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KATA PENGANTAR
Buku ini merupakan bentuk sumbang pemikiran dan
analisis kebijakan terhadap penyelenggaraan konservasi tumbuhan (flora) hutan yang terjadi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan mengenai pentingnya
koordinasi satu pintu dalam melaksanakan konservasi flora,
terutama pada aset kekayaan Taman Nasional, sebagai rumah
terakhir bagi ribuan bahkan jutaan spesies yang perlu segera
diamankan dari kepunahan.
Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ungkapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
kelancaran proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini, antara
lain disampaikan kepada:
1. Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup
Kehutanan yang telah memberikan dukungan
bimbingan umum penyusunan karya tulis ilmiah;

dan
dan

2. Ir. Agus Wiyanto M.Sc. dan Ir. Deddy Suhartrislakhadi,
M.Ed., Widyaiswara Ahli Utama pada Pusdiklat SDM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah
memberikan teknis penyusunan karya tulis ilmiah;
3. Prof. (Ris.) Dr. Ir. Nina Mindawati, M.Si. dan Prof. (Ris.) Dr.
M. Bismark, M.S., Peneliti Utama pada Puslitbang Hutan
Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang telah memberikan bantuan substansi
karya tulis ilmiah;
4. Lutfy Abdulah, S.Hut., M.Si., Peneliti pada Puslitbang Hutan
Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup
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dan Kehutanan yang telah memberikan “finishing touch”
yang terakhir dari seluruh aspek buku ini.
Penyempurnaan buku ini ini masih diperlukan bagi
semua pihak yang bersedia memberikan masukan.

Bogor, 9 November 2016
Penulis

Dr. Ir. BAMBANG TRI HARTONO, M.F.
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DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN
(GLOSARIUM)
ISTILAH

PENJELASAN

CITES

: Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar
spesies terancam adalah perjanjian
internasional antarnegara yang disusun
berdasarkan resolusi sidang anggota
World Conservation Union (IUCN) tahun
1963.

Ex Situ

: Kegiatan pelaksanaan konservasi sumber daya genetik di luar habitat aslinya.

FCM

: Fuzzy Cognitive Mapping adalah piranti
analisis yang dipergunakan untuk
menyatakan pendapat yang diwujudkan
dalam bentuk nilai sehingga dapat
disimpulkan bahwa kepentingan suatu
variabel atau unit yang dinilai relatif
dengan unit lainnya.

Gap Analysis
(Analisis
Kesenjangan)

: Alat analisis yang digunakan untuk
menilai kinerja pemerintah dalam hal
kebijakan/pelayanan publik dengan
membandingkan input rencana dan
implementasi faktual.

IKK

: Indikator Kinerja Kegiatan adalah
sasaran kegiatan dalam perencanaan
suatu unit kerja Eselon II yang harus
dicapai selama satu tahun yang diperinci
setiap bulannya.
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In Situ

: Kegiatan pelaksanaan konservasi sumber daya genetik pada habitat aslinya.

IUCN

: The International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources adalah
lembaga dunia di bawah Perserikatan
Bangsa Bangsa khusus menangani
konservasi.

IUCN/SSC

: The Species Survival Commission
merupakan jaringan dengan dasar
keilmuan yang memiliki lebih dari
10.000 tenaga ahli yang tersebar hampir
di seluruh negara dalam usaha
melakukan konservasi alam dan sumber
daya alam.

UNEP/WCMC

: The UNEP World Conservation
Monitoring Centre adalah lembaga kerja
sama antara The United Nations
Environment Programme, Lembaga
antarnegara dunia terkemuka bidang
lingkungan. WCMC adalah sebuah
lembaga donor di Inggris. UNEP-WCMC
merupakan bagian dari tenaga khusus
UNEP (United Nations Environment
Program) yang melakukan penilaian
mengenai kondisi keanekaragaman
hayati.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P. 57/
Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies
Nasional Tahun 2008–2018 menyampaikan mandat bahwa
“Usaha-usaha pelestarian spesies nasional di habitatnya
diperlukan arahan strategis konservasi spesies nasional sebagai kerangka kerja yang memerlukan penanganan prioritas,
terpadu, dan melibatkan semua pihak dan stakeholder”.
Tulisan ini dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan
besar, yakni 1). Membandingkan paket kebijakan program,
rencana dan pelaksanaan rencana program dari tingkat
direktorat hingga tingkat tapak dengan Permenhut No.
P.57/Menhut-II/2008 dan menyajikan status pengelolaan
konservasi tumbuhan (flora) hutan, serta konservasi 22
spesies tumbuhan yang telah ditetapkan; 2) Melakukan
analisis kesenjangan (gap analysis) antara kebutuhan konservasi yang riil dan pelaksanaan di lapangan dan mengetahui
hambatan dalam pelaksanaan sehingga adanya saran yang
perlu dilakukan untuk penyempurnaan sesuai dengan
kebutuhan; 3) Mendorong pelaksanaan koordinasi untuk
mengetahui sebenarnya siapa saja stakeholder keseluruhan di
seluruh instansi yang terkait dan masyarakat. Bagaimana
proses dan pelaksanaan koordinasi ini sebagai salah satu
penentu kesinambungan (sustainability) program dan untuk
mengetahui pelaksanaan koordinasi pihak stakeholder mana
yang harus terlibat di seluruh instansi.
Berdasarkan informasi tentang isu-isu aktual yang
terkait dengan pelaksanaan kegiatan konservasi tumbuhan
(flora) hutan; secara garis besar, permasalahan yang dapat
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diidentifikasi dan menjadi permasalahan yang perlu diteliti
(research question) telah ditetapkan sebanyak lima isu, yakni:
1) Kesenjangan antara kepentingan pusat dan di tingkat
tapak; 2) Penetapan 22 spesies tumbuhan hutan tidak sesuai
dengan spesies yang ada di tingkat tapak; 3) Koordinasi
dalam pelaksanaan tidak berjalan baik; 4) Masyarakat belum
ikut dilibatkan dan belum diperoleh bagaimana bentuk
koordinasi dengan masyarakat setempat; 5) Sustainability
dari program tidak terwujud.
Sampel yang diambil adalah empat responden kunci
dari tingkatan penentu kebijakan, yakni pada Direktorat
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (Dit. KKH) yang
terdiri dari satu Eselon II, satu Eselon III, dan dua Eselon IV.
Sementara itu, responden pada level tapak ada lima responden, yakni Kepala Balai Besar dan Kepala Balai Taman
Nasional (BBTN dan BTN) dengan dasar penilaian efektivitas
pengelolaan taman nasional di atas 70% yang menjadi
responden pada level tapak; hal ini berarti sampel lebih dari
10%. Populasi unit pengelolaan taman nasional yang ada saat
ini sebanyak 50 taman nasional. Pengumpulan data dilakukan
melalui pengisian kuesioner yang dikirimkan. Untuk memperoleh akurasi, data dua taman nasional yaitu TN Gunung Gede
Pangrango dan TN Bali Barat menjadi responden yang
diminta penjelasan lebih detil dari data-data yang sudah
didapat dari kuesioner.
Rekomendasi terpenting dari hasil penelitian ini yang
berkaitan dengan kebijakan yang harus dibangun oleh
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (Ditjen KSDAE) pada masa mendatang dan dalam
waktu dekat, yakni 1) Review bersama stakeholder terkait
berkenaan dengan Permenhut No. P. 57/Menhut-II/2008
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menjadi Permen-LHK yang baru terutama yang berkaitan
dengan penetapan 22 spesies; 2) Spesies tumbuhan hutan
yang berkhasiat obat dapat dijadikan salah satu parameter
yang perlu dipertimbangkan dalam pengusulan perlindungan
spesies, demikian juga jenis kayu keras yang langka untuk
dimasukkan ke dalam penetapan spesies prioritas; 3) Penerapan pemetaan yang menggunakan Geographic Information
System (GIS) dalam pemetaan keragaman spesies dan
genetiknya akan sangat berguna untuk akurasi pelaksanaan
konservasi yang dilakukan; 4) Hasil dari pelaksanaan butir
(3) harus segera dilaksanakan dengan prioritas pada konservasi ex situ dan in situ karena peruntukan lahan tidak dapat
terjamin keutuhannya dan proses pembangunan akan dapat
merubah rona lingkungan menjadi lain dari kondisi semula,
yang dapat berarti hilangnya keragaman spesies dan bahkan,
punahnya suatu spesies dan atau variasi genetiknya; 5) Kebersinambungan upaya konservasi ini sangat rentan terhadap
kebijakan pemerintah. Seharusnya, kemauan politik yang
menjamin kebersinambungan upaya konservasi harus terusmenerus ditegakkan. Di atas segalanya, politik penganggaran
untuk pelaksanaan konservasi ini harus luar biasa kuat
karena konservasi memerlukan jangka yang panjang, perencanaan yang terstruktur dan menjadi program nasional
prioritas, serta merupakan tolok ukur peradaban kondisi
suatu masyarakat atau bangsa.
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I. PENDAHULUAN
Kesadaran

