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Sistem sosial dan ekonomi dunia berubah cepat. Perubahan ini diikuti oleh meningkatnya 
permintaan global atas sumber daya alam, meliputi tanah, air, mineral, sumber energi, 
makanan, dan kayu. Tantangan terbesar saat ini adalah menemukan perangkat yang tidak 
hanya mampu menjawab kompleksitas kelindan tren ini, tetapi juga dalam mengimple-
mentasikan strategi membangun keseimbangan antara kebutuhan lingkungan dengan tun-
tutan sosioekonomi. Edisi Negara Kera dimaksudkan untuk berkontribusi pada upaya pen-
carian ini dengan menyajikan penelitian dan analisis, studi kasus aktual dan praktik terbaik 
yang muncul dari beragam pemangku kepentingan kunci dalam memeriksa teliti interaksi 
antara konservasi kera dan pertanian industri. Dalam menganalisis penyebab di balik 
ekspansi pertanian dan investasi lahan, edisi ini menyoroti tantangan tata kelola dan 
kerangka hukum yang turut membentuk pemanfaatan lahan. 

Ditujukan untuk para pengambil kebijakan, pakar, dan eksekutif dalam industri ini, 
akademisi, peneliti serta LSM, edisi ini dirancang untuk menjadi landasan informasi 
dalam perdebatan, praktik, dan kebijakan dalam arah yang akan membantu menselaraskan 
tujuan pertanian industri dengan konservasi dan kesejahteraan kera, serta pembangunan 
sosial dan ekonomi.
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Editor
Helga Rainer                  Arcus Foundation
Alison White
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Primata merupakan salah satu spesies tropis yang paling terancam punah. Seluruh spesies 
kera besar – gorila, simpanse, bonobo, dan orangutan – semuanya masuk dalam klasifikasi 
Genting atau Kritis. Terlebih lagi, hampir semua spesies owa terancam punah. Meski telah 
diakui bahwa terdapat kaitan antara konservasi kera dan pembangunan ekonomi, etika, 
dan proses lingkungan lebih luas, masih banyak yang perlu dilakukan untuk 
mengintegrasikan konservasi keragaman hayati ke dalam masyarakat ekonomi, sosial, dan 
lingkungan, jika keterkaitan itu ingin sepenuhnya direalisasikan dan dikelola.

Ditujukan untuk spektrum luas para pengambil kebijakan, pakar, dan eksekutif dalam 
industri ini, akademisi, peneliti, dan LSM, serial Negara Kera menelaah ancaman terhadap 
hewan ini dan habitatnya dalam konteks luas pembangunan ekonomi dan masyarakat. 
Tiap publikasi menampilkan tema berbeda, menyajikan telaah bagaimana faktor-faktor 
tersebut berkelindan dan mempengaruhi kondisi aktual dan masa depan kera. Berbasis 
statistik yang solid, indikator kesejahteraan, laporan resmi dan berbagai laporan lain disa-
jikan analisis obyektif dan kuat terhadap berbagai isu yang relevan.

Judul Lain dalam Serial Publikasi ini
Arcus Foundation. 2014. Negara Kera: Industri Ekstraktif dan Konservasi Kera. Cambridge, UK: Arcus Foundation. 
Tersedia di: www.stateoftheapes.com

Edisi Bahasa Asing
Arcus Foundation. 2015. State of the Apes: Industrial Agriculture and Ape Conservation. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Arcus Foundation. 2015. La planète des grands singes: L’agriculture industrielle et la conservation des grands singes. 
Tersedia di: www.stateoftheapes.com

Arcus Foundation. 2014. State of the Apes: Extractive Industries and Ape Conservation. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Arcus Foundation. 2014. La Planète des Grands Singes: Les Industries Extractives et la Conservation des Grands Singes. 
Cambridge, UK: Arcus Foundation. Tersedia di: www.stateoftheapes.com

http:// www.stateoftheapes.com
http://www.stateoftheapes.com
http://www.stateoftheapes.com


Negara Kera 2015 
Pertanian Industri dan Konservasi Kera



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

iv

Arcus Foundation 
44 West 28th Street, 17th Floor 
New York, New York 10001 

www.arcusfoundation.org 
www.un-grasp.org

Informasi mengenai judul ini:  
www.stateoftheapes.com 

© Arcus Foundation 2015

Publikasi ini telah memiliki hak cipta. Dilarang 
mereproduksi sebagian atau seluruhnya tanpa izin 
tertulis Arcus Foundation. 

Dipublikasikan pertama pada 2015 

Arcus Foundation tidak bertanggung jawab terha-
dap konsistensi dan akurasi URL eksternal atau 
laman internet pihak ketiga yang dirujuk dalam 
publikasi ini, dan tidak menjamin laman tersebut 
tidak akan berubah, akurat atau sesuai. 

Foto sampul

Latar belakang: © Ardiles Rante/Greenpeace 

Bonobo: © Takeshi Furuichi 

Owa: © IPPL

Gorila: © Annette Lanjouw 

Orangutan: © Jurek Wajdowicz, EWS 

Simpanse: © Nilanjan Bhattacharya/Dreamstime.com

Kredit

Editor
Helga Rainer, Alison White dan  
Annette Lanjouw

Koordinator Produksi
Alison White

Desain
Richard Jones, StudioExile

Kartografi
Jillian Luff, MAPgrafix

Pemeriksa naskah (Bahasa Inggris)
Tania Inowlocki

Penerjemah
Islaminur Pempasa

Desain edisi Indonesia 
Rumanti Wasturini

Korektor 
Anton Nurcahyo

Pemeriksa fakta
Rebecca Hibbin dan Melanie Hartley

Perujuk
Eva Fairnell

http://www.arcusfoundation.org
http://www.un-grasp.org
http://www.stateoftheapes.com


Kata Sambutan

v

Kata Sambutan

Tahun lalu, saya mengunjungi 
Kalimantan, yang menjadi bagian 
wilayah Indonesia. Salah satu yang 

menarik, adalah kunjungan ke penampun-
gan orangutan di pulau yang ditutupi hutan 
hujan tersebut. Saya lihat orangutan mem-
bangun sarang baru setiap hari, meman-
faatkan dedaunan dan cabang pohon. Kera 
besar tersebut bergerak dari pohon ke 
pohon, dan jarang sekali turun ke tanah. 
Saat hujan, mereka membuat “payung” dari 
daun lebar. Orangutan memiliki kesamaan 
genetik lebih dari 96% dengan manusia. 
Bahkan nama orangutan berarti “orang 
yang berada di hutan.” Namun, banyak 
orangutan telah kehilangan habitatnya aki-
bat deforestasi. Mereka terusir dari habi-
tatnya dan bergantung pada penampungan 
untuk bertahan hidup. 

Sudah secara luas diakui, manusia 
mengubah alam pada laju yang tak terduga 
sebelumnya. Salah satu tantangan yang 
kita hadapi saat ini adalah memahami 
bagaimana sistem sosial dan ekonomi 
manusia mendorong perubahan tersebut, 
serta mengimplementasikan strategi untuk 
menselaraskan pembangunan dengan per-
lindungan dan konservasi sumber daya 
penting tempat pembangunan bergan-
tung. Generasi masa depan akan menilai 
upaya kita mengubah perilaku yang mam-
pu menjamin bahwa kita bisa hidup dalam 
batas-batas yang diberikan iklim, air dan 
tanah. Mereka juga akan mengevaluasi 
upaya kita untuk mewujudkan keadilan 
sosial dan penghormatan pada martabat 
dan kehidupan, seraya melindungi kecan-
tikan dan keragaman alam.

Seri Negara Kera ini bertujuan mengi-
dentifikasi dan meningkatkan kesadaran 
potensi solusi bagi konservasi keragaman 
hayati—dan lingkungan pada umumnya—
dalam parameter pembangunan yang ten-
gah berlangsung. Hutan tropis Asia dan 

Afrika merupakan rumah alami kera besar 
dan owa. Dengan fokus pada kera sebagai 
spesies unggulan dalam upaya konservasi 
hutan yang tak ternilai harganya ini, 
Negara Kera berupaya menstimulasi dialog 
dan kerjasama, seraya menginformasi 
kebijakan dan praktik.

Fakta bahwa kehilangan hutan tropis 
merupakan kontributor signifikan ter-
jadinya perubahan iklim, upaya kon-
servasi sumber daya tersebut menjadi 
penting. Tidak hanya untuk melindungi 
populasi kera besar dan owa, tetapi juga 
populasi manusia di dunia. Bahkan jika 
tanaman perkebunan menggantikan 
hutan alam yang telah digunduli, dampak 
perubahan iklim tidak akan tertandingi. 
Dan, kehilangan keragaman spesies tidak 
bisa dikembalikan.

Edisi ini menyoroti efek merugikan 
dari pertanian berskala industri pada 
populasi kera dan spesies liar lain, hutan 
dan masyarakat di Asia Selatan dan Asia 
Tenggara saat ini. Juga memngingatkan 
bahwa pergeseran dari pertanian skala 
kecil menjadi pertanian industri di Afrika 
tampaknya akan mengikuti jalan serupa.

Edisi ini juga menyajikan studi kasus 
detail yang menunjukkan bagaimana 
pemerintah, sektor swasta, komunitas 
local, dan masyarakat sipil dapat bekerja 
sama untuk membangun keselarasan 
beberapa isu yang saling bertentangan. Di 
Liberia, misalnya, perjanjian terbaru den-
gan Pemerintah Norwegia dalam rangka 
pemberian bantuan pembangunan berba-
sis-hasil membersitkan harapan untuk 
menjamin bahwa pengambilan keputusan 
mengenai ekspansi pertanian akan mem-
pertimbangkan keragaman hayati dan per-
encanaan pemanfaatan lahan yang baik. 
Upaya ini diharapkan melindungi habitat 
kera, masyarakat lokal dan populasi satwa 
liar. Di Indonesia, belum lama ini perusa-
haan-perusahaan minyak kelapa sawit 
besar berkomitmen untuk mengembang-
kan rantai nilai bebas-deforestasi.
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Kelangsungan hidup kita bergantung 
pada penemuan solusi yang mampu mem-
bantu merawat keragaman hayati, seraya 
mengawal pembangunan, dan kesejahter-
aan manusia secara simultan. Negara Kera 
menunjukkan bahwa konservasi spesies 
unggulan—dalam hal ini, saudara dekat 
kita—dapat dicapai selaras dengan pem-
bangunan ekonomi dan sosial, melalui 
perencanan terintegrasi serta kebijakan 
dan praktik yang peka. 

Tine Sundtoft
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup 

Norwegia
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Arcus Foundation 

Arcus Foundation adalah yayasan pemberi 
hibah yang bertujuan memajukan keadilan 
sosial dan konservasi. Yayasan bekerja 
dalam lingkup global dan berkantor di 
New York, AS dan Cambridge, Kerajaan 
Inggris (UK). Untuk informasi lebih dan 
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  twitter.com/ArcusGreatApes; dan 
  facebook.com/ArcusGreatApes.

Program Kera Besar
Keberlangsungan hidup manusia dan kera 
besar bergantung pada bagaimana kita 
menghormati dan menjaga hewan lain dan 
berbagi sumber daya alam. Arcus 
Foundation berupaya meningkatkan 
penghargaan dan pengakuan terhadap hak 
dan nilai kera besar dan owa, serta untuk 
memperkokoh perlindungan menghadapi 
ancaman terhadap habitat mereka. Program 
Kera Besar Arcus menyokong upaya 
konservasi dan advokasi kebijakan untuk 
meningkatkan keberlangsungan hidup kera 
besar dan owa di alam maupun di suaka 
yang memberikan perawatan berkualitas 
tinggi, keamanan, dan kemerdekaan dari 
penelitian dan eksploitasi invasif.

Alamat kontak Arcus
Kantor New York:
44 West 28th Street, 17th Floor
New York, New York 10001
Telepon +1.212.488.3000 
Faksimili +1.212.488.3010 

Kantor Cambridge (Program Kera Besar):
Wellington House, East Road
Cambridge CB1 1BH
United Kingdom
Telepon +44.1223.451050 / phone
Faksimili +44.1223.451100 / fax

Catatan untuk Pembaca 

Akronim dan singkatan
Daftar akronim dan singkatan dapat dite-
mukan di bagian belakang buku, mulai dari 
halaman 270.

Lampiran
Seluruh lampiran dapat ditemukan di 
bagian belakang buku, mulai dari halaman 
266, kecuali Lampiran Kelimpahan, terse-
dia dalam laman Negara Kera: 

  www.stateoftheapes.com.

Glosarium
Terdapat glosarium terminologi ilmiah dan 
kata kunci di bagian belakang buku, mulai 
dari halaman 275.

Rujukan Lintas-bab
Rujukan lintas-bab terdapat di seluruh 
buku, berupa rujukan langsung di dalam 
teks maupun dalam kurung.

Peta Daerah Jelajah Kera
Peta daerah jelajah kera dalam buku ini 
menunjukkan lingkup peristiwa (extent of 
occurrence/EOO) tiap spesies. Sebuah EOO 
mencakup seluruh populasi yang diketahui 
dari satu spesies yang berada dalam sekecil 
mungkin potensi batas imajiner. Perlu 
dicatat bahwa beberapa wilayah dalam batas 
ini tidak cocok atau tidak dihuni.

Foto
Kami memasukkan foto yang relevan den-
gan tiap tema dan menjadi penggambaran 
isi tiap bab. Jika Anda memiliki foto dan 
ingin berbagi dengan Arcus Foundation, 
untuk digunakan dalam serial ini, atau 
berbagai fungsi lain, silahkan hubungi 
Koordinator Produksi (awhite@arcus-
foundation.org) atau kantor Cambridge. 

http://arcusfoundation.org
twitter.com/ArcusGreatApes
http://facebook.com/ArcusGreatApes
http://www.stateoftheapes.com
mailto:white@arcusfoundation.org
mailto:white@arcusfoundation.org
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rinci, serta seluruh ilmuwan kera besar 
dan owa yang telah menyumbangkan data 
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telah mengizinkan kami memanfaatkan 
artikel, buku dan laporan terpublikasi. 
Banyak pihak lain berkontribusi melalui 
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Kera: Sebuah Tinjauan Umum

INDEKS KERA*

Bonobo (Pan paniscus)
Lokasi dan Populasi

Bonobo hanya terdapat di Republik Demokratik Kongo (RDK), dipisahkan 
secara biogeografis dari simpanse dan gorila oleh Sungai Kongo. Total popu-
lasinya tidak diketahui karena baru 30% wilayah sebaran historisnya yang 
disurvei. Namun, diperkirakan antara 29.500 individu (Myers Thompson, 1997) 
hingga 50.000 individu (Dupain dan Van Elsacker, 2001) dan makin menyusut. 
Bonobo terdaftar dalam Lampiran I Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) serta masuk dalam 
kelas spesies genting (endangered/EN) Daftar Merah International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) (Fruth et al., 2008). Untuk informasi lebih jauh, lihat Boks 2: kategori dan kriteria Daftar Merah 
IUCN serta Lampiran CITES. Aktivitas penyebab turunnya populasi bonobo, antara lain karena perburuan untuk perdagangan 
daging hewan liar, konflik sipil, dan kerusakan habitat (Fruth et al., 2008).

Fisiologi

Bonobo jantan dewasa mencapai tinggi 73–83 cm dan berat 37–61 kg. Sementara, bonobo betina sedikit lebih kecil dengan 
berat 27–38 kg. Bonobo, memiliki perbedaan yang moderat dalam karakter seksual sekunder antara betina dan jantan (sek-
sual dimorfis) serta memiliki ukuran dan tampilan mirip simpanse dengan kepala lebih kecil dan tampilan lebih ringan.

Bonobo merupakan frugivora (lebih dari 50% makannya adalah buah-buahan), ditambah dedaunan, batang pohon, tunas, 
empulur, biji, kulit, bunga, madu, dan jamur (termasuk jamur tanah). Bagian tubuh binatang, seperti serangga, reptil kecil, 
burung, dan mamalia ukuran sedang, termasuk primata lain (3% dari total diet). Rentang hidup maksimum di alam liar adalah 
50 tahun (Robson dan Wood, 2008).

Organisasi Sosial

Bonobo hidup berkelompok (fisi-fusi) dengan anggota antara 10–120 ekor jantan dan betina. Ketika mencari makan, mereka 
terpecah dalam subkelompok campuran atau kelompok kecil dengan rata-rata 5–23 individu.

Bonobo jantan hidup bekerja sama dan berdampingan satu sama lain. Meskipun, ikatan jangka panjang antarjantan dewasa 
jarang terjadi dibandingkan dengan ikatan yang kuat antarbetina dewasa yang mungkin akan bertahan selama bertahun-
tahun. Ciri utama bonobo betina, mereka kodominan dengan jantan dan akan membentuk persekutuan melawan jantan tert-
entu dalam komunitasnya. Di antara bonobo, ikatan antara induk dan anak merupakan yang terkuat. Ini menjadi bukti penting 
status sosial anak dan bertahan hingga dewasa.

Seperti simpanse, bonobo merupakan saudara terdekat manusia. Bonobo memiliki kesamaan 98,8 persen dengan DNA 
manusia (Varki dan Altheide, 2005; Smithsonian Institution n.d.).

Simpanse (Pan troglodytes)
Lokasi dan Populasi

Simpanse tersebar luas di ekuatorial Afrika dengan rangkaian populasi terpu-
tus mulai dari selatan Senegal hingga barat Uganda dan Tanzania (Oates et 
al., 2008a).

Simpanse berada dalam daftar Lampiran I CITES dan empat subspesiesnya 
masuk dalam kategori genting (endangered/EN) dalam Daftar Merah IUCN 
(Oates et al., 2008a). Terdapat 70.000–116.000 simpanse afrika tengah, 
21.300–55.600 simpanse afrika barat, 200.000–250.000 simpanse afrika 
timur, dan 3.500–9.000 simpanse nigeria-kamerun. Populasi simpanse diya-

kini menyusut meski laju penyusutannya belum dihitung.

Penurunan jumlah simpanse terutama terkait meningkatnya perburuan untuk perdagangan daging hewan liar komersial, pen-
yakit (khususnya ebola), dan mekanisasi penebangan hutan (yang mendorong perburuan) (Oates et al., 2008a).
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Fisiologi

Simpanse jantan memiliki tinggi 77–96 cm dan berat 28–70 kg. Sementara, simpanse betina berukuran 70–91 cm dan berat 
20–50 kg. Simpanse memiliki banyak kesamaan ekspresi wajah dengan manusia meski otot dahinya kurang tampak dan 
memiliki bibir lebih fleksibel. Simpanse di alam liar hidup hingga 50 tahun.

Simpanse umumnya frugivora (pemakan buah). Simpanse juga termasuk oportunistik, memakan apa pun yang tersedia bagi 
mereka pada saat itu. Beberapa kelompok memiliki 200 jenis pilihan makanan; buah-buahan ditambah vegetasi dedaunan, 
dan binatang (seperti semut, rayap, serta mamalia kecil, termasuk primata lain). Simpanse merupakan kera yang paling bersi-
fat karnivora dibandingkan dengan kera lain. 

Organisasi Sosial

Simpanse menunjukkan pola kelompok fisi-fusi, multijantan-multibetina. Sebuah komunitas besar meliputi seluruh individu 
yang secara rutin bersosialisasi satu sama lain. Komunitas seperti ini beranggotakan 35 individu. Kelompok terbesar yang 
pernah diketahui beranggotakan 150 individu, meski jarang ada komunitas sebesar ini. Komunitas terbagi menjadi kelompok-
kelompok lebih kecil. Kelompok lebih kecil bersifat sangat cair. Anggotanya masuk dan keluar atau beberapa individu tetap 
bersama untuk beberapa hari sebelum bergabung dengan komunitas besar.

Biasanya, jantan akan mempertahankan wilayah jelajahnya karena jantan bersifat sangat teritorial, jantan mungkin akan meny-
erang atau membunuh simpanse tetangganya. Simpanse jantan mendominasi simpanse betina dan biasanya melakukan 
hubungan seks, berbagi makanan, dan saling berselisik. Jantan akan bekerja sama dalam berburu meski tingkat kerja sama 
dalam aktivitas perburuan sosial berbeda di tiap komunitas. Simpanse memiliki bentuk kerja sama yang maju, seperti dalam 
perburuan dan pertahanan wilayah.

Gorila (Gorilla species (spp.))
Lokasi dan Populasi

Gorila afrika barat (Gorilla gorilla) tersebar di ekuatorial barat afrika dan terba-
gi dalam dua subspesies: Gorilla gorilla gorilla atau gorila barat dataran rendah 
dan Gorilla gorilla diehli atau gorila sungai cross (Cross River gorilla). Gorila 
timur (Gorilla beringei) ditemukan di RDK dan melintasi perbatasan Uganda 
serta Rwanda. Terdapat dua anak jenis gorila timur: Gorila beringei beringei 
atau gorila gunung dan Gorila beringei graueri atau gorila grauer (juga disebut 
sebagai gorila timur dataran rendah). 

Estimasi populasi gorila barat antara 140.000 dan 160.000 individu. Sementara, 
gorila cross river hanya tersisa sekitar 300 ekor (Oates et al., 2008a). Dalam Daftar Merah IUCN, semua gorila terklasifikasi kritis 
(critically endangered/CR), kecuali gorila grauer yang masuk dalam klasifikasi genting (endangered/EN). Status ini akan dikaji 
ulang pada 2015. Perkiraan populasi gorila grauer, antara 2.000 dan 10.000 individu (Robbins danWilliamson, 2008). Perkiraan 
populasi gorila gunung antara 780 dan 880 individu (Roy et al., 2014b). Ancaman utama terhadap kedua spesies ini adalah per-
buruan untuk perdagangan daging hewan liar komersial, kerusakan habitat, dan penyakit (khususnya virus ebola) (Robbins dan 
Williamson, 2008; Walsh et al., 2008).

Fisiologi

Gorila timur jantan dewasa (159–196 cm, 120–209 kg) sedikit lebih besar dibandingkan dengan gorila barat (138–180 cm, 
145–191 kg). Kedua spesies ini sangat seksual dimorfis dengan ukuran betina sekitar separuh ukuran jantan. Rentang hidup 
gorila sekitar 30–40 tahun di alam liar. Jantan dewasa dikenal sebagai “punggung perak” bersamaan dengan berubahnya 
warna punggung menjadi abu-abu saat dewasa. 

Diet utama gorila adalah buah matang dan tumbuhan herba. Tumbuhan herba lebih banyak dikonsumsi ketika buah langka, 
selaras dengan musim dan ketersediaan buah. Protein diperoleh dari daun dan kulit pohon, selain itu sebagai tambahan ada-
lah dari semut dan rayap. Gorila tidak mengonsumsi daging. Gorila gunung sangat bersifat herbivora. Mereka utamanya 
mengonsumsi daun, empulur, batang, kulit pohon, dan sesekali memakan semut.

