangan satwa liar dan memperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik

bagi satwa di seluruh dunia (YIARI, 2010).
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Upaya pelepasliaran satwa telah dilakukan YIARI sejak tahun 2009.

Pelepasliaran merupakan suatu program melepasliarkan satwa ke habitat

alaminya yang dilakukan setelah satwa tersebut melalui tahapan rehabilitasi.

Sebagian  besar satwa yang dilepasliarkan berasal dari hasil sitaan atau

serahan masyarakat. Pada tahun 2013 lalu YIARI telah melepasliarkan

kukang di tiga tempat, yaitu di Kawasan Hutan Lindung Batutegi, Register 3

Gunung Rajabasa, dan Gunung Salak. Pelepasliaran kukang sumatera di

Kawasan Hutan Lindung Batutegi merupakan agenda jangka panjang yang

dilakukan oleh YIARI. Pada tahun 2014 ini terhitung dari bulan Januari

hingga April, YIARI telah melepasliarkan 29 ekor kukang sumatera di

Kawasan Hutan Lindung Batutegi Blok Kali Jernih yang dilakukan secara

bertahap (Huda R 2 Januari 2014, Komunikasi Pribadi).

J. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi

1. Letak dan Luas Wilayah

Letak geografis KPHL Batutegi Lampung adalah 104°27’–104°55’ BT

dan 05°48’–5°22’ LS. Secara administratif KPHL Batutegi berada di

empat kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Lampung

Tengah dan Pringsewu. Wilayah KPHL Batutegi meliputi sebagian

kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, sebagian kawasan

Hutan Lindung Register 22 Way Waya dan sebagian Kawasan Hutan

lindung Register 32 Bukit Ridingan. Luas areal kelola KPH Batutegi

berdasarkan SK Menhut Nomor: SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 januari

2010 adalah 58.174 ha (Dishutprov Lampung, 2013).
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Lokasi penelitian Blok Kali Jernih merupakan bagian dari kawasan hutan

lindung Batutegi yang memiliki luas ± 132,10 ha. Sebagian besar areal

Blok Kali jernih termasuk dalam blok pemanfaatan sehingga lahannya

boleh dimanfaatkan oleh warga sekitar yang tergabung dalam Gabungan

Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (Gapoktan HKm) untuk ditanami

komoditas unggulan yang telah direkomendasikan oleh KPHL Batutegi

(Dishutprov Lampung, 2013).

2. Fungsi Kawasan Hutan

Areal KPHL Batutegi termasuk Hutan Lindung yang terdapat di

Kabupaten Tanggamus. Areal kelola KPHL Batutegi juga merupakan

salah satu DAS (Daerah Aliran Sungai) prioritas di Provinsi Lampung,

karena fungsinya sebagai area tangkapan air (bendungan). Bendungan ini

menjadi sumber air bagi irigasi yang mengairi sawah-sawah di Kabupaten

Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro dan beberapa kabupaten lain

seluas ± 66.533 ha, sebagai pembangkit tenaga Listrik dengan kapasitas 28

MW, dan sebagai sumber air baku sebanyak 2.250 liter/detik (Dishutprov

Lampung, 2013).

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Areal KPHL Batutegi digarap oleh masyarakat yang terdiri dari 20

Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (Gapoktan HKm)

dengan luas ± 35.000 ha dan jumlah anggota > 5.000 orang yang berada di

sekitar areal KPHL tersebut. Sedangkan  ± 10.000 ha dari areal tersebut
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merupakan kawasan lindung sebagai lokasi pelepasliaran satwa tertentu

(Dishutprov Lampung, 2013).

Hutan lindung Batutegi termasuk hutan hujan dataran rendah yang kaya

akan keanekaragaman hayatinya. Berdasarkan hasil pengumpulan data

keanekaragaman hayati di register 39 Blok Way Rilau, baik fauna maupun

flora, yang dilaksanakan mulai bulan Juni 2006 sampai sekarang, telah

terinventarisasi jenis fauna sedikitnya 15 mamalia besar, di antaranya

siamang (Symphalangus syndactilus), simpai (Presbitis melalophos), babi

hutan (Sus sp), dan rusa (Cervus unicolor). Selain itu pula ditemukan

jejak satwa lain seperti, jejak harimau sumatera (Panthera tigris

sumatranus), jejak dan feses beruang madu (Helarctos malayanus), dan

sedikitnya ditemukan 40 jenis burung diantaranya yang sering dijumpai

adalah jenis elang dan rangkong. Jenis tumbuhan yang umum dijumpai

untuk tingkatan pohon yaitu terep (Artocarpus elasticus), pasang (Quercus

blumeana), durian hutan (Durio zibethinus), meranti (Shorea sp), cengkeh

(Eughenia sp), dahu (Dracontolemon sp), rambutan (Nephelium sp),

beringin (Ficus sp), dll (Dishutprov Lampung, 2013).

4. Pembagian Wilayah Pengelolaan

KPHL Batutegi dibagi menjadi 6 resort yaitu Resort Banjaran, Batulima,

Datar Setuju, Ulu Semung, Way Sekampung, dan Resort Way Waya,

dimana masing-masing resort dikepalai oleh satu orang resort. Blok Kali

Jernih termasuk ke dalam Resort Way Sekampung (Dishutprov Lampung,

2013).
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5. Program HKm

Program HKm yang terdapat di KPHL Batutegi terdiri dari beberapa

gapoktan, diantaranya: Register 32 sebanyak 5 gapoktan, Register 39

sebanyak 11 gapoktan dan Register 22 sebanyak 4 gapoktan. Sepuluh

gapoktan telah mendapatkan ijin pengelolaan HKm 2007 – 2010, empat

gapoktan sedang dalam tahap fasilitasi dan enam gapoktan sudah

diusulkan untuk mendapatkan areal penetapan yang telah diverifikasi oleh

Kementerian Kehutanan Pusat Jakarta (Dishutprov Lampung, 2013).

6. Komoditi Unggulan

Saat ini yang diusahakan petani adalah komoditi unggulan dari KPHL

Batutegi. Komoditi unggulan yang diusahakan oleh masyarakat sekitar

areal KPHL Batutegi antara lain : kopi, lada, coklat, pala, kemiri, dan

durian (Dishutprov Lampung, 2013).

G. Rencana Pengelolaan

Visi KPHL Batutegi “Terwujudnya KPHL Batutegi yang Mandiri berbasis

Partisipasi Masyarakat Tahun 2022”. Sedangkan Misi KPHL Batutegi

adalah:

1. Pemantapan dan optimalisasi pengelolaan kawasan KPHL Batutegi,

serta penegakan hukum bidang kehutanan,

2. Rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan fungsi lindung,

3. Pengembangan dan peningkatan SDM pengelola KPHL Batutegi,

4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran Gapoktan (Gabungan
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Kelompok Petani Hutan) dalam penggarapan lahan hutan,

5. Percepatan dan optimalisasi pemanfaatan, serta pengembangan

pengusahaan hasil hutan bukan kayu,

6. Pengembangan blok inti untuk konservasi satwa dan wisata alam

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.650/Menhut-II/2010 (Dishutprov Lampung, 2013).