terhadap ancaman kepunahan spesies
akibat kerusakan lingkungan mulai marak akhir-akhir ini.
Namun demikian, banyak dimensi yang perlu dipahami oleh
masyarakat suatu bangsa terkait ancaman kepunahan
tersebut. Hal ini berhubungan pula dengan kebijakan nasional
yang dibangun secara sektoral sebagaimana kita pahami
melalui sejarah yang berlaku universal. Amerika sebagai
negara maju pun mengalami hal yang sama. Pada era 1930-an,
Negara “Paman Sam” tersebut mengalami dust bowl (kemerosotan mutu lingkungan) sehingga perlu adanya komitmen
bersama untuk mengatasi akar permasalahan, yakni memperbaiki keseimbangan lingkungan yang berubah secara drastis.
Kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki suatu
negara akan menjadi daya pikat tersendiri bagi pemodal
swasta/negara dari dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan secara cepat (rent seeking behaviour), manakala kebijakan
“masih berpihak” kepada pelaku pembangunan yang menggunakan jargon untuk pemutar roda ekonomi. Sumber daya
alam hutan dengan keragaman spesies dan genetiknya yang
memiliki nilai estetika dan perlindungan, bahkan disebutsebut sebagai life-supporting system dalam suatu kesatuan
ekologinya, mengalami nasib yang sama pula. Dalam ilmu
lingkungan atau biologi disebutkan bahwa hutan adalah
sumber daya alam yang reversible, artinya dapat kembali
seperti awal kondisi apabila dipelihara dengan baik. Namun
demikian, fakta telah menunjukkan kepada kita bahwa hasil
dari menebang dalam ratusan dan bahkan ribuan hektare pun
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belumlah mampu untuk menjadikan modal bagi pelaksanaan
konservasi dengan hasil yang memadai dan baik.
Ancaman kepunahan spesies dan penurunan mutu
genetik merupakan dampak dari berbagai dimensi penyebab
dengan kompleksitas yang cukup berat. Apabila ditelisik
secara keilmuan, hal ini menjadi permasalahan yang pelik.
Bahkan, apabila penanganannya terlambat, apa yang disebut
reversible sangat mungkin menjadi irreversible. Dengan
demikian, waktu sudah bukan lagi sebagai penentu suatu
spesies untuk kembali sebagaimana kondisi semula. Banyak
konsekuensi dan biaya untuk upaya konservasi dan
pemulihan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, hal ini
pernah pula dialami oleh pemerintah negara Amerika. Pada
dekade 1990-an, Amerika telah menetapkan kebijakan No
Harvesting pada sebagian hutan di Pacific Northwest, yakni
untuk old growth forest dengan umur pohon ratusan tahun,
sekalipun dengan konsekuensi perpindahan industri pengolahan kayu ke wilayah Southeastern. Semua pengorbanan ini
ditujukan untuk upaya konservasi; mahal memang, namun
harga kepunahan adalah tidak ternilai harganya.
Munculnya kesadaran terhadap ancaman kepunahan
spesies biasanya memakan waktu yang cukup lama. Hal ini
karena upaya pemulihan dampak negatif terhadap lingkungan
lokal, regional, ataupun nasional memerlukan waktu yang
cukup lama pula. Tingkat pendidikan masyarakat secara
umum tidak cukup untuk mempercepat upaya konservasi
secara terarah, terencana, dan konsisten. Oleh sebab itu,
pemahaman dan komitmen secara holistik dalam masyarakat
dan sosialisasi terus-menerus setiap saat perlu digalang dan
dilakukan. Tentunya, upaya yang dilakukan secara keilmuan
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membutuhkan lintas disiplin ilmu, seperti biologi, fisiologi,
breeding, silvikultur, sosiologi, dan ilmu kemasyarakatan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, koordinasi dalam pelaksanaan konservasi sangat penting dilakukan. Dalam karya
tulis ilmiah ini, inti yang akan disampaikan adalah upaya
koordinasi dalam suatu kementerian yang menjadi objek
pembahasan, yaitu suatu kegiatan yang menguras sumber
daya, tenaga, dan pikiran, selain kebijakan yang harus
dilaksanakan secara konsisten. Koordinasi ini menyangkut
pula objek spesies dan nilai penting berdasarkan pertimbangan teori keilmuan dan praktiknya, serta kewenangan
institusi yang mengelolanya. Bagaimana kita menetapkan
suatu spesies menjadi fokus objek konservasi bila tidak
didasarkan pada kriteria dan pertimbangan keilmuan yang
disepakati bersama. Tentunya, konservasi yang ada hanyalah
kegiatan kecil yang akan sulit dipertahankan.
Kebijakan yang mantap sangat penting untuk dapat
mengakomodasikan seluruh kepentingan stakeholder. Dalam
analisis sederhana sekalipun, institusi seperti Lembaga Ilmu
pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK), Kementerian Pertanian
(Kementan), dan lembaga lainnya memiliki tujuan kepentingan masing-masing sehingga dalam penentuan atau
pembahasan spesies pun, kepentingan tersebut seringkali
akan bersinggungan atau tumpang tindih. Sebagai contoh,
bambu mempunyai manfaat yang sangat beragam, antara lain
sebagai bahan baku obat, bahan baku industri, bahan pangan,
dan untuk konservasi tanah. Apabila terjadi kelangkaan
bambu, siapa atau lembaga mana yang harus bertanggung
jawab? Tentunya, jawabannya akan tergantung ke arah mana
pertanyaan itu ditujukan. Oleh sebab itu, kebijakan satu pintu
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pun menjadi hal penting yang komandonya [seharusnya]
langsung diberikan oleh pimpinan tertinggi pemerintahan.
Manakala nilai yang berkembang di masyarakat bahwa
konservasi merupakan suatu tatanan nilai yang menunjukkan
peradaban suatu kelompok masyarakat tertentu, kebijakan
yang sederhana pun akan menjadi suatu kecukupan untuk
melakukan pengaturan konservasi yang memadai. Sebaliknya,
apabila kondisi suatu kelompok masyarakat berkembang nilai
yang masih menonjolkan sifat kerakusan (greedyness) dalam
pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, upaya konservasi hanya dapat dilakukan dengan suatu kompleksitas yang
luar biasa sulitnya. Inilah kontinum “ekstrem tertata” dan
“ekstrem berantakan” dalam tatanan konservasi spesies.
Pertanyaan yang timbul adalah di manakah posisi Indonesia
Raya kita dalam tatanan konservasi tumbuhan (flora) hutan?
Oleh sebab itu, analisis terhadap kondisi yang ada saat ini
disampaikan pada tulisan ilmiah ini berdasarkan studi yang
telah dilakukan pada delapan taman nasional yang [menurut
penilaian] memiliki efektivitas kinerja yang baik.
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II. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP
KONSERVASI
Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk
menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan
nilainya. Sementara itu, pengertian konservasi hutan adalah
suatu bentuk usaha untuk melestarikan hutan yang tujuan
utamanya menjaga keberadaan berbagai spesies tumbuhan
dan hewan yang ada di dalamnya dari kepunahan agar secara
terus-menerus berkesinambungan, baik mutu maupun jumlahnya (Supriatna, 2008). Konservasi sumber daya alam
hayati mengandung tiga aspek, yaitu 1) perlindungan sistem
penyangga kehidupan, 2) pengawetan atau pelestarian keragaman genetik yang ada, dan 3) pelestarian manfaat.
Definisi konservasi di atas mengandung makna bahwa
seluruh makhluk hidup yang terdapat di alam, baik yang
berguna atau bernilai ekonomi maupun tidak [saat ini],
merupakan sumber daya alam (SDA) hayati yang perlu
dimanfaatkan secara tepat, arif, penuh pertimbangan, cermat,
dan teliti (makna bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dalam www.kbbi.web.id, 2015). Hal ini mempertegas bahwa pengelolaan SDAH dilakukan oleh mereka yang
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terhadap keberadaan, keberlangsungan, dan kemanfaatan suatu
SDAH.
Suatu SDAH tentunya tidak sendiri dalam suatu bentang
lahan, melainkan hidup bersama-sama dan saling berinteraksi. Proses ini kemudian disebut sebagai ekosistem. Undang-
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Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE) mendefinisikan
ekosistem SDA hayati sebagai sistem hubungan timbal balik
antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati, yang
saling tergantung dan memengaruhi. Salah satu ekosistem
yang dikenal adalah hutan. Dalam UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.
Berdasarkan kedua definisi di atas, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan SDA
hayati, terutama hutan, yakni 1) lahan, 2) komponen penyusun ekosistem (SDA hayati dan nonhayati), dan 3) hubungan
antarkomponen penyusunnya. Oleh sebab itu, strategi pengelolaan sumber daya hutan (SDH) haruslah mengelola ketiga
faktor penting di atas agar hutan sebagai suatu ekosistem
dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dapat berguna untuk
kemaslahatan masyarakat luas, dan menjadi tempat hidup
SDA hayati. Dengan demikian; pemahaman, pengetahuan, dan
keterampilan diperlukan dalam mengelola lahan, mengelola
SDA hayati dan nonhayati, serta hubungan antarkomponen.
Dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2004), definisi keanekaragaman hayati dapat diartikan dari berbagai aspek, antara
lain 1) keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi,
interaksi di antara berbagai makhluk hidup, dan antara mereka dengan lingkungannya; 2) keanekaragaman hayati mencakup semua bentuk kehidupan di muka bumi, mulai dari makh-
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luk sederhana, seperti jamur dan bakteri, hingga makhluk
yang mampu berpikir, seperti manusia; 3) keanekaragaman
hayati ialah fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam berupa
layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan/atau ekosistem
(ruang hidup) yang memberi manfaat kepada spesies lain,
termasuk manusia; 4) keanekaragaman hayati merujuk pada
aspek keseluruhan dari sistem penopang kehidupan, yaitu
mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta aspek
sistem pengetahuan dan etika.
Pengertian penting berikutnya yang perlu dipahami
adalah ekologi dan ekosistem. Kata ekologi berasal dari akar
kata Bahasa Latin, oikos, yang berarti rumah atau tempat
untuk hidup; yang secara arti bahasa adalah ilmu tentang
organisme di rumahnya. Pada umumnya, ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan organisme atau
grup organisme dengan lingkungannya (Odum, 1971).
Permasalahan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah
permasalahan ekologi. Dalam pengelolaan lingkungan, pandangan kita bersifat anthropocentris yang memiliki arti dari
sudut pandang kepentingan manusia. Sementara, sistem
ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara
mahluk hidup dengan lingkungannya membentuk suatu
kesatuan yang bekerja secara teratur dan fungsional. Hubungan timbal balik dalam satuan wilayah tertentu membentuk
ekosistem (Soemarwoto, 1991).
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III. STATUS KEANEKARAGAMAN
HAYATI DI HUTAN INDONESIA
Laju penurunan tutupan lahan hutan (degradasi hutan)
dan deforestasi menunjukkan tren yang menurun (FAO,
2012). Meskipun laju deforestasi menurun, status biodiversitas hutan justru terus menurun. Meningkatnya luas hutan
tanaman ikut berdampak pada keanekaragaman hayati
(d’Annunzio et al., 2015). Angka laju kepunahan jenis (flora
dan fauna) di dunia mencapai 27.000 jenis per 365 tahun atau
rerata 74 jenis/tahun (Wilson, 1992 dalam Sample & Cheng,
2003). Angka ini jauh di atas angka toleransi kepunahan
spesies, yakni satu jenis per satu juta jenis per tahun (Raup &
Sepsauski, 1984 dalam Sample & Cheng, 2003). Lebih dari
20.000 jenis kini terancam punah dan jarang ditemukan,
sedangkan 60.00 jenis dianggap telah punah di pertengahan
abad XX (IUCN, 1988 dalam Sample & Cheng, 2003).
Menurut International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN, 1997), jumlah jenis
tanaman yang punah dalam 50 tahun terakhir sebanyak satu
jenis; namun empat jenis diduga akan punah dalam kurun
waktu dekat, 24 jenis terancam punah, 102 jenis dengan
ukuran populasi yang kecil dan berisiko untuk punah. Dari
total 29.375 jenis tanaman di Indonesia, sebanyak 0,9% jenis
tanaman tergolong dalam redlist IUCN (IUCN, 1997). Kondisi
ini menjadi alarm bagi keberadaan keanekaragaman hayati di
hutan Indonesia.
Keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan
kekayaan hidup di bumi; jutaan jenis tumbuhan, hewan, dan
mikroorganisme yang dikandungnya, serta ekosistem yang
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terbentuk menjadi lingkungan hidup (Supriatna, 2008;
Wilson, 1989). World Wildlife Fund (WWF, 1989) membuat
pengertian biodiversitas sebagai keragaman berbagai macam
jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme termasuk spora,
gen, dan ekosistem rumit yang membentuk dan tersusun
membentuk lingkungan hidupnya. Selanjutnya, pengertian
keanekaragaman hayati atau biodiversitas dikenali dalam tiga
kategorisasi (Indrawan et al., 2007), yakni:
1) Keanekaragaman Spesies
Semua spesies yang ditemukan di bumi; baik bakteri,
protista, maupun kelompok spesies bersel banyak dari
tumbuhan, hewan, dan jamur.
2) Keanekaragaman Genetik
Variasi genetik dalam spesies tertentu, baik antarpopulasi
yang berbeda secara geografis (landrace) maupun dengan
populasi yang berada pada bentang geografis yang sama.
Keanekaragaman genetik memungkinkan spesies untuk
mempertahankan kelangsungan reproduksinya, tahan terhadap serangan penyakit, dan mampu beradaptasi
terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya.
3) Keanekaragaman Komunitas
Komunitas biologi dari berbagai macam spesies hidup
yang berinteraksi dengan lingkungan fisik setempat (ekosistem) merupakan tanggapan spesies terhadap berbagai
lingkungan yang berbeda.
Terdapat tiga pendekatan dalam pemahaman keanekaragaman hayati (BAPPENAS, 2004), yakni tingkat ekosistem,
tingkat taksonomi atau spesies, dan tingkat genetik. Tingkat
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ekosistem mencakup keanekaan bentuk dan susunan bentang
alam, baik daratan maupun perairan, di mana makhluk atau
organisme hidup (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme)
berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan
fisiknya. Tingkat taksonomi atau spesies adalah keanekaan
spesies organisme yang menempati suatu ekosistem, baik di
daratan maupun perairan. Dengan demikian, masing-masing
organisme mempunyai ciri yang berbeda satu dengan yang
lain. Tingkat genetik adalah keanekaan individu dalam suatu
spesies; keanekaan ini disebabkan adanya perbedaan genetik
antarindividu.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, status biodiversitas berkaitan erat dengan keberadaan dan kondisi hutan.
Oleh sebab itu, deforestasi dan degradasi hutan turut pula
memengaruhi status biodiversitas sehingga perlu penanganan
yang serius. Penanganan deforestasi dan degradasi hutan
yang dewasa ini terus menjadi perhatian; bukan saja berkaitan dengan hilangnya karbon, meningkatnya suhu bumi, atau
hilangnya fungsi hidro-orologis hutan; namun terkait juga
dengan rusaknya rantai makanan dan kelangkaan pakan
sehingga berdampak pada meningkatnya varian hama dan
penyakit yang menyerang, baik pada tanaman, hewan,
maupun manusia. Untuk itu, penanganan secara bersama
lintas kementerian diperlukan; tidak saja di lingkup Kementerian LHK, namun juga di luar Kementerian LHK untuk
keperluan yang lebih besar, yaitu nasional. Oleh karena itu,
“koordinasi” sangat diperlukan.
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IV. KONSERVASI DALAM
KEBIJAKAN INTERNASIONAL
Pembangunan

berkelanjutan mulai muncul pada
permulaan tahun 1970-an. Konsep intinya telah diperkenalkan pada pertemuan The United Nations Conference on Human
Environment di Stockholm tahun 1972. Kemudian, konsep ini
digunakan oleh lembaga internasional, baik yang didukung
pemerintah maupun nonpemerintah. seperti the Brundland
commission, United Nations Environment Programme (UNEP),
dan IUCN. Diskusi yang berkenaan dengan kesinambungan
pembangunan akan sekaligus bersinggungan langsung
dengan tiga masalah besar, yakni pembangunan, perlindungan lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Pada periode akhir 1980, ancaman terhadap keanekaragaman hayati telah menyeruak dan telah ditanggapi secara
positif oleh Pemerintah Indonesia dengan terbentuknya
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup (Men-PPLH) pada tahun 1978 (Arnscheidt, 2009).
Tanggapan positif Pemerintah Indonesia juga telah
berlangsung sebelumnya secara internasional, seperti
keaktifan bersama IUCN dan Food and Agriculture Organization (FAO). Pada tahun 1974, IUCN melalui konferensi yang
diselenggarakan di Caracas (Venezuela) dan di Bandung
(Indonesia) telah menerbitkan publikasi tentang Ecological
Guidelines for Development in Tropical Rainforests. Sementara
itu, pada tahun 1976, FAO menyelenggarakan pertemuan
yang membahas tentang the values of tropical moist forest
ecosystems and the environmental consequences of their
removal.
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Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit)
yang diselenggarakan pada bulan Juni 1992 pun telah menghasilkan dokumen penting, yakni Konvensi Keanekaragaman
Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) yang ditandatangani oleh 153 negara (Hardjosoemantri, 1993). Pada
penerbitan IUCN, telah dibahas pula bagaimana upaya
konservasi lingkungan alam (natural environment) dan
sumber genetik (genetic resources) (Poore, 2003). Dari
dokumen tersebut dapat ditelusuri bahwa genetik, spesies,
lingkungan/habitat, dan ekosistem menjadi satu kesatuan
yang harus dilaksanakan dalam konservasi. Konservasi atau
sering disebut sebagai biologi konservasi adalah inti dari
perlindungan keanekaragaman hayati, atau istilah yang
populer disebut biodiversitas.
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V. KEBUTUHAN KONSERVASI
TUMBUHAN (FLORA) INDONESIA
Isu