Organisasi Sosial

Gorila barat hidup dalam kelompok tetap dengan beberapa betina dan satu jantan (punggung perak). Sementara, gorila timur 
bersifat poligini atau poliandri dengan satu atau lebih jantan punggung perak, beberapa betina, anak, dan kerabat yang belum 
dewasa. Gorila timur bisa berkelompok hingga 65 individu. Sementara, besaran kelompok gorila barat adalah 22 individu. 
Gorila barat tidak bersifat teritorial dan wilayah jelajahnya sangat beririsan. Memukul-mukul dada dan berteriak digunakan 
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ketika jantan punggung perak saling bertemu. Namun, mereka biasanya memilih strategi saling menghindar. Gorila juga dike-
nal mengadopsi keturunan dari betina lain (biasanya piatu) dan membesarkannya seperti anak sendiri (Smuts et al., 1987).

Orangutan (Pongo spp.)
Lokasi dan Populasi

Wilayah orangutan kini terbatas hanya di hutan Sumatera dan Borneo, pada-
hal sebelumnya, kera besar ini ada di sebagian besar Asia tenggara (Wich et 
al., 2008, 2012). Data hasil survei menunjukkan bahwa pada 2004 tersisa 
6.500 orangutan sumatera dan sedikitnya 54.000 orangutan borneo (Wich et 
al., 2008). Akibat terus-menerus kehilangan habitatnya, orangutan sumatera 
termasuk ke dalam klasifikasi kritis (critically endangered/CR) dan orangutan 
borneo termasuk dalam klasifikasi genting (endangered/EN) (Ancrenaz et al., 
2008; Singleton, Wich dan Griffiths, 2008). Kedua spesies ini terdaftar dalam 

Lampiran I CITES. Ancaman utama bagi spesies ini adalah hilangnya habitat, pembunuhan akibat konflik manusia-kera, serta 
perburuan dan perdagangan hewan peliharaan (Wich et al., 2008; Gaveau et al., 2014).

Fisiologi

Orangutan jantan dewasa dapat mencapai tinggi 94–99 cm dan berat 60–85 kg (berbantalan pipi) atau 30–65 kg (tak berban-
talan pipi). Sementara, orangutan betina dapat mencapai tinggi 64–84 cm dan berat 30–45 kg. Artinya, orangutan sangat 
seksual dimorfis. Di alam liar, harapan hidup orangutan jantan adalah 59 tahun dan betina 53 tahun. 

Pada orangutan jantan matang dewasa tumbuh janggut pendek dan bantalan pipi melebar (flanges). Setelah secara seksual 
matang, sebagian orangutan jantan mengalami “penghentian pertumbuhan” selama bertahun-tahun ukuran dan tampilannya 
seperti betina. Mereka disebut jantan tak berbantalan pipi. Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang menunjukkan 
kematangan ganda (bimaturisme).

Diet orangutan terutama adalah buah-buahan meski mereka juga mengonsumsi daun, pucuk, bebijian, kulit pohon, empulur, 
bunga, telur, tanah, dan hewan invertebrata (rayap dan semut). Perilaku memakan daging terpantau meski sangat jarang 
(memangsa spesies seperti kukang). 

Organisasi Sosial

Unit induk-anak merupakan satu-satunya unit sosial permanen di antara orangutan. Pengelompokan sosial antara individu 
mandiri juga terjadi walaupun frekuensinya berbeda-beda (Wich et al., 2009b). Sementara, orangutan betina biasanya relatif 
toleran satu sama lain. Orangutan jantan berbantalan pipi tidak toleran terhadap jantan berbantalan pipi lainnya serta terha-
dap yang tidak berbantalan pipi (Wich et al., 2009b). Orangutan sumatera umumnya lebih sosial dibandingkan dengan oran-
gutan borneo. Mereka tinggal di wilayah jelajah yang beririsan. Orangutan jantan berbantalan pipi secara rutin mengeluarkan 
teriakan panjang untuk menyatakan teritori mereka (Delgado dan van Schaik, 2000; Wich et al., 2009b). Orangutan diband-
ingkan dengan spesies primata yang lain, memiliki ciri-ciri sejarah hidup sangat lambat dengan interval antar-kelahiran yang 
lama (6–9 tahun, Wich et al., 2004, 2009b).

Owa (Hoolock spp.; Hylobates spp.; Nomascus spp.; Symphalangus spp.)

Seluruh marga owa umumnya memiliki kesamaan karakter ekologis dan perilaku, seperti monogami dalam kelompok teritorial kecil, 
berkomunikasi melalui nyanyian (termasuk duet yang kompleks), pemakan buah, dan brakiasi (bergerak antar kanopi dengan men-
gayunkan tubuhnya ke depan dengan bantuan lengan). Mengingat ketergantungannya pada buah, owa jarang memiliki kelompok 
multibetina (poligini) dan mempertahankan kelompok monogami dengan beberapa anak. Owa aktif di siang hari dan bernyanyi pada 
saat matahari terbit dan tenggelam. Mereka memanfaatkan sebagian besar waktunya mencari pohon buah dalam wilayah mereka.

Marga Hoolock

Lokasi dan Populasi

Terdapat dua jenis dalam marga Hoolock: hoolock barat (Hoolock hoolock) 
dan hoolock timur (Hoolock leuconedys). Anak jenis baru hoolock barat dite-
mukan pada 2013: hoolock Bukit Mishmi (Hoolock hoolock mishmiensis) 
(Choudhury, 2013). Sebaran hoolock barat terentang di Bangladesh, India, 
dan Myanmar. Hoolock timur tersebar di Tiongkok, India, dan Myanmar. 
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Dengan estimasi populasinya sebanyak 2.500 individu, hoolock barat masuk dalam klasifikasi genting (endangered/EN) 
Daftar Merah IUCN. Populasi hoolock timur lebih banyak, 293.000–370.000 individu dengan klasifikasi rentan (vulnerable/
VU) Daftar Merah IUCN. Kedua spesies ini terdaftar dalam Lampiran I CITES dengan identifikasi ancaman utama yaitu 
kehilangan dan fragmentasi habitat, perburuan untuk dimakan, dipelihara dan dijadikan obat.

Fisiologi

Rentang panjang kepala dan badan hoolock antara 45–81 cm dan berat 6–9 kg. Hoolock jantan sedikit lebih berat dibandingkan 
hoolock betina. Seperti kebanyakan owa, genus Hoolock bersifat seksual dikromatis. Bulu betina dan jantan berbeda dalam pola dan 
warna. Hoolock timur juga berbeda dengan hoolock barat, terutama karena memiliki perbedaan pada alis putih dan jambul kecil.

Diet utama hoolock adalah buah-buahan, serta bagian vegetatif seperti daun, pucuk, benih, lumut, dan bunga. Sedikit diketahui 
mengenai diet hoolock timur meski tampaknya sama dengan hoolock barat.

Organisasi Sosial

Hoolock hidup dalam kelompok keluarga beranggotakan 2–6 individu, berisi sepasang dewasa dan anak-anaknya. Mereka diang-
gap teritorial meski tidak ada data spesifik. Pasangan hoolock menyuarakan “solo duet”, berbeda dengan “duet” biasa owa lain.

Marga Hylobates
Lokasi dan Populasi

Ada 9 jenis yang termasuk dalam marga Hylobates, meski ada perdebatan 
apakah owa kelempiau/müller (Hylobates muelleri), owa kelempiau barat/abu-
abu abbott (Hylobates abbottii), dan owa kelempiau utara/abu-abu borneo 
(Hylobates funereus) benar-benar merupakan jenis tersendiri. Lihat Tabel AO1: 
Kera besar dan owa.

Marga owa ini terdapat secara terpisah dalam hutan tropis dan subtropis, 
mulai dari Cina barat daya, hingga ke Indocina, Thailand, dan Semenanjung Malaysia hingga Pulau Sumatera, Kalimantan, dan 
Jawa (Wilson dan Reeder, 2005). Estimasi keseluruhan populasi minimum marga Hylobates adalah sekitar 360.000 dengan 
spesies paling sedikit adalah owa jawa dan paling banyak, secara gabungan, adalah owa abu-abu (owa abu-abu muller, 
abbott, dan borneo). Seluruh spesies diklasifikasikan genting (endangered/EN) dalam Daftar Merah IUCN dan Lampiran I 
CITES. Sejumlah spesies campuran terbentuk secara alami dan koeksistensi dengan spesies asli di alam liar. Ancaman kole-
ktif utama marga Hylobates adalah deforestasi, perburuan, dan perdagangan hewan ilegal.

Fisiologi

Tinggi rata-rata seluruh spesies adalah 46 cm untuk jantan dan betina. Berat mereka berada di antara 5 dan 7 kg. Dengan 
perkecualian pada owa pileated, spesies dalam genus ini tidak seksual dikromatis. Meski owa lar memiliki dua pola warna, 
perbedaan ini tidak terkait jenis kelamin atau usia. 

Owa umumnya pemakan buah-buahan. Buah ara menjadi bagian penting diet mereka, ditambah dengan dedaunan, kuntum 
bunga, bunga, pucuk, liana, dan serangga, sementara binatang kecil, dan telur burung adalah bentuk asupan protein bagi owa.

Organisasi Sosial

Owa marga Hylobates umumnya monogami, membentuk unit keluarga dua dewasa, dan anak-anaknya. Meskipun, unit polian-
dri dan poligini sempat terpantau, khususnya di zona hibrid. Perebutan teritori didominasi oleh jantan yang menjadi agresif 
pada jantan lain. Sementara, betina cenderung memimpin pergerakan harian dan menjauhi betina lain.

Marga Nomascus
Lokasi dan Populasi

Tujuh spesies termasuk dalam genus Nomascus. Lihat Tabel AO1: Kera 
besar dan owa.

Marga Nomascus agak kurang tersebar luas dibandingkan dengan marga 
Hylobates. Populasinya terdapat di Kamboja, Laos, Vietnam, dan selatan 
Cina (termasuk Pulau Hainan). Populasinya diperkirakan mencakup beberapa 
taksa. Terdapat 1.500 owa berjambul hitam barat, 130 owa cao vit, dan 23 owa 

hainan. Estimasi populasi owa pipi putih tidak tersedia, kecuali di beberapa lokasi. Namun, jumlah keseluruhannya diketahui 
sangat sedikit. Owa pipi kuning memiliki populasi terbesar di antara owa marga Nomascus. Seluruh spesies terdaftar dalam 
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Lampiran I CITES dengan empat di antaranya kritis (critically endangered (EN) dan salah satu (Nomascus annamensis) 
belum dinilai (IUCN, 2014b). Ancaman utama terhadap populasi ini selain kehilangan dan fragmentasi habitat adalah per-
buruan sebagai makanan, peliharaan, dan ramuan obat-obatan tradisional.

Fisiologi

Rata-rata panjang kepala dan badan seluruh spesies genus ini, baik jantan maupun betina adalah 47 cm dengan berat 
sekitar 7 kg. Seluruh anggota marga Nomascus memiliki bulu penanda seksual dimorfis. Bulu jantan dewasa dominan 
hitam. Sementara, bulu betina kekuningan. Diet mereka kurang lebih sama dengan marga Hylobates, yakni buah-buahan 
dengan tambahan daun, dan bunga.

Organisasi Sosial

Owa dari marga Nomascus umumnya secara sosial monogami meski sebagian besar spesies terpantau dalam kelompok 
poliandri dan poligini. Spesies yang hidup lebih di utara tampaknya lebih poligini dibandingkan dengan taksa selatan. 
Hubungan kelamin di luar pasangannya sempat tercatat meski tidak sering. 

Marga Symphalangus
Lokasi dan Populasi

Siamang (Symphalangus syndactylus) ditemukan di beberapa petak hutan di 
Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Jenis ini menghadapi ancaman habitat 
yang parah. Tidak ada estimasi akurat keberadaan ukuran populasi totalnya. 
Spesies ini terdapat dalam Lampiran I CITES dan diklasifikasikan sebagai ter-
ancam (endangered/EN) dalam Daftar Merah IUCN. 

Fisiologi

Panjang kepala dan badan siamang adalah 75–90 cm. Berat siamang jantan dewasa 10,5–12,7 kg. Sementara berat siamang 
betina dewasa 9,1–11,5 kg. Siamang memiliki seksual dimorfik yang sangat minimal. Namun, warna bulunya sama meski 
berbeda jenis kelamin. Warna bulunya hitam. Spesies ini memiliki kantong suara yang dapat mengembang.

Siamang utamanya memakan buah beringin dan sedikit dedaunan, sehingga di beberapa lokasi memungkinkan untuk hidup 
berdampingan (simpatrik) dengan owa dari marga Hylobates karena marga Hylobates lebih menyukai buah yang berdaging. 
Bunga dan serangga juga menjadi bagian diet siamang.

Organisasi Sosial

Jantan dan betina berteriak untuk menunjukkan wilayahnya menggunakan kantong suara yang besar. Siamang jantan akan 
mengejar jantan tetangga. Satu teriakan kelompok akan menghalangi kelompok lain di dekatnya dan mereka juga akan berte-
riak. Kelompok siamang biasanya terbentuk berdasarkan pasangan monogami meski terpantau ada kelompok poliandri. 
Siamang jantan biasanya melakukan peran memelihara anak-anaknya.

*Seluruh informasi diambil dari Handbook of the Mammals of the World, Volume 3: Primates (Mittermeier, Rylands dan Wilson, 2013), terkecuali yang 
dalam kutipan. 
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KOTAK AO1 

Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN, 
dan Lampiran CITES*

Komisi Keberlangsungan Hidup Spesies (Species Survival 
Commission) IUCN menetapkan beberapa kategori untuk tiap 
jenis dan anak jenis (IUCN, 2012). Kriteria ini dapat diterapkan 
pada unit taksonomi atau di bawah level jenis mana pun. 
Untuk dapat ditempatkan pada sebuah definisi spesifik, 
sebuah taksa harus memenuhi sejumlah kriteria. Seluruh kera 
besar dan owa ditempatkan dalam kategori rentan, genting 
atau kritis. Teks dalam boks ini menyajikan perincian kriteria 
terpilih untuk tiga kategori tersebut. Perincian lengkap Kategori 
dan Kriteria Daftar Merah IUCN (dalam bahasa Inggris, 
Prancis, dan Spanyol) dapat dilihat dan diunduh pada: http://
jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf. 
Panduan terperinci penggunaannya juga dapat dilihat pada: 
http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf.

Taksa dalam klasifikasi rentan (vulnerable/VU) menghadapi 
risiko punah yang tinggi di alam. Jumlahnya kurang dari 
10.000 dewasa dan terdapat bukti penurunan terus-menerus 
dan penyusutan signifikan (lebih dari 50%) ukuran populasi 
dalam 10 tahun terakhir atau tiga generasi.

Taksa dalam klasifikasi genting (endangered/EN) menghadapi 
risiko punah yang sangat tinggi di alam. Jumlahnya kurang 

dari 2.500 individu dewasa dan terdapat bukti penurunan ter-
us-menerus dan penyusutan signifikan (lebih dari 50%) ukuran 
populasi dalam sepuluh tahun terakhir atau tiga generasi.

Taksa dalam klasifikasi kritis (critically endangered/CR) meng-
hadapi risiko punah yang kritis di alam. Jumlahnya kurang dari 
250 individu dewasa dan terdapat bukti penurunan terus-
menerus dan penyusutan signifikan (lebih dari 80%) ukuran 
populasi dalam sepuluh tahun terakhir atau tiga generasi.

Lampiran CITES I, II dan III dari konvensi ini merupakan daf-
tar spesies yang ditempatkan pada tingkat atau jenis perlind-
ungan dari eksploitasi berlebihan. 

Seluruh kera bukan-manusia berada dalam Lampiran I, yang 
berisi spesies paling terancam punah di antara hewan dan 
tanaman dalam daftar CITES. Hewan dan tanaman tersebut 
terancam punah dan CITES melarang perdagangan interna-
sional spesimen spesies tersebut, kecuali untuk tujuan impor 
non-komersial, misalnya untuk penelitian ilmiah. Dalam 
kasus khusus ini, perdagangan boleh dilakukan dengan dis-
ertakan otorisasi izin impor maupun izin ekspor (atau sertifi-
kat reeskpor). Pasal VII konvensi memberikan sejumlah 
kekecualian atas larangan umum ini. Untuk informasi lebih 
jauh, kunjungi: http://www.cites.org/eng/app/.

*Seluruh informasi diperoleh dari http://www.iucnredlist.org/technical-docu-
ments/categories-and-criteria dan http://www.cites.org/eng/app/index.php.

Sosioekologi Kera
Bagian ini menyajikan tinjauan umum 
sosioekologi tujuh spesies kera bukan-
manusia: bonobo, simpanse, owa (termas-
uk siamang), gorila timur dan barat, serta 
orangutan borneo dan sumatera. Untuk 
informasi lebih terperinci, lihat Wich et 
al.(2009b), Emery Thompson dan 
Wrangham (2013), Reinartz, Ingmanson 
dan Vervaecke (2013), Williamson dan 
Butynski (2013a, 2013b), dan Williamson, 
Maisels dan Groves (2013). 

Gorila merupakan spesies primata 
hidup terbesar dan paling terestrial diband-
ingkan dengan seluruh kera. Simpanse ada-
lah spesies kera paling tersebar di Afrika, 
terdapat di 21 negara (Oates et al., 2008a). 
Orangutan ditemukan di Asia—baik 
Indonesia maupun Malaysia—dan meru-
pakan satu-satunya kera yang memiliki dua 
jenis jantan berbeda. Sementara, owa meru-
pakan kera terbanyak jenisnya. Sebanyak 19 
spesies terdapat di Asia dan Asia Tenggara.

Sosiologi Kera Besar

Terdapat bentuk organisasi sosial yang 
cukup berbeda antara tiga marga kera besar. 

Simpanse dan bonobo membentuk 
komunitas dinamis, pecah (fisi) menjadi 
kelompok lebih kecil atau bergabung (fusi) 
sesuai ketersediaan makanan dan kehad-
iran betina reproduktif aktif (Wrangham, 
1986). Komunitas simpanse rata-rata 
beranggotakan 35 individu dengan jumlah 
maksimum yang pernah diketahui seban-
yak 150 individu (Mitani, 2009). Komunitas 
bonobo berisi 10–120 individu. 

Gorila hidup dalam kelompok keluar-
ga. Dengan tubuh besar dan diet utama 
berbasis-vegetasi memungkinkan mereka 
menghadapi kekurangan buah-buahan 
dan menjaga stabilitas kelompok. Ukuran 
rata-rata kelompok adalah 10: satu atau 
lebih jantan “punggung perak” dengan 
beberapa betina, dan anak-anak. 

Orangutan cenderung penyendiri 
(semi-soliter) dan ikatan kelompok yang 

http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf
http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf
http://www.cites.org/eng/app/
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Tabel AO1

Kera Besar dan Owa (diadaptasi dari Mittermeier et al., 2013)

KERA BESAR

Marga Pan

Bonobo Pan paniscus  Republik Demokratik Kongo (RDK)

Simpanse tengah Pan troglodytes troglodytes  Angola
 Kamerun
 Republik Afrika Tengah
 RDK 
 Guinea Ekuatorial
 Gabon
 Republik Kongo

Simpanse timur Pan troglodytes schweinfurthii  Burundi
 Republik Afrika Tengah
 RDK
 Rwanda
 Sudan 
 Tanzania
 Uganda

Simpanse nigeria–kamerun Pan troglodytes ellioti  Kamerun
 Nigeria

Simpanse barat Pan troglodytes verus  Benin
 Burkina Faso
 Gambia
 Ghana
 Guinea
 Mali
 Senegal
 Sierra Leone
 Togo

Marga Gorilla

Gorila sungai cross (Cross River Gorilla) Gorilla gorilla diehli  Kamerun
 Nigeria

Gorila grauer (gorila dataran rendah timur) Gorilla beringei graueri  RDK

Gorila gunung Gorilla beringei beringei  RDK 
 Rwanda
 Uganda

Gorila dataran rendah barat Gorilla gorilla gorilla  Angola
 Kamerun
 Republik Afrika Tengah
 Guinea Ekuatorial
 Gabon
 Republik Kongo

Marga Pongo

Orangutan timur laut borneo Pongo pygmaeus morio  Indonesia 
 Malaysia

Orangutan barat laut borneo Pongo pygmaeus pygmaeus  Indonesia 
 Malaysia

Orangutan barat daya borneo Pongo pygmaeus wurmbii  Indonesia

Orangutan sumatera Pongo abelii  Indonesia
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OWA (tidak termasuk anak jenis)

Marga Hoolock

Hoolock timur Hoolock leuconedys  Tiongkok
 Myanmar

Hoolock barat Hoolock hoolock  Bangladesh
 India
 Myanmar

Marga Hylobates

Owa kelempiau barat/abu-abu abbott Hylobates abbotti  Indonesia 
 Malaysia

Owa ungko Hylobates agilis  Indonesia 
 Malaysia

Owa kelempiau utara/abu-abu borneo Hylobates funereus  Indonesia
 Malaysia
 Brunei Darussalam

Owa kalawet Hylobates albibarbis  Indonesia

Bilou/owa mentawai Hylobates klossii  Indonesia

Owa lar Hylobates lar  Tiongkok 
 Indonesia
 Republik Demokratik Laos
 Malaysia
 Myanmar
 Thailand

Owa jawa Hylobates moloch  Indonesia

Owa kelempiau/müller Hylobates muelleri  Indonesia

Owa pileated Hylobates pileatus  Kamboja
 Republik Demokratik Laos
 Thailand

Marga Nomascus

Owa cao vit Nomascus nasutus  Tiongkok 
 Vietnam

Owa hainan Nomascus hainanus  Tiongkok (Pulau Hainan)

Owa berjambul pipi putih utara Nomascus leucogenys  Republik Demokratik Laos
 Vietnam

Owa berjambul pipi kuning utara Nomascus annamensis  Kamboja
 Republik Demokratik Laos
 Vietnam

Owa berjambul pipi putih selatan Nomascus siki  Republik Demokratik Laos
 Viet Nam

Owa berjambul pipi kuning selatan Nomascus gabriellae  Kamboja
 Republik Demokratik Laos
 Viet Nam

Owa berjambul hitam barat Nomascus concolor  Tiongkok
 Republik Demokratik Laos
 Vietnam

Marga Symphalangus

Siamang Symphalangus syndactylus  Indonesia 
 Malaysia
 Thailand

Tabel AO1

Lanjutan



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

xx

Gambar AO1 
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tanaman bawah atau vegetasi berkayu, sep-
erti kulit kayu. Sama halnya, di Asia, orangu-
tan mengonsumsi lebih banyak kulit kayu 
atau dedaunan muda saat buah langka. 
Orangutan sumatera lebih frugivora (makan 
buah) dibandingkan dengan saudaranya di 
Kalimantan (Russon et al., 2009). 

