
PU-41 
 

UPAYA PEMANFAATAN BIODIVERSITAS TUMBUHAN  

DALAM RANGKA KONSERVASI YANG DAPAT DIGUNAKAN  

SEBAGAI PEMBELAJARAN 

 

Dr. Didik Widyatmoko, M.Sc. 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya – LIPI 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia berada dalam kawasan Malesia dengan tiga pusat biodiversitas terbesar di dunia: 

Papua, Kalimantan, dan Sumatra  (Johns, 1995; Mac Kinnon et al., 1996; Johns, 1997a; 

Jepson & Whittaker, 2002; KPPN/Bappenas, 2016). Papua telah dikenal sebagai bioregion 

dengan biodiversitas dan sekaligus endemisitas yang sangat tinggi: untuk floranya 

termasuk palem dan anggrek sedangkan untuk faunanya termasuk burung dan marsupialia. 

Kalimantan dan Sumatra memiliki mamalia yang sangat beragam, sedangkan Sulawesi 

mempunyai endemisitas mamalia yang sangat tinggi (Supriatna & Wahyono, 2000). 

Biodiversitas tumbuhan dan reptilia di Kalimantan juga sangat tinggi. Secara ekologis dan 

biologis kawasan Sulawesi, Papua dan Maluku sangat kompleks dan unik karena 

merupakan kawasan transisi antara flora dan fauna Malesia dan Australia, di mana 

fenomena endemisme dan diversitas bertemu (Lamoureaux & Djirman, 1974; Johns, 1995; 

Johns, 1997a; Johns, 1997b; Monk et al., 1997; Webb, 2005). 

 

Kawasan Megadiversitas  

Sekitar 27.500 spesies tumbuhan berbunga (Spermatophyta) hidup di Indonesia dan ini 

mengindikasikan sebuah kawasan dengan biodiversitas sangat tinggi. Untuk 

keanekaragaman palem, Indonesia bahkan menempati urutan pertama di dunia, karena 

memiliki lebih dari 477 spesies dan 255 di antaranya endemik. Lebih dari setengah dari 

seluruh spesies (350) pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (terutama suku 

Dipterocarpaceae) terdapat di negara ini dan 155 spesies di antaranya endemik Kalimantan 

(Dirjen PHKA/PKA, 1998; Newman et al., 1999; Dephut, 2003; KPPN/BAPPENAS, 

2016). Selain itu, terdapat sekitar 1300 spesies tumbuhan berkhasiat obat. Bila 

biodiversitas yang ada di laut dimasukkan, Indonesia diperkirakan menjadi kawasan paling 

kaya di dunia (Nontji, 1987; Jhamtani, 1995; Moosa & Suharsono, 1997; Tomascik et al., 

1997; Suharsono, 1998).  Walaupun hanya meliputi 1,3% dari daratan dunia, Indonesia 

merupakan negara dengan biodiversitas terbesar di dunia (megadiversity country), setelah 

Brazil dan Colombia (Mittermeier et al., 1997; Tomascik et al., 1997; Mittermier, Myers & 

Mittermier, 1999; Bappenas, 2003; KPPN/BAPPENAS, 2016). 

Indonesia juga dikenal sebagai pusat biodiversitas buah: 24 spesies mangga dari 35 spesies 

mangga dunia, 37 spesies dan 3.600 varietas pisang dari 76 spesies pisang dunia (Nasution 

& Yamada, 2001), 91 spesies manggis (Garcinia) dari sekitar 500 spesies manggis dunia, 

21 spesies durian dari 28 spesies durian dunia, serta 13 spesies salak dari 21 spesies salak 

dunia. Kalimantan merupakan salah satu pulau di dunia yang memiliki biodiversitas 

tumbuhan buah sangat tinggi (Mac Kinnon et al., 1996). Beberapa contoh tumbuhan buah 

endemik Kalimantan yaitu Durian (Durio spp.) yang terdiri atas 14 spesies endemik dari 18 
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spesies yang ada di Kalimantan dan 21 spesies yang ada di Indonesia, Menteng (Baccaurea 

spp.) terdiri atas 6 spesies endemik (dari 14 spesies yang ada di Kalimantan), 

Nangka/Sukun (Arthocarpus spp.) meliputi 6 spesies endemik (dari 20 spesies yang ada di 

Kalimantan), dan Rambutan (Nephelium spp.) terdiri atas 8 spesies endemik (dari 16 

spesies yang ada di Kalimantan). Untuk tumbuhan endemik (pada tingkat spesies), Sumatra 

memiliki 150 dari total 1100 untuk seluruh Indonesia (WWF, 1997), 11 di antaranya 

adalah spesies Dipterocarpaceae endemik. Untuk tingkat genus, Sumatra memiliki 17 

genus tumbuhan endemik dan 105 spesies Dipterocarpaceae yang menghasilkan berbagai 

jenis kayu dengan kualitas tinggi. Indonesia juga dikenal sebagai pusat biodiversitas 

tanaman pangan penting, termasuk padi, umbi-umbian, polong-polongan, jambu, dan jeruk. 

Negara ini juga mempunyai 20% Gymnospermae & tumbuhan tingkat rendah dunia (KLH, 

1997).  

