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Redaksi

Dari Redaksi

Salam Hijau, 

Mungkinkah konservasi menjadi sebuah selebrasi yang bukan euphoria, tapi 
pertunjukan sebuah semangat membara untuk menjaga semesta? Kami pun 
mencoba menelusurinya, mengikuti bagaimana teman-teman pelaku konservasi di 
Indonesia berbagi cerita tentang usaha dan kerja nyata mereka. 

Jauh kami melangkah menelusuri padang savana di Taman Nasional Baluran, hingga 
menyaksikan keindahan saat kepompong yang buruk rupa menjadi kupu-kupu 
berbagai warna di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Tak salah Alfred Russel 
Wallace menggambarkan keindahan kupu-kupu ini menjadi sebuah awan yang 
berwarna-warni. Bagaimana jejak penelitian kupu-kupu di kawasan ini, semua tersaji 
di halaman 13, majalah Hijau ini.

Cerita konservasi juga berlanjut ke usaha pelestarian Owa Jawa, yang masuk dalam 
salah satu dari 25 jenis satwa prioritas yang ditargetkan populasinya meningkat 
sebesar 10% di tahun 2019 nanti. Owa Jawa si monogami ini, ternyata masih 
memiliki habitat yang sehat, sehingga masih di Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango seperti yang dilaporkan dalam rubrik reportase kami.

Semoga usaha konservasi yang digawangi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan berjalan menuju arah kelestarian yang mensejahterakan masyarakat dan 
seluruh pelakunya. Salam konservasi…..hu..haa!!! 

  

Salam lestari. 

Redaksi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Biro Hubungan Masyarakat 

http://ppid.menlhk.go.id
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Lebih Dekat

Sarwono Kusumaatmadja

Ketua Tim Penasihat  Senior 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

L E B I H  D E K AT

Sudah berusia 74 tahun, 
Sarwono Kusumaatmadja 
masih terlihat energik. 
Ketua Dewan Pengarah 

Pengendalian Perubahan Iklim 
sekaligus Ketua Tim Penasihat  
Senior Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan ini pagi hari sudah 
berangkat dari kediamannya 
menuju kantor, dan baru beranjak 
pulang saat malam menjelang.

“Saya memang tak pernah 
bisa diam. Bahkan saya berdoa 
semoga tidak diberi kesempatan 
beristirahat,” katanya ketika 
menerima “Hijau” di ruang 
kerjanya. Sarwono mengaku tak 
pernah merencanakan hidup. 
“Biarkan semua mengalir begitu 
saja,” katanya.

Sarwono, kelahiran 24 Juli 1943, 
sudah malang melintang di dunia 
politik dan birokrasi. Sejumlah 
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Saya memang tak pernah bisa 
diam. Bahkan saya berdoa 
semoga tidak diberi kesempatan 
beristirahat.

jabatan penting sudah pernah diembannya. Mulai dari Sekjen 
Golkar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilanjut 
dengan Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto. Di 
era reformasi, dia menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 
tahun 1999-2001.

Pada pemilihan umum 2004, Sarwono terpilih sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Daerah mewakili DKI Jakarta. Soal duduk 
di parlemen, pengalamannya sangat mumpuni. Sebelumnya 
Sarwono 18 tahun menjadi anggota DPR.

Keberhasilan juga diraihnya saat menjadi Ketua Umum 
Persatuan Lawn Tennis Indonesia (Pelti). Di bawah 
kepemimpinannya tenis Indonesia sukses mengharumkan nama 
bangsa. Diantaranya adalah merebut dua medali emas Asian 
Games Beijing 1990. Diajang SEA Games, Indonesia merebut 
enam dari tujuh medali emas yang disediakan.

“Sekarang saya tidak lagi main tenis. Selain usia, sejak tak lagi 
menjadi menteri, bola tenis jadi berubah. Dulu saat jadi menteri, 
bolanya selalu datang kepada saya, setelah pensiun menteri sifat 
bola jadi berubah, saya harus berlari mengejarnya,” candanya. 
Sarwono kini tetap berolahraga. Setiap pagi dia mengelilingi 
rumah. “Cukup berjalan dari kamar tidur ke ruang tamu, dapur 
dan bagian rumah lainnya. Saya juga terkadang fitnes,” katanya.

Soal makan, penyuka rendang ini mengaku belum ada 
pantangan. “Doakan saja saya selalu sehat. Alhamdulillah, sejauh 
ini baik-baik saja walau sempat ada sedkit penyumbatan di leher 
tetapi tak ada masalah,” katanya.

Selalu ingin berbuat sesuatu, maka ketika Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar memintanya 
membantu, Sarwono langsung menerima. “Saya sudah kenal Ibu 
Siti sejak 1984, beliau penuh integritas,” katanya. “Tugas yang 
diembannya berat, maka saya langsung bersedia,” tambahnya.

“Penggabungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 
daya jangkau menyeluruh. Meski berat, Ibu Siti tak pernah 
mengeluh” ujarnya. 

Sarwono menilai tantangan kementerian ini semakin berat. 
“Dari sisi perjanjian internasional misalnya, kalau dulu cuma ada  
Perjanjian Kyoto, sekarang makin banyak seperti Minamata. Isu 
kelautan kini juga makin menonjol,” tuturnya.

Dari sisi penelitian, pengetahuan kita tentang laut juga masih 
terbatas. “Peranan laut dalam Lingkungan Hidup juga belum 
terpetakan dengan baik,” paparnya. Dari sisi Sumber Daya 
Manusia, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan harus 
ditingkatkan di semua level.

Dengan peran dan kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah 
Pengendalian Perubahan Iklim ini mencoba untuk menyamakan 
persepsi diantara pelaku serta menggelar forum untuk bertukar 
pengalaman dan saling berhubungan agar bisa melakukan 
sesuatu.

Kebiasaan Sarwono berjalan keliling 
rumah menjadi salah satu cara menjaga 
kebugarannya. 
© Roosyudhi Priyanto
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Khasanah

K H A S A N A H

Bantimurung

Oleh Taufik Ismail
(Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung)

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 
memang merupakan rumah bagi ratusan 

jenis kupu-kupu. Karenanya pantas jika 
kawasan TN Bantimurung Bulusaraung 

menyandang julukan sebagai “The Kingdom 
of Butterfly”.© Kamajaya Shagir

Kerajaan Kupu-kupu
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 “The Kingdom of Butterfly” demikian julukan bagi kawasan 
wisata Bantimurung. Namun, Wallace tidak pernah menuliskan 
kawasan wisata Bantimurung dengan julukan tersebut dalam 
catatan atau bukunya sekalipun. “Saya tidak tahu dan tak pernah 
menemukan referensi itu. Wallace sendiri tak menuliskan” 
Kamajaya Shagir menegaskan.

Keanekaragaman jenis kupu-kupu di kawasan wisata 
Bantimurung memang tinggi. Sejumlah peneliti telah 
melakukan identifikasi kupu-kupu di kawasan ini. Pada tahun 
1977, Mattimu melaporkan telah menemukan 103 jenis 
Papilionoidea di hutan wisata Bantimurung. Kemudian tahun 
2008, Balai Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung 
hanya berhasil mengidentifikasi 82 jenis saja di lokasi 

yang sama. Jumlah itu diyakini masih terlalu sedikit karena 
pelaksanaannya hanya satu kali saja. 

Untuk itu pada tahun 2010, kegiatan yang sama dilakukan 
sepanjang tahun agar dapat mengidentifikasi jenis 
Papilionoidea yang mungkin hanya muncul di musim-musim 
tertentu saja. Dan hasilnya cukup mencengangkan, ada 133 
jenis yang hidup di kawasan wisata Bantimurung. “Kita tidak 
bisa menemukan kupu-kupu melimpah di kawasan wisata 
Bantimurung setiap hari. Jika ingin menyaksikan kupu-kupu 
melimpah dan beranekaragam jenisnya datanglah saat musim 
pancaroba. Baik pancaroba beralih dari musim penghujan ke 
musim kemarau maupun sebaliknya” ujar Kadriansyah, PEH TN 
Bantimurung Bulusaraung.

Balai TN Bantimurung Bulusaraung melihat bahwa potensi kupu-
kupu tersebut tak hanya ada di kawasan wisata Bantimurung, 
namun juga banyak dijumpai di lokasi lainnya. Karenanya, sejak 
tahun 2011  kegiatan identifikasi juga dilaksanakan di beberapa 
lokasi di TN Bantimurung Bulusaraung. Dari rangkaian kegiatan 
tersebut, hingga akhir tahun 2016 telah teridentifikasi 240 jenis 
Papilionoidea berada di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. 
Jenis-jenis Papilionoidea ini terklasifikasi dalam 5 famili yaitu 111 
jenis Nymphalidae, 25 jenis Papilionidae, 28 jenis Pieridae, 74 
jenis Lycanidae dan 2 jenis Riodinidae. 

Jumlah tersebut telah melampaui temuan Wallace saat 
menjelajahi kawasan karst Maros yang meliputi wilayah 
Amasanga dan Bantimurung. Jika Balai TN Bantimurung 
Bulusaraung juga berkonsentrasi mengidentifikasi moths dan 
skippers, yakinlah bahwa jumlah temuan Wallace akan jauh 

Lohora decipiens
© Taufiq Ismail

Salah satu jenis pakan larva Grapium 
androcles yaitu Uvaria rufa. 
 © Taufiq Ismail

Graphium androcles adalah salah satu kupu-kupu megah dan paling 
langka yang ditemukan Wallace. Saat ini menjadi maskot Taman 
Nasional Bantimurung Bulusaraung selain karst.
© Kamajaya Shagir

Itulah penggalan ungkapan kekaguman Alfred Russel Wallace, 
seorang naturalis berkebangsaan Inggris saat menikmati 
indahnya suasana Danau Kassi Kebo di kawasan wisata 
Bantimurung yang bertabur beranekaragam jenis kupu-kupu. 
Kekagumannya kemudian beliau tuangkan dalam buku 

“The Malay Archipelago”  tahun 1869. Wallace mengunjungi 
kawasan wisata Bantimurung selama empat hari, tepatnya 19-22 
September 1857. Kawasan wisata ini dalam buku The Malay 
Archipelago beliau sebut air terjun sungai Maros yang telah 
menjadi tempat wisata kala itu.  Beliau mengkoleksi kupu-kupu 
(Lepidoptera) sebanyak 25 jenis, hanya 6 jenis Papilionoidea. 
Sisanya 207 jenis kupu-kupu dikoleksi di sekitaran Amansanga, 
Kabupaten Maros atau Tompokbalang, dimana lokasi pondok 
Wallace berdiri. Total koleksi kupu-kupu Wallace selama Agustus-
November 1857 di lokasi tersebut sebanyak 232 jenis kupu-
kupu. Jumlah tersebut terdiri dari 139 jenis Papilionoidea, 70 
jenis Hedyloidea atau ngengat (moths) dan 23 jenis Hesperioidae 
(skippers). Informasi ini diperoleh dari penelusuran jejak 
Wallace di Maros oleh Kamajaya Shagir, PEH TN Bantimurung 
Bulusaraung dan kawan-kawan.

