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Peraturan Menteri Kehutanan No.57/Menhut-II/2008 tentang Strategi dan Rencana
Aksi Konservasi (SARK) orangutan Indonesia 2007-2017 menyatakan bahwa
orangutan hasil tangkapan yang ada di pusat rehabilitasi harus dilepasliarkan untuk
meningkatkan populasinya di alam. Namun seringkali program pelepasliaran
mengalami kegagalan karena habitat barunya tidak mampu mendukung proses adaptasi
dan perkembangan kehidupan orangutan. Penyusunan kriteria ini dimaksudkan untuk
menjadi bahan acuan kebijakan dalam penyempurnaan peraturan tersebut dan
mengevaluasi program pelepasliaran orangutan di TN. Bukit Tigapuluh (TNBT).
Pengumpulan data dilakukan dengan cara review dan study of the art terhadap terhadap
hasil-hasil penelitian dan berbagai literatur terkait dengan analisis menggunakan
indeks HSI (Habitat Suitability Index) dan secara deskriptif. Kriteria yang dapat
menjadi bahan acuan dalam pemilihan lokasi pelepasliaran satwaliar, terutama
orangutan sedikitnya terdapat 18 kriteria yang meliputi aspek ekologi, aspek sosial dan
aktivitas masyarakat serta aspek kelembagaan. Aspek ekologi meliputi 11 kriteria
dengan bobot/nilai 60%, aspek sosial masyarakat meliputi 5 kriteria dengan bobot 30 %
dan aspek kelembagaan meliputi 2 kriteria dengan bobot 20%. Kriteria tersebut
diantaranya adalah status kawasan, habitat, kerapatan vegetasi, pohon pakan, ancaman
perburuan, aktivitas masyarakat dan manajemen kawasan. Hasil analisis HSI di TNBT
secara keseluruhan dari tiga aspek (ekologi, sosial dan kelembagaan) diperoleh nilai
rata-rata nilai HSI sebesar 56,3% yang berarti kawasan TNBT termasuk kurang sesuai
untuk lokasi pelepasliaran orangutan, dibawah 60%. Rekomendasi untuk meningkatkan
keberhasilan program pelepasliaran adalah penetapan lokasi harus berdasarkan hasil
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kajian ilmiah, nilai HSI kawasan minimal
70-80%, habitat baru atau kawasan yang
menjamin tidak adanya interaksi antara
orangutan, pemanfaatan ekowisata
terbatas, membangun komitmen para
pihak dan menyempurnakan Permenhut
No.57/Menhut- I I /2008. Implikasi
kebijakan untuk peningkatan kesesuaian

habitat di TNBT adalah pengkayaan
habitat dengan pohon pakan orangutan,
membentuk Tim Unit Monitoring
Orangutan, pengembangan alternatif
sumber ekonomi masyarakat, seperti
peternakan dan lebah madu, sosialisasi
dan peningkatan SDM petugas untuk
penanggulangan konﬂik orangutan.

Pernyataan Orangutan Sumatera (Pongo abelii) telah
dilindungi oleh undang-undang dan telah
Masalah dijadikan simbol pelestarian hutan di

mampu atau sulit beradaptasi dengan
habitat barunya, seperti di Kawasan
Bohorok, TN. Gunung Leuser dan TN.
Bukit Tigapuluh (TNBT). Walaupun
program reintroduksi orangutan telah
banyak dilakukan, sejak tahun 1970 an,
masih dinilai kurang berhasil karena
pertumbuhan populasi orangutan tidak
sesuai dengan harapan. Disisi lain juga,
semakin banyaknya orangutan yang
diserahkan oleh masyarakat, hasil sitaan
Polisi Kehutanan maupun orangutan
binaan hasil rehabilitasi yang sudah siap
dilepasliarkan, akan tetapi sering
mengalami kesulitan dalam penentuan
area yang sesuai dan diharapkan mampu
mendukung proses adaptasi dan breeding
bagi orangutan.

