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BAB  I 
 

BEBERAPA PEMIKIRAN KE ARAH PENINGKATAN 
PRODUKSI BUAH-BUAHAN KALIMANTAN SELATAN 

MENJELANG ABAD XXI  1 
 

Hj. Hakimah Halim  2 
 

 

“Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit (awan), kemudian 
Kami (Allah) menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. 
Kemudian Kami keluarkan daun dan ranting yang menghijau. 
Lantas Kami keluarkan daripadanya biji (buah) yang lebat. Dan 
dari pohon korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan 
kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima yang serupa dan 
berlainan bentuknya. Perhatikanlah waktu tumbuh-tumbuhan itu 
berbuah dan di waktu matang. Sesungguhnya semua itu adalah 
bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang beiman” (Al 
An’am:99). 

 

 

1.1. Pendahuluan 

 Kurang lebih 14 bulan ke depan dunia akan memasuki era 

abad 21, abad yang diawali antara lain dengan semakin 

meningkatnya persaingan global, berkembangnya penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya keperluan akan 

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Sejalan dengan 

keperluan tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, peningkatan nilai tambah dalam setiap kegiatan 

ekonomi diprioritaskan melalui industrialisasi (Anonim, 1993). 

 Kegiatan pertanian telah berkembang pesat sejalan dengan 

perkembangan masyarakat secara keseluruhan; termasuk di 

                                                 
1   Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka tanggal 4 Nopember 1998 di 

Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. 
 
2   Guru Besar Ilmu Fisiologi Tumbuhan pada Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat. 
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dalamnya perkembangan kondisi pertanian sendiri berkaitan 

dengan ketersediaan sumber daya lahan yang menyempit, 

bermasalah, dan berkompetisi tinggi dengan sumber daya lain. 

Kegiatan pertanian juga berkembang sejalan dengan peningkatan 

tuntutan dan permintaan akan keragaman jenis dan mutu produk 

yang tinggi, produksi yang dapat dijaga kepastian dan 

kesinambungannya, serta pelaksanaan kegiatan pertanian bernilai 

tinggi dan sekaligus dapat melestarikan lingkungan. Oleh sebab itu, 

pembangunan sistem pertanian secara komprehensif dan terpadu 

dengan penekanan pada aspek bisnis dari setiap usaha pertanian 

(konsep agribisnis) dinilai sebagai strategi tepat, (Anonim, 1993). 

 Era kesejagatan ditandai (salah satunya) oleh adanya 

perdagangan semakin bebas antar-negara. Indonesia sudah ikut 

menyepakati bahwa menjelang tahun 2003 adalah saat dimulainya 

era perdagangan bebas bagi negara berekonomi maju di Asia 

Pasifik dan selanjutnya pada tahun 2020 merupakan tahun 

memasuki era perdagangan bebas dunia. Dalam era pasar bebas 

ini produk pertanian nasional, termasuk di dalamnya komoditas 

hortikultura, tidak hanya akan menghadapi tantangan berat, tetapi 

juga mempunyai peluang untuk ikut bersaing baik di pasar 

internasional maupun pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri akan 

lebih terbuka bagi negara-negara lain dan sebaliknya, pasar 

internasional juga terbuka bagi negara kita. Namun, harus 

diwaspadai bahwa persaingan dalam pasar internasional atau 

persaingan pasar bebas akan menuntut ketersediaan komoditas 

pertanian berkualitas dengan harga kompetitif. 

 Sekarang buah-buahan sudah dikelompokkan dalam 

kategori bahan pangan penting oleh masyarakat di perkotaan. 

Namun, komoditas buah-buahan lokal yang dihasilkan, baik kualitas 

maupun kuantitasnya, masih belum memadai untuk dapat bersaing 

di pasaran lokal ataupun internasional. Krisis moneter yang 

melanda Indonesia sekarang ini seolah-olah menyentak kita semua 

bahwa walaupun pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II kita 
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merencanakan menuju masyarakat industri, bidang pertanian tidak 

dapat ditinggalkan begitu saja. Bagi petani pengusaha komoditas 

hortikultura, masa krisis moneter sebenarnya merupakan blessing 

indisguise. Akibat merosotnya nilai rupiah terhadap dolar, buah-

buahan impor menjadi berkurang dan harganya yang tinggi sulit 

terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Pada kondisi 

demikian, pasar domestik akan dapat diisi oleh buah-buahan lokal. 

Pada saat bersamaan, buah-buahan lokal atau komoditas 

hortikultura lainnya yang berpeluang ekspor dapat ditingkatkan, 

karena harga buah-buahan tersebut dapat bersaing di pasar 

internasional. 

 Indonesia yang terkenal sebagai ―Mutiara Khatulistiwa‖ 

mempunyai luas daratan 1.919.415 km2, daerah lautan sejauh 200 

mil dari pantai (Zona Ekonomi Eksklusif), curah hujan minimum 27 

mm pada bulan Maret di Medan dan maksimum 996 mm pada 

bulan Januari di Semarang, serta penyinaran matahari selama 8-10 

jam tiap hari sepanjang tahun (Somaatmadja, 1983). Sumber daya 

alamnya, berupa darat dan perairan yang ditaksir seluas 772 juta 

ha —202 juta ha di antaranya berupa tanah atau lahan dan 570 juta 

ha merupakan perairan (Tabel 1.1)— menjadikan Indonesia 

sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam asal 

pertanian yang sangat besar (Anonim, 1984). 

Potensi sumber daya alam tergambar pula pada banyaknya 

variasi flora yang terdapat di bumi Indonesia. Terdapat kurang lebih 

400.000 jenis tumbuhan di permukaan bumi dan 250.000 jenis di 

antaranya didominasi oleh tumbuhan berbunga (Farb, 1979; Tantra, 

1983). Flora Indonesia yang menduduki bagian terluas dalam 

kawasan flora Malesia (konsep geografi tumbuhan yang meliputi 

Indonesia, Filipina, Malaysia dan sekitarnya, sampai Papua Nugini) 

mempunyai kurang lebih 40.000 jenis tumbuhan (Rifai, 1973) atau 

10% dari jenis tumbuhan dunia. Kekayaan flora Indonesia sungguh 

tidak ternilai. Bandingkan dengan (misalnya) flora yang ada di 

negeri Belanda yang hanya 1.000 jenis. Hasil rempah-rempah, 
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obat-obatan, kelapa, karet, teh, kopi, coklat, atau jenis-jenis 

komoditas hortikultura sudah dikenal dan memegang peranan 

penting dalam dunia perdagangan. Komoditas hortikultura seperti 

buah-buahan, sayuran, bunga potong, dan tanaman hias lainnya 

merupakan komoditas yang mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian Indonesia, sebab permintaan terhadap komoditas ini 

semakin meningkat, baik dari konsumen dalam negeri maupun luar 

negeri. 

 
  

Tabel 1.1. Sumber daya alam wilayah Indonesia 

 

No. Jenis lahan/perairan 
Jumlah  
(juta ha) 

1 Lahan hutan 113,6 
2 Lahan pertanian 22 
3 Lain-lain (padang rumput, sawah, dan lahan lainnya) 66,5 

 Jumlah lahan 202 

4 Perairan Nusantara 310 
5 Perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 246 
6 Perairan umum 14 

 Jumlah perairan 570 

Sumber: Anonim (1984) 

 

Khusus mengenai jenis buah-buahan, variasinya di Indonesia 

sangat besar. Kita memiliki berbagai jenis buah-buahan seperti 

mangga (Mangifera spp.), duku (Lansium domesticum), rambutan 

(Nephelium lappaceum), durian (Durio zibethinus), nangka 

(Artocarpus heterophyllus), jambu (Eugenia spp., Psidium spp.), 

jeruk (Citrus spp.), manggis (Garcinia mangostana), dan masih 

banyak lagi jenis-jenis lainnya yang tidak disebutkan di sini. 

Semuanya dikenal sebagai buah-buahan tropika (tropical fruits). 

Bahkan, dalam satu tanaman pun didapatkan berbagai variasi 

dalam bentuk rasa, tekstur, warna buah, atau kandungan sari buah 

(Yusuf, 1979). Misalnya, pada pisang (Musa spp.); kita memiliki 

buah dari yang sekecil kelingking sampai yang sebesar lengan. 
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Rasanya pun bervariasi, dari manis hingga sepat. Jeruk juga 

mempunyai beberapa jenis; dari yang kulitnya licin sampai yang 

berkerut, dari yang besarnya seperti kelereng hingga sebesar 

kelapa. Begitu pula untuk tanaman lainnya, seperti durian, mangga, 

nenas, dan nangka.  

Pada sisi lain, beberapa tanaman buah-buahan impor atau 

eksotik (Gambar 1.1), seperti anggur (Vitis spp.), apel (Mallus 

silvestris), melon (Cucumis melo), dan semangka (Citrullus 

vulgaris) dapat beradaptasi dan tumbuh baik di Indonesia, apalagi 

bila diusahakan dengan iklim dan media tumbuh yang sesuai. 

Anggur adalah buah yang berasal dari Armenia, apel dari Asia 

Barat dan ditanam di Indonesia sejak tahun 1934, melon dari 

Lembah Panas Persia atau Mediterania, dan semangka dari daerah 

subtropis dan tropis Afrika. 

Kekayaan sumber daya alam, khususnya keragaman 

sumber daya hayati merupakan potensi yang tidak ternilai bagi 

upaya pengembangan produk-produk pertanian. Menjelang abad 

ke-21 dan berkaitan dengan sistem agribisnis yang akan dihadapi 

di masa depan, Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di 

Indonesia yang juga memiliki sejumlah besar jenis buah-buahan 

seperti pisang, rambutan, durian, jeruk, kesturi (Mangifera casturi), 

nenas, cempedak (Artocarpus integer), manggis, sawo (Manilkara 

spp.), dan lainnya perlu mengantisipasi persaingan pasar bebas 

tersebut dengan meningkatkan produksi buah-buahan yang 

dihasilkan. Dalam sistem agribisnis, selain kualitas hasil buah, juga 

dituntut adanya kontinuitas produksi.       

Peningkatan produksi buah-buahan mencakup berbagai 

aspek, dimulai dari segi lahan, tanaman/komoditas, budidaya, pra- 

ataupun pascapanen, pasar, permodalan, sampai pada peraturan 

maupun kelembagaan yang saling berkait. Pemikiran yang 

diuraikan dalam makalah ini hanya menyangkut ruang lingkup 

aspek tanaman dan tidak membahas masalah pasar ataupun 

kelembagaan lainnya. 
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Gambar 1.1. Buah eksotik yang sudah beradaptasi dengan iklim Indonesia antara 
lain adalah anggur, apel, melon, dan semangka 

 

1.2. Peluang dan Potensi Pengembangan Buah-buahan 

di Kalimantan Selatan 

1.2.1. Sumber daya lahan 

 Luas Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 3.992.518 ha dan 

terdiri atas tanah sawah, hutan negara, perkebunan, dan lainnya 

(Tabel 1.2). Lahan keringnya dapat dikembangkan untuk usaha 

pertanian dalam arti luas (seperti pertanian pangan, hortikultura, 

perkebunan, peternakan, dan perikanan). Dengan kalimat lain, 

peluang pengembangan potensi untuk tanaman hortikultura, 

khususnya buah-buahan, masih sangat besar. Lahan pekarangan 

di provinsi ini mencapai 240.446 ha, tegal/kebun 139.730 ha, lahan 

yang sementara ini tidak diusahakan mencapai 187.187 ha, dan 

rawa-rawa yang tidak ditanami mencapai 350.749 ha (BPS Kalsel, 
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1996b). Hal ini belum termasuk lahan tegal/kebun dan lahan 

perkebunan yang kemungkinannya terlantar atau tidak diusahakan.   

 

 
Tabel 1.2. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menurut jenis penggunaan 

tanah 

 
No. Jenis penggunaan tanah Luas area (ha) 

1 Lahan sawah 528.984 

2 Lahan kering 2.165.216 
3 Hutan negara 719.791 
4 Perkebunan 323.752 
5 Lain-lain 254.675 

 Jumlah  3.992.518 

Sumber: BPS Kalsel (1996a) 

 

1.2.2. Potensi produksi buah-buahan 

 Jumlah total produksi buah-buahan di Kalimantan Selatan 

pada tahun 1996 mencapai 172.416 ton dengan luas panen 21.854 

ha atau sekitar 7,88 ton/ha, sedangkan pada tahun 1995 produksi 

total 164.630 ton dengan luas panen 20.840 ha atau 7,89 ton/ha. 

Jadi kelihatannya tidak ada peningkatan maupun penurunan 

berarti. Apabila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun ke belakang 

(yaitu tahun 1992) yang produksi totalnya 60.152 ton dengan luas 

panen 18.510 ha atau 3,24 ton/ha, maka ada peningkatan produksi 

sekitar 58,88% (BPS Kalsel, 1996a). Stagnasi produksi yang terjadi 

pada tahun 1995-1996 kemungkinan disebabkan oleh serangan 

hama penyakit atau gangguan iklim yang melanda Indonesia, 

termasuk wilayah Kalimantan Selatan, sehingga produksi buah-

buahan menjadi berfluktuasi. 

 Produktivitas tahun 1996 yang mencapai 7,88 ton/ha masih 

di bawah produktivitas buah-buahan di negara maju yang mencapai 

10 ton/ha pada kurun waktu 1993 (Soerojo, 1993). Potensi produksi 

buah-buahan Kalimantan Selatan ini masih dapat ditingkatkan lebih 

tinggi lagi melalui penggunaan bibit bermutu, agribisnis hortikultura, 
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peningkatan usaha pengembangan/penumbuhan sentra produksi, 

usaha tani terpadu, rehabilitasi, ataupun melalui pemanfaatan 

biotek di bidang pertanian. Komoditas prioritas untuk daerah 

Kalimantan Selatan adalah pisang, rambutan, dan jeruk (Soerojo, 

1993). Namun, bila dilihat kesesuaiannya dengan agroklimat dan 

nilai ekonomis dari buah-buahan, tidak menutup kemungkinan 

untuk mengembangkan durian, duku, manggis, sawo, dan lainnya.   

 

1.2.3. Sumber daya manusia 

 Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam 

pencapaian target peningkatan produksi. Manusialah yang menjadi 

pelaksana semua rencana pembangunan. Penduduk Kalimantan 

Selatan berdasarkan hasil Susenas 1996 berjumlah 2.901.180 jiwa. 

Dari jumlah ini yang masuk kategori usia produktif (usia 15-59 

tahun) adalah 1.761.731 jiwa. Ini berarti bahwa 60,72% dari 

penduduk Kalimantan Selatan dapat menyumbangkan tenaganya 

dalam pembangunan (tentunya dengan asumsi, apabila semuanya 

bekerja). Menurut Kantor Statistik Kalimantan Selatan (1996), rata-

rata penduduk Kalimantan Selatan adalah 76 orang/km2 (BPS 

Kalsel, 1996a).   

 

1.2.4. Sifat-sifat agroklimat 

 Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114o19‘13‖ – 

116o33‘28‖ Bujur Timur dan 1o21‘49‖ – 4o10‘14‖ Lintang Selatan. 

Keadaan iklimnya dapat digolongkan ke dalam iklim hujan tropis 

dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000-3.000 mm, temperatur 

rata-rata tahunan berkisar 28,8oC, temperatur minimum 23,3oC dan 

maksimum 32oC, kelembaban udara rata-rata 58-92%. Dalam 

klasifikasi iklim, Kalimantan Selatan termasuk dalam tipe iklim B 

(menurut Schmidt dan Ferguson) atau tipe AF (Koppen).  

Soerojo (1993) telah memetakan beberapa jenis buah-

buahan yang paling sesuai dengan wilayah agroklimat di Indonesia 

(Tabel 1.3). Dari pewilayahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk 
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daerah Kalimantan Selatan yang berada pada ketinggian < 700 m 

dari permukaan laut dan memiliki tipe iklim B, jenis buah-buahan 

yang dapat dikembangkan antara lain adalah durian, duku, 

manggis, dan nenas. 

 

 
Tabel 1.3. Wilayah agroklimat di Indonesia dan jenis buah-buahan yang paling 

sesuai 

 
Letak 

ketinggian 

Iklim (Schmidt & Fergusson) 

Basah (A, B, C) Kering (D, E, F) 

Tinggi (> 
700 m dpl) 

Markisa Jeruk siam Pepaya bangkok Apel Strawberry Alpokat 
Kesemek Jeruk keprok Sirsak Lengkeng Cantaloup Sirsak 
Lengkeng Alpokat Jambu biji Nangka Jeruk keprok Jambu biji 
Cantaloup Nangka Pisang ambon Pepaya bangkok Jeruk siam Sawo 
Jeruk nipis Sawo Pisang tanduk Pisang ambon 

lumut (cavendish) 
Jeruk manis 
(punten) 

Nenas 
(cayene) 

Rendah (< 
700 m dpl) 

Rambutan Manggis Jeruk siam Mangga Pepaya Jeruk keprok 
Sukun Sirsak Alpokat Langsat Anggur Alpokat 
Duku Nenas Jeruk besar Manggis Nenas Jambu biji 
Pepaya Durian Jeruk manis Belimbing manis Jeruk besar Sirsak 
Nangka Jambu biji Pisang raja Salak Nangka Sawo 
Sawo Salak Pisang tanduk Pisang kepok Pisang ambon Jeruk manis 
Pisang ambon 
(GH) 

Belimbing 
manis 

Jeruk keprok 
brassitepu 

   

Sumber: Soerojo (1993) 

 

 

1.3.  Permasalahan dalam Peningkatan Produksi Tanaman 

Buah-buahan 

1. Tanaman buah-buahan adalah tanaman perennial yang 

umumnya memerlukan umur lebih lama/panjang sebelum dapat 

dipanen, apabila dibandingkan dengan komoditas hortikultura 

lainnya, seperti sayuran atau bunga potong. 

2. Penggunaan teknik produksi masih bersifat tradisional dengan 

mutu produk seadanya. Produksi buah pun sampai sekarang 

masih bergantung pada musim (Gambar 1.2). Pada saat 

tertentu, buah-buahan menghilang dari pasaran. Namun, para 

petani sudah merasa puas, bila hasil buah-buahannya terjual. 

Mereka tidak menghitung biaya yang sudah dikeluarkan, 

sehingga untung rugi tidak diketahui dengan jelas. Buah-
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buahan tumbuh dan dibiarkan tanpa pemeliharaan; dengan 

kalimat lain, tanpa pemupukan, pemberantasan hama dan 

penyakit, atau penyiangan gulma. Jadi, buah yang dihasilkan 

juga akan sekedarnya saja dan belum memberikan produksi 

optimal. 

 

Gambar 1.2. Cempedak, durian, rambutan, dan duku merupakan empat jenis 
buah musiman. Keempatnya pun tergolong buah asli Indonesia. 

 

3. Tanaman buah-buahan umumnya diusahakan dalam ruang 

lingkup yang kecil (tanaman pekarangan). Berdasarkan hasil 

sensus pertanian tahun 1993, dibandingkan dengan keadaan 

10 tahun sebelumnya, secara nasional luas lahan yang dikuasai 

petani secara rata-rata turun dari 0,98 ha menjadi 0,83 ha. 

Untuk daerah Kalimantan Selatan, luas lahan menurun dari 2,80 

ha menjadi 1,98 ha (Rantetana, 1996) dan petani skala besar 
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hampir tidak ada. Hal ini menyebabkan terjadinya 

ketidakseragaman (heterogenitas) mutu dari produk yang 

dihasilkan, terbatasnya pasokan pada pasar, serta turunnya 

nilai jual produk yang dihasilkan. Hal-hal ini juga menjadi 

hambatan bagi peningkatan mutu dan produksi yang 

berorientasi pada agribisnis yang menuntut keseragaman mutu 

hasil dan kesinambungan produksi (BPS Kalsel, 1996a). 

4. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tergesernya 

sentra-sentra produksi dengan adanya pembangunan daerah 

perumahan baru, sehingga kemungkinan penanaman kembali 

di area baru memerlukan jangka waktu panjang. Bahkan, ada 

kemungkinan tanaman tersebut ikut lenyap atau punah. Dengan 

hilangnya sentra produksi, ikut pula hilang buah-buah dengan 

kualitas tinggi dari pasaran. Ini berarti, sumber gen unggul untuk 

perkembangan di masa depan juga ikut punah. 

5. Penyediaan benih/bibit unggul masih merupakan faktor 

pembatas dalam peningkatan produksi buah-buahan maupun 

produksi komoditas hortikultura lainnya, seperti sayuran atau 

tanaman hias. Benih berkualitas baik atau benih hibrida masih 

belum cukup tersedia untuk memenuhi permintaan petani. Bila 

tersedia, harganya juga masih tinggi, sehingga sulit dijangkau 

oleh petani. 

6. Belum ada data yang lengkap tentang tanaman buah-buahan 

yang khusus tumbuh di Kalimantan Selatan; dalam hal ini, data 

tanaman yang tumbuh di daerah pasang surut atau yang 

tumbuh di daerah kering, baik jenis maupun tipe 

pertumbuhannya. Data tanaman untuk pertumbuhan vegetatif 

antara lain mencakup pertumbuhan akar, berhentinya 

pertumbuhan atau pembentukan tunas-tunas terminal, 

keluarnya tunas aktif dan permulaan pertumbuhan cabang atau 

ranting (baru), siklus keluarnya tunas aktif per tahun, dan ada 

tidaknya hubungan keluarnya tunas aktif dengan musim atau 

temperatur. Sementara itu, data untuk pertumbuhan generatif 
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antara lain berupa gejala pembentukan bunga dan tunas bunga, 

munculnya tunas bunga, pembentukan dan pertumbuhan buah, 

dan kapan waktu buah siap panen. Seperti diketahui, tindakan 

budidaya tanaman atau penerapan kultur teknik tinggi 

memerlukan informasi-informasi pertumbuhan tanaman, 

sebelum diintroduksikan kepada masyarakat petani. Penerapan 

ilmu baru tanpa dasar pengenalan tanaman yang mantap akan 

membuang waktu, energi, dan uang. 

7. Belum berkembangnya industri pascapanen tanaman buah-

buahan yang dapat menunjang kelebihan produksi. Teknologi 

pascapanen mempunyai peranan yang tidak kalah penting, 

apalagi jika dilihat bahwa produk-produk hortikultura adalah 

produk yang bersifat mudah rusak. Persentase kehilangan hasil 

komoditas hortikultura mulai panen sampai dengan ke tangan 

konsumen saat ini dapat mencapai 40% (BPS Kalsel, 1996a). 

8. Pasar (marketing) sebagai mata rantai antara konsumen dan 

petani penghasil buah masih lemah. Hal ini antara lain 

disebabkan oleh: 

a. adanya pola usaha tani yang lokasinya tersebar dan 

dilakukan dengan skala kecil, sehingga biaya pemasaran 

menjadi tinggi, 

b. kurangnya fasilitas pascapanen modern, seperti tersedianya 

cold storage, 

c. kurangnya industri pengolahan untuk menyerap suplai hasil 

yang berlebih pada puncak musim panen buah, 

d. informasi pasar yang kurang memadai untuk membantu 

sistem pemasaran yang efisien. 

 

1.4. Usaha-usaha Peningkatan Produksi Buah-buahan   

 Secara umum pengembangan produksi hortikultura perlu 

dilakukan melalui usaha tani terpadu di lahan marjinal, 

pengembangan sentra produksi buah-buahan, intensifikasi, dan 

perluasan areal pertanaman. Menurut Soerojo (1993), 
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pengembangan usaha tani terpadu di lahan marjinal dilaksanakan 

dengan menetapkan komoditas utama yang berdasarkan pada 

potensi sumber daya setempat (lahan kering, rawa dan pasang 

surut, pantai dan sebagainya). Pengembangan komoditas utama 

buah-buahan ditunjang dengan komoditas lain, seperti padi, 

palawija, sayuran, atau perikanan dan peternakan. Selanjutnya, 

pengembangan sentra produksi buah-buahan dilaksanakan untuk 

dapat menghasilkan buah-buahan yang memenuhi standar kualitas, 

kuantitas, dan kontinuitas. 

 Untuk mencapai target dapat bersaing di pasar internasional 

atau paling tidak bersaing di pasar dalam negeri dan agar usaha 

tani buah-buahan mampu memberikan nilai tambah atau tingkat 

pendapatan yang layak serta keuntungan yang memadai, 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang daerahnya 

merupakan penghasil buah-buahan seperti pisang, jeruk, durian, 

dan lainnya, perlu memperhatikan beberapa faktor yang berkaitan 

dengan peningkatan produksi buah-buahan. 

1. Sumber daya manusia (SDM). Gambaran sosok petani masa 

depan —karakteristik petani masa kini dan masa depan yang 

diuraikan oleh Padmanegara (1995) dalam Rantetana (1996) 

disajikan pada Tabel 1.4— mencerminkan bahwa seorang 

petani pada waktu yang akan datang dituntut berperilaku 

sebagai seorang manajer yang mampu mengambil keputusan 

sendiri, berdasarkan pada perhitungan bisnis yang rasional, 

setelah memperhatikan kondisi pasar, sedangkan sebagian 

besar petani saat ini masih bergantung pada pembina. Untuk 

meningkatkan produksi buah-buahan, seorang petani buah-

buahan dituntut profesional mengelola tanamannya sesuai 

dengan tuntutan tanaman tersebut untuk tumbuh subur dan 

memberikan hasil optimal. Selain itu, usaha tani buah-buahan 

harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan, 

sehingga nilai tambah yang diinginkan dapat diketahui untung 

ruginya. 
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Tabel 1.4. Karakteristik petani masa kini dan petani masa depan 

 

No. Sifat Petani Masa Kini Petani Masa Depan 

1 Kegiatan bertani Program pemerintah Rencana usaha tani berdasarkan 
kebutuhan pasar  

2 Pola kerja Petunjuk pembina Ilmu usaha tani 
3 Sikap Maju Rasional 
4 Kemampuan Pelatihan Pendidikan 
5 Teknologi Paket nasional, pengalaman, 

sumber daya alam, iptek 
Keputusan sendiri, ekosistem lokal, 
pengalaman, iptek, sumber daya alam 

6 Menghadapi 
persoalan 

Observasi, pengalaman, 
melapor, menunggu petunjuk 

Observasi, pengalaman, analisis, 
alternatif pemecahan, ambil tindakan 

7 Kebergantungan Pada pemerintah Penggunaan akal 
8 Penampilan Terampil Manajer 
9 Organisasi Kelompok belajar, tahu yang 

dikerjakan, tahu cara yang 
benar, percaya pembina 

Organisasi usaha tani, tahu yang 
dikerjakan, tahu yang benar, tahu 
alasannya, percaya diri 

Sumber: Padmanegara (1995) dalam Rantetana (1996) 

 

2. Intensifikasi. Selama ini program intensifikasi diarahkan pada 

tanaman pangan. Untuk meningkatkan hasil tanaman buah-

buahan, intensifikasi yang meliputi perbaikan bibit dan budidaya 

tanaman perlu juga diterapkan pada komoditas hortikultura, 

khususnya buah-buahan. Dalam hal pemupukan, perlu 

diterapkan sesuai dengan anjuran, karena bagaimana pun 

tanaman memerlukan unsur hara tambahan untuk tumbuh 

optimal. Selain itu, pemeliharaan tanaman dari gangguan hama 

penyakit atau gulma serta pemeliharaan tanaman melalui 

pemangkasan cabang atau ranting perlu diperhatikan. 

Komoditas prioritas yang dipilih tidak hanya mempunyai nilai 

ekonomis tinggi, tetapi juga harus disesuaikan dengan 

agroklimat tanaman tersebut. 

3. Untuk memperpendek umur tanaman dari awal pertumbuhan 

sampai menghasilkan buah, dianjurkan penggunaan bibit dari 

cangkokan, grafting, atau perbanyakan vegetatif lainnya. Pohon 

induk yang digunakan untuk bahan stek harus dipilih. Misalnya, 

kualitas dan kuantitas buahnya tinggi; begitu pula untuk 

ketahanannya terhadap hama penyakit. 
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4. Umumnya petani pengusaha buah-buahan tidak terpacu 

meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan tanamannya, 

karena buah-buahan yang diperoleh —bila dalam masa proses 

produksi sedikit walaupun kualitas kurang baik— tetap akan 

mendapat harga yang baik. Untuk dapat bersaing di pasar 

global, sikap demikian harus diubah. Penyuluhan tentang 

manfaat perbaikan kualitas buah yang dihasilkan perlu 

ditingkatkan. 

5. Peluang mengembangkan tanaman buah-buahan di lahan tidur 

atau lahan marjinal perlu diupayakan. Kajian rinci tentang data 

buah-buahan yang tumbuh di Kalimantan Selatan diperlukan; 

misalnya buah-buahan yang tumbuh di daerah rawa, pasang 

surut, atau daerah dengan salinitas tinggi. Jeruk yang tumbuh di 

daerah kering akan berbeda keperluan hidupnya dibandingkan 

dengan jeruk yang tumbuh di lahan basah. Demikian pula 

dengan jenis tanaman lainnya. Walaupun sama jenis, tuntutan 

untuk tumbuh baik akan berbeda pada kedua tempat tersebut. 

Setiap jenis buah-buahan di setiap daerah pertumbuhan 

memiliki sifat-sifat spesifik yang tidak dapat disamaratakan pada 

semua wilayah (Yusuf, 1979). 

6. Untuk mendapatkan sumber bahan tanaman berkualitas, 

pemanfaatan bioteknologi bidang pertanian perlu ditingkatkan. 

Keberhasilan teknik kultur jaringan, transfer embrio, produksi 

monoclonal antibody dan fusi protoplas dalam pemanfaatan 

bioteknologi diharapkan dapat memacu pengadaan bibit atau 

benih dalam jumlah yang besar dengan kualitas tinggi. 

Tersedianya bibit atau benih berkualitas akan memacu produksi 

dan sekaligus sebagai bahan baku agroindustri (Darwis, 1996). 

Kajian bidang bioteknologi memang memerlukan waktu antara 

5-10 tahun. Namun, bila pekerjaan ini tidak dimulai dari 

sekarang, kita akan jauh ketinggalan dibandingkan dengan 

daerah lainnya, apalagi luar negeri. Pemanfaatan bioteknologi 

dalam rekayasa genetika diperlukan (misalnya) untuk 
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mempermudah tanaman buah-buahan menghasilkan buah 

sepanjang tahun.      

 

1.5. Penutup 

 Pada abad ke-21, persaingan global akan mendominasi 

kehidupan manusia tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi 

juga di bidang perekonomian. Persaingan pasar bebas akan 

meliputi semua bidang, termasuk bidang pertanian. Kalimantan 

Selatan sebagai salah satu provinsi yang memiliki berbagai jenis 

tanaman buah-buahan perlu berbenah diri dari sekarang, bila tidak 

ingin menjadi penonton di kandang sendiri. Kualitas dan kuantitas 

produksi buah-buahan ditingkatkan melalui pengelolaan usaha tani 

yang profesional menuju ke sistem agribisnis, penggunaan bibit 

yang bermutu, penerapan budidaya/pengelolaan tanaman yang 

sesuai dengan anjuran, pengembangan penanaman buah-buahan 

ke lahan marjinal, serta pengkajian sifat-sifat tanaman buah-buahan 

yang tumbuh di Kalimantan Selatan, baik yang tumbuh di lahan 

rawa/basah atau lahan kering. Untuk memperoleh bibit berkualitas 

dan jumlah yang besar, pemanfaatan bioteknologi pun sebaiknya 

dikembangkan. Ini berarti, pengetahuan dan keterampilan sumber 

daya manusia perlu ditingkatkan.  

 Demikianlah yang dapat disampaikan dalam majelis yang 

mulia ini. Bila ada kekurangannya, kami mohon dapat dimaafkan, 

karena kekurangan tersebut adalah dari penulis. Namun, bila ada 

kebaikannya, semua itu datangnya dari hidayah Allah swt. Mudah-

mudahan tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga 

Allah selalu melindungi dan memberi petunjuk serta mengampuni 

dosa-dosa kita. Amin.  

 

1.6. Ucapan Terima Kasih 

 Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah yang Maha 
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bermanfaat, sehingga penulis dapat meneruskan lagi ilmu tersebut 

kepada yang memerlukannya. Tidak lupa penulis mengucapkan 

terima kasih kepada semua rekan dan sahabat, khususnya rekan-

rekan sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Lambung 

Mangkurat yang selalu siap memberikan bantuan dan dukungan 

dalam pergaulan dan pekerjaan. 

 Akhirnya kepada Allah swt., jualah penulis panjatkan syukur 

atas hidayah ilmu yang diberikan-Nya. Semoga ada manfaatnya 

bagi kita semua dan semoga semua pekerjaan yang kita 

laksanakan diterima Allah sebagai amal ibadah kita semua.  
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BAB II 
 

TUKUNGAN (SURJAN):  
KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN TANAH DAN AIR DI 

KAWASAN RAWA PASANG SURUT DAN RELEVANSINYA 
DENGAN ISU-ISU KEKINIAN  3 

 

Muhammad Rasmadi  4 
 

 

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Yang terhormat 

Pimpinan dan Anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat, 

Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan, 

Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Selatan, 

Walikota Banjarmasin, 

Bupati Kabupaten Barito Kuala, 

Anggota Muspida Propinsi dan Kota/Kabupaten di Kalimantan 

Selatan, 

Rekan sejawat, khususnya di lingkungan Fakultas Pertanian, 

Para mahasiswa, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. 

 

2.1. Pengantar 

 Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga 

hari ini kita dapat bersama-sama di dalam ruangan ini guna 

menghadiri dan mengikuti penyampaian pidato pengukuhan guru 

besar.  Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan 

                                                 
3
   Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka tanggal 06 Mei 2006 di Gedung 

Serbaguna Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. 
 
4  Guru Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat. 
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ucapan terima kasih kepada Senat Universitas Lambung Mangkurat 

yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

menyampaikan pidato pengukuhan ini. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

 Materi pidato pengukuhan ini dikompilasi dari pengalaman 

membaca, mengamati, dan meneliti selama saya berkarir di bidang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pemilihan atas tema yang akan 

disampaikan dalam pidato pengukuhan didasari oleh relevansinya 

dengan isu-isu kekinian, meskipun tema ini sudah sangat lama 

dikembangkan oleh masyarakat di kawasan rawa pasang surut. 

Seorang ahli pertanian Kalimantan Selatan, Haji Idak, yang juga 

manteri pertanian, memerhatikan sistem pertanian di daerah 

pasang surut terutama pertanian sistem tukungan dengan 

keanekaan tanaman di lahan yang diusahakan turun-temurun. 

Terkait dengan hal ini, saya bermaksud memberikan jawaban 

melalui kajian ilmiah. Kajian ini cukup penting untuk menjelaskan 

sistem tersebut dengan memerhatikan kearifan lingkungan. Oleh 

karena itu, judul pidato pengukuhan ini adalah Tukungan (Surjan): 

Kearifan Lokal Pengelolaan Tanah dan Air Di Kawasan Rawa 

Pasang Surut dan Relevansinya dengan Isu-Isu Kekinian. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

2.2. Pendahuluan 

Kalimantan Selatan memiliki kawasan rawa kurang lebih 

600.000 hektar. Kawasan rawa ini terdiri atas rawa pasang surut 

(tidal swamp) dan rawa monoton (lebak). Khusus untuk rawa 

pasang surut, luasnya sekitar 200.000 hektar dan yang telah 

dikembangkan menjadi lahan pertanian kurang lebih 117.667 

hektar. Lahan rawa yang telah dikembangkan berubah menjadi 

lahan sawah dan kebun (Bappeda Kalsel, 1985).   
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Ada beberapa kendala utama yang dihadapi dalam 

pemanfaatan kawasan rawa pasang surut untuk pertanian. Kendala 

utama itu antara lain tata hidrologi, kualitas tanah dan air, dan 

faktor biofisik lainnya. Dalam hal mengatasi kendala tata hidrologi di 

kawasan rawa pasang surut di wilayah Delta Pulau Petak, 

pemerintah kolonial Belanda pada saat itu telah mengembangkan 

sistem kanalisasi, yaitu pembuatan kanal (anjir) yang 

menghubungkan Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Sungai 

Kapuas di Kalimantan Tengah. Pembuatan anjir pertama kali 

terwujud pada tahun 1915, yang kemudian dikenal dengan sebutan 

Anjir Serapat. Selanjutnya terwujud Anjir Tamban pada tahun 1930-

1955, dan Anjir Talaran pada tahun 1969 (Sevenhuysen & Kselik, 

1988). Anjir-anjir tersebut berfungsi sebagai saluran pengatusan 

(drainase), saluran pemasokan air (irigasi), dan prasarana 

transportasi air atau navigasi.  