Gorila menghuni wilayah habitat di 
sepuluh negara Afrika. Salah satu kesamaan 
gorila dalam wilayah jelajah mereka 
dibandingkan dengan kera lain adalah ket-
ergantungan pada vegetasi berdaun, seperti 
daun, pucuk, empulur dari vegetasi bawah, 
selain daun dari semak, dan pohon (Ganas 
et al., 2004; Doran-Sheehy et al., 2009; Masi, 
Cipolletta dan Robbins, 2009; Yamagiwa 
dan Basabose, 2009). Penelitian awal men-
unjukkan bahwa gorila sangat sedikit 
memakan buah. Sebuah temuan yang dapat 
memperkuat fakta penelitian awal menge-
nai pola diet yang dilakukan di Gunung 
Virunga (Watts, 1984), satu-satunya habitat 
di mana gorila nyaris tidak makan buah 
karena tidak tersedia. Kesimpulan ini dapat 
disesuaikan ketika penelitian lebih detail 
dilakukan pada gorila dataran rendah. Meski 
mereka memakan sejumlah buah-buahan 
yang banyak ketika tersedia (Watts, 1984), 
tetap mereka relatif lebih sedikit memakan 
buah dibandingkan simpanse. Gorila memi-
liki kecenderungan untuk memakan dedau-
nan dan bagian tanaman lainnya meskipun 
ketersediaan buah melimpah (Morgan dan 
Sanz, 2006; Yamagiwa dan Basabose, 2009; 
Head et al., 2011).

Jarak jelajah harian gorila menurun 
dengan meningkatnya ketersediaan vege-
tasi bawah, bervariasi antara 500 m hingga 
3 km per hari. Sejalan dengan pola dietnya, 
gorila terbatas pada habitat hutan lembap 
(rentang wilayah dari ketinggian dari per-
mukaan laut hingga 3.000 m) dan tidak 
ditemukan di sabana atau hutan peralihan 
yang dihuni simpanse. 

Makanan utama simpanse adalah buah 
meski sering kali menunjukkan diet 
omnivora, termasuk empulur tanaman, 
kulit pohon, bunga, daun, dan biji, selain 

longgar. Jantan dewasa berbantalan pipi 
dan bertubuh besar memimpin keberadan 
semi-soliter (Emery Thomson Thompson, 
Zhou, dan Knott, 2012). Jantan lebih kecil 
dan tak berbantalan pipi relatif toleran ter-
hadap orangutan lain. Sementara, bebera-
pa betina dewasa sering kali menjelajah 
bersama selama beberapa jam hingga 
beberapa hari. Orangutan sumatera 
biasanya berkumpul ketika makanan ber-
limpah (Wich et al., 2006).

Ekologi

Sebagian besar kera besar hidup dalam 
hutan tropis tertutup, lembap dan cam-
puran, menguasai ragam jenis hutan, ter-
masuk hutan dataran rendah, hutan rawa, 
hutan musiman, hutan peralihan, hutan 
pesisir, hutan sub-pegunungan, hutan 
gunung, dan hutan sekunder. Simpanse 
timur dan barat juga tinggal di mosaik ben-
tang alam atau sabana. Populasi terbesar 
ditemukan di bawah ketinggian 500 meter 
di hutan rawa Asia dan Afrika (Morrogh-
Bernard et al., 2003; Stokes et al., 2010) 
meskipun simpanse timur dan gorila timur 
hidup hingga ketinggian di atas 2.000 
meter. Sebagian besar simpanse menghuni 
hutan hijau meski sebagian populasi terda-
pat di lahan berpohon dan habitat kering 
sabana yang berselang-seling dengan hutan 
peralihan. Meski banyak populasi meng-
huni kawasan lindung, sejumlah besar 
komunitas kera, khususnya di pantai barat 
dan timur Afrika, hidup di luar kawasan 
lindung, termasuk mayoritas kera di negara 
seperti Guinea, Liberia, dan Sierra Leone 
(Kormos et al., 2003; Brncic, Amarasekaran 
dan McKenna, 2010; Tweh et al., 2014). 

Kera besar beradaptasi dengan diet tum-
buhan meski semua taksa mengonsumsi 
serangga dan sebagian membunuh dan 
memakan mamalia kecil. Buah-buahan 
berdaging merupakan sumber nutrisi utama, 
kecuali pada ketinggian ketika ketersediaan-
nya sedikit (Wats, 1984). Selama periode ter-
tentu, kera dari Afrika berkonsentrasi pada 
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juga jamur, madu, serangga, dan spesies 
mamalia, tergantung pada habitat dan 
komunitasnya. Beberapa kelompok men-
gonsumsi sekitar 200 jenis tanaman 
(Humle, 2011b). Simpanse hidup secara 
terestrial dan arboreal. Mereka hidup dalam 
kelompok multijantan dan multibetina ser-
ta kelompok fisi-fusi. Komunitas tunggal 
akan mengalami perubahan ukuran ketika 
terpecah menjadi kelompok lebih kecil 
menurut ketersediaan dan aktivitas sumber 
daya (pangan dan akses pada betina 
reproduktif ). Kelompok ini cenderung 
mengecil pada periode buah langka. 
Kelompok paling umum adalah campuran 
jantan, betina, dan anak yang belum dewa-
sa. Komunitas ini tinggal dalam habitat 
hutan dengan wilayah jelajah 7–32 km2. 
Sementara, di hutan sabana, wilayah mere-
ka lebih luas, sering kali mencapai 65 km2. 
Biasanya, area jelajah komunitas sangat 
dipertahankan oleh jantan teritorial yang 
berpatroli di perbatasan. Dia menyerang 
bahkan membunuh anggota komunitas 
tetangga. Simpanse betina dewasa sering 
menghabiskan waktu bersama anak atau 
berkelompok dengan betina lain. 

Kera besar tidak hanya makan, tetapi 
juga beristirahat, bersosialisasi, dan tidur di 
pohon. Mereka memiliki otak besar. Mamalia 
dengan kecerdasan tinggi ini membutuhkan 
waktu tidur dan membangun sarang, tempat 
istirahat di malam hari yang cukup lama. 
Biasanya, tempat tidur dibuat di pohon den-
gan ketinggian 10–30 meter di atas permu-
kaan tanah (Morgan et al., 2006). Kera di 
Afrika bersifat semiterestrial dan sering beri-
stirahat di permukaan pada siang hari meski 
secara ekslusif, orangutan hampir arboreal 
(hidup di pohon). Mereka tidak beradaptasi 
bergerak untuk bergerak di tanah meski 
orangutan kalimantan juga berjalan di darat 
pada habitat primer maupun terdegradasi 
(Loken, Spehar dan Rayadin, 2013; Ancrenaz 
et al., 2014). Sedikit banyak terbatas pada 
kanopi, jelajah rata-rata orangutan tidak ter-
lalu jauh. Orangutan kalimantan jantan 
dewasa berbantalan pipi dan betina dewasa 
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bergerak 200 m tiap hari. Sementara, jelajah 
orangutan jantan dewasa tak berbantalan 
pipi biasanya dua kali lipat. Orangutan 
sumatera bergerak lebih jauh meski tetap di 
bawah 1 km tiap hari (Singleton et al., 2009). 
Kera semiterestrial Afrika menjelajah lebih 
jauh. Kera yang lebih frugivora menjelajah 
beberapa kilometer tiap hari: bonobo dan 
gorila dataran rendah barat rata-rata berger-
ak 2 km meski sering kali 5–6 km serta sim-
panse bergerak 2–3 km dan kadang-kadang 
10 km. Simpanse sabana umumnya menjela-
jah lebih jauh dibandingkan dengan sim-
panse hutan. Lihat Gambar AO3.

Mencari makan di lingkungan hutan 
yang kompleks memerlukan ingatan spa-
sial dan pemetaan mental. Pencarian 

makan harian kera besar umumnya ter-
batas pada lokasi tertentu, pada wilayah 
hutan yang dikenal baik oleh individu atau 
kelompok. Simpanse mampu mengingat 
lokasi terpisah dari ribuan pohon selama 
bertahun-tahun (Normand dan Boesch, 
2009). Spesies kera besar lain tampaknya 
memiliki kapasitas mental serupa. Wilayah 
yang digunakan sebagai habitat oleh indi-
vidu, kelompok atau komunitas spesies 
adalah daerah jelajah. Penetapan daerah 
jelajah membantu menjamin akses sumber 
daya di dalamnya (Delgado, 2010). 

Daerah jelajah orangutan jantan meli-
puti beberapa daerah jelajah (karena lebih 
kecil) betina. Pada derajat tertentu, jantan 
berbantalan pipi dominan mampu memo-
nopoli baik makanan dan juga betina, serta 
hidup di area tidak permanen yang relatif 
kecil (4–8 km2 untuk jantan di Borneo). 
Daerah jelajah orangutan saling beririsan 
meskipun orangutan jantan berbantalan 
pipi menetapkan wilayah inti dengan teri-
akannya (lihat Gambar AO4). Selama jarak 
terjaga, konflik fisik jarang terjadi meskip-
un pertemuan antarjantan dewasa memicu 
sikap agresif yang terkadang berakhir den-
gan perkelahian. Jika orangutan melukai 
lawannya, luka infeksi dapat menyebabkan 
kematian (Knott, 1998).

Wilayah jelajah gorila timur mencakup 
area 6–34 km2 (Williamson dan Butynski, 
2013a), dan daerah jelajah gorila barat rata-
rata 10–20 km2—dan memiliki potensi mel-
uas hingga 50 km2 (Head et al., 2013). Gorila 
tidak bersifat teritorial dan wilayah kelom-
pok tetangga bisa beririsan (lihat Gambar 
AO4). Pertemuan antarkelompok dapat ter-
jadi tanpa kontak mata. Jantan punggung 
perak bertukar teriakan dan pukulan dada 
hingga salah satu atau kedua kelompok per-
gi. Kelompok tidak terlalu mewaspadai satu 
sama lain pada rawa terbuka luas. Pandangan 
luas memungkinkan punggung perak 
memantau calon pesaing dari jauh (Parnell, 
2002). Sebaliknya, penelitian lain menemu-
kan bahwa gorila gunung terlibat kontak 
agresif dalam 17% pertemuan antar kelom-

Kunci

Simpanse = 2.000–10.000 m 

Bonobo = 2.000–6.000 m

Gorila dataran rendah barat = 2.000–6.000 m

Gorila dataran rendah timur = 1.500–5.000 m

Orangutan Sumatera = berbantalan pipi 1.000 m, tidak berbantalan pipi tidak diketahui 

Orangutan Kalimantan = berbantalan pipi 200 m, tidak berbantalan pipi 400 m

Gambar AO3

Jarak Tempuh Jelajah Harian Kera Besar 
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pok (Sicotte, 1993). Serangan fisik memang 
jarang, tetapi jika persaingan meningkat, 
perkelahian antarjantan punggung perak 
bisa keras. Infeksi atau luka terjadi pada 
interaksi antarkelompok dan diikuti kema-
tian (Williamson, 2014).

Simpanse yang hidup dalam habitat 
hutan memiliki daerah jelajah 7–41 km2 
(Emery Thompson dan Wrangham, 2013) 
dan lebih dari 65 km2 di sabana (Pruetz dan 
Bertolani, 2009). Simpanse jantan sangat 
teritorial dan melakukan patroli batas 
wilayah area mereka (lihat Gambar AO4). 
Kelompok jantan dapat menyerang anggota 
komunitas tetangga dan sebagian populasi 
dikenal karena sifat agresifnya (Williams et 
al., 2008). Pemenang mendapat keuntun-
gan dengan mendapatkan betina atau 
memperluas wilayah. Komunitas bonobo 
berbagi daerah jelajah 22–58  km2 
(Hashimoto et al., 1998). Bonobo tidak 
menunjukkan pengawasan teritori atau 
kerja sama patroli. Pertemuan antaranggota 
komunitas berbeda ditandai kegembiraan, 
bukan konflik (Hohmann et al., 1999).

Ketika pada lokasi tertentu gorila dan 
simpanse simpatrik (hidup berdampingan), 
perbedaan diet antarkedua spesies ini men-
gurangi persaingan makanan. Jika wilayah 
habitat yang tersedia terbatas, mekanisme 
persaingan terbatas bisa berubah meskipun 
dianggap bahwa kedua spesies lebih toleran 
satu sama lain ketika keduanya tertarik 
pada sumber makan kesukaan yang serupa, 
khususnya saat terjadi kelangkaan buah 
(Morgan dan Sanz, 2006).

Reproduksi

Kera jantan mencapai kematangan seksual 
pada usia antara 8 dan 16 tahun. Simpanse 
mencapai kedewasaan pada usia 
8–15  tahun, bonobo pada usia 10 tahun, 
gorila timur sekitar usia 15 tahun, dan gori-
la barat pada usia 18 tahun. Orangutan jan-
tan matang antara usia 8 dan 16  tahun, 
tetapi tidak akan berbantalan pipi sebelum 
20 tahun (Wich et al., 2004). Kera besar 

betina mulai mampu bereproduksi antara 
usia 6 dan 12 tahun, gorila pada usia 
6–7 tahun, simpanse pada usia 7–8 tahun, 
bonobo pada usia 9–12 tahun, dan orangutan 
pada usia 10–11 tahun. Mereka cenderung 
melahirkan anak pertama pada usia antara 8 
dan 16 tahun, gorila pada usia 10 tahun (den-
gan rata-rata pada rentang 8–14 tahun), sim-
panse pada usia 13,5 tahun (dengan nilai ten-
gah antara 9,5–15,4 tahun di beberapa lokasi 
berbeda), bonobo pada usia 13–15 tahun, dan 
orangutan pada usia 15–16 tahun.

Masa kehamilan gorila dan orangutan 
kurang lebih sama dengan manusia. 
Simpanse dan bonobo lebih singkat, yakni 
7,5–8 bulan. Kera biasanya melahirkan satu 
bayi dalam satu kelahiran meski kelahiran 
kembar juga terjadi (Goossens et al., 2011). 
Kelahiran tidak bersifat musiman, tetapi 
pembuahan yang mensyaratkan betina 
yang sehat. Simpanse dan bonobo akan 
berovulasi ketika buah melimpah, hingga 
pada sebagian populasi terdapat musim 

Gambar AO4

Ukuran Luas Wilayah Jelajah dan Tingkat Teritorialitas Kera
Simpanse
Jantan yang melakukan patroli 
perbatasan dapat menyerang atau 
membunuh simpanse tetangga

Bonobo
Tidak ada pertah-
anan teritori atau 
patroli, pertemuan 
lebih menciptakan 
kegembiraan dari-
pada konflik

Orangutan
Sangat tumpang 
tindih, jarang terjadi 
konflik fisik, jantan 
berbantalan pipi 
menetapkan wilayah 
melalui suara

Owa
Teritorial, mempertahankan 
wilayah jelajah menggunakan suara

Gorila
Agak teritorial, jantan 
punggung perak bertukar 
suara dan pukulan dada, 
konflik fisik jarang terjadi

Ukuran wilayah 
jelajah Maks–Min

Level perilaku teritorial 
Ekstrem–Tidak ada



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

xxvi

puncak dari jumlah betina yang hamil 
(Anderson, Nordheim dan Boesch, 2006) 
dengan puncak tingkat kelahiran terdapat 
pada bulan-bulan tertentu (Emery 
Thompson dan Wrangham, 2008). 
Orangutan borneo yang hidup di hutan 
dipterokarpa yang sangat musiman cend-
erung hamil ketika musim buah raya, keti-
ka buah segar melimpah (Knott, 2005). 
Orangutan sumatera tidak memiliki kesu-
litan itu (Marshall et al., 2009a). Sementara, 
gorila yang tidak terlalu bergantung pada 
makanan musiman, tidak menunjukkan 
musim reproduksi tertentu.

Semua kera besar mengalami reproduk-
si yang lamban, sebagai akibat waktu yang 
dihabiskan induk pada satu anak tunggal 
serta perkembangan dan pematangan anak 
yang lambat. Anak tidur dengan induknya 
hingga disapih (4–5 tahun pada kera di 
Afrika, 5–6 tahun pada orangutan borneo, 
dan 7 tahun pada orangutan sumatera) atau 
anak berikutnya lahir. Penyapihan menan-
dai akhir masa kanak-kanak kera di Afrika 
meski anak orangutan tetap bergantung 
pada induknya hingga mencapai usia 7–9 
tahun (van Noordwijk et al., 2009). Betina 
tidak bisa hamil saat mengurus anak karena 
menyusui, siklus reproduktif terhambat 
(Stewart, 1988; van Noordwijk et al., 2013). 
Akibatnya, kelahiran memiliki rentang yang 
panjang, memiliki rata-rata setiap 4–7 tahun 
pada kera di Afrika, setiap 6–8 tahun pada 
orangutan borneo, dan setiap 9 tahun pada 
orangutan sumatera. Jarak antarkelahiran 
dapat diperpendek dengan membunuh 
anak belum disapih oleh anggota kelompok 
dari jenis binatang yang sama (Harcourt dan 
Greenberg, 2001), biasanya oleh jantan 
dewasa yang tak berhubungan darah secara 
langsung. Kematian anak tidak terpantau 
pada orangutan atau bonobo. Namun, jika 
gorila atau simpanse betina beranak berpin-
dah kelompok, anaknya akan dibunuh oleh 
jantan di kelompok baru, yang memicu 
siklus reproduktif dini (Watts, 1989).

Penelitian jangka panjang pada gorila 
dan simpanse gunung memungkinkan 

keberhasilan reproduksi pada jangka 
kehidupan betina dievaluasi. Rata-rata 
tingkat kelahiran adalah 0,2–0,3 kelahi-
ran/betina dewasa/tahun atau satu kelahi-
ran per betina dewasa tiap 3,3–5,0 tahun. 
Gorila gunung betina melahirkan rata-rata 
3,6 anak sepanjang hidupnya (Robbins et 
al., 2011). Hal yang sama terjadi pada sim-
panse, melahirkan empat anak, tetapi han-
ya 1,5–3,2 yang selamat melampaui masa 
kanak-kanak (Sugiyama dan Fujita, 2011).

Poin penting yang harus dicatat (1) bah-
wa mendokumentasikan kehidupan jenis 
hewan berusia panjang memerlukan penel-
itian berpuluh tahun karena tingkat 
reproduksi yang lambat, dan (2) populasi 
kera besar yang menyusut drastis, perlu 
beberapa generasi untuk pulih (waktu gen-
erasi kera besar adalah 20–25 tahun) (IUCN, 
2014b). Faktor-faktor tersebut membuat 
kera besar lebih rentan dibandingkan den-
gan spesies lebih kecil dan cepat beranak. 
Orangutan memiliki sejarah hidup terlam-
bat dibandingkan dengan mamalia mana 
pun dengan kelahiran anak pertama pada 
usia betina dewasa yang lebih tua, jarak 
kelahiran yang panjang dan waktu generasi 
lebih lama dibandingkan dengan kera dari 
Afrika (Wich et al., 2009a, 2009b). 
Akibatnya, mereka sangat rentan punah.

Sosioekologi Owa

Owa merupakan kera paling beragam dan 
tersebar. Saat ini, tercatat 19 spesies kera 
dalam empat marga: 9 jenis Hylobates, 7 
jenis Nomascus, 2 jenis Hoolock, dan satu 
jenis Symphalangus (IUCN, 2014b). Owa 
menghuni beragam habitat, terutama data-
ran rendah, subpegunungan, dan pegunun-
gan berpohon daun lebar yang tidak meng-
gugurkan daun dan hutan semi-gugur, 
selain hutan dominan-dipterokarpa dan 
hutan campuran-gugur (hutan yang meng-
gugurkan daun). Sebagian anggota 
Nomascus juga berada di hutan karst berba-
tu dan sebagian populasi Hylobates hidup di 
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hutan rawa (Cheyne, 2010). Owa hidup seki-
tar 1.500–2.000 m di atas permukaan laut 
meski pada taksa dan lokasi spesifik, mis-
alnya Nomascus concolor yang tercatat hidup 
hingga 2.900 m di atas permukaan laut di 
Tiongkok (Fan Peng-Fei, Jiang Xue-Long 
dan Tian Chang-Cheng, 2009). Hylobatidae 
sangat terdampak oleh luas dan kualitas 
hutan karena mereka arboreal (Bartlett, 
2007) dengan perkecualian perilaku yang 
meski jarang tercatat mereka bergerak 
bipedal (bergerak dengan tungkai belakang) 
dan di daratan melintasi celah hutan atau 
mengakses pohon buah terisolasi di habitat 
terdegradasi dan terfragmentasi.

Owa bergantung pada ekosistem hutan 
untuk mendapatkan makanan. Diet owa 
ditandai dengan asupan yang tinggi pada 
buah, didominasi oleh buah ara ditambah 
daun muda, daun tua, serta bunga (Bartlett, 
2007; Cheyne, 2008b; Elder, 2009) meski sia-
mang lebih folivora (Palombit, 1997). 
Ketergantungan pada sumber protein lain, 
seperti serangga, telur burung, dan vertebra-
ta kecil, tampaknya kurang tercatat pada lit-
eratur. Komposisi diet berubah sesuai musim 
dan jenis habitat. Bunga dan daun muda 
mendominasi diet musim kering di hutan 
rawa gambut dan buah ara mendominasi 
hutan dipterokarpa (Marshall dan Leighton, 
2006; Fan Peng-Fei dan Jiang Xue-Long, 
2008; Lappan, 2009; Cheyne, 2010). Karena 
owa merupakan penyebar biji yang penting, 
sifat frugivora mereka signifikan dalam 
menjaga keragaman hutan (McConkey, 
2000, 2005; McConkey dan Chivers, 2007).

Tiap kelompok keluarga menjaga 
wilayahnya dari kelompok lain. Wilayah 
teritorinya rata-ratanya 0,42 km2 (Bartlett, 
2007). Namun, terdapat sejumlah perbedaan 
dan diindikasikan bahwa Nomascus yang 
lebih di utara, menguasai wilayah lebih luas, 
tampaknya terkait lebih rendahnya 
keberadaan sumber daya pada waktu tert-
entu pada hutan yang musiman. Owa 
diklasifikasikan membentuk kelompok kel-
uarga monogami. Walaupun penelitian lain 
mengungkapkan bahwa mereka tidak lantas 

monogami secara seksual (Palombit, 1994). 
Perkecualian yang perlu dicatat adalah 
perkawinan ekstrapasangan (melakukan 
hubungan kelamin di luar ikatan pasangan), 
kera meninggalkan daerah jelajahnya untuk 
tinggal dengan individu tetangga, serta jan-
tan membantu merawat anak-anaknya 
(Palombit, 1994; Reichard, 1995; Lappan, 
2008). Penelitian juga menunjukkan bahwa 
N. nasutus, N. concolor, dan N. hainanus di 
wilayah lebih ke utara membentuk kelom-
pok poligini dengan lebih dari satu pasan-
gan betina (Zhou et al., 2008; Fan Peng-Fei 
dan Jiang Xue-Long, 2010; Fan Peng-Fei et 
al., 2010). Tidak ada kesepakatan argumen 
terkait variasi struktur sosial dan pasangan 
ini. Hal ini mungkin alami atau akibat uku-
ran populasi yang kecil, skenario kompresi 
atau habitat yang suboptimal.