“Ketika matahari bersinar terik, sekitar siang hari, bantaran sungai 
yang lembab di atas air terjun menghadirkan pemandangan indah, 
kilauan sekumpulan kupu-kupu oranye, kuning, putih, biru, dan hijau 
yang ketika diganggu beterbangan ratusan kupu-kupu di udara 
membentuk awan yang berwarna-warni”. 

terlampaui. Hal ini menguatkan fakta bahwa TN Bantimurung 
Bulusaraung memang merupakan rumah bagi ratusan jenis 
kupu-kupu. Karenanya juga, adalah pantas jika kawasan TN 
Bantimurung Bulusaraung menyandang julukan sebagai “The 
Kingdom of Butterfly”. 

Kekayaan keragaman jenis kupu-kupu ini pula lah yang menjadi 
salah satu alasan penunjukkannya sebagai taman nasional. 
Sebuah amanah besar dalam upaya konservasi spesies yang 
harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.  Semoga 
keragaman kupu-kupu ini terus terjaga, agar “The Kingdom of 
Butterfly” tak hanya menjadi sekedar jargon semata. 

Tautan
berita
dalam situs
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L A P O R A N  U TA M A

Konservasi Alam - Konservasi Kita
Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN)
di Taman Nasional Baluran

                  Suasana Kampung Konservasi yang dipenuhi 
tenda peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.

© Biro Humas KLHK

Puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) secara resmi 
diselenggarakan di Taman Nasional (TN) Baluran, Kabupaten Situbondo, Provinsi 
Jawa Timur (10/08/2017). Dalam kesempatan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, hadir didampingi Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Darmin Nasution, Bupati Situbondo, Ketua Komisi IV DPR RI, Bupati 
Banyuwangi, Bupati Bondowoso, Bupati Jember, dan Perwakilan Gubernur Jawa Timur.
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Selain itu, juga dilakukan pelepasliaran lima ekor Merak 
Hijau umur 4-5 tahun yang berasal dari hasil sitaan, dan 
penyerahan masyarakat yang telah direhabilitasi di Pusat 
Penyelamatan Satwa (PPS) Bali, Balai KSDA Bali. Juga 
pelepasliaran 4 ekor Elang Alap Jambul umur 6 -7 tahun yang 
berasal dari hasil sitaan Polda Jawa Timur dan penyerahan 
masyarakat, yang telah direhabilitasi di Yayasan Konservasi 
Alam Yogyakarta serta telah diberi cincin (ring). 

Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional selanjutnya akan 
digelar di Sulawesi Utara. 

Terakhir Darmin menegaskan dukungannya terhadap upaya 
konservasi dan menghimbau agar dapat membudayakan 
perilaku konservasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto 
menyambut baik pemilihan lokasi puncak HKAN tahun 2017 
di TN Baluran. Menurut Dadang, TN ini merupakan salah 
satu dari 5 TN yang ditetapkan pertama kali di Indonesia, 
serta memiliki tipe ekosistem savana yang khas sehingga 
mendapat julukan “little africa van java” dengan jenis-jenis 
satwa liar besar seperti banteng, kerbau liar, dan rusa.

Adanya ancaman invasi jenis asing invasif pada ekosistem 
savana dan penurunan populasi banteng di TN Baluran 
memerlukan aksi nyata pemulihan ekosistem bersama. 
Dadang menyatakan kesiapan untuk membantu dan 
bekerjasama dengan Kementerian LHK mengatasi 
permasalahan tersebut.

Tanggal yang ditetapkan sebagai HKAN adalah 10 Agustus, 
merupakan tanggal ditetapkannya UU No. 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya yang saat ini sedang direvisi. Wakil Ketua 
Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, yang juga hadir dalam 
acara puncak HKAN menyatakan dalam tahun ini revisi UU 
No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem diupayakan selesai. “Silahkan diwarnai menjadi UU 
yang melindungi kelestarian alam dan memberikan manfaat 
kepada masyarakat”, ungkap Herman.

Menurut laporan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK, Wiratno, 

Sebagaimana tema HKAN tahun 2017 “Konservasi Alam-
Konservasi Kita”, Menko Darmin Nasution menyampaikan 
bahwa agar konservasi dapat berjalan dengan baik, 
diperlukan sikap kepemimpinan (leadership), standar, dan 
partisipasi masyarakat. 

“Tidak ada leadership, maka tidak ada konservasi. Selanjutnya 
perlu disusun standar untuk memelihara, menyempurnakan, 
dan mengembangkan konservasi. Konservasi juga tak 
mungkin berhasil, jika hanya didukung oleh pimpinan, 
aparat, dan pemerintah daerah, hal ini membutuhkan 
peranan masyarakat. Oleh karena perlu ada sosialisasi dan 
edukasi kepada masyarakat di sekitarnya”, ujar Darmin.

Selain itu, Darmin juga berharap publikasi terkait 
potensi wisata di TN dapat lebih ditingkatkan, dan upaya 
pengembangbiakan melalui persilangan spesies yang 
berbeda, dianggap Darmin kurang tepat jika diperuntukkan 
untuk dalam kawasan, tetapi lebih tepat untuk tujuan 
komersial

Darmin juga berpesan, agar konservasi dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Mendukung hal 
tersebut, Darmin menyampaikan bahwa program Perhutanan 
Sosial dapat menjadi pilihan yang tepat, untuk implementasi 
pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan 
konservasi, khususnya sektor wisata alam.

“Adapun pengembangan pariwisata alam di kawasan 
konservasi, perlu dirancang dengan baik sehingga memiliki 
keunikan tersendiri yang tidak mungkin ditemukan di tempat 
lain, dan berlangsung kontinu”, Darmin menambahkan.

puncak Peringatan HKAN kali ini diikuti 1.100 peserta terdiri 
dari peserta Pameran Konservasi Alam dan Produk Unggulan, 
Peserta Jambore Nasional Konservasi Alam, Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Pusat dan mitra, Kemah Konservasi, 
workshop, night safari, penebangan alien spesies, sepeda 
jelajah nusantara dan dilanjutkan Festival Taman Nasional 
dan Taman Wisata Alam di Banyuwangi. 

“Tujuan utama peringatan HKAN yaitu untuk 
memasyarakatkan konservasi alam secara nasional sebagai 
sikap hidup dan budaya bangsa”, ucap Wiratno.

Dalam acara yang diihadiri seluruh kepala Unit Pelaksana 
Teknis Ditjen KSDAE seluruh Indonesia ini, Menteri LHK Siti 
Nurbaya dan Menko Darmin Nasution juga berkesempatan 
memberikan Apresiasi Konservasi Alam kepada 18 penerima 
yaitu para terbaik dalam pengelola taman Kehati In Situ, 
Pengelola Taman Kehati Ex Situ, Polisi Kehutanan, Desa 
Binaan Konservasi, Pengendali Ekosistem Hutan, Pemegang 
Izin Lembaga Konservasi, Pemegang Izin Penangkar, serta 
pemenang video kreatif terbaik. 

Para peserta Sepeda Jelajah Nusantara bersiap menjelajah kawasan 
Taman Nasional Baluran. (atas) 
Ekosistem unik yang menjadikan Baluran dijuluki sebagai Little Africa 
Van Java mengalami invasi oleh Vachellia nilotica (dulu Acacia nilotica). 
Upaya penanggulangan invasi telah banyak dilakukan sejak 1985, baik 
secara kimiawi, mekanik, biologis maupun tradisional. Dalam peringatan 
HKAN ini, peserta diajak melihat langsung upaya penanggulangan invasi 
spesies di Savana Bekol. (kiri)

Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan  Siti Nurbaya, hadir dalam 

peringatan Hari Konservasi Alam 
Nasional dengan didampingi Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, 
Darmin Nasution

Tautan
berita
dalam situs
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Presiden Jokowi hadir dalam puncak Hari Lingkungan Hidup 2017 di 
kompleks Manggala Wanabakti (atas) dan kemudian menandatanganani 
prasasti Landmark Hutan untuk Rakyat Indonesia serta menanam pohon 

jati di Arboretum Lukito Aryadi (kiri).
Foto-foto oleh Biro Humas KLHK

Setelah berbagai kegiatan memperingati Hari 
Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2017 dilaksanakan 
sejak bulan Juni lalu, kini puncak acara peringatan 
HLH Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 

2017 oleh Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Acara puncak HLH 2017 dihadiri oleh Presiden RI. Joko 
Widodo, sekaligus menyaksikan pemberian penghargaan 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan oleh Menteri 
LHK, Siti Nurbaya. Pada kesempatan ini pula, Presiden 
Joko Widodo juga menandatangani Sampul/Perangko 
Hari Pertama, Seri Lingkungan Hidup Tahun 2017, dengan 
didampingi Menteri LHK dan Menteri Komunikasi dan 
Informasi, Rudiantara.

Peringatan HLH secara resmi dipimpin oleh Presiden Joko 
Widodo, sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
LHK Tahun 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI), 
dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi, yang 
dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 2-4 Agustus 
2017.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan 
bahwa, sangat penting untuk melakukan sebuah strategi 
besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi 
dan lingkungan.

“Harus ada koreksi besar, agar ada sebuah terobosan yang 
baru yang harus dilakukan, sehingga pengelolaan hutan 
lebih baik. Jangan berfikir linier dan monoton, sehingga 
dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan 
kita berada pada posisi yang tidak ada pembaruan", tutur 
Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo juga berpesan, dengan adanya 
Rakernas LHK Tahun 2017, agar dapat dirumuskan 
pemikiran baru, sehingga pengelolaan hutan menjadi 
sebuah pengelolaan yang secara konsisten dapat terus 
dikerjakan, dan memperoleh hasil yg baik. Pengelolaan ini 
menurut Presiden Joko Widodo, dapat mencontoh negara 
lain seperti Swedia dan Finlandia, dimana 70-80 persen 
perekonomiannya berasal dari sektor kehutanan. “Kita tidak 
usah sulit, tinggal di-copy dan nanti diaplikasikan ke negara 
kita. Kita harus contoh dan melihat bagaimana pengelolaan 
hutan dan lingkungan bisa jalan sama-sama, ekonomi dapat, 
lingkungan juga”, pesan Presiden Joko Widodo.

Berkenaan dengan kegiatan rutinitas bidang lingkungan 

Hari Lingkungan Hidup 2017 
Tegaskan Pengelolaan Hutan untuk 
Kesejahteraan Rakyat
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praktek dan pendekatan, terus menerus diperbaiki bagi 
kepentingan rakyat banyak. Implementasinya harus terus 
menerus berkesinambungan, agar tujuan nasional bisa 
dicapai dan cita-cita nasional bisa diwujudkan, yaitu untuk 
masyarakat sejahtera, demikian yang ditekankan Bapak 
Presiden kepada kami dan Menteri lainnya”, tutur Menteri 
LHK Siti Nurbaya menutup sambutannya dalam puncak 
peringatan HLH 2017.