Dampak dari pembuatan anjir adalah keterjangkauan 

kawasan rawa pasang surut di dua propinsi, yaitu Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Tengah. Keterjangkauan ini pada 

perkembangan selanjutnya telah meningkatkan hubungan kedua 

propinsi itu. Hubungan perdagangan dan perluasan lahan pertanian 

menjadi lebih marak. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Republik 

Indonesia melihat peluang dan manfaat dibukanya kawasan rawa 

pasang surut untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.  Visi itu 

kemudian dikaitkan dengan upaya mengurangi kepadatan 

penduduk di Pulau Jawa dan penyebaran penduduk melalui 

program transmigrasi ke kawasan rawa pasang surut di 

Kalimantan. 

Program dimulai dengan Pembangunan Lima Tahun I 

(Pelita I) pada tahun 1969 melalui Proyek Pembukaan Persawahan 
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Pasang Surut (P4S). Proyek ini mengembangkan metode baru 

dalam pengelolaan air, yang dikenal dengan Teknologi Hidrolika 

Sistem Garpu Gama (Subagyo & Widjaja-Adhi, 1998). Sistem ini 

tidak sama dengan sistem kanalisasi yang telah dikembangkan 

oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Pada prinsipnya, 

sistem garpu menjalankan fungsi pengatusan dan pengairan, tetapi 

fungsi navigasi air hanya bersifat lokal di wilayah Sistem Garpu. 

Saluran utama dibuat tegak lurus dengan sungai utama (Sungai 

Barito) dan berfungsi sebagai prasarana transportasi air. Sistem 

garpu ini lebih banyak digunakan di Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Tengah. Di wilayah lain seperti di Kalimantan Barat dan 

Sumatera dikembangkan Sistem Sisir yang didesain oleh ITB. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

2.3. Tukungan atau Surjan 

Jauh sebelum pemerintahan kolonial Belanda 

mengembangkan sistem kanalisasi, dan Pemerintah Indonesia 

mengembangkan Sistem Garpu dan Sistem Sisir, petani lokal 

terutama yang berdatangan dari daerah hulu sungai sudah 

mengembangkan sistem pengelolaan air secara sederhana. Sistem 

itu dibuat dengan menggali saluran utama dengan lebar 1-2 m dan 

panjang 1-2 km, dan kemudian jaringan saluran mikro (ditches) 

sepanjang 200-300 m yang dibuat tegak lurus saluran utama 

(Triwasono & Syamsuddin, 1988). 

Kedatangan petani dari daerah hulu sungai ke kawasan 

rawa pasang surut dikenal dengan sebutan madam. Kegiatan 

tersebut terdiri atas dua fase. Pada fase pertama, mereka 

meninggalkan tempat tinggal mereka menuju lahan rawa pasang 

surut dengan membawa sejumlah peralatan dan perbekalan hidup 

untuk mengolah tanah sampai dengan penanaman.  Setelah itu, 

mereka pulang kembali ke tempat tinggal asalnya di hulu sungai. 

Pada fase kedua, ketika padi yang ditanam sudah siap dipanen, 
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mereka datang kembali untuk memanen tanaman padinya. Lama-

kelamaan setelah melalui beberapa kali siklus madam, sebagian 

dari mereka menetap dan membentuk komunitas baru. Komunitas 

biasanya dicirikan dengan nama yang sesuai dengan asal pelopor 

penggerak pembukaan lahan baru.  Contohnya adalah Handil 

Alabio, yang berarti bahwa di sana telah bermukim orang-orang 

dari Alabio, Hulu Sungai Utara. 

Untuk mengatasi kendala hidrologi lahan yang mengalami 

genangan air selama periode waktu tertentu, petani lokal di lahan 

rawa pasang surut memunculkan gagasan sederhana yang berupa 

tabukan.  Bentuk gagasan ini adalah pengangkatan tanah bawah 

atau biasanya disebut malibur yang tanahnya diletakkan pada 

bagian tanah yang ditinggikan atau yang disebut dengan tukungan 

(surjan). Tanah yang diangkat biasanya dalam keadaan berair, 

sehingga penambahan unsur hara yang berasal dari air pasang-

surut dapat saja terjadi di bagian tukungan. Sistem ini dibuat agar 

lahan yang tergenang dapat berfungsi ganda atau yang dikenal 

saat ini dengan sebutan penanaman jamak (multiple cropping).  

Pada bagian tabukan ditanami padi dan pada bagian tukungan 

ditanami tanaman keras, seperti jeruk, kelapa, nangka, rambutan, 

cengkeh, dan sirsat. Sistem ini, menurut tulisan  MacKinnon et al. 

(1996) dan Soemarwoto (1985) merupakan sistem pertanian 

berkelanjutan (sustainable agriculture), karena adanya 

penganekaragaman tanaman dan masukan secara minimal untuk 

produksi biomasa yang dapat berpotensi sebagai pupuk organik.  

Demikian pula dengan sistem tukungan, usaha pertanian yang 

beraneka dalam lingkungan lahan pertanian dapat 

meminimalisasikan gangguan hama dan penyakit tanaman. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Secara fisik, tukungan dibuat melalui dua tahapan, yakni: (1) 

pengangkatan tanah untuk membuat onggokan atau tembokan 

secara beraturan, yang jarak antartembokan disesuaikan dengan 
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jenis tanaman yang akan ditanam, dan (2) menghubungkan 

tembokan-tembokan menjadi satu baluran atau jalur.  Proses 

secara fisik digambarkan pada Gambar 2.1.  Menurut 

Notohadiprawiro (1986), ketinggian tukungan biasanya kurang lebih 

60 cm dari permukaan tanah. Untuk mendapatkan ketinggian itu, 

biasanya diperlukan proses yang agak lama dan dapat mencapai 

lebih dari dua tahun. Lamanya sangat bergantung pada dana dan 

tenaga yang tersedia, dilakukan sendiri atau diupahkan 

pengerjaannya. Pada setiap kali pengangkatan tanah, setiap 

onggokan tanah sebenarnya sudah ditanami dengan tanaman 

keras, seperti kelapa, rambutan, jeruk, cengkeh, dan jenis buah 

lainnya. Setiap tahun terjadi penambahan energi pada bagian 

tukungan melalui pengangkatan tanah bawah yang biasanya 

dilakukan setelah panen tanaman padi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Tahapan pembuatan tukungan 

 

 

 

Anggapan adanya penambahan energi di bagian tukungan 

dapat dijelaskan dengan Hukum Termodinamika I (Soemarwoto, 

1985). Menurut hukum ini, jumlah energi dalam alam semesta 

adalah konstan. Energi tidak dapat bertambah atau berkurang. 
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Dengan kalimat lain, energi tidak dapat dibuat atau dimusnahkan. 

Apabila di suatu tempat jumlah energi bertambah, energi itu 

tentunya harus datang dari tempat lain. Penambahan energi ini 

diikuti pula oleh penyesuaian diri tanaman yang tumbuh di atas 

tukungan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan adaptasi. 

Perilaku adaptasi membuat tanaman tetap bertahan dengan baik. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

2.4. Hidrotopografi Kawasan Rawa Pasang Surut 

Pemanfaatan kawasan rawa pasang surut untuk lahan 

pertanian sangat dipengaruhi oleh kendala hidrologi dan topografi. 

Pada musim hujan terjadi genangan air cukup tinggi, dan jika tidak 

dibuat tukungan, maka seluruh areal lahan akan tergenangi air. 

Sebaliknya, pada musim kemarau, ketika curah hujan rendah, akan 

terjadi kekeringan atau pengurangan kelembaban tanah, terutama 

di bagian tanah yang rendah atau di bagian tabukan. Ketinggian air 

pada bagian tabukan ditentukan oleh tiga sumber air, yaitu: (1) 

masukan air dari hulu sungai saat banjir, (2) masukan air akibat 

gerakan pasang-surut air sungai, dan (3) masukan air dari curah 

hujan yang tertampung pada bagian lahan yang posisi topografinya 

lebih rendah. 

Masukan air yang berasal dari hulu sungai biasanya terjadi 

pada kondisi curah hujan tinggi dan ditandai dengan meluapnya 

hulu Sungai Barito yang kemudian mengisi dan menggenangi 

daerah belakang tanggul sungai (levee). Kemudian, pada alur 

sungai yang terpengaruh gerakan pasang-surut air laut, air sungai 

mendapat dorongan kembali ke arah hulu sampai batas tertentu. 

Akibatnya, air yang kembali ke hulu masuk ke daerah belakang 

tanggul sungai sehingga tergenang. Ketinggian genangan sangat 

ditentukan oleh: (1) posisi lahan, (2) sifat fisika tanah, (3) jumlah air 

akibat turunnya hujan di daerah itu, dan (4) kekuatan dorongan air 

saat pasang melawan aliran air dari hulu pada saat musim hujan 
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dan kemarau. Pengaruh posisi lahan atau topografi dapat 

dijelaskan sebagai akibat lahan berada di belakang tanggul sungai. 

Bentang lahan demikian akan mengalami genangan, karena air 

terperangkap oleh tanggul sungai. 

Keadaan fisik tanah pada belakang tanggul sungai turut 

berperan terhadap timbulnya genangan. Perubahan fisik tanah 

terkait dengan adanya imbuhan bahan angkutan akibat limpasan 

sungai yang sudah tentu akan membawa muatan endapan 

(sedimen). Selain itu, berkaitan dengan penggenangan, proses 

perombakan (dekomposisi) bahan organik menjadi lambat.  Khusus 

untuk kawasan rawa pasang surut di Kalimantan Selatan, faktor 

utama yang memengaruhi keadaan fisik tanah adalah terbentuknya 

endapan. Menurut Pons (1988) ada empat satuan endapan, yaitu: 

(1) endapan marin tua yang terletak di bagian tengah dan utara dari 

Delta Pulau Petak, (2) endapan marin muda di bagian selatan, (3) 

endapan sungai (estuaria) di bagian utara dan sepanjang sungai 

besar, dan (4) onggokan gambut di bagian barat daya dan tengah 

Delta Pulau Petak. Dari pembagian ini jelas terbentuk keadaan fisik 

tanah yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Jannsen et al. 

(1990), di seluruh Delta Pulau Petak ditemukan mineral liat seperti 

kaolinit, smektit/vermikulit, illit, dan beberapa mika, klorit, dan 

kuarsa halus. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Berdasarkan tinjauan di atas, jelas bahwa keadaan 

kawasan di belakang tanggul sungai selalu terbasahkan akibat 

curah hujan bulanan tinggi dan terbentuknya endapan halus seperti 

bahan liat dan bahan gambut. Menurut Anna et al. (1985), bahan 

liat dan organik mempunyai kemampuan  menahan  air yang 

banyak. Apalagi menurut data curah hujan bulanan, 

evapotranspirasi, dan suhu di daerah Barambai, satu bagian dari 

Delta Pulau Petak, dari tahun 1980—1990 terjadi surplus air pada 

bulan-bulan Desember hingga April (Priatmadi, 1999). Dengan 



27 

 

demikian, pada bulan-bulan itu daerah di belakang tanggul sungai 

di kawasan Delta Pulau Petak sering tergenangi air. 

Ditinjau dari peranan pasang surut air laut ketika curah 

hujan mulai berkurang, jangkauan luapan air pasang pada lahan 

pasang surut dapat dibagi ke dalam 4 (empat) mintakat; (1) 

mintakat A, yaitu lahan yang selalu terluapi air pasang, baik saat 

pasang besar (spring tide) maupun pasang kecil (neap tide), (2) 

mintakat B, yaitu lahan yang hanya terluapi oleh pasang besar, (3) 

mintakat C, yaitu lahan yang tidak pernah terluapi walaupun pada 

saat pasang besar, tetapi air pasang memengaruhi secara tidak 

langsung dengan ketinggian muka air tanah kurang dari 50 cm, dan 

(4) mintakat D, yaitu lahan yang tidak terluapi air pasang dan muka 

air tanah lebih dalam dari 50 cm dari permukaan tanah (Widjaja-

Adhi, 1992). Berdasarkan luapan air pasang ini, keempat mintakat 

ini dapat dikelompokkan menjadi: (1) mintakat A dan B yang 

terpengaruh oleh pasang-surut langsung, dan (2) mintakat C dan D 

yang terpengaruh air pasang secara tidak langsung. 

Pengaruh curah hujan, masukan air dari hulu sungai, dan 

gerakan air pasang-surut atas luapan air pada daerah tabukan 

rawa pasang surut di Delta Pulau Petak dapat dijelaskan 

berdasarkan tulisan Priatmadi (1999). Pada bulan Nopember 

hingga bulan Mei, curah hujan bulanan di atas 150 mm sehingga 

terjadi surplus air, tetapi pada bulan Juni hingga Oktober 

menunjukkan defisit air. Demikian pula, fluktuasi air pasang pada 

musim hujan, tinggi air maksimum meningkat dan amplitudo 

pasang pada musim kemarau lebih tinggi daripada musim hujan, 

baik pada pasang besar maupun pasang kecil. Ini berarti bahwa 

pada musim hujan peran curah hujan dan masukan air dari hulu 

sungai lebih mendominasi. Sebaliknya, pada musim kemarau, 

peran gerakan air pasang-surut lebih mendominasi dalam 

menggenangi bagian tabukan di rawa pasang surut. Untuk 

memertahankan penggenangan air pada areal tabukan dengan 

memanfaatkan aliran pasang surut, dibuat sekat pada saluran 
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pengatusan air. Sekat yang oleh masyarakat biasa disebut tabat ini, 

berfungsi menahan keluarnya air pada areal. Kemudian, 

dikembangkan lagi sistem tata air mikro pada musim tertentu yang 

berfungsi menahan air agar genangan air di areal tanaman tetap 

bertahan. 

 

2.5. Dampak Pembuatan Tukungan terhadap Sifat dan 

Watak Tanah 

Maksud pembuatan tukungan ialah memberikan 

pengatusan (drainase) secukupnya kepada lingkungan perakaran. 

Apabila tidak demikian, suasana risosfir akan selalu basah dan 

langka udara bagi kehidupan normal akar-akar tanaman keras. 

Pengatusan juga bertujuan untuk melakukan peneguhan, sehingga 

penjangkaran akar tanaman lebih kuat dan erat. Selain itu, 

pengatusan juga akan mendorong pelindian atau translokasi zat-zat 

basa dan sulfida sehingga dapat memengaruhi penyediaan hara 

bagi tanaman dan dinamika keasaman pada bagian tanah 

tukungan dan bagian tabukan. Atas dasar ini, pembuatan tukungan 

dapat berakibat terhadap perubahan sifat tanah dan air. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

2.6. Pematangan Fisika Tanah Tukungan 

Pembuatan tukungan berpengaruh terhadap sifat fisika 

tanah di bagian tabukan dan tukungan, antara lain kematangan 

tanah atau kekerasan tanah, berat volume tanah, dan agihan pori-

pori tanah. Kematangan tanah yang dinyatakan dengan nilai n, 

menunjukkan tingkat kematangan fisika tanah. Secara sederhana, 

kematangan ini dapat ditentukan melalui peremasan tanah dengan 

tangan. Tanah mentah adalah tanah yang seperti lumpur air/bubur; 

apabila digenggam tanah mudah keluar dari sela-sela jari tangan, 

karena tanah banyak mengandung air atau jenuh dengan air. 
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Menurut Pons dan Zonnevelo dalam Haridjaja & Herudjito (1977), 

tanah demikian dikelompokkan sebagai tanah mentah.  

Pada bagian tabukan, menurut hasil penelitian Firdaus 

(2002), kematangan tanah masuk ke dalam kelas mentah, dengan 

umur tukungan 2, 5, dan 10 tahun. Di Desa Tandipah Kecamatan 

Kabupaten Banjar, nilai n berkisar antara 2,031 sampai dengan 

3,637 atau di atas 2,000. Sementara di bagian tukungan 

kematangannya bervariasi hampir matang sampai dengan matang. 

Menurut Asmah (1994), tanpa membedakan umur tukungan, tanah 

tukungan pada mintakat A kematangannya termasuk setengah 

matang, dan yang pada mintakat B dan C, kematangannya hampir 

matang sampai dengan matang. Dari hasil-hasil penelitian tersebut 

jelas bahwa tingkat kematangan fisika tanah tukungan lebih 

ditentukan oleh faktor luapan air pasang daripada faktor umur 

tukungan. Pembasahan tanah tukungan akibat luapan air pasang 

menurunkan laju pematangan tanah. Pernyataan ini didukung oleh 

hasil penelitian Firdaus (2002) yang menyatakan bahwa tanah 

tukungan bermintakat B dengan umur tukungan 2, 5, dan 10 tahun 

semuanya dikelompokkan matang.  Simpulan lebih rinci adalah 

bahwa terdapat hubungan linear negatif antara kadar air kapasitas 

lapang dengan nilai kematangan tanah. Artinya, semakin besar 

kadar air kapasitas lapang, tingkat kematangan tanahnya semakin 

mentah. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Gambaran kematangan tanah secara fisika dapat juga 

dinyatakan dengan angka kekerasan tanah (kg cm-2) 

(Notohadiprawiro, 1986). Semakin keras tanah, semakin matang 

tanahnya. Kekerasan tanah tukungan pada bagian muka atas 

berkembang lebih cepat daripada bagian bawah tukungan.  Hal ini 

mudah dimengerti karena bagian bawah tukungan mendapat 

pembasahan secara berkala oleh adanya air pasang atau 
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genangan air yang berada pada bagian tabukan. Akibatnya, 

kesempatan mengering menjadi lebih terbatas.   

Kekerasan tanah ditentukan oleh jenis tanaman yang 

ditanam dan musim. Pada seluruh bagian tukungan yang ditanami 

kelapa dan rambutan, bagian atas tukungan yang ditanami petai 

dan nangka, serta bagian bawah tukungan yang ditanami jeruk, 

pematangannya berlangsung lebih cepat. Perbedaan ini terkait 

dengan ukuran tukungan dan siklus pengangkatan tanah. Selain 

itu, perbedaan diperkirakan terkait dengan keadaan topografi yang 

berbeda dan kedekatannya dengan saluran utama atau sekunder. 

Pada bagian yang lebih dekat ke saluran utama atau sekunder, 

pembasahan tukungan relatif lebih sering, baik pada saat air 

pasang maupun air surut. Pada musim hujan, kekerasan tanah 

lebih rendah dibandingkan dengan pada musim kemarau, dan tidak 

terpengaruh oleh macam tanaman. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Sifat fisika lain yang dapat berubah adalah berat volume 

(bulk density). Berat volume menggambarkan sifat kesarangan 

tanah. Di bagian luar, tukungan makin mampat ke arah bawah. Di 

bagian dalam ada lapisan mampat di tengah. Jika dikaitkan dengan 

kekerasan tanah, terungkap bahwa bagian bawah tukungan yang 

lunak mempunyai kesarangan yang lebih rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pematangan fisika tanah bukan sekedar 

gejala sementara yang berupa perapatan susunan perbutiran 

tanah, tetapi bertalian dengan perkembangan struktur tanah.  

Perubahan kesarangan tanah akibat pembuatan tukungan 

juga menunjukkan adanya perubahan sebaran pori-pori tanah 

(Notohadiprawiro, 1986). Makin besar berat volume atau makin 

rendah kesarangan tanah, semakin tinggi porositas mikro. Hasil 

penelitian Firdaus (2002) tentang umur tukungan yang dihubungkan 

dengan air tersedia menunjukkan adanya hubungan linier yang 
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tidak nyata. Akan tetapi, apabila dilihat dari air tersedia ternyata 

mempunyai kriteria cukup (karena di atas 10 %). 

  

Hadirin yang saya hormati 

 

2.7. Pematangan Kimiawi Tanah Tukungan 

Pembuatan tukungan, selain memengaruhi pematangan 

fisika, juga memengaruhi pematangan kimiawi tanah tukungan.  

Sifat dan watak tanah yang sering berubah dengan pematangan 

tanah tukungan antara lain meliputi pH tanah, potensial redoks 

(pE), kapasitas pertukaran kation (KPK), dan transformasi C, N, 

dan P (Notohadiprawiro, 1986; Rasmadi, 2003; Hartono, 2006; 

Nitaliana, 2006; Purnomo, 2006; Rodianor, 2006). 

Harga pH (H2O) tanah asli dari Barambai, Barito Kuala 

setelah dibuat tukungan menurun. Sebaran pH sejalan dengan 

jeluk di deret luar dan dalam (dakhil) memberikan kesan adanya 

translokasi zat-zat basa di samping pelindian ke luar tukungan. 

Pelindian atau translokasi basa berpintu ke luar di lapisan bawah 

sisi luar tukungan (Notohadiprawiro, 1986).  Gejala perubahan pH 

tanah yang diperlakukan dengan H2O2 menunjukkan adanya 

translokasi sulfida ke arah bawah tukungan, yang selanjutnya tidak 

mustahil terlindi ke luar dari tabukan. Adanya translokasi basa dan 

sulfida di dalam tukungan dapat merugikan penyediaan hara, tetapi 

di lain pihak dapat menguntungkan dalam hal peracunan oleh 

karena oksidasi sulfida. Berdasarkan umur tukungan (1–25 tahun) 

di lahan rawa pasang surut Cerebon, Barito Kuala, pH (H2O) tanah 

yang dikering-anginkan berkisar antara 3,3–4,8, dan perubahannya 

tidak jelas menurut umur tukungan. Ini sekali lagi menandakan 

bahwa perubahan pH tanah tukungan sangat dipengaruhi oleh 

dinamika basa dan sulfida selain oleh suasana kelengasan dan 

kesarangan tanah, yang secara parametrik dapat dinyatakan 

dengan potensial redoks (pE). 
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Kapasitas pertukaran kation (KPK) meningkat dalam tanah 

tukungan (Notohadiprawiro, 1986), boleh jadi sebagai akibat 

pematangan gambut (bahan organik).  Pematangan ini akan 

memerbanyak gugusan penukar ion yang aktif sehingga KPK tanah 

meningkat. Petunjuk adanya pematangan bahan organik ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian Nitaliana (2006) dan Rodianor (2006).  

Dengan bertambahnya umur tukungan (1–25 tahun) mineralisasi C-

organik cenderung meningkat dalam tanah tukungan (Gambar 2.2).  

Mineralisasi C-organik ini terutama tertuju pada gugusan C-

karbohidrat dan C-selolusa oleh karena kandungannya menurun 

dengan bertambahnya umur tukungan, dan sebaliknya kandungan 

C-lignin semakin meningkat.   
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Gambar 2.2. Potensi mineralisasi C dalam tanah tukungan dengan umur berbeda 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Pematangan kimiawi tanah tukungan juga tampak pada 

transformasi N dalam tanah tukungan. Mineralisasi C-organik di 

beberapa penelitian berhubungan positif dengan mineralisasi N-
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organik dalam tanah tukungan (Jali, 1999; Nitaliana, 2006; Hartono, 

2006).  Dengan bertambahnya umur tukungan, mineralisasi N 

bersih mengalami peningkatan (Gambar 2.3). Hartono (2006) 

menunjukkan potensi mineralisasi N-organik dalam tanah tukungan 

berkisar antara 20–30 g N/g tanah. Jika disetarakan ke dalam 

satuan luas tanah, potensi mineralisasi N dapat mencapai 40–90 kg 

N/ha. Oleh karena itu, praktik pembuatan tukungan oleh petani 

lokal di lahan rawa pasang surut cukup efektif mengurangi 

pemakaian pupuk urea sebagai salah satu sumber N.   
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Gambar 2.3.  Potensi mineralisasi N dalam tanah tukungan dengan umur berbeda 

 

Selain pada transformasi C dan N, pematangan kimiawi 

tanah tukungan juga terlihat pada transformasi P (Purnomo, 2006).  

Potensi mineralisasi P meningkat di lapisan atas 0–30 cm dan 

menurun di lapisan bawah 30–60 cm, dengan bertambahnya umur 

tukungan.  Potensi mineralisasi P di lapisan atas tukungan berkisar 

antara 100–270 g P/g tanah atau setara dengan 200–800 kg P/ha.  

Potensi ini luar biasa tinggi sehingga pemupukan P boleh jadi tidak 

diperlukan pada tanah tukungan.   

Pematangan kimiawi tanah tukungan ternyata sangat 

dipengaruhi oleh suasana kelengasan dan kesarangan tanah 
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tukungan, kualitas kimiawi tanah, dan teknik olah-tanah.  Suasana 

kelengasan dan kesarangan tanah berhubungan erat dengan 

proses pematangan tanah secara fisika. Dinamika keasaman 

(status pH dan sulfida) dan dinamika C, N, dan P ditentukan oleh 

proses pelindian, oksidasi-reduksi, dan proses biogeokimia yang 

berlangsung di dalam tanah. Proses-proses itu dipengaruhi oleh 

suasana kelengasan dan kesarangan tanah. Demikianlah, 

pematangan kimiawi tanah tukungan memilki saling-hubungan 

(inter-relationship) dengan pematangan fisika tanah tukungan. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

2.8. Relevansi Pembuatan Tukungan dengan Isu Kekinian 

Pembuatan tukungan oleh petani lokal di lahan rawa pasang 

surut dalam rangka pengelolaan tanah dan air untuk kegiatan 

pertanian memiliki relevansi (kegayutan) yang kuat dengan isu-isu 

pertanian pada masa kini. Isu-isu itu antara lain meliputi kebijakan 

pembangunan pertanian ―Agropolitan‖ di tingkat lokal Pemerintah 

Kabupaten Barito Kuala, pengembangan pemupukan spesifik lokasi 

untuk tanaman pertanian seperti yang tertuang dalam Keputusan 

Menteri Pertanian RI Nomor 1 Tahun 2006 untuk tanaman padi 

sawah, dan konsep sistem pertanian organik seperti yang sudah 

marak disuarakan oleh masyarakat global. 

 

2.8.1. Program Agropolitan Barito Kuala 

Program Agropolitan adalah strategi pembangunan 

unggulan daerah yang digulirkan oleh Bupati Barito Kuala, Drs. H. 

Eddy Sukarma, M.Si. Program ini merupakan program 

pembangunan ekonomi berbasis pertanian, dengan mensinergikan 

segenap potensi sumber daya alam dan manusia untuk mendorong 

berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya-saing, 

berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi (Pemerintah 

Kabupaten Barito Kuala, 2006). 
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Program Agropolitan yang dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Barito Kuala pada prinsipnya adalah mengoptimalkan 

fungsi agroekosistem, yang sebagian besar merupakan kawasan 

rawa pasang surut. Program itu untuk menghasilkan beraneka-

ragam hasil pertanian. Agroekosistem kawasan rawa pasang surut 

hanya dapat dioptimalkan melalui tindakan pemintakatan (zonation) 

kawasan, misalnya dengan pembuatan tukungan atau kontur-

kontur buatan.  Pembuatan tukungan dimaksudkan untuk 

merekayasa perilaku hidrologi kawasan agroekosistem sehingga 

dapat memerankan beraneka fungsi untuk kegiatan pertanian 

tanaman pangan, dan tanaman keras, peternakan, perikanan, dan 

perhutanan (Gambar 2.4 dan 2.5). 

 

 

 

 
Gambar 2.4.  

Sistem tukungan dengan 
keanekaragaman usaha pertanian 
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 Gambar 2.5. Keanekaragaman budidaya tanaman di areal lahan tukungan 

 

Pola pemanfaatan kawasan dapat dipisahkan pada bagian 

tukungan dan bagian tabukan. Pada bagian tukungan 

dikembangkan kegiatan pertanian tanaman palawija dan tanaman 

keras, seperti jeruk, kelapa, dan hortikultura lainnya, dan kegiatan 

peternakan seperti sapi potong, kambing, dan unggas. Pada bagian 

tabukan dikembangkan untuk kegiatan pertanian tanaman padi, 
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perikanan, dan perhutanan, seperti pohon gelam. Pola 

pemanfaatan kawasan tukungan-tabukan diharapkan juga dapat 

menyeimbangkan fungsi produksi dan konservasi agroekosistem 

kawasan rawa pasang surut. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

2.8.2. Kebijakan Pemupukan Spesifik Lokasi 

Kebijakan pemupukan spesifik lokasi didasari oleh konsep 

pengelolaan hara secara spesifik lokasi, sesuai dengan kebutuhan 

tanaman dan cadangan hara yang ada di dalam tanah. Salah satu 

kebijakan terkait dengan pemupukan spesifik lokasi adalah 

diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) RI Nomor 

1 Tahun 2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada 

padi sawah spesifik lokasi.  Kebijakan ini bertujuan untuk: (1) 

meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, (2) 

meningkatkan efisiensi pemupukan, (3) meningkatkan kesuburan 

tanah, dan (4) menghindari pencemaran lingkungan. 

Ada 2 (dua) perangkat alat (tools) yang dipergunakan untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pertama, berupa tabel 

rekomendasi pemupukan N, P, dan K per kecamatan beserta peta 

rekomendasi pemupukan P dan K. Tabel dan peta ini dapat 

digunakan sebagai acuan dasar dalam menentukan kebutuhan 

pupuk bagi tanaman dan atau rekomendasi pemupukan per 

kecamatan. Kedua, berupa alat yang dapat digunakan secara 

mandiri oleh penyuluh atau mantri tani untuk membantu petani 

dalam menentukan dosis pupuk secara lebih spesifik lokasi. 

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan 

dan merasionalkan pemakaian pupuk di setiap lokasi, kedua 

perangkat alat yang dipergunakan dalam pengimplemantasian 

kebijakan tersebut masih belum jelas mempertimbangkan kearifan-
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kearifan yang dilakukan oleh petani lokal dalam mengelola 

lahannya secara spesifik.  Pembuatan tukungan seperti yang 

dilakukan oleh petani lokal kawasan rawa pasang surut di Barito 

Kuala sangat patut dijadikan bahan kajian atas kebijakan ini. 

Adanya petunjuk dinamika hara antara bagian tukungan dan 

tabukan seperti diuraikan sebelumnya dapat memengaruhi 

penentuan dosis pupuk, terutama di tingkat hamparan atau petak 

sawah.  Rekomendasi pemupukan boleh jadi tidak perlu dilakukan, 

karena penyediaan hara bagi tanaman dapat dipasok dari dinamika 

hara dalam sistem tukungan-tabukan. 

 

2.8.3. Sistem Pertanian Organik 

Sistem pertanian konvensional yang menggunakan bibit 

unggul dan bahan-bahan kimia buatan pabrik baik, untuk 

pemupukan maupun pengendalian hama dan penyakit, pada 

awalnya dapat meningkatkan hasil pertanian. Namun, setelah 

beberapa dekade, praktik tersebut menimbulkan permasalahan, 

khususnya terkait dengan kerusakan ekosistem lahan pertanian, 

dan kesehatan lingkungan.  

Banyak usaha telah dilakukan oleh masyarakat global untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya adalah 

mengembangkan sistem-sistem Pertanian Berkelanjutan 

Bermasukan Rendah (low input sustainable agriculture atau LISA), 

dan Pertanian Organik (organic farming). Kedua sistem itu pada 

prinsipnya dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan 

menghindari pemakaian bahan-bahan kimia ke dalam lahan 

pertanian dalam rangka menghindari pencemaran lingkungan serta 

meningkatkan mutu dan kesehatan hasil tanaman. 

Sistem pertanian organik sebenarnya merupakan sistem 

pertanian yang selaras dengan alam, dan menghargai prinsip-

prinsip yang bekerja di alam (Prawoto et al., 2003). Praktik 

pembuatan tukungan yang pada prinsipnya menyelaraskan perilaku 

hidrologi dalam kawasan rawa pasang surut sudah tentu memiliki 
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kegayutan yang sangat kuat dengan sistem pertanian organik. 

Hasil-hasil penelitian dan praktek bertani di lapangan yang telah 

lama dilakukan oleh petani lokal sudah membuktikan bahwa 

pembuatan tukungan mampu mengurangi atau bahkan meniadakan 

pemakaian pupuk kimia. 

   

Hadirin yang saya hormati 

 

2.9. Penutup 

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa praktik pembuatan 

tukungan seperti yang dilakukan oleh petani lokal di kawasan rawa 

pasang surut memiliki kegayutan yang cukup kuat dengan isu-isu 

kekinian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun di tingkal global. 

Pembuatan tukungan dapat mengoptimalkan fungsi agroekosistem 

lahan rawa pasang surut, baik fungsi produksi maupun fungsi 

konservasi tanah dan air. Dengan demikian, praktek membuat 

tukungan sangat patut dipertimbangkan untuk melaksanakan 

program Agropolitan dalam kawasan rawa pasang surut di Barito 

Kuala, dan dikaji kegayutannya dengan kebijakan rekomendasi 

pemupukan spesifik lokasi dan sistem pertanian organik. 

Sebagai akhir dari pidato pengukuhan, perkenankanlah 

saya menyampaikan ungkapan-ungkapan rasa syukur dan 

penghargaan kepada semua pihak-pihak yang membantu, 

mendukung, dan bahkan menentukan pencapaian dan penitian 

karier saya selama ini dan masa-masa mendatang. Ucapan terima 

kasih kami sampaikan pula kepada kedua orang tua saya 

almarhum H. Mawardi Said dan Hj. Rasdiana yang telah 

membimbing dan mengarahkan saya untuk menjadi manusia yang 

berbakti kepada orang lain dan orang tua sebagaimana beliau 

berbakti kepada masyarakat menjadi seorang camat dan sebagai 

abdi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Doa 

untukmu selalu kupanjatkan ke hadapan Illahi Rabbi sebagai bakti 

seorang anak kepada orang tuanya, seperti yang tersurat dalam 
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hadist Nabi bahwa salah satu dari tiga hal yang ditinggalkan 

manusia adalah anak saleh yang yang selalu mendoakan orang 

tuanya walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia. Ucapan 

terima kasih disampaikan kepada guru-guruku, dari sekolah rakyat 

sampai di perguruan tinggi. Pengajaran, bimbingan, arahan 

kedisiplinan yang beliau-beliau berikan menjadikan saya pendidik 

yang beretika dan bersopan santun. Mereka, selalu mengilhami 

langkah kami sebagai dosen yang harus menjadi teladan bagi anak 

didik atau mahasiswa.  Terima kasih juga saya sampaikan kepada 

Saudara Ir. H. Eksir Mahfuyana beserta Hj. Hawariah sekeluarga 

yang memberikan semangat kerja dan dorongan spiritual untuk 

menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Kepada isteriku Hj. 

Ir. Rodinah, M.S. dan anak-anakku Hj. Adistina Fitriani S.Hut., H. 

Aulia Isramaulana S.T., H. Azmy Fitrillah dan menantuku A.R. 

Saidy, S.P., M.Sc., serta adik-adikku Hj. Mariana, Hj. Mariani, H 

Muhammad Rafiudin, Muhammad Rozalinoor, Muhammad Rasyid 

Ridha, Muhammad Razif Lutfi dan Mawarendraswaty kuucapkan 

terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungannya sehingga 

saya dapat meraih penghargaan jabatan dosen sebagai guru besar. 

Demikian pula ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh 

peserta Sidang Senat Terbuka yang telah berkenan hadir pada 

acara hari ini. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah-

Nya dalam meniti hidup dan menghantarkan bangsa ini untuk 

mencapai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

1945.  

Wabillahitaufiq walhidayah.  

Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.   
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BAB III 
 

MAKNA KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DI 

KALIMANTAN SELATAN 5 
 

Wahyu  6 
 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.  

Yang saya hormati: 

Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat, para Guru Besar 

dan Anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat, para 

Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Pimpinan Unit 

Kerja di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, para Pejabat 

baik Sipil maupun Militer, seluruh civitas akademika dan Karyawan 

Universitas Lambung Mangkurat, para orang tua, anggota keluarga 

dan handai taulan, dan hadirin yang berbahagia. 

Perkenankanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji 

syukur kepada Allah SWT, yang pada pagi ini memberikan 

kenikmatan berupa kesehatan dan kekuatan pada hamba-Nya, 

sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat terhormat ini. 

Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada 

Bapak Rektor dan Senat Universitas Lambung Mangkurat yang 

telah memberikan kehormatan kepada saya untuk berdiri di atas 

mimbar di hadapan para hadirin yang terhormat, untuk 

menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Ilmu 

                                                 
5   Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka tanggal 17 April 2007 di 

Gedung Serbaguna Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. 
 
6  Guru Besar Ilmu Sosiologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. 
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Sosiologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lambung Mangkurat. 

Pada kesempatan yang terhormat ini perkenankanlah saya 

menguraikan permasalahan yang saat ini perlu pemikiran kita 

bersama, yaitu permasalahan kearifan lokal dan pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan di Kalimantan Selatan. 

Permasalahan ini saya sampaikan dalam pokok pembicaraan 

dengan judul  Makna Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Di Kalimantan Selatan. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

3.1. Pembangunan untuk Kehidupan Berkualitas 

Pembangunan merupakan konsep normatif yang memiliki 

makna terbuka. Artinya, makna konsep pembangunan bergantung 

pada makna yang kita berikan pada konsep pembangunan 

tersebut. Penjabaran makna, visi, misi dan strateginya dapat 

bervariasi sehingga memunculkan berbagai istilah yang secara 

substansial dimaknai sebagai perwujudan kehidupan berkualitas. 

Sumber daya alam dan lingkungan yang memadai sesungguhnya 

baru merupakan modal potensial. Modal potensial tersebut tidak 

akan banyak berarti bagi kehidupan jika dibiarkan saja. Dengan 

kata lain, sumber daya alam dan lingkungan yang bersifat potensial 

tidak akan bermanfaat secara optimum bagi kehidupan apabila 

tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kehidupan berkualitas dapat 

terwujud jika dua komponen tersebut dikelola secara baik dan 

benar. Kehidupan bukan merupakan sesuatu yang given, 

melainkan harus diupayakan secara serius, sistematis, konseptual, 

dan terpadu. 

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan, Al Qur‘an telah banyak memberikan petunjuk. 

Misalnya: Allah telah menjadikan manusia khalifah di bumi (QS 

2:30-31). Amanat yang diterima manusia ialah untuk memelihara 
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bumi dan tidak merusaknya (QS 28:77). Allah tidak menyukai orang 

yang hidup berlebihan (QS 7:31). Karena itu walaupun bumi 

diciptakan untuk memberikan kenikmatan lahir dan batin kepada 

manusia (QS 31:20), manusia tidak boleh mengeksploitasinya 

secara berlebihan, apalagi sampai mengakibatkan kerusakan. 

Kerusakan, karena hidup yang berlebihan itu akan membawa 

malapetaka bagi keturunan dan malapetaka itu bukanlah azab 

Allah, melainkan karena manusia berlaku zalim pada dirinya sendiri 

(QS 30:9). 

Pesan inti ayat-ayat di atas terdapat pada kalimat yang 

berarti dan memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. 

Ayat tersebut dipahami dengan makna melaksanakan 

pembangunan dan mengelola bumi. Secara fungsional, ungkapan 

tersebut dapat dimaknai bahwa memakmurkan bumi pada 

hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara baik dan benar. 

Oleh karena itu, pengejawantahan keberimanan seseorang 

tercermin dalam kiprahnya mengelola lingkungan yang 

memakmurkan sebagaimana amanat ayat-ayat tersebut. 

Jika kita masih sepakat menggunakan rujukan atau sumber 

Tap MPR 2000 tentang GBHN, sumber ini telah menggariskan 

bahwa pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan 

kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, 

pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan 

budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang 

pengusahaannya, diatur dengan undang-undang. Senada dengan 

Tap MPR tersebut, Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa 

sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya 

ditentukan oleh pemerintah. 

Ketentuan lain yang mengatur pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan telah digariskan pula dalam Rancangan Awal 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi 

Kalimantan Selatan tahun 2006-2025, yaitu ―Pengelolaan sumber 

daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, adalah memperbaiki 

pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga 

keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya 

alam yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan dan 

menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan kehidupan saat ini 

dan pada masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang 

yang serasi antara penggunaan untuk budidaya dan perlindungan‖ 

(Pemprov Kalsel, 2006b). Pada sisi lain, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2006-2010 menyebutkan, ―Arah kebijakan dalam pembangunan 

bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kurun waktu 

lima tahun adalah: (1) mengendalikan illegal logging, illegal mining 

dan illegal fishing, (2) penataan kelembagaan dan penegakan 

hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup‖ (Pemprov Kalsel, 

2006a). 

Pesan inti dari ketentuan-ketentuan di atas adalah 

pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang didasarkan 

pada dua pertimbangan secara proporsional, yaitu pertimbangan 

ekonomi dan pertimbangan ekologi. Perbaikan nilai ekonomi dapat 

dicapai dan kelestarian lingkungan hidup dapat dipelihara. Artinya, 

pembangunan bukanlah serangkaian upaya eksploitasi sumber 

daya alam dan lingkungan yang notabene sebagai penyangga 

utama kehidupan manusia. Eksploitasi sumber daya alam dan 

lingkungan berpeluang besar menjadi penyebab terjadinya 

kerusakan, pencemaran, dan kepunahan lingkungan. 

Seandainya kita dapat mewujudkan pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di 

atas, niscaya kita dapat mewujudkan kehidupan yang berkualitas. 

Kehidupan berkualitas adalah tata cara hidup yang berkembang 

maju, ditandai oleh peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, dan 

keterdidikan dalam pelbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan 
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bernegara. Secara lebih jauh lagi, bahwa pembangunan yang 

bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur 

yang merata secara material dan spiritual telah lama menjadi cita-

cita bersama. Oleh karena itu, cita-cita tersebut tidak boleh 

digantungkan di langit, melainkan mutlak harus diusahakan dengan 

penuh kesungguhan. 

Secara subtansial, pembangunan direncanakan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan negara yang 

berkualitas secara material dan spiritual. Namun, rencana 

pembangunan ketika diimplementasikan menjadi kurang fokus 

dengan cita-cita kehidupan yang berkualitas tersebut, sehingga 

saat sekarang kata pembangunan cenderung diidentikkan dengan 

penyebab krisis lahan, kebanjiran, kerusakan dan kesengsaraan. 

Seperti disebutkan dalam RPJM Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2006-2010, ―Pemanfaatan sumber daya alam 

sekarang ini kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi yang 

dapat mengatur dan mengendalikan tersedianya sumber daya 

alam. Akibatnya muncul permasalahan, seperti batubara, hutan, 

dan perikanan. Bahkan eksploitasi batu bara dan hutan yang tidak 

ramah lingkungan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, 

seperti deforestasi, polusi, dan alih fungsi lahan‖. Pada bagian lain 

RPJM itu menyebutkan, ―Salah satu akibat kegiatan illegal logging 

dan illegal mining adalah munculnya lahan-lahan kritis yang pada 

tahun 1989 luasnya mencapai 560.283 hektar dan hasil pendataan 

ulang pada tahun 2004 luas lahan krisis itu berkurang, menjadi 

555.983,335 hektar.‖ Sementara itu, data luas lahan kritis dari 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (seperti Tabel 3.1) 

menunjukkan empat kabupaten di Kalimantan Selatan memiliki 

lahan kritis yang sangat luas.  
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Tabel 3.1. Data luas hutan dan lahan kritis di Kalimantan Selatan 

 

No. Kabupaten/ Kota Luas (ha) 
Lahan Kritis 

(hektar) 
Lahan Sangat 
Kritis (hektar) 

Total Lahan 
Kritis (hektar) 

Lahan 
Kritis (%) 

1. Kotabaru 942.273 100.343,50 0,00 100.343,50 10,65 
2. Tanah Bumbu 506.696 50.517,24 0,00 50.517,24 9,97 
3. Tanah Laut 372.930 49.248,64 0,00 49.248,64 13,21 
4. Banjar 471.097 96.907,23 24.144,80 121.051,98 25,70 
5. Tabalong 359.950 41.644 0,00 41.644,00 11,57 
6. HSU 95.125 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Balangan 181.975 36.215,03 0,00 36.215,03 19,90 
8. HST 147.200 13.744,79 0,00 13.744,79 9,34 
9. Tapin 217.495 60.134,75 4.924,86 65.059,61 29,91 

10. HSS 180.494 17.602,85 26.835,40 44.438,23 24,62 
11. Banjarbaru 32.883 7.522,00 0,00 7.522,00 22,88 
12. Batola 237.622 26.198,00 0,00 26.198,00 11,03 
13. Banjarmasin 7.267 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sumber: Dishut Kalsel (2004). 

 

Kabupaten Kotabaru dengan luas lahan 942.273 hektar 

memiliki lahan kritis seluas 100.343,50 hektar atau 10,65%, 

Kabupaten Tanah Laut dengan luas 372.930 hektar memiliki lahan 

kritis seluas 49.248, 64 hektar atau 13,21%, Kabupaten Banjar 

dengan luas 471.097 hektar memiliki luas lahan kritis 121.051,98 

hektar atau 25,70%, dan Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 

506.696 hektar memiliki lahan kritis seluas 50.517,24 hektar atau 

9,97%. Lahan kritis yang terjadi pada setiap kabupaten tersebut 

berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Meluasnya degradasi 

lahan akibat pembalakan hutan, baik secara legal maupun illegal, 

merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir dan kebakaran 

hutan di Kalimantan Selatan (Arifin, 2006a). 

Data lain menunjukkan, hingga kini alih fungsi lahan 

semakin marak di Kalimantan Selatan, baik untuk kegiatan 

perkebunan, pengembangan kelapa sawit maupun pembukaan 

areal pertambangan batubara. Menurut Dinas Perkebunan, total 

lahan yang tersedia untuk lahan kelapa sawit mencapai 200.000-

400.000 hektar, baik lahan basah maupun lahan kering. Lahan 
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yang sudah tergarap seluas 173.000 hektar (Banjarmasin Post, 

2006a).  

Berdasarkan data Dinas Perkebunan tahun 2005, kawasan 

perkebunan terluas ada di Kabupaten Kotabaru dengan luas 

mencapai 108.000 hektar atau 62,4% dari luas yang telah tergarap, 

Tanah Bumbu 43.000 hektar atau 24,9%, Tanah Laut 33.000 hektar 

atau 19,1%, Tabalong 5.000 hektar atau 2,9% dan Balangan 2.200 

hektar atau 1,3% (Banjarmasin Post, 2006a). Data tersebut dengan 

jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan 

Tanah Laut, yang hingga kini banyak melakukan alih fungsi lahan 

dengan pembukaan areal untuk perkebunan kelapa sawit tahun 

2006 mengalami musibah banjir. Alih fungsi lahan besar-besaran 

untuk perkebunan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya 

banjir (Arifin, 2006a). 

Pembukaan areal untuk perkebunan dan semakin maraknya 

pembukaan lahan untuk tambang batubara di Kalimantan Selatan, 

tentunya berdampak terhadap lingkungan. Hingga saat ini ada 229 

kuasa pertambangan (KP) yang mengeksploitasi 87.411 hektar 

hutan lindung Meratus. Data Dinas Kehutanan mencatat ada enam 

kabupaten di Kalimantan Selatan yang hutan lindungnya telah 

dikapling oleh pertambangan (Arifin, 2006b). 

Status ratusan KP tersebut tumpang tindih dengan hutan 

lindung yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti diketahui bahwa 

berdasarkan SK Menhutbun No. 453/Kpts-II/1999, 564.139 hektar 

luas hutan lindung di Kalimantan Selatan merupakan kawasan 

hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, 

pengendali erosi, pencegah instrusi air laut, dan pemelihara 

kesuburan tanah (Banjarmasin Post, 2006b). Kondisi pembukaan 

areal untuk pertambangan batubara yang juga merambah ke 

wilayah kawasan hutan lindung tersebut jelas sangat mengganggu 

fungsi hutan lindung itu sendiri sebagai pengatur tata air, pencegah 

banjir, pengendali erosi, pencegah instrusi air laut, dan pemelihara 

kesuburan tanah, sehingga berpeluang menjadi penyebab 
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terjadinya banjir pada saat intensitas hujan tinggi dan kekeringan 

atau kebakaran pada saat kemarau panjang (Arifin, 2006b). 

Dalam kondisi faktual memang yang demikian menunjukkan 

bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di 

Kalimantan Selatan dapat disimpulkan “belum dikelola secara baik 

dan benar”. Dampaknya sekarang semakin terasa, yaitu bencana 

alam yang datang bertubi-tubi, tetapi sering secara pasrah 

dimaknai sebagai takdir. Banjir, kekeringan, dan tanah longsor, 

tidak bisa dimaknai sebagai takdir, melainkan akibat ulah manusia 

yang memperlakukan sumber daya alam tidak lebih dari komoditas 

ekonomi semata yang bisa dikuras sampai habis atau dimanfaatkan 

untuk memperoleh hasil ekonomi ataupun keuntungan yang 

maksimal. Dengan demikian, selama ini ada kesan telah terjadi 

reduksi pengertian sumber daya alam, karena sumber daya alam 

tidak dilihat sebagai aset masa depan, aset alam, dan unsur-unsur 

penting yang mempunyai fungsi lingkungan dan memiliki 

keterkaitan dengan kehidupan manusia. 

Akibat tidak adanya pertimbangan itu, banjir dan kebakaran 

hutan merupakan dua bencana besar yang terjadi di Kalimantan 

Selatan pada tahun 2006. Walaupun hingga kini belum ada hasil 

penelitian yang mengarah kepada analisis penyebab terjadinya 

banjir dan kebakaran hutan tersebut, menurut Arifin (2006a), banjir 

dan kebakaran hutan tersebut erat kaitannya dengan lahan kritis. 

Arifin (2006a) memberi contoh bahwa kabupaten-kabupaten di 

Kalimantan Selatan yang mengalami banjir dahsyat memiliki lahan 

krisis yang sangat luas. Kabupaten Kotabaru memiliki lahan krisis 

seluas 100.343,50 hektar, Kabupaten Tanah Laut 49.248,64 hektar, 

Kabupaten Banjar 121.051,98 hektar dan Kabupaten Tanah Bumbu 

50.517,24 hektar. 

Berbagai persoalan sumber daya alam dan lingkungan itu 

berpangkal pada satu hal, yaitu kekeliruan paradigma 

pembangunan yang menempatkan pembangunan ekonomi seolah 

sebagai hakikat pembangunan. Akibatnya, terjadi pembenaran cara 
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pandang reduksionis dan eksploitatif manusia terhadap sumber 

daya alam dan lingkungan. Manusia mengeksploitasi dan 

menguras sumber daya alam dan lingkungan tanpa memberikan 

perhatian yang cukup kepada kelestarian alam. Oleh karena itu, 

pengagendaan visi lingkungan dalam bentuk pembangunan 

berkelanjutan menjadi hal yang mutlak untuk segera dilakukan.  

 

Hadirin yang terhormat 

 

3.2. Pandangan Manusia terhadap Lingkungannya 

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai bergema tahun 

1992, yakni dalam Konferensi Rio de Janeiro yang membahas 

pembangunan dan lingkungan hidup. Pembahasan ini muncul 

sebagai respon atas memburuknya lingkungan ekonomi dan sosial 

dunia yang disebabkan oleh kurangnya perhatian banyak negara 

dalam membangun negaranya. Kerusakan lingkungan alam dan 

sosial itu membawa konsekuensi serius bagi kelangsungan 

pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi bumerang 

yang harus dibayar mahal oleh generasi mendatang, karena 

rusaknya lingkungan hidup dan sosial. Perlu diingat bahwa 

generasi yang akan datang juga berhak dan berkewajiban sama 

atas alam ini seperti generasi sekarang. Mereka berhak untuk 

meningkatkan kesejahteraan di semua aspek, mendapatkan 

lingkungan alam dan sosial yang sehat, yang dapat mendukung 

usaha mereka  untuk mencapai taraf kesejahteraan yang layak. 

Oleh sebab itu, dalam membangun ekonomi, suatu bangsa 

jangan hanya memperhatikan aspek jangka pendeknya, tetapi juga 

harus melihatnya dalam perspektif jangka panjang. Dengan 

demikian, dalam pembangunan ekonomi, konsep pembangunan 

ekonomi berkelanjutan sangat diperlukan. 
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Pembangunan berkelanjutan sendiri dapat diinterpretasikan 

dalam terminologi ekonomi sebagai suatu pembangunan yang tidak 

punah. Secara lebih spesifik ia dapat diartikan sebagai ekonomi 

yang memaksimalkan kualitas kehidupan generasi sekarang yang 

tidak menyebabkan penurunan kualitas kehidupan generasi 

mendatang (Adiningsih, 2002). Kualitas hidup tidak hanya 

mencakup aspek kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan akan 

lingkungan alam yang bersih dan sehat, dan tingkat kehidupan 

sosial yang diinginkan. 

Dalam pandangan yang kurang lebih sama, Salim (1993) 

menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan 

kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Artinya, sumber 

alam seperti pertambangan, hutan, pelestarian alam, hutan lindung, 

dan hutan produksi bisa diolah asalkan secara rasional dan 

bijaksana. Pendekatan ini, menurut Salim (1993), tidak menolak 

pengubahan dan pengolahan sumber daya alam untuk 

pembangunan dan kesejahteraan manusia. Tetapi, kesejahteraan 

manusia dimaknai secara lebih luas, tidak hanya mencakup 

kesejahteraan material dan pemenuhan kebutuhan generasi hari 

ini, tetapi juga mencakup kesejahteraan nonfisik, kualitas hidup 

dengan lingkungan hidup yang layak dan menjamin 

kesinambungan kesejahteraan bagi generasi masa depan. 

Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan, ukuran-ukuran ekonomi yang selama ini digunakan, 

seperti tingginya pendapatan per kapita, sebagai ukuran 

kesejahtaraan suatu masyarakat tidak dijadikan satu-satunya tolok 

ukur. Kita perlu memasukkan dimensi lain seperti lingkungan hidup 

dan sosial dalam mengukur kualitas hidup masyarakat. Dengan 

demikian, pembangunan yang berkelanjutan mulia, makin lama 

menjadi makin kompleks. 

Namun demikian, Keraf (2002) menilai, ―Paradigma 

pembangunan berkelanjutan hingga kini tidak banyak 

diimplementasikan, bahkan masih belum dipahami dengan luas dan 
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diketahui. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di 

tingkat global.‖  Menurut Keraf (2002), ―Selama paradigma 

pembangunan berkelanjutan tidak dipahami, atau dipahami secara 

bias, cita-cita moral yang terkandung di dalamnya tidak akan 

terwujud.‖ Buktinya, fokus utama pembangunan saat ini adalah 

pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, hasil yang dicapai selama 

sepuluh tahun terakhir ini tetap saja sama, yaitu pengurasan dan 

eksploitasi sumber daya alam dengan segala dampak negatifnya 

bagi lingkungan hidup: kerusakan sumber daya alam dan 

pencemaran lingkungan hidup (Keraf, 2002). 

Kalau kita cermati paradigma pembangunan berkelanjutan 

yang bertujuan menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi 

bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek 

ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup, 

mungkin belum dapat diimplementasikan seluruhnya. 

Pembangunan aspek sosial-budaya dan lingkungan sering 

dikorbankan demi pembangunan aspek ekonomi semata. Masih 

kurangnya pengimplementasian pembangunan berkelanjutan, 

menurut Keraf (2002), berdampak lanjutan sebagai berikut: 

1. Jurang kemiskinan semakin dalam. Kemerosotan sumber daya 

alam membuat masyarakat semakin tidak mampu untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan. Tingkat pendidikan rendah 

karena tidak mampu membayar uang pendidikan yang lebih 

baik bagi anak-anaknya. 

2. Timbulnya bermacam-macam penyakit yang terkait langsung 

dengan mutu kehidupan yang semakin menurun di satu pihak, 

dan dampak dari pencemaran lingkungan hidup di pihak lain. 

3. Kehancuran sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 

membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya 

masyarakat di sekitarnya yang sangat menggantungkan 

hidupnya pada keberadaan sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayati tersebut. Akibatnya, cara berpikir, cara 
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hidup beserta eksistensi mereka dengan segala kekayaan 

budayanya, terancam. 

Dari hal ini, kritik yang ingin disampaikan adalah bahwa ada 

kekeliruan yang sangat fundamental dalam paradigma 

pembangunan yang selama ini berlaku, yang menganggap 

pembangunan ekonomi dengan sasaran utama pembangunan 

nasional. Pola pembangunan semacam ini berakar pada cara 

pandang antroposentrisme (Keraf, 2002; Soemarwoto, 2004). 

 

Hadirin yang terhormat 

 

Pada umumnya, pandangan antroposentrisme berkembang 

di masyarakat Barat. Meskipun secara ekologi manusia merupakan 

bagian dari lingkungannya, manusia merasa terpisah dari 

lingkungannya. Ini terjadi karena lingkungan dianggap sebagai 

sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi habis-habisan, 

meskipun harus bertabrakan dengan  kebijakan-kebijakan  yang  

ada.  Manusia  dipandang sebagai pusat dari alam lingkungan. 

Manusia mempunyai nilai, sedangkan alam lingkungan dan segala 

isinya sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan 

hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar, di atas, dan 

terpisah dari alam. Bahkan, manusia dipahami sebagai penguasa 

alam yang boleh melakukan apa saja. Cara pandang seperti ini 

melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama 

sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak bernilai 

pada dirinya sendiri. 

Antroposentrisme memandang bahwa kepentingan manusia 

mempunyai nilai yang paling penting. Adanya tuntutan mengenai 

perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap 

lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak 

relevan, dan tidak pada tempatnya. Kalaupun tuntutan tersebut 

masuk akal, itu hanya dalam pengertian tidak langsung, yaitu 

sebagai pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia 
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terhadap manusia (Keraf, 2002). Maksudnya, kewajiban dan 

tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan —kalaupun itu 

ada— itu semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama 

manusia. 

Antroposentrisme berpendapat bahwa alam dinilai sebagai 

alat bagi kepentingan manusia. Kalaupun manusia mempunyai 

sikap peduli terhadap alam, itu semata-mata dilakukan demi 

menjamin kebutuhan hidup manusia, bukan karena pertimbangan 

bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri sehingga pantas 

untuk dilindungi. Sebaliknya, kalau alam itu sendiri tidak berguna 

bagi kepentingan manusia, alam akan dibiarkan saja. Cara 

pandang ini bersifat egoistis, karena hanya mengutamakan 

kepentingan manusia. Kepentingan makhluk hidup lain dan alam 

semesta seluruhnya, tidak menjadi pertimbangan moral manusia. 

Kalaupun mendapat pertimbangan moral, pertimbangan itu pun 

bersifat egoistis: demi kepentingan manusia. 

Teori antroposentrisme telah mengilhami cara pandang 

yang menganggap manusia seolah-olah lebih berharga daripada 

alam. Alam dianggap tidak memiliki nilai instrinsik. Meskipun nilai 

itu ada, nilai tersebut telah direduksi menjadi nilai ekonomi saja dan 

dilihat sekedar aset saja. 

Apabila alam hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi, pola 

perilaku yang muncul adalah eksploitasi dengan embel-embel demi 

alasan kepentingan manusia, devisa, dan lapangan pekerjaan. 

Alam dan lingkungan dikorbankan demi kepentingan jangka 

pendek, padahal banyak biaya ekonomi yang harus ditanggung 

akibat hakikat pembangunan yang telah direduksi itu. Misalnya, 

apabila keuntungan yang diperoleh dari hasil eksploitasi batubara 

dan hutan yang berlebihan itu dihitung lebih teliti, dikurangi dengan 

berbagai ongkos ekonomi akibat bencana alam yang muncul setiap 

tahun, hasilnya mungkin minus. Artinya, ongkos yang dikeluarkan 

untuk menanggulangi bencana alam bisa lebih banyak. Ditambah 

lagi dengan bayaran mahal berupa korban manusia yang tidak 
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ternilai harganya. Pengalaman buruk terbaru akibat diabaikannya 

pengelolaan lingkungan hidup adalah banjir yang baru saja 

melanda DKI Jakarta selama sepekan (12-18 Februari 2007). Banjir 

itu menggenangi 60% dari luas Jakarta yang sekitar 661,3 km2. 

Karena banjir itu, PT Kereta Api merugi hingga Rp4 miliar. Banyak 

PNS membolos karena akses jalan ke kantor sulit. Di RSUD 

Tarakan perawat dan dokternya hanya bisa hadir sebanyak 70% 

dari sekitar 200 orang. Singkatnya, banjir itu telah melumpuhkan 

Jakarta: melumpuhkan aktivitas pemerintahan, perekonomian, 

transportasi, telekomunikasi, dan logistik (Tempo, 2007; Gatra, 

2007). 

Jadi, pengelolaan sumber daya alam yang menyejahterakan 

masyarakat, yang terjadi selama ini justru sebaliknya: 

menyengsarakan, meminggirkan, dan makan korban. Contoh 

sederhananya adalah, ketika terjadi bencana alam, seperti banjir, 

tanah longsor, gunung berapi, dan gempa bumi, yang sering 

menyentakkan penduduk, dampak langsung pada manusia adalah 

menyebabkan kematian, luka, penyakit, dan penderitaan. 

Penduduk, orang dewasa dan anak-anak, terpaksa menempati 

tenda-tenda pengungsian dan menderita batuk pilek, muntah berak, 

dan penyakit lainnya yang memilukan. Itulah hasil pembangunan 

tidak berkelanjutan yang sedang kita panen. Belum ada tanda 

panen musibah akan berhenti. Bahkan, ada gejala semakin 

meningkat frekuensi dan kuantitasnya. Jika kehidupan bangsa ingin 

terus berlangsung, tidak ada pilihan lain, kecuali mengubah haluan 

dari cara pandang antroposentris, yaitu pemikiran reduksionis 

eksploitatif ke konsep pembangunan berkelanjutan. Karena itu, 

agenda pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh 

pimpinan (eksekutif, yudikatif dan legislatif) harus diupayakan 

secara serius, sistematis, konseptual dan terpadu. Kita bisa 

berkaca pada Kosta Rika, negara Amerika Latin yang 

lingkungannya rusak parah pada 1960-1970-an dan telah berhasil 
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memperbaiki ekosistem negerinya berkat visi-misi yang dijalankan 

secara ketat dan konsisten (Kompas, 2004). 

Dengan demikian, sekali lagi, pengagendaan visi 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pimpinan 

dalam bentuk pembangunan berkelanjutan menjadi hal mutlak 

untuk segera dilakukan.  

 

Hadirin yang terhormat 

 

Pembangunan berkelanjutan, yang bersumber dari cara 

pandang ekosentrisme, memusatkan pada seluruh komunitas 

ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak. Secara ekologis, 

makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling berinteraksi 

satu sama lain. 

Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari pendekatan 

ekologi budaya yang diperkenalkan oleh Steward (1955). Ia 

memakai istilah cultural ecology, yaitu ilmu yang mempelajari 

bagaimana manusia sebagai makhluk hidup menyesuaikan dirinya 

dengan suatu lingkungan geografi tertentu. Inti pendekatan ini 

adalah ada hubungan antara teknologi suatu kebudayaan dengan 

lingkungannya. Artinya, pola tata kelakuan dalam suatu komunitas 

dengan teknologi yang dipergunakannya harus diupayakan adaptif 

terhadap lingkungannya, sehingga mereka mampu bertahan hidup. 

Karenanya, berbagai proses penyesuaian terhadap lingkungan, 

secara langsung dapat mempengaruhi unsur-unsur inti dari suatu 

struktur sosial. 

Menurut Rambo (1983), faktor-faktor sistem biofisik atau 

ekosistem di sekitar manusia sangat beragam bergantung pada di 

mana manusia itu tinggal, termasuk di dalamnya iklim, udara, air, 

tanah, tanaman, dan binatang. Jadi, kehidupan manusia sehari-hari 

tidak pernah lepas dari lingkungannya. Dengan perkataan lain, 

karena pengaruh lingkungan alam sekitarnya, manusia harus 

melakukan penyesuaian diri terhadap sifat lingkungan sekitarnya 
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untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh kasusnya adalah 

kehidupan orang Dayak Meratus yang sehari-harinya hidup dari 

bertanam padi, berkebun dan palawija.  

Apabila kita cermati pendekatan ekologi budaya tersebut, 

kita dapat simpulkan bahwa pada dasarnya berbagai unsur dalam 

suatu kebudayaan itu saling berhubungan secara fungsional 

dengan lingkungan. Dengan kata lain, berbagai variabel 

kebudayaan, fisik dan non fisik, berhubungan dan beradaptasi 

dengan lingkungan. 

Selanjutnya, pendekatan ekosentrisme bangkit dan 

mengadopsi pendekatan ekologi budaya (Moran, 1984). 

Pendekatan ekosentrisme penekanannya tidak sebatas hubungan 

timbal balik, tetapi lebih bersifat holistik (Moran, 1984; Keraf, 2002). 

Salah satu teori ekosentrisme yang sekarang populer 

dikenal sebagai deep ecology, sebuah istilah pertama kali 

diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang Filsuf Norwegia, tahun 

1973 (Keraf, 2002). Inti teori ini adalah tidak berpusat pada 

manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam 

kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan. Manusia 

bukan lagi pusat dari segala sesuatu yang lain, tetapi justru 

memusatkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies 

bukan manusia. Teori ini, tidak hanya memusatkan perhatian pada 

kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Singkatnya, 

prinsip yang dikembangkan deep ecology ini menyangkut 

kepentingan seluruh komunitas ekologis. Demikian pula, deep 

ecology ini dirancang sebagai sebuah gerakan. Artinya, prinsip-

prinsip moral-etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi 

nyata dan konkret. 

Berdasarkan teori deep ecology ini, penyelenggara negara 

(eksekutif, legislatif, yudikatif), pengusaha, dan masyarakat perlu 

melakukan perubahan mendasar di semua bidang untuk 

menyelamatkan lingkungan. Dalam hal ini, cara pandang terhadap 
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sumber daya alam dan lingkungan sebagai sebuah instrumen 

ekonomi harus diubah menjadi sebuah kearifan, sebuah cara hidup, 

sebuah pola hidup selaras dengan alam. Semua penghuni rumah 

tangga, penghuni alam semesta untuk menjaga secara arif 

lingkungannya sebagai rumah tangga. Cara pandang kearifan 

berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini 

mempunyai nilai pada dirinya sendiri, dan nilai ini jauh melampaui 

nilai yang dimiliki oleh dan untuk manusia (Keraf, 2002). Jadi, tidak 

hanya manusia yang mempunyai nilai dan kepentingan yang harus 

dihargai, melainkan juga semua isi alam semesta ini. Harapan kita 

semua, kearifan ini hendaknya terungkap dalam perilaku dan 

tindakan konkrit sebagai sebuah gerakan aksi dan nyata. Kata lain, 

kearifan ini hendaknya menjadi sebuah pola hidup di setiap rumah 

tangga untuk merawat rumah tangganya setiap hari. 

Naess (Keraf, 2002) berpendapat bahwa krisis ekologi yang 

kita alami sekarang ini berakar pada perilaku manusia, yang salah 

satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang 

sangat eksesif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan. Dari 

kesalahan itu, sekali lagi, dibutuhkan sebuah perubahan 

fundamental yang menyangkut transformasi cara pandang dan 

nilai, baik secara pribadi maupun budaya. Kita perlu mengubah diri 

sendiri dan budaya serta mengubah pola hidup, kalau ingin 

menyelamatkan lingkungan. Perubahan ini lebih berbentuk 

penyadaran kembali kita semua (pemerintah, pengusaha, dan 

masyarakat) tentang kesadaran ekologis yang mengakui kesatuan, 

keterkaitan, dan saling kebergantungan antara manusia, tumbuhan  

dan hewan, di bumi ini. Kita semua secara bersama-sama 

memerlukan kearifan dalam cara berpikir, gaya hidup, perilaku 

individu, masyarakat, serta kebijakan politik dan ekonomi sebagai 

alternatif untuk melakukan gerakan penyelamatan lingkungan.  

Paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah 

kritik dan mendesak kita untuk meninggalkan sikap yang 

menjadikan pembangunan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan 
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pembangunan nasional. la mendesak kita untuk segera memberi 

perhatian yang sama besarnya bagi pembangunan aspek ekonomi, 

aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup, kalau kita tidak 

mau lagi mengulangi bencana alam yang datang bertubi-tubi setiap 

tahun, seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor. Dengan 

integrasi tersebut, pembangunan ekonomi diletakkan dalam 

kerangka lingkungan hidup dan sosial-budaya. 

Sejak awal proses perencanaan, pembangunan daerah, 

harus dirancang sedemikian rupa agar ketiga aspek pembangunan 

itu mendapat perhatian seimbang. Dengan demikian, perbaikan 

nilai ekonomi dan sosial-budaya dapat dicapai serta kelestarian 

lingkungan dapat dipelihara. Jadi, generasi yang akan datang 

masih mempunyai peluang kemampuan ekonomi yang sama untuk 

mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya yang 

sama.  

 

Hadirin yang terhormat 

 

3.3. Kearifan Lokal 

Kemampuan memaknai kearifan lokal menjadi urgen dan 

penting saat ini. Memaknai kearifan lokal menjadi kata kunci yang dapat 

mengendalikan cara berpikir yang reduksionis-eksploitatif dalam 

mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Kemampuan memaknai 

kearifan lokal oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan 

dalam cara berpikir, gaya hidup, dan kebijakan secara 

berkesinambungan dalam mengelola sumber daya alam dan 

lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan 

berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan negara. 

Kearifan lokal atau indigenous knowledge menjadi bagian 

penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pengetahuan asli yang 

dimiliki suatu komunitas, kata Chamber (1987), tidak perlu 

dipandang sebagai takhayul (superstition), tetapi sebagai pelajaran 

agar kita belajar berendah hati dan perlu belajar dari suatu 
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komunitas sebelum kita mengajar mereka. Sementara itu, Dove 

(1985) mengemukakan bahwa sistem budaya tradisional tidak 

bersifat statis, tetapi selalu mengalami perubahan dan tidak 

bertentangan dengan proses pembangunan. 

Kearifan lokal, dalam terminologi budaya, dapat 

diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari 

budaya masyarakat, yang unik, mempunyai hubungan dengan alam 

dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi 

setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan 

pengetahuan baru. Secara lebih spesifik, kearifan lokal dapat 

diartikan sebagai suatu pengetahuan lokal, yang unik, yang berasal 

dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian 

(agriculture), kesehatan (health care), penyediaan makanan (food 

preparation), pendidikan (education), pengelolaan sumber daya 

alam (natural-resource management) dan beragam kegiatan 

lainnya di dalam komunitas-komunitas (a host of other activities in 

communities) (Warren, 1991). Reid et al. (2002) mengemukakan, 

bahwa kearifan lokal adalah bentuk pengetahuan yang dibangun 

oleh sekelompok orang melalui kehidupan dari generasi ke 

generasi yang berhubungan dekat dengan alam. 

Inti dari konsep kearifan lokal ini adalah bahwa manusia 

hidup bergantung pada alam. Mereka bukan hanya mampu melihat 

ekologi, tetapi juga mampu membaca ekologi. Sistem pertanian 

tradisional Orang Banjar mencontohkan bahwa alam dan tanda-

tanda yang ada padanya dapat dijadikan sebagai indikator atau 

panduan dalam melaksanakan kegiatan bercocok tanam. Demikian 

pula, kebergantungan pada musim dan perhitungannya masih kuat. 

Apabila menurut perhitungan, sudah waktunya untuk bertanam, 

maka para petani itu akan mulai menggarap sawahnya. Sebaliknya, 

kalau perhitungan musim menunjukkan kurang baik untuk 

bertanam, maka umumnya para petani itu akan beralih 

mengerjakan pekerjaan lain (Rifani, 1998). Perhitungan musim 
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kegiatan pertanaman juga berpatokan kepada keberadaan jenis-

jenis flora dan fauna tertentu yang terdapat di lingkungan setempat. 