Indonesia (Departemen Kehutanan,
1990). Pada daftar IUCN Red List of
T h re a t e n e d S p e c i e s Ta h u n 2 0 0 2 ,
orangutan Sumatera dikategorikan
sebagai satwa yang kritis terancam punah
secara global (critically endangered).
Peraturan Menteri Kehutanan
No.57/Menhut-II/2008 tentang Strategi
dan Rencana Aksi Konservasi (SARK)
orangutan Indonesia 2007-2017
menyatakan bahwa untuk meningkatkan
populasi orangutan di alam liar dapat
dilakukan melalui pelepasliaran
kembali/reintroduksi orangutan hasil
rehabilitasi. Namun demikian, pada
Peraturan tersebut secara tertulis belum
disusun kriteria dan indikator untuk
menilai kelayakan suatu kawasan sebagai
calon atau lokasi pelepasliaran secara
konprehensif berdasarkan kajian ilmiah.
Padahal kriteria dan indikator tersebut
sangat penting agar program
pelepasliaran satwa, khususnya
orangutan dapat berhasil.
Permasalahan saat ini yang terjadi adalah
banyak orangutan yang dilepasliarkan
mati atau gagal sebagai akibat tidak

Untuk mendukung keberhasilan program
pelepasliaran orangutan dan sebagai
bahan masukan untuk evaluasi Peraturan
Menteri Kehutanan No.57/MenhutI I/2008 yang sedang dibahas di
Kementerian LH dan Kehutanan untuk
tahun 2017-2027, maka dibutuhkan
kriteria dan indikator untuk penilaian
calon lokasi maupun strategi peningkatan
kesesuaian habitat pada area lokasi
pelepasliaran yang sudah ada, seperti di
TNBT.

Sumber foto: wildlifewisdom.wordpress.com
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Fakta atau
Kondisi Saat ini

A. Ambang Kepunahan Orangutan
Orangutan menyukai hutan hujan tropis,
terutama hutan dataran rendah sebagai
tempat hidupnya. Orangutan umumnya
hanya mampu bertahan hidup dan
berkembangbiak pada habitat tropis yang
masih primer. Pemanfaatan kawasan
hutan hujan tropis, seperti di Pulau
Sumatera yang tidak memperhatikan
prinsip keseimbangan ekosistem tentunya
berdampak sangat buruk bagi kehidupan
orangutan. Penyusutan dan kerusakan
kawasan hutan tropis di Sumatera telah
menurunkan luasan habitat orangutan
sebesar 1-1,5% per tahunnya sehingga
populasinya semakin terancam punah.
Saat ini kerusakan hutan tropis di
Sumatera sangat mengkwatirkan, baik di
dalam maupun di luar kawasan lindung,
yang telah mencapai lebih dari 60%
sampai tahun 2010.
Orangutan adalah primata jenis kera besar
Asia yang penyebarannya hanya tersisa di
Indonesia dan terbatas di Pulau Sumatera
(Pongo abelii Lesson) dan Kalimantan
(Pongo pygmaeus Linnaeus). Orangutan
adalah satwaliar yang menarik sehingga
banyak diburu dan dijadikan binatang
peliharaan. Populasi orangutan dalam 30
tahun terakhir terus berkurang karena
upaya untuk menghentikan laju
kerusakan hutan sebagai habitat
orangutan masih kurang efektif.
Pemburuan liar untuk kebutuhan
subsistensi atau religius, perdagangan
satwaliar dan konversi hutan untuk
perkebunan, pertanian, dan industri pun
terus menjadi ancaman bagi
kelangsungan hidup orangutan.
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Saat ini, orangutan sudah berada di
ambang kepunahan. Degradasi dan
fragmentasi hutan sebagai habitat
orangutan masih sulit untuk dihentikan.
Perlindungan terhadap habitat orangutan
di dalam maupun luar kawasan
konservasi masih sangat rendah. Begitu
pula, upaya program pelepasliaran
orangutan masih jauh dari berhasil.
Apabila degradasi hutan terus berlanjut
seperti saat ini dan upaya konservasi
orangutan masih dilakukan setengah hati
maka orangutan sumatera mungkin
menjadi kera besar pertama yang akan
punah dari alam liar.
B. Kehidupan Orangutan
Orangutan sebenarnya bukan merupakan
satwa asli Indonesia. Orangutan
diperkirakan berasal dari daratan Asia, di
sepanjang Pegunungan Himalaya.
Orangutan diperkirakan telah bermigrasi
ke Daratan Sunda sekitar 2 juta-22,000
tahun yang lalu. Orangutan di sebagian
dataran Asia diperkirakan punah sekitar
Abad ke-16 dan satu-satunya populasi
yang tersisa sampai awal Abad ke-20
adalah populasi orangutan di Sumatera
dan Kalimantan.
Orangutan Sumatera berwarna lebih
merah dan cerah dibanding orangutan
Kalimantan dan kadang-kadang terdapat
warna putih pada bagian muka. Pada
jantan dewasa memiliki cheek pad dan
kantung suara yang kecil, warna janggut
agak kekuningan dan wajah berbentuk
berlian. Orangutan betina berkisar 35-55
kg sedangkan yang jantan berkisar 85-110
kg. Orangutan betina diperkirakan
pertama melahirkan setelah berumur 14
tahun dan terakhir melahirkan