 

Keragaman Ekosistem dan Ekoregion 

Indonesia memiliki keragaman ekosistem yang sangat tinggi (Whitten, 1987; World Bank, 

2001; Jepson & Whittaker, 2002; Webb, 2005; KPPN/BAPPENAS, 2016) mulai dari 

perairan laut dalam, terumbu karang, padang lamun, hutan pantai dan bakau, muara dan 

pesisir pantai, lahan basah, savana, padang rumput, hutan hujan dataran rendah, hutan 

subpegunungan, hutan pegunungan, alpin, hingga padang salju di puncak Jayawijaya 

(Collins et al., 1991; MNLH, 1997; Whitten, 2000; Webb, 2005; KPPN/BAPPENAS, 

2016). 

Secara biogeografi, kawasan Indonesia terbagi dalam tujuh kawasan biologi (bioregion): 

Sumatra, Jawa, Borneo, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Johns, 1995; 

KPPN/BAPPENAS, 2016). Pulau-pulau di Indonesia memiliki ciri-ciri ekologi (ecoregion) 

yang berbeda-beda yang mengindikasikan adanya endemisitas yang tinggi pula. Sumatra 

mempunyai 6 dari 49 pusat biodiversitas dan endemisme di Dangkalan Sunda, sehingga 

dimasukkan sebagai kawasan prioritas di Indonesia, yaitu hutan daratan rendah dan hutan 

pegunungannya (WWF, 1997). Beberapa spesies Rafflesia merupakan tumbuhan endemik 

Sumatra dan telah menjadi maskot hutan daratan rendah region ini (R. arnoldii) yang bisa 

dikembangkan menjadi daya tarik turisme. Sumatra juga telah dikenal dengan kekayaan 

satwa liarnya, di mana gajah, badak, harimau, macan dahan, dan orang utan bisa dijumpai 

dalam satu kawasan. Di daratan Sumatra terdapat 9 spesies mamalia endemik dan bahkan 

14 spesies serupa terdapat di Kepulauan Mentawai. 

Hingga saat ini, masih banyak pulau-pulau di Indonesia (terutama pulau-pulau kecil) belum 

dieksplorasi dan diteliti secara seksama, khususnya kekayaan biotanya. Konsekuensinya, 

informasi yang tersedia mengenai potensi biota dan karakteristik ekologis berbagai pulau 

masih terbatas. Inventarisasi dan koleksi flora yang telah dilakukan (collection rate) di 

pulau-pulau kecil masih sangat sedikit (very poorly collected), yaitu <20 koleksi/100 km
2
 

(Johns, 1995; Pitopang, 2002). Tingkat endemisitas dan sekaligus keragaman yang sangat 

tinggi di Indonesia merupakan justifikasi kuat untuk mengembangkan program-program 

besar konservasi di sini. Pembangunan yang hanya menyisakan sedikit kawasan konservasi 

tidak bisa memberikan perlindungan yang memadai bagi flora dan fauna yang sangat 

beragam (CI, 1999; Lee et al., 2001).  
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PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BIODIVERSITAS 

Agar biodiversitas bisa dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, prinsip-prinsip 

mendasar berikut harus dipahami oleh semua pihak. Pertama, biodiversitas merupakan 

modal yang sangat penting untuk mewujudkan kemakmuran sebuah bangsa. Kedua, 

kepunahan spesies dan populasi merupakan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan. 

Ketiga, kompleksitas biologi dan ekologi merupakan hal yang positif karena mengandung 

pilihan-pilihan pemanfaatan. Keempat, evolusi merupakan proses alamiah yang positif agar 

makhluk hidup bisa beradaptasi dan sintas terhadap perubahan. Kelima, biodiversitas 

memiliki nilai-nilai intrinsik dan manusia tidak berhak merusak nilai/kekayaan tersebut 

(Given, 1994; KLH, 1997; KPPN/Bappenas, 2016; Willis, 2017). 

 

Aksi Konservasi Harus Memiliki Justifikasi Kuat 

Justifikasi pentingnya melakukan konservasi bisa didasarkan pada banyak aspek. Dari 

aspek pragamatis, aksi konservasi bisa digunakan untuk menggalang dana program 

konservasi dan aksi-aksi konservasi harus memberikan dampak simpati yang kuat pada 

masyarakat. Dari aspek potensial, keberadaan biodiversitas bisa menyediakan sumberdaya 

yang berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk menjawab berbagai fenomena alam 

melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, serta menjaga integritas dan meningkatkan keragaman 

lingkungan (Marggraf, 2005). Dari aspek moral/etika, menyelamatkan spesies dari 

ancaman kepunahan merupakan perbuatan mulia. Berdasarkan nilai-nilai intangiblenya, 

biodiversitas mempunyai peran vital bagi kehidupan, termasuk peran dalam jejaring 

kehidupan dan penyediaan manfaat yang dikandungnya walaupun mungkin belum bisa 

terungkap saat ini, termasuk untuk sumber pangan (Myers et al., 2000; Sigit, 2013). 

 

Faktor-Faktor yang Mengancam Biodiversitas Harus Dikelola 

Terdapat 2 jenis ancaman terhadap biodiversitas, yaitu ancaman utama (umum) dan 

ancaman minor (spesifik). Ancaman utama meliputi perusakan/konversi habitat, baik untuk 

pembangunan tempat tinggal, industri, pertanian dan perkebunan, pemanenan berlebihan, 

katastropi (banjir, kebakaran) serta perubahan iklim global. Ancaman minor terdiri atas 

pemanenan untuk makanan, kayu bakar, tujuan-tujuan hortikultur, serta gangguan spesies 

asing invasif, dan meningkatnya penyebaran penyakit. Namun perlu dipahami bahwa 

sinergi dari ancaman-ancaman tersebut bisa meningkatkan keseriusan dampak.  Data 

biologi lebih berkaitan langsung dengan kondisi ekologi atau kesehatan suatu ekosistem 

daripada data kimia. Untuk itu, karakter biota seperti keberadaan jenis atau kelimpahannya 

dapat menjadi petunjuk kuat adanya perubahan status atau kondisi suatu lingkungan. 

