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ABSTRACT 

Agriculture clove people of Maluku has been running very long time and was able to give life to the clove 

farmers Maluku. Public's understanding of the natural conditions of synergy with the local culture led to a 

knowledge of so-called environmental wisdom. environmental conditions are so dynamic and vary depending 

on each region, evokes a more specific so that raises "local wisdom" in the face of environmental conditions 

and issues related to agriculture. Management of plant cultivation Maluku people generally were in forest 

areas including cloves and they called Dusung. This system is one of the indigenous people of Maluku in the 

management of various plantation crops including cloves. Dusung management for the cultivation of cloves 

each village has a tradition based on heritage. This research was aimed to study and describe the crop 

management system of clove in village of Hatu subdistrict of East Leihitu and village of Tulehu subdistrict of 

salahutu, Central Maluku Distric. The Research started Oktobert to Desember 2015 and used survey method, 

involving farmers who grow clove as respondent. each village 15 respondent. The data were tabulated and 

analyzed descriptively. The results showed that farmes’ knowledge about the management of clove dusung 

was still inadequate and traditional in nature, tailored to each village tradition. clove cropping patterns 

dominant monoculture Tulehu village, but the village hatu dominant polyculture. Waste management plant 

litter around the area of cloves in the village hatu wiser because left above ground or buried when compared 

Tulehu village sewage plant biomass is burned. However, Willingness of farmers to improve the management 

of clove dusung were high because the land was still greatly availableKeywords: Agroforestry, Carbon Pool, 

Climate Change. 
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I.PENDAHULUAN 

Tanaman cengkeh merupakan salah satu komoditas pendapatan potensial masyakat 

Maluku karena sebagian besar digunakan sebagai bahan baku rokok kretek khas Indonesia 

dan sebagian kecil sebagai bahan campuran makanan, obat-obatan dan komestik. Cengkeh 

merupakan tanaman rempah asli kepulauan Maluku (Purseglove et al., 1995) yang telah 

diperdagangkan dan dibudidayakan secara turun temurun dalam bentuk perkebunan rakyat.  

Tanaman cengkeh mempunyai nilai historis yang melekat dengan masyarakat 

Maluku. Rumphius (1743) menyatakan bahwa Tuhan yang bijaksana dalam memberikan 

kekayaan telah memperuntukan tanaman pala dan Cengkeh bagi Maluku. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa dunia mengenal Maluku dari hasil pala dan cengkeh.  

Produksi cengkih Maluku untuk perkebunan rakyat Tahun 2013 sebesar 13.875 ton 

dengan luas 44.422 Ha, Tahun 2014 produksi cengkeh Maluku menjadi 13.949 ton dengan 

luas 44.623 Ha (Statistik Perkebunan Indonesia, 2015). Data BPS 2015, rumah tangga yang 
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mengusahakan perkebunan tanaman cengkih menempati posisi kedua diantara tanaman 

tahunan yang diusahakan di provinsi maluku dengan begitu cengkih maluku masih 

memiliki potensi untuk dikembangkan.  

Pengelolaan budidaya cengkeh di Maluku masih bersifat tradisional dengan 

kearifan lokal mempertahankan nilai budaya dan kebiasaan untuk melestarikan tanaman 

cengkeh dengan pola tanam yang disebut” dusung” (Silaya, 2012) dimana dalam pola 

dusung ada tanaman lain yang diusahakan seperti pala, durian, manggis, dan langsat. 

Sedangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura hanya sebagian kecil digunakan untuk 

konsumsi rumah tangga dan pendapatan sampingan. Selain itu untuk mempertahankan dan 

menjaga hasil panen dusung hampir sebagian besar masyarakat maluku menggunakan 

sistem “sasi” yang diturunkan dari generasi kegenerasi. Sasi adalah larangan yang bersifat 

melindungi hasil tertentu dalam batas waktu tertentu dan diberlakukan dengan tanda 

tertentu dan mempunyai sifat atau ketentuan hukum yang berlaku. 

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan 

yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya 

masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu 

kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai 

budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Suhartini, 

2009).  