diperkirakan setelah berumur 43-50
tahun. Jarak kelahiran pada orangutan
berkisar antara 8-10 tahun atau rata-rata 9
tahun. Diperkirakan selam hidupnya
orangutan hanya mampu melahirkan 4-5
kali dan umumnya hanya satu anak setiap
melahirkan.
C. Populasi dan Habitat Orangutan
Tersisa
Populasi orangutan Sumatera pada tahun
2004 diperkirakan sekitar 7.500 ekor
(PHVA, 2004) dan pada tahun 2007
diduga berkurang menjadi 6.667 ekor.
Populasi tersebut saat ini tersebar pada
berbagai habitat yang terisolasi oleh
kehidupan manusia. Populasi orangutan
yang diperkirakan lebih dari 1.000 ekor
dalam satu habitat yang
berkesinambungan hanya terdapat di
Propinsi Aceh (bagian Utara – Timur),
Leuser bagian Barat dan Bagian Timur.
Pada habitat lainnya, seperti di Hutan
Batang Toru, yang diduga secara genetik
lebih mirip orangutan Kalimantan,
populasinya di bawah 400 ekor sehingga
dikhawatirkan akan cepet mengalami
kepunahan lokal.
Sebaran orangutan sangat dipengaruhi
oleh kualitas dan kuantitas komponen
habitatnya. Habitat orangutan tersisa saai
ini diperkirakan tersisa sekitar 8.900 km2.
Orangutan cenderung menempati hutan
dataran rendah karena pohon-pohonnya
menyediakan sumber pakan buah yang
merupakan makanan utamanya. Namun
untuk orangutan Sumatera banyak pula
yang hidup dan menempati habitat
dataran tinggi (lebih dari 1000 m dpl),
seperti di kawasan Hutan Batang Toru.
Pada habitat alaminya, orangutan

merupakan satwaliar tipe pengumpul atau
pencari makanan yang oportunis
(memakan apa saja yang dapat
diperolehnya).
Distribusi jumlah dan
kualitas makanan, terutama buah-buahan
sebagai makanan pokok orangutan sangat
mempengaruhi perilaku pergerakan,
kepadatan populasi dan organisasi
sosialnya.
D. Perilaku Orangutan
Orangutan merupakan satwaliar diurnal
(aktif siang hari) yang hidup dan mencari
makan pada tajuk pohon (arboreal).
Orangutan Sumatera jarang atau mungkin
tidak pernah ditemukan mencari makan di
atas permukaan tanah. Makanan utama
orangutan buah, daun atau pucuk daun,
umbut, kulit kayu. Pergerakan orangutan
dari suatu pohon ke pohon yang lainnya
dalam mencari makan sering dilakukan
dengan cara berayun dengan
menggunakan cabang-cabang pohon
yang kuat untuk menyangga tubuhnya.
Orangutan mempunyai arena sosial dalam
sisitem perkawinannya. Arena sosial ini
biasanya terdapat pada habitat yang
keanekaragaman dan jumlah
makanannya tertinggi. Pemerkosaan
sering terjadi pada betina pra dewasa dan
dewasa muda yang baru bertemu atau
bertemu lagi setelah lama berpisah
dengan jantan remaja atau dewasa.
Perilaku sosial yang sering dilakukan
terutama pada individu dewasa adalah
bersuara. Saat merasa terganggu
orangutan membuat bunyi kecupan dan
dengusan sambil mematah-matahkan
ranting/dahan. Orangutan selalu
membuat sarang baru setiap hari.
Orangutan membuat sarang dari rantingranting yang daunnya masih segar dengan
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cara mematahkan dan menumpukan
daun-daunnya.
E. Program Pelepasliaran Orangutan
Program rehabilitasi dan reintroduksi
orangutan hasil tangkapan telah
dilakukan Sejak 1973, seperti di Bukit
Lawang, Taman Nasional Gunung
Leuser. Namun berbagai program
pelepasliaran seringkali dinilai kurang
berhasil karena kekurangtepatan dalam