Selain sebagai pusat biodiversitas dunia, laju kepunahan spesies yang terjadi di Indonesia 

juga sangat tinggi sehingga menjadikannya sebagai area hotspot.  Anggrek, pohon 

penghasil kayu, dan palem memiliki jumlah spesies yang paling banyak terancam 

kepunahan (mencapai 93, 55 dan 31 spesies secara berurutan). Malaysia, Indonesia, dan 

Brasil merupakan 3 negara terbesar penyumbang jumlah tumbuhan dengan kategori 

terancam kepunahan (mencapai 681, 590, 338 spesies secara berurutan) (IUCN, 2010). 

Kekayaan hayati Indonesia secara nyata menghadapi ancaman yang sangat serius dan perlu 

mendapat perhatian dari berbagai pihak. Berbagai jenis flora dan fauna menghadapi 

kepunahan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti eksploitasi yang jauh 
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melebihi daya regenerasinya (seperti Ulin, Meranti dan Gaharu), konversi lahan alami 

secara masif untuk pemukiman dan industri, ekspansi lahan perkebunan, pertanian dan 

industri, pembalakan liar, serta pembabatan dan  pembakaran hutan (FAO, 1990; KMNLH, 

1996; Surjadi & Jhamtani, 1998; Holmes, 2000; FWI/CFW, 2001; Mogea et al., 2001; 

Noerdjito & Maryanto, 2001). Perubahan tata guna lahan secara umum nampak berperan 

sangat besar dalam kemerosotan biodiversitas Indonesia. Sumatra telah kehilangan sekitar 

10 juta ha hutan dataran rendah antara 1980 dan 2000 dengan laju deforestasi tahunan 

mencapai 0.91% (WRI, 2002). Laju deforestasi di pulau-pulau juga telah meningkat secara 

dramatis, terutama sejak tahun 1997 karena terjadinya krisis ekonomi dan politik.  

 

Penyusutan dan Kerusakan Hutan dan Ekosistem Alami Harus Ditangani 

Bioregion Kalimantan mengalami penyusutan hutan terbesar (12,8 juta ha) dalam kurun 

waktu 8 tahun (rata-rata 1,6 juta ha/tahun). Penyusutan ini terjadi pada seluruh fungsi 

hutan, tetapi paling tinggi pada hutan produksi. Bioregion Sumatra mengalami penyusutan 

terbesar kedua (11,8 juta ha) dalam kurun waktu 8 tahun (rata-rata 1,5 juta ha/tahun). 

Penyusutan ini terjadi pada seluruh fungsi hutan, kecuali hutan konservasi. Bioregion 

Sulawesi mengalami penyusutan sekitar 1 juta ha/tahun. Penyusutan luasan hutan produksi 

di Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi ini diikuti oleh perubahan/penurunan penutupan 

hutan secara signifikan (Sunderlin & Resosudarmo, 1997; WRI, 2002). Sebaliknya, pada 

bioregion yang lain luas kawasan hutan sedikit bertambah karena ada penambahan luas 

hutan lindung & hutan konservasi (Dirjen PHKA/PKA, 1998; Baplanhut, 2002). 

 

Perubahan Iklim Harus Ditangani Secara Integratif 

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu utama dunia selama 18 tahun terakhir, yaitu 

sejak dilaksanakannya KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 sampai munculnya Protokol 

Kyoto 1997 dan The United Nations Cimate Change Conference di Nusa Dua Bali 2007. 

Saat ini Indonesia berada pada peringkat ke 19 dari 55 negara teratas penyumbang  emisi 

CO2 dunia. Penanganan perubahan iklim secara fleksibel perlu diformulasikan dalam 

bentuk Clean Development Mechanism (CDM). Mekanisme ini dipandang cukup realistik 

dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh negara maju dan negara berkembang 

(IPCC, 2007). Indonesia telah meratifikasi konvensi perubahan iklim melalui UU RI 

Nomor 6 Tahun 1994 dan Protokol Kyoto melalui UU RI Nomor 17 Tahun 2004.  

Salah satu dampak nyata dari kegiatan manusia pada era revolusi industri adalah terjadinya 

perubahan iklim (climate change) sebagai akibat dari peningkatan secara dramatis emisi 

gas rumah kaca ke atmosfer, terutama karbondioksida (CO2). Gas CO2 berperan sebagai 

perangkap panas di atmosfer, sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan 

iklim. Peningkatan CO2 secara tajam terjadi terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil 

dan deforestasi secara masif dan terus menerus di daerah tropika. Fenomena ini seharusnya 

dapat menyadarkan masyarakat dunia untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim secara serius (IPCC, 2013).  

Penanganan perubahan iklim harus terintegrasi dengan upaya pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) dan komitmen global harus digalang untuk menurunkan 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat tertentu sehingga berbagai 

ekosistem dapat beradaptasi terhadap perubahan ini (Widyatmoko et al., 2013). Selain itu, 
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perlu dilakukan mitigasi dalam rangka mengurangi penyebab dan dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat perubahan iklim. Upaya mitigasi dapat berupa peningkatan kemampuan 

hutan dan vegetasi dalam menyerap gas rumah kaca, termasuk sistem agroforestry (Riswan 

& Hartanti, 1995). Tipe hutan (vegetasi) dan pola pemanfaatan lahan sangat menentukan 

kemampuan lahan atau ekosistem dalam menyerap gas rumah kaca. Vegetasi dan tanah 

secara bersama-sama mengandung karbon tiga kali lipat dibandingkan dengan karbon di 

atmosfer.  