konservasi menjadi perhatian utama karena
Indonesia merupakan habitat yang sangat luar biasa bagi flora
dan fauna dunia. Untuk keberlanjutannya di bumi dalam
kaitan dengan konsep sustainable development, kategorisasi
keberagaman hayati, keberadaan, dan interaksi dalam sistem
ekologi yang optimum secara alami sangat ditentukan oleh
ketiganya dan berfungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system) yang mendukung kualitas
kehidupan manusia (Purvis & Hector, 2000). Shiva (1993)
menyatakan bahwa sebuah ekosistem beroperasi melalui
hubungan saling keterkaitan antarspesies yang fungsional.
Apabila sebagian dari spesies ini musnah, bentuk keseluruhan
sistem akan musnah pula sehingga dapat berdampak pada
penurunan fungsi sistem. Selanjutnya, sistem tersebut pun
akan berubah, yang mana perubahan ini pada akhirnya akan
memengaruhi sistem lingkungan setempat dan ekosistem di
sekitarnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis
yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan
dua samudera (Samudra Hindia dan Pasifik) dengan posisi
koordinat 60 LU–110 LS dan 950 BT–1410 BT (Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016).
Posisi geografis ini memberikan keuntungan alam bagi
Indonesia sehingga dikenal sebagai negara yang memiliki
keanekaragaman jenis hayati sangat tinggi. Kekayaan tersebut
merupakan gabungan dari keanekaragaman hayati Asia dan
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Australia (Australasia), serta kawasan pertemuan kedua benua tersebut.
Indonesia juga dilalui oleh dua jalur pegunungan muda
dunia, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan
Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Secara geologi,
kedua jalur pegunungan tersebut menyebabkan banyak terdapatnya gunung api yang aktif sehingga Indonesia dikenal
pula sebagai The Pacific Ring of Fire. Sayangnya, hal ini justru
menjadikan Indonesia sebagai kawasan rawan gempa bumi.
Keanekaragaman hayati Indonesia tersebar pada tujuh
bioregion, yaitu Sumatra, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi,
Kepulauan Sunda Kecil [kepulauan di Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur], Maluku, dan Papua. Berdasarkan
sejarahnya, pembagian bioregion di Indonesia didasarkan
pada biogeografi flora dan fauna yang tersirat oleh adanya
garis Wallace (tahun 1860 dan 1910), garis Weber (tahun
1904), dan garis Lydekker (tahun 1896) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016). Disebutkan pula bahwa pada awalnya, garis Wallace memisahkan
wilayah geografi fauna (zoogeography) Asia (Paparan Sunda)
dan Australasia. Alfred Russell Wallace menyadari bahwa
terdapat perbedaan pengelompokan fauna antara Borneo
[Kalimantan] dan Sulawesi, serta antara Bali dan Lombok.
Kemudian, garis ini dikonfirmasi dengan teori Antonio
Pigafetta sehingga garis Wallace digeser ke arah timur
menjadi garis Weber (Weber, 1902 dalam Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016).
Sementara itu, garis Lydekker merupakan garis biogeografi
yang ditarik pada batasan Paparan Sahul (Papua-Australia)
yang terletak pada bagian timur Indonesia (Hugh, 1992 dalam
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
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BAPPENAS, 2016). Pembagian bioregion ini diperkuat oleh
hasil penelitian terkini (Berg & Dasman, 1977; Duffels, 1990;
Maryanto & Higashi, 2011 dalam Darajati et al., 2016).
Indonesia merupakan rumah dari 17% total spesies di
dunia (yang ada); yang mana terdiri atas 35–40 ribu spesies
tumbuhan (11–15%), 707 spesies mamalia (12%), 350
spesies amphibi dan reptil (15%), 1.602 spesies burung
(17%), dan 2.184 spesies ikan air tawar (37%); yang sebagian
populasi spesiesnya berada dalam kondisi terancam punah
(Gambar 1) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2015). Berdasarkan statistik Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) [kini
menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem/Ditjen KSDAE] (Direktorat Jenderal PHKA,
2014), terdapat 22,4 juta ha kawasan konservasi darat; 29,9
juta ha hutan lindung (HL) yang menjadi areal konservasi
flora dan fauna di Indonesia; dan 3.746 model desa konservasi di kawasan konservasi.
Isu konservasi telah menjadi isu utama, bahkan sebelum diatur dengan UU No. 5 Tahun 1990. Hal ini ditandai
dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978
yang meratifikasi Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Dalam
UU No. 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati
didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati
yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk
menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan
nilainya. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati
di alam yang terdiri dari SDA nabati (flora/tumbuhan) dan
SDA hewani (fauna/satwa/hewan).
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Kebijakan konservasi Indonesia secara resmi berlaku
sejak tahun 1994 melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Conventions on Biological Diversity
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) yang merupakan salah satu produk KTT Bumi
1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam Strategi kebijakan
konservasi menurut BAPPENAS (2004), tujuan utama
konservasi keanekaragaman hayati adalah 1) konservasi
keanekaragaman hayati; 2) pemanfaatan berkelanjutan dari
komponennya; 3) pembagian keuntungan yang adil dan
merata dari penggunaan sumber daya genetis, termasuk
akses yang memadai serta alih teknologi, dan melalui sumber
pendanaan yang sesuai. Sesuai dengan tujuannya, Konvensi
Keanekaragaman Hayati (KKH) mewajibkan negara-negara
yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, untuk 1) membuat strategi dan rencana aksi nasional (seperti Biodiversity
Action Plan for Indonesia/BAPI 1993 dan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 [kini telah
terbit IBSAP 2015-2020]); 2) memfasilitasi partisipasi
masyarakat adat dan lokal dalam pelaksanaan KKH; 3)
mendukung pengembangan kapasitas bagi pendidikan dan
komunikasi keanekaragaman hayati; 4) menerapkan pendekatan ekosistem, bilamana memungkinkan, dan memperkuat
kapasitas nasional serta lokal; 5) mengembangkan peraturan
tentang akses pada sumber daya genetis dan pembagian
keuntungan yang adil.
Kebijakan mengenai konservasi keanekaragaman hayati
dalam UU No. 5 Tahun 1990 adalah mengatur konservasi
ekosistem dan spesies, terutama di kawasan lindung. Namun,
perundangan ini belum dapat dikatakan komprehensif karena
cakupannya masih berbasis kehutanan dan pelestarian hanya
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di kawasan konservasi dan lindung. Padahal, banyak sekali
ekosistem dan satwa langka di luar kawasan konservasi yang
mengalami ancaman yang setara (Gambar 1).

Gambar 1. Populasi spesies terancam punah (Sumber: Direktorat
Jenderal PHKA, 2014)

Beberapa kebijakan pemerintah terkait konservasi SDA
hayati (terutama untuk tumbuhan/tanaman) dan nonhayati
yang dihimpun dari berbagai sumber, antara lain:
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1) Undang-Undang
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman;
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Conventions on Biological Diversity
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention
on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman
Hayati);
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber
Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

20

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources
And the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising
from Their Utilization to the Convention on Biological
Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber
Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan
Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2) Peraturan Pemerintah
 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang
Hutan Kota;
 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan;
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 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata
Alam;
 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam ;
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
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3) Peraturan dan/atau Keputusan Presiden
 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang
Pengesahan Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;
 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4) Peraturan dan/atau Keputusan Menteri
 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/
2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/
2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/
Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan
Satwa Liar;
 Peraturan Menteri Kehutanan P.57/Menhut-II/2008
tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional
2008–2018;
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 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun
2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman
Hayati di Daerah;
 Peraturan Menteri Kehutanan P.71/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
 Peraturan Menteri Kehutanan P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/
2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
(RKTN) Tahun 2011-2030;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/
2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/
2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona
Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan
Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan
Taman Wisata Alam;
 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK. 335/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi unit Pelaksana Teknis di Ling-
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kungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman
Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/
Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman
Nasional;
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
Melihat berbagai hubungan di atas, salah satu kebijakan
yang diambil pemerintah [melalui Kementerian Kehutanan
pada saat itu] dalam upaya konservasi tumbuhan adalah
diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 57/
Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies
Nasional 2008–2018. Peraturan tersebut telah memberikan
arah kebijakan, antara lain terkait hal umum, kelembagaan,
pendanaan, serta sistem data dan informasi. Arah kebijakan
tersebut melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah
maupun nonpemerintah, pada skala lokal, regional, nasional,
dan internasional. Seluruh stakeholder harus memahami
bahwa keberadaan dan keanakaragaman flora dan fauna
(termasuk ekosistemnya) merupakan aset penting yang
memiliki nilai estetika, ekonomi, ekologi, dan sosial budaya,
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serta menjadi salah satu faktor penentu kualitas dan keseimbangan lingkungan hidup dan kehidupan. Namun demikian,
konservasi spesies ini tidak dapat dilakukan sekaligus dalam
waktu yang sama dengan sumber daya yang terbatas. Oleh
sebab itu, kebijakan konservasi diarahkan utamanya untuk
spesies prioritas yang ditetapkan berdasarkan kriteria dan
indikator, serta pertimbangan berbasis keilmuan.
Berdasarkan hal-hal tersebut; penetapan program, rencana, dan aksi, serta identifikasi permasalahan dalam upaya
pelestarian jenis tumbuhan/tanaman hutan [sebagai jenis
SDA yang menjadi bahasan utama buku ini] memerlukan
koordinasi antar-stakeholder terkait. Selama ini, banyak stakeholder melihat hutan hanya dari sudut pandang lahannya atau
tutupan hutannya saja, dan terkadang mempermasalahkan
rantai makanan yang terputus akibat rusaknya ekologi hutan.
Semestinya, hutan harus pula dilihat sebagai lahan yang
didominasi pohon yang dapat tumbuh baik dan bereproduksi
bila terdapat hubungan antarpengisi ekosistem hutan. Dengan demikian, apabila salah satu komponen hilang, kondisi
tersebut akan mengganggu kesetimbangan ekosistem hutan
dan mengganggu fungsi dan manfaat hutan.
Manfaat hutan yang umum adalah sebagai sumber
pangan, sandang, dan papan yang bersifat primer bagi kehidupan manusia. Kehilangan manfaat ini akan terasa pada saat
hutan dan isinya berada dalam fase kritis atau terancam
punah. Kesadaran untuk mempertahankan keberadaan hutan
pun akan muncul sebagaimana ditunjukkan oleh hasil inventarisasi FAO (2015) tentang area berhutan di dunia. Laju
deforestasi dan degradasi hutan terus menurun, sedangkan
laju penanaman dalam bentuk hutan tanaman terus meningkat. Namun, tindakan ini masih belum sejalan dengan sema-
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ngat untuk mencegah kehilangan plasma nutfah dari pemanfaatan yang tidak lestari, serta perdagangan flora dan fauna
langka dengan nilai ekonomi yang rendah.
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VI. UPAYA KONSERVASI
TUMBUHAN HUTAN
Strategi konservasi dilakukan melalui dua jalan, yakni
konservasi in situ (di dalam habitat alaminya) dan konservasi
ex situ (di luar habitat alaminya). Upaya mengantisipasi laju
penurunan keragaman hayati tumbuhan umumnya dilakukan
melalui konservasi ex situ, terutama pada spesies prioritas
terancam punah. Pada tahun 2010–2014, model desa konservasi juga telah ditetapkan dengan tujuan menjaga tingkat
pemanfaatan kelimpahan flora dan fauna.
A. Tindakan Konservasi sebagai Ilmu Pengetahuan
Konservasi ex situ dapat berfungsi ganda, selain sebagai
materi dasar dalam pembangunan konservasi, materi juga
dapat dipergunakan sebagai penunjang keperluan pemuliaan
karena desain plot dibuat sekaligus untuk tujuan program
breeding dan bioteknologi untuk masa depan, serta untuk
penyelamatan jenis target yang dikhawatirkan/terancam
punah di habitatnya (Sukotjo, 2004; Widyatmoko, 2011).
Menurut Zobel & Talbert (1984) dan Graudal et al.
(1997), langkah yang harus dilaksanakan dalam penyiapan
konservasi ex situ adalah sebagaimana dalam Gambar 2.
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PENENTUAN TARGET
SPESIES

STUDI LITERATUR SEBARAN DI
HUTAN ALAM DAN TANAMAN

SURVEI & PENGUMPULAN MATERI
GENETIK (SAMPEL DAUN)

ANALISIS DNA

Gambar 2. Tahapan kegiatan pada strategi konservasi ex situ
(Widyatmoko, 2011)

Informasi yang diperoleh dari analisis DNA merupakan
dasar dalam strategi konservasi ex situ. Materi genetik diambil berdasarkan sebaran jenis tertentu di berbagai lokasi yang
masih terdapat jenis tersebut, diutamakan dari kawasan
taman nasional. Pemahaman ini sering disebut konservasi
sumber daya genetik, yakni perlindungan dan pemeliharaan
variasi genetik untuk tujuan penelitian konservasi ataupun
pemuliaan pada masa yang akan datang, termasuk untuk
tujuan peningkatan produktivitas.
IUCN/SSC (2014) mengusulkan lima langkah pelaksanaan konservasi dalam proses pembuatan keputusan untuk
konservasi ex situ menjadi alat yang seharusnya dilakukan
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dalam aplikasi konservasi. Hal ini sebagaimana dipaparkan
dalam Gambar 3.

