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BAB IV

KESIMPULAN

Seorang bumiputera ahli Agrikultur jebolan sekolah Belanda dari

Indonesia bernama Kusnoto Setyodiwiryo (dengan nama asli sebelum penyesuain

EYD, Koesnoto Setjodiwirjo) dilahirkan di Banyuurip, sebuah desa kecil di

Kabupaten Purworedjo pada tanggal 4 Februri 1911. Kusnoto terlahir sebagai

anak yang pintar, beliau Sekolah di Volkschool, Holland-Inlandasche School,

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Algemeene Middelbare School

(AMS) bagian B/ Sains di Yogyakarta ia langsung masuk perguruan tinggi

Nederland-Indies (NIAS) jurusan Kedokteran di Surabaya. Di tahun yang sama

ternyata ia mendapat kesempatan untuk sekolah di Universitas Wageningen

jurusan Agrikultur.

Selama ia bersekolah di Belanda, kabar baik dari pemerintah Belanda

terdengar ditelinganya adanya kesempatan untuk siswa universitas terutama bagi

orang-orang Hindia-Belanda untuk mendapat posisi di Landbouw Kolonial /

pertanian kolonial. Kesempatannya untuk bekerja di tanah air ini tidak ia

sia-sia-kan. Ia berhasil lolos seleksi pada Juli 1935, Kelulusan seleksi ternyata

bukan kelulusan sekolahnya, ia baru bisa menyelesaikan kuliahnya pada 7 Juli

1936. Karena sudah mengantongi pekerjaan di tanah airnya, tepatnya di Bogor,

pada akhir Agustus ditahun yang sama ia pulang ke tanah airnya. Di bulan

Desember ia sudah mulai bekerja di Algemene Proefstation voor den Landbouw
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bagian pemulia tanaman. Tugas utamanya adalah mengembangkan pertanian

untuk lahan-lahan kering di Nusa Tenggara. Di sinilah kusnoto mulai berkiprah.

Kebun raya yang berada di Hindia-Belanda ini merupakan tempat

penelitian para ilmuwan Biologi Belanda yang didirikan oleh Reindwardt pada

tahun 1817 dengan kepemilikan dan pembentukan awal dibuat oleh Raffles pada

tahun 1816. Suatu kesempatan besar bagi Kusnoto seorang bumiputera yang tak

disiakannya dengan aktif di Kebun Raya, terlihat dengan keterlibatannya di satu

tahun pertama bekerja di Kebun Raya (1937). Kusnoto sudah tercatat menjadi

anggota dalam seminar pertanian.

Di tahun 1938 ia melakukan beberapa kali penelitian. Karyanya berjudul

Cegevens Omtrent De In De Latste Jaren Op Java En Madoera Genomen

Veldproeven Met Katoen artinya Data Uji Coba Lapangan Dengan Kapas Di Jawa

Dan Madura Dalam Beberapa Tahun Terakhir. Tulisan ini dimuat dalam

Landbouw Tijdschrift voor nederlandscde-indie pada tahun 1938. Penelitian ini

dilakukan dengan mengambil sampel di 20 kota di Jawa dan Madura. Karya

keduanya Enkele Gegevens Betrefende Portugeesch Timor Naar Aanleiding Van

Een Studiereis In September 1938 artinya Beberapa Informasi Tentang Timor

Portugis Sebagai Hasil Perjalanan Studi Pada Bulan September 1938 yang dimuat

dalam Landbouw Tijdschrift voor nederlandscde-indie. Penelitian ini dilakukan

bersama rekannya Ir. G.J.A Terra dan Ir. L.Gebuis. Dan karyanya mengenai

tanaman jarak bahkan masuk dalam koran perdagangan pada tanggal 18 Agustus

1941 yang termuat di surat kabar Soerabaija Handelsblaad dalam kolom

Handel en Financien djarakcultuur Ned.Indie yang berjudul cultuur in Ned-Indie.
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Di tahun 1939 Kusnoto diangkat menjadi anggota masyarakat Belanda (hari ini di

kenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil / PNS). Selama bekerja, tanaman

yang ia teliti berfokus pada katun, rosela, goni, tanaman minyak jarak/ castor oil,

tanaman jagung serta teknik pengolahan tanah di tanah kering/ gersang.. Salah

satu hasil penelitian lainnya mengenai tanaman jarak dijelaskan melalui surat

kabar Soerabaijasch handelsblad pada 18 Agustus 1941. Kusnoto termasuk yang

aktif dalam Dewan Rakyat/ Volksraad di Kebun Raya pada masa

pemerintahan Belanda. Beliau masuk dalam partai Parindra (Partai Indonesia

Raya).

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, Kebun Raya

mengalami masa-masa peralihan dengan berubah namanya dari ‘sland Plantetuin

Buiterzorg menjadi Djawatan Penjelidikan Alam kemudian berubah lagi menjadi

Lembaga Pengembangan Penelitian Alam (LPPA). Di tahun perubahan inilah

(1949) Kusnoto diangkat menjadi Direktur Utama di Kebun Raya (LPPA) ini. Ini

pertama kalinya kebun raya dikelola dan dipimpin oleh orang yang berasal dari

bangsa Indonesia.