Menurut the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 

(2010), Indonesia memiliki hampir 600 jenis tumbuhan terancam kepunahan (apabila 

kategori Near Threatened dimasukkan. Jumlah sebenarnya tumbuhan Indonesia yang 

terancam kepunahan sangat mungkin lebih besar dari angka ini, mengingat masih banyak 

pulau-pulau yang belum diinventarisasi biodiversitasnya. Saat ini baru sekitar 28,5% dari 

tumbuhan Indonesia terancam kepunahan yang telah dikonservasi di Kebun Raya 

Indonesia.  

Keterancaman dan kepunahan spesies lebih sulit ditentukan dibandingkan dengan data 

tentang kerusakan ekosistem, terutama dalam memastikan bahwa suatu spesies benar-benar 

sudah punah (misalnya tidak pernah dikoleksi/dijumpai lagi dalam kurun waktu sedikitnya 

50 tahun). Beberapa contoh binatang yang ditentukan sudah punah yaitu Panthera tigris 

balica  (Harimau Bali) sejak tahun 1937 dan Panthera tigris sondaica  (Harimau Jawa) 

dinyatakan punah pada sekitar tahun 1980. Untuk tumbuhan, sejumlah spesies yang dinilai 

sudah punah meliputi Dipterocarpus cinereus (WCMC 1997; IUCN 2006) namun 

ditemukan kembali pada tahun 2013, Nepenthes campanulata  (IUCN 2000), Calamus 

spectabilis (WCMC 1997), Mangifera casturi (EW; IUCN 2001), dan Mangifera 

rubropetala (EW; IUCN 2000). Saat ini, diperkirakan 1-2 spesies punah setiap hari di 

Indonesia (KMNLH, 1997; KPPN/Bappenas, 2016). 

Kesadaran mengenai pentingnya biodiversitas bagi kehidupan dan gentingnya tingkat 

keterancamannya sangat penting untuk menyusun program-program prioritas dan harus 

menjadi agenda nasional maupun internasional. Berbagai usaha harus dilakukan untuk 

menyelamatkan berbagai jenis sumberdaya hayati (LIPI, 2013). Banyak di antaranya telah 

sangat merosot populasinya, sebagian lainnya telah kehilangan sebagian besar habitatnya, 

dan sebagian lagi bahkan telah kehilangan sebagian besar populasi maupun habitatnya.  

 

PENTINGNYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA GENETIK SECARA 

MEMADAI 

Masalah pengelolaan biodiversitas Indonesia merupakan masalah yang sangat kompeks 

dan terkait dengan banyak aspek. Masalah pengelolaan dan penyusunan data kehati yang 

lengkap memang harus diwujudkan karena masa depan Indonesia sebenarnya terletak pada 

biodiversitasnya, karena minyak bumi dan sumberdaya mineral sudah sangat menipis. 

Tantangannya adalah kapan database yang dianggap representatif tersebut bisa disediakan? 

Harus ada target waktu kapan database yang lengkap dan bisa diakses tersebut tersedia. 

Menunggu sampai semua taksa yang ada di Indonesia terinventarisasi jelas tidak realistis. 

Pemanfaatan bisa dilakukan terhadap sumberdaya yang ada dan lebih siap dahulu. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai national focal point pengelolaan 

biodiversitas jelas tidak mampu menangani masalah yang sangat kompleks ini. Peran 
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national competence/scientific authority seperti LIPI dan perguruan tinggi sangat penting, 

demikian juga kontribusi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 

dan berbagai NGO. Sinergi dari berbagai institusi tersebut dalam memecahkan masalah 

pengelolaan dan inventarisasi SDG ini sangat diperlukan dan masing-masing pihak 

diwakili oleh otoritasnya untuk mau berbagi dan membangun komitmen kuat untuk 

“menyelesaikan” database kehati Indonesia secepatnya. 

Indonesia sebenarnya sudah punya database SDG, tetapi data-data tersebut masih terpencar 

di berbagai institusi dan belum terintegrasi.  Data yang dimiliki LIPI (Pusat Penelitan 

Biologi, Pusat Penelitian Oseanografi, dan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 

beserta ketiga Balainya) merupakan data yang sangat signifikan dan mungkin paling 

lengkap di Indonesia.  Banyak data kehati lainnya dikelola oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, perguruan tinggi, lembaga-lembaga litbang, serta pemerintah daerah 

(balitbangda). Secara nasional, data memang masih berupa working database karena 

memang belum menunjukkan definite number dari semua taksa yang dimiliki Indonesia 

dan database masih harus dilengkapi mengingat banyaknya biodiversitas yang harus 

dimasukkan, baik biota terrestrial, arboreal, dan marine. Saat ini makin dirasakan 

pentingnya clearing house mechanisme untuk pengelolaan data dan informasi kehati 

Indonesa secara integratif dan accessible. 