Sumber: IUCN/SSC (2014)

Gambar 3. Lima langkah proses pembuatan keputusan dalam
konservasi ex situ

Pada dasarnya yang dikemukaakan oleh Widyatmoko
(2011) pada Gambar 2 dan IUCN (2014) pada Gambar 3
adalah sama, hanya saja IUCN memberikan penekanan
terhadap keterangan detil pada tahapan-tahapan yang harus
dilaksanakan, terutama dalam analisis vegetasi atau studi
penyebaran jenis. Ada beberapa pendekatan ilmu yang harus
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kita pedomani dalam kaitan dengan pengelolaan konservasi
tumbuhan (flora) hutan yang didasarkan pada guideline[s]
dari lembaga konservasi dunia atau expert dalam bidang ini
berdasarkan keilmuan yang telah terbukti (proven scientific
based conservation). Pertama, suatu peninjauan seksama
tentang status spesies diperlukan melalui analisis vegetasi
dalam cakupan luasan tertentu untuk mendapatkan keragaman jenis. Keragaman jenis akan menentukan keberhasilan
dalam progresivitas pelaksanaan konservasi. Hasil ini akan
menjadi data dasar (informasi) tentang kondisi Sumber
plasma nutfah hutan (Forest Genetic Resources/FGR) yang
dilengkapi sebaran populasi. Berdasarkan data ini dapat
ditetapkan prioritas jenis yang akan dikonservasi menurut
kriteria tertentu yang perlu dibangun secara luas bersama
stakeholder dengan aspek yang memadai dan terbuka (secara
nasional) dalam satu wadah/satu pintu (national-wide policy)
(Koskela, 2016). Selain itu, penentuan jenis prioritas yang
harus dikonservasi menggunakan pertimbangan peran
spesies kunci dalam ekosistem (keystone species) dan
pertimbangan prospek ekonomi yang tinggi (Finkedley,
2005). Kedua, pelaksanaan konservasi sumber plasma nutfah
hutan (FGR) yang sudah ditetapkan prioritasnya ke dalam
konservasi in situ dan ex situ (Maxted et al., 1997). Kedua
strategi ini saling melengkapi (Cohen, 1991). Ketiga,
Kesinambungan pengelolaan, penggunaan FGR, dan tujuan
dalam pelaksanaan konservasi berdasarkan prioritas, termasuk pemilihan dan penggunaan cara pelaksanaan konservasi
berdasarkan pertimbangan tujuan konservasi, kemudahan
dan ketersediaan materi berdasarkan pertimbangan teknis,
pembiayaan dan berbagai kondisi yang dimiliki penyeleng-
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gara (Hiemstra et al., 2006; Commission on Genetic for Food
and Agriculture, 2013; Gunawan, 2014).
B. Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati
Berdasarkan Permen-LHK No. P.18/MenLHK-II/2015,
kewenangan konservasi jenis tanaman hutan yang termasuk
bagian dari keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (Ditjen KSDAE). Mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) KSDAE No. P.7/KSDAESET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE
Tahun 2015-2019, Ditjen KSDAE didukung oleh 83 satuan
kerja terdiri atas enam unit Eselon II di Pusat, 27 Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam
(KSDA), dan 50 UPT Taman Nasional (TN). Konsekuensi dari
kondisi tersebut adalah kebutuhan jumlah pegawai sangat
besar. Padahal, pegawai pada Ditjen KSDAE tahun 2014
mencapai 8.136 orang yang terdiri dari 506 orang berada
pada satker pusat (6,22%), 3.508 orang pada satker UPT
konservasi sumber daya alam (43,12%), dan 4.122 orang
pada satker UPT Taman Nasional (50,66%) (Ditjen KSDAE,
2015). Namun, berdasarkan Keputusan Menteri LHK
(Kepmen-LHK) No. SK. 335/Menlhk-Setjen/2015, PermenLHK No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, dan Permen-LHK
No. P.8/ Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, dan Permen-LHK No.
P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016, jumlah UPT di lingkup
Ditjen KSDAE sebanyak 26 UPT KSDA dan dan 48 UPT TN.
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Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen KSDAE memiliki
fungsi sebagaimana dijelaskan dalam matriks berikut (Tabel
1).
Tabel 1. Matriks fungsi Ditjen KSDAE berdasarkan Permen-LHK
No. P.18/MenLHK-II/2015
Program

Aktivitas

Kawasan

Sumber

Perumusan dan
Pelaksanaan Kebijakan
Pengelolaan
Penyusunan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria
Koordinasi dan
Sinkronisasi
pelaksanaan program
Bimbingan teknis dan
supervisi
Pelaporan dan evaluasi
Administrasi
Tugas lain dari Menteri

Konservasi ex
situ dan in situ,
pemanfaatan
jasa lingkungan, kolaborasi
pengelolaan
kawasan dan
pengelolaan
ekosistem
esensial

taman
nasional,
taman
wisata alam,
taman hutan
raya, cagar
alam, suaka
margasatwa,
taman buru

Pasal 268a,
b
Pasal 268c

Pasal 268d

Pasal 268e
Pasal 268f
Pasal 268g
Pasal 268h

Berdasarkan matriks di atas diketahui bahwa Ditjen
KSDAE bertugas untuk mengelola kawasan taman nasional,
taman wisata alam, taman hutan raya, cagar alam, suaka
margasatwa, dan taman buru dengan aktivitas meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hingga pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program. Luas kawasan
konservasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Rekapitulasi jumlah dan luas kawasan konservasi di
Indonesia

Sumber: Ditjen KSDAE (2015)
Keterangan: Jumlah taman nasional belum termasuk TN Gunung Tambora
(Nusa Tenggara Barat) yang ditunjuk berdasarkan Kepmen-LHK No.
111/MenLHK-II/2015 dan TN Zamrud (Riau) tahun 2016.

Pada dasarnya, terdapat tujuh fungsi umum Ditjen
KSDAE, yakni 1) penyiapan perumusan kebijakan; 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan; 3) koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan; 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria; 5) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis; 6) supervisi atas pelaksanaan; 7)
pelaksanaan administrasi Direktorat. Dalam kebijakan konservasi ini, hal yang menjadi prioritas dalam analisisnya
menyangkut fungsi (1) dan fungsi (2) yang penjabarannya
sebagaimana disajikan pada matriks (Tabel 3).
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Tabel 3. Matriks analisis program dan tugas lingkup Ditjen KSDAE
Program: Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan
Tugas

Pelaksana

Koordinasi

Sekretariat
Ditjen

Inventarisasi potensi,
penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi,
kerja sama pengelolaan,
serta pengelolaan data dan
sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN,
TWA, Tahura, dan TB

Dit. Pemolaan dan
Informasi
Konservasi
Alam

Penekanan

Level
Konservasi

Inventarisasi po- Ekosistem
tensi (kawasan
dan isi), evaluasi
fungsi dan pemolaan kawasan pada
wilayah kerja Ditjen KSDAE serta
penataan KSA, TB
dan KPA

Perencanaan pengelolaan, Dit. Kawas- Pemulihan
pengendalian dan evaluasi an Konser- ekosistem pada
kinerja pengelolaan, pemu- vasi
KSA, TB dan KPA
lihan ekosistem, serta
pembinaan daerah penyangga kawasan CA, SM,
TN, TWA, Tahura, dan TB

Ekosistem

Pengelolaan Daerah
Penyangga dan Zona
Pemanfaatan Tradisional

SubDit. Bina Kawasan penyang- Ekosistem
Daerah Pe- ga dan zona penyangga dan manfaatan, serta
Zona Peblok pemanfaatan
manfaatan tradisional Tahura
Tradisional

Konservasi keanekaragaman hayati

Dit. Konservasi Keanekaragaman
Hayati
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Pengawetan jenis Jenis
tumbuhan alam
dan satwa liar,
pemanfaatan jenis
tumbuhan alam
dan satwa liar,
pengembangan
sumber daya
genetik, serta
keamanan hayati

Penekanan

Level
Konservasi

Tugas

Pelaksana

Pengawetan jenis ex situ
dan in situ

SubDit.
Pengawetan jenis
Pengawetan tumbuhan alam
Jenis
dan satwa liar di
dalam dan di luar
kawasan konservasi

Ekosistem
dan jenis

Pemanfaatan jenis

SubDit.
Pemanfaatan Jenis

Penangkaran dan
peredaran jenis
tumbuhan hutan

Jenis

Pengembangan dan
SubDit.
pemanfaatan sumber daya Sumber
genetik
daya
Genetik

Monitoring

Jenis

Keamanan hayati produk
rekayasa genetik, jenis
asing, dan zoonosis

SubDit.
Keamanan
Hayati

Pengendalian pro- Ekosistem,
duk rekayasa ge- jenis dan
netik, jenis asing, genetik
dan zoonosis

Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa
lingkungan wisata alam,
pemanfaatan jasa lingkungan air, pema faatan
jasa lingkungan panas
bumi dan karbon, serta
promosi dan pemasaran

Dit. Peman- Nilai karbon, air
Ekosistem
faatan Jasa dan panas bumi
Lingkungan serta nilai estetika
kawasan

Pengelolaan Ekosistem
Esensial

Dit. Bina
Pengelolaan
Ekosistem
Esensial

Konservasi mang- Ekosistem
rove, konservasi
lahan basah, konservasi kawasan
karst, pengelolaan
taman kehati, koridor hidupan liar,
serta areal bernilai
konservasi tinggi

Keterangan: KSA=Kawasan Suaka Alam, KPA=Kawasan Pelestarian Alam,
CA=Cagar Alam, SM=Suaka Margasatwa, TN=Taman Nasional, TWA=Taman
Wisata Alam, Tahura=Taman Hutan Raya, TB=Taman Buru, Kehati=Keanekaragaman Hayati
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Berdasarkan matriks di atas, fungsi Ditjen KSDAE
diprioritaskan pada level konservasi ekosistem, antara lain
berupa penataan, inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan
dan promosi. Sementara itu, untuk konservasi jenis, baik
tumbuhan maupun satwa, hanya terdapat di Eselon II, yakni
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dit. KKH)
yang terbagi atas empat Subdirektorat. Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27.108.486,54 ha (21%
dari luas kawasan hutan Indonesia) yang terbagi dalam 521
unit kawasan konservasi (Tabel 2).
Berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019,
garis besar kebijakan yang ditetapkan antara lain 1) preservasi ekosistem dan habitat alami, 2) konservasi spesies dan
genetik, 3) pengembangan keekonomian pemanfaatan jasajasa ekosistem, dan 4) perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, ekosistem alami lainnya (ekosistem esensial
dan High Conservation Value Forest/HCVF), keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman sumber daya genetik. Namun,
Renstra KSDAE tersebut tidak secara proporsional menggambarkan upaya konservasi jenis tumbuhan hutan (tidak
disebutkan target jelas konservasi tumbuhan secara jelas).
Hal ini dapat dilihat pada matriks Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) lingkup Ditjen KSDAE berikut (Tabel 4).
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Tabel 4. Matriks IKK Ditjen KSDAE 2015-2019
No. Indikator kinerja kegiatan

Target kumulatif kinerja kegiatan
(Jumlah/%)
2015 2016 2017 2018 2019

1. Persentase peningkatan
2
populasi 25 jenis satwa
terancam punah prioritas
sesuai The IUCN Red List of
Treatened Species sebesar
10% dari baseline data 2013
2. Jumlah penambahan jenis sat- 2
wa liar dan tumbuhan alam
yang dikembangbiakkan pada
lembaga konservasi sebanyak
10 spesies dari baseline tahun
2013
3. Jumlah sertifikasi penangkar
10
yang melakukan peredaran
satwa liar dan tumbuhan
alam ke luar negeri sebanyak
50 unit
4. Nilai ekspor pemanfaatan sat- 5
wa liar dan tumbuhan alam,
serta bioprospecting sebesar
Rp25 trilyun
5. Besaran PNBP dari hasil
10
pemanfaatan satwa liar dan
tumbuhan alam sebesar Rp50
milyar
6. Jumlah ketersediaan data dan 7
informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik
dan reliable pada tujuh
wilayah biogeografi
7. Jumlah Prior Informed
1
Consent (PIC) pemanfaatan
sumber daya genetik yang
diterbitkan sebanyak 10 PIC

4

6

8

10

4

6

8

10

20

30

40

50

15

20

10

20

30

40

50

7

7

7

7

3

5

7

10
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No. Indikator kinerja kegiatan
8. Jumlah hasil asessment Aman
Lingkungan terhadap 20 produk rekayasa genetik
9. Jumlah sistem basis data balai
kliring akses dan pembagian
keuntungan pemanfaatan
sumber daya genetik di tingkat nasional yang terbentuk
dan beroperasi
10. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa
(sanctuary) spesies terancam
punah yang terbangun
sebanyak 50 unit

Target kumulatif kinerja kegiatan
(Jumlah/%)
2015 2016 2017 2018 2019
4

8

12

16

20

1

1

1

1

1

10

20

30

40

50

Sumber: Ditjen KSDAE (2015)

Secara teknis, konservasi tumbuhan merupakan tanggung jawab Dit. KKH dengan organisasi sebagaimana Gambar
4. Direktorat ini mempunyai tugas yang ditetapkan dalam
Pasal 328 Permen-LHK No. P.18/MenLHK-II/2018, yaitu
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah, serta
pelaksanaan konvensi internasional bidang konservasi
keanekaragaman hayati. Dalam hal menjalankan tugasnya,
Direktorat KKH memliki fungsi untuk (a) penyiapan perumusan, penyiapan pelaksanaan, penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan pelaksanaan konvensi internasional,
pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan
sumber daya genetik, serta keamanan hayati; (b) penyiapan
kebijaksanaan pelaksanaan konvensi internasional, penga-
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wetan jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan jenis
tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya
genetik; (c) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam
dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta
keamanan hayati; (d) penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria, pemberian dan evaluasi pelaksanaan bimbingan
teknis pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis
tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan
alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik,
serta keamanan hayati; (e) pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konvensi
internasional, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar,
pengembangan sumber daya genetik serta keamanan hayati;
(f) supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis
tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya
genetik, serta keamanan hayati di daerah; (d) pelaksanaan
administrasi direktorat.
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Sumber: Lampiran Permen-LHK No. P.18/MenLHK-II/2015