Baik jantan maupun betina keluar dari 
kelompok dimana dilahirkan (Leighton, 
1987) dan mendirikan teritori sendiri. 
Betina memiliki anak pertama pada usia 9 
tahun. Data dari individu dalam perawa-
tan manusia menyatakan bahwa owa men-
galami kematangan seksual mulai usia 5,5 
tahun (Geissmann, 1991). Jarak antarkela-
hiran berada dalam rentang 2–4 tahun 
dengan masa kehamilan 7 bulan (Bartlett, 
2007). Meski kera dalam perawatan manu-
sia dapat hidup hingga 40 tahun, usia owa 
di alam liar belum diketahui, dan dianggap 
lebih pendek. Akibat pendewasaan yang 
relatif lambat dan rentang kelahiran yang 
panjang, masa reproduktif mungkin hanya 
10–20 tahun (Palombit, 1992). Oleh karena 
itu, regenerasi owa relatif lambat.
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 Pendahuluan Bagian 1

1

PENDAHULUAN
Bagian 1: 
Pertanian Industri dan 
Konservasi Kera

S istem sosial dan ekonomi dunia 
berubah cepat, seiring dengan men-
ingkatnya permintaan dunia atas 
sumber daya alam, yaitu lahan, air, 

mineral, sumber energi, makanan, dan 
kayu. Perubahan iklim, konflik, pertumbu-
han penduduk, dan pergerakan manusia 
mempengaruhi ketersediaan sumber daya 
alam dan memicu kelangkaan. Dampak 
berbagai transformasi sosial dan ekono-
mi—yang banyak didorong oleh kekuatan 
dari globalisasi—ini tercermin dari peru-
bahan iklim, ketersediaan dan kuantitas 
air, tingkat racun dan eutrofikasi jalur air, 
kelangkaan pangan di banyak wilayah 
dunia, kehilangan keragaman hayati, dan 
memburuknya ekosistem darat dan laut. 
Tantangan terbesar kita saat ini adalah 
menemukan perangkat untuk memahami 
dan mengatasi kompleksitas kelindan tren 
ini, dan mengimplementasikan strategi 
untuk menyeimbangkan kebutuhan ling-
kungan hidup dengan tuntutan sosial dan 
ekonomi. Seri Negara Kera merupakan 
sebuah upaya untuk berkontribusi dalam 
pencarian ini, melalui penyajian informasi 
akurat mengenai situasi aktual, mengidenti-
fikasi solusi yang tepat, dan menampilkan 

Keragaman hayati mengandung nilai sosial, 
kultural, spiritual, dan ilmu pengetahuan 
yang esensial. Upaya melindunginya sangat 
penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 
Cepatnya kehilangan keragaman hayati yang 
tak tertandingi dalam 65 juta tahun, memba-
hayakan penyediaan jasa ekosistem yang men-
yangga kesejahteraan manusia. [...] Tindakan 
menjaga keragaman hayati dan memban-
gun peradaban berkelanjutan sangat perlu 
ditingkatkan dan diintegrasikan dengan per-
timbangan sosial, politik, dan ekonomi. 

Pernyataan dari Pemenang Penghargaan Blue Planet: 
Gro Harlem Brundtland, Paul Ehrlich, José 
Goldemberg, James Hansen, Gene Likens, Amory 
Lovins, Suki Manabe, Bob May, Hal Mooney, Karl-
Henrik Robèrt, Emil Salim, Gordon Sato, Susan 
Solomon, Nicholas Stern, M. S. Swaminathan, Robert 
Watson, Barefoot College, Conservation International, 
International Institute for Environment and 
Development dan the International Union for 
Conservation of Nature. (Brundtland et al., 2012, p. 2)

Sebuah proses yang tengah terjadi saat ini, 
akan membutuhkan jutaan tahun untuk 
memperbaikinya adalah hilangnya keraga-
man genetik dan spesies akibat kerusakan 
habitat alami. Ini kebodohan yang semoga 
dimaafkan oleh keturunan kita.

E. O. Wilson, Biophilia (Wilson, 1984, h. 121)
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kera sebagai spesies utama yang dapat 
berkontribusi pada kontribusi ekosistem 
hutan tropis dunia. 

Diorganisir oleh Arcus Foundation dan 
dipublikasikan dua tahunan, Negara Kera 
memiliki dua tujuan: meningkatkan kesa-
daran mengenai kondisi kera di seluruh 
dunia dan menyajikan informasi detail 
mengenai dampak aktivitas manusia pada 
kera dan habitatnya. Publikasi ini terdiri 
dari dua bagian. Pertama, bagian tematik 
yang fokus pada tema kunci berbeda pada 
tiap edisi. Menyajikan penelitian asli dan 
analisis kuat mengenai situasi terkini dan 
mengangkat pilihan praktik terbaik, dengan 
harapan menstimulasi debat, menginfor-
masi kebijakan dan praktik, serta mempro-
mosikan upaya integrasi pembangunan 
ekonomi dan sosial dengan konservasi 
alam liar dan satwa liar. Bagian 2 terdiri dari 
dua bab, yang membahas kondisi dan kese-
jahteraan kera di habitat alami dan dalam 
kurungan. Dengan menggunakan kera 
sebagai contoh, publikasi ini juga bertujuan 
menegaskan perlunya konservasi spesies.

Negara Kera mengangkat seluruh spe-
sies primata bukan-manusia, yaitu bono-
bo, simpanse, owa, gorila, dan orangutan, 
serta habitat mereka. Daerah sebaran kera 
mencakup berbagai negara di sepanjang 
sabuk tropis Afrika, Asia Selatan dan 
Tenggara. Untuk detail tiap spesies kera, 
termasuk ekologi dan jelajah geografisnya, 
lihat Tinjauan Umum Kera (halaman xii). 
Statistik yang kuat mengenai status dan 
kesejahteraan kera diturunkan dari portal 
A.P.E.S (Ape Populations, Environment 
and Sureys, apesportal.eva.mpg.de). 
Estimasi yang kaya  dari beragam taksa 
kera disajikan dalam Abundance Annex, 
yang tersedia dalam laman Negara Kera di 
www.stateoftheapes.com.

Kera sangat rentan terhadap berbagai 
ancaman manusia atas habitat mereka. 
Banyak ancaman tersebut terkait dengan 
pemanfaatan habitat kera oleh manusia, 
selain akibat interaksi langsung, seperti 

Keterangan foto: Tindakan 
untuk memelihara keraga-
man hayati dan mewujud-
kan masyarakat berkelanju-
tan perlu terus 
ditingkatkan. © HUTAN - 
Kinabatangan Orang-utan 
Conservation Project

perburuan dan penangkapan. Mengingat 
kera memiliki hubungan dekat dengan 
manusia, mereka juga rentan terhadap pen-
yakit dan stress yang serupa. Bersama den-
gan pembukaan hutan, jarak antara kera 
dan manusia makin dekat, yang diiringi 
meningkatnya insiden kontak langsung 
satu sama lain. Untuk mempromosikan 
pemahaman dampak dan lingkup peruba-
han terkait pemanfaatan lahan, edisi ini 
menyatukan keahlian dan pengalaman para 
ilmuwan dan praktisi terkemuka dari berb-
agai sektor, termasuk masyarakat sipil, 
industri, dan akademisi, dengan tujuan uta-
ma mengidentifikasi peluang dan potensi 
menghindari dan memitigasi ancaman.

Edisi pertama Negara Kera menyajikan 
penelitian, analisis, studi kasus, dan praktik 

http://www.stateoftheapes.com
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terbaik dari berbagai pemangku kepentin-
gan terkait interaksi antara konservasi kera 
dan industri ekstraktif. Edisi kedua ini 
mengangkat interaksi antara konservasi 
dan pertanian industri (lihat Kotak l.1). Bab 
ini memeriksa teliti faktor-faktor yang rel-
evan, seperti penyebab di balik ekspansi 
pertanian dan investasi lahan, pemerinta-
han, dan kerangka legal interaksi ini, serta 
standar dan sertifikasi sukarela. Dengan 
melakukan pendekatan obyektif pada 
pokok masalah, buku ini dirancang untuk 
berkontribusi pada peningkatan praktik 
konservasi, serta untuk menginformasikan 
dan mempengaruhi para pemangku kepent-
ingan, kebijakan dan praktik di sektor-sektor 
lebih luas, meliputi sektor komersial (agribis-
nis, pengolahan, dan perdagangan), hukum 

KOTAK I.1  

Pertanian Industri: definisi dan pemakaian

Negara Kera mendefinisikan terminologi “pertanian industri” sebagai 
sebuah metoda produksi tanaman secara intensif yang ditandai den-
gan pertanian dan perkebunan monokultur besar yang sangat bergan-
tung pada kimia, pestisida, herbisida, pupuk, penggunaan air intensif, 
serta transportasi, penyimpanan, dan infrastruktur distribusi berskala 
besar. Istilah “pertanian industri” juga merujuk pada pertanian atau 
perladangan intensif, perkebunan atau pertanian agrikultur, perkebu-
nan agrikultur, agrikultur berskala besar, dan pertanian komersial.

Monokultur menjadi ciri kunci pertanian industri. Pola ini menjadi bagi-
an strategi mencapai skala ekonomi dan mengurangi biaya produksi. 
Terminologi “konsesi” merujuk pada sebentuk lahan relatif luas yang 
dialokasikan, umumnya oleh pemerintah, kepada investor pertanian 
untuk industrialisasi produksi tanaman.

Meski diketahui menimbulkan dampak signifikan pada hutan tropis, 
dan habitat kera (Etiendem et al., 2013), petani kecil berada di luar 
lingkup publikasi, agar bisa lebih dalam mengulas seluruh sektor agri-
kultur. Oleh karena itu, edisi ini hanya mencakup petani kecil yang 
menjadi bagian sebuah sistem yang bergantung pada mitra industri 
dalam memasok bahan baku atau pembelian komoditas. Pada posisi 
ini, petani berkontribusi pada meluasnya bentang alam monokultur. 
Dalam hubungan ini, petani juga dikenal sebagai “plasma”.

Berdasar pemikiran serupa, edisi ini hanya membahas interaksi kon-
servasi kera dan produksi pertanian, termasuk agroforestri dan tana-
man kayu keras, meski pertanian industri juga bisa merujuk pada indus-
trialisasi produksi daging, unggas dan ikan. Komoditas kunci seperti 
cokelat, kopi, minyak kelapa sawit, kertas dan bubur kertas, karet, tebu, 
dan teh, yang dihasilkan produksi skala besar tercakup pula di sini.

(legislasi perlindungan, industri, dan reg-
ulasi industri), masyarakat sipil dan pem-
bangunan—dengan menunjukkan 
bagaimana sektor-sektor ini saling ber-
hubungan dan mempengaruhi kondisi 
dan kesejahteraan kera, serta masyarakat. 
Pada tingkat kebijakan, seri ini bertujuan 
mengangkat konservasi kera ke dalam 
dialog kebijakan lokal, nasional, regional 
dan internasional; kebijakan dan praktik 
industri; serta perencanaan pembangu-
nan dan ekonomi.

Bab pembuka ini menyajikan tinjauan 
singkat mengenai konteks operasi perta-
nian industri dan kaitan lebih luas kon-
servasi kera global. Paparan spesifik inter-
aksi ini lebih diekplorasi dalam enam bab 
tematik. Rangkumannya ada di bawah ini. 
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Pertanian Industri dan 
Kera
Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pen-
duduk, dan rencana pembangunan untuk 
memenuhi permintaan produk pertanian, 
diestimasikan bahwa produksi pertanian 
global harus ditingkatkan sebesar 60% dari 
2005 hingga 2050 untuk dapat memenuhi 
permintaan global produk pertanian, seperti 
pangan dan biofuel (Alexandratos & 
Bruinsma, 2012, h. 7). Diestimasikan tamba-
han 700.000 km2 (70 juta ha) lahan diperlu-
kan untuk memenuhi permintaan ini. 
Namun, mengingat produksi diperkirakan 
menurun di negara maju, negara berkem-
bang diproyeksikan harus menyediakan 
lahan seluas 1,32 juta km2 (132 juta ha), teru-
tama di sub-Sahara Afrika dan Amerika 
Latin (Alexandratos & Bruinsma, 2012, p. 11).

Institute of Economic Affairs menekan-
kan bahwa pertanian industri yang efisien 
dan berskala besar menjadi solusi permintaan 
ini (Boyfield, 2013). Sebaliknya, Kelompok 
Kerja keamanan pangan Lintas-Lembaga 
G20 menunjukkan bukti, dalam pembangu-
nan pertanian, akuisisi lahan berskala-besar 
di negara berkembang dalam membangun 
“pertanian-raksasa” merupakan jenis inves-
tasi yang tidak akan menghasilkan keuntun-
gan-bersih bagi negara tuan rumah dan 
masyarakat lokalnya (IAWG, 2011). Kelompok 
Kerja ini menyarankan, pertanian kecil ber-
basis kontrak pertanian, skema plasma dan 
usaha bersama dengan kelompok petani leb-
ih kondusif bagi pembangunan ekonomi 
berkelanjutan. Introduksi organisme ter-
modifikasi secara genetik (genetically modi-
fied organisms/GMOs) ke dalam produksi 
pertanian sangat berpotensi mempengaruhi 
dinamika industri. Meski makin penting di 
banyak bagian dunia, penggunaan GMO 
masih relatif jarang di negara daerah sebaran 
kera di Afrika dan Asia Tenggara. Oleh kare-
na itu tidak dibahas dalam edisi ini.

Ekosistem tropis di sub-Sahara Afrika 
dan Amerika Latin merupakan lahan luas 

utama dari lahan tersisa yang berpotensi 
untuk pengembangan pertanian industri 
(Laurance, Sayer dan Cassman, 2014b). 
Ekspansi dan pengembangan industri perta-
nian, selain memberi dampak nyata bagi 
habitat berhutan dan populasi satwa liar, 
namun juga menimbulkan dampak signifi-
kan tak langsung pada manusia, antara lain 
melalui pelepasan gas rumah kaca dan per-
cepatan perubahan iklim yang mengikutin-
ya. Meski dalam Bab 1 dan bagian lain edisi 
ini, disinggung risiko dan dampak peruba-
han iklim, isu penting ini akan dibahas lebih 
dalam pada edisi Negara Kera berikutnya.

Untuk mewujudkan pertanian berkelan-
jutan dan mampu memenuhi permintaan 
pangan dan komoditas lain, perlu dipertim-
bangkan konteks cepatnya perubahan dunia. 
Penting pula dipahami bagaimana berbagai 
faktor seperti urbanisasi, merebaknya 
ketidakadilan dan pemisahan antara miskin 
dan kaya, migrasi penduduk, perubahan 
iklim, kekurangan air dan banjir, degradasi 
lingkungan, globalisasi, dan perubahan pili-
han diet mempengaruhi produksi dan prak-
tik pertanian di seluruh dunia.  Sebagaimana 
ditunjukkan dalam edisi ini, pertanian indus-
tri menjadi penyebab utama perambahan 
hutan tropis. Dokumentasi pengaruh degra-
dasi dan penggundulan hutan pada satwa liar, 
termasuk kera besar dan owa, menggambar-
kan bagaimana dampak pertanian industri 
pada keragaman hayati. Akibatnya men-
cakup ketidakamanan pangan lokal dan 
global, tekanan pada kapasitas produktif dan 
keseluruhan ekosistem. Kompleksitas 
pengambilan keputusan politik, sosial dan 
ekonomi yang menyebabkan ekspansi per-
tanian industri perlu mempertimbangkan 
faktor lingkungan yang menyangga indus-
tri ini, serta keragaman spesies yang mem-
butuhkan ekosistem sehat. Dalam konteks 
ini, kera dapat menjadi indikator spesies 
keragaman hayati umum.

Proporsi signifikan hutan tropis di Asia 
Selatan dan Tenggara telah dikonversi demi 
kebutuhan sistem produksi pertanian skala 
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besar. Untuk menarik perhatian terhadap 
konsekuensi ekspansi ini pada kera dan habi-
tatnya, edisi ini berupaya menginformasikan 
lintasan pertanian industri di Afrika, dengan 
tingkat budi daya yang relatif rendah, namun 
diprediksi meningkat drastis dalam waktu 
dekat. Minyak kelapa sawit—yang diman-
faatkan untuk makanan, kosmetik, peralatan 
mandi, dan biofuel—adalah monokultur pal-
ing cepat meluas di dunia (Gerber, 2011; FAO, 
2014a) dan akan mendominasi ekspansi 
tersebut. Mengingat 42% populasi kera besar 
Afrika hidup di kawasan yang cocok untuk 
pengembangan kelapa sawit, dan karena han-
ya sebagian kecil lahan dilindungi, ekspansi 
tanaman ini dapat dipastikan menimbulkan 
dampak serius pada kera (Wich et al., 2014). 
Sebagaimana dipaparkan dalam edisi ini, 
lebih banyak penelitian telah dilakukan 
untuk menelaah produksi minyak kelapa 
sawit dibanding komoditas lain. Dengan sifat 
ekspansif produksi industri-nya, minyak 

kelapa sawit menjadi komoditas yang meng-
hadirkan ancaman terbesar pada habitat kera 
di Asia, dan juga menjadi ancaman paling 
signifikan pada kera di Afrika. Edisi ini juga 
menganalisis dampak sejumlah tanaman lain 
terhadap konservasi dan kesejahteraan kera, 
yaitu akasia, karet, tebu, tembakau, dan 
cokelat, serta seluruh produksi pertanian 
skala-industri yang dilakukan di habitat kera.

Sorotan Tiap Bab
Enam bab pertama edisi Negara Kera ini 
terfokus pada beragam aspek interaksi per-
tanian industri dan konservasi kera. Bab 1 
menyajikan tinjauan umum dampak lang-
sung dan tidak langsung pertanian industri 
pada kera dan habitat kera. Bab 2 memba-
has tumpang tindih antara pertanian indus-
tri dan konservasi kera, serta mengung-
kap konteks perkembangan interaksi ini. 

Keterangan foto: Minyak 
kelapa sawit—digunakan 
untuk makanan, kosmetik, 
peralatan mandi, dan biofu-
el—merupakan monokultur 
yang berkembang paling 
cepat di dunia. 
© Wilmar International
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Bab  3  terfokus pada Afrika, benua yang 
kera-nya masih kurang terpengaruh perta-
nian industri. Mengingat situasi ini 
diperkirakan secara signifikan berubah 
pada dekade mendatang, bab ini memberi-
kan analisis mendalam mengenai konteks 
dan penyebab ekspansi pertanian—dan 
prediksi interaksinya dengan kera. Bab 4 
menyajikan analisis kerangka legislasi inter-
aksi pertanian industri dan konservasi kera 
di sejumlah negara jelajah kera dan mendis-
kusikan relevansi pelibatan instrumen 
hukum untuk mempengaruhi hubungan di 
antara kedua sektor tersebut. Diskusi men-
genai penetapan dan evolusi standar suka-
rela penting, Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO), dan analisis dampaknya 
pada konservasi kera menjadi dasar dari 
Bab 5. Standar sukarela ini sangat sejalan 
dengan konservasi kera ketika berhadapan 
dengan dampak produksi minyak kelapa 
sawit pada habitat kera, khususnya dalam 
konteks Asia. Bab 6 mengedepankan pema-
haman aktual mengenai ekologi kera ter-
hadap dampak pertanian industri. Meski 
penelitian formal mengenai interaksi ini 
masih terbatas, khususnya dalam relasinya 
pada kera besar Afrika dan owa Asia, bab 
ini menawarkan wawasan berbasis peneli-
tian sosioekologi dan observasi dari para 
ahli primata.

Bagian 2 terdiri dari dua bab yang 
fokus pada isu konservasi kera lebih luas di 
Afrika dan Asia (Bab 7) dan pada kera 
dalam kurungan (Bab 8). Sorotan dua bab 
ini terdapat pada pengantar Bagian 2 (lihat 
halaman 200). 

Bagian 1: interaksi pertanian 
industri dan konservasi kera

Bab 1: Dampak langsung dan 
tak langsung pertanian industri

Seiring dengan pertumbuhan penduduk 
dan peningkatan permintaan lahan budi 
daya komoditas pangan dan non-pangan, 

khususnya di wilayah tropis, pertanian 
akan menimbulkan dampak tak terhindar-
kan pada kera dan habitatnya, selain juga 
mempengaruhi peluang keberlangsungan 
hidupnya. Dampak ini tidak hanya akan 
terasa melalui penggundulan lahan untuk 
perkebunan berskala-besar, namun juga 
melalui peningkatan kontak antara popu-
lasi kera yang ditekan memasuki petak 
hutan yang terus menyusut, dan antara 
kera dan manusia yang memperebutkan 
ruang dan makanan. Tingginya frekuensi 
interaksi antara manusia dan kera akan 
mengarah pada meningkatnya pembunu-
han dan penangkapan kera. Bab ini men-
gulas dampak langsung dan tak langsung 
pertanian industri, mengevaluasi relevansi 
pertanian industri—khususnya minyak 
kelapa sawit—dengan upaya pengentasan 
kemiskinan dan kepemilikan lahan. Bab 
ini juga mendiskusikan interaksi antara 
pertanian industri dan perubahan 

Keterangan foto: Budi 
daya tembakau di lahan 
hutan yang baru digunduli 
di Bulindi, Uganda. 
© Matthew McLennan
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iklim—melalui dua studi kasus, satu dari 
Kalimantan, Indonesia, dan satu lainya 
dari Bulindi, Uganda—serta mengungkap 
bagaimana pembangunan pertanian 
industri mempengaruhi kera, sebagai aki-
bat meningkatnya paparan manusia dan 
aktivitas masyarakat. Bagian akhir menel-
aah berbagai faktor yang dapat mendorong 
pertanian industri untuk terlibat dalam 
konservasi dan strategi mitigasi kera—dan 
cara mewujudkan keterlibatan itu. 

Bab 2: Lingkup tumpang tindih 

Bab ini mengeksplorasi lingkup tumpang 
tindih pertanian industri dengan habitat 
kera. Melalui pemanfaatan sejumlah data, 
termasuk dari wahana internet Land Matrix 
dan Global Forest Watch, muncul beberapa 
pola. Komparasi yang dilakukan menun-
jukkan bahwa di Asia, di mana sejumlah 
besar lahan dialokasikan untuk pertanian 

industri, dampak pada habitat kera jauh 
lebih besar daripada di Afrika. Data juga 
mengungkap perbedaan regional di Afrika. 
Konsesi pertanian industri tampaknya 
terkonsentrasi di Afrika Barat. Isu lain, yaitu 
konsesi pertanian yang tumpang tindih 
dengan kawasan lindung, menunjukkan 
kurang tepatnya perencanaan dan tata kelo-
la pemanfaatan dan alokasi lahan.