Potensi cengkih tahun 2014 di Kecamatan Salahutu sendiri memiliki luas tanaman 

seluruhnya adalah 2.811 Ha dengan jumlah tanaman menghasilkan (TM) 2097 Ha dengan 

produksi 15 ton. Sedangkan untuk potensi cengkih di Kecamatan Leihitu Barat sendiri 

memiliki luas tanaman seluruhnya adalah 1.141 Ha dengan jumlah tanaman menghasilkan 

(TM) 841 Ha dengan produksi 294 ton (BPS, 2015). Desa Hatu yang terletak pada 

Kecamatan leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dan Desa Tulehu terletak pada 

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah merupakan desa yang memiliki 

keterikatan nilai historis tanaman cengkeh karna merupakan tanaman budidaya hutan yang 

banyak diusahakan dengan adat kehidupan masing-masing Desa yang berorientasi pada 

alam. 

Desa Hatu dan Desa Tulehu merupakan desa adat termasuk tanaman cengkeh yang 

diusahakan didalam hutan masyarakat atau disebut juga hutan adat. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 

ayat 30 menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
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kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara 

lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat 

yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan 

pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsi kearifan lokal 

budidaya tanaman cengkeh di Desa Hatu kecamatan leihitu barat dan Desa Tulehu 

Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku Tengah..  

II. METODE PENELITIAN 

2.1. Pelaksanaan Penelitian 

2.1.1. Penentuan Sampel 

Penelitian ini  dilaksanakan di Kecamatan Leihitu Barat (Desa Hatu) dan 

Kecamatan Salahutu (Desa Tulehu) Kabupaten Maluku Tengah berlangsung Bulan Oktober 

sampai Desember 2015 dengan metode survei. Penentuan sampel menggunakan tehnik 

simple random sampling terhadap petani cengkeh di desa Hatu dan Desa Tulehu, meliputi 

15 KK petani cengkeh sehingga total 30 KK petani cengkeh. 

2.2. Pengumpulan Data. 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

melalui wawancara dengan petani secara terstruktur kuesioner dan pengamatan langsung 

(visual) tanaman cengkih di Desa Hatu dan Desa Tulehu. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari data instansi terkait, bahan pustaka atau informasi ilmiah yang releven 

dengan penelitian ini. Wujud data ini bersifat kuantitatif dan kualitatif meliputi kepemilikan 

lahan, keragaman jenis tanaman, tindak agronomis, distribusi umur, ketinggian tempat, 

jarak tanam, tehnik pengeringan dan jumlah Tanaman menghasilkan (TM) dan Tanaman 

Belum Menghasilkan (TBM). 

2.3. Analisis Data. 

Data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, ditabulasi dan 

dianalisis deskriptif. 
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III. HASIL  DAN PEMBAHASAN  

3.1. Kepemilikan Lahan, Jenis/Varetas Cengkih, Jarak Tanam, Pola Tanam Dan 

Teknik Pengeringan. 

Lahan usaha petani cengkih adalah lahan milik sendiri yang berasal dari warisan 

leluhur sehingga petani mengelolah lahan mereka dengan keinginan sendiri (Tabel 1). 

Berdasarkan hasil wawancara petani umumnya berdasarkan warisan pengalaman kearifan 

lokal tentang pengelolaan dusung cengkeh. Varietas yang banyak dibudidayakan adalah 

varietas zanzibar dan tuni karna menurut petani kedua jenis cengkeh ini secara turun 

temurun sudah ditanam dan lebih adaptif terhadap lingkungan. Menurut Dtjenbun  2013, 

kedua varietas ini  memiliki keunggulan yaitu varietas zanzibar produksi cengkeh basah 

mencapai 102 – 150 kg/pohon/tahun.  Varietas tuni produksi cengkeh basah mencapai     

118 – 165 kg/pohon/tahun. Ketahanan terhadap hama dan penyakit dari kedua varietas ini          

0 – 5 %. 

Tabel 1. Kepemilikan Lahan Dan Jenis/Varietas Cengkih,Jarak Tanam, 

Pola Tanam, dan Teknik pengeringan Cengkih.  