Gambar 4. Struktur organisasi Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Tugas pokok di pemerintah pusat harus dapat dijelaskan dan diaktualisasikan melalui UPT. Peraturan Menteri LHK
No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 menyebutkan bahwa
tugas UPT TN adalah penyelenggaraan konservasi sumber
daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, UPT TN menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya,
yaitu:
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a. inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan
rencana pengelolaan;
b. perlindungan dan pengamanan kawasan;
c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
d. pengendalian kebakaran hutan;
e. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan nonkomersial;
f. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
g. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
h. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, dan penutupan kawasan;
i. penyediaan data dan informasi, promosi, dan pemasaran
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
j. pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
k. pengembangan bina cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
l. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan;
dan
m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta
kehumasan.
Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan UPT
TN sesuai dengan wilayah dan beban kerjanya sehingga
terdapat pengklasifikasian, yaitu UPT TN Kelas I [selanjutnya
disebut dengan Balai Besar TN/BBTN] dan UPT TN Kelas II
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[selanjutnya disebut Balai TN/BTN]. Masing-masing UPT TN
dikelompokkan menjadi Tipe A dan Tipe B sehingga sesuai
Permen-LHK ini terdapat 6 unit BBTN Tipe A, 2 unit BBTN
Tipe B, 20 unit BTN Tipe A, dan 20 unit BTN Tipe B. Secara
teknis, tugas dan fungsi TN dilaksanakan oleh Bidang Teknis
Konservasi TN dan Bidang Pengelolaan TN (BPTN) Wilayah
pada UPT BBTN; atau Seksi Pengelolaan TN (SPTN) Wilayah
pada UPT BTN. Struktur organisasi BBTN dan BTN berdasarkan Permen-LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
sebagaimana disajikan pada Gambar 5, 6. 7 dan 8.
Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam
(KPA) yang memiliki ekosistem asli dan hingga saat ini,
kawasan ini merupakan salah satu sumber materi genetik
yang relatif masih dapat dipertahankan. Dengan demikian,
dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi UPT TN,
keberadaan TN merupakan sumber informasi yang utama dan
sangat penting bagi perencanaan dan pelaksana konservasi
tumbuhan (flora) hutan sebagai salah satu komponen yang
mendukung keragaman genetik untuk spesies tertentu
berdasarkan keberadaannya di kawasan tersebut. Selain itu,
keberadaan UPT TN sangat penting sebagai salah satu aktor
penting dalam penyelenggaraan konservasi tumbuhan (flora)
hutan.
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Gambar 5. Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Tipe A
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Gambar 6. Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Tipe B

Gambar 7. Struktur organisasi Balai Taman Nasional Tipe A

Gambar 8. Struktur organisasi Balai Taman Nasional Tipe B
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C. Kebijakan Konservasi Jenis Tumbuhan Hutan
Dalam Permenhut No. 57/Menhut-II/2008, terdapat 22
jenis tumbuhan alam yang menjadi prioritas untuk dikonservasi yang tersebar pada delapan pulau besar di Indonesia.
Namun, angka ini masih sementara karena masih terkendala
dalam proses penentuan spesies prioritas untuk dikonservasi.
Hal ini mengingat banyaknya jumlah tumbuhan yang terdapat
di Indonesia. Masih banyak jenis-jenis tumbuhan tingkat
bawah (Bryophyta, Algae, Fungi, Monera) yang belum diketahui, belum diidentifikasi, dan belum dipertelakan.
Proses pemilihan spesies tumbuhan prioritas dimulai
dari kandidat spesies tumbuhan yang akan dilindungi, yaitu
dari jumlah sekitar 180 spesies. Seleksi selanjutnya dilakukan
berdasarkan kriteria IUCN dan daftar spesies tumbuhan langka yang dikeluarkan United Nations Envoronment Program/
World Conservation Monitoring Center (UNEP/WCMC) yang
menghasilkan 60 spesies tumbuhan sebagai kandidat spesies
prioritas, yang kemudian direduksi lagi menjadi 42 spesies.
Skoring terhadap 42 spesies menghasilkan 22 spesies prioritas, yang mana 10 spesies di antaranya dikategorikan sebagai prioritas sangat tinggi.
Kegiatan perlindungan tumbuhan hutan merupakan
tanggung jawab Kementerian LHK, sedangkan kegiatan
eksplorasi dan taksonomi dapat dibantu oleh LIPI. Kebijakan
yang disebutkan dalam Permenhut tersebut harus melingkupi
konservasi tumbuhan hutan yang diperlukan oleh Eselon I di
bawah Kementerian LHK dan kebutuhan pembangunan LHK
secara menyeluruh.
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Arahan kebijakan khusus tentang upaya konservasi
level jenis tumbuhan hutan meliputi kegiatan penelitian, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Kegiatan penelitian
dapat berupa eksplorasi, budi daya, genetik, pemuliaan, dan
lain-lain. Matriks dan kode setiap kebijakan disajikan pada
Tabel 5 dan Gambar 9.
Tabel 5. Matriks arahan khusus konservasi tumbuhan
Kode

Kegiatan
Penelitian

Perlindungan Pelestarian

Pemanfaatan

1

Fenologi

Sosialisasi

Konservasi ex
situ

Riset

2

Budi daya

Delinieasi

Re-introduksi
in situ

boleh dimanfaatkan bila sudah ada
budi daya

3

Genetik

SK/Perda

4

Hasil
Hutan
Bukan
Kayu
(HBK)

5

Distribusi

Evaluasi
status
kawasan

Pengembangan Daya tarik ekoskala luas
wisata, pendidikan

6

Kimia

Menaikkan
status ke
cagar biosfer

Pemanfaatan
lokal

Pengembangan
ilmu pengetahuan.

7

Mekanik

Penegakan
hukum

Penataan
kawasan

Pemanfaatan
kawasan untuk
keperluan budaya
setempat

Pengembangan Pemanfaatan uninang
tuk tanaman hias
dari hasil budi
daya
Pembangunan Pemanenan
Pembatasan
sikap
berkelanjutan pemanfaatan
konservasi
untuk tanaman
obat dicarikan
alternatif jenis
pengganti
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Kode
8

Kegiatan
Penelitian

Perlindungan Pelestarian

Pemanfaatan

Pemuliaan Perlindungan Budi daya jenis Keystone species
pohon induk unggul
pemanfaatan
(Pohon Plus)
tinggi perlu
ditingkatkan
budidayanya

Gambar 9. Arahan kebijakan khusus konservasi jenis tumbuhan
hutan

Setiap jenis memiliki status dengan arahan kebijakan
yang berbeda (Gambar 9). Sebagai contoh, untuk jenis nyatoh,
kegiatan penelitiannya perlu dilakukan pengamatan fenologi,
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genetika dan aspek budi daya. Sementara itu, kegiatan perlindungannya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,
pembentukan sikap dan perilaku konservasi jenis nyatoh, dan
menaikkan status kawasan menjadi areal sumber daya
genetik, serta penegakan hukum akibat penebangan liar.
Upaya konservasi yang dilakukan adalah pengembangan secara ex situ dan upaya pemanfaatan hanya untuk penelitian dan
kebutuhan lokal secara terbatas. Sementara itu, terdapat jenis
yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan dari alam, yakni
kayu hitam, bintangur dan Guioa waigeoensis yang seluruhnya
terdapat di Papua. Namun demikian, praktiknya di lapangan
masih belum berjalan secara optimal. Tabel 6 menunjukkan
bukti pelaksanaan amanat Permenhut No. P. 57/MenhutII/2008.
Tabel 6. Rekapitulasi aktivitas konservasi jenis tumbuhan di tingkat tapak
Lokasi TN

Jenis yang
dikonservasi

TN
Bantimurung
Bulusaraung

Ebony (Diospyros
celebica)
Anggrek
(Orchidaeceae)

TN Gunung
Halimun Salak

Saninten (Castanopsis argenta)
Kantung Semar
(Nephentes spp)
Benten (Decaspermum fruticosum)
Bengkinang (Elaeocarpus glaber)

P.57/MenhutAktivitas
II/2008
Ya

Ya

Identifikasi dan
pemetaan sebaran
Inventarisasi
Pembuatan demplot budi daya
anggrek
Penelitian

Ya

Penegakan hukum

Tidak

Sosialisasi dengan
penyadaran
masyarakat

Tidak

Tidak
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Lokasi TN

Jenis yang
dikonservasi

Cantigi (Vaccinium
varingiaefalium)
Soka putih (Ixora
spp.)
Mugan (Neesia
altisima)
TN Ujung Kulon Pelalar (Dipterocarpus littoralis)
Kokoleceran (Vatica bantamensis)

P.57/MenhutAktivitas
II/2008
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak

Dari target kegiatan konservasi tumbuhan yang harus
dicapai hingga tahun 2018, terlihat bahwa hasilnya masih
jauh dari target karena hingga tahun 2016, rangkaian
kegiatan masih terpusat pada penelitian, inventarisasi, pemetaan, dan sosialisasi. Sementara itu, upaya pengawetan dan
penangkaran jenis belum dilakukan hingga saat ini. Padahal,
upaya penangkaran dan pengawetan penting dilakukan.
Indrawan et al. (2007) dan KSDAE (2015) menjelaskan bahwa
prinsip dan etika konservasi yang terus berkembang hingga
saat ini setidaknya mencakup:
1) Keanekaragaman spesies dan komunitas biologis harus
dipelihara untuk kepentingan ekonomi dan sosial;
2) Percepatan kepunahan spesies dan populasi secara tidak
wajar harus dihindari;
3) Kompleksitas ekologis harus dipelihara di habitat alaminya;
4) Evolusi harus terus berlanjut sehingga aktivitas manusia
yang membatasi berkembangnya populasi dan spesies
harus dihindari;
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5) Nilai intrinsik keanekaragaman hayati harus dijaga karena
keberadaannya merupakan perpaduan dari seluruh kepentingan yang saling terkait, yaitu ekonomi, ekologi, dan
sosial.
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VII. TINJAUAN PENCAPAIAN
TUJUAN KEBIJAKAN DAN
PELAKSANAAN TEKNIS
KONSERVASI
A. Keselarasan Pencapaian Kebijakan Konservasi

Suatu kebijakan yang dikeluarkan haruslah mempertimbangkan kebijakan terdahulu agar menjadi koreksi untuk
dilanjutkan, dihentikan, atau diperbaiki. Produk kebijakan
seperti Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008 merupakan peta
jalan (roadmap) dan pedoman konservasi jenis, baik di dalam
maupun di luar kawasan hutan. Pedoman ini perlu didukung
dengan suatu bentuk kelembagaan yang solid. Kelembagaan
yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Permenhut No.
P.57/Menhut-II/2008 adalah Kementerian Kehutanan yang
selanjutnya berubah nomenklatur menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Indonesia Hebat
2015-2018.
Perubahan nomenklatur lembaga ikut memengaruhi
struktur lembaga, tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.
Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bahwa tugas konservasi
jenis selanjutnya menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE dan
diperankan oleh Dit. KKH sebagaimana diatur pada PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015.
Pertimbangan atas perubahan tugas pokok dan fungsi
lembaga dapat dimasukkan ke dalam konsideran produk
kebijakan dan dapat berupa pertimbangan lisan pada saat
penyusunan kebijakan tersebut. Masing-masing struktur
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mengajukan tugas pokok dan fungsi yang kemudian diarahkan sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional.
Namun demikian, untuk mengetahui pencapaian tujuan
kebijakan Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008, kajian
“celah” (gap analysis) perlu dilakukan di antara kedua produk
kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Permen-LHK No. P.18/
MenLHK-II/2015 mengatur tentang siapa yang akan
mengerjakan apa, sedangkan Permenhut No. P.57/MenhutII/2008 memuat salah satu tugas yang harus diatur dalam
Permen-LHK No. P.18/MenLHK-II/2015.
Selain itu, Permen-LHK No. P.18/MenLHK-II/2015
menjadi dasar penetapan rencana strategis pembangunan
sektor kehutanan tahun 2015-2019 melalui penetapan DIPA
dan Renstra Kementerian LHK. Uraian tugas pokok dan fungsi
menjadi pedoman penyusunan kedua paket kebijakan
tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa jika tugas pokok
dan fungsi lembaga tidak mengacu pada paket kebijakan
sebelumnya maka tujuan paket kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai. Untuk itu,
matriks hasil gap analysis (analisis kesenjangan) disajikan
pada Tabel 7.
Berdasarkan matriks Tabel 7 dapat dilihat bahwa masih
terdapat “kesenjangan” yang sangat lebar antara tujuan yang
ingin dicapai pada Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008
dengan organisasi pelaksana sebagaimana diatur dengan
Permen-LHK No. P.18/MenLHK-II/2015. Sementara itu,
dalam penyusunan Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008,
masih terdapat ketidakakuratan data (invalid) tentang jenis
prioritas lokal pada peraturan tersebut dengan tindakan
konservasi di tingkat tapak dalam menentukan jenis prioritas.
Kondisi ini perlu diperbaiki dengan merevisi Permenhut No.
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P.57/Menhut-II/2015 agar sejalan dengan Permen-LHK No.
P.18/MenLHK-II/2015 sehingga konservasi jenis yang ditetapkan dapat dilaksanakan di tingkat tapak.
Tabel 7. Matriks hasil gap analysis (analisis kesenjangan)
No. Karakteristik

Hal yang diharapkan oleh Permenhut No. P.57/
Menhut-II/2008

Hal yang
terjadi di
lapangan

1. Penetapan
objek konservasi jenis
tumbuhan
hutan

Terdapat 22 jenis
yang ditetapkan
arahan strategis.