Tiga studi kasus—di Kamerun, Liberia 
dan pulau Kalimantan—mengungkap 
evolusi deforestasi akibat pertanian indus-
tri. Salah satu temuan umum menunjuk-
kan bahwa pertanian industri didirikan 
pertama kali pada rezim kolonial. 
Meskipun deforestasi signifikan terkait 
pertanian industri terus terjadi di 
Kalimantan selama beberapa dekade sete-
lah berakhirnya rezim kolonial, hal serupa 
tidak terjadi di tempat lain. Kondisi ini 
umumnya disebabkan oleh perbedaan 
konteks politik, misalnya perang sipil 
berkepanjangan di Liberia. Merespon 
kebangkitan kembali minat mengembang-
kan sektor pertanian, alokasi konsesi terus 
meningkat di Kamerun dan Liberia. Di 
Liberia, perjanjian terbaru dengan 
Norwegia untuk pemberian bantuan pem-
bangunan berbasis-hasil memberi secer-
cah harapan dalam menjamin bahwa 
pengambilan keputusan ekspansi pertani-
an akan mempertimbangkan kawasan ker-
agaman hayati yang signifikan, termasuk 
habitat kera dan masyarakat lokal. 

Bab 3: Penyebab konversi – fokus 
pada Afrika

Hutan di Basin Kongo dan Afrika Barat 
merupakan area terbesar yang cocok untuk 
ekspansi pertanian industri, sekaligus 
rumah bagi populasi penting kera besar. 
Pertanian sudah menjadi bagian penting 
ekonomi sub-Sahara Afrika. Namun, per-
geseran komposisi sektor ini—dari domi-
nasi petani ke arah dominasi industri—tam-
paknya akan memberi implikasi signifikan 
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bagi hutan Afrika dan habitat kera. Bab ini 
menyajikan detail penyebab pergeseran ini, 
termasuk informasi ragam geografis dan 
lingkup tanaman yang diincar investasi 
lahan. Tanaman penghasil biji berminyak, 
meliputi kelapa sawit, tanaman jarak, wijen 
dan bunga matahari, paling menarik minat 
sektor komersial. Kelapa sawit menjadi tan-
aman kedua terbesar dalam ukuran luas 
lahan yang dibeli untuk budi daya. 
Peningkatan aktual jumlah akuisisi lahan 
berskala besar di Afrika, berjalan seiring 
membesarnya dampak pada kera dan hutan 
tropis. Meski ekspansi terus didorong pen-
ingkatan permintaan komoditas global—
serta relatif mudahnya akses lahan dan ren-
dahnya biaya pendirian di Afrika dibanding 
tempat lain—pengembangan industri ter-
pengaruh wabah Ebola di Afrika Barat dan 
penurunan harga minyak kelapa sawit glob-
al. Meskipun menghadapi tantangan ini, 
minat investor tampaknya akan bertahan, 
khususnya karena permintaan domestik 
dan regional diprediksi meningkat, semen-
tara produksi aktual tidak cukup untuk 
memasok pasar tersebut. Akan segera dapat 
terlihat, apakah negara-negara Afrika men-
erapkan model Asia menggunduli bidang 
lahan yang luas untuk dikonversi menjadi 
pertanian, atau mengikuti jejak Brasil dalam 
pengembangan pertanian yang mengede-
pankan petani kecil. Pendekatan ini lebih 
menjanjikan dalam melindungi habitat kera.

Bab 4: Kerangka hukum

Keterlibatan dengan kerangka legislasi 
dapat turut membentuk bagaimana inter-
aksi antara pertanian industri dan kon-
servasi kera dipersepsi dan dikelola. Bab ini 
fokus pada sistem hukum nasional di 
delapan negara daerah sebaran kera—
Kamboja, Kamerun, Republik Demokratik 
Kongo, Gabon, Indonesia, Liberia, Malaysia, 
dan Myanmar—yang seluruhnya memiliki 
agribisnis besar. Dalam mengulas lingkup 
interaksi legislasi dengan konservasi kera, 

bab ini menelaah pengaturan kepemilikan 
agribisnis dan konfliknya dengan konserva-
si, seperti persyaratan pemanfaatan produk-
tif seluruh lahan dalam konsesi perusahaan, 
meskipun malah bertentangan dengan per-
timbangan lingkungan hidup. Bab ini juga 
menganalisis proses alokasi konsesi agribis-
nis, dan mengangkat kompleksitas kelem-
bagaan dan dinamika kekuatan yang mem-
pengaruhi keputusan. Kemudian 
didiskusikan peran dan lingkup provisi per-
lindungan lingkungan hidup, seperti 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 
serta derajat transparansi dan pemantauan 
kepatuhan terhadap legislasi perlindungan 
spesies, yang seringkali dikesampingkan 
dalam menghadapi persaingan dengan 
kepentingan agribisnis. Tidak mengejutkan, 
pertimbangan kapasitas kelembagaan dan 
ekonomi politik menjadi akar lemahnya 
perlindungan lingkungan, sebuah urusan 
yang sulit dibenahi dalam kekosongan 
mekanisme sanksi pada pemerintahan. 
Seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus, 
mekanisme legal telah dimanfaatkan untuk 
mendorong penegakkan hukum lingkun-
gan. Di Sumatera, mekanisme tersebut ber-
hasil membendung upaya agribisnis mer-
ambah hutan rawa gambut Tripa, yang akan 
mengarah pada kerusakan habitat kera. 

Bab 5: RSPO

Standar dan sertifikasi sukarela muncul 
menjadi peluang emas untuk menginte-
grasikan keberlanjutan ke dalam produksi 
komoditas. Dikembangkan sebagai respon 
yang lemah dan tidak efektifnya regulasi 
pemerintah, serta upaya menjawab sorotan, 
terutama yang didorong oleh konsumen, 
terkait pada dampak sosial dan lingkungan 
dari produksi komoditas. Bab ini mengana-
lisis standar sukarela penting, Roundtable 
on Sustainable Palm Oil, yang fokus pada 
peningkatan produksi minyak kelapa sawit 
lestari di wilayah tropis. Bab ini menyajikan 
rincian tiga isu yang saling berhubungan. 
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Pertama, mengulas latar belakang dan evo-
lusi RSPO menjadi lembaga fungsional 
yang terutama didorong oleh proses, 
menyoroti tarik menarik antara tujuan 
standarisasi dalam mentransformasi pasar 
minyak kelapa sawit dunia dan kebutuhan 
yang diperlukan untuk mengikat akunta-
bilitas anggotanya. Kedua, bab ini menelaah 
tantangan yang dihadapi RSPO dalam 
mencapai tujuan menjamin ketaatan terha-
dap prinsip-prinsip kuat lingkungan dan 
sosial. Secara khusus, dibahas pengaruh 
keanggotaan pada pengambilan keputusan 
dan konsekuensi lemahnya kejelasan ilmiah 
atas interpretasi dan dalam mendefinisikan 
secara tepat produksi minyak kelapa sawit 
tersertifikasi. Ketiga, bab ini menganalisis 
fokus RSPO pada produsen minyak kelapa 
sawit terbesar, sebuah pendekatan yang 
menghadirkan peluang dan tantangan. Di 
satu sisi, komitmen kebijakan “nol defores-
tasi, tanpa lahan gambut dan tanpa eksploi-
tasi” dari berbagai perusahaan yang 
memasok lebih dari 90% industri minyak 
kelapa sawit dapat secara signifikan mem-
pertinggi dampak RSPO. Di sisi lain, 
lemahnya pelibatan dan inklusi petani kecil 
dan pemangku kepentingan lain—seperti 
masyarakat lokal dan pemerintah di tingkat 
regional, nasional, dan lokal—bisa meng-
hambat langkah maju yang telah dibuat.

Chapter 6: Dampak ekologis

Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam 
pemahaman kita mengenai dampak perta-
nian industri pada ekologi kera. Untuk men-
yajikan analisis lebih dalam atas isu ini, bab 
ini secara formal menelaah materi terpub-
likasi dan literatur abu-abu. Tercakup pula 
temuan dari survei yang dilakukan ang-
gota International Union for Conservation 
of Nature, Species Survival Commission, 
dan Primate Specialist Group’s Sections on 
Great Apes and Small Apes.

Penggundulan dan degradasi hutan 
untuk pengembangan industri pertanian 

menimbulkan dampak langsung terhadap 
populasi kera akibat kerusakan dan frag-
mentasi habitat, yang memicu stres, pening-
katan morbiditas dan kematian kera. 
Pertanian industri juga memberi dampak 
tidak langsung pada populasi kera dengan 
memfasilitasi akses ke area yang sebelumn-
ya terpencil, yang sekaligus mendorong 
meningkatnya perburuan komersial, ter-
masuk pada kera. Lebih jauh lagi, penggun-
dulan hutan berjalan beriringan dengan 
masuknya penduduk ke dalam sebuah 
wilayah, dan memicu penggundulan lanju-
tan di bentang alam, serta potensi paparan 
penyakit pada kera. Dari seluruh jenis kera, 
owa tampaknya paling terpengaruh oleh 
pertanian industri, karena sifat teritorial 
dan sangat arboreal. Sementara kera besar 
agak bernasib lebih baik—antara lain berkat 
kemampuan mereka memasuki bentang 

Keterangan foto: 
Orangutan mencari makan 
di sebuah perkebunan 
kelapa sawit. Marc 
Ancrenaz © HUTAN - 
Kinabatangan Orang-utan 
Conservation Project
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hanya dalam relasinya pada kera, tetapi juga 
relasi pada pengembangan industri ini.

Temuan kunci yang beresonansi di selu-
ruh edisi ini adalah sangat signifikannya 
peran perencanaan pemanfaatan lahan 
yang efektif—pada skala tingkat bentang 
alam yang sesuai. Dengan mengintegrasi-
kan pertimbangan ekonomi, social, dan 
lingkungan hidup, perencanaan peman-
faatan lahan dapat membantu menjamin 
keadilan dan manajemen berkelanjutan 
lahan dan sumber daya, antara lain dengan 
mengidentifikasi wilayah kunci yang akan 
dilindungi dan menjaga keberadaan kori-
dor untuk menghubungkan hutan lindung 
yang dikelola secara lestari. Mengingat 
perencanaan pemanfaatan lahan jarang 
sekali dijalankan secara efektif di bagian 
manapun di dunia, upaya promosi penera-
pannya menjadi salah satu prioritas paling 
mendesak untuk konservasi kera—dan 
bagi keragaman hayati umumnya.

Akhirnya, edisi Negara Kera ini 
menarik pembelajaran dari pesatnya 
ekspansi pertanian industri di Asia, yang 
mampu menunjukkan jalan untuk menja-
ga lintasan yang lebih berkelanjutan di 
Afrika. Dengan alasan tersebut, edisi ini 
merupakan sumber daya yang hadir dalam 
waktu yang tepat—untuk menjadi lan-
dasan informasi bagi pendekatan lebih 
bertanggung jawab pada masa depan 
pengembangan petanian dan konservasi 
di Afrika, serta lebih mempengaruhi 
pengembangan pertanian di Asia. Pada 
seluruh konteks yang terpengaruh, peli-
batan lebih baik dari seluruh pemangku 
kepentingan, termasuk petani dan 
masyarakat lokal menjadi sangat penting, 
jika pergeseran dampak pertanian industri 
terhadap alam ingin diwujudkan.

Ucapan Terima Kasih
Penulis utama: Helga Rainer, Annette 
Lanjouw dan Alison White

alam agro-industri untuk mencari makan, 
tidur, atau berpindah—namun mereka 
tidak bisa bertahan hanya di perkebunan 
semata, dan tetap membutuhkan hutan dan 
habitat alami untuk keberlangsungan jang-
ka panjang. Berlanjutnya fragmentasi pop-
ulasi kera dan pemanfaatan habitat kera 
untuk pertanian industri akan menyebab-
kan penurunan populasi jangka panjang 
dan potensi kepunahan lokal spesies. Upaya 
mengubah arah ini memerlukan penelitian 
spesifik mengenai bagaimana industri ini 
mempengaruhi kera dan habitatnya, untuk 
digabungkan dengan implementasi peren-
canaan pemanfaatan lahan yang mengin-
tegrasikan fungsi ekologi esensial. 

Kesimpulan
Dengan mengedepankan berbagai isu terkait 
konservasi kera dan pertanian industri, edisi 
Negara Kera mengambil langkah pertama 
dalam mengidentifikasi perspektif interaksi 
antara sistem produksi pertanian skala besar 
dan konservasi keragaman hayati. Sebagai 
sebuah kekuatan besar dalam pertumbuhan 
ekonomi, pertanian industri berhadapan 
dengan konservasi kera dalam bentuk yang 
menyebabkan perubahan fundamental 
pengelolaan sumber daya alam lebih luas.

Jelas bahwa tekanan pada ekosistem tro-
pis untuk memasok permintaan pasar global 
akan sangat besar. Garis depan utama masa 
depan pengembangan komoditas kunci per-
tanian ini berada di Afrika dan Amerika 
Latin—yang merupakan rumah bagi hutan 
tropis terbesar yang telah dinyatakan “sesuai” 
untuk pengembangan pertanian. Di Afrika 
dan Asia Tenggara, ekspansi ini akan men-
imbulkan dampak signifikan pada habitat 
kera tersisa. Beberapa spesies kera berisiko 
kehilangan kantung terakhir di habitat tersi-
sa. Dalam menyajikan telaah lingkup damp-
ak dan interaksi antara kera dan pertanian 
industri, edisi ini memberikan detail menge-
nai bagaimana interaksi termanifestasi, tidak 
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Pendahuluan
Ekosistem tropis menyangga sebagian besar 
keragaman hayati bumi, menyediakan 
produk dan jasa alami yang tak terhitung, 
baik lokal maupun global, dan berperan 
penting dalam regulasi iklim, karbon, serta 
siklus hidrologis. Oleh karena itu, ekspansi 
pertanian ke dalam ekosistem hutan tropis 
berdampak besar terhadap berbagai faktor, 
antara lain kesehatan manusia dan hewan 
(Karesh et al., 2012), pilihan sumber energi 
dan harganya, konservasi keragaman hayati 
dan infrastruktur (lihat Kotak 1.1). Ekspansi 
tersebut juga dapat mendorong atau dipen-
garuhi oleh konflik di wilayah yang men-
galami kelangkaan sumber daya. Berbagai 
faktor tersebut memengaruhi keberlang-
sungan kehidupan manusia dan sejumlah 
spesies lain secara langsung. Pesatnya 
ekspansi pertanian merupakan penyebab 

BAB 1

Pembangunan Ekonomi dan 
Konservasi Keragaman Hayati: 
Memahami Interaksi Konservasi 
Kera dan Pertanian Industri 
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utama hilangnya hutan tropis (Sodhi et al., 
2010). Di sebagian besar dunia, ekspansi 
tersebut didominasi oleh pertanian industri 
skala besar meski pertanian skala kecil juga 
memberi dampak signifikan di beberapa 
negara, khususnya di Afrika. 

Selama lebih dari 50 tahun, ekspansi per-
tanian sangat terkait dengan pangan dan 
minyak yang menjadi makanan pokok popu-
lasi manusia, yakni ketela, jagung, kelapa 
sawit, pisang, kentang, sorgum, kedelai, gula, 
ubi, gandum, dan keluarga uwi (uwi, gembili 
dan lain-lain). Tanaman yang lain, termasuk 
cokelat, kopi, kacang tanah, karet, teh, tem-
bakau, dan buah-buahan juga dibudidayakan 
di perkebunan industrial. Minyak goreng 
yang utama diproduksi untuk konsumsi 
global, termasuk yang terbuat dari kelapa, biji 
kapas, kelapa sawit, kacang tanah, biji rapa, 
kedelai, dan biji bunga matahari (Boyfield, 
2013). Hanya kelapa sawit dan kelapa yang 
tumbuh di wilayah tropis. Kelapa sawit secara 
global menyumbang 40% dari produksi min-
yak goreng (Boyfield, 2013; USDA, 2014b).

Hutan tropis di Afrika dan Amerika 
Latin adalah garis depan utama bagi 
pengembangan industri perkebunan di 
masa mendatang, khususnya kelapa sawit. 
Di sektor pembangunan pertanian, terdapat 
kesepakatan bahwa basin Amazon dan 
Kongo sangat berpotensi untuk pencetakan 
perkebunan kelapa sawit skala besar. 
Amazon saja, memiliki lahan yang cocok 
untuk perkebunan kelapa sawit seluas 
290.000 km2 (29 juta ha, Corley dan Tinker, 
2003; Embrapa, 2010, dikutip dari UNEP, 
2011). Institute for Economic Affairs mem-
perkirakan lahan yang cocok untuk tana-
man pangan di sub-Sahara Afrika seluas 
2,5–3,0 juta km2 (250–300 juta ha), dan baru 
1,8 juta km2 (183 juta ha) yang sudah dibudi-
dayakan (Boyfield, 2013). Gambar 1.1, men-
unjukkan seluruh area geografis di wilayah 
tropis yang paling sesuai untuk pembukaan 
perkebunan kelapa sawit baru (UNEP, 2011). 
Sebagian besar area ini memiliki keraga-
man dan kelimpahan spesies terbesar. 
Meski akibat tingginya biaya tenaga kerja 

GAMBAR 1.1 

Permukaan lahan budi daya dan model kesesuaian untuk perkebunan kelapa sawit

Sumber data: Model kesesuaian untuk perkebunan kelapa sawit dari IIASA (2002) dan FAO (2002). Permukaan lahan budi daya sawit FAO (2009a)

Sumber: UNEP (2011)
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dan kompleksitas faktor sosial dan ekonomi 
di Brasil dan wilayah neotropis lain, indus-
tri kelapa sawit tidak melakukan ekspansi 
besar-besaran di wilayah ini, seperti yang 
dipusatkan di sub-Sahara Afrika. 

Salah satu cara melindungi tegakan 
hutan tropis basah dan keragaman hayati 
dari ancaman konversi perkebunan indus-
tri adalah dengan membudidayakan lahan 
densitas-karbon-rendah (LCDL), termasuk 
hutan terdegradasi, di neotropis maupun 
afrotropis. Pendekatan ini menghindarkan 
terlepasnya karbon akibat konversi tegakan 
hutan tropis dan melindungi keragaman 
hayati. Dalam menjaga proyeksi peningka-
tan produksi tiga tanaman komoditas uta-
ma sebesar 17%–29%, yakni sawit, tebu, dan 
karet, diperlukan tambahan sekitar 
600.000–660.000 km2 (60–66 juta ha) 
lahan di sabuk hutan tropis lembap dalam 
50 tahun ke depan (Dinerstein et al., 2014). 

Telah banyak penelitian dan laporan 
mengenai sejarah dan proses pengemban-
gan kelapa sawit dan dampaknya terhadap 
lingkungan hidup. Sedikit banyak telah 
diketahui pula dampak tanaman pertanian 
yang dibudidayakan pada skala industri. 
Namun, jelas bahwa budi daya industrial 
komoditas apa pun yang membutuhkan 
konversi hutan menjadi lahan pertanian 
yang membentang luas akan mengurangi 
tutupan hutan dan aksesibilitas manusia 
pada sumber daya hutan, termasuk kehidu-
pan liar (lihat Kotak 2.2). Dengan ketersedi-
aan data yang relavan dan relatif luasnya 
penelitian mengenai produksi kelapa sawit–
selain ancaman terhadap keragaman haya-
ti–bab (dan keseluruhan buku) ini difokus-
kan pada kelapa sawit dan dampaknya pada 
hutan tropis basah. Buku ini juga menampil-
kan temuan penelitian mengenai komoditas 
industrial lain, khususnya jika berdampak 
terhadap populasi kera dan habitatnya. 

Bab ini menyajikan telaah beberapa isu 
penting dalam hubungan antara kera den-
gan pertanian industri. Pembahasan dibagi 
menjadi empat bagian. Bagian pertama 

menilai relevansi pertanian industri, khu-
susnya kelapa sawit dan minyak sawit, terha-
dap pengurangan kemiskinan. Bagian kedua 
membahas dampak pertanian industri ter-
hadap perubahan iklim. Bagian ketiga men-
gupas dampak pertanian industri terhadap 
kera, menampilkan dua studi kasus yang 
menggambarkan bagaimana pembangunan 
pertanian industri memengaruhi kera seba-
gai akibat meningkatnya eksposur manusia 
dan aktivitas manusia. Bagian terakhir 
membahas potensi motivasi bagi industri 
pertanian agar terlibat dalam strategi kon-
servasi kera dan mitigasi hilangnya habitat 
kera serta cara untuk melakukannya.

Temuan kunci bab ini, yaitu:

  Pengembangan kelapa sawit tidak selalu 
bermanfaat bagi penurunan kemiski-
nan. Faktanya, seringkali malah mem-
perparah kemiskinan serta mengurangi 
sumber daya alam yang menjadi dasar 
mata pencaharian manusia.

  Meski kerusakan hutan alam akibat 
pengembangan pertanian perkebunan 
industrial dilakukan dengan mengganti 
satu jenis vegetasi dengan jenis lain, 
tetap menghasilkan emisi karbon yang 
berkontribusi pada tingkat kandungan 
karbon di atmosfer. Hal ini juga mem-
perparah perubahan iklim.

  Ekspansi pertanian industri di habitat 
kera dapat menciptakan berbagai 
dampak, antara lain hilangnya habitat, 
pembunuhan kera, dan meningkatnya 
konflik antara manusia dan kera akibat 
perebutan habitat dan sumber daya.

  Meski penelitian telah mengidentifikasi 
beberapa pilihan dan praktik manaje-
men yang dapat diterapkan pengembang 
pertanian untuk melindungi habitat 
hutan dan konservasi kera–seperti trans-
lokasi kera dan pemeliharaan petak serta 
koridor hutan–, perlu penelitian lebih 
lanjut untuk meningkatkan pemahaman 
kita mengenai sejauh mana dampak 
ekologis dan sosial dari industri ini.
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KOTAK 1.1 

Proyek Peta Jalan Global 

Kebutuhan untuk menyempurnakan pemahaman umum 
dan kemampuan kita mengukur dan menilai dampak lang-
sung dan tak langsung pertanian industri pada ekosistem 
hutan dan populasi kera makin berkembang. Hal ini, khu-
susnya terkait dengan pengembangan infrastruktur, antara 
lain jalan (lihat Gambar 1.2). Badan Energi Dunia mem-
perkirakan, 25 juta km jalan baru akan dibangun pada 2050 
dan lebih dari 60% dibangun pada 2010. Sekitar 90% jalan 
baru ini diperkirakan dibangun di negara berkembang, teru-
tama di hutan tropis yang menyangga keragaman hayati 
dan jasa lingkungan penting (Dulac, 2013). Penelitian men-
unjukkan bahwa jalan yang menembus hutan atau alam liar 
sering menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan, 
antara lain hilangnya dan terfragmentasinya habitat, perbu-
ruan berlebihan, kebakaran, dan degradasi lingkungan lain 
yang dampaknya pada ekosistem dan alam sering kali tak 
terperbaiki (Laurance et al., 2001; Blake et al., 2007; Adeney, 
Christensen dan Pimm, 2009; Laurance Goosem dan 
Laurance, 2009; Laurance et al., 2014a). 