Sebagai Landmark Hutan untuk Rakyat Indonesia, dalam 
acara ini dilakukan penanaman pohon Jati (Tectona grandis) 
oleh Presiden Joko Widodo, dan Menteri LHK Siti Nurbaya 
menanam pohon Pala (Myristica fragrance), di Arboretum 
Lukito Aryadi. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga 
melakukan penandatanganan prasasti Landmark Hutan 
untuk Rakyat Indonesia, pada fosil kayu Jati yang ditemukan 
di Provinsi Lampung, pada bulan Juli 2014, 12 meter di 
bawah tanah.

Sebanyak 10 Penghargaan Kalpataru, 16 Penghargaan 
Adipura, 6 Penghargaan Adipura Kencana, 24 Penghargaan 
Adiwiyata Mandiri, dan 9 Penghargaan Nirwasita Tantra 
telah disampaikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya 
didampingi Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin 
Nasution. Sebelum acara berakhir, Presiden Joko Widodo 
berkesempatan melakukan dialog dengan penerima 
penghargaan Kalpataru asal Sumatera Utara dan Papua. 
Adapun seruan untuk terus menjaga dan melindungi 
lingkungan dan hutan kepada semua stakeholder, menjadi 
pesan penutup Presiden Joko Widodo kepada seluruh peserta 
HLH Tahun 2017.

Jangan sampai hutan tidak 
memberikan apa-apa 

kepada rakyat. 

Tautan
berita
dalam situs

Menteri Siti Nurbaya mendampingi Presiden Jokowi 
meninjau Arboretum Lukito Aryadi.

Presiden Jokowi menandatangani  Sampul/Perangko 
Hari Pertama, Seri Lingkungan Hidup Tahun 2017.

agar berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan perijinan, dan 
pentingnya aksi koreksi upaya perlindungan gambut. “Aksi 
koreksi dalam pengelolaan gambut harus betul-betul kita 
ubah, baik moratorium dan pelestarian harus betul-betul 
dilihat”, tukas Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga 
mengapresiasi kinerja dari Badan Restorasi Gabut (BRG), 
dan diharapkan ke depannya dapat memberikan hasil 
konkret yang besar, terutama dalam menjaga hutan primer 
di Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan 

hidup dan kehutanan, Presiden Joko Widodo berharap hal 
tersebut dapat diperbaiki dan fokus. Begitu pula halnya 
dengan konflik permasalahan yang umum terjadi, berharap 
dapat segera diselesaikan dengan baik.

"Jangan lagi ada program-program atau rencana yang 
berorientasi proyek. Arahnya harus fokus dan konsentrasi 
pada daerah diisolir, dan agar dapat menjadi contoh 
untuk yang lain. Selain itu, dibutuhkan jiwa-jiwa mulia dari 
rimbawan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
konkrit dan riil di lapangan, sehingga mana yang dilindungi, 
mana yang konsesi, mana yang untuk Perhutanan Sosial itu 
jelas", Presiden Joko Widodo menegaskan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan, 

pentingnya kontribusi hutan terhadap kesejahteraan 
masyarakat sekitarnya. 

“Jangan sampai hutan tidak memberikan apa-apa kepada 
rakyat. Kenapa hutan di negara lain dapat memakmurkan 
rakyat, kenapa hutan kita tidak? Itu harus dikoreksi, hutan 
harus memberikan manfaat bagi lingkungan”, tutur Presiden 
Joko Widodo.

Berbagai bentuk pengelolaan hutan, seperti agroforestry dan 
silvopastur, menurut Presiden Joko Widodo, selama ini belum 
optimal, sehingga ke depannya perlu dilakukan lebih serius, 
untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi 
terbarukan, serta memberikan manfaat ekonomi kepada 
rakyat.

Adapun, terkait tema HLH Tahun 2017 yaitu “Menyatu 
dengan Alam”, menurut Presiden Joko Widodo sangat tepat 
dengan budaya Indonesia yang tidak bisa lepas dengan alam, 
sehingga tema ini mengingatkan agar orang Indonesia tidak 
boleh lupa dengan alam. 

Senada dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri 
LHK sebelumnya juga menyampaikan bahwa kebijakan 
ekonomi berkeadilan, dengan formulasi diantaranya peran 
sumberdaya lahan, masyarakat dan kesempatan yang 
diberikan atau akses masyarakat, terus diaktualisasikan oleh 
KLHK, melalui pengakuan hutan adat secara resmi, aktivitas 
aktual hutan-hutan desa di berbagai wilayah di Indonesia, 
serta Hutan Tanaman Rakyat yang sedang terus menggeliat.

“Langkah corrective measures, kebijakan, implementasi, 
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Peserta lomba fotografi sedang membidik burung udang api yang 
hinggap di ranting dekat sungai kering di wilayah hutan Billa. 
© Biro Humas KLHK

R E P O R TAS E

Menyibak Potensi 
Rimba Matalawa

Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (Matalawa) untuk 
pertama kali menggelar kegiatan birding dan lomba fotografi tingkat nasional. Kegiatan 
perlombaan pengamatan burung dan fotografi di alam bebas ini digagas pihak pengelola 
kawasan TN Matalawa sebagai bentuk promosi terhadap potensi-potensi yang dimiliki 

kawasan konservasi ini. Selain itu kegiatan ini diharapkan mampu membangun jejaring 
komunikasi multipihak dalam upaya pelestarian burung di Indonesia.

Kegiatan birding dan lomba fotografi ini diikuti 55 peserta, dengan rincian 12 tim (30 peserta) 
mengikuti birding dan 25 peserta hanya mengikuti lomba fotografi. Dari jumlah peserta yang 
mengikuti event tersebut, sudah melampaui target peserta yang diharapkan panitia pelaksana 
kegiatan. Menurut Hastoto Alifianto (ketua pelaksana), upaya publikasi melalui media sosial yang 
dilakukan panitia sejak dua bulan terakhir menjadi kunci sukses keberhasilan event ini memikat 
hati peserta untuk ikut berpartisipasi.

Pelaksanaan birding dan lomba fotografi ini dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 Agustus 2017, 
dengan lokasi pelaksanaan lomba difokuskan pada kawasan hutan Billa dan Praingkareha, 
SPTN Wilayah II Lewa. Kedua lokasi ini dinilai cukup representatif dalam melaksanakan event 
ini, keanekaragaman jenis burung yang dapat dijumpai cukup tinggi. Selain itu potensi-potensi 
wisata yang berada di kedua kawasan ini cukup mudah untuk dijangkau seperti air terjun dan 
danau Laputi, Camping Ground dan Hutan Pendidikan Praingkareha serta lokasi pengamatan 
burung Billa dan Praingkareha.
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Tidak hanya mengikuti perlombaan, peserta yang ikut serta 
pada event ini mendapatkan pengalaman menyaksikan 
keindahan alam Sumba yang khas. Selain itu peserta juga 
memperoleh informasi dan berbagi pengalaman dari 
para dewan juri yang sudah berpengalaman seperti Riza 
Marlon (Profesional Fotografer Wildlife), Arbain Rambey 
(Fotografer Harian Kompas), Didi Kaspi Kasim (Editor In Chief 
National Geographic Indonesia), Karyadi Baskoro (Akademisi 
Universitas Diponogoro), Imam Taufiqurahman (Yayasan 
Kutilang) dan Swiss Winasis (PEH Taman Nasional Baluran).

Kegiatan birding dan lomba fotografi TN Matalawa ini dibuka 
dan ditutup secara resmi oleh Kepala Balai TN Matalawa 
(Maman Surahman, S.Hut.,M.Si). Burung merupakan salah 
satu indikator keberhasilan pengelolaan kawasan TN 
Matalawa, dan salah satu langkah persuasif dan edukatif 
dalam upaya konservasi burung di TN Matalawa adalah 
dengan menggelar event birding dan lomba fotografi ini, 
dalam sambutan beliau pada acara pembukaan kegiatan.

Dan diakhir perlombaan untuk kategori birding dimenangkan 
oleh Tim Pelatuk BSC, Kategori Lomba Fotografi Burung 
dijuarai oleh Heru Cahyono, dan Kategori Lomba Fotografi 
Alam dan Manusia Bayu Catur Pamungkas keluar sebagai 
juara.

Kategori Lomba Foto Burung

Juara 1 Heru Cahyono
Juara 2 Syafrial Habibi S
Juara 3 Rahmat Hidayat
Juara Harapan drg. Andreas Kosasi

Kategori Lomba Foto Alam dan 
Manusia

Juara 1 Bayu Catur Pamungkas
Juara 2 Bhisma Gusti Anugrah
Juara 3 Novi Tri Mujahidin
Juara Harapan Naila Zackeisha

JUARA 1

JUARA 2

JUARA 2

JUARA 3

JUARA 3

JUARA 
HARAPAN

JUARA 
HARAPAN

JUARA 1

Para peserta dan juri berfoto bersama di bukit 
Wairinding dalam perjalanan menuju kawasan 
Taman Nasional Matalawa. 
© Biro Humas KLHK

Perjalanan menanjak sampai Bukit Laibola tetap dijalani para pengamat 
dan fotografer untuk mendapat panorama pagi dan burung-burung 
yang mulai beterbangan. (atas) Jalan setapak di hutan Billa dengan 
telaten dijelajahi untuk menemukan jenis-jenis burung yang gemar 
hinggap di semak-semak. (bawah) © Biro Humas KLHK

Tautan
berita
dalam situs
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Kelahiran Owa Jawa
di Bodogol

Satu lagi kabar gembira bagi Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagaimana disampaikan 
oleh Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango (TNGGP), Adison (25/08/2017), bahwa telah 

ditemukan satu individu muda/anakan pada satu kelompok/
keluarga Owa Jawa, pada saat monitoring oleh Pengendali 
Ekosistem Hutan (PEH) Balai Besar TNGGP.

Owa jawa jantan dewasa. (foto kiri) © Iyan
Sepasang induk owa jawa yang sedang 
mengasuh anaknya yang baru lahir. (foto 
kanan)  © Agung Gunawan

"Monitoring ini telah dilakukan sebanyak tiga kali di tahun 
2017, yaitu pada bulan April, Juni, dan Agustus, dan hasil 
monitoring di tanggal 14 Agustus 2017, terlihat satu Owa 
Jawa betina yang menggendong anaknya, dengan umur 
sekitar 2-3 bulan", Adison menjelaskan.

Sebagai salah satu dari 25 jenis satwa prioritas, yang 
ditargetkan meningkat populasinya sebesar 10% di tahun 
2019 (baseline tahun 2013), berdasarkan SK Direktur Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) No. 
180/IV-KPTS/2015, Owa Jawa (Hylobates moloch) harus terus 
dipantau keberadaannya dan dijaga kelestariannya. 

Adison menuturkan, "Selain Owa Jawa, satwa liar lainnya 
yang prioritas untuk dimonitor di TNGGP adalah Macan 
Tutul dan Elang Jawa. Adapun monitoring Owa Jawa lebih 
difokuskan di Bidang PTN Wilayah III Bogor, yaitu di Site 
Monitoring Owa Jawa Resort Bodogol".

