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BAB IV 
 

KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI:  
UPAYA WAJIB UNTUK KEBERLANJUTAN 

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT  1 

 

Mochamad Arief Soendjoto  2 
 

 

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 

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

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



77 

 

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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