Di banyak negara, perencanaan dan zonasi jalan tidak 
dilakukan secara tepat (Laporte et al., 2007; Laurance, 
2007; Laurance et al., 2014a). Mengingat tidak ada sistem 
global strategis dalam zonasi jalan, tiap proyek jalan harus 
dianalisis satu per satu, dengan sedikit informasi mengenai 
konteks lingkungan lebih luas (Burgues Arrea et al., 2014; 
Laurance et al., 2014a). 

Berdasarkan alasan tersebut, sekelompok ilmuwan lingkun-
gan, ahli geografi, perencana dan spesialis pertanian menyu-
sun Proyek Peta Jalan Global sebuah skema prioritas pem-
bangunan jalan di seluruh dunia (Laurance dan Balmford, 
2013; Laurance et al., 2014a; Global Roadmap, n.d.). 

Rencana zonasi skala luas ini berupaya mengurangi keru-
gian lingkungan akibat ekspansi jalan. Selain itu, sekaligus 
memaksimalkan manfaat bagi pembangunan, khususnya 
dalam meningkatkan produksi pertanian, sebuah prioritas 
mendesak menghadapi tuntutan global atas komoditas per-
tanian yang diperkirakan akan tumbuh signifikan di negara 
berkembang pada beberapa dekade mendatang 
(Alexandratos dan Bruinsma, 2012). 

Peta Jalan Global mengidentifikasi tiga komponen atau 
lapisan yang diperlukan dalam menganalisis desain dan 
pengaruh dalam persetujuan pembangunan dan perbaikan 
jalan. Pertama, lapisan nilai lingkungan yang memperkira-
kan nilai alami ekosistem. Lapisan kedua adalah manfaat 
jalan, yaitu bagaimana potensi peningkatan produksi perta-
nian melalui jalan baru atau peningkatan. Lapisan ketiga 
menunjukkan distribusi kawasan lindung di seluruh dunia. 
Proyek Peta Jalan Global menyatakan, jika dimungkinkan di 
kawasan lindung seharusnya jalan tidak dibangun untuk 
membatasi dampak yang menihilkan dari jalan terhadap 
ekosistem alami.

Berdasarkan kombinasi tiga komponen tersebut, Peta Jalan 
Global mengidentifikasi wilayah dengan nilai lingkungan 
tinggi. Wilayah dimana pembangunan jalan di masa depan 
seharusnya dihindarkan. Wilayah dengan peningkatan jalan 
strategis dapat meningkatkan pembangunan pertanian den-
gan biaya lingkungan relatif rendah. Sementara, di “wilayah 
konflik,” pembangunan jalan memang memberi manfaat 
bagi pertanian, tetapi menyebabkan kerusakan serius pada 
lingkungan. Peta Jalan Global ini bertujuan agar dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah, pemangku kepentingan, 
dan kelompok lingkungan dalam membantu memandu per-
encanaan jalan. Perencanaan jalan tersebut memberi skema 
untuk zonasi aktif dan prioritas jalan di era ledakan ekspan-
si jalan sepanjang sejarah manusia saat ini. 

GAMBAR 1.2 

Sebaran Global Jalan Utama

Catatan: Banyak jalan ilegal atau tidak resmi tidak terpetakan; lihat CIESIN dan ITOS (2013). 

Sumber: Laurance et al., (2014a, h. 230)
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KOTAK 1.2 

Membangun Pertanian Industri: 
Tahapan Kunci

Pembangunan proyek perkebunan dilakukan melalui tiga 
tahap: inisiasi, perencanaan, dan implementasi (lihat 
Gambar 1.3). Tahapan tersebut umumnya konsisten di ber-
bagai sektor pertanian meski terdapat perbedaan peristila-
han di beragam sektor pertanian (Stewart, 2004). Tiga 
tahapan ini menghasilkan identifikasi dari seluruh potensi 
dampak lingkungan dan sosial pada proyek dan pengem-
bangan tata cara yang lebih baik serta mitigasi tindakan 
terhadap beragam aspek fisiokimia, biologis, lingkungan, 
dan sosial (Corley dan Tinker, 2003). 

Di Malaysia, penilaian dampak lingkungan (environmental 
impact assesments/EIAs) telah menjadi syarat baku dan res-
mi untuk setiap pembangunan baru terkait dengan proses 
evaluasi lahan. Secara umum, EIA mempertimbangkan data 
dasar geologi dan tanah, alur dan kualitas air, fauna, jasa 
medis dan kesehatan, serta faktor-faktor lain. EIA ditindaklan-
juti oleh rencana manajemen lingkungan (environmental man-
agement plan/EMP) sebagai panduan pembangunan perke-

bunan dan menetapkan indikator pemantauan untuk 
mengukur dampak lingkungan. Proses ini memberi panduan 
yang menekankan pentingnya menjaga petak-petak hutan 
dan koridor satwa liar dalam menjaga keragaman hayati dan 
satwa liar di perkebunan (Corley dan Tinker, 2003). Hal ini 
dilakukan bersamaan dengan regulasi yang dirancang untuk 
melindungi lingkungan hidup dan keragaman hayati di dalam 
dan di sekitar perkebunan, seperti menjaga sabuk pesisir 
hutan dan sungai. Beberapa persyaratan formal tersebut 
menjadi dasar legal penting untuk peningkatan kelestarian 
dan manajemen lingkungan. Walaupun demikian, di banyak 
negara, panduan dan regulasi ini sering diabaikan. Bahkan, 
ketika sudah menjadi persyaratan legal, sering dilanggar aki-
bat adanya korupsi. 

Menghindari dan memitigasi kerusakan lingkungan pada 
tahapan dini perencanaan akan memudahkan penanganan 
tahap berikutnya. Jika sudah menjadi cetak biru perkebunan, 
akan makin sulit dan mahal memperbaiki kesalahannya 
(Corley dan Tinker, 2003). Tindakan yang tepat, mulai dari 
inklusi hutan sejenis dengan berbagai nilai penyokong satwa 
liar, menangani ekosistem bentang alam termasuk perkebu-
nan sebagai bagian bentang alam yang lebih luas, bersama 
dengan habitat alam akan membentuk sistem yang stabil.

GAMBAR 1.3 

Tahapan Pengembangan Proyek Perkebunan

Catatan: ESIA: environmental and social impact assessment (analisis dampak lingkungan dan sosial); ESMP: environmental and social management plan (rencana tata kelola 
lingkungan dan sosial); FPIC: free prior informed consent (kesadaran bebas dan terinformasi); HCV: high conservation value (bernilai konservasi tinggi).

Sumber: Stewart (2014)
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Peran Minyak Sawit dalam 
Pengentasan Kemiskinan 
dan Kepemilikan Lahan 
Minyak kelapa sawit merupakan minyak 
goreng yang paling terjangkau dan banyak 
diperdagangkan dengan produksi per hek-
tare lebih tinggi dibandingkan dengan tana-
man penghasil minyak lain. Kelapa sawit 
juga digunakan dalam sejumlah produk 
lain, mulai dari pangan, biofuel, hingga 
pembersih, dan kosmetik. Okupansi lahan 
budi daya kelapa sawit masih relatif rendah 
(7%) dibandingkan dengan minyak goreng 
lainnya (Caliman, 2011). Apalagi dibanding-
kan dengan lahan kedelai (61%), biji rapa 
(18%), dan bunga matahari (14%). Meskipun 
demikian, kelapa sawit menyumbang 40% 
produksi minyak goreng global. Apalagi, 
dengan biaya produksi 20% lebih rendah 
dibandingkan dengan kedelai, kelapa sawit 
menjadi minyak goreng termurah yang 
dapat diproduksi (Rival dan Levang, 2014). 
Hasilnya, produksi minyak kelapa sawit 
dipandang berkontribusi menurunkan 
kemiskinan di wilayah tropis Meskipun, 
klaim ini dianggap kontroversial 
(Budidarsono, Rahmanulloh dan 
Sofiyuddin, 2012). 

Meski produksi sawit sangat berkontri-
busi pada pemasukan pemerintah dan 
keuntungan perusahaan serta mendorong 
tingkat penghasilan masyarakat desa di ban-
yak tempat, sebuah audit oleh Compliance 
Advisor Ombudsman untuk Bank Dunia 
pada 2009 menunjukkan bahwa investasi di 
sektor sawit justru meningkatkan kemiski-
nan di beberapa tempat (CAO, 2009; 
Gingold, 2011). Masalahnya tidak terletak 
pada produksi minyak kelapa sawit semata. 
Namun, lebih pada proses dan struktur 
pemerintahan dan industri terkait pengua-
saan lahan dan kredit pembangunan perke-
bunan serta apakah masyarakat miskin desa 
bisa berpartisipasi secara berkeadilan. Di 
Malaysia dan Indonesia, misalnya, lebih dari 
40% lahan perkebunan dimiliki oleh petani. 
Jika direncanakan dengan baik, sejalan den-

gan regulasi yang mendorong keadilan 
pembangunan, perkebunan kelapa sawit 
dapat menurunkan kemiskinan desa dan 
meningkatkan pembangunan ekonomi di 
wilayah terkait. Namun, akibat korupsi dan 
buruknya perencanaan atau ketidakadilan 
distribusi manfaat, perkebunan kelapa sawit 
berdampak buruk terhadap penduduk lokal 
(Rival dan Levang, 2014).

Meski penelitian Bank Dunia mengarah 
pada moratorium pinjaman sektor sawit 
selama dua tahun, debat atas kaitan 
penyebab antara industri dan kemiskinan 
tidak terselesaikan. Intensitas tenaga kerja 
budi daya sawit berkontribusi signifikan 
pada lapangan kerja di banyak wilayah, 
ditambah manfaat lain berupa penghasilan, 
akses kesehatan dan pendidikan yang lebih 
baik (Dayang Norwana et al., 2011). 
Penilaian terbaru dampak lokal ekspansi 
kelapa sawit di Malaysia menunjukkan, 
petani kelapa sawit yang mendapat keun-
tungan panen lebih tinggi dibandingkan 
produsen produk pertanian lain mengala-
mi tingkat kemiskinan terendah dibanding-
kan dengan seluruh subsektor pertanian 
(Dayang Norwana et al., 2011). 

Kajian terbaru mengenai pendapatan 
buruh juga menunjukkan bahwa kelapa 
sawit mampu memberi penghasilan dua 
hingga tujuh kali lebih tinggi dibandingkan 
dengan rata-rata upah pertanian 
(Budidarsono et al., 2012), mendorong ter-
ciptanya kelas menengah desa setelah 
beberapa generasi. Ini merupakan sesuatu 
yang jarang dicapai dari hasil tanaman tro-
pis (Rival dan Levang, 2014). Di Sumatera, 
Indonesia, misalnya, pendapatan tahunan 
per hektare dari perkebunan kelapa sawit 
produktif rata-rata 2.675 dolar AS, perkebu-
nan karet 3.312 dolar AS, dan agroforestri 
karet 1.656 dolar AS. Sementara, dari per-
sawahan hanya 255 dolar AS. Perbandingan 
dengan upah buruh lebih mencolok, yakni 
46 dolar AS per hari per orang pada kelapa 
sawit, 22 dolar AS pada perkebunan karet, 
dan 27 dolar AS untuk karet agroforestri. 
Sementara, untuk sawah irigasi 2,17 dolar 

Keterangan foto: Klaim 
bahwa produksi minyak 
kelapa sawit berkontribusi 
mengentaskan kemiskinan 
di wilayah tropis masih 
diperdebatkan.  
© Patrice Levang
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AS per hari per orang (Feintrenie, Chong 
dan Levang, 2010, hal. 12).1 Perlu dicatat 
bahwa angka-angka tersebut merujuk pada 
petani, bukan pekerja agribisnis besar. 
Analisis ekonomi terbaru produksi kelapa 
sawit terkait penghasilan per kapita di 
Indonesia menunjukkan, peningkatan 
produktivitas lebih efektif meningkatkan 
penghasilan dan mengurangi kemiskinan 
dibandingkan dengan perluasan ukuran 
perkebunan (Nur Rofiq, 2013). 

Walaupun, konversi lahan yang selalu 
dilakukan berdasar klaim tersebut sangat 
ditentang dan berpengaruh signifikan ter-
hadap hasil jangka panjang dalam pergeser-
an mata pencaharian tradisional untuk 
pemasukan jangka pendek. Kemampuan 
mengadopsi budi daya kelapa sawit sebagai 
strategi mata pencaharian berkelanjutan 
tergantung pada seberapa besar masyarakat 
kehilangan lahan. Perubahan penghidupan 
itu melahirkan proses inklusi dan eksklusi 
(Dayang Norwana et al., 2011). Karena 
lemahnya pemetaan kepemilikan lahan di 
Indonesia, konflik muncul atas lahan dan 
kepemilikan. Dalam konteks ini, petani ser-
ing kali terpaksa meminjam untuk mem-
bangun perkebunan. Sementara, mereka 
kurang mendapatkan bantuan teknis yang 
optimal. Alokasi lahan juga seringkali jauh 
dari permukiman (Sheil et al., 2009).

Perlu diakui, bahwa kemiskinan bukan 
sekadar memiliki pendapatan di bawah 
standar tertentu. Kemiskinan juga adalah 
soal deprivasi kebutuhan yang kurang 
memenuhi standar hidup (Blakely, Hales dan 
Woodward, 2004). Penyebab struktural 
kemiskinan bersifat multifaset, dipengaruhi 
faktor ekonomi, sosial, dan politik. Jika 
strategi spesifik pertanian sebuah negara 
atau proyek, termasuk terkait pada produksi 
minyak kelapa sawit diharapkan berkontri-
busi mengurangi kemiskinan, prosesnya 
harus dipandu oleh tujuan yang jelas dan ter-
ukur sejalan dengan target jangka panjangn-
ya (CA, 2009; Gingold, 2011). Sebelum hal ini 
dilakukan, kaitan pertanian industri dengan 
pengurangan kemiskinan tidak terjamin.
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Pertanian Industri dan 
Perubahan Iklim
Pertanian industri merupakan penyum-
bang terbesar kedua emisi gas rumah kaca 
(GRK), setelah energi, kemudian oleh trans-
portasi (Stern, 2007). Ini sekaligus menjadi 
anthropogenik faktor yang signifikan pada 
perubahan iklim. Berkat status yang disan-
dang ini, dalam upaya perluasannya perta-
nian industri muncul dalam argumen yang 
berkaitan dengan iklim. Berdasarkan fakta 
bahwa semua tanaman hijau menyerap kar-
bon dalam fotosintesis, mereka sering kali–
dan sering kali secara keliru–dinyatakan 
sebagai tanaman penyerap karbon seperti 
vegetasi alami dan berkontribusi pula pada 
reduksi emisi GRK global serta membantu 
melawan perubahan iklim. Klaim ini 
umumnya menjadi dasar yang tidak lantas 
akurat. Misalnya mengganti satu jenis 
pohon dengan jenis lain tidak akan ber-
dampak pada perubahan iklim–bahwa 
penggantian itu merupakan aksi netral-
karbon. Menggunakan pendekatan ini, 
pemerintah Malaysia berhasil melobi agar 
perkebunan karet diklasifikasikan sebagai 
“hutan” oleh Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO) (Clay, 2004, dikutip dalam 
WWF, n.d.). Inklusi perkebunan menjadi 
“hutan permanen” di sebuah negara dapat 
mengaburkan luas hutan alami yang sebe-
narnya yang memiliki kekayaan keragaman 
hayati. Ini sekaligus memungkinkan pelobi 
mempromosikan perkebunan yang meng-
gantikan hutan alam sebagai penyerap kar-
bon yang penting. 

Seharusnya perlu diingat, bahwa klaim 
perkebunan memiliki tingkat yang sama 
dengan hutan alami dalam menyerap kar-
bon dari atmosfer adalah keliru. Tanaman 
menyerap karbon saat masih tegak. Pohon–
spesies perkebunan atau hutan alami akan 
menyerap karbon lebih lama dibandingkan 
tanaman tahunan yang memiliki masa 
hidup lebih pendek, seperti rumput. Sebagai 
perbandingan dengan padang rumput tro-
pis, pohon perkebunan memiliki kapasitas 

fiksasi karbon lebih besar dalam biomassa 
dan materi organik tanah serta kecepatan 
serapan karbon dioksida (CO2) dari atmos-
fer. Meskipun, kecepatan ini jauh lebih ren-
dah dibandingkan dengan hutan tropis 
alami di lahan mineral atau dan gambut 
(Germer dan Sauerborn, 2006). 

Saat perkebunan kelapa sawit menggan-
tikan padang rumput, memang mungkin 
saja penyerapan karbon melebihi kehilan-
gan karbon dan perkebunan bertindak 
sebagai penyerap karbon bersih (Brinkman, 
2009). Meskipun, rasio ini bergantung pada 
jumlah karbon dalam tanah karena kon-
versi lahan dapat melepas sejumlah besar 
karbon dan GRK lain. Sementara itu, kon-
versi hutan untuk perkebunan monokultur 
sawit memicu pelepasan bersih ekuivalen 
dengan sekitar 650 mg CO2 per hektare. 
Emisi dari konversi hutan gambut terkait 
lepasnya CO2 dan nitrogen oksida (N2O) 
dari pengeringan gambut bahkan lebih 
tinggi, (Germer dan Sauerborn, 2006). 

Keterangan foto: Pertanian 
industri merupakan peny-
umbang emisi gas rumah 
kaca (GRK) terbesar kedua 
di dunia. Penggundulan 
hutan dekat Taman Nasional 
Odzala-Kokoua, Republik 
Kongo. © Jabruson, 2015. 
Hak cipta. www.jabruson.
photoshelter.com
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Dampaknya bahkan lebih besar lagi jika 
penggunaan pupuk dan emisi pengolahan 
dimasukkan. Sebuah perkebunan kelapa 
sawit baru mungkin bisa tumbuh cepat. 
sehingga laju tahunan karbon terserap lebih 
tinggi daripada pertumbuhan hutan alami. 
Namun, setelah 20 tahun, perkebunan 
kelapa sawit akan menyimpan 50%–90% 
karbon lebih sedikit dibandingkan dengan 
tutupan hutan alami (Ywih et al., 2009). 
Apalagi, perkebunan dibabat dan diganti 
setiap 30 tahun. Proses yang melepas jum-
lah GRK yang signifikan ke atmosfer. 

Produksi N2O dari penggunaan pupuk 
nitrogen, seperti urea, juga merupakan 
salah satu dampak destruktif pertanian 
industri. Potensi pemanasan global N2O 
sebanyak 300 kali lebih besar daripada CO2 
(Stern, 2007). Diperkirakan, produksi dan 
penggunaan pupuk nitrogen pada tanaman 
bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga 
GRK yang dilepaskan dari lahan pertanian 
(Paustian et al., 2006). Ditambah lagi, defor-

estasi skala besar, erosi tanah, dan metode 
pertanian intensif menggunakan mesin, 
semuanya berkontribusi pada konsentrasi 
karbon dan GRK lain di atmosfer.

Oleh karena itu, sangat ironis, ketika 
biodiesel kelapa sawit menjadi alternatif 
rendah karbon dari bahan bakar fosil untuk 
kendaraan sempat digembar-gemborkan 
sebagai solusi mengatasi perubahan iklim. 
Meski, kini hanya menjadi sebagian kecil 
dari pemanfaatan minyak kelapa sawit 
karena 74% digunakan untuk pangan 
(USDA, 2010). Sebagaimana dinyatakan di 
atas, penelitian mengungkap bahwa 
pengembangan kelapa sawit, yang sering 
kali menggunduli tegakan hutan, dapat 
melepas lebih banyak GRK ke atmosfer 
dibandingkan yang sebaliknya. Walaupun, 
sektor ini mampu mengeksploitasi ambi-
guitas jenis konversi lahan dan stok karbon 
untuk membuat klaim emisi sendiri. 

Namun, pada praktiknya, mengubah 
nilai 1 hektar sawit menjadi biodiesel meng-
hemat hanya 6 ton emisi CO2 fosil per 
tahun. Artinya, perlu 80–150 tahun produk-
si untuk mengganti emisi yang dilepaskan 
terkait konversi hutan (Pearce, 2007). Jika 
hutan berada di lahan gambut, seperti di 
banyak tempat di Indonesia, persyaratan 
pengganti jauh lebih tinggi, terutama kare-
na gambut terlalu basah untuk terdekom-
posisi dan karena itu menyimpan karbon 
yang sangat besar. Konversi 1 hektare hutan 
hutan gambut Indonesia melepas hingga 
6.000 ton CO2 (Pearce, 2007). Pengeringan 
dan konversi hutan ini sangat merusak 
iklim karena “karbon tersimpan” mengand-
ung karbon per unit area lebih dari ekosis-
tem mana pun di dunia. Pengeringan lahan 
gambut juga menjadikannya sangat rentan 
kebakaran yang melepas sejumlah besar 
GRK ke atmosfer (Trumper et al., 2009). 

Meski klaim dan juga angka emisi akan 
terus akan diperdebatkan, sudah jelas bah-
wa perkebunan monokultur tidak akan 
dapat menandingi simpanan karbon hutan 
alami dan seharusnya tidak dianggap 
seakan-akan sama. Perkebunan lebih baik 
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dibudidayakan di lahan terdegradasi meng-
hindari merusak hutan alami. Beberapa ini-
siatif alternatif–seperti REDD+ (lihat 
Kotak 1.3)–menjadi perluang untuk meng-
hasilkan manfaat ekonomi dari manajemen 
berkelanjutan hutan alami, sekaligus mem-
bantu mitigasi perubahan iklim.

Dampak Pertanian 
Industri pada Populasi 
Kera
Pertanian industri memengaruhi populasi 
kera dalam berbagai cara, langsung mau-
pun tak langsung. Kerusakan habitat kera 
untuk ekspansi pertanian merupakan 
salah satu dari tiga ancaman utama terha-
dap kera, selain perburuan dan penyakit. 
Dampak tak langsung diberikan oleh kon-
struksi jalan untuk pengembangan lahan 
pertanian dan transportasi barang, erosi, 
dan kontaminasi saluran air tempat ber-
gantung kera dan satwa liar lain. Selain itu, 
masuknya orang yang memburu dan 
menangkap kera sebagai tambahan peng-
hasilan atau membunuh hewan yang 
dianggap ancaman terhadap keselamatan 
atau pada tanaman mereka. Frekuensi 
interaksi manusia dan satwa liar mening-
kat signifikan karena manusia merambah 
area yang lebih luas di sekitar atau yang 
berada di dalam habitat kera. Selain itu, 
tanaman budi daya menarik bagi satwa liar 
atau dirusak oleh satwa liar saat mereka 
menjelajah melalui lahan yang merupakan 
daerah jelajah mereka. 