Metode Penyusunan kriteria dan indikator
penilaian cepat kesesuaian habitat sebagai
calon atau yang sudah menjadi lokasi
pelepasliaran orangutan dilakukan
dengan cara review dan study of the art
terhadap hasil-hasil penelitian penulis dan
berbagai literature terkait, seperti journal
penelitian, buku teks dan penelusuran
internet serta publikasi lainnya.
Penyusunan kriteria dan indikator dibagi
menjadi tiga aspek yang secara umum
merupakan aspek penting yang harus
diperhatikan dalam pengelolaan satwa
liar yang meliputi aspek ekologi/habitat,
sosial ekonomi masyarakat dan
kelembagaan
Kriteria dan indikator yang telah disusun,
selanjutnya diaplikasikan untuk menilai

memilih lokasi untuk pelepasliaran.
Kasus di TNBT yang sudah berjalan dari
tahun 2002 diperkirakan hanya 65%
individu yang mampu bertahan hidup dan
yang lainnya mengalami kesulitan
beradaptasi bahkan kematian. Data tahun
2015 menunjukan bahwa dari sekitar 150
an orangutan yang dilepasliarkan di
TNBT hampir 50% tidak terpantau
keberadaannya dan lebih dari 20 individu
dinyatakan gagal dan mati.
kesesuaian habitat lokasi pelepasliaran
orangutan di TNBT sehingga diperoleh
rekomendasi untuk mengevaluasi
pengelolaan untuk mendukung
keberhasilan program pelepasliaran
orangutan. Analisis data dilakukan secara
deskriptif dan selanjutnya ditabulasi
dalam bentuk tabel yang berisikan tentang
kriteria dan indikator untuk penilaian
cepat calon lokasi pelepasliaran maupun
area yang sudah menjadi lokasi
pelepasliaran, dengan studi kasus di
TNBT. Penilaian tingkat kesesuaian
habitat dianalisis menggunakan nilai HSI
(Habitat Suitability Index) dengan kriteria
: a) habitat sangat sesuai apabila nilai HSI
> 80%, b) sesuai 60-80% dan c) kurang
sesuai <60%.

Sumber foto: www.arkive.org
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Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan

A. Kriteria dan Indikator Penilaian
Cepat Kesesuaian Habitat
Pelepasliaran Orangutan
Penyusunan kriteria dan indikator
meliputi tiga aspek utama yang meliputi
aspek ekologi, aspek sosial dan aktivitas
masyarakat serta aspek kelembagaan.
Aspek ekologi meliputi 11 kriteria dengan
bobot 60%, aspek sosial masyarakat
meliputi 5 kriteria dengan bobot 30 % dan
Aspek kelembagaan meliputi 2 kriteria
dengan bobot 20%. Kriteria dan indikator
tersebut sebagai berikut :
1. Aspek Ekologi
Aspek ekologi dinilai merupakan aspek
yang cukup penting yang akan
menentukan pertumbuhan populasi
satwaliar di alam, terutama orangutan.
Kriteria dan indikator pada aspek ekologi
adalah :

8
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11

2

3

4
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6

7

Kriteria
Status
kawasan
hutan
Kondisi
habitat

Tipe
penutupan
lahan

Tipe
ekosistem
hutan

Luasan
kawasan
hutan

Bobot
(%)
5

5

5

5

5

Kerapatan
5
vegetasi
tingkat pohon
(diameter
pohon > 10
cm)
Kerapatan
10
tumbuhan
pakan
(diameter
pohon > 10
cm)

Indikator/ (Parameter)
a. Hutan konservasi
b. Hutan lindung
c. Hutan produksi
d. APL/ Lahan budidaya
a. Baru (bukan habitat
orangutan)
b.Berdekatan dengan habitat
alami
c. Habitat alami (terdapat
orangutan liar)
a. Hutan primer
b. Hutan campuran (primer
dan sekunder)
c. Hutan sekunder/sisa
penebangan
d. Kebun campur
a. Hutan dataran rendah (<
600 meter dpl)
b. Hutan Sub Pengunungan
(600-900 meter dpl)
c. Hutan Pengunungan (9001.200 meter dpl)
c. Hutan dataran tinggi
(>1.200 meter dpl)
a. Diatas 50.000 ha (500
km2)
b. 35.000-50.000 ha
c. 20.000-35.000 ha
d.< 20.000 ha (200 km2)
a. Diatas 400 ind/ha
b. 300 - 400 ind/ha
c. 200 - < 300 ind/ha