Pada masa Kusnoto menjabat, Kusnoto menlanjutkan beberapa porgram

yang sudah direncanakan pada masa Belanda. Salah satunya, majalah Flora

Malesiana, majalah yang berisi kumpulan flora-flora yang ada di wilayah

Melayu-Indonesia. Lewat Yayasan Flora Malesiana yang didirikan pada tanggal

21 Oktober 1950 yang dipimpin oleh Prof. C.G.G.J. Van Steenis.
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Kekecewaannya akan ilmuwan asing yang tidak sepenuh hati (mengingat

masa itu masa-masa peralihan Uni-Belanda) melaksanakan tugasnya membuat

Kusnoto khawatir dengan masa depan kebun raya. Akhirnya, untuk

mempertahankan lembaga penelitian di Kebun Raya di Bogor Kusnoto membuat

sekolah tinggi untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia yang ada di Kebun

Raya. Sekolah tinggi itu bernama Akademi Biologi. Sekolah ini didirikan pada

tahun 1955 yang selanjutnya di tahun 1957 akademi tersebut bersatu dengan

Kursus Akademi Penyelidikan Pertaninan lalu berubah nama menjadi Kampus

Akademi Pertanian.

Aakdemi Biologi bukan sekolah pertama yang ia isi untuk mengajar di

Universitas Gajah Mada ia memiliki diktat perkuliahan yang berjudul “Bumi,

Tumbuh-Tumbuhan, Dan Manusia” yang diterbitkan pada tahun 1951. Diktat ini

berisikan mengenai tanah yang kemudian memepengaruhi semua yang berdiri dan

tumbuh di atasnya. Pada saat mendirikan Akademi Biologi karyanya yang

berjudul “Limas Hayati” pertamakali di kumandangkan pada saat peresmian

Akademi Biologi di Cibodas. Orasinya kemudian dibawa dan dijelaskan lebih

detail pada saat perkuliahan di Akademi Biologi. Tunas muda di Akademi Biologi

sangat memahami betul bagaimana Limas Hayati. Limas Hayati kurang lebih

berisi ekosistem dan rantai makanan.

Di tahun yang sama saat akademi biologi didirikan ia juga mendirikan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam Setia Mulia. Lembaga ini dirikan untuk

memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan dan pengajaran di Sumatera bagian

tengah yang khusus mempelajari flora dan fauna di sumatera. Lembaga ini
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mengelola Hortus dengan luas 60 ha dan cagar alam yanng terdiri atas hutan

belantara seluas 3.000 ha. Pada tahun 1986 kawasan ini berubah nama menjadi

Taman Hutan Raya Dr.Mohamad Hatta dan dikelola oleh Departemen kehutanan.

Di tahun 1956, Lembaga Mikrobiologi didirikan yang posisinya

berdekatan dengan Akademi Biologi di Ciawi. Lembaga ini didirikan untuk

meneliti dan mengembangkan Mikrobiologi pertanian untuk mengimbangi

perkembangan pertanian semakin pesat, seperti penambatan nitrogen dari udara,

proses pembusukan bahan organik di dalam tanah, pembuatan pupuk kompos,

proses pembusukan serat dan lain-lainnya.

Kemudian masih ditahun yang sama terpisahnya pengelolaan kebun raya

(hortulanus) menjadi Lembaga Kebun Raya Indonesia, yang dipimpin oleh

Sudjana Kassan menggantikan J. Douglas. Kebun raya kemudian dijadikan Unit

Pelaksana Teknis (UPT).

Akademi Biologi yang telah didirikan, memiliki banyak bidang dan

cabang keilmuan hal ini menimbulkan kebutuhan akan laboratorium dan lahan

peneliti mengenai zoologi. Secara sigap Kusnoto mengangani hal tersebut dengan

diresmikannya taman mengenai hewan-hewan nasional (Zoologische tuin) pada

tahun 1957.

Kusnoto beserta tim juga menerbitkan buku “An Alphabetical List Of

Plant Species Cultivates in the Hortus Botanicus Bogoriensis” di tahun 1957.

Buku ini diharapkan dapat membantu pengecekan di masa yang akan datang

mengenai pembaruan daftar tanaman budidaya yang sebelumnya pernah di buat



6

oleh P.M.W. Dakkus. Kebanyakannya daftar ini berisikan tanaman kayu yang

sudah di cek oleh Dr.A. Kostermans, meskipun penomoran dan labelingnya belum

selesai.

Karya terakhir Kusnoto sebelum dipindahkan ke Kementrian Pertanian

adalah dengan mendirikan cabang baru dari Kebun Raya Indonesia yang

sebelumnya sudah memiliki 3 kebun raya yakni, Kebun Raya Bogor (1817),

Kebun Raya Cibodas (1891) dan Kebun Raya Purwodadi 1941. Kebun Raya ini

didirikan di tahun 1959 didirikan Kusnoto bersama rekannya I Made Taman

dengan nama Kebun Raya Eka Karya Bedugul-Bali. Luasnya 159,4 hektar berada

pada ketinggian 1400 mdpl (dataran tinggi), mempunyai koleksi tanaman khas

dataran tinggi beriklim kering. Kebun Raya ini menjadi cikal bakal ide munculnya

24 kebun Raya yang lainnya.


	BAB IV
	KESIMPULAN