Akibat ekspansi pertanian industri, 
bentang alam alami tergantikan dengan 
perkebunan monokultur besar yang tidak 
ramah bagi banyak jenis. Ekspansi itu juga 
menghambat hewan bergerak pada sisa 
tegakan hutan alam. Hasilnya, satwa liar 
terisolasi dalam fragmen kecil hutan, men-
galami kekurangan pangan, perlindungan, 
dan akses satu sama lain dalam menjaga 
keragaman genetik yang diperlukan bagi 

keberlangsungan spesiesnya. Perincian leb-
ih jauh dampak pertanian industri terhadap 
ekologi kera, lihat Bab 6.

Mengingat sawit paling produktif pada 
20 tahun pertama –dengan puncak produk-
si pada umur antara 13–14 tahun– perkebu-
nan biasanya dirotasi (dibabat dan ditanami 
kembali) dengan interval 23–30 tahun 
(UNEP, 2011; Rival dan Levang, 2014). 
Proses penanaman mengurangi kualitas air 
bersih dan tanah. Membabat atau member-
sihkan vegetasi alami pun berdampak 
buruk bagi masyarakat lokal dan populasi 
satwa liar yang bergantung pada sumber 
daya alam. Salah satu dampak paling meru-
sak sawit adalah pengeringan rawa gambut 
untuk dikonversi menjadi perkebunan, sep-
erti ditunjukkan di atas, berdampak signifi-
kan terhadap emisi GRK. Estimasi menun-
jukkan, antara 1990 dan 2005, 55%–50% 
ekspansi sawit di Malaysia dan Indonesia 
menyebabkan kerusakan hutan tropis (Koh 
dan Wilcove, 2008a, 2008b; WWF, n.d.). 

Salah satu potensi besar pengembangan 
sawit adalah intensifikasi produksi di lahan 
budi daya yang telah ada, seperti pada 
implementasi praktik CA (lihat Kotak 1.4). 
Pendekatan ini menangkal kebutuhan kon-
versi lahan terus-menerus untuk budi daya 
sawit. Terdapat variabilitas signifikan dalam 
panen perkebunan, antara 2–10 ton minyak 
per hektare (Carrasco et al., 2014). Hasil 
intensifikasi sangat berpotensi besar dalam 
mengurangi kebutuhan untuk konversi 
lahan, hal ini memuaskan pengembang 
maupun para konservasionis karena tujuan 
mereka tercapai (Rival dan Levang, 2014; B. 
Dahlen, komunikasi personal, 2015). Meski, 
peningkatan panen juga mendorong ting-
ginya minat membudidayakan sawit dan 
sebagai konsekuensinya, meningkatkan 
permintaan lahan.

Studi kasus 1.1 dan 1.2 menyajikan tin-
jauan sebagian dampak pada kera akibat 
ekspansi pertanian dan masuknya 
masyarakat ke area yang juga digunakan 
atau berbatasan dengan habitat kera.
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KOTAK 1.3 

REDD+ sebagai Cara Melawan Konversi 
Hutan untuk Pertanian

Deforestasi dan degradasi hutan bertanggung jawab atas 
hampir 20% emisi gas rumah kaca global (UN-REDD. n.d.-b). 
Gas dilepaskan dari perluasan pertanian, konversi untuk 
ladang gembala, penebangan, aktivitas ekstraksi lain, pem-
bangunan infrastruktur, kebakaran, dan lainnya. Pada saat 
yang sama, tegakan hutan memberi manfaat ekonomi tak 
terhitung bagi ekonomi kita hingga miliaran dolar per tahun 
(Krieger, 2001). Meskipun, bagi mereka yang berupaya men-
jaga keragaman hayati, kebutuhan untuk menyediakan alter-
natif finansial yang terukur yang sebanding atas konversi 
hutan telah lama tidak terwujud.

Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) 
yang merupakan Inisiatif PBB adalah sebuah “sistem insentif” 
yang berupaya menghitung nilai finansial simpanan karbon di 
hutan dan mendorong pemerintah nasional membatasi emisi 
akibat perusakan lahan berhutan. REDD+ melampaui tujuan 
tunggal untuk menjaga nilai karbon hutan dengan memasuk-
kan tujuan konservasi keragaman hayati, manajemen hutan 
lestari, dan peningkatan stok karbon hutan.

Konservasi tradisional terpadu dan proyek pembangunan 
memiliki tujuan untuk meningkatkan penghasilan terkait kon-
servasi meski peningkatannya sulit bersaing dengan pen-
dorong perekonomian dari deforestasi dan degradasi hutan. 
REDD+ menjadi salah satu cara yang ditawarkan dalam mem-
bantu transformasi ekonomi yang berbasis konsumsi tak terk-
endali menjadi lebih berkelanjutan (UN-REDD, n.d.-a).

Program REDD+ adalah inisiatif kolaboratif PBB di negara 
berkembang bersama dengan Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan 
Program Lingkungan PBB (UNEP). Inisiatif lain yang terlibat 
dalam aktivitas REDD+, yaitu Fasilitasi Kemitraan Karbon 
Hutan (FCPF) Bank Dunia, Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional 
Norwegia, Fasilitasi Lingkungan Global (Global Environment 
Facility), Inisiatif Karbon Hutan Australia dan Kolaborasi 
Kemitraan Hutan (Collaborative Partnership on Forests). 

Proyek REDD+ dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk di 
negara yang menjadi habitat kera. Pemerintah Republik 
Demokratik Kongo (DRC), misalnya, mendorong perenca-
naan pemanfaatan lahan dan REDD+ sebagai strategi reduk-
si deforestasi. Diperkuat dengan gabungan FCPF dan inisiatif 
UN-REDD+, pemerintahnya memimpin kemitraan unik petani 
cokelat, produsen cokelat ESCO, WWF (World Wildlife Fund), 
dan WCS (Wildlife Conservation Society) untuk menguji alter-
natif berbasis pasar pada konversi hutan menjadi perkebu-
nan cokelat (Makana et al., 2014). Lokasi percontohan, 
Mambasa, merupakan bagian dari bentang alam Ituru-Epulu-
Aru, merupakan sebuah habitat penting bagi simpanse.

REDD+ menawarkan model berbasis insentif sebagai alter-
natif konversi hutan untuk pertanian industri, meski pada 

praktiknya terdapat sejumlah tantangan bagi keberhasilan 
inisiatif ini, antara lain: 

  Mekanisme pasar: Mengingat tidak ada perjanjian 
REDD internasional, pelaksana proyek hanya dapat 
menjual kredit karbon mereka di pasar sukarela. Ketika 
permintaan rendah, kelebihan kredit membuat harga 
karbon rendah. Pada saat volume ini ditulis, Mei 2015, 
harga karbon sebesar 5 dolar AS per ton, turun dari 17 
dolar AS sebelum perlemahan ekonomi 2008 (Bank 
Dunia, 2014).

  Mengukur karbon dan memantau kepatuhan: Sulit 
untuk mengukur akurasi dalam tingkatan tertentu men-
genai kuantitas simpanan karbon dalam hutan. Dan 
juga, jumlah emisi karbon yang terhindar dengan men-
jaga hutan. Hal yang sama, juga sulit untuk menilai apa-
kah suatu negara benar-benar mengurangi deforestasi. 
Dalam fasilitasi tugas tersebut, berbagai negara sepa-
kat untuk bekerja sama menetapkan Level Emisi 
Rujukan Hutan (Forest Reference Emission Levels) pada 
2015, sebagai titik awal atau basis reduksi masa depan. 

  Penetapan dan keadilan distribusi manfaat: 
Penetapan dan keadilan distribusi manfaat: Beberapa 
negara kaya sumber daya alam mengalami masalah 
tata kelola yang buruk. Hal itu mempersulit upaya men-
jaga agar manfaat menjangkau masyarakat yang ber-
gantung pada hutan, dibandingkan, misalnya pada 
perusahaan agribisnis atau politisi lokal.

Beberapa pemangku kepentingan menyarankan penciptaan 
komitmen pasar lebih ketat oleh negara donor REDD+--
yaitu donor berjanji membeli sejumlah kredit karbon–dan 
memperluas penjaminan risiko produk untuk menutupi 
risiko harga pasar. Usulan lain adalah dengan mengem-
bangkan investasi manfaat ekosistem hutan tertentu yang 
“sepaket” dengan karbon, seperti air, pariwisata, dan 
produk bukan kayu. Pendekatan ini akan mengurangi keter-
gantungan ekonomi dari penjualan kredit karbon.

Akibat tidak adanya perjanjian perubahan iklim dan lebih 
fokus pada penurunan emisi daripada menurunkan defores-
tasi, banyak proyek REDD+ lambat berkembang. Analisis 
awal menunjukkan bahwa sebagian besar proyek tersebut 
diawali dalam konteks bahwa proyek manajemen hutan 
lestari telah berlangsung. Meski masih dalam tahap sangat 
dini, REDD+ berpotensi memberi alternatif ekonomi pada 
skenario umum konversi hutan menjadi lahan pertanian. 
Apalagi diperkuat proyek manajemen hutan lestari, REDD+ 
memberi peluang bagi masyarakat konservasi untuk men-
gakses tingkat politik tinggi dalam pemerintahan, yang 
biasanya sulit dilakukan melalui pendekatan tradisional.

Pemeriksaan terperinci jasa ekologi hutan dan inisiatif 
yang mendukung upaya itu, seperti REDD+, berada di luar 
cakupan pembahasan edisi Negara Kera ini. Edisi beri-
kutnya dari publikasi ini akan menyajikan analisis men-
dalam dalam bidang ini.
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KOTAK 1.4 

Pertanian Konservasi: Sebuah Senjata 
dalam Perang Melawan Kerusakan Hutan

Isu produktivitas berkelanjutan sangat terkait dengan tan-
aman, sebagaimana sosioekonomi pasar. Konsep intensi-
fikasi produksi tanaman berkelanjutan (sustainable crop 
production intensification/SCPI) lahir dari tekanan kebutu-
han meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi 
kebutuhan pertumbuhan penduduk, khususnya di wilayah 
kota. Revolusi Hijau yang dimulai pada 1940-an mampu 
menggandakan panen gandum, mengurangi kelaparan, 
malnutrisi, dan kemiskinan meski seringkali dengan pen-
gorbanan ekosistem alami dan berbasis sumber daya di 
mana kelestarian bergantung (B.G. Sims, komunikasi per-
sonal, 2015). 

Paradigma SCPI, dipromosikan oleh FAO, dirancang untuk 
memperkaya produksi di area lahan tertentu sambil secara 
simultan menjamin konservasi sumber daya alam, mengu-
rangi jejak buruk pertanian industri pada lingkungan, dan 
meningkatkan aliran jasa ekosistem dari sektor desa (FAO, 
2011). SCPI mencoba membantu petani bergerak dari 
tingkat produksi rendah pada tanah terdegradasi ke ting-
kat produksi lebih tinggi dan produksi yang lebih berkelan-
jutan di tanah yang sehat dan telah diperbaiki.

Pertanian konservasi (conservation agriculture/CA) menjadi 
bagian integral SCPI karena memberi lingkungan optimal 
bagi pertumbuhan akar tanaman yang sehat, memaksimal-
kan kesuburan tanah, dan mencegah erosi. CA berdasarkan 
tiga ciri, yang meski dapat diterapkan secara universal, 
tetap membutuhkan adaptasi terhadap kondisi lokal:

  gangguan tanah minimal dari pengolahan: Membajak 
dan budi daya dihilangkan.

  menjaga tutupan tanah organik: Tanah tetap tertutupi 
dengan sisa tanaman dan tutupan tanaman selama 
mungkin sepanjang tahun. Dengan cara ini, tanah ter-
lindung dari impak tetesan hujan dan insolasi.

  diversifikasi jenis: Tanaman, tutupan tanaman dan 
jenis tanaman terkait seharusnya sekaya mungkin agar 
rotasi tanaman terjaga, baik untuk tanaman utama mau-
pun tanaman tutupan.

Adopsi global CA saat ini seluas 1,25 juta km² (125 juta 
ha)—atau 9% lahan subur—dan meningkat sekitar 70.000 
km² (7 juta ha) per tahun (Jat, Sahrawat dan Kassam, 
2013). Pendorong utama adopsi ini adalah kendali erosi 
tanah dan air serta mitigasi kekeringan meski biaya 
produksi yang berkurang lebih menarik petani individual 
dan agribisnis. 

Di Tanzania dan negara-negara habitat kera lainnya, petani 
yang tidak mampu berinvestasi mesin pertanian yang 
mahal semakin bertambah banyak yang memilih menyewa 
mesin ketika diperlukan (Kienzle, Ashburner dan Sims, 
2013). Di Distrik Arumeru Tanzania, anggota sekolah lapa-
ngan petani merupakan praktisi CA dan juga menawarkan 
jasa mekanisasi CA kepada petani tetangganya. Petani CA 
di sekitar Distrik Karatu mengubah lahan mereka kembali 
ke kondisi asalnya atau kondisi sebelum dibajak. Karena 
sedikit tenaga kerja yang diperlukan untuk persiapan lahan 
dan penyiangan, anak-anak bisa sekolah lebih teratur dan 
perempuan bisa membagi waktu untuk aktivitas lain, sep-
erti menanam sayuran di halaman. Apalagi, berkurangnya 
penggunaan herbisida berarti meningkatkan penghasilan 
bersih (Sims, 2011, h.13–14).

Peningkatan jasa ekosistem di bawah CA–khususnya terkait 
air lebih bersih, berkurangnya limbah dan sedimentasi, serta 
pengisian kembali akuifer membantu meningkatkan adopsi 
CA di kalangan petani dunia (FAO, 2011). Masih lambatnya 
tingkat serapan dapat dipercepat melalui dukungan kebija-
kan pemerintah terhadap petani dan produksi tanaman yang 
sensitif lingkungan. Pada gilirannya, CA dapat memberi kon-
tribusi besar pada perlindungan keragaman hayati dan alam 
liar, termasuk kera dan owa.

Keterangan foto: Seorang anggota sekolah lapangan petani di Distrik 

Arumeru, Tanzania, dikontrak untuk pelaksanaan pertanian konservasi (CA). 

© Brian Sims
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STUDI KASUS 1.1 

Interaksi Manusia-Alam Liar: 
Penyelamatan Orangutan di 
Kalimantan, Indonesia

Di Pulau Borneo, di Provinsi Kalimantan Barat saja, 326 konse-
si perkebunan kelapa sawit menguasai lahan 48.000 km² (4,8 
juta ha) sepertiga dari total luas lahan 144.000 km² (14,4 juta ha) 
(Hadinaryanto, 2014). Di bagian selatan provinsi, di Kabupaten 
Ketapang –tempat Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi 
Orangutan International Animal Rescue (IAR)– terdapat hampir 
100 konsesi, yang seluruhnya berdampak signifikan terhadap 
hutan alami (Sánchez, 2015; lihat Gambar 1.4 dan 1.5). 

Untuk mengatasi beberapa tantangan terkait penangkapan 
orangutan di perkebunan, Yayasan IAR Indonesia mendirikan 
Pusat Gawat Darurat Orangutan pada 2009 dan Pusat 
Penyelamatan dan Rehabilitasi pada 2013, dengan kegiatan 
penunjang terkait. Tujuan yayasan ini adalah mengembalikan 
orangutan tangkapan ke hutan dan berkontribusi pada keber-
lanjutan jenisnya di alam liar. Program rehabilitasi dan pelepa-
sliaran memberikan solusi potensial, walaupun sangat mahal 
untuk menghidupi orangutan yang terusir dari habitatnya atau 
mengungsi” di pusat penyelamatan. Mereka juga membantu

meningkatkan viabilitas populasi di wilayah orangutan teran-
cam punah atau perkawinan sedarah. Di beberapa kasus, 
bahkan membantu menciptakan populasi baru di wilayah 
orangutan tercerai-berai dengan menghilangkan kondisi 
yang mengarah pada musnahnya orangutan.

Yayasan IAR Indonesia melaporkan, hampir separuh (43%) 
dari 120 orangutan yang diselamatkan antara September 
2009 dan Desember 2014 adalah orang-utan yang dipelihara 
secara ilegal oleh masyarakat lokal. Sebanyak 31% dise-
lamatkan langsung dari perkebunan sawit, 12% berasal dari 
hamparan pertanian masyarakat (termasuk karet, rambutan, 
kelapa, dan sawah) yang sering kali berdekatan dengan 
perkebunan sawit, 9% dipindahkan dari fasilitas lain, dan 1% 
diselamatkan dari perdagangan hewan liar ilegal (lihat 
Gambar 1.6). Sebagian orangutan yang diselamatkan dari 

GAMBAR 1.4 

Peta konsesi di Kabupaten Ketapang 

Sumber data: WRI (2014c, 2014e)

Area konversi menjadi Luas total area yang ditanami
kelapa sawit (km²) kelapa sawit (km²)

GAMBAR 1.5 
Sumber Tutupan Lahan untuk Pengembangan 
Perkebunan Sawit dan Total Tanaman Sawit 
pada Tanah Mineral dan Gambut di 
Kabupaten Ketapang, 1994–2011
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kepemilikan masyarakat desa awalnya mungkin berupa tang-
kapan akibat konflik antara orangutan dan masyarakat di 
areal lahan sawit. Gambar 1.7 menunjukkan lokasi Yayasan 
IAR di Kalimantan Barat dan Yayasan Penyelamatan 
Orangutan Borneo (Borneo Orangutan Survival Foundation/
BOSF) di Kalimantan Tengah terkait dengan konsesi perkebu-
nan kelapa sawit dan HTI.

Di Ketapang, 13–25 orangutan diselamatkan setiap tahun sejak 
2009, dengan rata-rata 20 per tahun pada periode tersebut. Di 
Kalimantan Tengah, laju penyelamatan lebih tinggi. BOSF mel-
aporkan rata-rata 67—atau antara 13 dan 240 orangutan per 
tahun sejak 1999 (BOSF, komunikasi personal, 2014). Di Pulau 
Sumatera, Indonesia, Proyek Konservasi Orangutan Sumatera 
(Sumatran Orangutan Conservation Project/SOCP) 
menyelamatkan rata-rata 26 orangutan per tahun sejak 2002, 
merehabilitasi 9 hingga 37 orangutan per tahun (I. Singleton, 
komunikasi personal, 2014). Seluruh wilayah ini terkena 
ekspansi yang pesat dari pertanian industri, faktor yang diduga 
terkait dengan tingginya tingkat penyelamatan.

Untuk lebih memahami penyebab di balik interaksi manusia 
dan orangutan, Yayasan IAR Indonesia mengategorikan 
temuannya sebagai berikut: perdagangan hewan, konflik anta-
ra orangutan dan kelompok-perkebunan masyarakat lokal, 
dan konflik antara orangutan dan perkebunan kelapa sawit.

Perdagangan hewan. Orang yang terlibat dalam perdagan-
gan ilegal akan mengambil bayi orangutan dari induknya 
atau membunuh induknya untuk mendapatkan anaknya. 
Orangutan tangkapan dijual atau dipelihara sampai mati atau 
diberikan kepada aparat. Perburuan orangutan untuk dima-
kan (Meijaard et al., 2011) bisa secara tidak sengaja menyu-

plai anak orangutan dalam perdagangan satwa liar; IAR 
menyimpulkan bahwa penangkapan berdasarkan kesempa-
tan seperti itu yaitu adalah yang paling sering terjadi.

Bagi mantan pemilik atau pedagang orangutan yang diselamat-
kan Yayasan IAR Indonesia, 39% mengklaim “menemukan” 
bayi atau anak orangutan, sedangkan 29% mengaku membeli. 
Sisa 32% responden tidak menjawab pertanyaan atau infor-
masi yang diberikan kurang meyakinkan (Sanchez, 2015).

Fakta bahwa tidak ada yang mengaku membunuh induk 
orangutan tidak secara tepat merepresentasikan lingkup ket-
erlibatan manusia dalam cedera atau kematian induk orangu-
tan. Mengingat orangutan muda jarang meninggalkan 
induknya, tampaknya semua induk orangutan terluka atau 
terbunuh sebelum anak mereka diambil. Penangkapan bisa 
terjadi akibat konflik, dalam konteks persaingan pangan, 
kepemilikan untuk diperjualbelikan, atau alasan lain. Pemilik 
yang secara sukarela menyerahkan orangutan mereka, mel-
aporkan bahwa mereka membayar antara Rp 500.000 hingga 
Rp 1,5 juta (50–150 dolar AS) untuk seekor bayi orangutan. 
Anak orangutan yang diperoleh dari lingkungan sekitar meng-
isyaratkan bahwa mereka berasal dari lokasi terdekat.

Konflik antara orangutan dan hamparan perkebunan 
masyarakat lokal. Meningkatnya frekuensi manusia mem-
bunuh orangutan dianggap sebagai akibat meningkatnya 
deforestasi dan pembersihan lahan untuk pertanian. 
Masyarakat merambah hutan yang sebelumnya tak tersentuh 
dan lebih sering bertemu orangutan. Lebih jauh lagi, dengan 
menurunnya ketersediaan pakan alami, orangutan makin ser-
ing memasuki desa, pekarangan, dan perkebunan masyarakat 
untuk menyerbu tanaman atau sekedar “lewat” sehingga 
meningkatkan insiden konflik. 

Konflik antara manusia dan orangutan tidak hanya didorong 
faktor ekonomi, tetapi juga persepsi dan legenda lokal seputar 
hewan tersebut (Campbell-Smith et al., 2010). Masyarakat 
lokal sering kali takut terhadap orangutan, khususnya saat ber-
jalan. Hal ini mendorong orang melukai atau membunuhnya.

Pemahaman kuat mengenai persepsi masyarakat yang ting-
gal di dalam atau sekitar habitat orangutan, khususnya area 
konflik manusia-kera sering terjadi, menjadi kunci pengem-
bangan teknik mitigasi yang dapat secara efektif mengurangi 
konflik dan pembunuhan, serta membangun saling percaya 
dan meningkatkan dukungan satwa liar di masyarakat lokal. 

Konflik antara orangutan dan pemilik serta pekerja perke-
bunan kelapa sawit. Frekuensi interaksi manusia dan oran-
gutan cenderung meningkat sejalan dengan perkebunan 
kelapa sawit yang tumbuh sesuai tahapan berurutan dari 
pengembangannya. Dalam tahap pertama, hutan terdegra-
dasi atau lahan pertanian diolah, atau hutan alam digunduli 
atau dibakar. Jika manusia bertemu orangutan saat pember-
sihan lahan, mereka biasanya membunuh induknya dan 
menangkap bayinya untuk dipelihara atau dijual, atau mem-
bunuh seluruh orangutan yang dijumpai. Selama tahap pem-
bibitan, konflik terjadi ketika orangutan mencabuti dan mema-
kan pucuk sawit. Orangutan dianggap sebagai hama, diburu, 
dilukai atau dibunuh.