Nilai
7
5
3
1

5

Jenis pohon
sarang

5

Jenis pohon
sum ber obat
orangutan

5

Peluang
persaingan
(intra
m aupun
antar
spesies)

5

a. D iatas 60% dari total jenis
vegetasi
b. 40 - 60% dari total jenis
vegetasi
c. Kurang dari 40% dari total
jenis vegetasi
a. D iatas 40% dari total jenis
vegetasi
b. 20 - 40% dari total jenis
vegetasi
c. Kurang dari 20% dari total
jenis vegetasi
a. Sangat T inggi (diatas 8
jenis)
b.T inggi (6 - 8 jenis)
c. Sedang (3 - 5 jenis)
d. R endah (2 jenis)
a. T idak ada/rendah (dengan
1 spesies)
b. A da/sedang (2 spesies)
c. T inggi (3 spesies atau
lebih)

2

Kriteria
Ancaman
Perburuan Satwa

Ancaman
Perubahan habitat

Bobot
(%)
5

10

5
3
2
7

3

Ancaman aktivitas
masyarakat

5

5
3
1
7

4

Potensi konflik

5

5
3
5

1
7
5
3
1
7
5
3

d. Kurang dari 200 ind/ha
a. Diatas 280 ind/ha
b.200 - 280 ind/ha
c. 120 - < 200 ind/ha

1
7
5
3

d. Kurang dari 120 ind/ha

1

5
3
1
5
3
1
7
5
3
1
5
3
1

2. Aspek Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Aspek ini sangat penting untuk
dipertimbangkan karena sampai saat ini
hampir seluruh kawasan hutan masih
merupakan sumber kehidupan manusia,
terutama bagi masyarakat tradisional atau
pedesaan. Berbagai kriteria yang
termasuk dalam aspek kehidupan dan
sosek masyarakat sebagai berikut :
No
1

No
1

Persentase
jenis
tum buhan
pakan

Persepsi
masyarakat/kelem
bagaan terkait

5

Indikator/ (Parameter)
a. Tidak ditemukan aktivitas
perburuan satwa
b. Rendah (Ditemukan 1
aktivitas perburuan per tahun)
c. Sedang (Ditemukan 2 aktivitas
perburuan per tahun)
d. Tinggi (Ditemukan > 2
aktivitas perburuan per tahun)
a. Tidak ada (tidak ada aktivitas
masyarakat di kawasan)
b. Rendah (ditemukan bekas
penebangan liar skala kecil)
c. Sedang (ditemukan bekas
penebangan liar skala kecil)
d. Tinggi (ditemukan bekas
aktivitas perambahan hutan)
a. Tidak ada masyarakat
beraktivitas dalam kawasan
b. Rendah (1-2 kali per bulan
memasuki kawasan)
c. Sedang (3-4 kali per bulan
memasuki kawasan)
d. Tinggi (Banyak masyarakat
beraktivitas kawasan)
a. Tidak ditemukan konflik
manusia dengan satwa
b. Terdapat indikasi/peluang
konflik
c. Sudah terjadi konflik manusia
dengan satwa
a. Tinggi (Lebih dari 60% setuju
program pelepasliaran)
b. Ragu-ragu (hanya 40-60%
masyarakat yang setuju)
c. Tidak setuju (kurang dari 40%
masyarakat yang setuju)

Nilai
7
5
3
1
7
5
3
1
7
5
3
1
5
3
1
5
3
1

B. Kesesuaian Habitat TNBT sebagai
Lokasi Pelepasliaran
Hasil analisis HSI di TNBT diperoleh
untuk ekologi sebesar 0,718 atau 71,8%,
aspek sosek dan aktivitas ancaman
masyarakat sebesar 23,8% dan dari aspek
kelembagaan sebesar 75,0%. Secara

Kriteria Penilaian Cepat Kesesuaian Habitat Untuk Lokasi Pelepasliaran Orangutan Sumatera (Pongo abelii Lesson)

