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SURVEY POTENSI 
Beberapa minggu belakangan ini telah 
dilaksanakan survey potensi pohon pulai 
dan labu yang tumbuh di sekitar kebun 
karet dan pekarangan masyarakat wilayah 
Kabupaten Musirawas. 
 
Sedikit pengalaman cukup menarik 
mengenai diskusi petugas XIP dengan 
petani pemilik kebun, di mana ada 
beberapa petani yang enggan mengajak 
petugas XIP mengamati pulai dan labu ke 
kebun. 
 
Mereka belum mengerti sepenuhnya apa 
maksud dan tujuan survey potensi itu 
sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi 
petani.  Petani mengira pohon dan lahan 
yang akan diperiksa segera dibeli oleh 
XIP.  
 
Secara garis besar, survey potensi ini 
merupakan kegiatan pengamatan/ 
penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui seberapa banyak jumlah 
pohon pulai dan labu yang tumbuh di Kab. 
Musirawas. Jadi, bukan berarti pulai dan 
tanah petani bakal dibeli oleh XIP. 
 
Bagi XIP kegiatan ini sangatlah penting 
untuk menentukan langkah selanjutnya 
bagaimana mengelola dan memanfaatkan 
pulai dan labu tersebut sesuai prinsip-
prinsip kelestarian hasil dalam jangka 
waktu yang panjang.  
 
Dengan kata lain, tanpa mengetahui 
jumlah dan sebaran pohon pulai dan labu 
berada di Musirawas, XIP tidak bisa 
menentukan jumlah pohon tersebut layak 
ditebang untuk setiap tahunnya. Oleh 
karenanya muncul istilah Jatah Tebang 
Tahunan (JTT). 
 
 

PEMELIHARAAN TANAMAN PULAI 
Dari beberapa kunjungan ke lapangan di desa 
Tambahasri, petugas XIP menemukan beberapa 
kasus berkaitan dengan pemeliharaan Pulai yang 
ditanam di pinggiran kebun karet, dimana pulai 
tersebut tumbuh subur tetapi belum muncul trubusan 
atau cabang yang tumbuh ke atas (pulai subur tapi 
pendek) 
 
Pertumbuhan pulai tidak ke atas (vertikal), melainkan 
tumbuh ke samping dengan membentuk tajuk yang 
cukup lebat. 
 
Beberapa kali telah dilakukan upaya pemangkasan 
tajuk, dengan maksud untuk mempercepat tumbuhnya 
cabang ke atas sehingga tinggi tanaman akan 
bertambah. 
 
Kondisi yang ada, pulai ditanam pada kebun yang 
baru diremajakan. Jarak antar tanaman pulai lebih dari 
cukup yaitu 5 meter. Tanaman selain pulai adalah 
karet dan sedikit gulma seperti alang-alang dan 
beberapa jenis rumput-rumputan. 
 
Berdasarkan pengamatan awal di atas, pulai tumbuh 
dalam keadaan leluasa, ruang tumbuhnya termasuk 
lebar. Hal ini memberikan kesempatan bagi pulai 
mendapatlkan cahaya secara penuh sepanjang hari 
tanpa bersaing dengan tanaman lainnya, sehingga 
pulai tidak terpacu untuk tumbuh ke atas berlomba 
dengan tanaman pokok, yaitu karet.  
 
Sering kita jumpai juga pohon pulai yang tumbuh di 
antara kebun karet dewasa berumur lebih dari 7 tahun, 
terlihat beberapa tajuk pohon pulai sedikit lebih tinggi 
dari tajuk pohon karet di sekitarnya. Bisa dikatakan 
bahwa pulai termasuk tanaman yang suka mencari 
celah untuk mendapatkan cahaya matahari lebih 
banyak (gap opportunity)  
 
Dengan sifat tanaman pulai seperti ini, mulai minggu 
ini kami akan melakukan suatu percobaan penanaman 
pulai dengan jarak yang lebih rapat untuk menguji 
pertumbuhan trubus, sesuai dengan sifatnya di atas. 
 
Dari pengalaman ini, mungkin petani memiliki ide yang 
lain? 
 