Pemahaman berbagai pihak tentang makna biodiversitas juga belum sama. Biodiversitas 

tidak hanya menyangkut flora dan fauna, tetapi juga mikroba. Secara vertikal, biodiversitas 

meliputi level ekosistem, spesies, dan genetik (infraspecific). Bila harus menunggu 

lengkapnya data inventarisasi biodiversitas Indonesia jelas akan memerlukan waktu yang 

sangat lama. Jumlah taksonom di Indonesia juga masih sangat sedikit, apalagi yang 

memfokuskan risetnya pada mikroba dan biota laut.  Masih sangat banyak taksa yang 

belum tersentuh kegiatan identifikasi dan inventarisasi. Berbicara tentang biodiversitas 

berarti harus berbicara juga tentang ketersediaan sumberdaya manusia yang mempelajari 

dan meneliti tentang kehati tersebut. Kita tidak akan pernah tahu secara tepat berapa 

sebenarnya jumlah spesies lumut Indonesia jika kita tidak memiliki ahli taksonomi lumut. 

Kita menghadapi masalah besar dalam inventarisasi biota Indonesia, tetapi justru kegiatan-

kegiatan inventarisasi nampak tidak menjadi prioritas dan bahkan cenderung dieliminasi 

dari berbagai kegiatan/program nasional terkait, sementara laju kepunahan biota makin 

meningkat, dan ini merupakan ironi. Seharusnya program inventarisasi justru diperkuat dan 

dipercepat dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini untuk mempercepat proses 

inventarisasi biota, sehingga tidak hanya bergantung pada ground check/ground-based 

inventory yang memerlukan waktu lama dan terasa lamban meskipub mempunyai akurasi 

tinggi. Misalnya, penggunaan GIS dan identifikasi dan pemetaan vegetasi (flora) dari udara 

yang mampu mengidentifikasi flora sampai pada level marga/spesies dengan sangat cepat, 

dengan “hanya” menggunakan variabel-variabel seperti bentuk dan ukuran kanopi, bentuk 

daun, warna daun, dan tinggi pohon.  Berbagai metode rapid assessments juga sangat 

membantu untuk menyediakan data-data dasar yang diperlukan.  Pencetakan taksonom-

taksonom handal sangat diperlukan, terutama untuk biota laut dan mikroba, agar proses 

pengenalan dan pemanfaatan biota bisa dipercepat prosesnya. Pembagian tugas untuk 

menangani berbagai ekosistem/ecoregion yang ada di Indonesia perlu dilakukan agar tidak 
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tumpang tindih antar institusi. Sebaliknya untuk ekosistem-ekosistem yang besar/kompleks 

bisa dilakukan secara multi-institusi.   

Penyelenggara inventarisasi sumberdaya hutan sebenarnya sudah dibentuk secara struktural 

dari tingkat nasional sampai lokal, misalnya penyelenggara inventarisasi tingkat nasional 

adalah Menteri (LH dan Kehutanan), penyelenggara inventarisasi tingkat provinsi yaitu 

Gubernur, inventarisasi tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota/dinas kehutanan, 

inventarisasi tingkat DAS yaitu DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten/kota, dan DAS 

dalam wilayah kabupaten/kota, serta inventarisasi tingkat unit pengelolaan yaitu unit 

pengelola terkait. Efektivitas dari sistem ini masih harus dievaluasi, dan masih sangat 

bersifat sektoral, sementara taksonomnya sangat terbatas. Kerjasama dengan LIPI dan 

perguruan tinggi akan memperkuat kapasitas inventarisasi. 

 

PENTINGNYA PENGUASAAN IPTEK DALAM PEMANFAATAN 

BIODIVERSITAS 

Dari sekitar 369.000 spesies tumbuhan di dunia (Willis, 2017), sekitar 10.000 sebenarnya 

dapat dimakan. Dari 10.000 spesies yang dapat dimakan ini, baru 10 spesies yang 

menyediakan kalori dan protein tinggi kepada 60% penduduk dunia. Tumbuhan bernilai 

ekonomi tinggi yang menyediakan vitamin & mineral tinggi baru sekitar 50 spesies. 

Terdapat >400 spesies buah di dunia yang dapat dimakan, namun sebagian besar masih 

liar. Di Indonesia terdapat lebih dari 104 jenis tumbuhan buah berpotensi tinggi & belum 

dimanfaatkan secara optimal. Dengan kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi ini 

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif karena mempunyai banyak pilihan 

sumberdaya untuk dimanfaatkan.  Namun keunggulan komparatif ini tidak akan dapat 

menyejahterakan masyarakat jika tidak disertai dengan keunggulan kompetitif.  

Untuk dapat mengelola sumberdaya hayati bagi kesejahteraan masyarakat dan mencapai 

pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, maka diperlukan kapasitas dan kreativitas 

para ahli dan pemerhati dalam mengembangkan dan menerapkan iptek biologi.  Para 

biologiwan, para praktisi biologi, pemerhati, serta para pihak terkait dalam pengembangan 

bidang biologi merupakan bagian masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab terhadap 

pengembangan dan pemanfaatan IPTEK bidang biologi dalam arti luas. 

Abad 21 sering disebut sebagai ABAD BIOLOGI dan tahun 2010-2020 sebagai dekade 

biodiversitas. Industri yang akan maju pesat adalah industri farmasi, kesehatan, pangan, 

pertanian dan kosmetika. Industri-industri tersebut mengandalkan biodiversitas sebagai 

bahan baku, dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang menyertainya (KLH, 

1997; KPPN/Bappenas, 2016). Untuk itu, kunci perkembangan bangsa dan negara 

Indonesia di masa yang akan datang terletak pada upaya memajukan Iptek dan 

menjadikannya sebagai tulang punggung dalam pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah segala upaya untuk meningkatkan 

kualitas hidup umat manusia tanpa melakukan eksploitasi sumberdaya alam di luar batas 

kemampuan alam. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan 

cara pandang, pola pikir dan perilaku dari semua komponen masyarakat.  
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Pemanfaatan Secara Berkelanjutan (Maximum Sustainable Yield) 

