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ABSTRAK 

 
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan sumberdaya hutan yang sangat 

potensial untuk di kembangkan dan terbukti dapat memberikan dampak yang 
signifikan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar hutan. Produk HHBK 
telah mampu memberi sumbangan terhadap pemasukan negara yang sama besar, 
bahkan mungkin lebih, dari pada yang dapat diperoleh dari kayu bulat (Prayitno, 
2009). Salah satu HHBK yang memiliki potensi untuk di kembangkan adalah Kutu 
Lak (Lacifer lacca kerr). Lak diketahui sebagai komoditi HHBK yang berpotensi 
untuk berbagai keperluan dan sumber penghasilan masyarakat di Kabupaten Lombok 
Timur. Ketersediaan Lak yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa 
pengelolaan HHBK khususnya kutu Lak sangat penting untuk di kembangkan 
(Radijanto, 1999). Atas dasar uraian diatas, penulis perlu melakukan penelitian yang 
berjudul “Kontribusi Usaha Budidaya Kutu Lak (Laccifer lacca kerr.) terhadap 
Pendapatan Petani di Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, kabupaten Lombok Timur”. 

Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui besarnya pendapatan petani dari 
usaha budidaya kutu lak  di Desa Sugian kecamatan Sambelia kabupaten Lombok 
Timur, (2) mengetahui besarnya kontribusi usaha budidaya Kutu Lak (Laccifer lacca 
kerri) terhadap pendapatan total petani di Desa Sugian kecamatan Sambelia 
kabupaten Lombok Timur. (3) faktor-faktor pendorong dan penghambat usaha 
budidaya kutu lak di Desa Sugian kecamatan Sambelia kabupaten Lombok Timur. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah usaha budidaya Lak di Desa Sugian 
Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur menghasilkan pendapatan kotor 
rata-rata  sebesar Rp. 5.257.500 dengan biaya rata-rata produksi mencapai Rp. 
2.113.517 dan pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp. 3.143.983/ha/tahun sehingga 
kontribusi rata-rata sebesar 32,64% dari keseluruhan pendapatan usahatani 
responden, dengan rentang sumbangan/kontribusi dari 21,43% sampai 78,89%. 
Faktor-faktor yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi petani dalam 
pengembangan Kutu Lak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok 
Timur adalah tehnik produktifitas masih rendah, wawasan teknologi pasca panen, 
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rendahnya inovasi, dan kepastian hak kelola belum ada pelimpahan sepenuhnya 
kepada kelompok tani. Sementara faktor pendorong pengelolaan budidaya kutu lak 
diantaranya adalah kebutuhan lak dunia cukup tinggi, tempat tumbuh yang cocok 
untuk tanaman inang pada daerah kering dan mudahnya cara pengelolaan untuk usaha 
budidaya kutu lak. Manfaat lak adalah Pembuatan piringan hitam, isolasi listrik, 
Bahan pelitur, Pelapis tipis untuk permainan kartu, Indusri semir (sepatu,mobil dan 
kuku), Lak segel, Tinta tahan air, Kertas ampril, Cat rambut, kosmetik, Industry karet 
(sol sepatu), Bahan perekat/lem, Stabilitasi dimensi. 

 
Kata kunci : kontribusi, budidaya, kutu lak 
 

PENDAHULUAN 

Lak adalah suatu sekresi yang dihasilkan dari suatu serangga yang disebut 

kutu lak.  Kutu lak memakan gubal cabang muda dari tanaman inangnya dan 

mengeluarkan dalam bentuk sekresi (kotoran) yang disebut lak (Wulandari 2011). 

Pengembangan kutu lak sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia karena 

terdapat beberapa daerah yang merupakan daerah yang kering, dimana salah satu 

syarat tumbuh kutu lak harus terdapat didaerah kering dan juga tanaman inang yang 

cukup tersedia .  Berdasarkan adanya ketersediaan lokasi yang sesuai dan tanaman 

inang yang cukup maka budidaya kutu lak layak  untuk dikembangkan. 

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan lak adalah kurangnya sosialisasi 

cara membudidayakan lak cabang dan mengolahnya setelah dipanen (pasca panen) 

serta belum banyaknya masyarakat mengetahui manfaat dari lak bagi beberapa 

industri.  Berdasarkan masalah tersebut maka dengan adanya tulisan ini dapat 

memberikan gambaran  bagaimana membudidayakan lak cabang dan mengolah lak 

setelah dipanen untuk menghasilkan mutu lak yang baik serta memgetahui manfaat 

dari lak bagi beberapa industri. 