Beberapa Pengertian di dalam  UU Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
 
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia, dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 
 
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu 
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang 
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meliputi kebijaksanaan penataan. 
pemanfaatan,, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, 
dan pengendalian lingkungan hidup; 
 
Pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup adalah 
upaya sadar dan terencana, yang 
memadukan lingkungan hidup, termasuk 
sumber daya, ke dalam proses 
pembangunan untuk menjamin 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan generasi 
masa depan; 
 
Ekosistem adalah tatanan unsur 
lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling 
mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan 
produktivitas lingkungan hidup; 
 
Pelestarian fungsi lingkungan hidup 
adalah rangkaian upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup; 
 
K E S E H A T A N 
 
Mudah-mudah artikel di bawah ini dapat 
menggugah kita dan keluarga untuk lebih 
sadar lagi dan teliti akan bahaya bahan 
makanan maupun minuman yang mungkin 
saja sering kita konsumsi sehari-hari, 
terhadap dampaknya bagi kesehatan. 
 
Minuman Energi Pembawa Maut 
Mei 4, 2008 (A. Fatih Syuhud) 
 
sumber: 
http://afatih.wordpress.com/2008/05/04/minuman-
energi-pembawa-maut/ 

 
Selama setahun saya berada di Tanah 
Air, saya dikejutkan oleh sejumlah 
peristiwa yang cukup mengejutkan di 
berbagai bidang, baik bidang politik 
maupun personal. Di antara yang 
personal adalah dua kematian kerabat 
dekat dan satu sakit parah yang hampir 
merenggut nyawa. 
 
Yang membuat saya kaget dari dua 
kematian kerabat dekat tersebut selain 
karena usia mereka yang masih muda 
juga karena sebab yang serupa: mereka 
sama-sama peminum teratur minuman 
ber-energi. Berikut kisah singkat profil 
mereka: 
 

Pertama, Ipunk, bukan nama sebenarnya, adalah 
kerabat mindoan saya. Seorang aktivis organisasi 
sosial keagamaan dan politik yang hyper aktif. 
Aktivitas rutinnya, pagi sehabis salat Subuh sudah 
keluar dan pulang setelah tengah malam. Rutinitasnya 
yang tiada henti membawanya berkenalan dengan 
minuman energi untuk menambah semangat. Tanpa 
sadar akibatnya, dia menjadi konsumen berat dan 
bahkan pecandu minuman tersebut. Menurut istrinya, 
tak kurang dari 10 botol ditenggaknya setiap hari. 
 
Lima tahun kemudian dia didiagnosa gagal ginjal dan 
hati. Dia harus menjalani cuci darah tiap minggu dan 
bahkan pernah mencoba berobat ke China tapi tetap 
gagal. Pertengahan 2007 dia menghembuskan napas 
terakhir pada usia 40-an. Biaya berobat tak terhitung 
(di atas 1 M) Penyebab: minuman energi. 
 
Kedua, Adik, kerabat dekat saya yang lain, meninggal 
sebulan lalu dengan sebab serupa. Karena tak ada 
biaya untuk pengobatan mahal dia meninggal di 
kamarnya tanpa sempat menjalani pengobatan 
semestinya. 
 
Ketiga, Ujank, kerabat dekat saya yang lain. 
Profesinya sebagai sopir taksi di Kaltim lima tahun lalu 
menuntut dia untuk mengonsumsi minuman energi 
(”Supaya tidak ngantuk” katanya). Sebulan lalu dia 
harus menjalani cuci darah beberapa kali karena 
pembengkakan ginjal. Untung nyawanya masih 
terselamatkan. Pesan dokter, “Hentikan minum 
minuman energi, kalau tidak dalam waktu enam bulan 
saya jamin Anda akan teronggok di kamar mayat.” 
 
Tiga kisah nyata di atas semoga mengingatkan kita 
semua akan perlunya hidup sehat dengan cara yang 
benar: olahraga teratur dan makan dengan menu tidak 
sembarangan serta minum air putih yang banyak; 
bukan minum minuman energi yang sebenanrya 
adalah doping yang tak suka organ-organ penting 
dalam tubuh kita hidup sehat. Salah seorang dokter 
yang merawat kerabat saya tersebut mengatakan 
bahwa satu botol minuman ber-energi sama 
dengan 100 gelas kopi. 
. 
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