Upaya pemanfaatan biodiversitas Indonesia secara berkelanjutan dirasakan semakin 

penting dan mendesak karena kekayaan ini menghadapi ancaman kepunahan yang makin 

serius dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemanfaatan flora secara 

berkelanjutan dipercaya sebagai solusi bijak dan memiliki justifikasi kuat dalam 

pengelolaan sumberdaya hayati. Untuk itu, pemanfaatan biodiversitas harus 

memperhatikan prinsip “maximum sustainable yield” (hasil maksimum yang bisa dipanen 

tanpa menyebabkan kemerosotan populasi) yang mana tingkat pemanenan tidak boleh 

melebihi daya regenerasi sumberdaya hayati tersebut. Bila pemanenan melebihi 

kemampuan reproduksi, maka akan terjadi kemerosotan populasi dan pemanfaatan menjadi 

tidak berkelanjutan, dan akhirnya populasi menjadi punah. Prinsip ini bisa diterapkan di 

berbagai bidang, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup. 

Beberapa contoh operasional dalam bidang pertanian misalnya frekuensi tanam dan jumlah 

tanaman tidak boleh melebihi kemampuan lahan sawah dalam menyediakan hara dalam 

periode tertentu dan harus memperhatikan daya dukung dan tingkat kesuburan tanah. 

Pemanfaatan pupuk buatan telah terbukti memarginalkan lahan. Contoh dalam bidang 

kehutanan misalnya pemanenan pohon (kayu) tidak boleh melebihi daya regenerasi pohon 

dan perlu ditetapkan kuota jumlah pohon yang bisa dipanen dalam periode tertentu, dengan 

memperhatikan klas umur dan siklus hidupnya. Dalam bidang perikanan, misalnya 

penangkapan ikan harus tidak melebihi daya regenerasi ikan dan pemanenan dilakukan 

pada musim yang tepat (berdasarkan siklus hidup ikan). 

Untuk dapat memanfaatkan biota secara berkelanjutan diperlukan hasil-hasil penelitian dan 

teknologi. Aplikasi hasil penelitian dan teknologi memungkinkan kapasitas lahan dan daya 

reproduksi biota dapat ditingkatkan. Sejumlah produk LIPI telah dirancang untuk dapat 

menjawab masalah-masalah seperti ini. Sebagai contoh, pupuk Beyonic (melalui aplikasi 

mikroba) dapat meningkatkan kesuburan lahan dan lahan tidak menjadi tergantung pada 

pupuk buatan. Contoh lainnya, budidaya ikan arwana telah dirancang untuk menjadi model 

untuk mengatasi eksploitasi populasi alami ikan ini. Padi tahan kekeringan dan hama 

dikembangkan untuk meningkatkan upaya ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, 

diperlukan penelitian-penelitian yang lebih banyak mengenai status populasi dan daya 

regenerasi biota Indonesia (khususnya yang bernilai ekonomi) untuk dapat 

memanfaatkannya secara lestari dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan penyediaan 

sumber energi baru dan terbarukan. 

 

Pendekatan Ekologi-Ekonomi  (Total Economic Value) 

Pendekatan ekologi-ekonomi (ecological-economics approach) menjadi sangat penting 

dalam pengelolaan biodiversitas dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian 

(precautionary principle), complementarity dalam pemanfaatan sumberdaya dan tidak 

hanya mengandalkan substitusi, tetapi secara ekonomi tetap feasible. Dengan demikian 

praktik-praktik ekonomi dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekologi, 

sehingga kelestarian biota dan lingkungan tetap terjaga untuk kepentingan bersama umat 

manusia, untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga konservasi dapat 

menjamin kehidupan dan masa depan yang lebih baik.  
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Untuk mengkuantifikasi nilai suatu sumberdaya atau komponen lingkungan para ilmuwan 

telah mengembangkan konsep nilai ekonomi total (Total Economic Value) yang 

formulanya adalah: TEV = USE VALUE + NON USE VALUE + OPTION VALUE, di 

mana: USE VALUE = Direct Use Value + Non Direct Use Value, sedangkan Direct Use 

Value = Consumptive Use Value + Productive Use Value.  Consumptive Use Value adalah 

produk lingkungan yang dikonsumsi/digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme 

pasar, contohnya pengambilan kayu bakar dan tumbuhan yang dimanfaatkan secara 

tradisional/lokal. Productive Use Value adalah produk yang digunakan melalui mekanisme 

pasar, contohnya produk-produk komersial seperti kayu (timber), tumbuhan dan hewan 

liar, dan bahan-bahan kimia yang berasal dari tumbuhan. Non Direct Use Value meliputi 

manfaat-manfaat dari proses fotosintesis (sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon), 

pemelihara siklus air, pengatur iklim, penyerap polutan, penahan tanah longsor, 

kemampuan asimilatif, serta sebagai bahan penelitian. NON USE VALUE (Existence 

Value/Nilai Keberadaan) meliputi nilai kepuasan karena keberadaan suatu sumberdaya, 

terlepas sumberdaya tersebut ada manfaatnya atau tidak saat ini atau merupakan nilai yang 

melekat pada suatu sumberdaya atau makhluk hidup. Non Use Value umumnya merupakan 

nilai-nilai intangible (nir wujud) atau nilai-nilai yang belum bisa dirupiahkan, termasuk 

nilai-nilai untuk mempromosikan konservasi. OPTION VALUE (Nilai Pilihan) merupakan 

nilai yang belum pasti atau belum diketahui manfaatnya secara nyata pada saat ini, tetapi 

mempunyai nilai untuk kepentingan masa depan. Banyak sumberdaya (tumbuhan dan 

hewan) yang belum diketahui kegunaannya, tetapi kita yakin ada manfaat yang terkandung 

di dalamnya, misalnya potensi mengandung bahan penyembuh HIV/AIDS, malaria, dan flu 

burung. Semakin beragam sumberdaya genetik kita lestarikan, akan semakin banyak 

pilihan/alternatif bagi kita untuk sintas di masa depan. Umat manusia akan menghadapi 

banyak penyakit baru di masa depan dan untuk itu perlu sumberdaya yang bervariasi agar 

dapat ditemukan bahan obatnya. 