Tujuan dari penulisan makalah ini untuk mengetahui besarnya pendapatan 

petani dari usaha budidaya kutu lak, untuk mengetahui besarnya kontribusi usaha 

budidaya Kutu Lak (Laccifer lacca kerri) terhadap pendapatan total petani serta untuk 

mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat usaha budidaya kutu lak di 
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Desa Sugian kecamatan Sambelia kabupaten Lombok Timur. Hasil yang diharapkan 

dari penulisan makalah ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang lak 

dan manfaatnya untuk memberikan nilai ekonomi masyarakat dengan teknik yang 

sederhana dan murah. 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini dengan menggunakan 

metode menggunakan pendekatan kombinasi antara metode deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif, yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada waktu 

sekarang dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menarik 

kesimpulan (Nazir, 2005). Sumber data diperoleh dari pustaka atau literature yang  

berhubungan dengan kutu lak dan pengalaman penulis dilapangan. 

PEMBAHASAN 

1.1. Deskripsi Usaha Tani Lak 

Kutu Lak merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang 

diproduksi dari serangga Kutu yang menyerang pohon inang menghasilkan semacam 

getah yang memiliki nilai ekonomi, namun bagi tanaman inang merupakan parasit 

yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman inang. Hasil pengembangan kutu lak 

(Laccifer lacca, Kerr) dapat diperoleh seedlak yang berguna untuk pembuatan vernis, 

industri listrik, perekat, plitur, dan kabel. Selain itu, seedlak juga dipergunakan untuk 

bahan pewarna (edible dye) pewarna minuman ringan dan makanan, serta dapat juga 

dipergunakan sebagai bahan campuran untuk lapisan luar pada cokelat. Selain itu, air 

limbah dari pengolahan lak cabang banyak mengandung bahan pewarna seperti asam 

lakaik yang berguna untuk proses penyamakan wol, sutra, atau kulit dan juga dapat 

digunakan untuk penetralisir air kolam pada budidaya ikan lele. Seedlak yang 

dihasilkan meliputi lak cabang, lak butiran, dan serbuk lak. 

Dalam pembudidayaan kutu lak,yang dimaksud lak cabang dan lak butiran 

serta hasil produk hasil olahan lak yang berupa (a) Lak putih, (b) Mica, (c) Kayu yang 
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telah dipernis, (d)Keripik lak, (e) Permen yang menggunakan lak sebagai pelapis. 

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Berdasarkan Tabel 1, di bawah ini luas kawasan hutan yang dikelola oleh 

responden di Desa Sugian Kecamatan Sambelia adalah 18,70 ha dengan rata-rata hak 

kelola mencapai 0,78 ha/orang. Jumlah keseluruhan pohon yang  menjadi inang Kutu 

lak (kesambi) yang merupakan tanaman HTI yang ditanam pada tahun 1992, 

mencapai 461 pohon dengan produktifitas rata-rata per 45 Kg/Pohon/Tahun, dengan 

rata-rata produksi mencapai 525.75 Kg/Ha/Tahun dan dapat dipanen sampai dengan 2 

kali panen.  Input produksi tenaga kerja (HOK) yang paling banyak digunakan adalah 

untuk kegiatan pemanenan dan penularan yang mencapai 40 HOK/Ha/Tahun dan 12 

HOK/Ha/Tahun. 
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Tabel 1. Deskripsi Rata-rata Penggunaan Input Produksi, Produktifitas dan Luas 

Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Budidaya Lak di Desa Sugian 

Kecamatan Sambelia Lombok Timur 

NO URAIAN RERATA/HA/Tahun Nilai (Rp) 

1 Luas Kelola (Ha)                                 0.78 0 

2 Jumlah Pohon (Pohon)                               19.00  0 

3 Produktifitas (Kg)                               553.88  0 

4 Penggunaan Input Produksi :    

  A. Bibit Lak (Kg/Ha) 10 Kg 0 

  B. Penularan (HOK/Ha/Musim) 12 HOK @ Rp. 30.000 360.000 

  C. Pemanenan ((HOK/Ha/Musim) 40 HOK @ Rp. 30.000 1.200.000 

  D. Penyortiran (HOK/Ha/Musim) 2 HOK @ Rp. 30.000 60.000 

  E. Pengarungan (Rp/Karung) Rp. 3.000 (2 karung/ha) 0 

Sumber : Data Primer Diolah (2012) 