Misalnya, tanda permulaan musim menanam padi yang baik adalah 

bila terdengar bunyi burung ranggang (Saleh et al., 1982). Selain 

flora dan fauna tertentu, penampakan bintang di langit, yaitu 

bintang karantika dan bintang baur bilah, juga menjadi tanda musim 

tanam. Bintang karantika dapat dilihat pada awal Juni, waktu 

subuh, sekitar pukul 05.00 wita, di langit bagian timur. Bintang baur 

bilah muncul sebulan kemudian. Masyarakat petani tradisional 

meyakini penampakan bintang-bintang itu menjadi petunjuk tentang 

kapan waktunya “air datang” (musim hujan) (Idak, 1982). 

Ciri-ciri lahan yang baik (yang disebut tanah kepala), 

misalnya, dinyatakan sebagai tanah yang gemuk, tua, dan tebal 

dan lapisan di bawah tanah pengaliran air berupa tanah liat, agar 

sawah itu nantinya cepat kering, tidak selalu terendam air (bahasa 

Banjar: ti-is kahada marandam banyunya). Vegetasi yang tumbuh 

di atas lahan itu adalah indikator untuk mengetahui subur atau 

tidaknya lahan itu. Tanah subur (oleh petani disebut pula tanah 

dingin) dicirikan oleh keberadaan vegetasi yang bernama lokal 

pakulambiding, belaran, kesisap, papisangan. Sementara tanah 

yang kurang baik (tanah panas) dicirikan oleh tumbuhnya vegetasi 

bindrang, perupuk, purun tikus, kumpai miang dan haharan 

(Bondan, dalam Rifani, 1998).  

Sejalan dengan pemahaman tersebut, mereka hidup 

dengan alam, bersama alam, dan dalam alam. Dalam pandangan 

mereka, alam itu bukan objek mati yang bisa diperlakukan semena-

mena oleh manusia. Alam itu seperti manusia yang dapat murah 

hati, penuh kasih sayang, tetapi juga dapat marah, merusak dan 

mematikan. Manusia mengenal kasih sayang dan kebencian; 

demikian pula alam. Kasih sayang itu menumbuhkan kehidupan, 

sedangkan kebencian itu merusak kehidupan. Kasih sayang dan 

kebencian adalah pola hubungan dua pihak. Kasih sayang itu 

muncul antara yang menyayangi dan yang disayangi; demikian pula 
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kebencian. Kearifan lokal menolak kebencian, karena berpihak 

pada prinsip kehidupan penuh tanggung jawab, memiliki rasa 

hormat yang tinggi terhadap lingkungan alam, dan peduli terhadap 

kelangsungan semua kehidupan di alam semesta.  

Demi tercapainya hubungan yang harmonis antara manusia 

dan lingkungan alam, seharusnya manusia menyayangi dan 

menghormati lingkungan alam. Manusia harus menyatu dengan 

alam. Penyatuan ini bisa dilakukan dengan proses penambangan 

yang ramah lingkungan, yaitu membuang limbah secara 

profesional, sehingga tidak mengotori sungai dan tanam-tanaman 

yang banyak dimanfaatkan masyarakat, membangun siklus 

penghijauan yang berkelanjutan sehingga alam yang rusak karena 

ditambang, dan akhirnya masih bisa dikembalikan pada kondisi 

semula, hijau kembali, meskipun sudah tidak dapat ditambang 

kembali.  

Demikian pula dengan penebangan hutan. Sebaiknya 

jumlah kayu yang ditebang itu lebih sedikit dibandingkan dengan 

yang ditanam. Lahan bekas tebangan harus ditanami lagi. Mereka 

harus merawatnya setelah mengambil kayunya. Lahan tidak bisa 

dibiarkan saja atau diterlantarkan karena menyimpan potensi buruk. 

Jika lahan itu dibiarkan, bencana alam bisa terjadi. Sejauh ini, 

pengelolaan hutan seperti itu sesungguhnya sudah sejak awal mula 

dipraktikkan oleh masyarakat-masyarakat lokal. 

Dalam konteks ini, kita perlu mendorong untuk 

meninggalkan cara pandang yang antroposentris untuk kembali ke 

kearifan lokal, kearifan lama masyarakat lokal. Dengan kata lain, 

kita mengimbau dan mengajak manusia modern untuk kembali ke 

alam, kembali ke jati dirinya sebagai manusia ekologis. Kearifan 

lokal ini perlu dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari 

satu generasi ke generasi lain untuk membentuk pola perilaku, baik 

terhadap sesama manusia maupun terhadap alam. 
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Sejauh ini sebagian masyarakat Banjarmasin, masih 

mempraktikkan kearifan lokal di tengah hempasan arus pergeseran 

yang didorong oleh cara pandang dan perilaku ilmu pengetahuan 

modern yang mekanistis-reduksionistis. Contohnya, pertanian lahan 

basah yang dilakukan oleh Orang Banjar umumnya masih dikelola 

secara tradisional, mulai dari persemaian benih padi, penanaman, 

pemeliharaan, pengendalian hama, penyakit dan gulma, 

pengelolaan air, panen, hingga pasca panen (Rifani, 1998). Dalam 

rangka penganekaan tanaman budidaya, petani memodifikasi 

kondisi lahan agar sesuai dengan komoditas yang akan 

dibudidayakan, yaitu membuat surjan. Di Kalimantan Selatan 

secara khusus cara ini disebut sebagai sistem surjan Banjar 

(tabukan-tembokan/tukungan/baluran). Penerapan sistem surjan 

pada lahan pertanian menyediakan lahan tabukan yang tergenang 

dan lahan tembokan/tukungan/baluran yang kering. Karena itu 

lahan tabukan dapat diusahakan untuk pertanaman padi atau 

menggabungkannya dengan budidaya ikan (mina padi), sedangkan 

lahan tembokan/tukungan/baluran untuk budidaya tanaman 

palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman tahunan dan 

tanaman industri (Rifani, 1998). Pengolahan tanah dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan pengelolaan gulma (menebas, 

memuntal, membalik, dan menyebarkan) yang bernilai konservasi 

tanah, karena gulma itu dikembalikan ke tanah sebagai pupuk 

organik (pupuk hijau). Selain sebagai pupuk, rerumputan gulma 

yang ditebarkan secara merata menutupi permukaan lahan sawah 

juga berfungsi untuk menekan pertumbuhan anak-anak rumput 

gulma (Idak, 1982). Untuk keperluan reklamasi, irigasi dan drainase 

lahannya, petani tradisional memanfaatkan dinamika alam seperti 

fenomena pasang-surut air melalui handil (parit kongsi) dan anjir 

(kanal) yang telah mereka gali sebelumnya. Pada saat pasang 

lahan pertanian akan menerima pasokan air irigasi segar dari 

sungai besar, sedangkan pada saat surut akan terjadi pembilasan 

senyawa-senyawa asam dan racun dari lahan sawah (Rifani, 1998). 
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Dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat etnik 

Banjar yang tinggal di desa Tatah Bangkal, seperti halnya 

masyarakat petani Kalimantan Selatan umumnya, memiliki 

pengetahuan khusus tentang cara beradaptasi dengan 

lingkungannya. Cara pandang masyarakat desa Tatah Bangkal 

terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran agama (Islam) yang 

mereka anut. Mereka menganggap lingkungan merupakan faktor 

produksi dan bahan konsumsi yang diberikan oleh Tuhan kepada 

manusia untuk dinikmati dan dipelihara. Dalam konsep dasar 

pandangan mereka sesungguhnya telah tertanam suatu prinsip 

bahwa Tuhan telah menciptakan dan mengatur kehidupan 

manusia. Alam semesta diciptakan Tuhan untuk kesejahteraan 

umat manusia. Atas dasar pandangan yang demikian, masyarakat 

di desa Tatah Bangkal menganggap lingkungan hidup yang ada di 

sekitar mereka itu merupakan amanat yang harus dipelihara 

(Syahrir et al., 1996). 

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa 

Tatah Bangkal dan masyarakat petani Kalimantan Selatan 

umumnya memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap lingkungan 

alam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan 

mereka. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam, sistem 

pengetahuan dan penggunaan teknologi mereka selalu 

menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam. Pendekatan ini 

jelas mengembangkan perilaku penuh tanggung jawab, penuh 

sikap hormat, dan peduli terhadap keadaan lingkungan. Dengan 

kalimat lain, sistem pengetahuan dan teknologi lokal masyarakat 

petani Kalimantan Selatan dapat menggambarkan secara jelas 

kearifan lokal pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan 

secara bijaksana dengan tetap mengacu kepada pemeliharaan 

keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, sistem pengetahuan 

dan teknologi lokal yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat 

petani Kalimantan Selatan dapat dijadikan alternatif untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, 



67 

 

khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 

Tentu saja, ini merupakan modal potensial. Modal potensial 

tersebut tidak akan banyak berarti bagi kehidupan, jika dibiarkan 

saja. Dengan lain ungkapan, pengetahuan dan teknologi lokal yang 

merupakan cerminan kearifan lokal tidak akan optimal bagi 

kehidupan kalau tidak dimaknai dengan baik. Dengan demikian, 

kearifan lokal berpeluang diyakini sebagai sebuah keniscayaan 

yang tidak dapat ditawar oleh siapapun untuk mewujudkan 

kehidupan berkualitas, yakni perbaikan nilai ekonomi dapat dicapai 

dan kelestarian lingkungan dapat dipelihara.       

Dalam kerangka ini, kita semua harus melakukan langkah-

langkah untuk mewujudkan optimasi pembangunan berkelanjutan 

antara lain melalui konsep kearifan lokal. Masalahnya, hingga kini 

konsep kearifan lokal kurang diimplementasikan. Sebagian di 

antaranya terhempas di tengah arus pergeseran karena desakan 

cara pandang dan perilaku ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

mekanistis-reduksionistis. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk 

memaknai kearifan lokal adalah melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di 

masa depan. Hakikat pendidikan adalah seumur hidup (life-long 

education), mulai dari kandungan ibu, ke ayunan, hingga terus-

menerus sepanjang hayat. 

Kebijakan dan pelaksanaan pendidikan perlu diorientasikan 

ke arah kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental 

centered learning) dan diarahkan ke pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development centered orientation). Untuk memotivasi 

sikap dan perilaku siswa, konsep dasar lingkungan hidup perlu 

diintegrasikan ke dalam kurikulum. Salah satunya dalam bentuk 

pembelajaran student centered learning dengan pendekatan 

kontekstual yang mengarah pada kepentingan dan masa depan 

siswa, masyarakat, dan bangsa. Proses pembelajaran perlu 

mengacu pada proses penciptaan gairah dan semangat untuk 
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mempelajari lingkungan hidup. Misalnya, lomba gerakan 

kebersihan lingkungan, kebersihan sungai, dan cagar alam. Contoh 

lainnya adalah menerbitkan buletin berkala dengan berita dan 

artikel bernuansa lingkungan hidup yang ditulis para siswa dan di 

bawah pengarahan para guru. Sekolah sebagai institusi sosial 

dapat menjadi teladan dalam hal kebersihan dan pengelolaan 

lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Orientasi pendidikan ke arah kepedulian terhadap lingkungan hidup 
dan pembangunan berkelanjutan   

 

Isi kurikulum disusun bersama antara Departemen 

Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

Tujuan kerja sama ini untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan 

hidup kepada peserta didik. Selain itu, meningkatkan sumber daya 

manusia sebagai pelaksana pembangunan dan pelestarian 

lingkungan hidup (Kesepakatan Bersama No. 

KEP.07/MENLH/06/2005-No. 05/VI/KB/2005). 
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Buku pelajaran yang digunakan dalam jalur pendidikan 

sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh 

Pemerintah (c.q. Menteri DIKNAS), sedangkan penetapan dan 

pengembangan materi pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan 

oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Buku ini juga dilengkapi 

dengan buku ajar tentang lingkungan hidup untuk jenjang SD, SMP, 

SMA dan SMK, serta buku pegangan guru tentang pendidikan 

lingkungan hidup. Buku pegangan guru ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan integrasi wawasan lingkungan ke dalam keseluruhan 

kurikulum yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

keseluruhan. Termasuk di dalamnya adalah cara memonitor dan 

mengevaluasi makna hasil pendidikan. 

Pendidikan lingkungan hidup harus ditumbuhkembangkan 

sejak pendidikan dini, seperti pendidikan prasekolah (play-group), 

taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Sebagai kelanjutan 

pendidikan dasar dan menengah adalah perguruan tinggi. Secara 

khusus pendidikan lingkungan hidup mulai dari dasar sampai 

perguruan tinggi perlu kesinambungan konsep yang diintegrasikan 

ke dalam seluruh tingkatan atau jenjang dan kurikulum yang ada. 

Dengan cara ini maka sikap dan perilaku siswa yang 

berbeda-beda semuanya akan diwarnai dengan kearifan 

lingkungan hidup yang sama. Pendidikan adalah upaya tanpa akhir 

(life-long-education). Jadi, kebijakan, arah dan pelaksanaan 

pendidikan yang berorientasi kepedulian lingkungan hidup tidak 

hanya dalam pendidikan formal, tetapi berlanjut dalam pendidikan 

non-formal dan informal dalam kehidupan masyarakat. Melalui 

pendidikan, hasil akhir memang membutuhkan proses panjang. 

Akan tetapi, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan insan-

insan yang tidak hanya sekedar menyandang gelar, tetapi juga 

insan-insan yang bersemangat, kreatif dan selalu mencari 

kehidupan berkualitas. Manusia-manusia seperti itulah yang akan 

menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan. 
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Hadirin yang terhormat 

 

3.4. Ucapan Terima Kasih 

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini perkenankanlah 

saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu saya, sehingga saya dapat menyampaikan pidato 

pengukuhan pada pagi hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan 

terima kasih kepada guru-guru saya di Sekolah Dasar Negeri 

Rancasalak, SMP Negeri Kadungora, SPG Negeri Garut, yang 

telah berjasa karena ikut membentuk keberhasilan saya. Semoga 

amal baik dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu mendapat pahala dari 

Allah swt. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada guru-

guru saya di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 

FPIPS-UPI Bandung yang telah mendidik saya mencapai derajat 

akademik tingkat Sarjana Muda (BA) dan Sarjana (Drs.), antara lain 

Prof. H. Muhammad Numan Somantri, M.Sc., Prof. A. Kosasih 

Djahiri, Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed., dan Prof. Dr. H. Udin 

S. Winataputra, M.A. 

Penghargaan yang tinggi ingin pula saya persembahkan 

kepada guru-guru saya yang telah mendidik dan mengajar saya 

ketika melanjutkan studi di Jurusan Sosiologi Pascasarjana 

Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, untuk mencapai 

Magister Sain dan Doktor, antara lain Prof. H. Judistira K. Garna, 

Ph.D., Prof. H. Kusnaka Adimihardja Ph.D., Prof. Dr. H. Tuhpawana 

P. Sendjaja, Prof. Dr. H.M.I. Hasan Sulama, Prof. Dr. H. Tarya J. 

Sugarda, Prof. Dr. H. Abdul Choliq dan almarhum Prof. Dr. 

Soerjono Soekanto, M.A. Secara khusus, saya mengucapkan 

terima kasih kepada Prof. Dr. H. Herman Soewardi, Prof. Dr. H. 

Sudardja Adiwikarta, M.A. dan Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo, 

sebagai Promotor dan Ko-promotor pada waktu saya menempuh 

pendidikan Program Doktor, sehingga saya berhasil meraih gelar 

Doktor dalam bidang Sosiologi.  
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Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Drs. H. Aziz 

Tamjid, M.M.Pd. (Dekan FKIP Unlam periode 1995-1999, dan Prof. 

H. Alfian Noor (Rektor Unlam periode 1996-2000) yang telah 

mengijinkan saya untuk melanjutkan Program Doktor. Demikian 

pula, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. H. A. 

Himendra Wargahardibrata, dr. Sp.An.KIC, Rektor Universitas 

Padjadjaran (UNPAD), Prof. Dr. H. Burhan Arief, mantan Direktur 

Pascasarjana, dan Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D., 

Direktur Pascasarjana UNPAD Bandung, yang juga telah 

memperkenankan saya mengikuti dan melanjutkan Program 

Doktor. 

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dekan FKIP 

Unlam, Drs. H. Rustam Effendi, M.Pd., yang telah memberi 

dukungan penuh atas pengusulan saya sebagai Guru Besar di 

FKIP Unlam. Terima kasih pula kepada Rektor Universitas 

Lambung Mangkurat, Prof. Ir. H. Muhammad Rasmadi, M.S. dan 

segenap anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat atas 

persetujuan mereka terhadap pengusulan saya sebagai Guru Besar 

FKIP Unlam oleh Dekan FKIP Unlam dan perkenanan beliau 

meneruskan usul tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia. Dengan tulus ikhlas saya ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional 

atas perkenanan beliau menyetujui pengusulan saya sebagai Guru 

Besar FKIP Unlam. Saya tidak akan dapat membalas budi baik 

tersebut, kecuali janji mengabdikan seluruh pikiran dan karya saya 

untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa Indonesia, dan 

manusia pada umumnya.  

Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan pengajar di 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya Prof. Drs. 

H. Harun Utuh, serta rekan-rekan pengajar di Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi yang selama ini bersama-

sama menyelenggarakan pendidikan Program S-2 atas perhatian, 

dukungan, dan kerjasamanya. Semoga rekan-rekan pengajar 
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segera menyusul dan memperkuat jajaran Guru Besar di Program 

Studi Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi FKIP Unlam yang kita cintai. 

Ucapan terima kasih kepada semua anggota Panitia 

Pengukuhan baik dari Rektorat UNLAM maupun FKIP Unlam. 

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Sainul 

Hermawan, S.Pd., M.Hum., Drs. Zainul Akhyar, MH., Dra. 

Rochgiyanti, M.Si., Drs. M. Zaenal A. Anis, M.Hum., Dr. Herry 

Porda Nugroho Putro, M.Pd., Budi Suryadi, S.Sos., M.Si., Drs. H. 

Harpani Matnuh, MH., dan Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc. 

yang telah memberikan bantuan bahan dan pemikiran dalam 

penyiapan naskah pidato ini. Bantuan mereka sangat saya junjung 

tinggi. Secara istimewa saya ingin menghaturkan rasa hormat dan 

terima kasih saya kepada Bapak Dr. H. Riduan Iman, yang saya 

anggap sebagai orang tua, guru yang banyak membimbing dan 

mendidik saya sehingga saya sampai pada jabatan ini. 

Kepada Ibu dan Bapak yang telah lama tiada, saya merasa 

tidak mempunyai kata-kata untuk menyampaikan segala sesuatu 

yang terkandung dalam kalbu saya, kecuali ucapan terima kasih 

yang tak terhingga atas budi luhur dan jasa yang telah Ibu dan 

Bapak berikan kepada saya. Kepada Bapak dan Ibu mertua saya, 

kakak-kakak, adik-adik saya, serta paman dan bibi saya, atas 

segala perhatian yang diberikan kepada saya beserta keluarga, 

dalam kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih saya sebesar-besarnya. 

Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan 

kepada isteri saya tercinta, belahan jiwa, Hj. Nenden Dewi Sugiarni, 

yang selama ini bersama-sama mengarungi kehidupan susah dan 

senang, pahit dan manis selama 26 tahun ini. Tanpa dukungannya, 

kemajuan saya dalam kehidupan dan karier tidak mungkin akan 

tercapai. Kepada kedua permata hati saya, Dadan Ardiansyah, S.T. 

dan Dian Fitriani, S.T., sumber inspirasi dan semangat yang selalu 

membangkitkan rasa optimisme untuk bekerja keras, tekun dan 
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tidak mudah putus asa, sehingga saya dapat mencapai derajat guru 

besar. Mudah-mudahan mereka semua dapat ikut merasakan 

kebahagiaan, dan dapat menjadi penerus sejarah dan cita-cita kami 

berdua, serta dapatlah menjadi orang-orang yang taqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

Amin. 

Pada akhirnya kepada para hadirin yang saya hormati, saya 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

kesabarannya mendengarkan pidato saya dan saya mohon maaf 

apabila ada yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik dan 

hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. 

Wabilahittaufik wal hidayah  

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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BAB IV 
 

KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI:  
UPAYA WAJIB UNTUK KEBERLANJUTAN 

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT  7 

 

Mochamad Arief Soendjoto  8 
 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Yang terhormat: 

Ketua dan Anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat,  

Gubernur Kalimantan Selatan,  

Ketua DPRD Kalimantan Selatan,  

Walikota Banjarmasin,  

Anggota Muspida Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan 

Selatan,  

Direktur Program Pascasarjana UNLAM,  

Segenap sivitas akademika UNLAM, 

Para mahasiswa, undangan, dan hadirin yang saya muliakan. 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah 

memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat 

berkumpul dan duduk bersama di tempat ini. Terima kasih dan 

penghargaan saya haturkan kepada Senat Universitas Lambung 

Mangkurat dan Senat Fakultas Kehutanan UNLAM yang memberi 

kesempatan kepada saya, berdiri di hadapan hadirin terhormat 

untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar 

                                                 
7   Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka tanggal 25 Agustus 2007 di 

Gedung Serbaguna Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. 
 
8   Guru Besar Ilmu Konservasi Flora dan Fauna pada Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat. 
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Ilmu Konservasi Flora Fauna di Fakultas Kehutanan UNLAM. 

Pidato yang saya beri judul Konservasi Sumber daya Hayati: 

Upaya Wajib untuk Keberlanjutan Pembangunan dan 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menguraikan masalah 

keanekagaraman hayati dan upaya melestarikannya dalam 

kerangka keberlanjutan pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

Pidato ini sengaja saya angkat karena dua hal. Pertama, 

perusakan dan kerusakan lingkungan di Indonesia atau di banua ini 

khususnya sudah menjadi-jadi, sehingga diprediksikan dalam kurun 

waktu setidaknya 15 tahun mendatang kita mulai merasakan 

dampak negatif yang sangat parah. Kebutuhan ekonomi dan 

pendapatan asli daerah (PAD) menjadi target utama, sedangkan 

kelestarian lingkungan masih dipahami sebagai penghambat 

pemenuhan kebutuhan tersebut. Kedua, belum ada tindakan nyata 

untuk mencegah perusakan atau menanggulangi kerusakan. Para 

pemangku kepentingan masih menonjolkan keakuannya dan 

menyingkirkan kebersamaan untuk membangkitkan motivasi dan 

menggerakkan diri mengatasi segala bentuk perusakan dan 

kerusakan lingkungan. Pendek kata, pembangkitan motivasi dan 

penggerakan diri untuk kelestarian alam tetap menjadi barang 

langka yang susah dicari. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

4.1. Bangga akan Keanekaragaman Hayati 

Dalam beberapa kesempatan, misalnya pada upacara 

bendera, pembukaan penataran, atau bahkan pendahuluan karya 

tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi, kita selalu 

disuguhi sambutan, prakata, atau pendahuluan tentang 

kebanggaan terhadap negeri ini. Indonesia merupakan negeri kaya 

raya, negeri subur makmur, atau negeri (yang dalam pewayangan 

disebut) gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja. Bahkan 
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lagu Koes Plus pun menyebutkan bahwa di negeri ini tongkat kayu 

dan batu dilempar pasti jadi tanaman.  

Kebanggaan tersebut tentu saja tidak salah. Indonesia 

memang dikenal sebagai negara megabiodiversitas. Tidak 

tanggung-tanggung, negara ini memiliki jumlah spesies (jenis) 

hayati nomor dua terbanyak di dunia, setelah Brazil (Isma‘il, 2000; 

Noerdjito et al., 2005). Di negara yang luasnya hanya 1,3% luas 

dunia ini, terdapat 12% jumlah spesies mamalia di dunia, 17% 

burung, 16% reptilia dan amfibia, 25% ikan, dan 10% tumbuhan 

berbunga (Harsono, 2001; Isma‘il, 2000). Menurut Mittermeier & 

Mittermeier (1997) yang dikutip Noerdjito et al. (2005), Indonesia 

memiliki 515 spesies mamalia (201 di antaranya termasuk 

endemik), 1.531 spesies burung (397 spesies endemik), 511 

spesies reptilia (150 spesies endemik), 270 spesies amfibia (100 

spesies endemik), 1.400 spesies ikan air tawar, dan lebih kurang 

37.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi (14.800 spesies endemik). 

Keanekaragaman spesies itu belum termasuk yang hidup di 

perairan laut. Dahuri (2003) mengemukakan bahwa dengan luas 

perairan laut 5,8 juta km2, Indonesia memiliki 12 spesies lamun, 30 

spesies mamalia, 210 spesies karang lunak, 350 spesies karang 

batu, 350 spesies gorgonian, 745 spesies echinodermata, 782 

spesies alga, lebih dari 850 sponge, 1.502 spesies krustasea, lebih 

dari 2.006 spesies ikan, dan 2.500 spesies moluska. Kompas 

(2007a) mencatat bahwa jumlah spesies terumbu karang Indonesia 

mencapai 590.  

Dari beberapa tulisan, jumlah spesies itu tampaknya 

bertambah. Penambahan terjadi karena spesies-spesies baru 

ditemukan, terutama di daerah-daerah yang belum pernah 

diekspedisi atau bahkan yang sudah terjamah oleh kegiatan 

manusia sekalipun. Dari beberapa laporan staf Bidang Zoologi LIPI, 

Noerdjito et al. (2005) mencatat adanya tambahan sehingga jumlah 

spesies mamalia di Indonesia menjadi 701, burung 1.540, reptilia 

763, dan amfibia 377. Pada tumbuhan, informasi terbaru yang bisa 
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direkam adalah temuan Institut Pertanian Bogor berupa manggis 

tanpa biji di wilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur 

(Kompas, 2007b).   

Pertambahan spesies juga terjadi, karena perubahan status 

akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(terutama bidang taksonomi dan biologi molekuler). Orangutan 

sumatera dan orangutan kalimantan yang tadinya digolongkan 

dalam spesies yang sama atau dua subspesies berbeda (Pongo 

pygmaeus abelli dan P.p. pygmaeus), pada saat ini sudah dijadikan 

dua spesies; orangutan sumatera menjadi Pongo abelli dan 

orangutan kalimantan Pongo pygmaeus (Suprijatna, 2001). Kukang 

yang tersebar secara umum di India bagian timur laut, Asia 

Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Filipina bagian selatan 

(Payne et al., 2000), menurut Suprijatna (2001), dipisahkan menjadi 

dua spesies, yakni Nycticebus coucang dan Nycticebus javanicus 

untuk yang khusus ditemukan di Jawa. Salah satu subspesies 

lutung, yaitu rekrekan (Presbytis cristatus fredericae), yang hanya 

ditemukan di Jawa Tengah dinaikkan statusnya menjadi spesies, 

Presbytis federicae (Suprijatna, 2001). 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

4.2. Tidak Belajar dari Pengalaman 

Sayangnya, keanekaragaman sumber daya hayati itu 

sekedar dibanggakan. Walaupun sudah mengetahui atau 

setidaknya memahami bahwa sumber daya hayati yang beraneka 

ragam bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan, 

kita atau bangsa ini tidak peduli akan keamanan dan 

kelestariannya. Kebanggaan akan kekayaan dan keragaman 

sumber daya hayati membuat kita terbuai dan terlena, padahal 

pengamanan dan pelestarian merupakan upaya yang lebih penting 

dan sangat mendesak pada saat ini.  
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Apa yang telah kita lakukan pada saat ini? Ketika perusakan 

alam terjadi di depan mata, kita lebih banyak diam terpaku. Ketika 

penghancuran lingkungan berlangsung di depan hidung, kita pun 

acuh tak acuh dan tak bereaksi. Pemenuhan kebutuhan ekonomi 

sesaat atau peningkatan PAD membuat bangsa ini boros akan 

sumber daya alam dan tidak melakukan efisiensi. 

Ketidakberdayaan ekonomi dan kebergantungan yang sangat besar 

pada sumber daya alam memicu bangsa ini semakin serakah dan 

membabi-buta mengeksploitasi sumber daya alam. 

Kita atau bangsa ini ternyata juga tidak mau belajar dari 

pengalaman, walaupun orang bijak mengatakan bahwa 

pengalaman merupakan guru paling baik. Bangsa ini tergolong 

latah. Ketika bisnis kayu menguntungkan, bangsa ini berlomba 

menebang pohon dan mendirikan industri penggergajian tanpa 

menghitung potensi hutan dan umur atau diameter pohon. Ketika 

bisnis kelapa sawit menguntungkan, sehamparan luas lahan 

ditanami kelapa sawit tanpa peduli dengan kesesuaian lahan. 

Ketika penambangan menguntungkan, orang berusaha 

menambang tanpa peduli dengan dampak lingkungan yang akan 

terjadi. 

Ada baiknya menelusuri alaman bangsa ini dalam 

pengelolaan sumber daya alam, sehingga kita dapat berkaca diri 

untuk mengukur seberapa parahkah kita telah memerlakukan 

banua ini dan seberapa besarkah kita telah berupaya memulihkan 

kondisinya. Selanjutnya, sebagai insan akademis UNLAM atau 

anggota masyarakat Kalimantan Selatan, mulai sekarang dan 

seterusnya kita mampu berkomitmen dan berpartisipasi mengambil 

putusan sebaik-baiknya untuk mengamankan dan melestarikan 

sumber daya alam Indonesia, apalagi yang ada di banua ini. Kita 

tentu tidak ingin seperti ayam mati di lumbung padi; punya 

kekayaan alam berlimpah, tetapi menderita kelaparan. Kita pun 

tidak ingin seperti tikus mati di lumbung padi; secara sadar 

menggerogoti kekayaan sumber daya alam dan mengarahkan diri 
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pada kematian sia-sia. Jangan juga terjadi, kita seperti tamu di 

negeri sendiri. Punya sumber daya alam, tetapi karena tidak punya 

pengetahuan dan keterampilan, kita tidak tahu potensinya dan tidak 

bisa memanfaatkannya secara berkelanjutan. Sebaliknya, bangsa 

lain yang tidak punya sumber daya alam justru mengetahui potensi 

itu dan menikmati manfaatnya dengan leluasa.  

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Saya akan mulai penelusuran dengan pernyataan Barber & 

Schweithelm (2000) bahwa empat faktor terpenting penyebab 

degradasi hutan Indonesia adalah pertumbuhan industri kayu yang 

pesat dan yang ―mengklaim‖ hampir dua pertiga kawasan darat 

Indonesia, dorongan-pemerintah yang besar dalam pembangunan 

hutan tanaman industri (HTI) untuk pulp dan kertas, perkembangan 

perkebunan kelapa sawit yang cepat, dan pembabatan hutan 

primer dalam program transmigrasi penduduk dari daerah padat ke 

daerah jarang. Saya mendukung pernyataan itu dengan tiga 

koreksian. Pertama, degradasi itu sebenarnya tidak hanya pada 

hutan, tetapi secara luas dan seperti yang disinggung terdahulu, 

terjadi pada sumber daya alam. Kedua, pengawasan dari aparat 

terkait serta penegakan hukum dari aparat penegak hukum sangat 

kurang, sehingga perusakan sumber daya alam terkesan 

diperbolehkan dan perusak sumber daya alam itu dibiarkan bebas. 

Ketiga, faktor penyebab degradasi sumber daya alam bukan hanya 

yang berkaitan dengan sektor kehutanan (termasuk industrinya), 

perkebunan, dan transmigrasi, melainkan juga sektor permukiman 

secara menyeluruh, pertanian secara menyeluruh (termasuk 

perikanan, peternakan, dan perlakuan lain yang mengganggu atau 

merusak sumber daya alam, seperti pengendalian hama dan 

penyakit dan pembersihan lahan dengan cara membakar), dan 

pertambangan (segala jenis tambang).  
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Sampai dengan akhir 1960-an pengusahaan hutan dapat 

dikatakan masih berkutat pada memproduksi kayu jati dan kayu 

lainnya (seperti mahoni) dari hutan-hutan produksi di Jawa yang 

memang sudah diusahakan sejak jaman Belanda. Konsekuensinya, 

hutan di luar Jawa tidak terjamah dan relatif alami. 

Keanekaragaman hayatinya pun masih tergolong tinggi. 

Perubahan drastis mulai terjadi pada akhir dasawarsa 1960-

an, ketika pemerintah yang baru terbentuk (Orde Baru) 

menjalankan kebijakan ekonomi melalui Rencana Pembangunan 

Lima Tahun yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam. 

Hutan tropis, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dikapling-

kapling untuk diambil kayunya. Keran penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pun dibuka 

seluas-luasnya untuk meningkatkan hasil hutan. Secara kuantitatif 

pada tahun 1967-1980 sekitar 53 juta dari 143 juta ha hutan 

diserahkan kepada 519 perusahaan HPH tanpa prosedur lelang 

(Kartodiharjo & Jhamtani, 2006). 

Hasilnya memang tidak mengecewakan. Produksi kayu 

gelondongan meningkat hampir 500% dalam kurun waktu 7 tahun, 

dari 6 juta m3 pada tahun 1966 menjadi 28,3 juta m3 pada tahun 

1973 (Kartodiharjo & Jhamtani, 2006) atau berdasarkan pada Tim 

Penulis LEI (2004) meningkat sekitar 2.300% dalam kurun waktu 

hampir empat dasawarsa, dari 1,4 juta m3 pada tahun 1960 menjadi 

33 juta m3 pada tahun 1996. Data Statistik Kehutanan Indonesia 

(Ditjenhut, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981; PIH Dephut, 1984, 1985, 

1986; BP Dephut, 1995; Baplan, 2001) menunjukkan 

kecenderungan yang sama, walaupun pada tahun-tahun 

selanjutnya data kuantitatifnya berfluktuasi; produksi meningkat 

tajam dari 3.828.000 m3 pada tahun 1968 ke 26.297.295 m3 pada 

tahun 1973 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2000 (Gambar 

4.1). 
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Gambar 4.1. Produksi kayu bulat Indonesia tahun 1968-2000 

 

Produksi yang luar biasa tersebut menjadikan kayu sebagai 

salah satu komoditas ekspor. Pada dasawarsa 1970-an kayu 

menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi, 

walaupun besaran persentasenya berfluktuasi dan cenderung 

menurun (Tabel 4.1). Istilah emas hijau pun dikenal, sesudah emas 

hitam. 

 

Tabel 4.1. Jumlah dan persentase devisa yang disumbangkan dari minyak bumi 
dan kayu  

 

Tahun 
Minyak bumi Kayu  Lainnya 

Jumlah (US$ juta) % Jumlah (US$ juta) % Jumlah (US$ juta) % 

1971 590 43,27 168,000 12,37 604,329 44,36 
1972 965 53,12 230,340 12,70 620,734 34,18 
1973 1.708 52,34 583,345 17,88 248,118 29,78 
1974 5.133 71,41 725,550 10,09 165,861 18,50 
1975 4.961 74,40 499,976 7,52 111,441 18,08 
1976 3.081 71,87 781,750 9,23 182,901 18,90 
1977 7.297 68,23 951,270 9,02 282,296 22,75 
1978 7.438 63,88 995,072 8,54 381,790 27,58 
1979 - - 1.786,657 - - - 
1980 - - 1.817,408 - - - 
1981 - - 885,725 - - - 
1982 - - 496,394 - - - 

Sumber: Ditjenhut (1979); PIH Dephut (1984) 
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Patut disayangkan bahwa besarnya produksi itu tidak 

diimbangi dengan kemantapan sistem pengelolaan hutan, terutama 

yang berkaitan dengan salah satu subsistemnya, yaitu subsistem 

silvikultur (di sini selanjutnya disebut sistem silvikultur). Sistem 

silvikultur pertama yang secara resmi diterapkan di luar Jawa 

adalah tebang pilih Indonesia (TPI) yang ditetapkan berdasarkan 

pada Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kehutanan No. 

35/Kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia, 

Tebang Habis dengan Permudaan Alam, Tebang Habis dengan 

Permudaan Buatan, dan Pedoman-pedoman Pengawasannya. TPI 

ini kemudian ―disempurnakan‖ dengan tebang pilih dan tanam 

Indonesia (TPTI) yang ditetapkan berdasarkan pada SK Menteri 

Kehutanan No. 485/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur 

Pengelolaan Hutan Alam Produksi Indonesia dan ditindaklanjuti 

dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/89 

tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia. Sistem ini pun 

kemudian disempurnakan lagi melalui penerbitan SK-SK lain, 

seperti SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 

tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam Indonesia 

(TPTI) pada hutan alam daratan, SK Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No. 625/Kpts-II/1998 tentang Sistem Silvikultur Tebang 

Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) dalam Pengelolaan Hutan Produksi 

Alam, dan SK Menhutbun No. 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem 

SIlvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolaan Hutan 

Produksi.   