 

PERAN KONVENSI BIODIVERSITAS (CBD) 

Convention on Biological Diversity (CBD) dirancang untuk mencapai 3 tujuan utama, 

yaitu: 1) mengkonservasi biodiversitas dunia, 2) memanfaatkan biodiversitas secara 

berkelanjutan, dan 3) memberikan manfaat/ keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan 

biodiversitas tersebut secara adil. Melalui CBD masyarakat dunia menjadi lebih paham 

terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari rusaknya biodiversitas terhadap kualitas 

kehidupan dan kelangsungan hidup umat manusia dan kehidupan di muka bumi. 

CBD telah melahirkan sejumlah dokumen penting dalam rangka menyelamatkan 

biodiversitas (CBD, 2003).  Dalam Pasal 15 diamanatkan bahwa semua negara memiliki 

kedaulatan atas sumber daya genetik yang terdapat di negara masing-masing dan 

mempunyai kewenangan untuk menentukan akses pada sumber daya tersebut sesuai 

peraturan nasional, sehingga kekuasaan untuk menentukan akses terhadap SDG berada di 

tangan pemerintah dan bergantung pada UU negara yang berlaku. Setiap negara wajib 

memfasilitasi akses pada sumber daya genetik untuk pemanfaatan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan oleh negara lain. Setiap negara yang memperoleh akses dari 

negara lain harus memberikan partisipasi penuh kepada pihak pemberi akses dalam hal 
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penelitian  ilmiah, membagi keuntungan secara adil, serta memberikan akses pada 

pengembangan teknologi pemanfaatannya. 

Model aplikatif yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pasal 15 CBD tersebut berupa 

Perjanjian Pengalihan Material (PPM) atau Material Transfer Agreement (MTA).  MTA 

adalah perjanjian sederhana yang singkat dan tidak teknis, tetapi memungkinkan kedua 

belah pihak menegosiasikan semua aspek penelitian dan pengembangan SDG. MTA 

menetapkan hak dan kewajiban dari semua pihak, termasuk pihak ketiga yang terlibat 

dalam transfer sumber daya genetik. 

Selain telah mengadopsi konvensi ini, Indonesia juga telah memiliki beberapa dokumen 

penting termasuk Agenda 21 dan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 

(IBSAP) yang memuat rencana dan strategi konservasi hingga 2020. Dalam dokumen ini 

disebutkan rencana memperlambat, mengurangi, dan menghentikan laju degradasi dan 

kepunahan biodiversitas nasional, regional maupun lokal dalam kurun waktu 2015–2020, 

diiringi upaya rehabilitasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Implementasi upaya ini 

memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun organisasi 

non pemerintah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LIPI, 

Perguruan Tinggi, Pemda, organisasi non pemerintah, serta masyarakat luas. 

 

Protokol Nagoya (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2013) 

Tujuan dari Protokol Nagoya adalah menciptakan pembagian secara adil dan merata 

keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG, termasuk akses yang tepat atas sumber 

daya genetik dan transfer teknologi terkait yang sesuai, dengan memperhatikan semua hak 

atas sumber daya dan teknologi tersebut dan dengan pendanaan yang sesuai, sehingga 

memberikan kontribusi pada konservasi biodiversitas dan pemanfaatan secara 

berkelanjutan komponen-komponennya. 

COP 10 tahun 2010 di Nagoya yang diikuti oleh perwakilan dari 192 negara 

mendiskusikan strategi dan mekanisme baru dalam upaya menangani kepunahan 

biodiversitas. COP 10 telah mengidentifikasi bahwa target-target yang ditetapkan pada 

tahun 2002 untuk mengurangi kepunahan biodiversitas tidak bisa tercapai, walaupun juga 

disadari bahwa terdapat beberapa kemajuan. Untuk itu, semua negara perlu mengkaji lagi 

mengapa target-target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Kajian tentang kesulitan-

kesulitan dalam mengukur pencapaian target-target yang telah ditetapkan juga harus 

dilakukan.  

Dengan meratifikasi Protokol Nagoya, masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada 

sumberdaya genetik akan diuntungkan, demikian juga pemerintah/negara sebagai 

pengelola biodiversitas.  Dengan meratifikasi Protokol Nagoya kita akan dapat melindungi 

biodiversitas dengan lebih baik terutama dari berbagai pencurian/pembajakan sumberdaya 

genetik (biopiracy). Klausul-klausul dalam CBD banyak yang tidak bisa 

diimplementasikan selama ini karena protokolnya belum ada. Protokol Nagoya 

merumuskan mekanisme pemanfaatan biodiversitas (tumbuhan, hewan, dan mikroba) 

untuk produk industri, kosmetika, makanan, obat-obatan, dan keperluan lain. Premis 

dasarnya adalah terbuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdaya 

hayati, tetapi perlu diatur bagaimana manfaat dan keuntungan bisa dinikmati oleh 

negara/masyarakat asal sumberdaya tersebut. Karena isu kepemilikan atas pengetahuan 
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tradisional dan sumberdaya genetik sangat erat kaitannya dengan masalah HAKI, maka isu 

ini perlu dibahas dalam forum World Intelectual Property Organisation (WIPO). Saat ini 

Indonesia belum punya peraturan/undang-undang tentang Pengetahuan Tradisional sebagai 

komponen penting UU tentang Hak Cipta yang sudah ada. 