Sampai tahun 2016, terdapat 98 Owa Jawa di site monitoring 
Bodogol pada lahan seluas 2.759 Ha, dengan kepadatan 
11,11 individu/Km2. Menurut Adison, beberapa indikator 
dalam monitoring ini,antara lain yaitu perbandingan jenis 
kelamin, struktur umur, kondisi habitat, potensi ancaman, 
tingkat kematian, dan tingkat kelahiran.

Sementara itu, Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, menyambut 
gembira berita kelahiran ini, mengingat sifat Owa Jawa yang 
monogami, dengan kemampuan melahirkan rata-rata sekali 
setiap tiga tahun, dan masa mengandung selama 7 bulan.

"Kelahiran Owa Jawa secara alami, menjadi salah satu 
indikator bahwa habitatnya masih sehat, dan memungkinkan 
untuk perkembangbiakan Owa Jawa. Semoga ke depannya, 
populasi Owa Jawa di TNGGP dapat terus terjaga, bahkan 
meningkat", ujar Wiratno.

Terkait pengelolaan satwa Owa Jawa, selain monitoring, 
KLHK juga melakukan penilaian potensi, inventarisasi 
populasi dan distribusi, survei perilaku, pembangunan pusat 
rehabilitasi, kampanye konservasi, patroli pengamanan 
hutan, pelepasliaran Owa Jawa hasil rehabilitasi di Javan 
Gibbon Centre (JGC), serta pengembangan ekowisata di 
Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol (PPKAB), yang 
sekaligus menjadi role model Balai Besar TNGGP.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama 
dengan para mitra kerja, seperti Conservasi International 
Indonesia (CII), perguruan tinggi, Yayasan Owa Jawa, Pert 
Zoo Australia, Volunteer Balai Besar TNGGP, Gedepahala, dan 
masyarakat sekitar.

Berdasarkan daftar IUCN, Owa Jawa tercatat sebagai satwa 
endangered (terancam punah), dan berdasarkan PP No. 7 
tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 
Owa Jawa termasuk satwa yang dilindungi. Sedangkan CITES 
mengelompokkan satwa ini ke dalam Apendiks I, sebagai 
salah satu jenis satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk 
perdagangan internasional.

Tautan
berita
dalam situs
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Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyatakan terwujudnya 
sistem ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap 
mengedepankan kelestarian dalam pengelolaan hutan. 
SIPUHH hadir sebagai inovasi untuk memangkas birokrasi 
sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha 
kehutanan menjadi efisien, tertib dan taat aturan.

“Jadi sekarang itu (SIPUHH) mau kita   lagi dengan sistem 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi begitu 
ditebang, jalan diangkut, sampai diekspor, ada legalitas 
kayunya, berapa pajak yang dibayar, itu sistem informasinya 
kita satuin, jadi nggak ada pungutan-pungutan liar," ujar Siti.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL), I.B. Putera Parthama, mengatakan bahwa SIPUHH 
menyatukan seluruh stakeholder dalam satu sistem yang 
komprehensif.

"Sistem ini melibatkan pemegang izin pemanfaatan sebanyak 
1.225 perusahaan/perorangan, pemegang izin industri 
primer dan penampung terdaftar kayu bulat sebanyak 
1.980 perusahaan/perorangan, seluruh KPH dalam Perum 
Perhutani, serta Instansi pemerintah (Pusat, Dinas Provinsi, 
Balai dan KPH)," kata Putera.

Agar berdampak secara menyeluruh, KLHK juga 
mengembangkan sistem infomasi yang terintegrasi 
melalui Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari (SIPHPL). Sistem ini resmi diluncurkan pada Selasa, 
(29/8/2017) di Jakarta.

Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (IPHH) Ditjen PHPL, 
M. Awriya Ibrahim, menambahkan bahwa sistem informasi 
yang diintegrasikan antara lain adalah Sistem Informasi 
Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem 
Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), 
Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan 
Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

"Sistem ini dibangun dalam rangka memastikan mata rantai 
kayu legal dari hulu ke hilir berjalan optimal," pungkas 
Awriya.

Inovasi yang dilakukan KLHK dengan meluncurkan 
sistem SIPUHH, telah dirasakan manfaatnya 

dalam meningkatkan efisiensi sebagai akibat 
menurunnya ekonomi biaya tinggi. 

Tautan
berita
dalam situs

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK), Puan Maharani menyerahkan penghargaan kepada Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutan Siti Nurbaya.
© Biro Humas KLHK

Lahirnya program inovasi Sistem Informasi Penatausahaan 
Hasil Hutan (SIPUHH), berhasil membawa Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masuk dalam 
jajaran Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2017 yang 
digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, 
Birokrasi dan Reformasi (Kemenpan-RB).

Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar, berhasil 
menyisihkan 3.054 inovasi pelayanan publik yang didaftarkan 
oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan Pemerintah 
Daerah dari seluruh Indonesia.

Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan 
Maharani yang mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi), di 
Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/8) sore. 

Inovasi yang dilakukan KLHK dengan meluncurkan 
SIPUHH, telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan 
efisiensi sebagai akibat menurunnya ekonomi biaya tinggi. 
Pelayanannya pun tidak harus bergantung kepada petugas 
pemerintah dan dapat diperoleh setiap saat.

Berdasarkan hasil pengamatan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), dengan penerapan SIPUHH selama 1,5 
tahun ini terjadi penurunan ekonomi biaya tinggi dalam 
penatausahaan hasil hutan. Proses penatausahaan tersebut 
dimulai dari pohon sebelum ditebang di hutan, penebangan, 
pengangkutan, hingga pengolahan di industri.

Evaluasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menunjukkan bahwa SIPUHH menyediakan data dan 
informasi yang akurat dan terpercaya. Sehingga dapat 
dihandalkan sebagai sistem pemantauan dan pengendalian 
penerimaan negara bukan pajak.

Hal membanggakan lainnya, inovasi KLHK ini juga menjadi 
urutan ketiga didaftarkan dalam kompetisi yang dipilih untuk 
diajukan ke kompetisi  inovasi tingkat internasional atau Edge 
of Government  Innovation Award 2018. Rencananya kegiatan 
tersebut akan diselenggarakan oleh Observatory of Public 
Sector Innovation  dari OECD kerjasama dengan Mohammad 
bin Rasyid Centre negara  UEA. Prosesnya lewat online dan 
akan diumumkan  pada World Government  Summit di Dubai.

Prestasi ini semakin mengukuhkan KLHK dalam kerja nyata 
mewujudkan Revolusi Mental, sebagaimana arahan dari 
Presiden Joko Widodo. Sebelumnya KLHK juga berhasil 
menjadi Juara II Unit Kearsipan Terbaik Nasional untuk 
tingkat K/L dan Juara II dalam Sistem Data Base Spasial. 

Jangan Berhenti 
Renda Prestasi

KLHK Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik
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Mengelola Daya Saing 
Produk HHBK Aceh

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 
Aceh tanggal 5 Mei 2017 
yang lalu terkait dengan 
pertumbuhan ekonomi terjadi 

polemik diantara beberapa pengamat.  
Terdapat kesan bahwa ekonomi Aceh 
terpuruk akibat pertumbuhan PDRB 
(Produk Domestik Regional Bruto) pada 
triwulan I tahun 2017. Dengan non 
migas, pertumbuhan ekonomi Aceh 
secara year on year sebesar 3,97 persen, 
dibawah pertumbuhan Nasional sekitar 
5 persen. 

Untuk membandingkan kinerja 
ekonomi triwulan sebuah daerah 
sebenarnya harus digunakan 
perbandingan yang setara. Artinya 
kinerja ekonomi Aceh Triwulan I 2017 

harus dibandingkan dengan kinerja 
Ekonomi Aceh Triwulan I tahun 
2016. Hal ini dikarenakan masing-
masing triwulan mempunyai karakter 
ekonomi yang berbeda sehingga jika 
membandingkan kinerja ekonomi 
sembarang triwulan akan memberikan 
bias atau istilah ilmiah populer yang 
sering digunakan adalah tidak apple to 
apple . Sebagai contoh dari perbedaan 
antar triwulan adalah perbedaan 
kecenderungan pengeluaran 
pemerintah dimana pada triwulan I 
hampir pasti lebih rendah daripada 
belanja pemerintah pada triwulan III 
atau IV.

Berdasarkan hal tersebut diatas, 
kinerja ekonomi Aceh Triwulan I 

tahun 2017 seharusnya dilihat dari 
dasar atau baseline kinerja ekonomi 
Aceh dengan migas triwulan I-2017 
bila dibandingkan triwulan I-2016 
(y-on-y) tumbuh sebesar 2,87 persen. 
Sementara pertumbuhan y-on-y 
tanpa migas adalah sebesar 3,97 
persen. PDRB Migas menjadi makin 
tidak relevan lagi digunakan untuk 
mengukur kondisi ekonomi Aceh 
karena beberapa alasan. Pertama, 
produksi migas Aceh terus menurun 
sejak akhir tahun 1990-an dan pada 15 
Oktober 2014 produksi gas Arun yang 
merupakan kontibutor utama migas 
Aceh berhenti.  Kemudian, industri 
migas merupakan industri yang padat 
modal sehingga kontribusi industri 
migas dirasa kurang jika dibandingkan 
industri padat karya lainnya. Kedua 
kondisi ini tentu menyebabkan kinerja 
ekonomi migas dengan sendirinya 
negatif.

Komoditi HHBK Aceh Berdampak 
Positif bagi Masyarakat

Yang menarik bagi penulis, di sektor 
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
Aceh PDRB Aceh di triwulan I-2017 
bila dibandingkan triwulan I 2016 
(y-on-y) terjadi peningkatan sebesar 
0,81 persen. Di sub sektor kehutanan, 
produktifitas hasil hutan bukan 
kayu (HHBK) menunjukkan trend 
peningkatan yang berdampak pada 
penyerapan tenaga kerja di sektor ini. 
Peranan HHBK akhir-akhir ini dianggap 
semakin penting setelah produktivitas 
kayu dari hutan alam semakin menurun 
pasca kebijakan moratorium logging.  
HHBK juga mulai dilirik karena 
HHBK mudah dipanen, tidak terlalu 
berdampak negatif pada lingkungan, 
dan prospek ke depan yang sangat 
menjanjikan.

Berdasarkan data dari BPHP Wilayah I 
Banda Aceh diketahui bahwa terjadi 
peningkatan produksi HHBK di Aceh 
khususnya getah pinus, rotan dan sere 
wangi. Dari diagram diketahui bahwa di 
tahun 2013 produksi getah pinus hanya 

sekitar 12,7 ton / tahun meningkat 
ditahun 2015 menjadi 1.673,50 ton/ 
tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, 
potensi HHBK baik getah pinus 
maupun rotan Aceh telah memberikan 
manfaat kepada masyarakat. Pada 
kegiatan penyadapan dan pemungutan 
getah pinus oleh masyarakat di 
Kecamatan Linge  Kabupaten Aceh 
Tengah, diketahui bahwa rata-rata 
tiap orang mampu memproduksi 
getah pinus sebanyak 262 kg per 
bulan. Dengan memperhitungkan 
seluruh biaya tetap dan biaya variable 
yang dikeluarkan, diketahui juga 
bahwa rata-rata pendapatan hasil 
penyadapan dan pemungutan getah 
pinus  sebesar Rp 1.238.863,- per 
orang per bulan. Sedangkan untuk 
kegiatan pemungutan rotan, dengan 
memperhitungkan seluruh biaya tetap 
dan biaya variable yang dikeluarkan, 
diketahui bahwa pendapatan 

Bambu, menjadi salah satu produksi Hasil 
Hutan Bukan Kayu dari Aceh, yang mulai 
diminati.
© Rintan Nilaywati

Produk HHBK mulai dilirik karena tidak terlalu 
berdampak negatif terhadap lingkungan 
seperti tanaman bambu yang mudah hidup di 
berbagai lokasi.  © Rintan Nilaywati

masyarakat rata-rata per minggu 
sebesar Rp 688.451,- per orang. 