Produktifitas Lak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia masih tergolong 

rendah. Menurut Wulandari (2011). Rendahnya produktifitas ini antara lain 

disebabkan karena jarak tanam yang tidak optimal dan penguasaan teknik budidaya 

yang masih rendah. Tidak optimalnya jarak tanam tanaman inang mempengaruhi 

jumlah pohon inang per satuan luas kelola yang berdampak pada rendahnya 

produktifitas per satuan luas kelola. Selain itu, cara penularan kutu lak yang tidak 

memperhitungkan kemampuan tanaman inang dan pemilihan cabang tanaman inang 

yang akan ditulari menyebabkan tidak optimalnya produksi lak. Menurut Munawar 

(2009), dalam kegiatan penularan, perlu ditaksir ketepatan jumlah bibit yang 

diperlukan setiap pohon. Pemberian bibit yang terlalu banyak akan menghasilkan Lak 

kecil-kecil dan tipis, sebaliknya bila kurang seluruhnya ranting dapat menghasilkan 

Lak, berarti pohon inangnya mubazir. Produksi butiran Lak yang kecil mempengaruhi 

berat Lak yang dihasilkan dan berdampak pada menurunnya produktivitas.  

1.2. Pendapatan Usahatani Lak 
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Pendapatan usaha tani Lak responden yang diteliti rata-rata mencapai   Rp. 

3,143,983/Ha/Tahun dengan nilai produksi rata-rata mencapai Rp. 

5,257,500/Ha/tahun dan biaya produksi rata-rata mencapai Rp. 2,113,517/Ha/Tahun. 

Berdasarkan hasil análisis biaya yang dilakukan, biaya produksi terbesar yang 

dikeluarkan oleh petani adalah pemanenan dan biaya penularan.  

Pendapatan dari budidaya Lak masih dapat ditingkatkan jika dan produktifitas 

per ha dapat ditingkatkan dan  jika dilakukan upaya pengolahan selanjutnya. Harga 

pasaran untuk Lak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia hanya Rp. 10.000 per kg  

sedangkan dengan pengolahan mencapai Rp 90.000 per kg sampai Rp 125.000 kg 

(wulandari, 2011). 

1.3. Kontribusi Pendapatan Usahatani Lak  

Kontribusi pendapatan dalam struktur pendapatan petani dari berbagai jenis 

usaha tani yang dilakukan oleh responden di Desa Sugian Kecamatan Sambelia dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kontribusi Pendapatan Usaha Tani Lak dalam Struktur Pendapatan Usaha 

Tani Responden di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Lombok Timur 

NO JENIS KOMODITI PENDAPATAN (Rp) KONTRIBUSI (%) 

1 PADI              750,183  8.79% 

2 JAGUNG 2,091,758      24.51% 

3 KACANG HIJAU              738,800  8.66% 

4 METE          2,234,800 25.08% 

5 EMPON-EMPON                28,692  0.23% 

6 LAK          3,143,983  32.64% 

TOTAL 8,988,217        100.00% 

Sumber : Data Primer diolah (2012) 
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Berdasarkan Tabel 2, rata-rata pendapatan petani responden mencapai Rp. 

8,988,217/Ha/Tahun atau Rp. 749,018/bulan. Kontribusi pendapatan budidaya Lak 

menyumbang rata-rata Rp. 3,143,983/Ha/Tahun atau 32.64%. Sumbangan atau 

kontribusi pendapatan dari budidaya Lak dalam struktur pendapatan usahatani 

responden tersebut memberikan sumbangan yang paling besar diantara usahatani 

yang lain, disusul kemudian melalui usahatani Mete (25.08%), Jagung (24,51%), Padi 

(8,79%), Kacang Hijau (8,66%) dan Empon-empon (0,23%). Tingginya kontribus 

budidaya lak memberikan dampak kepada masyarakat sekitar untuk terus 

mengembangkan budidaya lak sekaligus meningkatkan motivasi masyarakat untuk 

terus menjaga dan memelihara kawasan hutan sebagai tempat pengembangan 

tanaman kesambi  sebagai pohon inang budidaya lak. 