Walaupun penyebab sebenarnya kerusakan hutan adalah 

tidak-taatnya pengusaha dan masyarakat pada aturan, kurangnya 

pengawasan dari aparat, dan tidak-tegasnya penerapan hukum, 

tentu tidak dapat dinafikan anggapan bahwa ketidakmantapan 

sistem silvikultur menjadi biang utama kerusakan hutan. 

Ketidakmantapan tersebut ditandai dengan rentetan perubahan 

aturan hukum yang sebenarnya justru menunjukkan tidak adanya 
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landasan atau data dasar yang dijadikan alasan kuat oleh instansi 

berwenang untuk memberi perlakuan atau tindakan pada hutan. 

Hal ini memang sudah terjadi sejak awal pengaplingan hutan. 

Instansi terkait (dalam hal ini Departemen Pertanian sebagai 

otoritas pengelola hutan sebelum tahun 1983 atau Departemen 

Kehutanan sesudah tahun 1983) tidak mempunyai data akurat 

tentang kuantitas (luas, potensi) dan kualitas (tipe, kondisi, 

kekayaan, keragaman, tepat tumbuh) hutan tersebut. Tampaknya 

hanya ada satu data pokok yang dijadikan pegangan, yaitu yang 

dikelola adalah hutan dengan tegakan tak-seumur.  

Pada sisi lain, perubahan kebijakan memang menunjukkan 

kesadaran pemerintah untuk memerbaiki segala kekeliruannya. 

Namun, kesadaran tersebut harus dibayar mahal. Hutan alam 

sudah kepalang berubah menjadi hutan tidak produktif, padang 

alang-alang, atau lahan bersemak belukar (seperti Gambar 4.2). 

Kerusakan hutan alam Indonesia dikategorikan parah. Secara 

kuantitatif lajunya mencapai 2,8 juta ha/tahun atau menurut 

beberapa kalangan LSM, 3,8 juta ha/tahun (Nugraha, 2005). Tidak 

mengherankan apabila TPTI diplesetkan menjadi Tebang Pasti, 

Tanam Insya Allah. 

 

  

Gambar 4.2. Padang alang-alang dan semak belukar di Taman Hutan Raya Sultan 
Adam 
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Untuk merevegetasi hutan tidak produktif, padang alang-

alang, dan lahan bersemak belukar, pemerintah melalui Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1990 menetapkan kebijakan yang 

berkaitan dengan HTI. Kebijakan ini memang bagus. Tiga tipe HTI 

diupayakan, yaitu HTI kayu pertukangan, HTI kayu serat, dan HTI 

kayu energi. Namun, tidak berarti kebijakan itu tanpa masalah. 

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut telah 

disalahgunakan oleh banyak pihak (kalangan swasta 

besar/menengah, BUMN, koperasi/masyarakat). HTI yang 

seharusnya dibangun dengan pertimbangan keberlanjutan produksi 

kayu melalui perehabilitasian lahan kritis bekas HPH, justru 

dibangun dengan cara memanfaatkan bahan baku kayu yang 

tersisa melalui pengonversian hutan alam dan hutan bekas 

tebangan. 

Setelah terlaksana, HTI pun menjadi dilema, baik secara 

ekologis maupun ekonomis. Kopkarhutan (1997) mengemukakan 

keuntungan dan kerugian HTI. HTI menguntungkan, karena (1) 

jenis pohon dapat dipilih sesuai dengan tapak dan memberikan riap 

optimum dan nilai tertinggi, (2) tegakan dapat diatur sesuai dengan 

asas kelestarian hasil, (3) jenis eksotik yang berhasil tumbuh di 

tempat baru dapat dikembangkan dalam skala luas, (4) metode 

pemeliharaan secara mekanis (terutama pada area datar) lebih 

mudah diterapkan, dan (5) pemuliaan jenis (untuk mendapatkan 

benih unggul) mudah diterapkan, baik secara vegetatif maupun 

generatif. Namun, pembangunan HTI juga merugikan, karena (1) 

pemanfaatan tempat tumbuh tidak sempurna (perakaran cenderung 

dangkal dan tajuk cenderung tipis), (2) tuntutan tanah (terutama 

pada zat hara) cenderung berlebihan, (3) pembentukan humus 

relatif mentah (akibat dari serasah yang sukar hancur dan dalam 

beberapa hal bersifat biotoksin), (4) keterserangan oleh hama dan 

penyakit relatif mudah, (5) pohon mudah tumbang oleh serangan 

angin, (6) pohon mudah terbakar, (7) produksi relatif seragam, 

sehingga kurang luwes terhadap permintaan kayu, (8) manfaat 
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gandanya sangat kurang, (9) kurang baik sebagai hutan lindung 

untuk keperluan hidrologi, dan (10) kurang menarik secara estetika. 

ITTO berpendapat lain. Organisasi ini mengemukakan lima 

hal yang menyebabkan ketidakberhasilan HTI di Indonesia 

(Sumitro, 2005). Pertama, tidak ada motivasi dari investor untuk 

membangun HTI, karena kebijakan pemerintah Indonesia dinilai 

tidak tepat, ada ketidakpastian dalam perolehan lahan, ada 

masalah dalam sistem tenurial lahan, ada potensi konflik sosial, 

dan ada kelangkaan insentif yang nyata dan berkelanjutan. Kedua, 

pada tingkat harga dan teknologi yang ada, investasi tidak menarik 

bagi investor, karena kayu dari hutan tanaman kurang kompetitif. 

Ketiga, produktivitas hutan tanaman dari berbagai kategori masih 

rendah, karena ketidakselarasan jenis dengan tempat tumbuh, 

ketidaktepatan masukan teknologi, kekurangan pemeliharaan 

tanaman, ketidakadaan perlindungan tanaman dari serangan hama, 

penyakit, dan kebakaran, kekurangtrampilan tenaga kerja, serta 

kekurangan fasilitas infrastruktur. Keempat, ada ketidakseimbangan 

target dan pencapaian produksi HTI dalam berbagai kategori; 

dalam hal ini antara jenis cepat tumbuh untuk pulp, jenis lambat 

tumbuh untuk mebel dan pertukangan, serta jenis berkualitas 

sedang untuk kayu serbaguna. Orang cenderung berinvestasi pada 

HTI yang menghasilkan kayu pulp, karena IRR (internal rate of 

return) pada jenis cepat tumbuh ini relatif lebih tinggi. Kelima, tidak 

ada sasaran produksi pada reboisasi, sehingga tidak pernah dinilai 

dan dievaluasi. 

Terlepas dari keuntungan dan kerugian adanya HTI, 

penolakan masyarakat atas HTI sudah terjadi. Di Sanipah atau 

Kandangan Lama (Tanah Laut), tanaman HTI (akasia) ditebang 

dan dibakar habis oleh masyarakat (Gambar 4.3). Ada tiga versi 

pendapat masyarakat. Pertama, sebagian lahan yang ditanami 

akasia adalah lahan masyarakat. Kedua, perusahaan HTI tidak 

menepati janji dalam pemanfaatan kayu. Ketiga, HTI telah merusak 

sistem hidrologi. Sebelum ada HTI, pada 4 bulan pertama musim 
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kemarau masyarakat masih bisa mendapatkan air, Setelah ada 

HTI, satu bulan kemarau saja masyarakat susah mendapatkan air. 

 

  

Gambar 4.3. Tanaman HTI (Acacia mangium) ditebang dan dibakar oleh 
masyarakat Desa Kandangan Lama (berbatasan dengan Suaka 
Margasatwa Pelaihari Tanah Laut), Tanah Laut 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Setelah pengusahaan hutan alam dan pembangunan HTI 

menurun, kegiatan yang saat ini gencar diusahakan oleh 

masyarakat adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit dan 

penambangan. Kedua kegiatan itu terjadi di hampir setiap provinsi 

di Indonesia dan diandalkan untuk meningkatkan devisa negara 

dan PAD.  

Sejarah perkelapasawitan Indonesia tergolong panjang. 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis) ditanam pertama kali di Indonesia 

pada tahun 1848 (Butler, 2007a) dan pohonnya —pohon induk 

untuk kelapa sawit yang tersebar di Indonesia— masih dapat dilihat 

di Kebun Raya Bogor. Usaha kelapa sawit dalam bentuk 

perkebunan dikembangkan pertama kali di Deli dan Aceh pada 

tahun 1911 seluas 5.123 ha. Pada tahun 1919 Indonesia yang 

masih dalam penjajahan pemerintah Hindia Belanda sudah bisa 

mengekspor minyak sawit. Bahkan, dari jumlah ekspor itu 
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Indonesia mampu menggeser dominasi negara Afrika. Namun, 

sejak jaman pendudukan Jepang, perkebunan kelapa sawit 

mengalami kemunduran. Ekspor sawit yang pada tahun 1940 

mencapai 250.000 ton, pada tahun 1948/1949 hanya 56.000 ton.  

Pada akhir dasawarsa 1960-an atau setelah penjajahan 

oleh Belanda dan Jepang berakhir, pemerintah mengambil alih 

perkebunan. Berangsur-angsur perkelapasawitan bangkit lagi, 

apalagi pada jaman Orde Baru, ketika pemerintah melaksanakan 

ekstensifikasi dan menerapkan program PIR-Bun (Perusahaan Inti 

Rakyat Perkebunan). Menurut Butler (2007a), dalam jangka waktu 

sekitar 20 tahun luas kebun mencapai 10 kali lipat, dari 600.000 ha 

pada tahun 1985 menjadi 6 juta ha pada tahun 2007 atau bahkan 

diprediksikan 10 juta ha pada tahun 2010. 

Indonesia memang sedang berusaha merebut posisi 

produsen-minyak-kelapa terbesar dunia dari Malaysia. Namun, ada 

perbedaan perkelapasawitan di Indonesia dan Malaysia yang patut 

dicermati. Butler (2007a) mencatat aspek penguasaan lahan dan 

tujuan ekspor. Hampir separuh lahan pertanian Malaysia 

dipergunakan untuk kelapa sawit. Lebih dari 70% perkebunan 

(terutama di Sabah dan Sarawak) dimiliki oleh negara dan sisanya 

dikuasai oleh pemilik lahan kecil. Di Indonesia, perorangan 

mengendalikan lebih kurang 30% perkebunan kelapa sawit, 

pemerintah 20%, dan investor besar sekitar 50%. Negara 

pengimpor minyak kelapa Malaysia adalah Cina, India, Pakistan, 

Belanda, dan Mesir, sedangkan minyak kelapa Indonesia adalah 

India, Cina, Belanda, Malaysia, dan Pakistan. India menggunakan 

minyak kelapa Indonesia 3 kali lebih besar daripada keempat 

negara lainnya. Heriyanto et al. (2007) mengutip pendapat Ketua 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia bahwa produktivitas 

kebun petani hanya 2-3 juta ton/ha/tahun, sedangkan produktivitas 

kebun milik swasta dan PTPN mencapai 5 juta ton/ha/tahun. 

Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa 

perkelapasawitan Indonesia tidak tanpa masalah terhadap 
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lingkungan. Dalam pembukaan lahan saja, banyak pengusaha 

berbuat tak terpuji. Hutan primer atau bahkan kawasan lindung 

sekali pun dibabat untuk perkebunan. Selanjutnya untuk 

membersihkan lahan, dilakukan pembakaran. Pada pembakaran 

inilah, api sering tidak dapat dikendalikan. Begitu luasnya lahan 

terbakar, pembakar tidak mampu dan enggan memadamkan. 

Akibatnya, kabut asap pun menyebar ke berbagai arah, termasuk 

ke Malaysia, negara tetangga yang protes atas kabut asap 

Indonesia, tetapi pengusaha asal negara itu ikut merusak 

membabat hutan dan merusak lingkungan alam Indonesia. 

Dalam kaitan dengan jenis tanaman, perkebunan kelapa 

sawit adalah monokultur. Monokultur ini lebih parah daripada HTI. 

Butler (2007b) menyebut bahwa setelah hutan diubah menjadi 

perkebunan kelapa sawit, penurunan keanekaragaman hayati 

mencapai 80% untuk tanaman dan 80-90% untuk mamalia, burung, 

dan reptilia. 

Masalah lain berkaitan dengan tahap pengolahan. Indonesia 

(seperti alaman terdahulu pada pengusahaan hutan) lebih 

menyukai peran di industri hulu. Indonesia lebih senang sebagai 

pengekspor CPO (crude palm oil) daripada pengekspor bahan 

olahan atau turunan berbahan baku CPO. Data yang ada 

mendukung kenyataan bahwa produksi CPO sering menjadi 

patokan. Heriyanto et al. (2007) mengutip pernyataan dua staf 

Dewan Kelapa Sawit Malaysia bahwa selama satu dekade, 

produksi CPO Indonesia naik hampir tiga kali lipat dari 4,2 juta ton 

pada tahun 1995 ke 11,4 juta ton pada tahun 2005; proyeksi pada 

tahun 2010 adalah 16 juta ton.  

Dalam keterpurukan ekonomi seperti sekarang ini kita 

seharusnya lebih senang punya data yang menyebutkan bahwa 

Indonesia berperan utama di industri hilir. Apabila kedua tipe 

industri ini dilakoni, 3 juta tenaga kerja bisa diserap dan sedikitnya 

US$4 miliar/tahun devisa bisa diperoleh Indonesia (Heriyanto et al., 

2007). Ketidaksiapan Indonesia untuk berperan dalam industri hilir 
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menunjukkan ketidakadaan komitmen Indonesia dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila desain besar 

kelapa sawit tidak segera dicarikan solusinya, jangan berharap 

bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Masyarakat 

sudah merasakan dan dibuat kalang kabut selama triwulan kedua 

tahun 2007. Naiknya harga CPO di luar negeri memacu pengusaha 

untuk mengekspor CPO sebanyak-banyaknya ke luar negeri. 

Akibatnya, cadangan CPO di dalam negeri berkurang dan harga 

minyak goreng pun melonjak. 

Serupa dengan perkelapasawitan, sejarah pertambangan 

Indonesia pun tergolong panjang. Pertambangan secara komersial 

dimulai pada jaman penjajahan Belanda. DSDMP (2007) mencatat 

adanya penambangan batubara di Pengaron (Kalimantan Timur) 

pada tahun 1849, timah di Pulau Bilitun tahun 1850, emas di 

Bengkulu tahun 1899, bauksit di Pulau Bintan tahun 1928, dan nikel 

di Pomalaa (Sulawesi) tahun 1935. Setelah menurun selama masa 

Perang Dunia II (1950-1966), kondisi pertambangan Indonesia 

meningkat lagi menjelang tahun 1967, setelah pemerintah 

Indonesia merumuskan kontrak karya (KK) dan memberikan KK 

pertama kepada PT Freeport Sulphure (sekarang PT Freeport 

Indonesia). 

Dalam pertambangan di Indonesia terdapat tiga golongan 

bahan-galian.  

1. Golongan A mencakup bahan-galian strategis, yaitu bahan 

galian yang penting untuk pertahanan/keamanan dan 

perekonomian negara. Yang termasuk golongan ini antara lain 

minyak bumi, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, 

batubara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel, kobalt, 

dan timah. Eksploitasinya dapat dilakukan oleh perusahaan 

negara, sedangkan perusahaan asing hanya dapat terlibat 

sebagai mitra. 

2. Golongan B meliputi bahan-galian vital, yaitu bahan galian yang 

dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian 
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golongan ini antara lain emas, platina, perak, intan, tembaga, 

bauksit, timbal, seng, besi, yodium, dan belerang. Eksploitasi 

bahan-galian golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan 

asing maupun Indonesia. 

3. Golongan C mencakup bahan galian yang dianggap memiliki 

tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan. 

Bahan galian ini antara lain bahan bernitrat, fosfat, garam batu, 

pasir kuarsa, kaolin, batu permata, gamping, dan tanah liat. 

Eksploitasinya dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia 

maupun perusahaan perorangan. 

Hasil tambang memang merupakan modal utama untuk 

menambah pendapatan negara dan menjadi kebanggaan. Dalam 

pidato pengukuhan guru besarnya pada tanggal 9 Maret 2007, Prof. 

Rudy Sayoga Gautama dari Teknik Pertambangan ITB mengutip 

data USGS bahwa produksi timah Indonesia menduduki peringkat 2 

di tingkat dunia, tembaga peringkat 3, nikel peringkat 4, dan emas 

peringkat 8. Indonesia pun menduduki peringkat 2 sebagai negara 

pengekspor batubara uap (Dhata, 2007). 

Namun, tidak sedikit aspek dalam pertambangan yang 

diidentifikasi sebagai sumber masalah. Sekitar 30% wilayah darat 

Indonesia sudah dialokasikan untuk penambangan dan wilayah ini 

tidak jarang tumpang tindih dengan kawasan hutan yang kaya akan 

ragam hayati dan yang menjadi wilayah hidup masyarakat adat 

(DSDMP, 2007). Sembilan puluh lima persen penambangan di 

Indonesia dilakukan dengan sistem terbuka (Dhata, 2007). Pada 

sistem terbuka, tanah pucuk dan/atau lapisan tanah di bawahnya 

dikupas langsung dan dipindahkan (sementara atau bahkan 

permanen) ke lokasi lain hingga lapisan bahan-galian atau 

bongkahan berbahan-galian ditemukan. Batubara di Kalimantan 

Timur dan Selatan, timah di Pulau Bangka, serta emas dan 

tembaga di Tembaga Pura, Papua ditambang dengan sistem 

terbuka. Penambangan sistem terbuka tentu berbeda dari 

penambangan sistem tertutup. Tidak banyak penambangan dengan 
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sistem tertutup. Bahan bakar fosil (minyak dan gas bumi) 

ditambang dengan sistem tertutup melalui pengeboran. Emas di 

Pongkor —wilayah di Gunung Salak, Bogor— ditambang dengan 

sistem tertutup melalui terowongan. 

Ongkos produksi yang rendah pada penambangan sistem 

terbuka harus dibayar dengan kerusakan lingkungan yang tak-

dapat dipulihkan. Satu kerusakan mencolok adalah perubahan 

bentang lahan berbentuk lubang besar bekas penggalian. Dampak 

lainnya adalah pembelokan alur sungai (Soendjoto, 2004), 

peningkatan erosi, peningkatan sedimentasi di sungai dari limbah 

buangan (tailing), penurunan muka air sumur, dan sudah pasti 

pengurangan atau pemusnahan sumber daya hayati yang tumbuh 

di permukaan atau ada di dalam tanah,. Prof. R. S. Gautama 

mengatakan bahwa penambangan tidak hanya menimbulkan 

dampak penting terhadap sosial, ekonomi, budaya, tetapi juga 

terhadap lingkungan, yaitu menurunnya kualitas air akibat erosi 

yang dipicu oleh terbukanya lahan serta reaksi pelindian air 

tambang dengan batu tambang (air asam tambang) dan karena 

limbah.   

 

Hadirin yang saya hormati 

 

4.3. Bunuh Diri Pelan-Pelan 

Kita ini sebenarnya bunuh diri pelan-pelan. Disadari atau 

tidak, kita menerima dampak dari perbuatan kita sendiri. Banjir 

terjadi pada daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi. 

Sementara itu, pada daerah yang biasa dilanda banjir, frekuensi 

dan lama penggenangan banjir semakin tinggi. Cadangan sumber 

daya alam menipis. Banyak sumber daya hayati yang musnah, 

sebelum sempat dieksplorasi dan diketahui manfaatnya.  

Kehilangan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui dapat dimaklumi. Efisiensi pemanfaatan (azas 

optimalisasi dan penghematan) merupakan satu-satunya langkah 
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untuk memerlambat habisnya kelompok sumber daya ini atau 

memerlama pemanfaatannya. Namun, kehilangan sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui tentu sangat disayangkan. Sumber 

daya hayati yang sebetulnya masih bisa diselamatkan dan 

dikembangkan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan —

setidaknya melalui teknologi rekayasa— musnah begitu saja.  

Penyebab kerusakan sumber daya alam adalah pengusaha 

resmi dan pengusaha liar. Pengusaha resmi melakukan 

pengusahaan dengan ijin resmi dari pemerintah. Mereka memang 

melakukan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), tetapi 

dokumennya seringkali hanya sekedar untuk memuluskan ijin dan 

pelaksanaan kegiatan. Rehabilitasi lingkungan yang termuat dalam 

dokumen itu ternyata hanya berfungsi sebagai pemanis dan tidak 

pernah dilaksanakan sungguh-sungguh. Pada pengusahaan hutan 

pengusaha resmi tidak jarang menebang di luar wilayah diijinkan —

yang dikenal dengan istilah cuci mangkok— atau menebang 

dengan kedok ijin pemanfaatan kayu. Mereka cenderung 

merehabilitasi sumber daya hutan ke arah keseragaman atau 

monokultur. Pada penambangan, pengusaha sering tidak 

melaksanakan reklamasi dan revegetasi. Kalaupun revegetasi 

dilakukan, monokultur pun masih menjadi target.  

Pengusaha liar melakukan pengusahaan sumber daya alam 

secara liar atau tanpa ijin resmi dari pemerintah. Mereka berusaha 

tanpa perhitungan dampak dan tanpa peduli pada efek domino 

(yang merupakan prinsip ekologi) dari suatu kegiatan. Satu contoh 

bentuk pengusahaan sumber daya alam secara liar adalah 

penebangan dan perdagangan kayu secara liar. Maraknya 

penebangan dan perdagangan secara liar dipicu oleh kesenjangan 

antara pasokan kayu dari hutan dan permintaan kayu yang sangat 

besar dari industri perkayuan. Pada pengusahaan hutan tanpa ijin 

ini, kayu dari jenis apa pun, sebesar apa pun, dan di lokasi mana 

pun ditebang. Tidak tanggung-tanggung, penebangan bisa saja 

dilakukan di wilayah dengan aturan ketat (seperti hutan lindung) 
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atau bahkan di wilayah terlarang sama sekali (seperti cagar alam, 

suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau hutan 

lindung). 

Pelaku langsung pengusahaan sumber daya alam secara 

liar itu adalah masyarakat yang terdesak oleh kesulitan ekonomi 

berkepanjangan. Namun, pelaku tak-langsung yang lebih berperan 

dan justru mendapat untung besar adalah cukong kayu dan oknum 

—aparat instansi terkait dan/atau aparat keamanan— di dalam 

negeri serta pelaku-pelaku lain yang terorganisasi dalam jaringan 

lintas negara (Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Cina). Dalam 

kunjungan ke Afrika Selatan, Menteri Kehutanan RI menemukan 

kayu merbau yang diimpor dari Cina seharga US$1.200/m3, 

padahal kayu merbau itu berasal dari Papua. Di Papua kayu 

merbau diperoleh dari masyarakat lokal dengan harga 

Rp125.000/m3 dan di tangan pedagang perantara harganya Rp1,2 

juta/m3.  

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana penebangan 

liar, pemerintah pernah menerbitkan Inpres No. 4/2005 tentang 

Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan 

Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 

Namun, sampai saat ini pengusahaan liar masih terjadi. Buktinya, di 

jalan raya Kabupaten Tanah Laut, kita sering berpapasan dengan 

orang bersepeda motor dan mengangkut balok-balok ulin 

sepanjang lebih kurang 2 meter. Di beberapa lokasi tersembunyi di 

Kabupaten Banjar dan Tabalong masih dijumpai usaha 

penggergajian kayu.  

Satu contoh efek domino terjadi pada pemanenan hasil 

hutan yang target utamanya kayu. Orang tidak menyadari bahwa 

ketika memanen kayu, satu atau bahkan berpuluh-puluh rantai 

ekologi terputus. Dampak positif memang ada dan tidak dapat 

dibantah, tetapi dampak ini dinikmati sesaat dan tidak 

berkelanjutan. Yang menonjol justru dampak negatifnya. Dampak 
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ini berkesinambungan; generasi merasakan dampak negatif akibat 

ulah generasi terdahulu.  

Dampak pertama adalah penurunan tutupan hutan. Selama 

3 tahun (1997-2000) penurunan tutupan hutan di Sumatera 

mencapai 3,5 ribu ha/tahun, Kalimantan 1,2 ribu ha/tahun, Sulawesi 

692,09 ribu ha/tahun, Maluku 294,17 ribu ha/tahun, dan Papua 

156,68 ribu ha/tahun (Muhammad, 2006). 

Dampak berikutnya adalah musnahnya sumber daya hayati 

komponen hutan. Kerusakan hutan di Jawa dan Bali, dua pulau 

berpenduduk terpadat di Indonesia, telah memunahkan harimau 

jawa (Panthera tigris sondaica) sejak tahun 1972 dan harimau bali 

(P.t. balica) sejak tahun 1937. Harimau Indonesia yang masih 

dijumpai sekarang, yaitu harimau sumatera (P.t. sumatrae) yang 

hanya ada di Sumatera, juga cenderung punah. Harimau ini diburu 

untuk dipelihara, dibunuh untuk diambil kulitnya, atau bahkan 

dibunuh karena memangsa ternak, walaupun yang sebenarnya 

terjadi harimau kehilangan mangsa alami akibat pengalihfungsian 

habitatnya oleh manusia (Gambar 4.4). Kerusakan lingkungan yang 

selanjutnya mendangkalkan Sungai Mahakam, Danau Jempang, 

Danau Semayang, dan Danau Melintang, menurunkan populasi 

pesut (Orcella brevirostris) hingga 97% selama tiga dasawarsa, dari 

1.000 ekor pada tahun 1975 menjadi 30 ekor pada tahun 2006 

(Banjarmasin Post, 2006a). Di hutan primer wilayah hutan Ulu 

Segama, Sabah ditemukan 193 spesies burung, sedangkan di 

hutan bekas tebangan 176 spesies (Lambert, 1992). Di hutan tak-

ditebang Pulau Seram ditemukan 73 spesies burung, sedangkan di 

hutan tebangan hanya 57 spesies (Marsden, 1998). Delapan puluh 

spesies burung ditemukan di daerah berhutan dan 49 spesies di 

permukiman yang masuk dalam wilayah hutan PT Inhutani I 

Labanan, Kalimantan Timur (Soendjoto & Gunawan, 2003). Ketika 

spesies tumbuhan tertentu atau pepohonan besar dan tinggi 

musnah, dapat dipastikan bahwa anggrek tertentu yang hanya 

menginang di spesies tersebut, anggrek yang hanya bisa tumbuh di 
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cabang pada ketinggian 15 m, atau anggrek lain yang hanya bisa 

tumbuh di bawah pepohonan dengan kelembaban tinggi, tidak 

ditemukan lagi. Ketiadaan media tumbuh dan habitat mikro yang 

sesuai menjadi faktor penyebab musnahnya anggrek-anggrek 

tersebut. Anggrek epifit Bulbophyllum menginang di pohon 

Bischofia javanica dan Syzygium olianthum (Lungrayasa & 

Mudiana, 2000). Anggrek ini dipastikan sukar dijumpai, apabila 

kedua pohon inangnya ini tidak ada di hutan. 

 

 

  

Gambar 4.4. Harimau sumatera dan kijang, salah satu mangsa alaminya di hutan 
Sumatera (Foto: http://www.dephut.go.id) 

 

Kerugian ekonomi musnahnya sumber daya hutan sukar 

dan jarang dihitung. Sebagai gambaran, kita gunakan saja data 

kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan kabut asap yang 

merupakan dampak dari pembakaran hutan dan lahan secara 

sengaja pada kegiatan pembersihan lahan. Menurut Barber & 

Schweithelm (2000), pada kasus kebakaran hutan dan kabut asap 

tahun 1997/1998 luas hutan terbakar di Indonesia diperkirakan 9,7 

juta ha dan kabut asap menyebar hingga Singapura, Sabah, 

Serawak, Semenanjung Malaka, Brunei Darussalam, dan Thailand 

bagian selatan. Kerugian ekonomi yang diperhitungkan dari tujuh 

sektor (pertanian, kehutanan, kesehatan, transmigrasi dan 

perumahan, transportasi, pariwisata, biaya pemadaman kebakaran) 
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mencapai US$9,7 miliar. Angka ini tentu masih jauh di bawah yang 

sebenarnya, karena sebagian besar biaya yang timbul akibat 

kebakaran (misalnya, hancurnya sebagian hutan hujan tropis 

dataran rendah, punahnya sebagian besar orangutan, 

menyusutnya kehidupan dan kesehatan rakyat) tidak dapat 

diperkirakan. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

4.4. Pentingnya Sumber Daya Hayati bagi Kehidupan 

Sepanjang sejarah peradaban, kehidupan manusia tidak 

bisa dilepaskan dari kehadiran sumber daya hayati. Begitu 

besarnya kebergantungan manusia pada sumber daya ini, sampai-

sampai seorang ekolog berani mengatakan bahwa tumbuhan dan 

hewan dapat hidup tanpa manusia, sedangkan manusia tidak dapat 

hidup tanpa tumbuhan dan hewan. Mari kita buktikan! 

Manusia, baik yang bukan-vegetarian, semi vegetarian, 

maupun vegetarian sejati, pasti membutuhkan pangan (makanan) 

untuk kelangsungan hidupnya. Pangan diambil dari tumbuhan 

dan/atau hewan (Tabel 1), karena dari salah satu atau kedua 

kelompok sumber daya hayati ini manusia mendapatkan 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat dan 

lemak merupakan sumber tenaga. Protein merupakan unsur 

pembentuk sel atau pengganti sel-sel yang telah mati. Vitamin dan 

mineral merupakan pendukung utama dalam sistem metabolisme. 

Tidak lazim atau sangat kecil kemungkinan manusia memakan bijih 

besi atau mengisap batu kapur untuk memenuhi kebutuhan akan 

zat besi (Fe) atau kalsium (Ca).  

Manusia juga menggunakan sumber daya hayati untuk 

bahan sandang, walaupun perkembangan mode meningkatkan 

penggunaan bahan sintetis dan mengarahkan penggunaan bahan 

dari sumber daya hayati untuk pakaian tradisional saja. Beberapa 

bagian dan spesies tumbuhan atau hewan yang dimanfaatkan 
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sebagai bahan baku utama sandang atau pelengkapnya (aksesoris) 

antara lain adalah  

1) kulit batang (seperti yang dilakukan oleh sub-etnis Dayak),  

2) serat (serat nenas untuk pakaian orang Pilipina),  

3) serabut bunga (kapas),  

4) kulit hewan (sapi, kerbau, ular, buaya), 

5) cangkang (terutama yang mempunyai lapisan nakre atau 

lapisan putih mengkilap) dari keong lola (Trochus niloticus) dan 

keong mata bulan (Turbo marmoratus),  

6) kepompong (ulat sutera). 

Dalam beberapa hal, sandang dengan bahan baku sumber daya 

hayati masih dianggap lebih unggul daripada sandang dengan 

bahan sintetis. Sandang dengan bahan sumber daya hayati lebih 

nyaman dan sejuk dipakai, apalagi di daerah tropis seperti 

Indonesia.  

Dari sumber daya hayati manusia mendapatkan papan 

(bangunan/rumah). Masyarakat masih mengandalkan kayu untuk 

sebagian kecil atau bahkan sebagian besar bangunan rumah. 

Beberapa tumbuhan yang dikenal sebagai bahan bangunan adalah 

1) ulin: tiang jembatan, tiang rumah, papan, kusen pintu/jendela, 

2) galam: fondasi jalan atau bangunan di daerah rawa, tiang 

penyangga dak (pengecoran bangunan beton), 

3) nibung: tiang rumah di tepi laut, 

4) meranti, keruing: tiang bangunan rumah, papan, bahan baku 

untuk kayu lapis, 

5) kelapa: tiang, kusen, 

6) jati: kusen pintu/jendela, daun pintu. 

 Komponen dari hewan biasanya merupakan pelengkap; 

misalnya untuk aksesoris/hiasan atau untuk upacara ritual. Tanduk 

kerbau biasanya dipajang pada bagian atas depan rumah adat 

(Toraja, Minangkabau). Kepala kerbau ditanam di tanah pada 

upacara peletakan batu pertama sebelum pembangunan rumah 

dimulai. Kepala dan tanduk menjangan dijadikan hiasan di kamar 
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tamu. Tanduk dengan rangga berjumlah ganjil atau tanduk yang 

pangkalnya dilingkari cincin bergerigi dianggap sebagai penangkal 

kejahatan.  

 Dalam tradisi masyarakat, bagian-bagian tumbuhan 

dimanfaatkan untuk meningkatkan stamina tubuh serta mencegah 

atau mengobati berbagai macam penyakit (Wijayakusuma et al., 

1992, 1993, 1994, 1996). Gulungan daun sirih diselipkan di lubang 

hidung untuk menahan mimisan. Godogan daun jambu klutuk 

diminum untuk mengobati diare. Seduhan jahe berguna untuk 

menurunkan tekanan darah dan sekaligus meningkatkan sirkulasi 

darah. Daun-muda asam Tamarindus indica (orang Jawa 

menyebutnya sinom) yang diramu dengan kunyit, garam, dan gula 

jawa dipergunakan untuk menyegarkan tubuh.  

 Dapat dikatakan hampir semua spesies tumbuhan adalah 

bahan baku obat. Tumbuhan memang dikenal sebagai penghasil 

senyawa-senyawa alami yang sukar dibuat atau ditiru. Masyarakat 

di Amazona mengidentifikasi 1.300 spesies tumbuhan untuk obat, 

di Asia Tenggara 6.500 spesies, di India 2.500 spesies, di Cina 

5.000 spesies (Alikodra, 1996). Diperkirakan lebih dari 35.000 

spesies biota laut berpotensi sebagai bahan obat, tetapi yang 

dimanfaatkan baru 5.000 spesies (Dahuri, 2003). 

 Penelitian ilmiah terhadap tumbuhan bahan baku obat terus 

dikembangkan, baik oleh perguruan tinggi maupun industri. 

Penelitian rumput laut jenis Sozohana sebagai bahan obat 

dilakukan oleh para kimiawan Universitas Saga, Jepang (Yulindo, 

2003). Rumput laut ini mengandung empat komponen aktif yang 

dapat membunuh MRSA (Methicilline Resistant Staphylococcus 

Aureus). MRSA adalah bakteri patogen paling berbahaya yang 

menurunkan sistem ketahanan tubuh pada manusia (mirip penyakit 

HIV/AIDS). Karena MRSA sudah resisten terhadap segala macam 

antibiotik, rumput laut itu menjadi alternatif penghasil-antibiotik. 

Berbagai jenis tumbuhan (seperti pegagan, sambiroto, kumis 

kucing) atau empon-empon (temulawak, temuireng, jahe, kencur, 
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kunyit) terus diteliti dan diandalkan oleh industri jamu menyusul 

upaya standarisasi yang mengarah pada prosedur pembuatan, 

mutu, dan pengujian (toksisitas, farmakodinamik, klinik) jamu. 

 Tumbuhan dan hewan merupakan komoditas perdagangan 

untuk meningkatkan devisa negara atau pendapatan masyarakat. 

Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan antara lain getah (seperti 

pada karet, jelutung), daun (pisang, teh, tembakau), akar (sereh), 

batang (meranti, keruing, jati), kulit batang (kayu manis), dan 

buah/biji (pala, kopi, pinang, kakao), sedangkan bagian hewan 

antara lain karapas (kura-kura, penyu), kulit (sapi, kerbau, rusa), 

gading (gajah), tanduk (rusa), darah (ular kobra), dan seluruh tubuh 

(serangga). Bebuahan segar (seperti manggis) diekspor ke China, 

Taiwan, Jepang, Hongkong, dan negara Timur Tengah (Kompas, 

2007b). Omzet penjualan jamu nasional yang berupa bubuk atau 

kapsul mencapai Rp3-4 triliun/tahun dan untuk ekspor dalam empat 

tahun mendatang didorong hingga mencapai Rp8 triliun/tahun 

(Kompas, 2007c). Karapas penyu dengan harga Rp300.000/buah 

dijadikan bahan kerajinan untuk gagang kacamata dan perhiasan 

(Kompas, 2007d).  