No Desa Kepemilikan 

Lahan 

Jenis/ 

Varietas 

Cengkih 

Jarak 

Tanam 

Pola 

Tanam 

Teknik 

Pengeringan 

1 Hatu Milik Sendiri Tuni 7 m x7 m – 

10 m x 10 m 

Poli 

kultur- 

Mono 

kultur  

Jemur 3 – 4 

hari (jika 

musim hujan 

dianginkan 

dalam ruangan 

2 Tulehu Milik Sendiri Zanzibar

Tuni 

5 m x5 m – 

10 m x 10  

Poli 

kultur-

Mono 

kultur 

Jemur 3 – 4 

hari (Jika 

musim hujan 

pengeringan 

dilakukan 

dengan cara 

pengasapan 
Sumber : Data Primer (Diolah, Maret 2016) 

Pengetahuan jarak tanam yang dipakai oleh petani sangat bervariasi. Jarak tanam 

yang bervariasi akan mempengaruhi produktivitas.Variasi ini disebabkan karna ada petani 

yang menanam cengkeh dengan cara memperkirakan jarak tanam tanpa mengukur dengan 

pasti. Selain itu juga tergantung pada bentuk topografi masing-masing dusung. Jarak tanam 

pada tanaman cengkih yang optimal  yaitu dari bila dari pohon yang telah tumbuh desa dan 

tumbuh berdampingan satu dengan yang lain tidak bersentuhan, maka sistem jarak tanam 

yang dipakai antara lain 7m x 7m, 7m, dan 8m x 8m secara diagonal untuk tanaman 

cengkih (Muljana, 2010).  
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Pola tanam Desa Hatu pada umumnya adalah tanaman campuran (polikultur) dan 

sedikit petani yang mengusahakan pola tanam monokultur. Pola tanam campuran umumnya 

tanaman yang diusahakan oleh petani setempat yaitu Cengkih, Kelapa, Pala, Manggustan 

dan Langsat. Sedangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura hanya sebagian kecil 

digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan pendapatan sampingan. Berdasarkan hasil 

wawancara  Pola tanam monokultur pada Desa Hatu sekitar 40 %, sedangkan Desa Tulehu 

pola tanam monokultur lebih dominan sekitar 66,7% dari keseluruhan sampel petani. 

Dilihat dari presentase jumlah tanaman cengkeh pada desa Tulehu lebih tinggi bila 

dibandingkan Desa Hatu.  Teknik pengeringan desa hatu dijemur 3 – 4 hari di bawah sinar 

matahari begitu juga dengan Desa Tulehu, jika musim hujan pengeringan cengkeh pada 

Desa Tulehu dilakukan dengn cara pengasapan,   berbeda dengan desa Hatu jika musim 

hujan hanya di dijemur di dalam ruangan dengan menggunakan alas terpal atau tikar. Petani 

Desa Tulehu berpendapat dengan pengasapan tingkat kekeringan cengkeh lebih baik 

sementara petani Desa Hatu berpendapat jika dilakukan pengasapan akan merusak kualitas 

cengkeh. 

3.2. Distribusi Umur Tanaman Cengkih, Musim Awal Panen dan Waktu Akhir Panen 

Distribusi umur yaitu melihat variasi umur setiap pohon sampel tanaman cengkih 

yang dinyatakan dalam tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani cengkeh 

distribusi umur kedua desa bervariasi (Tabel 2). Desa hatu untuk Tanaman Menghasilkan 

(TM) umur tanaman 10-30 tahun. Menurut pendapat petani Desa Hatu umur tanaman 

cengkeh lebih dari 30 tahun produktivitas menurun sehingga perlu di ganti dengan tanaman 

lain, Sedangkan petani Desa Tulehu umur Tanaman Menghasilkan sampai 50 tahun tetap 

dipertahankan meskipun produktivitasnya menurun. Waktu awal panen dan akhir panen 

juga berbeda pada kedua lokasi penelitian. Perbedaan waktu awal dan akhir panen menurut 

petani dipengaruhi oleh angin dan ketinggian tempat untuk proses pembentukan bunga 

cengkeh. 