Pengertian Daya Saing

World Economic Forum (2012) 
mendefinisikan daya saing sebuah 
negara atau daerah sebagai kombinasi 
dari kualitas institusi politik dan 
ekonomi, kebijakan dan berbagai 
faktor yang mempengaruhi tingkat 
produktifitas. Tingkat produktifitas 
selanjutnya akan menentukan tingkat 
kemakmuran masyarakat dan tingkat 
pengembalian investasi. Semakin 
tinggi daya saing sebuah daerah, maka 
semakin besar kemungkinan daerah 
tersebut makmur dan menjadi daerah 
tujuan investasi.

Oleh : Rintan Nilaywati, S.Hut

PEH Muda Direktorat Iuran dan 
Peredaran Hasil Hutan
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Michael E Porter – seorang pakar strategi dan daya saing dari 
Harvard Business School- lebih lanjut menjelaskan bahwa 
daya saing sebuah daerah tergantung pada produktifitas 
jangka panjang yang diperoleh dari bagaimana cara daerah 
tersebut menggunakan modal sumberdaya manusia, sumber 
daya alam dan teknologi.

Di dalam artikel (1990) yang berjudul “The Competitive 
Advantage of Nations”, Porter menyatakan bahwa empat 
penentu daya saing sebuah daerah atau lebih dikenal 
dengan Berlian Porter (Porter’s Diamond) terdiri dari kondisi 
faktor produksi, kondisi permintaan lokal, kelengkapan 
struktur industri domestik dan kompetisi yang sehat antar 
perusahaan lokal.

Faktor produksi meliputi ketersediaan sumber daya manusia 
yang berkualitas, infrastruktur dasar dan teknologi yang 
memadai serta regulasi yang berkepastian dan transparans. 
Permintaan lokal yang dimaksud adalah adanya permintaan 
konsumen akan produk industri yang berkualitas. Daya 
saing juga membutuhkan ketersediaan perusahaan dalam 
rumpun atau pohon industri yang saling terkait secara 
logistik pada gilirannya akan meningkatkan efesiensi dari 
rantai produksi industri tersebut. Iklim kompetisi yang sehat 
akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk terus 
berinovasi untuk melaksanakan efisiensi dan menghasilkan 
produk yang berkualitas.

Empat sisi berlian daya saing ini menurut Porter adalah 
saling menguatkan. Kelemahan pada salah satu sisi akan 

melemahkan daya saing secara keseluruhan. Permintaan 
lokal, kelengkapan perusahaan dalam struktur industri dan 
iklim kompetisi yang sehat akan memberikan tekanan bagi 
perusahaan untuk terus melakukan perbaikan, sedangkan 
ketersediaan faktor produksi akan memberikan fondasi 
yang kuat terhadap terciptanya kreativitas dan daya saing. 
Perpaduan keempat sisi berlian daya saing cenderung terjadi 
di dalam konsentrasi geografis sehingga pendekatan cluster 
menjadi menjadi penting. Insight lain dari penelitian tersebut 
adalah proses peningkatan daya saing merupakan jalan 
panjang dan tidak dapat dilakukan secara cepat. Karena itu, 
prioritas dan pentahapan menjadi hal yang absolut. Prioritas 
diberikan kepada kekuatan yang dimiliki oleh daerah 
tersebut misalnya komoditas unggulan menjadi prioritas 
pengembangan industri.   

Meningkatkan Daya Saing Aceh

Bercermin dari empat faktor penentu daya saing Porter 
tersebut, kiranya sangat besar tantangan Aceh untuk 
menjadikan komiditi HHBK memiliki daya saing. Karena itu 
perencanaan strategis untuk mengasah sisi berlian daya 
saing menjadi syarat. Pertama, Aceh harus memperbaiki 
keadaan faktor produksi. Alam yang subur dan kaya 
akan sumber daya alam harus diolah  secara lebih baik. 
Pemanfaatan komoditi unggulan HHBK seperti rotan, getah 
pinus dan sere wangi kedepan diharapkan bukan saja 
berasal dari pemungutan di hutan alam, tapi juga harus 
melalui kegiatan budidaya. Dalam hal ini, Balai Litbang LHK 
dapat memberikan bimbingan kepada para petani agar 
kegiatan budidaya dapat berjalan efektif dan efisien. Selain 
pemahaman/pengetahuan yang diberikan, Petani hutan juga 
dimudahkan dalam mengakses permodalan dengan bunga 
rendah dan tidak memberatkan.  BPHP wilayah I Banda Aceh 
juga secara aktif melaksanakan sosialisasi pengolahan HHBK 
yang terstandarisasi, tujuannya agar HHBK olahan Aceh 
memiliki kualitas yang lebih baik lagi.

Kedua, Pemerintah Aceh perlu mendorong tumbuhnya 
usaha-usaha dalan struktur atau industri yang berbasis rantai 
nilai dari komoditas HHBK unggulan tersebut. Izin pendirian 
industri olahan HHBK unggulan tersebut harus mendapat 
kemudahan. Sehingga HHBK unggulan Aceh tidak lagi 
dikirim keluar dalam bentuk bahan mentah. Tapi harus dalam 
bentuk setengah jadi atau dalam bentuk olahan jadi untuk 
memberikan nilai tambah (value added). Struktur industri ini 
perlu diperkuat lagi dengan regulasi yang menjamin iklim 
kompetisi yang sehat. Kemudian, program perlindungan 
konsumen melalui penciptaan konsumen cerdas dan standar 
regulasi yang ketat dapat mendorong pelaku usaha untuk 
memenuhi permintaan konsumen dan memenuhi standar 
melalui perbaikan proses, efisiensi dan inovasi.

Ketiga, kecenderungan proses peningkatan daya saing 
industri terjadi pada situasi geografis yang terkonsentrasi 
memberikan implikasi bagi Pemerintah Aceh untuk 
mendorong terbentuknya cluster atau aglomerasi melalui 
penciptaan kawasan industri atau kawasan perhatian 
investasi. Misalnya untuk komoditi getah pinus banyak 
terdapat di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener 
Meriah, karena jarak kabupatennya bersebelahan, maka perlu 
didorong pembangunan industri di salah satu kabupaten 
tersebut yang nantinya akan terbentuk cluster industri 
getah pinus. Untuk komoditi sere wangi banyak terdapat di 
Kabupaten Gayo Lues, maka perlu didorong pembangunan 
industri pengolahan sere wangi di kabupaten tersebut.

Terakhir, pentahapan peningkatan daya saing yang 
membutuhkan waktu lama memberikan resiko inkonsistensi 
kebijakan. Siklus waktu politik kebijakan seringkali lebih 
pendek daripada horizon waktu bagi terciptanya industri 
yang berdaya saing dapat membuat kebijakan berubah 
ditengah jalan. Kepastian hukum dan investasi merupakan 
keniscayaan bagi Aceh. Karena itu, Aceh butuh konstelasi 
demokrasi yang kuat dan sehat untuk menjaga proses 
peningkatan daya saing bagi investasi agar berjalan 
konsisten demi kepentingan rakyat Aceh.

Dimasa yang akan datang diharapkan komoditi HHBK seperti 
rotan ini, bukan saja berasal dari pemungutan di alam, tapi 
melalui budidaya. (atas) Sere Wangi, hasil HHBK andalan Kec. 
Linge. (bawah) © Rintan Nilaywati

Rata-rata tiap orang mampu memproduksi 
getah pinus sebanyak 262 kg per bulan. (atas)
Rata-rata tiap penderes getah pinus oleh 
masyarakat di Kecamatan Linge Kab. Aceh 
Tengah, memperoleh pendapatan sebesar Rp. 
1.238.863,- per orang per bulan. (bawah)
© Rintan Nilaywati
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Peraih Penghargaan
Bidang Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Penyerahan penghargaan Nirwasita Tantra kepada 
para kepala daerah yang memiliki kebijakan mengelola 

lingkungan hidup yang terbaik.  

Menteri Koordinator bidang Perekonomian 
Darmin Nasution menyerahkan Adipura 
Kencana kepada para pemerintah daerah. 
Adipura Kencana, merupakan penghargaan 
yang diberikan kepada daerah yang telah 
menerima penghargaan Adipura tiga kali 
berturut-turut.

Presiden Joko Widodo memberi 
selamat kepada penerima 
penghargaan Kalpataru. 
Penghargaan diserahkan langsung 
oleh Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar 
dengan didampingi Menteri 
Koordinator Perekonomian Darmin 
Nasution. (kiri)

Penghargaan Kalpataru sendiri 
merupakan penghargaan yang 
diberikan kepada individu 
maupun kelompok yang dinilai 
berjasa dalam merintis, mengabdi, 
menyelamatkan, dan membina 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dan kehutanan 
Indonesia.

Tautan
berita
dalam situs

Sebanyak penghargaan10 Kalpataru, 16 penghargaan Adipura dan  6 penghargaan Adipura Kencana, 
24 penghargaan Adiwiyata Mandiri, dan 9 penghargaan Nirwasita Tantra telah disampaikan oleh 
Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. 
Sebelum acara berakhir, Presiden Joko Widodo berkesempatan melakukan dialog dengan 

penerima penghargaan Kalpataru asal Sumatera Utara dan Papua. Adapun seruan untuk terus menjaga 
dan melindungi lingkungan dan hutan kepada semua stakeholder, menjadi pesan penutup Presiden Joko 
Widodo kepada seluruh peserta HLH Tahun 2017.
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Pramuka
adalah Garda Terdepan dalam 
Pelestarian Lingkungan

Tema “Menyatu dengan Alam” pada Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017, juga 
dimeriahkan oleh 500 pramuka dari sekolah Adiwiyata, dalam acara Kemah Generasi 
Lingkungan untuk Konservasi mulai tanggal 1-2 Agustus 2017 di Kompleks Manggala 
Wanabakti, Jakarta. 

Mengawali pembukaan acara HLH tahun 2017 di Jakarta (02/08/2017), Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya merasa bangga dengan partisipasi aktif 18 sekolah Adiwiyata 
dalam mengikuti kemah ini.