Tidak dengan
terperinci
penetapan
jenis yang akan
dikonservasi
dalam Renstra
2015-2019.

2. Penetapan
jenis

Jenis yang
dikonservasi
didahulukan 22
jenis prioritas.

Dalam pelaksanaannya, ada
jenis yang
diarahkan
sesuai
Permenhut dan
ada tambahan
jenis lain

3. Pedoman
pelaksanaan
konservasi
jenis tumbuhan hutan

Gap
Pemerintah
seperti belum
memiliki bahan
acuan dalam
menetapkan
langkah
konservasi,
terutama jenis
tumbuhan
hutan

Penyusunan
Permenhut
belum berbasis
pada data
lapangan yang
valid. Usulan
yang pernah
ada tidak
diperhatikan
dan tidak diacu
di lapangan.
Pedoman harus
Tidak ada
Peran lembaga
diuraikan menjadi petunjuk teknis yang dijelaskan
petunjuk teknis
konservasi
oleh Permenkegiatan konservasi jenis tumbuhan hut idak berjenis
hutan
jalan dengan
baik
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Hal yang diharapkan oleh Permenhut No. P.57/
Menhut-II/2008

Hal yang
terjadi di
lapangan

4. Tindakan
konservasi
jenis

Jenis yang
ditetapkan telah
direncanakan
sesuai peruntukan,
yakni penelitian,
perlindungan,
pelestarian, dan
pemanfaatan.

Kegiatan tidak
berjalan baik
karena alokasi
anggaran dan
koordinasi
dengan instansi terkait belum maksimal.

Kebijakan
anggaran
belum berbasis
objek

5

Pedoman
pelaksanaan
konservasi
jenis tumbuhan hutan
6. Pedoman
dalam Permenhut No.
P.57/MenhutII/ 2008
menjadi program yang
terkoordinasikan.

Pedoman harus
disosialisasikan

Didapati
beberapa staf
tidak mengenalnya.

Perlu dilakukan review.

Perlu perencanaan
level tapak dan
disediakan
anggaran secara
rutin untuk dapat
survive.

Anggaran
bervariasi,
bahkan, ada
UPT yang tidak
memiliki
anggaran

Perlu perencanaan detil
dan harus ada
anggaran yang
memadai.

7. SOP Pelaksanaan Konservasi secara
kebutuhan
dan basis
keilmuan.

Untuk menjadikan
program ini
bermanfaat, SOP
diperlukan berdasarkan kajian
ilmiah dan
kebutuhan
nasional.

Pelaksanaan
tidak jelas dan
yang dilakukan
masih terbatas
inventarisasi

Diperlukan
SOP
berdasarkan
pemahaman
secara ilmiah

8. Tugas koordinatif level
nasional dan
kementerian,
serta
dukungan
stakeholder
menjadi
penting

Menghimpun
kelembagaan pada
level nasional dan
kementerian
berkaitan dengan
kebutuhan.

Tidak ada
arahan stakeholder tertentu
melakukan
tugas tertentu
sesuai
tupoksi

Inventarisasi
Stakeholder
dan kontribusi
kegiatan.

No. Karakteristik
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Gap

B. Teknis Pelaksanaan Konservasi Flora
1. Tingkat Tapak
Sebanyak delapan kuesioner telah dikirim ke tingkat
tapak, namun yang merespons secara baik hanya lima UPT,
yakni Balai TN Bali Barat, Balai TN Gunung Halimun Salak,
Balai TN Ujung Kulon, Balai TN Bantimurung Bulusaraung,
dan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango. Pada Balai TN
Bali Barat dan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango,
pendalaman telah dilakukan terkait dengan hambatan dan
permasalahan dalam pelaksanaan konservasi.
Upaya untuk mendapatkan data yang lebih akurat, serta
tantangan dan hambatan konservasi flora di tingkat tapak
dapat diambil informasinya secara langsung sebagaimana
disajikan dalam Boks 1 (TN Bali Barat) dan Boks 2 (TN
Gunung Gede Pangrango). Sementara itu, hal-hal penting yang
didapat dari kuesioner disajikan dalam Boks 3.
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Informasi Umum, Potensi SDA Hayati dan Ekosistem, serta Upaya
Konservasi di TN Bali Barat

1. Umum

a. Kawasan TN Bali Barat adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
dengan tujuan melestarikan SDA hayati dan ekosistem. Taman
Nasional Bali Barat memiliki ekosistem unik, yaitu perpaduan
antara ekosistem darat dan ekosistem laut.
b. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1995
tanggal 15 September 1995, luas kawasan TN Bali Barat adalah
19.002,89 ha, yang terdiri dari 15.587,89 ha berupa wilayah
daratan dan 3.413 ha berupa wilayah perairan.
c. Berdasarkan Keputusan Dirjen PHKA No. SK.143/IV-KK/2010
tanggal 20 September 2010, zonasi TN Bali Barat adalah zona inti
seluas 8.023,22 ha; zona rimba seluas 6.174,76 ha; perlindungan
bahari seluas 221,74 ha; zona pemanfaatan seluas 4.294,43 ha;
zona budaya, religi, dan sejarah seluas 50,57 ha; zona khusus
seluas 3,97 ha; dan zona tradisional seluas 310,94 ha.

2. Potensi SDA Hayati dan Ekosistem, serta Upaya Konservasi

a. Tanggal 24 Maret 1911, ahli biologi dari Jerman, Dr. Baron
Stressman, mendarat di sekitar Singaraja karena kapal rusak. Ia
menemukan spesies burung endemik langka jalak bali (Leucopsar
rothscildi).
b. Terdapat sekitar 175 jenis tumbuhan, 14 jenis di antaranya
tergolong langka. Terdapat pula enam jenis flora langka yang
dilindungi di Bali Barat, yakni bayur (Pterospermum difersifolium), bungur/ketangi (Lagerstromia speciosa), cendana
(Santalum album), kemiri (Aleuritas molucana), sawo kecik
(Manilkara kauki), dan sonokeling (Dalbergia latifolia). Selain itu,
hasil survey 1998 didapati 110 spesies karang dari 18 famili.
c. Telah dilakukan inventarisasi potensi SDA hayati flora dan fauna
pada tahun 2010, namun belum ada tindakan lanjutan yang
cukup berarti, terutama untuk flora; termasuk pula konservasi in
situ jenis tumbuhan berkhasiat obat, namun tidak berkelanjutan.
(Sumber: Statistik Tahun 2014 Balai TN Bali Barat)

Boks 1. Informasi umum, potensi SDA hayati dan ekosistem, serta
upaya konservasi di TN Bali Barat
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Informasi Umum, Potensi SDA Hayati dan Ekosistem, serta Upaya
Konservasi di TN Gunung Gede Pangrango
1. Umum
a. Kawasan TN Gunung Gede Pangrango merupakan rangkaian
gunung berapi, yakni Gunung Gede (2.958 m dpl) dan Gunung
Pangrango (3.019 m dpl) dengan kisaran ketinggian 700 m dan
3.000 m, serta kelerengan rerata 20–80%.
b. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003 tanggal
10 Juni 2003, kawasan TN ini diperluas menjadi 22.851 ha.
c. Ekosistem TN Gunung Gede Pangrango merupakan perwakilan
tipe hujan tropis pegunungan yang kaya potensi alam, di antaranya
SDA hayati dan jasa lingkungan.
d. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferquson, iklim termasuk
dalam tipe A dengan curah hujan cukup tinggi (rerata tahunan
sekitar 3.000–4.200 mm) dan merupakan daerah terbasah di Pulau
Jawa. Hujan turun kebanyakan pada sekitar bulan Desember s/d
Maret. Temperatur udara rerata sekitar 10 –180C dan pada musim
kering dan dapat mencapai <00C di puncak gunungnya.
e. Menurut Peta Tanah Tinjau Jawa Barat (1996), jenis tanah yang
mendominasi kawasan TN Gunung Gede Pangrango adalah latosol
cokelat tuf vulkan intermedier di lereng bagian bawah; andosol dan
regosol cokelat, regosol kelabu dan litosol, abu pasir, tuf, vulkan
intermedier di lereng yang lebih tinggi.
2. Potensi SDA Hayati dan Ekosistem, serta Upaya Konservasi
a. Terdapat >1.500 jenis tumbuhan, >1.000 satwa liar, dan >10 tipe
ekosistem. Dari 1.500 jenis flora, terdapat sekitar 400 jenis pakupakuan (Pteridophyte), 300 jenis lumut (Bryophyte), berbagai jenis Algae dan tumbuhan rendah lainnya (Thalophyta). Selain itu,
terdapat 10 jenis termasuk flora langka dan dilindungi, seperti
raflesia (Rafflesia rochusennii) dan kantong semar (Nephenthes
gymnaphora), serta terdapat >40 jenis flora endemik.
b. Telah dilakukan inventarisasi potensi SDA hayati flora dan fauna
pada tahun 2010, namun belum ada tindakan lanjutan yang cukup berarti, terutama untuk flora; termasuk pula konservasi in
situ jenis tumbuhan berkhasiat obat, namun tidak berkelanjutan.
(Sumber: Progres Capaian Renstra 2015-2019 BB TN GGP)

Boks 2. Informasi umum, potensi SDA hayati dan ekosistem, serta
upaya konservasi di TN Gunung Gede Pangrango
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Informasi Penting dari Hasil Penelitian
1. Setelah ditetapkannya Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008,
hal ini tidak ditindaklanjuti dengan peraturan/pedoman
pelaksanaannya (petunjuk teknis dan atau edaran dari pejabat
di bawah Menteri, dalam hal ini Dirjen KSDAE dan Dir. KKH).
2. Tidak ada anggaran yang ditentukan secara standar bagi pelaksanaan konservasi tumbuhan/flora. Data yang diperoleh terkait
anggaran yang ditetapkan untuk satu tahun kegiatan hanya
sekitar Rp18 juta, sedangkan Rp100 juta dan Rp1,2 milyar
masih tercampur dengan konservasi fauna. Anggaran untuk
konservasi fauna lebih besar dibandingkan dengan anggaran
untuk konservasi flora. Sebagai contoh, tempat hidup bagi
burung curik/jalak bali dilakukan sesuai kebutuhan spesiesnya
di TN Bali Barat, sedangkan tumbuhan yang diperlukan sebagai
pakan badak dilaksanakan di TN Ujung Kulon. Sayangnya,
tumbuhan ini tidak dilakukan konservasi sesuai dengan dasar
keilmiahan yang baku dan belum termasuk jenis yang ditetapkan dalam Permenhut.
3. Keterlibatan dan ketertarikan internasional dalam memfasilitasi pelaksanaan konservasi tumbuhan/flora belum dilakukan
secara menyeluruh atau dapat disebut sangat kecil. Keterlibatan
dana asing hanya dilaporkan dari TN Ujung Kulon.
4. Review mengenai spesies yang telah disebutkan dalam Permenhut perlu dilakukan. Penelitian yang seksama perlu dilakukan
berkaitan dengan keragaman jenis dan kelimpahan jenis, termasuk survei spesies dengan nilai aspek ekonomi. Selain itu,
pemetaan biodiversitas perlu pula dilakukan.
5. Konservasi ex situ yang dapat dikembangkan untuk masyarakat
belum dilaksanakan. Padahal, hasil survei kelembagaan oleh
LSM menunjukkan bahwa masyarakat adalah partner penting
dalam pelaksanaan konservasi flora.