3.3. Tindak Agronomis Menurut Petani dusung Cengkeh 

3.3.1. Sumber benih  

Hasil penelitian menunjukan bahwa petani Desa Hatu 100% memproduksi benih 

sendiri tidak ada bantuan dari pihak luar, sedangkan Desa Tulehu 60% memproduksi benih 

sendiri dan 40% bantuan dinas (Tabel 2). 
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Tabel 2. Distribusi Umur Tanaman Cengkih, Musim Awal Panen dan 

Waktu Akhir Panen 

No Desa Distribusi Umur Tanaman Cengkih (tahun) 

                    TBM                       TM  

1 Hatu                   1 – 6                    10 – 30 

2 Tulehu                   1 – 5                    10 – 50 

Musim Panen Cengkih Waktu Awal Panen dan Waktu Akhir Panen 

1 Hatu Bulan Oktober – Bulan Desember 

2 Tulehu                       Bulan September – Bulan Oktober 
Sumber : Data Primer (Diolah, Maret 2016) 

Petani cengkeh pada kedua lokasi tidak membeli benih dari luar karna petani 

berpendapat  produksi benih cengkeh yang dihasilkan sendiri hasilnya lebih bagus menurut 

pengetahuan dari leluhur mereka terdahulu. Benih yang digunakan sebaiknya berasal 

berasal dari pohon induk umur> 15 tahun, bebas dari hama dan penyakit, bentuk mahkota 

bagus, percabangan cukup banyak, produksi tinggi (Dinas Perkebunan Indonesia, 2013). 

3.3.2. Pemupukan dan Penggunaan Pestisida 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 100% petani tidak  menggunakan pupuk dan 

pestisida (Tabel 3). Petani tidak menggunakan pupuk dan pestisida karna perlu biaya untuk 

membelinya, disamping mengharapkan dari bantuan instansi terkait. Meskipun begitu di 

Desa Hatu kearifan lokal para petani untuk memulihkan hara ditanah petani melakukan 

pengembalian serasah daun tanaman dengan cara membenamkan kelubang sekitar tanaman 

cengkeh atau membiarkan serasah diatas permukaan tanah sedangkan di Desa Tulehu 

petani beranggapan dusung harus dibersihkan dari serasah daun tanaman dengan cara 

dibakar. Pengendalian hama dan penyakit baik di Desa Hatu maupun Desa Tulehu 

dilakukan secara tradisiona, tanaman yang terserang ditebang lalu dibakar atau 

menyemprotkan larutan deterjen hanya pada bagian tanaman yang terserang. 

Tabel 3. Pemupukan Tanaman dan Penggunaan pestisida 

No Desa 

Penggunaan pupuk Penggunaan pestisida 

Ya 

(100%) 

Tidak 

(100%) 

Ya 

(100%) 

Tidak  

(100%) 

1 Hatu - 

100 

(serasah daun tanaman yang 

kering  dikembalikan ke 

alam) 

- 

100 

(menggunakan 

deterjen) 

2 Tulehu - 

100 

(serasah daun tanaman yang 

kering dibersihkan dan 

dibakar) 

- 100 
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3.3.3. Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan 

(TM) 

Jumlah tanaman Belum menghasilkan (TBM) dan Jumlah Tanaman 

Menghasilkan(TM) pada kedua lokasi penelitian tidak sama (Tabel 4). Jumlah tanaman 

belum menghasilkan didesa hatu lebih rendah yaitu 202 tanaman dibandingkan desa dengan 

di desa tulehu yaitu 402 tanaman. Sebaliknya jumlah tanaman menghasilkan di desa hatu 

lebih tinggi yaitu 1.632 tanaman dibandingan dengan di desa tulehu yaitu 855 tanaman.  