“Kegiatan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi merupakan bagian dari langkah 
pendidikan bidang lingkungan, mulai dari anak sekolah dan pramuka. Kemah Generasi 
Lingkungan ini diisi oleh Pramuka Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru, dengan kegiatan antara 
lain pendidikan pengurangan sampah, pemanfaatandan daur ulang, serta pembelajaran tentang 

konservasi satwa dan tumbuhan serta 
taman nasional dan konservasi laut”, ujar 
Siti Nurbaya.
Peserta kemah ini adalah pelajar Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa 
anggota pramuka tingkat, penggalang, 
penegak dan pandega. Tujuan kemah 
ini tiada lain adalah untuk membangun 
generasi lingkungan melalui peningkatan 
kepribadian, kedisiplinan, keterampilan, 
kepemimpinan, jiwa gotong royong 
serta rasa cinta terhadap lingkungan dan 
kelestarian alam.

Para peserta juga diharapkan dapat 
menjadi pribadi yang bertanggung jawab 
terhadap lingkungan, dengan kesadaran 
untuk memelihara dan melestarikan 
konservasi alam. Dari jumlah 21 juta 
pramuka di Indonesia, ditargetkan 50.000 
diantaranya menjadi pramuka Saka 
Kalpataru (Saka Lingkungan Hidup), dan 
Saka Wanabakti (Saka Kehutanan) yang 
akan menjadi agen perubahan dalam 
membangun generasi lingkungan.

Menutup kegiatan Kemah Generasi 
Lingkungan untuk Konservasi di Jakarta 
(02/03/2017), Ketua Panitia Kemah 
Generasi Lingkungan untuk Konservasi, 
Sumarto, menegaskan bahwa Pramuka 
adalah agen pelestarian lingkungan. 
“Kita mengajak mereka untuk cinta 
lingkungan, cinta alam, Pramuka adalah 
garda terdepan pelestarian alam dan 
pelestarian lingkungan”, pungkas 
Sumarto.

Tautan
berita
dalam situs

Suasana perkemahan dalam acara Kemah Generasi Lingkungan 
untuk Konservasi di kompleks Manggala Wanabakti. (foto samping).

Peserta kemah adalah anggota pramuka tingkat penggalang, 
penegak dan pandega.  (foto atas)

Perkemahan ini diisi dengan talkshow dari Sekolah Nasional Satu 
Bekasi yang berbagi tentang program Green Zone (zona hijau). (foto 

bawah) © Biro Humas KLHK
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Festival
Taman Nasional dan 
Taman Wisata Alam

Dalam rangkaian Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2017, usai memimpin puncak 
Peringatan HKAN di Taman Nasional Baluran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti 
Nurbaya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membuka Festival 
Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) Indonesia Tahun 2017 yang diselenggarakan 

untuk pertama kalinya. 

Indonesia memiliki 54 TN dan 123 TWA dengan luas mencapai 16 juta ha. Selain TN dan TWA, potensi wisata 
alam pada kawasan konservasi di Indonesia juga berada Taman Hutan Raya 28 unit, Taman Buru 11 unit, 
Cagar Alam 219 unit, Suaka Margasatwa 72 unit, serta Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam 
sebanyak 56 unit. Total luas kawasan konservasi sekitar 27 juta hektar.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian LHK, Wiratno, selaku 
ketua panitia, menginformasikan bahwa pameran dilaksanakan dari 10 – 13 Agustus di Taman Blambangan, 

Banyuwangi. Festival perdana ini diikuti 
50 booth berasal dari Taman Nasional, 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 
Asean Heritage dan Pemda Banyuwangi 
dengan menampilkan keunggulan dan 
potensi wisata tiap-tiap unit. 

“Festival Taman Nasional dan Taman 
Wisata Alam bertujuan untuk promosi 
dan pemasaran TN dan TWA yang ada 
di Indonesia kepada masyarakat dan 
pekaku jasa lingkungan. Diharapkan TN 
dan TWA dapat lebih dikenal publik, baik 
dari masyarakat maupun pelaku usaha”, 
tutur Wiratno.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
target kunjungan 20 juta wisatawan 
mancanegara dan 275 juta wisatawan 
nusantara sampai tahun 2019. Dari sektor 
pariwisata ditargetkan devisa negara US$ 
20 miliar atau memberikan kontribusi 
terhadap PDB sebesar 15% serta 
menyerap 13 juta tenaga kerja.

Darmin Nasution melihat potensi 
wisata yang sangat besar dari sektor 

ekowisata di kawasan konservasi. Darmin 
menyatakan bahwa “Kita punya banyak 
kawasan pariwisata, hampir semuanya 
mengandalkan pemandangan secara 
konvensional, namun kita belum 
mengembangkan adanya daya tarik lain 
untuk pariwisata yaitu Taman Nasional 
dan Taman Wisata Alam”, ungkapnya. 

Sementara itu, dalam kesempatan 
terpisah, Menteri LHK menekankan 
bahwa, pembangunan bidang konservasi 

ke depan adalah pengembangan 
jasa lingkungan, khususnya wisata 
alam. “Selain untuk meningkatkan 
edukasi dan peningkatan kesadaran 
menjaga hutan dan lingkunngan hidup, 
diharapkan wisata dapat menjadi sumber 
pendapatan negara bukan pajak, serta 
yang utama adalah dapat mendongkrak 
pengembangan ekonomi setempat baik 
untuk masyarakat, maupun pemerintah 
daerah”, tutur Siti Nurbaya.

Tautan
berita
dalam situs

Pembukaan Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Taman Blambangan, Banyuwangi. 
(foto samping) Anak-anak Pramuka antusias mengikuti permainan yang digelar booth dari 

Taman Nasional Bali Barat. (foto atas) Booth Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
menampilkan potensi wisata alam di nusantara. (foto bawah) © Biro Humas KLHK
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Sejarah

Sejarah 
Hari Konservasi 

Alam Nasional

S E J A R A H

Ran Aldo Leopold, penulis yang sekaligus rimbawan dan 
konservasionis mengatakan, "Conservation is state of 
harmony between man and land”, yang bila diartikan 
secara bebas berarti bahwa konservasi adalah sebuah 

keadaan yang harmonis antara manusia dan land. Keadaan 
yang harmonis ini menjadi sebuah tujuan yang harus dikerjakan 
manusia untuk bertahan hidup di planet bumi ini. 

Tidak ada sebuah cara baku untuk melakukan konservasi, hal 
ini membuat manusia belajar sendiri dari alam, dari hal yang 
harus di konservasi. Mempelajari tanah, mempelajari tumbuhan, 
memperhatikan satwa dan berbagai cara lainnya.

Sebelum Belanda memasuki Indonesia, negara ini sudah 
mengenal konservasi, bahkan di beberapa daerah telah banyak 
usaha-usaha untuk melakukan konservasi, hingga pada tahun 
1714, seorang tuan tanah Belanda yang bernama Cornelis 
Chanstelein menyerahkan lahannya untuk dijadikan cagar 
biosfer. 

Cerita ini, kemudian berlanjut ke tahun 1913, tersebut nama Dr. 
Sijfert Hendrik Koorders, pria kelahiran Bandung, yang menjadi 
ketua Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda, dia 
dan organisasinya kemudian mengajukan kepada pemerintah 
saat itu, memberikan 12 kawasan untuk menjadi kawasan 
perlindungan, salah satunya adalah Ujung Kulon yang menjadi 
cagar alam di tahun 1924 dan Kebun Raya Cibodas.

Dalam buku Sang Pelopor memuat, bahwa semangat konservasi 
alam di Indonesia yang dipelopori Koorders ini telah mewarnai 
pemikiran dan kebijakan gerakan konservasi alam di Indonesia. 
Selanjutnya, tahun 1971, pemerintah Indonesia menunjukkan 
keseriusannya terhadap perlindungan alam. Secara 
kelembagaan Departemen Pertanian membentuk Direktorat 
Perlindungan dan Pengawetan Alam, dan dimulailah babak baru 
konservasi melalui taman-taman nasional. 

Selama rentang waktu tahun 1974-1983 tercatat ada 10 taman 
nasional baru yang dibuat, hingga diterbitkannya undang-
undang No. 5 Tahun 1990, yang mengatur seluruh aspek 
perlindungan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam 
secara lestari, undang-undang ini menjadi penanda dukungan 
pelaksanaan konservasi di Indonesia secara hukum. 

Tahun 2009 Indonesia kemudian menjadikan gerakan 
konservasi sebagai sebuah usaha seluruh manusia Indonesia, 
dan menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Konservasi 
Alam Nasional (HKAN) melalui Peraturan Presiden No. 22 tahun 
2009. HKAN dijadikan sebagai komitmen seluruh unsur bangsa 
dan memasukkan kader konservasi, kelompok pecinta alam, 
kelompok swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, sebagai 
elemen-elemen penting dalam menjalankan usaha konservasi, 
dan sebagai ujung tombak penyebar berita baik kegiatan 
manusia untuk merawat bumi, dan segala tumbuhan serta satwa 
yang ada di dalamnya. 

Pada tahun 2014, HKAN bukan lagi gerakan yang diam. Pada 
tahun itu selebrasi konservasi menjadi semarak, Kementerian 
Kehutanan pada masa itu, mengambil sikap mengumpulkan 
seluruh pelaku konservasi dari seluruh Indonesia untuk berada 
dalam satu tempat, dan bertukar pengetahuan, sambil merenda 
asa konservasi di wilayah masing-masing. 

Saat pelaksanaan HKAN 2017, komitmen konservasi 
masih menggema, tahun ini komitmen dijalankan dengan 
pemberantasan tanaman-tanaman invasif seperti akasia, dan 
tindakan nyata untuk menyelamatkan banteng jawa (Bos 
javanicus) yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran. 

Semangat konservasi masih ada, masih menyala. Semoga 
masih ada Hari Konservasi Alam Nasional lagi nantinya, dan 
semoga semakin banyak tangan yang mau bekerjasama. Salam 
Konservasi…hu..ha!!!

Taman Nasional Baluran menjadi 
tuan rumah penyelenggaraan 
HKAN  2017. (kiri) Peserta kemah 
konservasi yang berasal dari 
berbagai wilayah di nusantara 
turut memeriahkan HKAN di Taman 
Nasional Baluran. (kiri)  © Biro 
Humas KLHK
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Bertandang ke Museum Kehutanan 
Ir. Djamaludin  Soerjohadikusumo

A R T I K E L

Bila datang ke Jakarta, sungguh sangat  
sayang  jika tak bertandang ke Museum 
Ir.  Djamaludin  Soerjohadikusomo.  
Inilah satu satunya museum di Jakarta, 
atau mungkin,  di Indonesia, museum 
yang bertemakan  kehutanan  yang 
telah berusia   33  tahun.    Museum ini 
memiliki  koleksi sekitar 893 artefak,  
dan  529 diantaranya dipamerkan  pada 
areal  seluas  1.466 meter persegi, 
di dalam dan di luar gedung  yang 
terletak di dalam kawasan  Gedung 
Manggala Wanabakti, Kementerian 
Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.