 

PERAN KONSERVASI EX SITU 

Mengingat tingkat dan luasnya kerusakan yang terjadi di berbagai kawasan konservasi in 

situ di Indonesia, diperlukan strategi konservasi yang komplementer dan efektif. Untuk itu 

keberadaan institusi konservasi ex situ dalam bentuk kebun raya akan semakin penting ke 

depan dan merupakan benteng terakhir konservasi tumbuhan Indonesia terancam 

kepunahan, endemik atau berpotensi ekonomi, yang di habitat alaminya sudah sangat 

terancam atau bahkan telah punah. Upaya konservasi dalam bentuk kebun raya telah 

menjadi salah satu best practices dalam pengelolaan biodiversitas tumbuhan. Kebun raya 

juga telah terbukti secara historis menjadi pusat pemanfaatan biodiversitas tumbuhan 

secara berkelanjutan.  

Kita benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan berbagai jenis sumberdaya 

kita. Untuk itu keberadaan kebun raya sangat diperlukan, karena  bersifat permanen. Sekali 

suatu kawasan ditetapkan sebagai kebun raya maka kawasan tersebut tidak bisa diubah lagi 

menjadi peruntukan lainnya dan ini menjamin kepastian pengelolaan untuk jangka panjang 

(Perpres No. 93/2011). Selain koleksi tumbuhan hidupnya, dalam Artikel 9 CBD, kebun 

raya diamanatkan untuk membangun dan mengelola koleksi plasma nutfah dalam bentuk 

bank biji, bank data, fasilitas kultur jaringan, dan program pemulihan spesies. Semua ini 

sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan koleksi yang modern dan berkelanjutan. 

 

Pendekatan Ekoregion 

Untuk menyelamatkan sebagian besar biodiversitas Indonesia diperlukan usaha bersama 

secara serius dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun 

masyarakat. Salah satu pendekatan ilmiah yang telah diterapkan untuk mengkonservasi 

biodiversitas Indonesia adalah melalui pembangunan kebun raya di setiap tipe ecoregion. 

Melalui pendekatan ecoregion ini wilayah geografis dibedakan berdasarkan ciri-ciri atau 

karakteristik iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan 

alam. Hal ini sejalan dengan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pesan-pesan konservasi dan kepedulian terhadap lingkungan bisa dirancang dengan 

menggunakan koleksi kebun raya agar menstimulasi rasa ingin tahu generasi muda untuk 

menciptakan penemuan-penemuan di kemudian hari. Dari segi ekowisata, kebun raya 

merupakan tempat rekreasi yang bernilai ilmiah, sehat, dan indah. Tempat demikian akan 

sangat menyenangkan bagi pengunjung untuk menikmati suasana asri dan sekaligus belajar 

tentang dunia tumbuhan (IBG, 1999, 2001) dan memahami arti penting tumbuhan bagi 

kehidupan. Dari segi penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, pembangunan kebun raya 

telah terbukti mampu berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan daerah dan menjadi 

salah satu kontributor utama PAD. 

Eksplorasi yang dilakukan oleh Kebun Raya Indonesia-LIPI (meliputi Kebun Raya Bogor, 

Cibodas, Purwodadi, dan Bali) telah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik ekologi-
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geografi dari masing-masing kebun raya. Flora dari dataran rendah basah dikonservasi di 

Kebun Raya Bogor, dari dataran tinggi basah di Kebun Raya Cibodas, dari dataran rendah 

kering di Kebun Raya Purwodadi, sedangkan dari dataran tinggi lembap dikonservasi di 

Kebun Raya Bali. 

Eksplorasi ke pulau-pulau kecil perlu ditingkatkan karena endemisitasnya yang tinggi. LIPI 

dan juga TNI telah memelopori kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengeksplorasi 

pulau-pulau kecil Indonesia. Kegiatan ini akan dapat meningkatkan jumlah koleksi 

tumbuhan Indonesia terancam kepunahan secara signifikan. The Global Strategy For Plant 

Conservation (GSPC) menetapkan 16 sasaran untuk bisa dicapai pada tahun 2010-2020. 

Dalam kaitannya dengan tugas Kebun Raya, dalam Sasaran 8 GSPC diamanatkan bahwa: 

75 % jenis-jenis tumbuhan terancam kepunahan dikoleksi secara ex situ dan 20% di 

antaranya dimasukkan ke dalam program-program pemulihan dan restorasi. 

Kebun raya di dunia secara kumulatif mampu memberikan kontribusi sangat signifikan 

bagi usaha konservasi tumbuhan. Kebun raya di seluruh dunia mengelola sekitar 33 % 

jumlah spesies tumbuhan berbunga dunia, 45 % dari jumlah spesies palem terancam punah 

dunia, 30 % anggrek terancam punah dunia (Dressler, 1990), serta 85 % dari jumlah 

spesies kaktus terancam punah dunia (Wyse-Jackson & Sutherland, 2000). 
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