Boks 3. Informasi penting hasil penelitian
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Berbagai tanggapan di tingkat tapak terkait teknis
pelaksanaan arahan strategis sebagaimana dijelaskan dengan
Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008. Berikut ini disajikan
resume dari hasil penelusuran informasi di lapangan, yaitu:
 Bunga bangkai (Rafflesia rochusennii) telah ditetapkan dalam konservasi pada tingkatan nasional.
 Upaya konservasi in situ untuk tumbuhan yang berkhasiat
obat tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan karena
output hasilnya tidak jelas, terutama bagaimana pemanfaatan selanjutnya.
 Kepala Balai Besar dan staf yang terlibat meminta keterlibatan peran Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK
untuk pelaksanaan lebih lanjut. Pada kesempatan bertemu
dengan Direktur KKH dan Dirjen KSDAE, telah disampaikan permasalahan ini dan akan dilakukan pembahasan
lebih lanjut, serta tindakan kerja sama antara Ditjen
KSDAE, Badan Litbang dan Inovasi (BLI), serta Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BP2SDM) Kementerian LHK dalam rangka program dan
upaya konservasi flora.
 Salah satu kondisi lapangan Petak Ukur Permanen (PUP) di
TN Bali Barat dan peserta pendalaman kuesioner di TN
Gunung Gede Pangrango dapat dilihat pada Gambar 10 dan
11.
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Gambar 10. Kegiatan konservasi ekosistem rawa dalam bentuk
petak ukur permanen di TN Bali Barat

Gambar 11. Staf dan beberapa Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
BB Besar TN Gunung Gede Pangrango yang mengikuti pendalaman
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2. Tingkat Penyiap Kebijakan/Eselon II
Hasil pertemuan dengan Pejabat Eselon II (Dir. KKH)
disampaikan beberapa hal mendasar, mulai dari perencanaan
hingga pelaksanaan di lapangan terkait program konservasi
flora, antara lain:
 Konservasi flora tidak secara nasional dilaksanakan karena
bukan merupakan IKK Ditjen KSDAE yang ditetapkan
sehingga tidak dianggarkan secara nasional. Adapun
anggaran dan pelaksanaan yang ada di lapangan adalah
karena ada tugas-tugas dan fungsi konservasi flora pada
UPT-UPT. Oleh karena itu, pembahasan dalam rangka
mengusulkan IKK untuk menjadikan flora program prioritas penting nasional sedang dilakukan.
 Seluruh pihak terkait perlu duduk bersama dalam melakukan review Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008.
 Kebijakan praktis perlu ada di lingkup Kementerian LHK
berupa edaran kepada seluruh taman nasional untuk
melaksanakan survei potensi dan status kelangkaan, serta
kepunahan SDA flora. Kriteria yang digunakan adalah
masih ada, pernah ada, dan sulit ditemui lagi di masingmasing taman nasional. Hasil survey dijadikan sebagai
bahan review kebijakan, terutama yang berkaitan dengan
spesies target untuk konservasi.
3. Arah Kebijakan/Eselon I
Hasil pertemuan dan diskusi dengan Dirjen KSDAE dan
Sekretaris Ditjen tentang data-data dan informasi dari lapangan atau pelaksana tingkat tapak, serta bagaimana pelaksanaan
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konservasi ke depan sebagai upaya memperbaiki kegiatan
konservasi flora, sebagai berikut:
 Upaya konservasi flora yang saat ini telah dilakukan belum
sesuai harapan, terlebih program ini belum masuk IKK
tersendiri sehingga pengganggaran masih belum sesuai
dengan harapan.
 Upaya pembahasan dengan BLI dan BP2SDM Kementerian
LHK tentang penyusunan rencana dan pelaksanaan konservasi flora sesuai dengan kaidah ilmiah. Hasilnya perlu
diacu dan disosialisasikan dalam bentuk pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada para PEH atau
penyelenggara konservasi yang ada di UPT, termasuk
petugas-petugas TN.
 Pembuatan Surat Edaran (SE) Dirjen KSDAE kepada UPT,
termasuk Balai Besar/Balai TN untuk melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati yang meliputi kelimpahan,
kelangkaan, dan populasi yang mendekati kepunahan
untuk menjadi dasar dalam penetapan jenis prioritas yang
perlu masuk dalam program konservasi.
 Pembangunan stasiun riset di taman nasional.
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VIII. KOORDINASI DALAM
KONSERVASI JENIS TUMBUHAN
A. Koordinasi pada Level Pusat

Strategi konservasi tumbuhan menurut Dit. KKH harus
ditekankan pada upaya perlindungan tumbuhan langka dan
meningkatkan populasinya di alam. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990, PP No. 7 Tahun 1999 dan PP
No. 8 Tahun 1999. Namun, nomenklatur dari Eselon II, III, dan
IV tidak menyebutkan bagian dari nomenklatur tersebut, yang
mana konservasi sebagai ciri yang mudah dikenali terkait
dengan tupoksi utamanya.
Dalam upaya ini, hasil yang telah memenuhi sasaran
kinerja hanya konservasi jenis raflesia karena pada periode
tahun 2015–2019, kegiatan lebih dipusatkan pada konservasi
fauna. Sementara itu, upaya konservasi jenis tumbuhan/flora
sesuai dengan Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008 diakui
masih berjalan lambat. Faktor penghambatnya antara lain:
1. Kebijakan konservasi selama ini sangat dipengaruhi
kebijakan internasional. Interest internasional lebih berat
pada konservasi fauna dibandingkan dengan flora.
2. Belum adanya dorongan untuk memprioritaskan konservasi jenis yang ada di taman nasional.
3. Banyak jenis yang harus dikonservasi dan belum diatur
dengan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, belum ada
rencana yang terintegrasi berdasarkan anggaran DIPA
yang konsisten dan berkelanjutan.
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Permasalahan kedua dan ketiga menjadi bukti bahwa
struktur organisasi yang di atur dengan Permenhut No. 18/
MenLHK-II/2015 belum berjalan dengan baik. Tugas dan
fungsi Ditjen KSDAE terkait perumusan kebijakan, persiapan
bahan konvensi, dan pengumpulan data untuk tujuan tertentu
belum berjalan dengan baik. Koordinasi antara Ditjen KSDAE
dengan UPT binaan yang masuk dalam struktur KSDAE dan
kebutuhan Esolon I lingkup Kementerian LHK dan kebutuhan
pembangunan kehutanan lainnya tidak berjalan. Dari kenyataan di lapangan, informasi ketersediaan data base tentang
keberadaan, sebaran dan potensi sumber tumbuhan, genetik,
dan ekosistem seharusnya sangat penting diketahui untuk
dasar kebijakan dalam pengelolaan konservasi dan pelaksanaannya di lapangan. Pengelolaan konservasi seharusnya
dikembangkan atas dasar konservasi berbasis ekosistem,
seperti membangun Resort Base Management (RBM) dan
integrated colaborative, baik dengan pihak dunia internasional maupun dengan pihak dalam negeri.
Apabila dilihat dari pandangan faktor tersebut, hal yang
dapat dipahami bahwa upaya konservasi yang dilakukan
selama ini lebih mengikuti program konvensi internasional
dan belum memiliki upaya untuk mengatur secara internal.
Indonesia memiliki potensi keanekaragaman jenis tumbuhan
yang mencapai 47.910 jenis dan sudah ada jenis tanaman
hutan yang masuk ke dalam Red List IUCN sebagai spesies
terancam punah, di antaranya keruing (Dipterocarpus
elongatus Korth.), meranti balau (Shorea balangeran [Korth.]
Burck), meranti kuning (Shorea blumutensis Foxw.), meranti
singkawang (Shorea singkawang [Miq.] Burck), dan meranti
batu (Hopea mengerawan Miq.) yang berstatus kritis (Critically Endangered/CR) (Indrawan et al., 2007; IUCN, 2016). Selain
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itu, terdapat beberapa spesies Dipterocarpaceae berstatus
terancan punah (Endangered/EN) seperti kapur (Dryobalanops beccarii Dyer) dan meranti putih (Shorea bracteolata
Dyer.) (IUCN, 2016).
Berdasarkan hal-hal di atas, keberpihakan Dit. KKH terhadap konservasi jenis dan genetik tumbuhan hutan dinilai
sangat kurang. Arah kebijakan tidak berbasis pada kebutuhan
lapangan, melainkan lebih mengedepankan konsultasi kepentingan pihak-pihak terkait. Hal ini mengakibatkan di beberapa
Eselon II lingkup Ditjen KSDAE mengeluhkan petunjuk
teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan penanganan flora yang
belum ada dan sama sekali tidak ada inisiasi untuk memulainya, walaupun identifikasi spesies yang perlu dikonservasi
sudah ada. Ada beberapa hal yang mungkin memengaruhi
arah kebijakan, antara lain:
1. Program anggaran lebih mudah untuk kegiatan penyelenggaraan rapat dan koordinasi;
2. Data yang dimiliki tidak valid;
3. Kerja sama internasional menjadi tolok ukur kinerja;
4. Penguasaan permasalahan penanganan konservasi jenis
tumbuhan di tingkat tapak masih terbatas;
5. Sarana dan prasarana (alat pemetaan yang akurat) belum
tersedia di tingkat tapak;
6. Penguatan keterampilan pemetaan dan pengukuran keberagaman genetik masih harus bekerja sama dengan BLI,
terutama lebih spesifik dengan Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman
Hutan (B2P2BPTH) di Yogyakarta. Hasil observasi lapangan menemukan alasannya yaitu tidak adanya IKK.
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Di tingkat tapak, dasar tindakan konservasi dilakukan
dengan pertimbangan 1) kelangkaan di habitat asli, 2) peran
jenis tumbuhan dalam mendukung daya dukung ekosistem, 3)
potensi nilai ekonomi dalam mendukung perekonomian
masyarakat, dan 4) Red list IUCN yang menonjol adalah
pertimbangan ini. Dari paparan di atas dapat disimpulkan
bahwa terdapat jeda informasi konservasi jenis antara Pusat
dan Daerah. Pusat lebih ditekankan pada aspek promosi dan
kerja sama dengan para pihak, baik luar maupun dalam
negeri; sedangkan Daerah cenderung melihat aspek habitat,
ekosistem, dan kebutuhan lokal. Kesenjangan ini menjadi
pembatas dalam penyusunan program konservasi di tingkat
pusat.
Terlepas dari hubungan antarinstansi lingkup Ditjen
KSDAE, koordinasi dan konsultasi antareselon dalam Kementerian LHK ikut memengaruhi kelangsungan upaya konservasi. Untuk itu, matriks hasil analisis Fuzzy Cognitive Mapping
(FCM) (Kosko, 1986) memperlihatkan bahwa terdapat 12
Eselon I yang memengaruhi kelangsungan upaya konservasi
jenis (Tabel 8).
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Tabel 8. Rekapitulasi peran Eselon I dalam konservasi jenis tumbuhan hutan
Eselon I

Tahun
2015

2016

2017

2018

2019

7.5

10.5

78.8

590.6

4,429.7

Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata
Lingkungan
Ditjen Konservasi
Sumber Daya Alam
dan Ekosistem
Ditjen Pengendalian
Daerah Aliran Sungai
dan Hutan Lindung
Ditjen Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Ditjen Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan
Bahan Beracun
Berbahaya
Ditjen Pengendalian
Perubahan Iklim
Ditjen Perhutanan
Sosial dan Kemitraan
Lingkungan
Ditjen Penegakan
Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Inspektorat Jenderal

9

1.8

16.2

145.8

1,312.2

9

15.3

137.7

6

3.0

18.0

108.0

648.0

6

-

-

-

-

6

-

-

-

-

8

1.6

12.8

102.4

819.2

8

2.4

19.2

153.6

1,228.8

6

0.6

3.6

21.6

129.6

6

3.6

21.6

129.6

777.6

Badan Penelitian,
Pengembangan dan
Inovasi
Badan Penyuluhan
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

8

3.2

25.6

204.8

1,638.4

6

1.8

10.8

64.8

388.8

Sekretariat Jenderal

1,239.3 11,153.7
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Peran Sekretariat Jenderal dalam konservasi jenis
tanaman hutan terletak pada perencanaan anggaran kegiatan,
promosi kerja sama dan pengarusutamaan kebijakan kementerian. Peran Ditjen KSDAE sebagai instansi teknis yang
melakukan perumusan kebijakan, perencanaan tindakan,
pelaksanaan dan bimbingan, serta monitoring. Peran Ditjen
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) adalah
membentuk kemitraan dengan masyarakat yang terdapat di
dalam atau di sekitar kawasan konservasi agar terlibat dan
berperan dalam program konservasi jenis tanaman hutan.
Sementara itu, Badan Litbang dan Inovasi berperan dalam
tindakan penelitian dan pengembangan, serta inovasi dalam
upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap tanaman hutan. Adapun peran koordinasi
antarpihak ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Diagram interaksi antar-Eselon I dalam konservasi
jenis tanaman hutan

72

Gambar 12 menunjukkan bahwa peran konservasi
tumbuhan berada pada Ditjen KSDAE. Adapun Eselon I lain
hanya mendukung dengan peran yang berbeda, di antaranya
usaha promosi dan kebijakan yang merupakan peran Setjen.
Aktor kedua yang berperan adalah Badan Litbang dan inovasi
dengan peran penelitian berupa eksplorasi, budi daya,
pemuliaan, dan pemetaan. Sementara, aktor ketiga terkuat
adalah Ditjen PSKL terkait membangun pola kemitraan
(Resort-Based Management) dengan masyarakat dalam upaya
pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan tanaman hutan.
Dari Gambar 12 dapat disimpulkan bahwa Dit. KKH dan Ditjen
KSDAE belum terlihat secara jelas bahwa instansi tersebut
sebagai penggerak utama fungsi konservasi untuk semua
program di bawah Kementerian LHK.
B. Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di
Tingkat Tapak
Keberhasilan upaya konservasi jenis tumbuhan hutan
sangat dipengaruhi oleh keberpihakan stakeholder di tingkat
tapak melalui koordinasi, konsultasi, dan tindakan aksi yang
cenderung menguatkan atau memperlemah kekuatan
stakeholder. Hubungan koordinasi dapat berupa program
rehabilitasi dan reboisasi lahan, pengendalian kebakaran dan
pembukaan lahan dengan sistem berpindah, serta illegal
logging. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagaimana diatur dalam Permen-LH No. 29
Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman
Hayati di Daerah.
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Penerapan upaya konservasi jenis di tingkat tapak
terbantu dengan adanya Permen-LH tersebut, yang mana
ruang lingkupnya meliputi:
1) perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
2) penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan;
3) pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
4) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
5) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati; dan
6) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati.
Dalam melaksanakan amanat peraturan ini, tim
penyusun profil keanekaragaman hayati perlu dibentuk, yang
terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), UPT dan
kelompok pakar, serta diketuai oleh kepala instansi
lingkungan hidup di daerah. Namun demikian, kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan konservasi lingkungan hidup berada di bawah urusan dinas atau badan
lingkungan hidup daerah. Seementara itu, konservasi jenis
yang dikomandoi oleh Ditjen KSDAE sesuai Permenhut No.
P.57/Menhut-II/2008 tidak berjalan dengan baik. Hal ini
dapat dilihat pada Gambar 13.
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Gambar 13. Stakeholder di tingkat tapak berdasarkan hasil FCM