6

keseluruhan dari tiga aspek tersebut maka
diperoleh nilai rata-rata nilai HSI sebesar
56,3% yang berarti kawasan TNBT
termasuk kurang sesuai untuk lokasi
pelepasliaran orangutan, dibawah 60%,
seperti disajikan pada Lampiran 1.
Secara ekologi dinyatakan bahwa
kawasan TNBT sesuai untuk
pelepasliaran orangutan. Hal ini
didukung karena TNBT merupakan hutan
konservasi, habitat baru bagi orangutan,
hutan dataran rendah dan luas kawasan
yang cukup besar. Namun demikian,
untuk meningkatkan kesesuaian habitat
(nilai HSI >80) perlu dilakukan upaya
peningkatan daya dukung habitat.
Kriteria lain, seperti kerapatan dan
persentasi jenis tumbuhan pakan
danpohon sarang yang secara spesiﬁk
dibutuhkan oleh orangutan masih rendah
dibandingkan pada habitat alaminya.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pohon
pakan melalui program pengkayaan
habitat perlu menjadi prioritas
dilaksanakan terutama pada area yang
terdegradasi atau yang sudah menjadi
lahan perkebunan. Program ini bertujuan
juga untuk mengurangi peluang
persaingan pakan dengan jenis primata
lain yang secara alami sudah menghuni
kawasan TNBT, seperti siamang, owa,
beruk dan monyet.
Berdasarkan aspek sosek dan aktivitas
ancaman masyarakat dinyatakan kawasan
TNBT sangat tidak sesuai untuk lokasi
pelepasliaran orangutan. Masih banyak
ditemukannya aktivitas masyarakat,
seperti perambahan dan pembukaan
perkebunan, perburuan satwa liar dan
terjadinya konﬂik orangutan yang tinggi
akan berpengaruh negatif terhadap proses
adaptasi dan dapat menjadi sumber
penyakit bagi orangutan rehabilitasi yang
ditularkan oleh manusia. Kawasan TNBT
merupakan tempat tinggal dan sumber
kehidupan masyarakat tradisional, seperti
Suku Talang Mamak dan Suku Melayu,
yang secara turun termurun hidup
nomaden dan mamanfaaatkan hasil hutan,
seperti jernang, jengkol dan durian
7
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sebagai sumber kehidupannya. Kriteria
aspek ini yang memiliki nilai tinggi hanya
persepsi dari masyarakat dan
kelembagaan terkait yang setuju adanya
program pelepasliaran orangutan dengan
catatan dapat dikembangkan menjadi
obyek dan destinasi ekowisata sehingga
akan menjadi alternatif sumber
pendapatan bagi masyarakat lokal.
Dari aspek kelembangaan dinyatakan
bahwa kawasan TNBT sesuai untuk
lokasi pelepasliaran orangutan. Secara
kelembagaan kawasan TNBT sudah
dikelola oleh UPT dari Kementerian LH
dan Kehutanan dan berbagai lembaga
terkait akan mendukung program ini
apabila dikelola secara manajemen
kolaboratif. Kondisi ini dapat menjadi
kekuatan dan peluang untuk
memudahkan dalam mengembangkan
program pelepasliaran secara terpadu di
masa mendatang. Berdasarkan analisis
HSI secara keseluruhan dari ketiga aspek
tersebut dinyatakan bahwa kawasan
TNBT kurang sesuai sebagai lokasi
pelepasliaran orangutan sehingga perlu
ada program untuk peningkatan
kesesuaian habitatnya.
C. Rekomendasi
Untuk meningkatkan peluang
keberhasilan program pelepasliaran
satwaliar, baik untuk tujuan konservasi
maupun dimanfaatkan untuk
pengembangan ekowisata pada hutan
konservasi,
terutama orangutan
direkomendasikan sebagai berikut :
1. Penetapan area untuk pelepasliaran
satwa liar, terutama orangutan harus
dikaji secara cermat dan berdasarkan
informasi ilmiah, baik potensi ekologi,
kondisi kehidupan dan sosial ekonomi
masyarakat setempat maupun
kelembagaan yang akan
mengelolanya.
2. Area yang akan dipilih sebagai lokasi
pelepasliaran minimal memiliki nilai
HSI di atas 70-80 % untuk lebih
memudahkan orangutan beradaptasi
dan mendukung proses