1.4. Faktor Pendorong dan Kendala Usaha Budidaya Kutu Lak  

Dari hasil identifikasi permasalahan melalui wawancara dengan responden, 

beberapa faktor pendorong pengelolaan budidaya kutu lak adalah sebagai berikut : (1) 

Lak sangat berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan budidaya Kut Lak 

memiliki prospek yang sangat cerah. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa produksi 

Seedlak dunia  mencapai 9.000 ton dengan India sebagai pemasok utama sebesar 50% 

(4.500 ton) dari total produksi. Akan tetapi nilai produksi tersebut dirasakan masih 

sangat kurang, walaupun imformasi valid mengenai total Demend/kebutuhan seedlak 

dunia belum terdata dengan baik. Sedangkan komoditi Lak di Indonesia belum 

diproduksi secara maksimal meskipun pangsa pasar sangat potensial. Ditinjau dari 

aspek ekonomi, budidaya kutu lak sangat menjanjikan, selain belum banyak yang 

menggeluti bidang ini, harga dari hasil pengolahan kutu lak masih tinggi (Lis, 2004). 

Untuk nilai jual Lak tanpa pengolahan hanya terjual dengan harga berkisar antara Rp 

7.000/Kg  sampai Rp 8.000/Kg, sedangkan dengan pengolahan mencapai Rp 

90.000/Kg sampai Rp 125.000/Kg. Keuntungan bersih lak cukup tinggi yaitu Rp 

100.000.000/ha (harga jual Rp 8.000) dan Rp 1.125.000.000/ha (harga jual Rp 

90.000) (Wulandari F.T, 2010).  
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(2) Pengembangan  kutu  lak sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia 

karena terdapat beberapa daerah yang merupakan daerah yang kering khususnya di 

kabupaten  Lombok Timur. Hal tersebut sesuai dengan  salah satu syarat tumbuh kutu 

lak yaitu : harus terdapat didaerah kering  yaitu pada tipe E, dimana pada bulan basah 

banyaknya curah hujan diatas 100 mm dan pada bulan kering tidak mencapai 60 mm. 

Bulan basah terjadi antara  hanya terjadi pada bulan Desember, kondisi iklim 

demikian akan mempengaruhi pola tanam dan kondisi biofisik lahan. (3) Budidaya 

yang mudah, dimana tidak membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

tinggi, hal tersebut dilihat dari proses pengelolaannya yang (penularan sampai 

pemanenan) dilakukan secara tradisional.  

Selain itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

Lak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia adalah : 

a. Produktifitas masih Rendah 

Rendahnya produktifitas Lak per satuan hektar di Desa Sugian disebabkan 

oleh tidak optimalnya pengaturan jarak tanam pohon kesambi. Berdasarkan hasil 

penelitian, rata-rata per hektar hanya terdapat 19 pohon. Selain itu, faktor teknik 

budidaya Lak yang masih rendah mempengaruhi produktifitas Lak. Petani Lak 

menularkan bibit tidak mendasarkan pada daya dukung pohon inang, sehingga 

penularan bibit dilakukan sebanyak-banyaknya supaya pendapatan tinggi. Akibatnya 

kualitas tularan sangat jelek, Laknya tipis-tipis, bahkan banyak proses tularan yang 

dilakukan pada musim kemarau mati. Hal ini sesuai dengan pendapat  Munawar 

(2009), bahwa produktifitas Lak rendah disebabkan karena faktor hayati seperti 

serangan hama dan penyakit seperti parasit dan jamur, cara penularan kutu Lak dan 

faktor alam seperi hujan, angin dan cahaya matahari. Tularan yang kurang mendapat 

sinar matahari banyak diserang parasit sehingga menghasilkan Lak yang kualitas 

rendah. 
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b. Penguasaan Teknologi Pasca Panen 

Rendahnya harga Lak di Desa Sugian disebabkan karena produk Lak yang 

dihasilkan masih dalam bentuk produk primer yaitu berupa butiran Lak yang masih 

belum dipisahkan berdasarkan grade kualitasnya. Disamping itu, kurangnya 

pengetahuan budidaya dan pasca panen Lak menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan nilai jual lak rendah.  

c. Rendahnya Inovasi 

Mudahnya pengelolaan budidaya kutulak merupakan salah satu faktor dari 

pembudidayaannya, akan tetapi rendahnya invosi baru menjadi faktor kendala dalam 

hal pengelolaan budidaya kutu lak  seperti waktu penularan, teknik penularan yang 

tidak memperhitungkan kemampuan pohon inang dan faktor cuaca seperti angin, 

hujan dan kebutuhan matahari menyebabkan kualitas lak yang dihasilkan rendah. 