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Tumbuhan dan hewan dipergunakan untuk menyalurkan 

kegemaran, kesenangan, serta tujuan-tujuan tertentu (mengobati 

stres, meningkatkan rasa sayang, memudahkan pelaksanaan 

pekerjaan). Tumbuhan berbunga dipelihara untuk dinikmati bentuk 

dan warna-warni bunganya (Gambar 4.5). Burung dipelihara untuk 

dinikmati kemerduan suara atau keindahan bulunya. Kucing 

disenangi karena tingkah laku dan paras mukanya yang lucu. 

Anjing dimanfaatkan untuk berburu atau sebagai penjaga. Kuda 

atau keledai dipergunakan sebagai alat angkut di daerah 

pegunungan. Unta adalah sarana angkut di padang pasir. Kerbau 

membantu petani dalam pengolahan sawah di Jawa dan penyarad 
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kayu (secara tradisional) di hutan Kalimantan. Sapi berguna untuk 

membajak sawah, menarik gerobak atau pedati, dan 

menggerakkan batu penggiling tebu. Gajah dimanfaatkan dalam 

usaha perkayuan di Thailand.  

 

  

  
 
Gambar 4.5. Empat spesies bunga yang bentuk dan warnanya nyaman dipandang 

 

Peranan sumber daya hayati dalam siklus oksigen dan 

karbon tidak bisa dibantah. Proses fotosintesis terjadi karena 

adanya tumbuhan. Tumbuhan mengambil unsur karbon (CO2) dari 

udara bebas. Klorofilnya menyerap energi matahari yang kemudian 

menggunakannya untuk mengubah CO2 dan air menjadi 

karbohidrat dan O2. Oksigen inilah yang dipergunakan oleh hewan 

dan manusia untuk respirasi. Formulanya: 
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6CO2 + 6H2O     C6H12O6 + 6O2 

Tanpa kehadiran fungi dan bakteri, tumbuhan dan hewan 

mati tidak bisa dihancurkan atau terdekomposisi. Dengan kalimat 

lain, jasad renik membantu penghancuran limbah organik atau 

berperan sebagai zero waste actor.  

Beberapa spesies hewan terbukti berperan dalam 

penyerbukan (polinasi), penyebaran biji, pengendalian hama dan 

penyakit, serta siklus hara. Serangga sangat dibutuhkan dalam 

penyerbukan tumbuhan berbunga (Gambar 4.6). Bahkan, secara 

alami ada hubungan sangat erat, spesifik, dan tidak tergantikan 

antara serangga tertentu dengan tumbuhan tertentu (Tabel 4.2). 

Dalam kaitan ini, terdapat istilah 

1) polifilik (polinasi tumbuhan dengan agen penyerbuk banyak 

spesies serangga berbeda); 

2) oligofilik (polinasi tumbuhan dengan agen penyerbuk beberapa 

spesies serangga berbeda); 

3) monofilik (polinasi dengan agen penyerbuk dari satu spesies 

serangga saja atau beberapa spesies serangga berkerabat 

dekat);  

4) politropik (serangga agen penyerbuk yang menyerbukkan 

banyak spesies tumbuhan); 

5) oligotropik (serangga agen penyerbuk yang menyerbukkan 

beberapa spesies tumbuhan tertentu); 

6) monotropik (serangga agen penyerbuk yang menyerbukkan 

satu spesies tumbuhan saja atau beberapa spesies tumbuhan 

berkerabat dekat). 

Beberapa spesies serangga lain sering dianggap sebagai hama 

dan merugikan, padahal anggapan ini sebetulnya hanya 

berdasarkan pada orientasi manusia yang memandang segala 

sesuatu berdasarkan pada perhitungan ekonomi. 
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Gambar 4.6. 

Ngengat mengisap sari bunga 
sejenis Hibiscus dan berperan 
dalam penyerbukan 

 

 

Tabel 4.2. Beberapa spesies kupu dan tumbuhan inangnya 

 

No. Serangga (Kupu-kupu) Tumbuhan inang 

1 Amathusia phidippus Graminea 
2 Appia nero Capparis microcantha 
3 Atrophaneura aristolochiae Aristolochia tagala 
4 Catopsilia Pomona Cassia siamea, C. fistula 
5 Cethosia hypsea Passifloraceae 
6 Chilasa clytea Kayu manis (Cinnamomum) 
7 Cupha erymanthis Flaucartia rulina 
8 Danaus crysippus Calatropis 
9 Delias hyparete Benalu (Loranthus) 
10 Doleschalia bisaltide Nangka (Arthocarpus) 
11 Euploea mulciber Ficus, Nerium 
12 Eurema hecabe Cassia, Caesalpinia, Pithecellobium 
13 Graphium antiphates, G. doson, G. sarpedon Sirsak (Annona muricata), Annonaceae 
14 Hebomoia glaucippe Crataeva religiosa 
15 Idea josoni Tumbuhan mangrove 
16 Melanitis leda Graminea 
17 Neptis hylas Melastoma 
18 Papilio demoleus, P. memnon, P. polytes Jeruk (Citrus) 
19 Parathyma provara Uncaria gambir 
20 Polyura athanos Albizzia, Adenanthera 
21 Precis almona Akar rerumputan 
22 Troides Helena Aristolochia tagala 
23 Vindula arsinu Adenia 
24 Ypthinia pandocus Bamboosa 

Sumber: Amir & Noerdjito, 1990b 

 

Bukan hanya serangga, burung juga berperan dalam 

ekologi. Burung nektarivora yang memiliki paruh panjang 

meruncing (misalnya burung sesap madu dan pijantung dari famili 
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Nectariniidae) tidak hanya mengisap madu. Selama mengisap 

madu, mereka melakukan gerakan tubuh yang secara tidak 

langsung berperan dalam penyerbukan. Burung pemakan-buah 

(frugivora) seperti Pycnonotidae yang memakan buah berukuran 

kecil dan Bucerotidae yang memakan buah berukuran besar, 

berperan dalam penyebaran biji tumbuhan. Burung pemakan 

serangga (insektivora) berperan mengendalikan serangan hama 

dan penyakit. 

Mamalia berperan sebagai penyebar biji. Kalong besar 

(seperti Pteropus sp.) berperan sebagai penyebar biji durian, petai, 

dan kapuk. Orang utan (Pongo pygmaeus) juga berperan menjaga 

keseimbangan hutan. 

Dalam kaitan dengan kesehatan manusia, beberapa hewan 

dipergunakan sebagai bahan uji ilmiah. Primata adalah hewan yang 

morfologi, fisiologi atau karakter-karakter gennya mirip dengan 

yang dimiliki manusia. Di dalam sistem taxonomi, manusia memang 

dimasukkan ke dalam ordo primata (famili Hominidae, spesies 

Homo sapiens) (Forbes et al. 1985; Napier & Napier 1986; Swindler 

1998); primata terdiri atas primata manusia dan primata bukan-

manusia. Kemiripan tersebut mendasari penggunaan beberapa 

spesies primata bukan-manusia sebagai hewan percobaan atau 

obyek penelitian psikologi dan biomedis untuk kepentingan 

manusia. Penelitian psikologi antara lain berkaitan dengan 

pembelajaran, peniruan perilaku, penggunaan alat, pemecahan 

masalah, interaksi sosial, sistem komunikasi, dan tingkat 

kecerdasan, sedangkan penelitian biomedis berkaitan dengan 

penularan, perkembangan, dan pengobatan penyakit, seperti TBC, 

HIV (human immunodeficiency virus), AIDS, dan diabetes mellitus. 

Pada awal tahun 2002, tim peneliti dari Research Institute 

for Development (IRD) di Montpellier menemukan virus baru simian 

immunodeficiency virus (SIV) yang dinamai VISgsn (Media 

Indonesia, 2002). Virus ini mirip dengan VIScpz dan HIV-1, 

penyebab penyakit AIDS pada manusia. Virus VISgsn diidentifikasi 
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terdapat pada Ceropithecus nictitans, spesies kera dari Kamerun. 

VIScpz ditemukan pada simpanse dan HIV-1 diyakini berasal dari 

monyet kecil berhidung putih. Temuan ini menambah koleksi 

tentang keterkaitan antara virus, primata dan manusia. Enam jenis 

SIV memang telah diidentifikasi terdapat pada 30 spesies dan 

subspesies kera dari Afrika. Berlainan dengan manusia, kera 

dianggap sebagai pembawa alami virus dan virus pada kera tidak 

berkembang menjadi AIDS. Penularan virus dari kera ke manusia 

terjadi ketika kera dijadikan santapan oleh manusia.  

Pada tahun 2003 peran tumbuhan semakin besar, setelah 

cadangan bahan bakar fosil (bahan bakar minyak) menipis dan 

harganya merangkak naik. Tumbuhan menjadi alternatif dan 

dikembangkan sebagai bahan bakar nabati. Tiga jenis bahan bakar 

yang dapat dikembangkan adalah biodiesel (pencampur atau 

pengganti solar), bioethanol (pencampur atau pengganti bensin), 

dan biooil (pencampur atau pengganti minyak tanah).  

Tumbuhan biodiesel yang sudah dikembangkan adalah 

jarak pagar (Jatropha), kelapa sawit, dan kelapa (Cocos nucifera), 

sedangkan tumbuhan bioethanol adalah tebu dan singkong. Jarak 

pagar sudah dijadikan bahan bakar pesawat tempur pada jaman 

penjajahan Jepang. Orang tidak memerhatikan tumbuhan ini lagi 

setelah bahan bakar fosil menjadi primadona dan dikembangkan di 

Indonesia. Dari satu ha kebun kelapa sawit dapat dihasilkan 5.000 

kg minyak mentah atau hampir 6.000 liter minyak mentah yang bisa 

digunakan dalam produksi biodiesel (Butler, 2007a). Kelapa dapat 

dijadikan bahan bakar nabati terutama di daerah yang potensi 

kelapanya besar; seperti Sulawesi Utara. Tebu sudah dijadikan 

bahan bioethanol di Kuba.  

Sumber daya hayati berfungsi sebagai bioindikator. 

Bioindikator adalah penggunaan segala bentuk perubahan fisiologi, 

kimiawi, atau perilaku yang terjadi pada tubuh organisme untuk 

menunjukkan atau mencirikan adanya perubahan lingkungan. 

Secara alami spesies akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
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untuk memertahankan kelangsungan hidupnya. Reaksi yang 

ditunjukkannya antara lain berupa perubahan organ, sifat atau 

perilaku. Perubahan akan normal, apabila lingkungan sekitarnya 

dalam kondisi normal dan bisa diterima oleh organ-organnya. 

Sebaliknya, perubahan pada spesies tidak normal atau bahkan 

menuju ke kematian, apabila perubahan lingkungan melebihi 

kemampuan atau daya-terima spesies. Secara umum spesies 

memiliki ketahanan yang terbatas terhadap suasana lingkungan, 

tetapi spesies tertentu bisa jadi memiliki toleransi ketahanan yang 

lebih besar daripada spesies lainnya. Ular peka terhadap 

perubahan suhu hingga 0,02oC. Gajah peka terhadap perubahan 

getaran. Anjing peka terhadap perubahan bau. Kelelawar peka 

terhadap perubahan suara. 

Lumut (Lobaria pulmonaria) yang kehadirannya bergantung 

pada pohon dipergunakan sebagai bio-indikator hutan-hutan 

konservasi di Swedia (Nilsson et al., 1995). Pada tegakan hutan 

yang ada lumut ini terdapat 9 (median) spesies lumut lainnya yang 

terdaftar di dalam buku merah (IUCN), sedangkan pada tegakan 

yang tidak dijumpai lumut ini hanya terdapat satu spesies lumut 

yang masuk buku merah. 

Galam (Melaleuca cajuputi) dapat dipergunakan untuk 

menunjukkan bahwa lahan yang ditumbuhinya mengandung tanah 

sulfat masam (Giesen, 1990).  Meskipun demikian, tidak berarti 

bahwa apabila tumbuhan ini tidak hadir di suatu area, tanah 

lahannya tidak masam. 

Mesofauna tanah merupakan bioindikator kondisi tanah 

(Takeda, 1981; Suwondo et al., 1996). Kelompok mesofauna itu 

mencakup berbagai spesies hewan tanah berukuran 0,2-2 mm. Di 

antaranya adalah mikroarthropoda yang berupa tungau (acari) dan 

ekor pegas (colembola) (Wallwork, 1970). Mesofauna tidak hanya 

berperan secara langsung sebagai dekomposer yang mampu 

mengubah bahan organik menjadi kimia organik yang dapat diserap 

oleh tetumbuhan, tetapi juga berperan secara tak-langsung 
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menjaga kesuburan tanah atau menjaga kenormalan sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah. 

Kupu-kupu merupakan hewan yang sangat bergantung 

pada satu atau beberapa jenis tumbuhan (Amir & Noerdjito, 1990a).  

Karena sangat dipengaruhi oleh keberadaan tumbuhan tersebut, 

kupu-kupu merupakan hewan yang paling peka terhadap 

kerusakan habitat. 

Beberapa peneliti (seperti Hardy et al., 1987; Peakall & 

Boyd, 1987; Rutschke, 1987) menyimpulkan bahwa burung dapat 

dipergunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan dan untuk 

mencerminkan stabilitas habitat. Ketebalan cangkang telur burung 

air dikembangkan untuk meneliti peracunan lingkungan (Fox & 

Weseloh, 1987; Hardy et. al., 1987); cangkang telur yang tipis 

mencerminkan bahwa habitat burung telah tercemar. Burung-

burung raptor (seperti bangsa elang dan bangsa burung hantu) 

dipertimbangkan sebagai bioindikator stabilitas habitat, karena 

burung-burung raptor menduduki puncak piramida makanan, yang 

sebenarnya berperan mengendalikan keseimbangan ekosistem. 

Tumbuhan dan hewan dikenal sebagai sumber plasma 

nutfah. Dengan plasma nutfah manusia dapat memilih sumber daya 

hayati sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Manusia tidak 

hanya ingin (misalnya saja) durian yang berasa manis, tetapi juga 

durian yang berdaging-buah tebal, berukuran besar, berbentuk 

bulat, dan awet disimpan. Dalam kondisi demikian, beragam durian 

yang memiliki sifat-sifat genetik itu dikawinsilangkan, sehingga 

durian yang diinginkan terwujud.  

Satu hal lagi yang jarang sekali disebut adalah manfaat 

sumber daya hayati sebagai bukti ke-Mahabesaran Allah. Setiap 

jenis (spesies) sumber daya hayati diciptakan langsung, tanpa 

perantara dan tanpa perubahan berangsur-angsur spesies 

pendahulunya. Penciptaan ini sebenarnya menunjukkan 

ketidakbenaran teori generatio spontanea dan teori evolusi Darwin. 
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Teori pertama yang dibangun pada jaman Yunani Kuno 

menyebutkan bahwa jasad renik, tumbuhan, hewan, dan bahkan 

manusia bermula secara kebetulan dari materi yang berkumpul. 

Teori kedua berusaha menunjukkan bahwa satu jenis makhluk 

hidup terbentuk karena perubahan sedikit demi sedikit makhluk 

hidup lain dalam jangka waktu lama.  

Penelitian ilmiah telah membuktikan keciptaan oleh Allah. 

Para peneliti pernah mencoba membuktikan bahwa makhluk hidup 

terjadi secara kebetulan dari kumpulan benda mati. Mereka pun 

mencampur beberapa materi dan membangkitkan campuran ini 

dengan cahaya kilat. Ternyata tak satu pun makhluk hidup yang 

terbentuk. Ketika teori evolusi diagung-agungkan oleh para 

pengikutnya, ternyata Gregor Mendel, seorang pendeta, justru 

menemukan pewarisan sifat dari pengawinan sejenis kacang, Louis 

Pasteur menemukan teknik pensterilan benda, dan para antropolog 

tidak pernah menemukan fosil yang menunjukkan adanya 

perubahan sedikit demi sedikit pada makhluk hidup (missing link). 

 

4.5. Konservasi Kawasan 

Kerusakan sumber daya alam yang pada akhirnya 

memusnahkan spesies-spesies yang telah dikenal atau bahkan 

yang belum dikenal sama sekali serta peran sumber daya hayati 

yang tidak tergantikan oleh apa pun dan tidak dapat dipisahkan 

sedikit pun dari kehidupan manusia pada sisi lain, menyadarkan 

kita —betapa pentingnya sumber daya hayati bagi keberlanjutan 

pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat— serta memotivasi kita untuk segera mengonservasi 

sumber daya alam. Konservasi sumber daya hayati dapat dijadikan 

kekuatan tawar, apalagi ketika sumber daya hayati ini tidak 

dipunyai atau tidak ada di negara lain. Bukan sebaliknya, kita 

memberi kesempatan kepada negara lain merusak sumber daya 

alam kita dan tanpa sadar membangun kebergantungan pada 

negara itu. Pernyataan ini tidak mengada-ada. Kecenderungan saat 
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ini menunjukkan bahwa kita menawari negara lain agar 

menanamkan modalnya untuk menghomogenkan 

(memonokulturkan) hutan kita, pada saat negara lain ini justru 

menyadari kekeliruannya dan mulai membangun hutannya lebih 

heterogen.  

Ketika sumber daya hayati wajib dikonservasi, pertanyaan 

yang kemudian harus dijawab adalah model apa atau manakah 

yang harus diterapkan. Jawaban atas pertanyaan ini penting, agar 

arah konservasi jelas, tindakan cepat, dan sasarannya pun tepat. 

Model pertama yang dikembangkan adalah konservasi 

kawasan. Konservasi ini mengarah pada pelestarian ekosistem 

melalui penetapan dan pengelolaan wilayah (kawasan). Pelestarian 

ekosistem berdampak langsung dan tak-langsung pada kelestarian 

spesies. Logikanya, semakin luas wilayah ditetapkan sebagai 

kawasan konservasi, maka semakin lengkap ekosistem yang 

dipertahankan keberadaannya serta semakin banyak spesies dan 

aneka ragam genetik yang terjamin kelangsungan hidupnya.  

Konservasi kawasan sudah diterapkan di Kalimantan 

Selatan melalui kawasan lindung (Tabel 4.3) dan —seperti 

umumnya di Indonesia— dipayungi peraturan perundang-

undangan. Beberapa di antaranya adalah UU No. 5/1990 tentang 

Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 

24/1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 41/1999 tentang 

Kehutanan, dan Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung.  

Payung hukum mengikat masyarakat untuk bertanggung 

jawab atas keutuhan kawasan lindung dan menjamin kelestarian 

tiga level biodiversitas (ekosistem, spesies, genetik), apalagi 

Indonesia memiliki keuntungan geografis yang menyebabkan kaya 

akan ekosistem. Negara ini memiliki setidaknya 47 tipe ekosistem 

alam (Widada et al., 2003). Empat puluh dua dari 47 tipe ekosistem 

tersebut merupakan ekosistem daratan atau terestrial dan 5 tipe 
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ekosistem lautan atau bahari (Alikodra, 1996). Tipe ekosistem itu 

mencakup mulai dari laut dalam, padang lamun, terumbu karang, 

mangrof, rawa, danau, hutan, hingga salju. Luas terumbu karang 

Indonesia adalah 15% dari luas terumbu karang dunia dan luas 

hutan mangrof 30% dari luas mangrove dunia. Di Provinsi Papua 

(Pegunungan Jayawijaya) terdapat ekosistem salju. Ekosistem salju 

di daerah beriklim tropis termasuk unik.  

 

Tabel 4.3. Kawasan lindung di Kalimantan Selatan 

 

No. Kawasan 
Luas 
(ha) 

Penetapan Lokasi 

A Kawasan lindung (di antaranya)   
 1 HL Gunung Sebatung - - Kab. Kotabaru 

B Kawasan suaka alam   
 1 CA Pulau Kaget 63,60 SK Menhutbun No. 772/Kpts-II/1999 Kab. Barito Kuala 
 2 CA Gunung Kentawan 257,90 SK Menhutbun No. 336/Kpts-II/1999 Kab. Hulu Sungai 

Selatan 
 3 CA Teluk Kelumpang, Selat 

Laut, Selat Sebuku 
66.650 SK Mentan No. 827/Kpts/Um/9/1981 Kab. Kotabaru 

 4 SM Pelaihari Tanah Laut 6.000 SK Menhut No. 695/Kpts-II/1991 Kab. Tanah Laut 

C Kawasan pelestarian alam   

 1 Tahura Sultan Adam 112.000 SK Presiden No. 52/1989 Kab. Banjar, Tanah Laut 
 2 TWA Pelaihari Tanah Laut 1.500 SK Menhut No. 695/Kpts-II/1991 Kab. Tanah Laut 
 3 TWA Pulau Kembang 60 SK Mentan No. 780/Kpts/Um/12/1976 Kab. Barito Kuala 
 4 TWA Pulau Bakut 18,70 SK Menhut No. 140/Kpts-II/2003 Kab. Barito Kuala 

Catatan: 
1. HL = Hutan Lindung; CA = Cagar Alam; SM = Suaka Margasatwa; Tahura = Taman Hutan Raya; TWA = 

Taman Wisata Alam; SK = Surat Keputusan (terbaru); Kab = Kabupaten. 
2. Taman Nasional (TN) tidak ada di Kalimantan Selatan. Provinsi terkecil ini merupakan satu-satunya provinsi di 

Pulau Kalimantan yang tidak memiliki taman nasional. Di Kalimantan Barat terdapat TN Gunung Palung, TN 
Bukit Raya Bukit Baka, TN Danau Sentarum, dan TN Betung Karihun. TN Danau Sentarum ditetapkan sebagai 
tapak Ramsar. Di Kalimantan Timur terdapat TN Kutai dan TN Kayan Mentarang, Di Kalimantan Tengah 
terdapat TN Tanjung Puting dan TN Sebangau. TN Tanjung Puting ditetapkan sebagai cagar biosfir. 

 

 

Sayangnya, berbagai upaya tetap saja dilakukan oleh 

perorangan atau kelompok yang tidak menginginkan peraturan 

perundang-undangan dilaksanakan dengan konsekuen. Upaya itu 

tampaknya direstui oleh pemerintah. Contoh kontroversial adalah 

pemandulan pasal 38 UU No. 41/1999 yang menyebutkan 

pelarangan penambangan terbuka di hutan lindung. Melalui UU No. 

19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-undang No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan 

Nomor 41 Tahun 1999, pemerintah mengijinkan 13 perusahaan 

tambang melakukan penambangan terbuka di hutan lindung.  

UU No. 19/2004 ini memang kemudian dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005. Namun, pembatalan yang 

tetap membolehkan 7 perusahaan (Tabel 4.4) menambang secara 

terbuka dan melarang 6 perusahaan lainnya beroperasi, memberi 

kesan kepada masyarakat bahwa pemerintah atau bangsa 

Indonesia tidak konsekuen dan tidak konsisten melaksanakan 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 

diubah demi kepentingan ekonomi sesaat serta mengorbankan 

kepentingan jangka panjang. Peraturan perundang-undangan tidak 

lagi memberi batasan ketat antara segala bentuk kegiatan yang 

boleh dilakukan dan yang dilarang sama sekali pada suatu 

kawasan.  

 
 
Tabel 4.4. Perusahaan yang tetap diijinkan menambang secara terbuka di 

kawasan lindung 

  

No. Nama perusahaan Asal Bahan galian Lokasi tambang 

1 Freeport Indonesia Amerika Serikat Emas, tembaga Papua 
2 Karimun Granit Indonesia Granit Kepulauan Riau 
3 Inco Kanada-Jepang Nikel Sulawesi 
4 Indominco Mandiri Jerman Batubara Kalimantan 
5 Aneka Tambang Indonesia Nikel  Halmahera 
6 Natarang Mining Inggris Emas Sumatera 
7 Nusa Halmahera Minerals Australia Emas Halmahera 

Sumber: TAPHL (2005) 

 

Adanya kendala, hambatan, dan ancaman yang dihadapi 

dalam konservasi kawasan memacu kita untuk memfokuskan 

konservasi kawasan tidak hanya pada kawasan lindung semata, 

tetapi juga pada kawasan budidaya. Masalahnya, di kawasan 

budidaya masih bisa ditemukan tumbuhan atau hewan lindungan. 

Soendjoto et al. (2003) melaporkan 18 lokasi bekantan di kawasan 

budidaya yang didominasi hutan karet di Kabupaten Tabalong. Di 
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kebun karet Desa Simpung Layung, Kabupaten Tabalong pada 

peralihan antara musim penghujan dan musim kemarau sering 

dijumpai bunga bangkai (marga Amorphophalus) yang biasa 

disebut kelambu hantu oleh masyarakat setempat. 

Di kawasan budidaya pula tumbuhan asli atau langka dapat 

dibudidayakan, sehingga kawasan itu dapat dijadikan cermin 

simbiose manusia dengan tumbuhan asli atau langka. Pencurian 

anggrek di Cagar Alam Gunung Kentawan (Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan) yang akhir-akhir marak terjadi, dapat dicegah dan 

ditanggulangi melalui pemberdayaan masyarakat Dayak Meratus. 

Masyarakat diajak membudidayakan anggrek di kawasan yang 

dikelolanya, tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan dan 

pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran 

dan partisipasi masyarakat mengamankan berbagai jenis anggrek 

yang menjadi sumber plasma nutfah di cagar alam dan sumber 

matapencaharian. Kita tidak ingin kehilangan lagi anggrek 

Indonesia yang sekarang jumlahnya tersisa 4.000-an saja dari 

sekitar 5.000 yang telah teridentifikasi (Banjarmasin Post, 2007).  

 

Hadirin yang saya hormati 

 

4.6. Konservasi Spesies 

Model berikutnya adalah konservasi spesies. Konservasi ini 

mengarah pada pelestarian spesies hayati —pada gilirannya juga 

melestarikan keanekaragaman genetiknya— melalui penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengedepankan sifat 

generatif dan vegetatif. Konservasi spesies dan konservasi 

kawasan saling melengkapi. 

Dalam konservasi spesies, hal pertama yang harus 

dipahami adalah karakteristik spesies. Setiap spesies hayati 

memiliki ciri khusus, unik, dan berbeda satu dengan lain. 

Karakteristik merupakan wujud perbedaan rangkaian genetik dan 

dapat dilihat dengan mudah pada morfologi. Paruh ayam berbeda 
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dengan paruh itik. Perbedaan ini menunjukkan ayam memeroleh 

makanan dengan mematuk, sedangkan itik dengan menyosor. 

Bangau memiliki kaki panjang yang sesuai dengan habitatnya di 

lahan basah, sedangkan kutilang memiliki kaki pendek yang dapat 

dipergunakan dengan lincah untuk hinggap dari ranting ke ranting 

lainnya. Kantung semar (Nepenthes) memiliki cairan kimia untuk 

memerangkap serangga, sedangkan anggrek memiliki kelopak 

serupa-serangga yang dapat memancing serangga sebenarnya 

untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan (Gambar 4.7). 

Pendek kata, dari karakter dapat dikenali habitat apa yang 

diperlukan oleh sumber daya hayati, bagaimana memerlakukannya, 

dan apakah sumber daya itu bisa dimakan, mengandung racun, 

atau berbahaya.  

 

 

  

Gambar 4.7. Kantung semar memiliki cairan kimia dan anggrek memiliki kelopak 
serupa-serangga (Foto: http://www.dephut.go.id) 

 

Hal berikutnya yang perlu dipahami adalah peran dan fungsi 

spesies pada lingkungan. Pemahaman akan hal ini mendasari 

prinsip keseimbangan dan etika moral dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin kelestarian 

sumber daya hayati. Walaupun spesies tertentu dikenal sebagai 

penyebab penyakit dan menularkannya melalui hewan lain 

(zoonosis), spesies ini tetap berperan penting dalam keseimbangan 
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lingkungan. Antrax (Bacillus anthraxis), penyebab penyakit 

mematikan pada manusia dan ditularkan melalui hewan ternak 

(sapi, kambing, domba), merupakan pengendali populasi hewan liar 

(rusa di NTB, biawak dan macan tutul di Karawang).  

Pemahaman itu juga mendasari prinsip konservasi spesies 

yang utuh dan menyeluruh. Konservasi spesies tidaklah seperti 

yang selama ini dikenal atau dilakukan sebagian besar masyarakat, 

yaitu memelihara individu tunggal spesies hewan tertentu di 

kandang atau tumbuhan tertentu di taman. Konservasi spesies 

harus mencakup perbanyakan dan pengembangbiakan yang 

melibatkan dua atau lebih individu pada level spesies dan 

dirancang hingga level genetik (yang diwakili oleh subspesies atau 

varitas). Dengan demikian, untuk mengonservasi cucakrawa 

(Pycnonotus zeylanicus), masyarakat harus memelihara sedikitnya 

dua ekor (jantan dan betina) agar cucakrawa itu bisa berkembang 

biak; tidak hanya seekor saja dalam kandang yang kemudian tidak 

bisa berkembang biak dan hanya bisa dinikmati suaranya. Untuk 

mengonservasi rambutan, yang ditanam/dipelihara bukan sekedar 

rambutan biasa, melainkan juga berbagai varitasnya berupa 

rambutan garuda, rambutan sitimbul, atau rambutan sibatuk. Dalam 

pengonservasian ayam, yang dipelihara bukan sekedar ayam 

kampung yang sudah umum, melainkan ayam pelung (yang 

kokokannya panjang), ayam tawa (yang kokokannya menyerupai 

tawa orang), atau ayam cemani (yang semua bulunya berwarna 

hitam).   

Disadari atau tidak, konservasi spesies yang mencakup 

hingga ke level genetik menghadapi banyak kendala atau 

hambatan. Salah satu kendalanya adalah lokasi (tapak), sedangkan 

hambatannya adalah pencurian dan penjarahan.  

Setiap subspesies/varitas memiliki kebutuhan akan tapak 

yang berbeda. Dengan kalimat lain, tidak semua subspesies/varitas 

bisa dijumpai atau berada pada lokasi sama. Alaman seringkali 

menunjukkan bahwa individu atau turunan suatu subspesies/varitas 
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(lokal) yang ditemukan hidup alami pada lokasi tertentu akan 

mengalami perubahan signifikan, ketika dipindahkan ke lokasi lain. 

Kejadian ini meningkatkan kehati-hatian kita untuk memerlakukan 

subspesies/varitas. Kelangsungan hidup subspesies/varitas di 

lokasi alaminya atau asalnya harus diprioritaskan. 

Dalam kaitan dengan pencurian dan penjarahan, 

kewaspadaan harus ditingkatkan ketika orang atau lembaga asing 

(dari negara maju) berkeinginan atau berusaha untuk 

mengeksplorasi sumber daya hayati Indonesia. Konvensi PBB 

tentang Keragaman Hayati yang kemudian diratifikasi dengan UU 

No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, memang menyebutkan 

bahwa negara asal sumber daya hayati diberi ganti rugi. Kenyataan 

menunjukkan bahwa banyak perusahaan bioteknologi di berbagai 

negara maju memilih penjarahan keragaman hayati daripada 

berunding resmi dengan negara asal sumber daya hayati.  

Prof. Eddy Damian, guru besar bidang kajian HKI (Hak 

Kekayaan Intelektual) di Universitas Pajajaran berpendapat bahwa 

Indonesia belum melakukan tindakan apa pun (tidak membuat 

peraturan pelaksanaan terkait UU No. 19/2002) agar kekayaannya 

tidak diklaim oleh negara lain, padahal Amerika Serikat sudah 

menggunakan beberapa tumbuhan hutan Indonesia untuk produksi 

obat-obatan modern, Jepang mematenkan tempe atau umbi 

cilembu dan menggunakan merek kopi toraja, serta Vietnam 

menggunakan merek kopi mandailing (Kompas, 2007e). Ini tentu 

belum termasuk pematenan batik oleh Malaysia, pematenan fraksi 

kimia dari kunyit untuk bahan obat oleh Jepang, dan kemungkinan 

pematenan-pematenan lainnya oleh negara/bangsa lain terhadap 

bahan obat dari berbagai spesies tumbuhan yang sebenarnya 

sudah dikenal secara tradisional oleh masyarakat lokal Indonesia 

(seperti pasak bumi, akar kuning, seluang belom). Kita seharusnya 

belajar dari Pemerintah Malaysia yang —dalam catatan 

Banjarmasin Post (2006b)— menginginkan warga atau 
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pemerintahnya menjadi penemu pertama dari Bigfoot di hutan 

lindung Johor dengan cara mengijinkan warganya membayar 

Rp10.000 untuk mencari makhluk legendaris tersebut dan 

memenjarakan selama tiga tahun atau mendenda lebih dari 

US$2.500 orang asing yang masuk tanpa ijin ke hutan tersebut. 

Berbeda dari konservasi kawasan yang tidak bisa tidak, 

dilakukan oleh pemerintah —karena menyangkut kesepakatan 

yang berkaitan dengan tata ruang wilayah— konservasi spesies 

bisa saja dilakukan oleh perorangan. Namun, tidak berarti bahwa 

perorangan tidak boleh melakukan konservasi kawasan atau 

perorangan bisa dengan bebas melakukan konservasi spesies. Ada 

peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh semua 

pihak dan ada banyak cara yang beretika atau bermoral untuk 

mengonservasi sumber daya hayati.  

1. Terus berkampanye memaksa orang lain atau diri sendiri 

menghentikan pembukaan kawasan lindung dan hutan primer 

yang masih tersisa untuk berbagai alasan dan keperluan 

(pertambangan, perkebunan).  

2. Mendorong penetapan sedikitnya satu kabupaten konservasi di 

setiap provinsi atau lebih kecil lagi, satu kecamatan konservasi 

di setiap kabupaten/kota. 

3. Menghijaukan kawasan terbuka (hutan kota, taman kota, tepi 

kiri kanan jalan, median jalan, permakaman) dengan berbagai 

spesies tumbuhan. 

4. Mendukung kelanjutan program perdagangan karbon atau 

program-program lingkungan antarbangsa atau antarnegara. 

5. Menghindari budidaya monokultur dan/atau 

mengembangbiakkan tumbuhan/hewan eksotik. 

6. Memanfaatkan seoptimal mungkin kawasan atau ruang terbuka 

untuk melestarikan tumbuhan/hewan. Metode penanaman 

secara bertingkat atau metode tabulampot (tanaman buah 

dalam pot) bisa dilakukan.  
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7. Membudayakan/mendayagunakan kearifan tradisional yang 

ramah lingkungan (seperti rumah panggung) dan menghindari 

budaya tak-ramah lingkungan (seperti memberi makan ikan 

louhan peliharaan dengan anak-anak ikan haruan, 

membiasakan makan makanan yang terbuat dari anak-anak 

ikan). 

8. Menjaga keutuhan spesies tumbuhan dan hewan (asli, langka) 

di habitat alaminya dan mengamankannya dari pencurian, 

penjarahan, atau pembajakan biodiversitas (terutama oleh 

orang atau lembaga asing). 

9. Memanen sumber daya hayati sesuai dengan riapnya atau tak 

berlebihan. Apabila tumbuhan dan hewan dimanfaatkan secara 

langsung dari habitat alami, jumlah yang dipanen harus lebih 

kecil atau (paling banyak dan dalam kondisi tertentu) sama 

dengan riap atau pertambahan tahunan. Misalnya, ketika 

pertambahan populasi menjangan 5 ekor per tahun, 

pemanenan yang diperkenankan lebih kecil dari atau sama 

dengan 5 ekor per tahun. Kalaupun yang dipanen lebih dari 5 

ekor, pemanenan harus dilakukan dalam kondisi tertentu; 

misalnya, karena adanya ledakan populasi. Pemanenan 

berlebihan dapat dilakukan hanya terhadap tumbuhan dan 

hewan budidaya, bukan yang berasal dari habitat alami. 

Pemanenan berlebihan menyebabkan kepunahan spesies 

secara berangsur. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

4.7. Terima Kasih dan Penghargaan  

Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankan saya 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak 

yang telah banyak membantu saya selama menempuh pendidikan, 

mendorong dan menyemangati saya hingga memeroleh 

penghargaan sebagai guru besar, serta mengijinkan saya 
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menyampaikan pidato pengukuhan guru besar. Pertama, saya 

berterima kasih sekali kepada para guru di SD, SMP, dan SMA 

tempat saya menempuh pendidikan dasar dan menengah. Mereka 

membekali saya ilmu-ilmu dasar dan pengetahuan untuk hidup 

mandiri. Saya memang belum bisa membalas budi baik mereka, 

tetapi saya berjanji mengirimkan naskah pidato ini ke sekolah-

sekolah itu sebagai kenangan bahwa saya pernah dididik di situ. 