perkembangbiakannya.
3. Apabila kesulitan mencari habitat baru
(belum terdapat jenis satwa yang akan
dilepasliarkan), setidaknya dapat
dipilih kawasan hutan yang
berdekatan namun memiliki rentan
jarak di atas 8-10 km atua dapat
menjamin tidak adanya interaksi
antara satwa yang dilepasliarkan
dengan yang hidup alami.
4. Apabila lokasi pelepasliaran akan
dimanfaatkan sebagai destinasi
ekowisata maka harus dipilih model
ekowisata sangat terbatas untuk
menjamin tidak adanya interaksi
langsung antara orangutan dengan
pegunjung untuk meminimalisasi
penyebaran penyakit dan
ketergantungan orangutan pada
manusia.
5. Kementerian LH dan Kehutanan
mendorong komitmen para pihak
terkait, tingkat nasional maupun
daerah, untuk membangun
manajemen kolaboratif karena
pelaksanaan pelepasliaran tidak bisa
dilakukan oleh satu kelembagaan dan
membutuhkan anggaran biaya yang
besar dan berkesinambungan.
Kesamaan komitmen pihak sangat
penting karena permasalahannya
bukan hanya pada orangutan itu
sendiri tetapi juga menyangkut
kehidupan masyarakat sekitar hutan.
6. Kriteria dan indikator di atas
diharapkan dapat menjadi bahan
rujukan dalam menyempurnakan
Peraturan Menteri Kehutanan
No.57/Menhut- I I /2008 tentang
strategi dan rencana aksi konservasi
(SARK) orangutan Indonesia 2007-

2017 agar lebih mudah diaplikasikan
petugas di lapangan.
7. Pelaksanaan program pelepasliaran
orangutan di TNBT perlu dikaji ulang
untuk meminimalisasi peluang
kematian atau gagal setelah orangutan
dilepasliarkan. Apabila program
pelepasliaran orangutan akan
dilanjutkan maka perlu
pengembangan program pendukung
yang lebih optimal, seperti :
a. Pengkayaan habitat dan jenis
pakan untuk mengurangi
orangutan yang keluar dari
kawasan TNBT untuk mencari
makan sehingga tidak
menimbuklakn konﬂik dengan
masyarakat.
b. Peningkatan alternative sumber
pendapatan masyarakat untuk
mengurangi perambahan untuk
dijadikan kebun sawit dan karet
yang membutuhkan lahan yang
luas, seperti peternakan,
perikanan, lebah madu dan
ekowisata.
c. Membentuk Unit Khusus untuk
monitoring dan penanggulangan
konﬂik orangutan. Peningkatan
jumlah pengawas juga penting
agar monitoring orangutan lebih
optimal.
d. Sosialisasi gabungan antara pihak
T N B T dengan F Z S kepada
masyarakat dan Pembentukan pos
jaga pengaduan konﬂik orangutan
e. Pelatihan untuk peningkatan SDM
petugas terkait mitigasi
penanggulangan konﬂik
satwaliar, khususnya orangutan.
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Pilihan dan
Rekomendasi
Kebijakan

Rujukan
Untuk
Konsultasi

Referensi

9

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar
hutan bukan semata-mata
pemberdayaan ekonomi semata, tetapi
juga pemberdayaan sosial dan
sekaligus pemberdayaan lingkungan.
Dalam prakteknya motif-motif
ekonomi mempunyai banyak benturan
dengan motif lingkungan, sehingga
tugas yang diemban KLHK menjadi
lebih berat dibanding kegiatankegiatan pemberdayaan pada
umumnya, sehingga dukungan dari
Pemerintah Daerah dan Kementerian
terkait (Kementerian Desa,
Kementerian Perindustrian,
Kementerian Koperasi dan UMKM,
Kementerian Dalam Negeri) menjadi
penting.
2. Program perhutanan sosial yang dipilih
masyarakat tidak sesuai dengan
kondisi sosial dan ekonomi serta
bioﬁsik masyarakat setempat.
Masyarakat harus diberi informasi
yang benar terkait karakteristik
berbagai program Perhutanan Sosial
yang ada agar bisa memilih program
yang tepat.
3. Diperlukan kehati-hatian dalam alokasi
PIAPS di hutan produksi konversi,
karena akan menimbulkan
kecemburuan sosial di PIAPS di
kawasan hutan lainnya ketika terjadi
pelepasan kawasan hutan. Lokasi
PIAPS sebagian besar di hutan