Di luar  gedung, di  hamparan  taman 
nan hijau bersih, ada lokomotif  
kereta  uap, buatan  Jerman tahun 
1846, berikut rangkaian  gerbong 
yang memuat  kayu  gelondongan.  
Masyarakat umum  menyebutnya  
kereta api,  ini lantaran,  menggunakan  
kayu bakar sebagai  penghasil  uap 
untuk menggerakan lokomotifnya.  Di 
Indonesia,   kereta api pertama  ada 
sejak  tahun  1867 di Semarang. 

Lokomotif ini  merupakan  hibah 
dari Perum Perhutani, perusahaan 

pengelola kawasan hutan di Jawa.  Jauh 
sebelumnya, di era Belanda,  Perhutani  
adalah  jawatan kehutanan   yang 
dibentuk  berdasarkan   Gouvernement 
Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 
9 Februari 1897 nomor 21, termuat 
dalam Bijblad 5164.  Inilah sebagai  
cikal bakal  pengelolaan  hutan  
jati   di Jawa  dengan sistem yang  
baik,  dengan dimulainya afbakening 
(pemancangan), pengukuran, 
pemetaan dan tata hutan.  Pada  waktu 
itu,   kearifan lokal  dan   pengelolaan  
hutan lestari sudah menjadi dasar 
dalam pengelolaan hutan .

Bukan hanya  lokomotif  kereta uap, 
di hamparan taman itu juga ada  
diorama  yang menggambarkan  dua 
ekor sapi  yang  tengah menarik 
kayu gelondongan dihela sejumlah  
pekerja kehutanan, tanpa baju  dan 
kepala bertopi camping. Kala itu,  
sapi  dan  kuda memang menjadi  
alat angkut andalan, terutama untuk 
menarik  gelondongan jati  dari 
lokasi tebang ke log pon atau tempat 
penampungan sementara, sebelum 
diangkut dengan lokomotif  ke pabrik 
pengolahan.  Sedangkan kuda,  sarana   
transportasi  para mantri kehutanan  
untuk melakukan kunjungan  ke lokasi  
kegiatan  penebangan kayu  jati. 

Kata Julianti  Fajar Wulandari, staf   
pengelola  Museum  Kehutanan  Ir.  
Djamaludin  Soerjohadikusomo, 
lokomotif  kereta uap ini menjadi salah 
satu ikon  yang sangat  disenangi  
kalangan pengunjung.  Terutama   
kaum pelajar  yang  kebanyakan 
memang  datang dari berbagai sekolah 
di Jakarta dan sekitarnya.   “Pelajar-
pelajar  dari sekolah alam cukup 
banyak  mengunjungi museum ini, 
mereka  tak sebatas wisata, tapi juga 
menggali data dan informasi,”lanjutnya.

Selama ini, museum  yang  diresmikan 
Presiden  Soeharto, pada 24 Agustus 
1983 ini, telah banyak dikunjungi  dari 
kalangan pelajar dan mahasiswa dan  
kaum  peneliti.  Pelajar umumnya  
datang dari berbagai  sekolah di  
Jakarta dan sekitarnya.  Memang 
tidak selalu  ramai setiap  bulannya,  
ramainya  hanya  waktu waktu tertentu 
saja, biasanya  pada  awal  tahun.

Sedikit beda dengan  mahasiswa, 
mereka selain  berasal  dari  berbagai 
perguruan  tinggi di Jakarta,  juga ada 
yang datang  dari  sejumlah daerah.   
Mahasiswa   dari Universitas Lampung   
adalah salah satunya. Mereka   sangat  
rutin  datang, hampir  setiap  tahun. 

Tampak depan Museum Ir. Djamaludin 
Soerjohadikusumo yang telah memasuki usia 
33 tahun.  © Biro Humas KLHK

Pohon jati  memang menjadi  ikon dari 
Museum Kehutanan  Ir.  Djamaludin  
Soerjohadikusomo ini. (atas)
Awetan macan tutul yang melengkapi koleksi 
museum ini. (bawah) © Biro Humas KLHK
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Sejumlah mahasiswa dari luar negeri, 
kata Julianti,  pun banyak  yang  
bertandang ke  Museum  Kehutanan  
Ir.  Djamaludin  Soerjohadikusomo ini.  
Mereka ada  yang berasal  dari  Korea, 
Jepang dan beberapa  negara lainnya.  
Ada  yang datang berkelompok, 
juga tak sedikit  datang  perorangan.  
Umumnya,  yang perorangan 
ini,mereka  mahasiswa yang sedang 
melakukan penelitian, menggali 
data dan informasi tentang sejarah  
kehutanan di Indonesia.

Bukan hanya mahasiswa, lanjut Juli,  
rombongan  dari  PNS-nya  Korea pun  
sudah sempat bertandang .  Mereka  
sangat  terkesima saat  memperhatikan 
satu persatu  artefak yang  dipamerkan 
di lantai dasar.  Terlebih saat menatap  
pohon jati berdiameter  131 cm  
dengan ketinggian  hampir  15 m, 
menjulang  tinggi hingga ke lantai  
dua.  “Mereka  seakan mendapat  
pengetahuan  yang sangat  berharga  
dari Museum  Kehutanan  Ir.  
Djamaludin  Soerjohadikusomo ini,” 
cerita Julianti lagi. 

Dan  Juli ,  tentu  tidak berkelebihan.  
Semua orang pun  pasti akan terkagum 
tatkala mulai memasuki  gedung. 
Terlebih  mereka  yang berasal  dari 
luar negeri yang kini  tak lagi memiliki 
kawasan  hutan.   Pandangan pertama,  
mereka  langsung tertuju pohon  jati 
berdiameter 131  cm dan tinggi 15 
m. Posisi pohon ada di  tengah dan 
menjulang  hingga  lantai dua. Di 
sekelilingnya,  dengan beralas  lantai  
pasir dipamerkan  sejumlah  satwa 
langka, ada harimau  Sumatera,  macan  
dahan, terenggiling,   beruang madu, 
dan juga  bentangan  fosil kayu.

Kemudian, saat kaki  melangkah 
ke arah kanan,  mereka  langsung 
disambut dengan  potongan  
gelondongan  berbagai jenis  kayu 
andalan. Ada  yang memang  berasal  
dari  hutan Jawa,  seperti   gamelina,  
jabon, jati,  mahoni dan  sengon. Dan 
juga  dari hutan Kalimantan serta 
Sumatera, misalnya,  kayu kapur dan  
meranti. Dari  potongan  gelondong 
itu,  tampak  ada  pohon yang berdiater 
hampir  80  cm. “Pohon jati  memang 

menjadi  ikon dari Museum Kehutanan  
Ir.  Djamaludin  Soerjohadikusomo ini,” 
jelas  Julianti  lagi.

Mengamati berbagai artefak yang 
dipamerkan  tampaknya sangat 
tepat  bila  museum kehutanan  Ir.  
Djamaludin  Soerjohadikusomo 
ingin menjadi  pusat  informasi  dan 
dokumentasi  Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan  Indonesia.  Bagaimana  
tidak, di  museum ini,  pengunjung  
akan banyak mendapatkann  gambaran 
betapa  besarnya kekayaan  hutan  
Indonesia.  Dan selain  potensi kayu 
juga  non kayu yang hingga kini belum 
dikembangkan optimal.

Berbagai  potensi non kayu   yang 
dipamerkan  pada  etalase  bertutup 
kaca  itu, mulai  dari   potensi  rotan  
dengan  puluhan jenisnya. Sebut saja 
misalnya,  rotan lilin dan rotan sega 
yang dipamerkan berdekatan dengan 
kokon alam,  alat  penyadap  getah 
pinus,  alat  pemungut   damar, seperti  
pemukul kulit damar  yang terbuat  
dari  kayu diikat  rotan dan  hasil hutan 
non kayu lainnya, termasuk sirlak 
kuning, sirlak  putih,   getah jelutung, 
dan  gonderukem dengan berbagai 
kualitasnya. 

Pun halnya dengan kayu,  berbagai 
jenis bunga dan  biji  bahkan kulit  
kayupun sengaja  dipamerkan, hingga 
mencerminkan bahwa  manfaat 
kayu tak sebatas pohon,  tapi juga  
daun,  biji,  kulit, akar bahkan dahan 
dan ranting . Semua  dinilai mampu 
memberikan manfaat  untuk kehidupan  
manusia.   

“Sejak  2015, Museum  Kehutanan ini  
menambah koleksi baru, Ibu Menteri  
minta agar potensi  taman nasional 
juga dipamerkan ,”ujar Julianti.  Sejak  
saat itu, sejumlah diorama taman  
nasional menghias Museum  Ir.  
Djamaludin  Soerjohadikusomo.  “Dan 
itu,  diantaranya,  Taman Nasional  Way 
Kambas  di Lampung, Taman Nasional  
Wakatobi di Sulawesi,  Taman Nasional  
Bromo di Jawa Timur,  Taman  Nasional 
Komodo dan   Taman Nasional  Gunung  

Leuser ,”lanjutnya.

Diorama dari  taman  nasional  ini,  
memaparkan  berbagai  potensi dan 
keunggulan   yang dimiliki seperti  
berbagai jenis satwa  dan tamanan  
langka.  Taman  Nasional  Wakatobi  
misalnya,  dioramanya  menceritakan  
keindahan  di bawah laut dengan  
berbagai  jenis bunga karang dan  ikan  
yang beraneka  warna.   Pun sama  
dengan  Taman Nasional  Gunung 
Leuser  mengisahkan  kehidupan 
orangutan yang tengah bercengkrama 
di balik  rerindangan  pohon  di dalam 
kawasan  hutan.   

“Kini diorama  taman nasional ini, pun 
telah menjadi  ikon  bagi kalangan 
pengunjung museum,”ujar Yuli lagi, 
sembari  menambahkan, bahwa 
kalangan pelajar yang datang, mereka  
tak hanya sebatas ber-selfie, tapi 
juga menggali informasi tentang  
pentingnya keberadaan  taman 
nasional, sebagai wadah konservasi 
satwa dan tanaman langka. 

Mengisahkan  asal usul nama 
Museum Kehutanan  Ir.  Djamaludin  
Soerjohadikusomo,   Juli 
mengatakan,  bahwa  Ir.  Djamaludin  
Soerjohadikusomo, adalah sosok  
forester  yang lahir  di Lumajang, 11 
Oktober 1934, alumni dari  jurusan 
kehutanan  Universitas  Gajah Mada  
yang meniti karir  dari asisten dosen di 

Fakultas Pertanian  dan Kehutanan di  
UGM, lalu kemudian berkerja  di  Perum 
Perhutani  menjadi  Dirut di Ihutani  II, 
hingga kemudian  diangkat menjadi  
Dirjen Hutan  Produksi di   Departemen 
Kehutanan, hingga terakhir  menjadi 
Menteri Kehutanan.

Masa pengabdian yang lebih  dari  
40 tahun, bahkan hingga kini 
kepeduliannya terhadap lingkungan  
dan kehutanan masih sangat  tinggi,  
hingga   menggugah  hati  Menteri 
Lingkungan  Hidup dan Kehutanan,   
Siti Nurbaya  untuk memberikan 
penghargaan kepada sosok  
Djamaludin  Suryohadikusomo.  Dan,  
saat dilangsungkan peringatan  Hari 
Lingkungan  Hidup sedunia,  15 Juni  
2015,  maka diabadikanlah nama  Ir.  
Djamaludin  Soerjohadikusomo, pada 
museum dan  perpustakaan kehutanan.  