Kualitas lak yang rendah menyebabkan rendahnya harga jual pasaran. 

d. Kepastian Hak Kelola 

Hak pengelolaan kawasan hutan Kesambi sebagai pohon inang Kutu Lak, 

masih berada pada pemerintah atau negara dan belum ada pelimpahan hak kelola 

kepada kelompok tani atau masyarakat baik dalam bentuk HKm maupun IUPHHBK. 

Hal ini menyebabkan keraguan kelompok tani atau masyarakat untuk 

mengintensifkan pengelolaannya. Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, yang telah beberapa kali 

mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.13/Menhut-II/2010, masyarakat/kelompok dapat mengajukan HKm. 

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas 

dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara 

lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk 

memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk 

mendapatkan hak kelola, kelompok masyarakat mengajukan permohonan hak kelola 

HKm dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) 
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dalam Hutan Produksi atau Hutan Lindung kepada Bupati atau Gubernur (jika 

wilayahnya lintas kabupaten/kota) dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohon 

dan Surat Keterangan Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat  dari 

Kepala Desa. IUPHKm yang diberikan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (IUPHHBK) meliputi pemanfaan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, 

gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, 

dan pemasaran hasil. Dengan adanya kepastian hak kelola tersebut, kelompok 

masyarakat pengelola lak dapat menjalankan usaha pengembangan lak dengan baik 

dan akan  mendapat fasilitasi serta pendampingan yang intensif dari aparat terkait. 

Untuk faktor kendala yang dimulai dari produktifitas masih rendah, 

penguasaan teknologi pasca panen dan  rendahnya inovasi. Dari ketiga kendala 

tersebut ada tekat atau keinginan kelompok tani lak untuk mengajukan solusi dari tiap 

kendala tersebut demi meningkatkan produktifitas dan kualitas lak yang bagus. Upaya 

kelompok tani lak sementara ini adalah dengan mengadakan pelatihan yang 

dipersentasikan oleh penyuluh kehutanan dan Dosen dari universitas negri mataram. 

Untuk itu setelah mendapatkan pelatihan, masyarakat petani lak ada keinginan atau 

angan untuk malakukukan pengelolaan seperti yang didapatkan dalam penrsentasi 

yang didapatkan dari pelatihan tersebut, akan tetapi untuk saat ini belum terlaksana 

dan kemungkinan besar upaya atau angan tersebut akan diberlakukan untuk 

pengelolaan budidaya kutu lak berikutnya demi meningkatkan mutu dan kualitas lak 

yang baik.   

SIMPULAN DAN SARAN  

Usaha budidaya Lak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok 

Timur menghasilkan pendapatan kotor dengan rata-rata mencapai Rp. 5.257.500/ 

ha/tahun dengan biaya produksi rata-rata mencapai Rp. 2.113.517/ ha/tahun dan 

pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp. 3.143.983/ha/tahun dengan kontribusi rata-

rata sebesar 32,64% dari keseluruhan pendapatan usahatani responden, dengan 

rentang sumbangan/kontribusi dari 21,43% sampai 78,89%. Faktor-faktor yang 
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menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi petani dalam pengembangan Kutu 

Lak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur adalah tehnik 

produktifitas masih rendah, penguasaan teknologi pasca panen, rendahnya inovasi, 

dan kepastian hak kelola belum ada pelimpahan sepenuhnya kepada kelompok tani. 

Begitu juga dengan faktor pendorong pengelolaan budidaya kutu lak diantaranya 

adalah kebutuhan lak dunia cukup tinggi,tempat tumbuh yang cocok untuk tanaman 

inang pada daerah kering dan mudahnya cara pengelolaan untuk usaha budidaya kutu 

lak. 

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menyadari bahwa bimbingan dan bantuan 

berbagai pihak telah memperlancar penyelesaian artikel ini. Sehubungan hal tersebut ucapan 

terimakasih yang tulus, penulis haturkan kepada kedua pembimbing saya yaitu Dr.Sitti 

Latifah, S.Hut, M.Sc.F, selaku pembimbing utama, Rato Firdaus silamon, S.Hut, M.Si. 

selaku pembimbing pendamping, Endah Wahyuningsih, S.Hut, MP. selaku dosen penguji, 

serta Ayah dan Bunda tersayang dan saudara-saudaraku tercinta. Termakasih atas semua 

bantuan moril maupun material. 
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