Ketinggian lokasi tanaman cengkeh desa Hatu berkisar 500-800m dpl sedangkan 

ketinggian lokasi tanaman cengkeh Desa Tulehu berkisar 62,2-215m dpl. Perbedaan 

ketinggian tempat dipengaruhi oleh lokasi kepemilikan lahan berdasarkan batas rumah 

matasoa yaitu marga atau nama keturunan  dari pihak laki-laki. Ketinggian tempat 

mempengaruhi jumlah Tanaman Menghasilkan. Menurut Toyib Hadiwijaya (1979) 

tanaman cengkeh dapat tumbuh pada ketinggian 0 – 1.200 mdpl dan ketinggian yang paling 

baik antara 600 – 900 mdpl, pada ketinggian > 900 mdpl cengkeh dapat tumbuh tetapi 

pertumbuhannya lambat,hasilnya kurang baik dan bunganya tidak bagus (Kartasapoetra, 

A.G. 2004:40). 

Tabel 4. Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman 

Menghasilkan (TM) dan Ketinggian Tempat. 

No Desa Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan 

(TBM) dan Tanaman Menghasilkan 

(TM) 

Ketinggian 

Tempat (m-dpl) 

  TBM TM  

1 Hatu 202 1.632 500 – 800 

2 Tulehu 402 855 62,2 – 215 

Jumlah             604             2.517  
Sumber : Data Primer (Diolah, Maret 2016 

3.3.4. Produktivitas Pohon 

Produktivitas tanaman cengkih basah desa hatu rata-rata 11,5 kg/pohon lebih 

tinggi dari desa tulehu produktivitas tanaman cengkih basah rata-rata  9,53 kg/pohon/tahun. 

Sedangkan produktivitas tanaman cengkih kering di desa hatu rata-rata                            

5,75 kg/pohon/tahun dan desa tulehu rata-rata produktivitas tanaman cengkih kering hanyan 

4,77 kg/pohon/tahun. Sistem sasi dusung diberlakukan pada kedua lokasi penelitian hanya 

untuk jenis tanaman tertentu . Desa Hatu berlaku sasi pala 3 bulan sekali dan pada periode 

sasi tidak dapat mengambil hasil pala setelah periode sasi dicabut baru bisa mengambil 

hasil. Begitupun dengan Desa Tulehu berlaku sasi kelapa dan pala lama periode sasi pada 
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Desa Tulehu 6 bulan . Sistem sasi  ini dibuat dan diawasi  oleh badan yang dibentuk oleh 

aparat Desa yang disebut” Kewang “(Tabel 5).  

Produktivitas cengkeh "kering pada kedua lokasi penelitian ini masih lebih rendah 

bila dibandingkan dengan hasil penelitian Manuhutu (2015) rata-rata produktivitas cengkeh 

di Desa kairatu mencapai 8,01 kg/pohon/tahun. 

Menurut Kemala (2004), produksi cengkeh selalu berfluktuasi cukup tinggi yang 

dikenal dengan istilah siklus empat tahunan, produksi yang tinggi pada tahun tertentu akan 

diikuti oleh penurunan produksi pada tiga tahun berikutnya. 

Tabel 5.  Produktivitas hasil (Kg/Pohon) dan Sistem sasi Dusung. 

No Desa 

Rata-rata Produktivitas Per Pohon 

(Kg/Pohon)/tahun Sistem sasi dusung 

Basah kering 

1 Hatu 11,5 5,75 Sasi pala 

2 Tulehu 9,53 4,77 Sasi pala dan kelapa 
Sumber : Data Primer (Diolah, Maret 2016) 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan   

1. Pengelolaan tehnik budidaya dusung cengkeh dilokasi penelitian masih bersifat 

tradisional karena merupakan warisan leluhur. 

2.  Pengetahuan  tradisi Praktek budidaya cengkeh  Desa Hatu dan Desa Tulehu berbeda 

dalam hal tehnik pengeringan, ketinggian lokasi penanaman cengkeh, pola tanam 

dusung yaitu Monokultur Desa Hatu 40%, Desa tulehu 66,7%; polikultur desa Hatu 

60%, Desa Tulehu 33,3%, pengelolaan limbah serasah tanaman. 

3. Tradisi  pengelolaan budidaya cengkeh dan lokasi yang berbeda dari Desa Hatu dan 

Desa Tulehu mempegaruhi produktivitas cengkeh Per pohon masing-masing desa. 
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