lindung dan hutan produksi terbatas
sehingga perlu dipastikan program
Perhutanan Sosial yang dipilih aturan
pemanfaatan hutannya disesuaikan
dengan fungsi kawasan. Selain itu
pemerintah juga perlu memerhatikan
sebaran lokasi PIAPS (sporadis/ tidak
kompak), lokasi P I A P S yang
diajukan di luar kawasan hutan yang
telah digarap, dan kawasan high
conservation value forest (HCVF).
4. Selama ini aturan terdapat perbedaan
aturan perhutanan sosial di masingmasing fungsi hutan. Hutan lindung
dan hutan konservasi mempunyai
banyak larangan yang membatasi
masyarakat mengelola hutannya,
perlu ada insentif untuk menjamin
masyarakat taat pada aturan tersebut.
5. Untuk memastikan program
perhutanan sosial tepat sasaran perlu
dibuat kriteria dan veriﬁer seperti
terlihat pada Tabel 4 berikut.
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Lampiran Hasil penilaian kesesuaian TNBT sebagai habitat pelepasliaran orangutan :
A. Aspek Ekologi

No
1

Kriteria

Kawasan TNBT (Hasil
penelitian2015-2016)

Nila
i
TN
BT
7

SI Value

Status
kawasan
hutan
Kondisi habitat

Hutan konservasi
Habitat baru

5

0,064

Tipe
penutupan
lahan
Tipe
ekosistem
hutan
Luasan
kawasan
hutan
Kerapatan vegetasi
tingkat pohon

Hutan campuran

5

0,064

Dominan hutan dataran
rendah
Luas TNBT sekitar 144
ribu ha
Kerapatan vegetasi ratarata 458,3 ind./ha

7

0,090

7

0,090

7

0,090

7

Kerapatan
tumbuhan pakan

Kerapatan tumbuhan pakan
rata-rata 209,7 ind./ha

5

0,128

8

Persentase
jenis
tumbuhan pakan

1

0,013

9

Jenis pohon sarang

3

0,038

10

Jenis pohon sumber
obat orangutan

3

0,038

11

Peluang persaingan
(intra maupun antar
spesies)

Persen jenis tumbuhan
pakan sebanyak 110 jenis
pakan dari 301 jenis
vegetasi =36,5%
Persen jenis pohon sarang
teridentifikasi sebanyak 76
jenis dari 301 jenis vegetasi
=25,3%
Teridentifikasi 3-5 jenis
tumbuhan sumber obat,
seperti torop.
Ditemukan jenis primata
lain pemakan daun dan
buah, seperti siamang,
monyet, beruk dan lutung

1

0,013

2
3
4
5
6

0,090

Sumber foto: wildfor.life
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B. Kehidupan dan Sosial Ekonomi

No

Kriteria

1

Ancaman
Perburuan Satwa

2

Ancaman
Perubahan
hutan/habitat
Ancaman aktivitas
masyarakat

3

4

Potensi konflik

5

Persepsi
masyarakat/
kelembagaan
terkait

Nilai
Kawasan TNBT (Hasil
SI
TNB
penelitian2015-2016)
Value
T
Tinggi, diatas 2 laporan
1
0,024
per tahun
Ditemukan
perambahan

aktivitas

1

0,048

Tinggi, banyak aktivitas
masyarakat
dalam
kawasan
zona
pemanfaatan, rimba dan
inti.
Sudah terjadi konflik
manusia dengan satwa,
termasuk orangutan
Tinggi: 77,8 % lembaga
terkait setuju program
pelepasliaran orangutan

1

0,024

1

0,024

5

0,119

C. Aspek Kelembagaan

No

Kriteria

17

Peranan
kelembagaan
terkait

18

Manajemen
kawasan

Nilai HIS Kelembagaan

Kawasan TNBT (Hasil
penelitian2015-2016)
Sekitar 2-3 kelembagaan
sudah terlibat namun
lebih
dari
70%
kelembagaan
terkait
bersedia berperan serta
dalam
program
konservasi orangutan
Sudah ada manajemen
pengelola kawasan/UPT,
yaitu Balai TNBT.

Nilai
TNBT

SI
Value

3

0,375

3

0,375

0,750
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