Salah satu stakeholder yang dianggap memberikan
dampak memperlemah upaya konservasi jenis tumbuhan
adalah LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat dibenarkan
keterlibatannya oleh konstitusi, sebagaimana dijelaskan pada
UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas). Menurut UU ini, Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tujuan
ormas adalah (a) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan
masyarakat; (b) memberikan pelayanan kepada masyarakat;
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(c) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa; (d) melestarikan dan memelihara norma,
nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
(e) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (f)
mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; (g) menjaga,
memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa; dan (h) mewujudkan tujuan negara.
Pada posisi ini, LSM memainkan peran social control
atas kebijakan pengelolaan hutan dan konservasi. Tujuan LSM
dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan mendasar karena LSM berada dan
bersentuhan langsung dengan masyarakat (Kuswanda &
Bismark, 2016). Namun terkadang, fungsi social control yang
dijalankan sering melatarbelakangi pergerakan masyarakat
yang cenderung belum mempertimbangkan aspek pengurusan hutan itu sendiri sehingga dampak yang dirasakan oleh
UPT dalam konservasi jenis tanaman hutan terkadang negatif,
atau sering tidak ada perhatian sama sekali pada kegiatan
konservasi jenis.
Berdasarkan hubungan antar-stakeholder, posisi stakeholder secara dinamis dapat diproyeksikan sebagaimana
Gambar 14. Gambar ini menunjukkan bahwa di tingkat tapak,
hanya ada dua stakeholder yang memainkan peran penting,
yakni masyarakat umum dan instansi yang membidangi
kehutanan. Sementara itu, pengendalian hukum dan social
control dimainkan oleh Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI) dan LSM lingkungan. Posisi POLRI sangat dibutuhkan
untuk menjaga pelaksanaan kebijakan, sedangkan LSM akan
ikut berperan dalam memperkuat pelaksanaan dan
memudahkan komunikasi di tingkat masyarakat umum.
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Gambar 14. Peta stakeholder di level tapak
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IX. IMPLIKASI KEBIJAKAAN
KONSERVASI TUMBUHAN HUTAN
KE DEPAN
Memerhatikan uraian dan analisis sebelumnya, penetapan kebijakan pembangunan kehutanan Indonesia ke depan
terutama pada bidang konservasi jenis tumbuhan hutan
haruslah mengedepankan pemantapan, tidak saja koordinasi
antar-Eselon I, bahkan lintas sektoral sehingga dapat diangkat
menjadi program prioritas nasional. Program konservasi
haruslah lebih memantapkan penetapan konservasi sebagai
impresi tingkat peradaban kita. Kebutuhan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengaman kawasan di
tingkat tapak, potensi dan sebaran spesies, serta Red List IUCN
merupakan acuan yang perlu diperhatikan. Konservasi tumbuhan hutan (flora) memiliki implikasi nasional dan bahkan
internasional. Oleh sebab itu, beberapa masukan berkaitan
dengan kebijakan yang harus dibangun oleh Ditjen KSDAE
pada masa mendatang dan dalam waktu dekat, sebagaimana
uraian berikut ini.
A. Kebijakan Jangka Pendek
1. Review atau tinjauan ulang bersama stakeholder terkait
berkenaan dengan Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008
menjadi Permen-LHK, terutama yang berkaitan dengan
penetapan 22 spesies. Badan Litbang Kehutanan [pada
masa itu] telah mengajukan usulan jenis-jenis yang
menjadi prioritas, terutama jenis yang hampir punah
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akibat eksploitasi berlebihan pada masa pembalakan yang
dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hasil
Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk dikonservasi
dengan pertimbangan yang lebih luas, termasuk nilai
ekonomi. Review bersama ini sangat penting setidaknya
untuk dua tujuan. Tujuan pertama, menjadikan program
nasional dan mengurangi duplikasi karena fokus spesies
memungkinkan terjadinya overlap, serta jargon bahwa
komitmen konservasi adalah sebagai gambaran peradaban masyarakat (civilized society/nation). Tujuan kedua,
kesepakatan mengenai pendekatan kebijakan satu pintu
(one door policy approach). Dalam kebijakan ini, Direktorat KKH pada Ditjen KSDAE sebagai satu-satunya unit
yang mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sepanjang hal yang menyangkut program konservasi tumbuhan
(flora) hutan. Sebagai konsekuensinya, nilai yang harus
menjadi pertimbangan adalah tidak saja pada upaya preventif, namun juga nilai-nilai yang lain, seperti ekonomi,
atau konservasi air dan tanah (contohnya pengembangan
bambu untuk konservasi air dan tanah). Review penentuan
jenis yang perlu dikonservasi terus-menerus harus
dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan nasional yang
menghimpun seluruh jenis dari jenis tanaman hias,
tanaman berkhasiat obat, tanaman untuk tujuan konservasi, tanaman sumber pakan satwa liar, dan sebagainya;
kemudian ditetapkan prioritas dan disediakan anggaran
secara tersendiri.
2. Ditjen KSDAE dalam waktu yang tidak terlalu lama harus
dapat melakukan pemetaan. Hasil inventarisasi kelimpahan variasi spesies dengan kualitas yang masih bagus
terutama sesuai tujuan trait (pembawa sifat phonotypic)
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dan menonjol yang ada di kawasan taman nasional perlu
dilakukan sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis
prioritas yang harus dikonservasi secara in situ dan ex situ.
Untuk pelaksanan misi ini, Direktur Jenderal membuat
surat edaran mengenai survei potensi keanekaragaman
hayati, kelangkaan dan kelimpahan SDA hayati tumbuhan
hutan endemik dan hasilnya berupa usulan spesies
prioritas pada masing-masing taman nasional yang akan
dikonservasi. Tumbuhan hutan yang dimaksud dapat
berasal dari jenis tumbuhan yang berumur puluhan tahun
hingga jenis tumbuhan berbunga langka, seperti anggrek
dan nephentes.
3. Kebijakan dan proses legislasi ketentuan pendukung yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan program konservasi.
Undang-Undang pengganti UU No. 5 Tahun 1990 [yang
saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya] merupakan dasar berpijak dalam pelaksanaan program konservasi. Setelah diberlakukannya UU yang baru tersebut,
masih cukup banyak peraturan pelaksanaannya yang
harus dibuat.
4. Memasukkan IKK kegiatan konservasi tumbuhan hutan
menjadi salah satu kegiatan prioritas dengan dukungan
anggaran yang memadai di setiap taman nasional. Langkah
ini sangat penting sebagai langkah penentuan bahwa
kegiatan konservasi akan dikoordinasikan sejak penetapan
IKK dan Dit. KKH menjadi pemegang tanggung jawab
kebijakan satu pintu yang mewadahi kebutuhan konservasi untuk seluruh Eselon I dalam lingkup Kementerian
LHK. Sosialisasi tentang maksud dan tujuan program
konservasi perlu disampaikan secara jelas sekaligus
menampung kepentingan masing-masing Eselon I agar
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seluruh kepentingan pada tingkatan kementerian terkoordinasi dengan baik. Pada tingkatan internasional,
konservasi ini sudah disuarakan secara konsisten melalui
Conference of the Parties (COP) pada Convention on
Biological Diversity (CBD) yang setiap sesi sidangnya
dihadiri oleh Direktur KKH dan staf. Seluruh keputusan
sidang, baik yang bersifat mengikat maupun tidak
mengikat, perlu dilakukan tindak lanjutnya. Direktorat
KKH (Ditjen KSDAE) selayaknya menjadi pintu masuk dan
keluarnya program konservasi tumbuhan hutan. Melalui
proses legislasi program legislasi nasional (prolegnas) atau
melalui pintu masuk pengajuan UU pengganti UU No. 5
Tahun 1990, program konservasi ini harus didorong
menjadi program nasional prioritas.
5. Untuk menjadikan perhatian pemanfaat/pengguna tumbuhan hutan, program konservasi dapat juga didorong
melalui program tematik, misalnya spesies tumbuhan
hutan yang berkhasiat obat dapat dijadikan salah satu hal
yang perlu dipertimbangkan menjadi usulan spesiesnya.
Program tematik lainnya adalah tumbuhan yang memiliki
manfaat konservasi tanah dan air atau yang juga menjadi
isu internasional seperti energi baru terbarukan. Kemasan
program perlu dirancang dengan baik sehingga menarik
perhatian semua lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi
masyarakat.
6. Aquliria spp., Gyrinop spp., Santalum album, Diospyros spp.
dan jenis kayu mewah yang memiliki nilai ekonomi cukup
tinggi perlu mendapat perhatian dalam penetapan skala
prioritas. Berkenaan dengan nilai ekonomi yang tinggi,
kemasan yang digunakan harus mempertimbangkan pasar.
Dengan demikian, spesifikasi pertumbuhan, kualitas kayu,
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sifat fisika kimia, dan kandungan zat aktif dalam tumbuhan
hutan pada tapak tumbuh spesifik juga perlu diperhatikan
untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.
B. Kebijakan Jangka Panjang
1. Konservasi berdasarkan sifat kegiatannya membutuhkan
waktu yang panjang. Political will pemerintah dalam
mendukung program konservasi harus memiliki daya
tahan (endurance) yang cukup.
2. Menggalang organisasi internasional untuk bergabung
dalam penyelamatan spesies di kawasan regional seperti
Asia-Pasifik untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga
yang bersangkutan.
3. Memanfaatkan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional untuk
melakukan pembahasan secara periodik berkelanjutan
mengenai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
konservasi tumbuhan hutan (flora) untuk menjadikan
program ini berkesinambungan dan konsisten terkoordinasi melalui satu pintu dengan pembagian tugas yang
jelas secara nasional. Banyak terjadi selama ini bahwa
konservasi satu jenis spesies ternyata dilakukan pada
beberapa institusi. Pembagian tugas antarinstitusi harus
jelas siapa melakukan apa sehingga perlu koordinasi yang
baik. Kejelasan legislasi yang mengatur pembagian peran
secara efisien perlu sekali dijalankan.
4. Kayu yang memiliki umur panjang yang biasanya kurang
menarik untuk dilakukan konservasi, justru perlu dijadikan spesies prioritas untuk dikonservasi. Jenis-jenis eboni,
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ramin, dan kayu-kayu keras lainnya perlu dimasukkan ke
dalam kategori prioritas.
5. Data base yang berisi mulai dari pelaksanaan inventarisasi
taman nasional hingga pelaksanaan konservasi in situ dan
atau ex situ perlu dilakukan pendataan, baik numerik
ataupun spasial secara benar.
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X. PENUTUP
Pemahaman yang mendalam terkait konservasi tumbuhan (flora) hutan bagi penyelamatan kepunahan spesies di
negara-negara berkembang [yang masih mengandalkan SDA
hutan] belum dicapai secara maksimal. Kebijakan pemerintah
yang dituangkan ke dalam Undang-Undang dan peraturan
pelaksanaannya adalah pendorong utama bagi penyelenggaraan konservasi secara konsisten. Kemauan pemerintah
(political will of government) diperlukan untuk mengangkat
konservasi menjadi program yang perlu dilaksanakan sebagai
program prioritas. Di lain pihak, Banyak kawasan taman
nasional sebagai bahan dasar pelaksanaan konservasi belum
juga diketahui potensi yang ada di dalamnya secara detil.
Pertanyaan pun muncul, masihkah kita memiliki kelimpahan
spesies yang ada pada seluruh taman nasional di Indonesia?
Oleh karena itu, kegiatan yang harus segera dilakukan adalah
inventarisasi potensi spesies yang ada dan menetapkan
jumlah dan spesies prioritas. Dalam pelaksanaan inventarisasi
taman nasional tersebut, pemetaan secara detil tentang
sebaran dan potensi jenis merupakan kelengkapan minimal
yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, konservasi terhadap
spesies prioritas dilakukan secara in situ ataupun ex situ.
Berdasarkan pertimbangan pemanfaatan lebih lanjut
berkenaan dengan trait yang akan dikembangkan, deteksi
keragaman jenis perlu dilakukan melalui bioteknologi. Dari
populasi yang ada, keragaman genetik akan menentukan
pemanfatan yang akan dilakukan, sedangkan tujuan penyelamatan spesies dari kepunahan dilakukan konservasi ex situ
dan in situ yang populasinya mewakili suatu wilayah tertentu.
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Representasi kewilayahan tersebut diharapkan mewakili
variasi genetik yang berbeda. Untuk spesies yang sama dari
taman nasional yang berbeda, masih dapat diharapkan
adanya variasi genetik sehingga pengembangan dan pemanfaatan lebih lanjut masih memiliki harapan untuk mendapatkan keunggulan dari trait tertentu, misalnya trait kayu
dengan rendah kandungan lignin. Kandungan minyak tinggi
dalam buah dari jenis tertentu dapat dilakukan pemuliaan
tanaman untuk biodiesel. Selain itu, kegiatan dapat juga
dilakukan melalui pengembangan trait resistensi terhadap
serangan hama dan penyakit karena hutan tanaman yang
dikembangkan secara monokultur sangat rentan terhadap
serangan tersebut. Proses ini membutuhkan keberlanjutan
dalam kurun waktu tertentu hingga tujuan tercapai secara
maksimal.
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