“Kini nama  Museum Kehutanan lebih 
dikenal  sebagai Museum Kehutanan  Ir.  
Djamaludin  Soerjohadikusomo,” jelas  
Julianti.

Pelajar dan mahasiswa seringkali mengunjungi 
museum untuk menambah pengetahuan 
tentang lingkungan hidup dan kehutanan. 
(atas) Lokomotif  kereta  uap buatan  Jerman 
tahun 1846 dan rangkaian  gerbong yang 
memuat  kayu  gelondongan. (bawah) 
© Biro Humas KLHK

Herbarium beberapa jenis bunga dari tanaman 
hutan ditampilkan dalam diorama di dalam 
museum. © Biro Humas KLHK
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Taman Nasional Taka Bonerate

AYO  K E 
TA M A N  N A S I O N A L

Kabupaten Kepulauan Selayar, 
Sulawesi Selatan, memiliki 
kawasan pelestarian alam berupa 
Gugusan Atol Taka Bonerate. 

Merupakan salah satu kawasan 
pelestarian alam yang mempunyai 
ekosistem asli, dikelola dengan sistem 
zonasi untuk tujuan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budidaya, pariwisata dan rekreasi. 
Awalnya kawasan ini berstatus sebagai 
cagar alam, namun pada tanggal 15 
Maret 2001 ditetapkan sebagai kawasan 
Taman Nasional Taka Bonerate.

Gugusan atol seluas 220.000 Ha 
menempatkan Taka Bonerate pada 
peringkat ketiga terbesar di dunia setelah 
atol Kwajifein di Kepulauan Marshall dan 
atol Sulvadiva di Maladewa. Hamparan 
karang di atas pasir, itulah arti harfiah 
Taka Bonerate dalam bahasa lokal Bugis-
Makassar. 

Kelokan Ujung Pulau Tinabo yang Tiap Musim berubah-ubah. (foto kiri)

Jika ke Taman Nasional Taka Bonerate wajib rasanya menyelam, ada 30 
spot diving namun ada 10 spot yang favorit dikunjungi diver. (foto atas)

Sumber peta: www.tntakabonerate.com

Teks dan foto oleh Asri

Pesona Atol 
Terbesar Ketiga 
di Dunia
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Penyu, adalah salah satu spesies kunci dan 
prioritas  di Taman Nasional Taka Bonerate. 
(foto kiri)

Anak-anak suku Bajo setiap hari membantu 
orang tuanya mencari ikan di laut. (foto atas)

Dihuni oleh suku Bajo dan Bugis, terletak 
di semenanjung pulau Sulawesi yang 
terpencil, tempat ini masih terjaga 
dengan baik. 

Cagar Biosfer ke-10 Indonesia

Dan tak dapat dipungkiri potensi 
besar yang dimiliki Kepulauan Selayar 
khususnya Taman Nasional Taka Bonerate 
ini yang kemudian menjadi alasan utama 
mendapatkan approved dari UNESCO 
yaitu Taka Bonerate Kepulauan Selayar 
sebagai anggota jaringan Cagar Biosfer 
Dunia pada 9 Juni 2015 di Paris Perancis.

Untuk Menuju Kesana

Tempat ini dapat ditempuh dari kota 
Makassar dengan pesawat (penerbangan 
setiap hari) dari Bandara Sultan 
Hasanuddin (Makassar) menuju Badara 
H. Aroeppala (Selayar). Alternatif lain 
dengan menggunakan transportasi bus 
dari Terminal Malengkeri (Makassar) ke 
Pelabuhan Bira (Bulukumba) dengan 
lama perjalanan 5 jam terrasuk istirahat 
dan makan siang. Perjalanan dilanjutkan 
dengan menyebrang menggunakan 
kapal feri selama 2 jam menuju 
Pelabuhan Pamatata (Selayar). Butuh 
waktu selama 1- 1,5 jam menuju Kota 
Benteng (Ibu kota Kab. Kep. Selayar). 
Perjalanan dilanjutkan dengan kapal 
motor kayu ke kawasan TN. Taka 
Bonerate selama 2 Jam perjalanan darat 
dan 5 jam perjalanan laut bila berangkat 
dari Pelabuhan Appattana atau 8 jam bila 
berangkat dari Pelabuhan Rauf Rahman 
(Kota Benteng). 

Tautan
video
dalam situs
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Pantai nan jernih dan pasir putih yang landai 
di pulau Tinabo sangat cocok untuk bermain 
kano. (foto atas)

Selain mempunyai sejuta keindahan bawah 
laut, Taka Bonerate memiliki keindahan 
sunset yang tiada tara, sebagian pengunjung 
menyebutnya negeri 1000 sunset. (foto bawah)

Plastik adalah  polimer, rantai panjang atom yang mengikat 
satu sama lain. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi 
sintetik atau semi sintetik. Saat ini penggunanan plastik tidak 
bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari. Bahan plastik yang ringan, 
kuat dan mudah diwarnai yang membuat plastik memberikan 
nilai praktis dalam penyajian sesuatu barang.

Tanpa kita sadari semakin banyak kita menggunakan bahan 
plastik, semakin banyak pula kita menyumbang sampah yang 
sangat sulit diurai dan dapat mencemari lingkungan. Plastik 
memiliki sifat sulit terdegradasi/terurai, diperlukan waktu 100-
500 tahun untuk mengurai limbah plastik.

Sangat sulit memang jika kita ingin menghapus secara 
keseluruhan penggunaan plastik. Hal yang dapat mungkin 
dilakukan adalah memakai ulang plastik (reuse) dan mendaur 
ulang plastik (recycle). Bagi sebagian orang limbah plastik 
dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan hanya 

mengotori. Namun bagi yang mengerti nilai gunanya dan peduli 
terhadap lingkungan, limbah plastik dapat disulap sebagai 
media kerajinan tangan seperti tas, dompet dan lainnya yang 
dapat menyelamatkan lingkungan serta dapat menjadi usaha 
kecil menengah yang menghasilkan materi. 

Membuat kerajinan tangan dengan media limbah plastik 
tidaklah terlalu sulit, hanya membutuhkan limbah plastik 
kemasan seperti kemasan kopi, detergent, snack serta ditambah 
berbagai aksessories. Tidak dibutuhkan keahlian khusus dalam 
proses pembuatannya tetapi yang dibutuhkan hanya kemauan, 
keuletan, kesabaran yang tinggi untuk dapat memperoleh 
hasil yang cantik dan menarik serta mempunyai harga jual. 
Dimulai dari memanfaatkan limbah plastik inilah kita dapat 
menyelamatkan lingkungan kita dari kerusakan.

Oleh Emma Nizul Rahmawati

T I P S  H I J AU

Limbah Plastik
Jadi Cantik dan Menarik

Kerajinan yang merupakan olahan 
dari plastik kemasan minyak dan 

sabun.  © Biro Humas KLHK

Tautan
berita
dalam situs

Sebagai kawasan Taman Nasional, 
tentunya wisatawan hanya dapat 
berkunjung ke beberapa pulau saja 
seperti Tarupa, Rajuni, Latondu, Jinato, 
Pasitallu yang masing-masing memiliki 
kearifan lokal suku Bajo-Bugis dan 
tentunya Pulau Tinabo yang merupakan 
tujuan wisata yang paling diminati 
dan menjadi primadona karena telah 
memiliki akomodasi yang memadai 
bagi wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara serta suguhan atraksi 
kawanan bayi hiu jenis black tip. Pesona 
akuarium bawah laut mulai dari taman 
Kima, karang warna-warni dan berbagai 
jenis ikan karang. Dan yang tak kalah 
menakjubkan adalah suguhan panorama 
senja di setiap pulaunya. Bercerita 
sunguhan panorama, Taka Bonerate tak 
akan pernah ada habisnya. 
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Aksi Untuk Bumi
Melawan Perubahan 
Iklim

Perubahan Iklim merupakan ancaman yang serius 
bagi semua makhluk di muka bumi, terutama bagi 
masa depan peradaban manusia. Populasi yang terus 
meningkat dan diperkirakan akan mencapai 11 milyar di 

tahun 2100 menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan 
ekosistem dan iklim bumi. Selain itu, ketergantungan pada 
bahan bakar fosil yang terus berkelanjutan pun menjadi salah 
satu faktor penting yang dapat meningkatkan emisi gas rumah 
kaca dan memperlambat aksi pengendalian perubahan iklim 
yang telah dilakukan. 

Sukses di tahun 2006 dengan buku dan film dokumenternya 
yang mendapat penghargaan Academy Award, “An 
Inconvenient Truth”, Al-Gore kini kembali melanjutkan 
perjuangannya melalui buku dan film dokumenter keduanya 
yang diberi judul “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”. Dalam 
sekuel kedua ini, mantan Presiden Amerika Serikat dan peraih 
penghargaan Nobel Peace Prize ini kembali mengingatkan 
kita terkait dampak perubahan iklim yang terjadi di berbagai 
belahan dunia, serta untuk bertindak cepat dalam mengurangi 
ketergantungan pada bahan bakar fosil. 

Buku ini mengisahkan tentang kemajuan ilmu dalam 
sains, teknologi, dan kebijakan terkait iklim bumi yang 
telah diterapkan untuk mengurangi dampak terburuk dari 
meningkatnya suhu bumi. Namun, dari sisi lain diungkapkan 
pula bagaimana ancaman politik terkait kebijakan energi yang 
dapat menjadi ancaman dari kemajuan yang telah kita lakukan. 
Terlepas dari tantangan yang dihadapi, Al-Gore memandang 
optimis untuk membentuk masyarakat yang lebih peduli dan 
bumi yang lebih layak untuk dihuni. 

Pesan yang disampaikan Al-Gore melalui buku keduanya 
adalah cara kita berpikir dan nilai-nilai dalam keputusan yang 
kita buat merupakan faktor penting pada masalah yang kita 

Judul   : An Inconvenient Sequel : Truth to Power
Penulis   : Al Gore
Penerbit   : Rodale Books
Cetakan   : Juli, 2017 
Tebal   : 320 halaman 

hadapi sekarang. Keputusan jangka pendek kebanyakan 
dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, bisnis, dan industri. 
Padahal, sekarang adalah saatnya kita berpikir untuk 
konsekuensi jangka panjang dari aksi dan keputusan kita untuk 
generasi yang akan datang. Pesan-pesan tersebut dikemas 
sangat menarik melalui cerita dan fakta-fakta yang dilengkapi 
berbagai foto dokumentasi dan ilustrasi.

Membaca buku ini akan meninggalkan pertanyaan besar 
dalam diri kita, “Apakah kita memiliki moralitas untuk berubah, 
secara berani dan cepat, untuk menyelamatkan generasi masa 
depan?”

Oleh Merdiani Aghnia A SMARTER WORLD
Collection Action for a Changing Climate

COP 23 UNFCCC - BONN, JERMAN
6-17 November 2017
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