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen di 

tingkat pendidikan tinggi (S-1, S-2, S-3). Para dosen itu memberi 

bekal dalam penerapan ilmu dan pengetahuan. Prof. Hadi S. 

Alikodra (Guru Besar Departemen Konservasi Sumber daya Hutan 

dan Ekowisata, IPB, Pembimbing Utama S-3 saya di Sekolah 

Pascasarjana IPB) memberi inspirasi kepada saya untuk selalu 

gigih berjuang serta berpikir dan bertindak rasional. Prof. David M. 

Bird (Pembimbing ketika saya studi S-2 di Department of Natural 

Resource Sciences, McGill University, Canada) menjadi contoh 

bagi saya untuk rajin menulis di jurnal ilmiah dan media umum. Dr. 

M. Bismark, APU (Pembimbing S-3 saya di SPs-IPB) menjadi 

tauladan saya untuk fokus pada satu hal dan mendidik saya untuk 

berani menyampaikan pendapat. Dr. drh. Heru Setyanto 

(Pembimbing S-3 saya di SPs-IPB) memberi dorongan kepada 

saya untuk berani mengambil putusan. Ketiga, saya menyampaikan 

penghargaan kepada (1) Senat Universitas Lambung Mangkurat 

yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan 

pidato pengukuhan ini, (2) rekan-rekan, baik dari staf dosen 

maupun staf administrasi, di Fakultas Kehutanan UNLAM yang 

langsung dan tidak langsung merangsang saya untuk belajar dan 

mendidik saya untuk berpikir dan bertindak, (3) segenap staf 

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, UNLAM yang memberi 

kesempatan atau waktu kepada saya menuntaskan naskah pidato, 

dan (4) panitia pelaksana pengukuhan. Terakhir, tak lupa terima 

kasih dan cinta mendalam, saya sampaikan (1) kepada Ibunda dan 

(almarhum) Ayahanda yang selalu berdoa dengan tulus agar anak-

anaknya diberi kemurahan rejeki dan selalu dalam lindungan Allah 
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serta mendorong saya untuk berjuang mencapai cita-cita tinggi dan 

terhormat serta (2) kepada istriku, Masniah, dan kedua anakku, 

Maulana Khalid Riefani dan Soraya Riefani, yang mengijinkan saya 

menempuh pendidikan S-2 dan S-3 serta memberi dorongan 

semangat agar saya dapat segera menyelesaikan pendidikan 

tersebut dan menyusun pidato ini. Terima kasih sekali lagi.  

Bittaufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wa 

barokatuh.   
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ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, ORIENTASI PASAR, DAN 
BUDAYA DALAM KAITANNYA DENGAN KINERJA 
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KALIMANTAN SELATAN 9 

 

Marijati Sangen  10 
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9   Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka tanggal 25 Agustus 2007 di 

Gedung Serbaguna Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. 
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Para sejawat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para undangan dan hadirin 

sekalian yang saya muliakan. 

 

5.1. Pengantar 

Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Maha 

Besar Tuhan, karena hanya dengan karunia dan penyertaan-Nya, 

kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan 

suasana yang berbahagia untuk menghadiri upacara pengukuhan 

saya sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen Pemasaran. Pada 

kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima 

kasih yang tak terhingga kepada Senat Universitas Lambung 

Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

menyampaikan pidato pengukuhan pada hari ini. Juga tidak lupa 

saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan materi, pikiran 

dan tenaga dari berbagai pihak dan penyelenggara yang 

memungkinkan berlangsungnya acara ini. 

Sekarang, perkenankanlah saya menyampaikan pidato ilmiah 

dengan judul Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar dan 

Budaya dalam kaitannya dengan Kinerja Usaha Kecil 

Menengah 4 (Empat) Etnis di Kalimantan Selatan. Materi pidato 

disarikan dari hasil penelitian yang telah saya susun dalam 

disertasi. 

 

5.2. Pendahuluan 

Alasan menggunakan judul tersebut sebagai bahan pidato 

pengukuhan, karena pembangunan Kalimantan Selatan memang 

menuntut kerjasama dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat 

serta memerlukan strategi percepatan pembangunan yang terpadu 

dan berkelanjutan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MenPAN), Taufiq Effendi mengemukakan bahwa untuk 

membangun banua ini kita memerlukan langkah yang pasti dan 

bukan lagi saatnya bagi kita urang banua untuk basa-basi; semua 

potensi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 
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membangun dan mengejar ketertinggalan (Banjarmasin Post, 

2007). Lebih lanjut lagi Taufiq Effendi mengatakan bahwa kita 

harus segera melepaskan Kalimantan sebagai daerah tertinggal, 

karena sebenarnya banua kita ini memiliki sumberdaya alam dan 

manusia yang potensial untuk bersaing dengan daerah lain. Taufiq 

menjelaskan setidaknya ada 4 C yang bisa dilakukan untuk 

membangun banua, yaitu (1) concept, 2) competence,  (3) 

connection, dan (4) commitment.  

C pertama adalah concept yang berarti bahwa dalam membangun 

banua, kita memang memerlukan suatu konsep yang jelas, 

pragmatis, dan praktis. Sekarang ini bukan jamannya lagi membuat 

konsep yang sulit dimengerti oleh orang lain. Kita memerlukan 

konsep yang bisa dipikirkan dan dikomunikasikan dengan jernih 

(clear) dan jelas. 

C kedua adalah competence yaitu kelebihan-kelebihan tertentu 

yang dimiliki oleh satu daerah dan tidak dimiliki oleh daerah lain. 

Banyak sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kalimantan; di 

antaranya adalah batubara, kelapa sawit, ikan-ikan (sungai dan 

laut), dan jenis padi-padian yang terkenal, seperti padi unus. 

Berdasarkan perkembangan terakhir, beras unus yang berasal dari 

Kalimantan Selatan sangat diminati oleh masyarakat Jepang, 

karena rasanya yang memang berbeda dari beras-beras jenis lain. 

Satu kemungkinan, hal ini karena beras unus ditanam di lahan 

basah (tanah gambut). 

C ketiga adalah connection, yaitu jaringan yang mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi dan kemajuan banua. Persaingan abad ini 

ditandai dengan terbukanya akses bagi siapa saja untuk 

memperoleh apa saja secara bebas, baik melalui pasar nasional 

maupun internasional. Kita memerlukan jaringan untuk membuka 

akses skala nasional maupun internasional, sehingga produk-

produk khas banua bisa merambah ke pasar internasional. Dewasa 

ini, apabila tidak bergerak cepat dan mempunyai akses luas, kita 

akan kalah dengan pemain-pemain pasar global yang gerakannya 
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sangat cepat dan mempunyai akses hampir di seluruh dunia. 

Malaysia contohnya; dengan semboyan untuk pariwisatanya 

Malaysia Truely of Asia, negara ini mengklaim bahwa Malaysia, 

aslinya Asia, mampu menyaingi pariwisata Indonesia. Oleh sebab 

itu, kita harus mampu mengakses semua pasar potensial dan 

semua pemasok penting dalam waktu yang cepat. 

C keempat adalah commitment dari pelaku pembaharuan dan 

perubahan untuk banua. Tanpa komitmen dari orang-orang banua, 

kemajuan dan perubahan banua sangat tidak mungkin dicapai dan 

merupakan sesuatu hal yang utopis. Pada masa transisi ke 

perubahan baru, manusia-manusia pada masa ini mengalami 

tekanan-tekanan, rasa takut, cemas, dan tidak percaya yang 

akhirnya dapat merenggangkan ikatan (cohesiveness) ke-banua-

an. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk 

bergerak bersama membangun banua. Untuk membangun banua, 

tidak ada jalan pintas untuk merumuskannya menjadi program yang 

riil. Semua kesepakatan harus diikat dengan sebuah komitmen dari 

semua elemen masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, 

maupun akademisi, dan yang paling penting adalah seluruh 

masyarakat Kalimantan (Anisah, 2007). 

Sehubungan dengan itu, pembangunan Kalimantan yang terpadu 

dan berkesinambungan juga memerlukan peran aktif dari 

Sektor/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agar berperan 

penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan, 

UMKM harus memperhatikan orientasi kewirausahaan, pasar, dan 

budaya untuk mencapai kinerja yang unggul. 

 

Hadirin yang terhormat 

 

UMKM merupakan sektor usaha yang berperan penting dan 

memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi di 

Indonesia. UMKM memiliki keunggulan, apabila dibandingkan 

dengan usaha besar. UMKM antara lain mampu menyerap banyak 
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tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal. Usahanya pun 

relatif fleksibel. Dari data BPS (2004) dan Kementerian Koperasi 

dan UMKM, di Indonesia tercatat 42,39 juta unit UMKM atau 99,9% 

dari total unit usaha yang ada. Tenaga kerja yang terserap di 

usaha-usaha UMKM berjumlah 79,04 juta jiwa atau 99,4% dari total 

angkatan kerja yang ada; serta menyumbang 56,72% dari total 

PDRB.  

Di Kalimantan Selatan jumlah UMKM pada tahun 2006 tercatat 

sebanyak 394.121 unit atau 99,8% dari total unit usaha yang ada 

(394.749 unit). Dari jumlah tersebut, unit usaha yang tergolong 

usaha mikro sebanyak 329.019 unit, usaha kecil 62.915 unit dan 

usaha menengah 2.187 unit. Tenaga kerja yang terserap oleh 

UMKM seluruhnya berjumlah 703.966 jiwa dengan perincian 

524.657 pada usaha mikro, 149.315 pada usaha kecil dan 29.994 

pada usaha menengah (DKUKM Kalsel, 2006). 

 

Hadirin yang terhormat 

 

Peran penting usaha kecil dalam perekonomian, terutama dalam 

hal penyerapan tenaga kerja, tidak saja dirasakan oleh negara-

negara sedang berkembang, tetapi juga oleh negara-negara maju. 

Naisbitt (1994) menyebutkan bahwa dalam era pasar bebas, peran 

usaha kecil akan semakin penting. Sayangnya, 90% dari jumlah 

usaha kecil yang ada di Indonesia pada tahun 1993 hanya 

menyumbang 10% dari total nilai ekspor yang ada; hal ini 

menunjukkan masih rendahnya kinerja usaha kecil di Indonesia 

(Prawirokusumo, 2001). 

Dalam perkembangannya, cukup banyak usaha kecil di Indonesia 

yang mengalami kesulitan. Ada yang berhasil, ada pula yang tidak 

berhasil. Para peneliti menyebutkan bahwa rendahnya kinerja 

usaha kecil di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut 

Siswoyo & Maryadi (1995), terdapat berbagai kendala eksternal 

dan internal yang turut mempengaruhi kinerja usaha kecil. Menurut 
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Pambudi & Rabanni (1995), interaksi faktor-faktor seperti 

pemasaran, keuangan, manajemen, teknis, lokasi, sumber daya 

manusia, dan struktur ekonomi turut berperan dalam 

mempengaruhi kinerja usaha kecil. Scarborough & Zimmerer 

(1993) dan Idrus (1990) yang dikutip oleh Nurhayati (2004) 

menyebutkan bahwa ketidakmampuan dalam manajemen, 

lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, minimnya 

pengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan merupakan 

beberapa faktor penyebab kegagalan sektor usaha kecil. Menurut 

Baswir (1995), masih dominannya penggunaan teknologi 

tradisional, kurangnya modal dan kelemahan aspek manajerial juga 

merupakan beberapa faktor penyebab rendahnya kinerja usaha 

kecil di Indonesia. 

Secara umum dapat dipahami bahwa usaha kecil nampaknya 

dihadapkan pada ketidakpastian lingkungan yang semakin 

meningkat. Selain skala usahanya yang kecil, secara operasional 

usaha kecil tidak dapat dikarakteristikkan dengan mudah. Murni 

(2003) menyatakan pendapat seorang peneliti bahwa pengelola 

usaha kecil dalam masa pergolakan (persaingan) lebih menantang 

daripada pengelola usaha besar, sebab mengelola usaha kecil 

dihadapkan pada sumber daya dan sumber daya keuangan yang 

terbatas dalam merespon kendala lingkungan. 

Selama ini, dunia usaha kecil kita memang sulit untuk melakukan 

kerjasama (sinergi) dengan usaha besar. Kesenjangan antara 

usaha besar dan kecil terjadi. Pada satu sisi, usaha besar berusaha 

untuk melakukan penguasaan usaha dari hulu hingga hilir dan 

berkembang demikian cepat. Pada sisi lain, usaha kecil justru 

mengalami pertumbuhan yang lambat karena struktur pasar yang 

cenderung oligopolistik. 

Meskipun demikian dalam era krisis ekonomi, berbagai pujian dan 

harapan masih juga ditujukan ke UMKM. Sektor ini dinyatakan 

sebagai sektor yang tangguh, berdaya tahan prima, dan kenyal 

terhadap terpaan badai krisis, sehingga banyak yang mendukung 
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upaya pengembangannya. Kenyataan tersebut memerlukan 

perhatian. Selama ini memang terlihat kurangnya perhatian pada 

UMKM yang pada dasarnya karena kegagalan dalam membangun 

struktur dunia usaha yang kokoh dan yang berperan secara 

signifikan dalam penguatan struktur perekonomian nasional. 

Kontribusinya akan nampak dalam penciptaan lapangan kerja, 

devisa dan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Eksistensi UMKM dalam kondisi krisis tidak terpuruk lebih jauh, 

seperti halnya yang dialami oleh usaha besar. Menurut Basri 

(2003), hal ini didukung oleh beberapa faktor. 

1. Sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang 

konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama. 

Kelompok barang ini dicirikan oleh permintaan terhadap 

perubahan pendapatan (income elasticity of demand) yang relatif 

rendah. 

2. Mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non banking 

financing dalam aspek pendanaan usaha. 

3. Pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi 

yang ketat; dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa 

tertentu. Hal ini disebabkan karena faktor modal yang terbatas. 

4. Terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal 

adalah akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di 

sektor formal, akibat krisis yang berkepanjangan. 

Kondisi ini tidak terlepas dari kendala yang masih dihadapi oleh 

UMKM, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, 

kelemahan itu berupa kekurangmampuan UMKM dalam membaca 

peluang pasar, kelemahan permodalan, kelemahan manajerial, dan 

kelemahan dalam memperoleh informasi akses pasar. Hal ini 

kemudian berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk 

meningkatkan skala usaha (seperti peningkatan omzet usaha), 

kemampuan memenuhi permintaan pasar (dalam hal jumlah) dan 

memenuhi selera konsumen (dalam hal mutu), pengefisiensian 



134 

 

pengelolaan dan penjualan produk, kemampuan mengakses 

sumber informasi pasar, dan kemampuan melakukan riset pasar, 

yang kemudian menyebabkan usaha kecil menjadi inferior dalam 

persaingan. Dari sisi eksternal, sistem politik ekonomi nasional 

yang masih belum kondusif menjadi kendala bagi bertumbuhnya 

usaha-usaha menengah dan kecil. 

Untuk di Kalimantan Selatan, salah satu kelemahan UMKM berupa 

ketidakmampuan mengemas produk dengan baik (Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, 

Soebardjo, pers. comm., 10 Agustus 2007). Akibatnya, produk 

kalah bersaing, walaupun kualitasnya tidak jauh berbeda dengan 

produk industri kecil dari tempat lain. 

 Di Kalimantan Selatan jumlah industri pengolahan pangan 

cukup banyak dan kekhususan masing-masing sesuai dengan 

bahan baku yang banyak dihasilkan di daerah tersebut. Industri ini 

umumnya dilakukan oleh usaha kecil yang memiliki karakteristik, 

yaitu budaya yang lebih kohesif dan struktur organisasi yang lebih 

sederhana serta jumlah lini produk dan pelanggan yang lebih 

terbatas. Kedua karakteristik tersebut dapat memperkuat 

kemampuannya untuk melakukan orientasi pasar (Pelham & 

Wilson, 1996). 

 Salah satu faktor penentu keberhasilan usaha kecil adalah 

kemampuan wirausaha (entrepreneur) dalam menjalankan 

usahanya. Konsep wirausaha yang dimaksud di sini adalah konsep 

yang menggambarkan tindakan kreatif seseorang untuk 

membangun nilai dari sesuatu yang tidak tampak sebelumnya 

(Priyanto, 2004). Kewirausahaan juga membutuhkan kemauan 

untuk menghitung dan mengambil resiko. Agar usaha kecil yang 

dijalankan tersebut dapat berhasil dengan baik, seorang 

entrepreneur diharapkan mempunyai kemampuan  menerapkan 

fungsi-fungsi manajemen (entrepreneurial skill) yang sejalan 

dengan konsep entrepreneurial orientation dan merujuk pada 

proses entrepreneurial, yaitu pelaksanaan (metode, praktik, gaya 
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pengambilan keputusan untuk bertindak) secara entrepreneur 

dalam kegiatan entrepreneurship (Lee & Peterson, 2000). Dengan 

demikian, perusahaan yang bertindak secara independen serta 

terdorong untuk melakukan pembaharuan (innovativeness), 

mengambil resiko (risk-taking), mengambil inisiatif (proactiveness), 

dan mau bersaing secara agresif di dalam pasar akan memiliki 

orientasi entrepreneur yang tinggi dan sebaliknya. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja 

usaha kecil ditentukan oleh entrepreneurial orientation (EO) dan 

market orientation (MO). Miller (1987) menyatakan bahwa 

perusahaan yang berkewirausahaan adalah perusahaan yang 

melakukan inovasi pasar-produk, melakukan usaha/venture yang 

beresiko, menjadi yang pertama dan berhasil mendapatkan inovasi, 

serta bertindak proaktif, sehingga kemudian dapat mengalahkan 

pesaing-pesaingnya. Dengan menggunakan definisi ini dan definisi 

dari berbagai literatur sebelumnya, para peneliti masalah 

kewirausahaan mencetuskan istilah ―orientasi kewirausahaan‖ (EO) 

untuk menggambarkan ―sebuah himpunan yang relatif konsisten 

dan yang terdiri atas kegiatan-kegiatan atau proses-proses saling 

berkait‖ (Lumpkin & Dess, 1997; Miles & Arnold, 1991; Morris & 

Paul, 1987; Smart & Conant, 1994).  

Orientasi kewirausahaan memberikan kontribusi terhadap kinerja 

dan didefinisikan sebagai ―sebuah ukuran majemuk (compound, 

gabungan dari beberapa komponen) yang mencakup dimensi-

dimensi pertumbuhan dan juga mencakup kinerja keuangan‖ 

(Wiklund, 1999) sehingga ―keberanian mengambil resiko, inovasi 

dan sikap proaktif akan membuat perusahaan-perusahaan kecil 

mampu mengalahkan pesaing-pesaing mereka‖. Keunggulan daya 

saing yang didapatkan dari EO juga dinyatakan sebagai 

keunggulan yang harus dipertahankan sehingga pantas 

mendapatkan investasi dari perusahaan-perusahaan kecil. Selama 

ini usaha kecil banyak mendapat bantuan dan perhatian dari 

pemerintah berupa pelatihan, pembinaan, pengembangan, 
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permodalan dan kemudahan-kemudahan lainnya dan selalu 

menjadi topik diskusi dan program pemerintah, tetapi pada 

kenyataannya kinerjanya tidak sesuai dengan harapan (Partomo & 

Rahman, 2002).  

Teori-teori manajemen pemasaran menyatakan bahwa kinerja 

pemasaran dapat dipengaruhi melalui pengembangan filosofi 

manajemen pemasaran yang lebih berorientasi pada pasar untuk 

mendukung dan mendampingi berbagai strategi bauran pemasaran 

(marketing mix) yang dijalankan oleh perusahaan. Pengembangan 

teori orientasi pasar yang dilakukan oleh Kohli & Jaworski (1990) 

dan Narver & Slater (1990), menunjukkan bahwa orientasi pasar 

yang diaktualisasikan melalui pengembangan informasi pelanggan 

dan pesaing serta diseminasi dan distribusi informasi pasar pada 

semua lini organisasi perusahaan umumnya dapat memberikan 

jalur strategik guna menghasilkan kinerja pasar yang baik melalui 

pengenalan kebutuhan pelanggan dan upaya-upaya untuk 

memuaskan kebutuhan itu. 

 Dalam membangun teorinya, peneliti ini menyatakan bahwa 

starting point dari market orientation adalah market intelligence, 

istilah yang digunakan untuk mengartikulasikan upaya-upaya dalam 

memahami bukan saja preferensi dari kebutuhan yang terucapkan, 

tetapi juga analisis mengenai bagaimana kebutuhan dan preferensi 

itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksogen seperti peraturan 

pemerintah, teknologi, pesaing dan kekuatan-kekuatan lingkungan 

lainnya. Selanjutnya, diseminasi intelijen pasar dipandang sebagai 

proses dan upaya menyebarkan informasi pasar pada seluruh 

komponen organisasi, agar dapat melayani konsumen dengan lebih 

baik. 

 Narver & Slater (1990) juga menyatakan bahwa hubungan 

antara keunggulan kompetitif dan orientasi pasar sebagai sebuah 

business culture yang sangat efektif dan efisien, mampu 

menghasilkan superior value bagi pelanggannya. Budaya tersebut 

dapat menghasilkan superior performance bagi perusahaan guna 
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melanggengkan kinerja pemasarannya di masa-masa mendatang 

(Kohli & Jaworski, 1990). Atas dasar itulah, Narver & Slater (1990) 

menarik kesimpulan bahwa orientasi pasar terdiri atas tiga 

komponen perilaku, yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, 

dan koordinasi antar fungsi yang mengarah pada dua kriteria 

keputusan, long-term focus dan profitabilitas. Dalam penelitian ini 

orientasi pasar mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Vitale 

et al., (2002), yang dilihat dari tiga dimensi, yaitu pengetahuan 

tentang pasar, penyebarluasan atau diseminasi informasi pasar, 

dan kontribusi dari kegiatan pemasaran terhadap nilai yang 

didapatkan konsumen.  

Selanjutnya, kinerja perusahaan dapat diukur dengan ukuran-

ukuran pertumbuhan penjualan, pertumbuhan keuntungan, dan 

pertumbuhan aset (Masurel et al., 2002). Untuk mengukur kinerja 

perusahaan disarankan menggunakan sebuah ―activity-based 

measure‖ yang dapat menjelaskan aktivitas-aktivitas pemasaran 

yang menghasilkan kinerja pemasaran tersebut. Dalam hal ini, 

penggunaan ukuran ―jumlah terjual‖ lebih baik daripada ukuran 

―rupiah penjualan‖. Selanjutnya kinerja pemasaran dapat diukur 

dengan ukuran-ukuran unit sales, customer growth, dan customer 

turnover, yang lebih menyatakan kegiatan pemasaran dan 

persaingan. 

 Dari berbagai upaya yang dilakukan selama ini untuk 

memahami konsep orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar 

serta dampak dari kedua konsep tersebut terhadap kinerja bisnis, 

telah diperoleh kemajuan yang menguatkan bahwa dugaan para 

peneliti tentang hubungan antara ketiga konsep memang terbukti 

benar-benar ada. Hasil penelitian yang sudah ada selama ini 

menyatakan jika perusahaan memiliki orientasi kewirausahaan dan 

orientasi pasar, maka perusahaan tersebut cenderung akan mampu 

mencapai kinerja yang lebih baik dalam hal pangsa pasar, 

kecepatan dalam memasuki sebuah pasar, dan level kualitas 

produk (Atuahene-Gima &  Ko, 2001). 
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―Orientasi bisnis‖ dari perusahaan menjadi landasan yang 

mendasari kegiatan, kebijakan, strategi dan inisiatif perusahaan itu 

(Borch, 1947). Pada lain pihak, Miles & Munilla (1993) berpendapat 

bahwa orientasi bisnis akan membatasi dan mendefinisikan 

hubungan sebuah perusahaan dengan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan perusahaan serta dengan lingkungan 

sekitar yang relevan bagi perusahaan itu. Beberapa orientasi bisnis 

yang telah dirumuskan oleh para ilmuwan pemasaran dalam upaya 

memahami cara bisnis beroperasi antara lain adalah: (1) orientasi 

pasar (orientasi ke arah penciptaan nilai bagi konsumen dan bagi 

perusahaan sendiri dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen), 

(2) orientasi kewirausahaan (orientasi yang terfokus pada 

bagaimana menemukan dan memanfaatkan peluang secara 

proaktif lewat inovasi), (3) orientasi produksi (orientasi pada biaya), 

(4) orientasi penjualan, dan (5) orientasi kualitas (Becherer & 

Maurer, 1997; Craven et al., 1987; Miles et al., 1995; Taguchi, 

1987). 

Menurut Pragantha (1995), setiap perusahaan memiliki budaya 

yang berbeda. Budaya yang dimiliki berpengaruh terhadap perilaku 

bisnis yang dikelola. Unsur-unsurnya terdapat dalam corak kultural 

dan mewarnai secara khas dalam manajemen. Kondisi ini 

ditentukan oleh etnis, ajaran agama, keragaman bahasa maupun 

faktor-faktor geografis. Identitas budaya seseorang juga 

berpengaruh terhadap kemampuan kerjanya dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

Pemilik usaha kecil industri manufaktur di Kalimantan Selatan yang 

diteliti berasal dari empat etnis terbesar dengan latar belakang 

budaya yang berbeda. Menurut Hodget & Luthans (1994), budaya 

merupakan pengetahuan yang digunakan oleh orang untuk 

mengartikan pengalamannya yang selanjutnya menghasilkan suatu 

sikap dan perilaku sosial tertentu. Pengetahuan ini akan 

membentuk nilai-nilai, menciptakan sikap, dan mempengaruhi 

perilaku orang sebagai anggota masyarakat atau kelompok 
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masyarakat tertentu yang tidak mungkin dihindari. Dengan 

demikian dan sesuai dengan pernyataan Pragantha (1995), ketika 

setiap perusahaan memiliki latar belakang budaya yang berbeda 

akibat adanya perbedaan etnis, ajaran agama, keragaman bahasa, 

dan faktor-faktor geografis, maka diduga terdapat pula perbedaan 

dalam orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, budaya dan kinerja 

yang mereka dicapai. 

Selain itu, pengklasifikasian berdasarkan pada jumlah tenaga kerja 

yang dipekerjakan dimaksudkan untuk melihat perbedaan orientasi 

kewirausahaan pengusaha atau pemilik perusahaan. Berbagai 

pertanyaan mengenai hubungan antara entrepreneurial orientation 

dan market orientation serta pengaruhnya terhadap kinerja 

perusahaan yang sekaligus didukung oleh data BPS, memunculkan 

dugaan mengenai adanya kemungkinan perusahaan-perusahaan 

kecil di sektor industri di wilayah Kalimantan Selatan masih belum 

mempunyai dan menerapkan orientasi kewirausahaan dan orientasi 

pasar dengan baik (yang tercermin dari rendahnya kinerja usaha 

mereka). 

Demikian halnya dengan usaha kecil pada industri pengolahan 

pangan di Kalimantan Selatan yang dikelola oleh etnis Cina, Bugis, 

Jawa, dan Banjar dan merupakan obyek penelitian ini. Jumlah 

industri pengolahan pangan di Kalimantan Selatan 1.677 unit usaha 

(BPS, 2001) yang terbagi sesuai dengan bahan baku yang 

dihasilkan. Industri itu merupakan usaha kecil dari  etnis Cina, 

Bugis, Jawa dan Banjar yang memiliki perbedaan latar belakang 

budaya, sikap dan perilaku sosial yang berbeda. Pengetahuan dan 

pengalaman membentuk nilai-nilai yang pada akhirnya 

mencerminkan sistem pengelolaan usahanya masing-masing yang 

berbeda baik dalam persaingan usaha, penguasaan pasar, 

produksi, dan penciptaan kinerja perusahaan. 

Kontribusi bidang usaha industri pengolahan pangan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan 

peningkatan, walaupun peningkatannya dalam persentase 
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berfluktuasi. Tahun 1998 peningkatannya sebesar 49,59%, tahun 

1999 sebesar 13,35%, tahun 2000 sebesar 9,43% dan tahun 2001 

sebesar 45,49% (BPS Kalsel, 2002). PDRB Kalimantan Selatan 

menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dengan migas 

tahun 2002 mencapai Rp20.570.963 juta dan Rp20.034.428 juta 

tanpa migas, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 

Rp6.888.057 juta dengan migas dan Rp6.799.186 juta tanpa migas 

(BPS Kalsel, 2003). 

Data BPS (2002) menggambarkan kontribusi bidang usaha 

pengelolaan pangan sangat berfluktuasi, sehingga memunculkan 

dugaan bahwa kemungkinan usaha kecil industri pengolahan 

pangan di wilayah Kalimantan Selatan belum mempunyai dan 

menerapkan orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar dengan 

baik. Dengan adanya berbagai pertanyaan mengenai hubungan 

antara orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan budaya serta 

pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, diduga terdapat pula 

perbedaan dalam orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, budaya 

dan kinerja yang dicapai usaha-usaha kecil itu. 

Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Vitale et al. (2002) yang meneliti 

orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan kinerja dalam 

perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan perusahaan-

perusahaan yang baru didirikan di Amerika Serikat. Saya meneliti 

ketiga hal tersebut serta pengaruh budaya etnis Cina, Bugis, Jawa, 

dan Banjar terhadap kinerja perusahaan pada usaha kecil industri 

pengolahan pangan di Kalimantan Selatan. 

 

Hadirin yang terhormat 

 

Kemajuan-kemajuan yang akhir-akhir ini didapatkan dalam 

memahami orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar serta 

dampak keduanya terhadap kinerja bisnis memang terbukti ada. 

Namun, ada beberapa aspek dari hubungan ini yang dirasakan 
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masih merupakan teka-teki. Hasil penelitian yang sudah ada 

selama ini menyatakan bahwa jika memiliki orientasi 

kewirausahaan dan orientasi pasar, maka sebuah perusahaan akan 

cenderung mencapai kinerja yang lebih baik dalam pangsa pasar, 

kecepatan memasuki sebuah pasar, dan level kualitas produk 

(Atuahene-Gima & Ko, 2001). Namun, kita masih belum memahami 

secara persis apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

dapat menerapkan orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan 

(Vitale et al., 2002). 

Orientasi pasar (MO) dan orientasi kewirausahaan (EO) dibuktikan 

berhubungan positif dan kuat dengan kinerja perusahaan dalam 

banyak penelitian (Atuahene-Gima & Ko, 2001; Harley & Hutt, 

1998; Matsuno et al., 2002; Miles & Arnold, 1991; Morris & Paul, 

1987; Wiklund, 1999; Zahra & Covin, 1995). Jika pengusaha, 

eksekutif, dan manajer bisa memahami hubungan-hubungan antara 

kinerja dengan orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar, maka 

mereka akan lebih mampu menciptakan kinerja yang lebih baik. 

Namun, pemahaman yang kita miliki sekarang masih belum 

memadai, sehingga penelitian MO dan EO belum dapat digunakan 

secara luas untuk meningkatkan praktek manajerial. Dengan 

kalimat lain, walaupun sudah diyakini bahwa MO dan EO bisa 

meningkatkan level kinerja organisasi, masih belum banyak 

penelitian menemukan cara-cara agar temuan-temuan ini bisa 

dipraktekkan secara langsung oleh para manajer. 

 

5.3. Kewirausahaan dan Orientasi Kewirausahaan 

Kewirausahaan merupakan tindakan kreatif seseorang untuk 

membangun nilai dari sesuatu yang tidak tampak sebelumnya. 

Tindakan ini merupakan upaya mengejar kesempatan tanpa peduli 

terhadap ada atau tiadanya sumberdaya sumberdaya di tangan. Ini 

membutuhkan visi, kegemaran, dan komitmen untuk memimpin 

orang lain dalam rangka mencapai visi tersebut. Kewirausahaan 

membutuhkan kemauan untuk menghitung dan mengambil resiko 
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(Lambing & Kuehl, 2000). Menurut McClelland (1961), 

kewirausahaan memiliki karakteristik, antara lain moderate risk 

taking as function of skill, energetic, and/or novel instrumental 

activity, individual responsibility, knowledge or result of decision 

money as a measure result, anticipation of future possibilities, 

organization skill. 

 Kewirausahaan adalah proses dinamis, yang selalu 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Bagi seorang ekonom, 

menjadi seorang wirausaha berarti dapat mengelola material dan 

aset lain menjadi kombinasi yang meningkatkan nilai tambah lebih 

tinggi dari sebelumnya serta mengenalkan pada perubahan, 

inovasi, dan aturan baru (Hirsch & Peters, 1992). 

 Pengertian orientasi kewirausahaan (EO) berkaitan dengan 

aspek psikometrik yang dilihat dari inovasinya, sifat proaktifnya dan 

keberaniannya mengambil resiko. Dari tiga dimensi ini dapat dilihat 

orientasi kewirausahaan seseorang (Covin & Slevin, 1989 dalam 

Kreiser et al., 2002). Perusahaan yang berkewirausahaan adalah 

perusahaan yang melakukan inovasi pasar-produk, melakukan 

usaha/venture yang beresiko, menjadi yang pertama yang berhasil 

mendapatkan inovasi, serta bekerja ‖proaktif‖, sehingga 

mengalahkan pesaing-pesaingnya.  

 Berdasarkan pada Khandwalla (1977), Miller (1983) dan 

Miller & Friesen (1982) mengembangkan sebuah instrumen untuk 

menilai dimensi-dimensi ini secara empiris di dalam sebuah 

perusahaan. Instrumen ini kemudian dikembangkan lagi oleh Covin 

& Slevin (1989). Dua dimensi lagi, yaitu agresivitas persaingan dan 

otonomi, ditambahkan ke dalam skala oleh Lumpkin & Dess (1996). 

 Lumpkin & Dess (1996) berpendapat bahwa dimensi-

dimensi itu tidak perlu harus mengalami kovariansi sehingga harus 

disusun modelnya dalam kombinasi. Mereka menyebut model ini 

sebagai EO yang bersifat multidimensional. Mereka menambahkan 

agresivitas persaingan dan otonomi ke dalam tiga dimensi yang 
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sudah ada itu dengan alasan bahwa sekalipun kelima dimensi itu 

sama-sama diperlukan untuk memahami proses kewirausahaan, 

tetapi kombinasi kelimanya akan berbeda-beda, bergantung pada 

jenis peluang kewirausahaan yang sedang berusaha diraih oleh 

perusahaan. 

 Para peneliti dengan pendekatan multidimensional, seperti 

Lumpkin & Dess (1996) dan Kreiser et al. (2002), menyatakan 

bahwa inovasi, pengambilan resiko dan proaktivitas membentuk 

kontribusi unik terhadap orientasi kewirausahaan suatu 

perusahaan. Miller (1983), Miller & Friesen (1982), dan Kreiser et 

al. (2002) menyatakan bahwa tingkat kewirausahaan suatu 

perusahaan merupakan total jumlah dari ketiga sub dimensi 

tersebut; perusahaan yang benar-benar ―entrepreneural‖ akan 

menampilkan tingkat yang tinggi pada tiap subdimensi. Pengukuran 

agregat terhadap konsep orientasi kewirausahaan didasarkan pada 

asumsi bahwa ketiga subdimensi (inovasi, proaktivitas dan 

pengambilan resiko) tersebut memberikan kontribusi yang sama 

terhadap keseluruhan level orientasi kewirausahaan perusahaan 

pada semua situasi (Vitale et al., 2002). Walaupun demikian, 

literatur yang sedang berkembang menyatakan bahwa masing-

masing dari subdimensi tersebut kemungkinan memberikan 

kontribusi unik terhadap kondisi kewirausahaan suatu perusahaan 

(Lumpkin & Dess, 1996). 

 

5.4. Orientasi Pasar 

Dimensi orientasi pasar yang dikemukakan oleh Narver & Slater 

(1990) adalah orientasi pelanggan, orientasi pesaing, koordinasi 

antar fungsi, fokus jangka panjang dan profitabilitas. Tiga dimensi 

orientasi pasar yang dikemukakan oleh Narver & Slater (1990), 

yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, koordinasi antar 

fungsi, digunakan oleh Vitale et al. (2002) dengan istilah yang 

berbeda, yaitu pengetahuan tentang pasar, penyebarluasan 

informasi pasar dan kontribusi aktivitas-aktivitas pemasaran pada 
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pelanggan. Istilah yang digunakan berbeda namun pada hakikatnya 

sama. Penelitian ini mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Secara 

ringkas komponen-komponen dalam definisi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

Orientasi pelanggan adalah pemahaman yang cukup mengenai 

pembeli sasaran tertentu untuk dapat menciptakan superior value 

padanya secara terus-menerus. Orientasi pelanggan 

mengharuskan seorang penjual memahami rantai nilai (value chain) 

pembeli secara keseluruhan (Day & Wensley, 1988), baik sekarang 

maupun yang akan datang karena perubahan internal dan pasar. 

Orientasi pesaing berarti perlu mengetahui kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan jangka pendek dan kemampuan jangka 

panjang, dan strategi-strategi yang dilakukan oleh pesaing kunci, 

baik sekarang maupun yang akan datang (Aaker, 1988; Day & 

Wensley, 1988; Porter, 1980, 1985). Identik dengan analisis 

pelanggan, maka analisis pesaing sekarang dan pesaing potensial 

utama juga perlu memperhatikan perubahan lingkungan 

perusahaan. 

Koordinasi antar-fungsi adalah pemanfaatan sumber-sumber 

perusahaan yang terkoordinasi dalam menciptakan superior value 

bagi pelanggan sasaran. Penciptaan nilai bagi pembeli tidak hanya 

merupakan tugas fungsi pemasaran, tetapi merupakan fokus bisnis 

secara keseluruhan (Webster, 1988). Integrasi sumber-sumber 

bisnis yang terkoordinasi dalam menciptakan superior value bagi 

pembeli secara jelas terikat erat dengan orientasi pelanggan dan 

pesaing. Dengan sifat multidimensional atas penciptaan superior 

value bagi pelanggan, kesalingbergantungan fungsi pemasaran 

dengan fungsi bisnis yang lain harus dipadukan secara sistematik 

dalam strategi pemasaran bisnis (Wind & Robertson, 1983). 

Pencapaian koordinasi fungsional yang efektif memerlukan 

penyeimbang insentif bidang-bidang fungsional dan kriteria 

kebergantungan antar fungsi, sehingga masing-masing bidang 
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merasa memiliki keunggulan dalam hubungan kerjasama dengan 

yang lain. 

Menekankan pada profitabilitas dimaknai bahwa apapun yang 

dilakukan perusahaan untuk memuaskan pelanggan harus kembali 

ke tujuan utama, yaitu profitabilitas. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan tidak dibenarkan menjalin hubungan baik dengan 

pelanggan  melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan mereka, 

tetapi mengorbankan profitabilitas. Jadi apapun yang dilakukan 

oleh perusahaan harus tetap pada kerangka tujuan akhir, yaitu 

laba. Banyak pakar dalam bidang pemasaran berkesimpulan 

bahwa sasaran utama orientasi pasar adalah profitabilitas atau 

kesejahteraan ekonomi (McNamara, 1972). Kohli & Jaworski (1990) 

menemukan bahwa profitabilitas sebagai konsekuensi 

(consequences) dari orientasi pasar. 

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapat disimpulkan 

bahwa orientasi pada pelanggan dan orientasi pada pesaing 

meliputi semua kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai 

pelanggan dan pesaing di pasar sasaran dan kemudian 

menyebarkannya ke seluruh bisnis (organisasi). Koordinasi antar-

fungsi berarti bahwa berdasarkan pada informasi pelanggan dan 

pesaing, departemen-departemen dalam perusahaan secara 

terkoordinasi melakukan usaha-usaha untuk menciptakan superior 

value bagi pembeli. Selanjutnya bisnis harus berfokus jangka 

panjang dan tujuan utama adalah untuk mencapai profitabilitas 

yang tinggi. 

 

5.5. Budaya 

Masyarakat Indonesia dicirikan oleh kemajemukan masyarakat 

dengan aneka warna suku bangsa dan kebudayaan. Setiap suku 

bangsa pada dasarnya memiliki kebudayaan yang dikembangkan 

sesuai dengan lingkungan hidup mereka (Syarifuddin, 2000). 
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Dalam kehidupan sehari-hari semua orang, baik di lingkungan 

keluarga maupun pada lingkungan masyarakat di berbagai arena 

pergaulan, pedoman untuk bertingkah laku mengacu pada 

tatakrama yang berlaku sejak lama dan setiap orang akan 

menggunakan bahasa yang dianggap tepat ketika berkomunikasi 

dengan sesamanya. Umumnya masyarakat Indonesia taat terhadap 

ajaran-ajaran dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku turun 

temurun. Dalam bertingkah laku sehari-hari, mereka selalu 

berpedoman pada nilai-nilai agama. Demikian pula halnya dalam 

aktivitas bisnis yang selalu sarat dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

berhubungan dengan agama; misalnya doa-doa dan selamatan 

yang selalu disampaikan untuk kesuksesan usaha. 

Menurut Hodgetts & Luthans (1994), budaya merupakan suatu 

pengetahuan yang dipergunakan orang untuk mengartikan 

pengalamannya yang akan menghasilkan suatu sikap dan perilaku 

sosial. Pengetahuan ini akan membentuk nilai-nilai, menciptakan 

sikap dan mempengaruhi perilaku orang sebagai anggota 

masyarakat atau keluarga masyarakat tertentu yang tidak mungkin 

dihindari. 

 

5.6. Kinerja Perusahaan 

Secara umum kinerja yang diharapkan oleh perusahaan berupa 

prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaannya. Prestasi 

kerja yang dicapai perusahaan pada umumnya dihubungkan 

dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Kinerja sebagai 

refleksi dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan 

sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang 

dilakukan. 

Kinerja perusahaan dapat dirumuskan sebagai perbandingan 

antara nilai yang dihasilkan kegiatan suatu perusahaan (dengan 

menggunakan aset perusahaan yang produktif) dan nilai yang telah 

dicapai oleh perusahaan tersebut. Secara umum kinerja 
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perusahaan digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah 

strategi perusahaan. Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk 

menghasilkan kinerja, baik berupa kinerja pemasaran (seperti 

volume penjualan, market share, tingkat pertumbuhan penjualan) 

maupun kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

keuangan seperti leverage ratio, liquidity ratio, profitability dan 

efficiency ratio dan market value ratio (Brealey & Myers, 1988 ; 

Gitman, 1988). 

Pengukuran kinerja keuangan umumnya menggunakan 

profitabilitas yang mengukur efektivitas manajemen yang 

ditunjukkan oleh perbandingan antara laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi perusahaan (Weston & Copeland, 1988). 

Selanjutnya Hampton & Celilia (1989) mendefinisikan rasio 

profitabilitas untuk mengukur efisiensi aktivitas dan kemampuan 

menghasilkan laba. 

 

5.7. Kaitan Orientasi Kewirausahaan dengan Kinerja 

Dengan kewirausahaan suatu perusahaan dapat dipandang sedang 

dalam tahapan inovasi, mengambil berbagai risiko dan bertindak 

secara proaktif (Miller, 1983). Terdapat argumen bahwa pengaruh 

positif orientasi kewirausahaan terhadap kinerja terkait dengan 

keunggulan pihak-pihak yang bergerak di luar dan kecenderungan 

untuk memanfaatkan peluang-peluang yang timbul. Zahra & Covin 

(1995) menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki 

orientasi kewirausahaan dapat menargetkan segmen-segmen 

pasar premium, menetapkan harga lebih tinggi dan ―menguliti‖ 

pasar mendahului pesaing-pesaing mereka. Perusahaan-

perusahaan seperti ini memonitor perubahan-perubahan pasar dan 

menanggapinya dengan cepat dan karenanya dapat memanfaatkan 

peluang-peluang yang timbul. 

Inovasi yang dilakukan dapat membuat perusahaan mengungguli 

para pesaing, sehingga perusahaan mendapatkan keunggulan 

kompetitif yang membawa pada peningkatan hasil-hasil finansial. 
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Selain itu, proaktivitas perusahaan memberi perusahaan 

kemampuan untuk menyajikan produk atau layanan baru kepada 

pasar mendahului para pesaing, sehingga perusahaan memperoleh 

keunggulan kompetitif. Sejalan dengan hal itu, perusahaan-

perusahaan berukuran kecil dapat memelihara fleksibilitas dan 

daya inovasi, walaupun pada gilirannya membatasi kebersaingan 

dalam dimensi-dimensi strategik lainnya. Adanya keterbatasan 

sumber daya mencegah perusahaan-perusahaan kecil untuk 

mengejar strategi kepemimpinan biaya dan strategi differensiasi 

(Porter, 1985). Sebagai pelaku yang bergerak terlebih dahulu, 

akses terhadap pasar dapat dikendalikan dengan mendominasi 

saluran-saluran distribusi. Dengan memperkenalkan produk atau 

jasa mendahului para pesaing, perusahaan tersebut dapat 

menetapkan standar-standar industri. Hal ini dapat membantu 

perusahaan untuk memperoleh kinerja tinggi yang seharusnya 

dapat bertahan lama. 

Senada dengan itu, Wiklund (1999) menyatakan bahwa orientasi 

kewirausahaan memberikan kontribusi terhadap kinerja dan 

didefinisikan sebagai sebuah ukuran majemuk yang merupakan 

gabungan beberapa komponen yang mencakup dimensi-dimensi 

pertumbuhan dan kinerja keuangan, sehingga keberanian 

mengambil resiko, inovasi dan sikap proaktif akan membuat 

perusahaan-perusahaan kecil dapat mengalahkan pesaing-pesaing 

mereka. Hasil penelitian lainnya tentang hubungan orientasi 

kewirausahaan dengan kinerja menunjukkan bahwa hubungan 

keduanya berpengaruh nyata terhadap perubahan laba (Becherer & 

Maurer, 1997), orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan 

nyata terhadap kinerja (Wiklund, 1999), dan ada hubungan positif 

antara inovasi dengan kinerja (Deshpande & Webster, 1989).  

 

5.8. Kaitan Orientasi Pasar dengan Kinerja 

Operasionalisasi konsep pemasaran, sebagai suatu filosofi 

organisasi yang masih bersifat abstrak ke dalam tindakan konkrit, 
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dilakukan melalui orientasi pasar yang tujuannya adalah agar 

perusahaan memperoleh kinerja yang tinggi dalam jangka panjang 

melalui kepuasan pelanggan, sekalipun terjadi dalam industri. 

Seringkali dinyatakan bahwa orientasi pasar dapat digunakan untuk 

memperbaiki kinerja bisnis. Dasar pemikiran dan argumentasinya 

adalah bahwa organisasi yang berorientasi pasar secara terus 

menerus akan selalu berusaha untuk mengetahui dan menanggapi 

kebutuhan dan preferensi konsumen, agar perusahaan tersebut 

dapat selalu memenuhi kebutuhan para konsumennya lebih baik 

dibandingkan dengan para pesaingnya. Jika konsumen merasa 

puas, pembelian yang akan terjadi dan dalam jangka panjang 

kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba yang diperoleh, 

dapat tercapai. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, ada dugaan bahwa semakin 

tinggi orientasi pasar suatu organisasi, semakin tinggi juga 

kinerjanya. Penelitian yang memberi dukungan empirik adanya 

hubungan positif orientasi pasar dengan kinerja bisnis antara lain 

adalah penelitian Kohli & Jaworski (1990), Narver & Slater (1990), 

Pelham & Wilson (1996), dan Reuckert & Walker (1987). Namun 

penelitian Becherer & Maurer (1997) menunjukkan bahwa orientasi 

pasar tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian Han et al. (1988), Deshpande  

&  Webster (1989), dan Vitale et al. (2002) yang menyatakan ada 

hubungan positif dan signifikan antara orientasi pasar dengan 

kinerja. 

 

5.9. Kaitan  Budaya dengan Kinerja 

 Moeljadi (1999) menyebutkan bahwa perkembangan usaha 

suatu perusahaan selalu berubah sesuai dengan kondisi 

lingkungannya. Tantangan yang dihadapi para pemilik perusahaan 

adalah bagaimana menjaga agar kinerja perusahaan dapat tetap 

dipertahankan atau ditingkatkan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan kinerja erat kaitannya dengan pelaku dalam 
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perusahaan, termasuk budaya kerja manajernya. Budaya 

mencerminkan gaya pimpinan dalam menjalankan usahanya untuk 

menciptakan inovasi baru dan membawa kemajuan perusahaan 

melalui cara mereka berkomunikasi, menciptakan situasi kerja yang 

menyenangkan dan menimbulkan kepercayaan diri. Identitas 

budaya seseorang berdasarkan latar belakang yang dimilikinya 

dapat mewarnai kebebasan, cara, gaya dan perilaku berusaha 

serta kemampuan bekerja. Nilai-nilai atau budaya bisnis seorang 

pengusaha yang kuat akan memotivasi karyawan dan kepercayaan 

pelanggan sekaligus akan meningkatkan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Deshpande & Webster (1989) 

menunjukkan bahwa budaya entrepreneurship dan kompetitif 

mempunyai hubungan positif dengan kinerja. Hal ini didukung hasil 

penelitian Chrisman et al. (2002) yang menyatakan bahwa antara 

budaya dan kinerja mempunyai hubungan yang kuat. 

 

5.10. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.  

1. Dimensi sikap inovatif, proaktif dan keberanian mengambil 

resiko memberikan kontribusi terhadap orientasi kewirausahaan 

usaha kecil pada industri pengolahan pangan pengusaha etnis 

Cina, Bugis, Jawa, dan Banjar di Kalimantan Selatan. 

Pengusaha etnis Cina lebih inovatif, proaktif dan berani 

mengambil resiko dibandingkan dengan pengusaha etnis Jawa, 

Banjar, dan Bugis. Ini berarti, pengusaha etnis Cina mempunyai 

orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada pengusaha 

etnis Jawa, Banjar, dan Bugis. Pengusaha etnis Cina orientasi 

kewirausahaannya lebih baik dibandingkan dengan pengusaha 

etnis Jawa, sedangkan pengusaha etnis Jawa orientasi 

kewirusahaannya lebih baik dibandingkan dengan pengusaha 

etnis Banjar, dan pengusaha etnis Banjar orientasi 
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kewirausahaannya lebih baik dibandingkan dengan pengusaha 

etnis Bugis. 

2. Dimensi pengetahuan tentang pasar, penyebarluasan informasi 

pasar dan kontribusi pemasaran memberikan kontribusi 

terhadap orientasi pasar usaha kecil pada industri pengolahan 

pangan pengusaha etnis Cina, Bugis, Jawa, dan Banjar di 

Kalimantan Selatan. Pengusaha etnis Cina orientasi pasarnya 

lebih baik dibandingkan dengan pengusaha etnis Jawa, 

sedangkan pengusaha etnis Jawa orientasi pasarnya lebih baik 

dibandingkan dengan pengusaha etnis Banjar dan pengusaha 

etnis Banjar lebih baik orientasi pasarnya dibandingkan dengan 

pengusaha etnis Bugis. Pengusaha etnis Cina memiliki 

pengetahuan tentang pasar, melakukan penyebarluasan 

informasi pasar dan memberikan kontribusi pemasaran kepada 

pelanggan yang lebih banyak dibandingkan dengan pengusaha 

etnis Jawa, Banjar dan Bugis. Ini berarti, pengusaha etnis Cina 

mempunyai orientasi pasar yang lebih baik daripada pengusaha 

etnis Jawa, Banjar, dan Bugis. Sementara itu pengusaha etnis 

Jawa orientasi pasarnya lebih baik dibandingkan dengan 

pengusaha etnis Banjar dan pengusaha etnis Banjar orientasi 

pasarnya lebih baik dibandingkan dengan pengusaha etnis 

Bugis. 

3. Budaya berkaitan erat dengan kinerja perusahaan usaha kecil 

pada industri pengolahan pangan pengusaha etnis Cina, Bugis, 

Jawa, dan Banjar di Kalimantan Selatan. Berdasarkan indikator 

budaya, budaya pengusaha etnis Cina, Bugis, Jawa, dan Banjar 

tidak jauh berbeda, sebatas indikator yang digunakan adalah 

percaya diri, etnosentrik/kesejajaran, pengharapan, kerja keras, 

berdoa/selamatan, bahasa daerah yang digunakan, dan nama 

perusahaan. Kinerja pengusaha etnis Banjar lebih baik 

dibandingkan dengan pengusaha etnis Jawa, Cina, dan Bugis. 

Hal ini berarti bahwa pengusaha etnis Banjar kinerjanya lebih 

baik dibandingkan dengan pengusaha etnis Jawa. Sementara 
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itu, pengusaha etnis Jawa kinerjanya lebih baik dibandingkan 

dengan pengusaha etnis Cina dan pengusaha etnis Cina 

kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan pengusaha etnis 

Bugis.  

4. Terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, 

dan kinerja usaha kecil industri pengolahan pangan antara 

pengusaha etnis Cina, Bugis, Jawa, dan Banjar di Kalimantan 

Selatan. Setiap suku memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

menjalankan usahanya. Pengusaha etnis Cina memiliki 

kelebihan dalam bidang kewirausahaan dan orientasi pasar. 

Mereka memiliki motivasi yang besar, karena memiliki strategi 

yang populer dalam mengembangkan prinsip-prinsip 

bergantung pada diri sendiri (self reliance) dan dengan 

dukungan terbatas dari pemerintah. Motivasi yang besar 

sebagian besar disebabkan oleh adanya tantangan yang 

muncul akibat posisi mereka yang lemah. Mereka biasanya 

menyiapkan bisnis pada sektor-sektor informal (dengan 

pengawasan dari pemerintah yang rendah). Hal ini akan 

memberikan suatu keuntungan dan keunggulan bersaing 

dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Pengusaha etnis Banjar 

memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan etnis yang lain. 

Dalam konteks kesamaan karakter, hubungan dan keterkaitan 

sosial, nampaknya wajar jika terdapat hubungan khusus antara 

usaha pengusaha etnis Banjar dengan pelanggan sesama etnis 

mereka. 

Jika pengusaha, eksekutif, dan manajer bisa memahami hubungan-

hubungan antara kinerja dengan orientasi kewirausahaan dan 

orientasi pasar, maka mereka akan lebih mampu menciptakan 

kinerja lebih baik. Namun, pemahaman yang kita miliki sekarang 

masih belum memadai, sehingga penelitian EO (Entrepreneur 

Orientation) dan MO (Market Orientation) belum dapat digunakan 

secara luas untuk meningkatkan praktek manajerial.  
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Hasil penelitian Vitale et al. (2002) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang baru didirikan (startup) dan perusahaan yang 

sudah mapan (established) tidak memiliki banyak perbedaan satu 

sama lain. Analisisnya juga menunjukkan bahwa EO dan MO 

memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja bisnis. 

Dengan kalimat lain, terdapat hubungan antara EO, MO dan 

kinerja. Satu temuan yang menarik di sini adalah bahwa interaksi 

EO dan MO memiliki keterkaitan dengan kinerja. Selain itu, juga 

ada korelasi secara luas antara tiap-tiap item dalam EO dan MO 

dengan kinerja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orientasi-

orientasi ini memang ada hubungannya dengan kinerja; 

perusahaan tidak dapat menciptakan kinerja yang lebih baik hanya 

dengan memfokuskan pada beberapa kegiatan EO atau MO saja. 

Selanjutnya, dalam aspek budaya, pendefinisian budaya sendiri 

terjadi dalam berbagai macam cara, tetapi kita menggunakan salah 

satu yang dapat diterima secara luas. Budaya sebagai kebiasaan 

bersama yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok masyarakat 

yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lainnya 

(Hofstede, 2001). 

 

Hadirin yang terhormat 

 

5.11. Kesimpulan 

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

1. Pengusaha etnis Cina lebih inovatif, proaktif dan berani 

mengambil resiko dibandingkan dengan pengusaha etnis Jawa, 

Banjar dan Bugis. Hal ini berarti bahwa pengusaha etnis Cina 

mempunyai orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada 

pengusaha etnis Jawa, Banjar dan Bugis. 

2. Pengusaha etnis Cina memiliki pengetahuan tentang pasar, 

melakukan penyebarluasan informasi pasar dan memberikan 

kontribusi pemasaran kepada pelanggan lebih baik 
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dibandingkan dengan pengusaha etnis Jawa. Sementara itu, 

pengusaha etnis Jawa orientasi pasarnya lebih baik 

dibandingkan dengan pengusaha etnis Banjar dan pengusaha 

etnis Banjar lebih baik orientasi pasarnya dibandingkan dengan 

pengusaha etnis Bugis. Hal ini berarti bahwa pengusaha etnis 

Cina memiliki orientasi pasar lebih baik daripada pengusaha 

etnis Jawa, Banjar dan Bugis. 

3. Orientasi kewirausahaan memiliki kaitan dengan kinerja. Jika 

suatu perusahaan memiliki orientasi kewirausahaan yang baik, 

maka akan berdampak positif terhadap kinerjanya. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Wiklund (1999), Deshpande & 

Webster (1989), dan Vitale et al. (2002). 

4. Orientasi pasar memiliki kaitan dengan kinerja. Jika suatu 

perusahaan memiliki orientasi pasar yang baik, maka akan 

berdampak positif terhadap kinerjanya. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Kohli & Jaworski (1990); Narver & Slater (1990); 

Reuckert & Walker (1987); Pelham & Wilson (1996). 

5. Budaya memiliki kaitan dengan kinerja. Jika perusahaan 

memiliki budaya yang terdiri atas tujuh indikator (yaitu percaya 

diri, etnosentrik/kesejajaran, pengharapan, kerja keras, 

berdo‘a/selamatan, bahasa daerah yang digunakan dan nama 

perusahaan), maka akan berdampak positif terhadap 

kinerjanya. Hal ini sesuai dengan penelitian Deshpande & 

Webster (1989) dan Chrisman et al. (2002). 

6. Dari ketujuh indikator budaya itu yang paling menonjol pada 

pengusaha etnis Banjar adalah percaya diri dan kerja keras. Hal 

ini berarti bahwa pengusaha etnis Banjar kinerjanya lebih baik 

dibandingkan dengan pengusaha etnis Jawa, pengusaha etnis 

Jawa kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan pengusaha 

etnis Cina, dan pengusaha etnis Cina kinerjanya lebih baik 

dibandingkan dengan pengusaha etnis Bugis. 
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Hadirin yang terhormat 

 

5.12. Implikasi 

Implikasi tulisan saya ini bagi usaha kecil industri manufaktur antara 

lain bahwa dengan  perubahan orientasi kewirausahaan, orientasi 

pasar, dan budaya diharapkan terjadi hal-hal sebagai berikut. 

1. Usaha kecil yang memiliki jumlah pekerja yang besar bisa 

mendapatkan keuntungan dari penggunaan alat audit yang 

memungkinkan mereka mendiagnosa diri mereka sendiri. Para 

pemilik perusahaan yang jumlah pekerjanya besar bisa jadi 

tidak memiliki ide tentang peningkatan orientasi kewirausahaan 

dan orientasi pasar dari perusahaan, sehingga alat audit untuk 

diri sendiri bisa digunakan untuk mendapatkan data yang bisa 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka. 

2. Industri kecil tidak dapat menciptakan kinerja yang lebih baik 

hanya dengan memfokuskan pada beberapa kegiatan orientasi 

kewirausahaan dan orientasi pasar saja. Perusahaan harus 

mengadopsi sikap yang mendasari ke dua orientasi ini secara 

resmi dalam organisasinya. Tanpa adanya sikap orientasi 

kewirausahaan dan orientasi pasar yang berlaku di seluruh 

organisasi, industri kecil akan mengalami kesulitan untuk 

mencapai kinerja yang lebih tinggi.  

3. Sikap pengusaha dan karyawannya berubah dari pasif menjadi 

aktif, dari bagaimana nanti (reaktif, jangka pendek) menjadi 

nanti bagaimana (proaktif, jangka panjang), dari bersikap 

tertutup menjadi terbuka, dari peniru menjadi kreator, dari 

problem maker menjadi problem solver, dari penakut menjadi 

pemberani, dari risk averse menjadi risk taker, dan dari suka 

aman menjadi suka tantangan.  

4. Budaya usaha kecil berubah, dari meminta pekerjaan menjadi 

memberi pekerjaan, dari meminta dihargai menjadi menghargai, 

dari meminta upah menjadi memberi upah, dari budaya omong 
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menjadi budaya kerja, dan dari budaya instan menjadi budaya 

proses. 

Pada sisi lain implikasi akademik dari hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Pentingnya pembinaan usaha kecil ke arah peningkatan 

kemampuan intelektual dan bukan modal yang nampaknya 

lebih penting. Hal ini mendukung Moeljadi (1999) yang 

menemukan bahwa pola asistensi perlu dikaji ulang dengan 

program yang lebih cocok dan dengan kondisi internal, terutama 

pada penyusunan strategi usaha yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. Salah satu hal dalam peningkatan 

kemampuan adalah melalui peningkatan kemampuan 

kewirausahaan yang berwawasan kebutuhan pasar. Bantuan 

perlu diberikan dalam bentuk wawasan bisnis dan bukan dalam 

bentuk modal. 

2. Pembelajaran kewirausahaan yang efektif dapat dilakukan 

secara simultan melalui pendidikan dan pelatihan, 

pembimbingan, ataupun pemberdayaan pengusaha kecil untuk 

menggali pengalaman yang lebih bermanfaat. Bagi karyawan 

perusahaan, pembelajaran wirausaha dapat dibangun dalam 

lingkungan kerja yang terencana seperti melalui rotasi 

pekerjaan untuk pengkayaan, on the job training, serta 

penyediaan pembimbing, agar pembelajaran berjalan efektif.  

3. Konsep pembelajaran ini juga dapat diterapkan dalam 

pembangunan organisasi pembelajaran. Manajemen 

hendaknya menerapkan kebijakan yang membangun sifat, 

mendorong motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif bagi karyawannya untuk terus belajar; misalnya 

melalui penerapan Total Quality Management, sistim pola karir  

dan penghargaan yang memberikan nilai pada pembelajaran 

dan prestasi. Manajemen juga harus menghindari kebijakan 

jalan pintas dalam membangun kapabilitas dan prestasi 

karyawannya. 
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4. Wirausaha merupakan kunci bagi pengembangan ekonomi 

rakyat dan ekonomi nasional. Karena pentingnya peran 

tersebut, dunia pendidikan perlu mengarahkan sistim 

pendidikan pada penciptaan wirausahawan yang berorientasi 

pada pasar. Dunia usaha perlu dibangun atas dasar kompetensi 

yang kompetitif. Kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada 

upaya penciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi 

pemberdayaan usaha kecil. Kebutuhan akan hal tersebut sudah 

sangat mendesak. Oleh sebab itu, asosiasi usaha, pemerintah, 

dan lembaga pendidikan perlu merumuskan program bersama 

untuk pengembangan usaha kecil yang handal. 

 

Hadirin yang terhormat 

 

5.13. Saran-Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan budaya dalam 

kaitannya dengan kinerja usaha kecil industri pengolahan 

pangan etnis Cina, Bugis, Jawa, dan Banjar di Kalimantan 

Selatan merupakan model eksplorasi yang diharapkan dapat 

dikembangkan lebih lanjut menjadi lebih optimal; misalkan 

dengan:  

a) meneliti lebih lanjut hubungan orientasi pasar, orientasi 

kewirausahaan dan budaya dengan kinerja;  

b) meneliti kelompok usaha kecil yang lebih spesifik lainnya, 

sehingga dapat diidentifikasi secara rinci faktor-faktor yang 

berpengaruh. 

2. Pengusaha harus mampu melakukan analisis atas kebutuhan 

(needs) dan keinginan (wants) konsumen yang sedang 

berkembang dan akan berkembang di masa yang akan datang. 

Kemampuan untuk melakukan observasi serta analisis atas 

keadaan di sekeliling akan membuahkan prospek bagi 

entreprenuer yang creative, innovative, self confidence, dan 
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berani menanggung resiko. Kemampuan tersebut diatas dapat 

dicapai dengan mengikuti kegiatan lokakarya atau sejenisnya 

yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan formal maupun 

informal.  

3. Pemerintah  

a. Dibutuhkan integrasi inisiatif kewirausahaan etnis pada 

perekonomian untuk menjamin pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan memanfaatkan peluang perluasan pasar 

yang difasilitasi Pemerintah dalam rangka memberikan bantuan 

dan mengembangkan usaha kecil menjadi usaha menengah. 

b. Perlunya upaya pemerintah untuk mengidentifikasi jaringan 

sosial budaya di antara populasi kelompok etnis sebagai 

kekuatan penggerak pengembangan yang berhubungan 

dengan akses ke sumber daya (terutama sumber daya 

keuangan) dan jalan untuk menerobos pangsa-pangsa pasar 

baru. 

c.  Selanjutnya dilakukan program pelatihan keterampilan, 

pelatihan bisnis dan program-program partisipasi sosial budaya 

yang diarahkan untuk membentuk jaringan-jaringan relasi 

keetnisan, agar perusahaan-perusahaan dapat memiliki suatu 

akses yang istimewa dan fleksibel terhadap informasi, modal 

dan tenaga kerja. 

d. Dalam membangun banua diperlukan langkah-langkah terpadu 

dan berkesinambungan yang meliputi 4-C, yaitu (1) concept 

yang harus jelas, pragmatis, dan praktis, (2) competence, (3) 

connection, (4) commitment, sehingga akan berdampak pada 

kemajuan salah satu sektor khususnya dalam pembinaan dan 

pengembangan UMKM untuk mencapai kinerja yang unggul. 

 

Hadirin yang terhormat 
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5.14. Penutup 

Bahan yang saya sampaikan dalam pidato pengukuhan ini 

merupakan sebagian dari hasil penelitian saya terhadap penerapan 

orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan budaya yang 

berdampak terhadap kinerja pada usaha kecil menengah pada 

empat etnis yang ada di Kalimantan Selatan. Disadari benar betapa 

kurang memadainya uraian ini, karena itu saya mohon maaf atas 

segala kekurangannya.  

Tibalah saatnya saya menutup orasi pengukuhan saya sebagai 

Guru Besar pada hari yang bahagia ini. Puji syukur saya panjatkan 

ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia yang 

dilimpahkan kepada saya dan keluarga saya. Pada kesempatan 

bahagia ini saya sampaikan rasa terima kasih dan hormat yang 

setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional, 

Bapak Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, yang berkenan 

mengangkat saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Lambung Mangkurat. 

Pada akhir pidato pengukuhan ini, dalam suasana yang penuh 

hidmat, berkah dan kemuliaan ini, ijinkan saya menyampaikan 

terima kasih sekali lagi kepada: 

1) Bapak Rektor dan Bapak Ketua Program Pascasarjana 

Universitas Lambung Mangkurat yang memberi kemungkinan 

kepada saya menyampaikan pidato pengukuhan pada hari ini; 

2) Rektor beserta seluruh anggota Senat Universitas yang telah 

menyetujui pengusulan saya sebagai Guru Besar Ilmu 

Manajemen Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Lambung Mangkurat, yaitu: Prof. Ir. H. Muhammad Rasmadi, 

M.S., Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, M.S., Prof. H. Alfian 

Noor, Prof. Dr. Ir. Rusdi H.A.,M.Sc., Prof. Drs. Alex Arnold 

Koroh, Prof. Dr. H. Djantera Kawi, Prof. Dr. Wahyu, M.S., Prof. 

H. Masrani Basri, Prof. Ir. T.H. Siagian, M.Agr., Ph.D, Prof. Dr. 

Ir. Hj. Hakimah Halim, M.Sc., Prof. Dr. Ir. H. Moehansyah, 

M.Agr., Prof. Dr. Ir. H. Supriyanto, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Sarbini, 
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Prof. Dr. Ir. Arthur Mangalik, M.Sc., Prof. Ir. Arbain Basrindu, 

S.U., Prof. Ir. Adrias Mashuri, S.U., Prof. Ir. Taisufi Zainuddin, 

M.S., Prof. Dr. Ir. Muhammad Ruslan, M.S., dan semua yang 

mendorong saya untuk segera mengusulkan kenaikan pangkat; 

3) Dekan Fakultas Ekonomi, Drs. H. Fahmi Rizani, M.M., Ak. dan 

seluruh anggota Senat Fakultas yang telah memfasilitasi dan 

mengusulkan saya sebagai Guru Besar dan ikut memperlancar 

proses pengusulan tersebut; 

4) Ketua Program Magister Manajemen, Universitas Lambung 

Mangkurat, Drs. Zakhyadi Ariffin, M.Si. yang juga turut 

memfasilitasi acara pengukuhan Guru Besar saya; 

5) Promotor, Co. Promotor dan Penguji saya, terutama Prof. Dr. M. 

Syafiie Idrus, S.E., M.Ec., Prof. Dr. Armanu Thoyib, S.E., M.Sc., 

Dr. Agus Suman, S.E., DEA, Prof. Dr. Djumilah Zain, S.E., Prof. 

Dr. Taher Alhabsji, Prof. Dr. Moch. Ichsan dan Prof. Drs. M. 

Zaini Hassan, M.Sc., Ph.D.; 

6) senior saya, sebagai orang yang berjasa dalam pengembangan 

karier saya; Prof. H.M. Kustan Basri, S.E., Prof, H. Masrani 

Basri, S.E., Prof. H. Rusdi Saleh, S.E., Prof. H. Muchran 

Rasyid, S.E., dan Prof. Dra. Hj. Marliani Djohansyah, Ph.D.; 

7) para guru dan dosen saya yang telah mendidik sejak di bangku 

sekolah hingga perguruan tinggi yang tidak dapat saya 

sebutkan satu per satu; 

8) Mantan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Prof. H. 

Alfian Noor dan Mantan Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Drs. 

H. Yusriansyah Azis yang telah memberikan izin kepada saya 

untuk melanjutkan pendidikan ke Program S-3; 

9) CPMU Ditjen Dikti dan Direktur SPMU TPSDP Universitas 

Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan beasiswa 

kepada saya dalam mengikuti pendidikan pada Program S-3 

Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang; 

10) rekan-rekan di Jurusan Manajemen, Akuntansi, dan Jurusan 

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, dan rekan-rekan lainnya 

yang secara langsung mendorong saya untuk berprestasi, Prof. 
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Dr. Soeharno, M.M. dan Dr. Soehartono, M.M., dan sejawat lain 

yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. 

Kepada kedua orang tua saya yang sudah tiada, Titus Tadju 

Sangen (alm) dan ibu Ilon G. Rasan (alm), saya sampaikan ucapan 

terima kasih yang tidak berhingga. Mereka ini telah membesarkan 

dan mendidik saya dan begitu kuat menanamkan kepercayaan diri, 

keuletan, ketabahan dan harga diri dengan semboyan Waja sampai 

Kaputing.  

Teristimewa suami yang tercinta yang selalu mendoakan 

keberhasilan dan memberikan dukungan moril dan material dan 

anak-anakku yang terkasih, Meiske Claudia, S.E., M.M., Frans 

Alexander, S.H., dan dr. Yansi Christiana yang selama ini telah 

mau berbagi tugas, berbagi sengsara, dan saling mengisi, saya 

sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Keberhasilan 

ini adalah merupakan keberhasilan keluarga. Terima kasih atas 

segala kasih sayang dan pengertiannya, semoga keberhasilan saya 

ini menjadi cahaya dan semangat baru. Bagi keluarga saya, 

semoga peristiwa ini menjadi panutan untuk membangun semangat 

kerja yang lebih giat lagi. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam 

proses pengukuhan hari ini, antara lain Ketua Program 

Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, Panitia Pelaksana 

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas 

Lambung Mangkurat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mohon 

maaf, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga amal 

baik Bapak, Ibu, Saudara/i sekalian mendapat ganjaran dan 

imbalan yang melimpah dari Maha Besar Tuhan. 

Sekali lagi kepada hadirin yang telah bersabar mengikuti dan 

mendengarkan acara orasi pengukuhan saya ini, saya ucapkan 

terima kasih yang tak terhingga. Semoga Maha Besar Tuhan 

menyertai dan melimpahkan berkat-Nya atas kita sekalian. Amin. 
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