GAMBAR 1.6 

Asal 120 Orangutan yang Diselamatkan di 
Ketapang, September 2009–Desember 2014

Legenda:

 Bentang alam pertanian masyarakat lokal (14 = 12%) 

 Kawasan pertambangan/Perusahaan (4 = 3%)

 Tidak diketahui (1 = 1%)

 Perkebunan kelapa sawit (37 = 31%) 

 Perdagangan ilegal satwa liar (1 = 1%)

 Pindahan dari fasilitas lain (11 = 9%)

 Desa (52 = 43%)

Atas izin IAR
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Bagi mantan pemilik atau pedagang orangutan yang diselamat-
kan Yayasan IAR Indonesia, 39% mengklaim “menemukan” 
bayi atau anak orangutan, sedangkan 29% mengaku membeli. 
Sisa 32% responden tidak menjawab pertanyaan atau infor-
masi yang diberikan kurang meyakinkan (Sanchez, 2015).

Ketika habitat orangutan dihancurkan, tingkat kelangsungan 
hidup orangutan betina dan turunannya terkena pengaruh 
secara langsung dengan menurunnya daerah jelajah dan ber-
lanjut dengan kelaparan. Orangutan jantan agak lebih baik 

karena mereka mampu mengungsi ke sisa kawasan hutan 
(van Schaik, 2001; Wich et al., 2012b). Migrasi tersebut men-
gakibatkan kompetisi antarorangutan di wilayah baru dan 
habitat yang terlalu sesak, melampaui batas kemampuan 
menyangganya (Wich et al., 2012b). Migrasi ini juga mening-
katkan risiko orangutan memasuki pekarangan, desa atau 
perkebunan lain, yang memicu konflik lebih jauh (Meijaard et 
al., 2011). Untuk infomasi lebih mengenai dampak pertanian 
industri terhadap ekologi kera, lihat Bab 6.

GAMBAR 1.7 

Peta Penyelamatan Orangutan oleh IAR dan BOSF Terkait Konsesi Perkebunan

Sumber data: data penyelamatan: IAR dan BOSF; data peta dasar: WRI (2014c, 2014e)
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Sudah jelas bahwa ekspansi perkebu-
nan kelapa sawit industrial, bahkan oleh 
perusahaan yang mencoba mencari pen-
dekatan berkelanjutan, tetap berdampak 
negatif secara langsung terhadap populasi 
orangutan di Borneo dan Sumatera. 
Dengan menyingkirkan begitu banyak 
orangutan liar, ekspansi kelapa sawit men-
ingkatkan jumlah orangutan yang perlu 
diselamatkan dan dilindungi di pusat 
penyelamatan orangutan. Mengingat 75% 
orangutan tinggal di luar kawasan lindung 
(Meijaard et al., 2010; Wich et al., 2012b), 
memahami jika dan bagaimana spesies ini 
secara efektif terakomodasi dalam ham-
paran agro-industrial sangat penting bagi 
keberlangsungannya.

Salah satu mekanisme yang digunakan 
untuk mengelola risiko keragaman hayati 
dalam industri ekstraktif—dan dalam 
proyek pembangunan lain—adalah hier-
arki mitigasi (lihat Kotak 1.5). Alat bantu 
perencanaan ini dirancang untuk mem-
bantu mengurangi dampak negatif terha-
dap keragaman hayati dari ekstraksi dan 

GAMBAR 1.8 

Hierarki Mitigasi dan Dampak Keragaman Hayati 
(dikembangkan oleh WCS untuk Negara Kera: Industri Ekstraktif dan Konservasi Kera)

Sumber: Arcus Foundation (2014, h. 145)
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KOTAK 1.5 

Hierarki Mitigasi

Hierarki mitigasi adalah pendekatan 
praktik terbaik dalam proses pembangu-
nan untuk sebisa mungkin mencegah 
atau menghindari dampak buruk terha-
dap keragaman hayati, meminimalkan 
dan mengurangi dampak tak terhindar-
kan, dan kemudian memperbaiki atau 
merestorasi dampak yang tidak ter-
hindari. Saat pengembang proyek 
mengambil tindakan awal, mereka mer-
espons sisa efek residual dengan men-
ciptakan “penggantian keragaman hay-
ati”. Jika sebuah pertukaran tidak 
dimungkinkan, betuk lain kompensasi 
diperlukan (Arcus Foundation, 2014, pp. 
144–5; lihat Gambar 1.8).

eksploitasi sumber daya alam, dan mengi-
dentifikasi kompensasi dan tindakan miti-
gasi dalam ketiadaan alternatif. Namun, 
aplikabilitas hierarki mitigasi atas pertani-
an industri perlu diteliti lebih jauh. 
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STUDI KASUS 1.2 

Perubahan Praktik Pertanian dan Interaksi 
Manusia-Simpanse: Pertanian Tembakau 
dan Tebu di dalam dan di sekitar Bulindi, 
Uganda

Cagar Alam Hutan Budongo dan Bugoma di barat Uganda 
menyangga dua populasi terbesar simpanse timur Uganda 
(Pan troglodytes schweinfurthii), dengan lebih dari 500 indi-
vidu di tiap kelompok (Plumptre et al., 2010). Dua cagar alam 
ini terpisah 50 km oleh bentang alam padat penduduk dan 
didominasi pertanian (McLennan, 2008). Namun, bentang 
alam ini memiliki nilai konservasi sebagai “koridor” yang 
mengaitkan simpanse dan populasi liar lain di Budongo dan 
Bugoma. Potensi koridor ini terutama terletak pada jaringan 
petak-petak hutan kecil yang tersebar di sepanjang alur sun-
gai di wilayah intervensi. Petak-petak hutan di pesisir ini 
sebagian besar berada di lahan masyarakat lokal yang minim 
perlindungan formal. Area ini ditinggali oleh berbagai kelom-
pok atau komunitas simpanse liar yang hidup di luar cagar 
alam, yang tinggal sangat berdekatan dengan pedesaan. 
“Simpanse desa” mungkin mencapai 260 individu 
(McLennan, 2008). Konservasi koridor hutan ini sangat pent-
ing bagi keberlangsungan simpanse tersebut dan menjaga 
aliran gen antarpopulasi simpanse di blok hutan utama 
Budongo dan Bugoma (McLennan dan Plumptre, 2012). 

Kelompok “simpanse desa” paling terkenal di Bulindi 
diteliti sejak 2006 (McLennan dan Hill, 2010). Komunitas 
Bulindi di Distrik Hoima, terletak 25 km di selatan Budongo 
dan 40 km timurlaut Bugoma, di sepanjang jalan utama 
antara Hoima dan Kota Masindi. Kepadatan penduduk di 
Distrik Hoima cukup tinggi, diperkirakan berjumlah 159 
orang per km² pada 2014.2 Lebih dari 90% penduduk 
kabupaten tinggal di wilayah desa dan mempraktikkan 
kombinasi pertanian pokok dengan tanaman komersial 
(UBOS, 2007). Seperti komunitas lain di koridor Budongo-
Bugoma, jelajah simpanse Bulindi berada dalam jaringan 
hutan tak terlindung di lahan pertanian. Keluarga lokal 
memiliki hutan-hutan kecil berdasarkan tenurial adat, 
sebuah sistem tradisional yang umum dimana klan men-
gontrol lahan dan mengalokasikan petak-petak lahan pada 
anggotanya. Setelah itu, lahan diwariskan secara patrilin-
eal (Place dan Otsuka, 2000). Sebagian kepala keluarga 
lokal telah secara fomal mendaftarkan tanahnya. Sebagian 
besar penduduk desa di Bulindi dan di tempat lain di 
Distrik Hoima adalah penduduk asli Banyoro yang secara 
turun-temurun tidak mengonsumsi primata sehingga 
memungkinkan simpanse hidup di hutan di tengah sistem 
pertanian ekspansif (McLennan, 2008). 

Studi kasus ini memandang bagaimana praktik pertanian 
saat ini di Bulindi dan wilayah sekitar—khususnya pergeser-
an menjadi perkebunan tembakau komersial (Nicotiana 
tabacum) dan tebu (Saccharum officinarum)—yang men-
dorong makin pesat dan ekstensifnya perubahan tutupan 
pemanfaatan lahan, dalam hal ini konversi hutan yang tidak 
dilindungi menjadi lahan pertanian. Dampak alterasi inter-
aksi manusia dan simpanse mengancam keberlangsungan 
habitat simpanse.

Penyebab Aktual Hilangnya Hutan

Di Uganda, kehilangan hutan terjadi di lahan yang tidak 
dikelola pemerintah dengan laju deforestasi termasuk tert-
inggi di Afrika--2.6% pada tahun 2000 hingga 2010, diband-
ingkan 1.0% di Kamerun, 0.7% di Liberia dan -0.2% di DRC 
pada periode yang sama (MWLE, 2002; McLennan, 2008; 
FAO, 2011). Meluasnya pembersihan dan fragmentasi hutan 
yang tidak dilindungi di koridor Budongo-Bugoma mulai dan 
kemudian berlanjut momentumnya pada 1990-an dan terus 
berlangsung hingga saat ini (Mwavu dan Witkowski, 2008; 
Babweteera et al., 2011). Faktor yang berkontribusi terha-
dap perubahan tutupan lahan tersebut bersifat kompleks 
dan seharusnya dipandang dalam konteks Rencana 
Modernisasi Pertanian Uganda sebagai bagian dari 
Kebijakan Aksi Penghapusan Kemiskinan yang terfokus 
pada modernisasi dan transformasi pertanian pokok men-
jadi pertanian komersial (MAAIF dan MFPED, 2000). 

Sebagaimana terdokumentasikan dengan baik dalam litera-
tur pembangunan, ketika petani mengubah strategi perta-
nian untuk meningkatkan penghasilan atau untuk 
menyesuaikan penurunan penghasilan dari tanaman komer-
sial yang ada, mereka umumnya memperluas area tanam 

GAMBAR 1.9 

Cagar Alam Hutan Budongo dan Bugoma di 
Barat Uganda dan Petak-petak Hutan Kecil 
Koridor Pesisir yang Berada di Antaranya

Catatan: Sebagian besar dari petak-petak hutan pesisir merupakan lahan 

masyarakat. Area Penelitian Bulindi berada dalam lingkaran merah.

Atas izin dari Matthew R. McLennan
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yang memberi beban risiko terhadap habitat alami dibanding-
kan dengan mengadopsi sistem pertanian intensif 
(Bashaasha, Kraybill dan Southgate, 2001); Pendleton dan 
Howe, 2002). Konversi hutan menjadi lahan pertanian yang 
cepat di sekitar Budongo dan Bugoma memiliki beragam 
penyebab, termasuk promosi pertanian komersial sejalan 
dengan ledakan penduduk—baik akibat pertumbuhan alami 
atau migrasi, industri kayu lokal yang berkembang, ketidaka-
manan tenurial lahan, lemahnya penegakan hukum, dan 
korupsi di berbagai tingkat administratif (Mwavu dan 
Witkowski, 2008; McLennan dan Hill, 2013). 

Gabungan antara tanaman komersial dengan pertanian 
pokok bukanlah sebuah hal yang baru bagi petani lokal. 
Produksi tembakau komersial dimulai di Bulindi pada 1927, 
dipromosikan oleh pemerintah kolonial sebagai alternatif 
tanaman komersial menarik selain kapas (Doyle, 2006). 
Sebelumnya, petani membersihkan padang rumput untuk 
tembakau, dan kini, satu-satunya lahan tersisa bagi seba-
gian besar petani untuk dibersihkan adalah hutan. Pada 
1960, petani di Bulindi, seperti di tempat lain di distrik 
Hoima, tanaman cokelat (Theobroma cacao) ditanam di 
hutan pesisir. Karena cokelat tumbuh sangat bagus dalam 
kondisi ternaungi, untuk perkebunan hanya perlu member-
sihkan vegetasi bawah. Masuknya cokelat menandai lapo-
ran pertama terjadinya konflik dengan simpanse penghuni 
hutan karena dengan segera mereka belajar mengeksploi-
tasi manisnya biji cokelat (McLennan dan Hill, 2012). 
Sebagian besar perkebunan ditinggalkan pada 1970-an dan 
1980-an menyusul kelesuan industri cokelat Uganda 
(Kayobyo, Hakiza dan Kucel, 2001). Dalam kondisi tak ter-
awat, tanaman bawah tumbuh di sekitar pohon cokelat yang 
terus berbuah. Hingga pada 2012, cokelat menjadi makanan 
utama simpanse di Bulindi (McLennan, 2013). Setelah itu, 
pohon cokelat tersisa ditebang, terutama untuk tembakau 
dan padi (Oryza species (sp.)). 

Pisang (Musa sp.) dan kopi (Coffea sp.) juga merupakan tana-
man komersial bagi petani lokal. Namun, keduanya tidak 
dikaitkan dengan pembersihan hutan ekstensif. Pisang untuk 
pencuci mulut dan bir pisang dijual di pasar lokal tetapi pada 
2000 penyakit layu pisang muncul dan menghancurkan 
perkebunan (Kalyebara et al., 2007). Penyakit layu kopi mun-
cul di saat yang sama (Rutherford, 2006), menghancurkan 
perkebunan kopi petani. Petani disarankan menghancurkan 
seluruh tanaman pisang dan kopi yang terinfeksi dan tidak 
menanam tanaman yang sama di lahan terdampak setidakn-
ya 10–15 tahun. Efek gabungan penyakit tanaman ini menjadi 
faktor penting dalam keputusan keluarga untuk merambah 
hutan tersisa dan menanam tanaman alternatif, seperti tem-
bakau dan padi. Kedua tanaman ini disarankan oleh badan 
perluasan pertanian (Badan Ekstensi Pertanian, Distrik 
Hoima, komunikasi personal, 2007). Tembakau dan beras 
juga tidak rentan terhadap penyakit layu dan dapat langsung 
panen di tahun pertama sehingga menjadi tawaran menarik 
yang memberi hasil cepat.

Budi daya tembakau menjadi penyebab agresif deforestasi 
karena membutuhkan kayu untuk pengasapan dan lumbung 
pengeringan (Geist, 1999). Tradisi pertanian lokal memandang 
bahwa tembakau memerlukan lahan subur sehingga satu-
satunya sumber lahan petani adalah hutan. Lajur penanaman 
bibit tembakau dibuat dengan membersihkan ceruk sungai 
sebagai akses air. Saat ini, 76% tembakau Uganda diprod-
uksi oleh British American Tobacco (BAT) (DD International, 
2012), dengan sebagian besar petani tembakau Bulindi telah 
terdaftar.3 Pertumbuhan pertanian tembakau di Bulindi dan 
dampaknya terhadap hutan jelas terlihat. Dalam upaya 
memaksimalkan produksi, makin banyak petani menggun-
duli hutan, kecuali bagian berawa di lahan mereka, member-
sihkan ceruk sungai dan lahan basah, serta menjual kayunya.

Pada 2006, lima fragmen pesisir yang biasa digunakan seba-
gai habitat simpanse memiliki luasan rata-rata 0,3 km² (30 
ha). Hutan-hutan kecil ini makin berkurang, dibersihkan sejak 
sekitar tahun 2000. Pada 2014 penyusutan fragmen diperkira-
kan 80% (Lorenti, 2014). Dalam kurang dari 15 tahun, tampa-
knya seluruh habitat alami simpanse dikonversi menjadi 
lahan pertanian. Keluarga yang menjaga sebagian hutan di 
lahan mereka umumnya memiliki sumber penghasilan tam-
bahan atau memilih tidak menanam tembakau karena prinsip 
personal atau karena mereka berpikir perlu tenaga yang ter-
lalu banyak. 

Di distrik sebelahnya, Masindi, habitat simpanse juga hilang 
secara cepat, lebih karena produksi tebu industrial. Kinyara 
Sugar Works Ltd. (KSWL) merupakan produsen gula terbesar 
kedua yang beroperasi di sebagian besar wilayah utara 
Bulindi hingga Budongo. Didirikan pada 1960, pabrik dan 
perkebunan KSWL direhabilitasi pada paruh 1990-an dan 
berekspansi dengan cepat setelah itu. Peningkatan peluang 
lapangan kerja membuka keran masuknya pekerja dari tem-
pat lain di Uganda (Reynolds, 2005; Zommers, Johnson dan 
Macdonald, 2012). Untuk meningkatkan produksi, KSWL 
mengoperasikan skema petani kontrak. Petani dikontrak 
untuk menanam tebu di lahan mereka sendiri (Zommers et al., 
2012). Antara 1988 dan 2002, area tebu meningkat lebih dari 
17 kali lipat, dari 6,9 km² menjadi 127 km² (690 ha jadi 12.729 
ha), dengan kehilangan hutan terkait 47 km² (4.680 ha) atau 
8,2% (Mwavu dan Witkowski, 2008, h. 606). 

Dampak pada Interaksi Manusia-Simpanse 

Perubahan tutupan lahan besar terjadi di sekitar Cagar Alam 
Hutan Budongo dan Bugoma sangat mengubah interaksi 
antara penduduk desa dan simpanse, mengubah hubungan 
dari koeksistensi menjadi kompetisi. Hilangnya hutan pesisir 
mengawali peningkatan tajam interaksi masyarakat dengan 
simpanse. Menurut penduduk Bulindi, awalnya simpanse 
berada dalam hutan dan jarang terlihat. Kini, sejalan dengan 
makin kecil dan terfragmentasinya hutan, penampakan kera 
di lahan pertanian jadi hal biasa, memicu kepercayaan 
masyarakat bahwa populasi simpanse meningkat drastis 
(McLennan dan Hill, 2012). 



Bab 1 Interaksi

31

Meluasnya penggundulan hutan menyebabkan penurunan 
signifikan ketersediaan makanan liar (seperti melalui pene-
bangan pohon buah besar). Namun, simpanse memiliki diet 
fleksibel dan cepat belajar mengeksploitasi pangan perta-
nian (Hockings dan McLennan, 2012; McLennan dan 
Hockings, 2014). Simpanse dilaporkan “menyerbu” tana-
man sepanjang koridor Budongo-Bugoma (McLennan, 
2008). Di Bulindi, cokelat, jambu (Psidium guajava), pepaya 
(Carica papaya), mangga (Mangifera indica), dan tebu men-
jadi makanan terpenting simpanse (McLennan, 2013). 
Namun, tanaman yang dirusak simpanse bukan hal baru. 
Selama beberapa dekade, simpanse Bulindi telah mengon-
sumsi tanaman tertentu, terutama cokelat liar. Mereka juga 
mengonsumsi pisang dan mangga yang ditanam di tepi 
hutan. Namun, kerugian hilangnya buah-buahan itu tampa-
knya masih diterima. Penduduk mencatat bahwa makin 
banyak simpanse masuk ke desa dalam perkembangan ter-
kini sejalan dengan pembersihan hutan di sekitarnya 
(McLennan dan Hill, 2012). 

Petani di wilayah ini biasanya toleran, memiliki persepsi bah-
wa simpanse tidak terlalu merusak tanaman dan memiliki 
“perilaku lebih baik” dibandingkan dengan hewan liar lain, 
khususnya babon (Papio anubis) (Hill dan Webber, 2010; 
McLennan dan Hill, 2012). Namun, saat petani merasakan 
peningkatan keuntungan ekonomis dari tanaman komersial 
tebu dan tembakau (dan juga padi), kemauan—atau daya—
mereka menoleransi kehilangan tanaman akibat simpanse 
dan hewan liar lain menurun (Hill dan Webber, 2010). Di seki-
tar KSWL, hal ini terkait dengan simpanse yang menjarah 
tebu (Reynolds, Wallis dan Kyamanywa, 2003; Webber dan 
Hill, 2014). Petani luar perkebunan kini meluaskan wilayahnya 
hingga batas selatan Budongo. Simpanse dari cagar serta 
dari petak-petak hutan dibunuh akibat merusak tebu 
(Reynolds, 2005). Simpanse tidak memakan tembakau, tetapi 
petani tidak mau membiarkan kera mengganggu bibit. 
Sebagian juga disebabkan kerusakan nonkonsumsi terhadap 
tanaman komersial dianggap sebagai kerugian finansial. 
Kebalikannya, konsumsi pada tingkat yang rendah pada 
buah domestik, seperti mangga dan jambu oleh kera pada 
contoh di awal—secara tradisional dipandang sebagai 
makanan ringan untuk anak—berdampak lebih kecil terha-
dap ekonomi keluarga (McLennan dan Hill, 2012). 

Menurunnya toleransi pada simpanse bukan sekadar cermi-
nan perubahan kondisi sosioekonomi. Simpanse bertubuh 
besar dan sering kali mengancam atau menyerang manusia 
(Hockings dan Humle, 2009; McLennan dan Hill, 2013). Di 
Bulindi, simpanse jantan dewasa sering kali menunjukkan 
sikap agresif saat bertemu peneliti dan penduduk desa, mis-
alnya dengan “mengerumuni”, menyerang, dan mengejar 
(McLennan, 2010; McLennan dan Hill, 2010). Penduduk 
mengklaim bahwa perilaku ini terhitung baru (McLennan dan 
Hill, 2012). Simpanse dapat menunjukkan agresi langsung 
terhadap manusia sebagai respons intensifnya gangguan 
dan meningkatnya interaksi kompetitif dengan manusia, ter-
masuk akses pada tanaman. Terlebih, sudah biasa bagi 

masyarakat mengusir kera di Bulindi, baik dengan berteriak, 
melempar batu, atau mengejar simpanse dengan anjing.

Simpanse yang menjelajah dekat desa biasanya menyerang 
manusia secara fisik, terutama anak-anak. Lima serangan 
pada anak-anak tercatat di Bulindi sejak 2006. Meski tidak 
fatal, tiga kasus serangan menimbulkan cedera serius sehing-
ga korban harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. 
Serangan simpanse serupa—termasuk beberapa serangan 
fatal—terjadi di tempat lain di koridor Budongo-Bugoma 
(Reynolds et al., 2003; Reynolds, 2005; McLennan, 2008). 
Meski fakta sulit diverifikasi, pada beberapa kasus, aksi sim-
panse tampaknya karena membalas provokasi. Namun di tem-
pat lain di Uganda, ketika hutan hilang menjadi pertanian ter-
catat predasi secara sengaja oleh simpanse terhadap terhadap 
anak-anak (Wrangham, 2011). Oleh karena itu, menurunnya 
toleransi terhadap simpanse juga terkait dengan rasa takut 
serangan fisik seperti juga kerusakan tanaman (McLennan dan 
Hill, 2012; Hockings, McLennan dan Hill, 2014). Penduduk 
desa menolak ancaman atas kehadiran simpanse di sekitar 
rumah mereka, bahkan jika mereka sendiri tidak mengalami 
kerugian tanaman (McLennan dan Hill, 2012). 

Perubahan perilaku simpanse menjadi tantangan dari sebel-
umnya perilaku ramah terhadap mereka. Bahkan, jika 
masyarakat tidak memburu mereka sebagai makanan, sep-
erti di sebagian tempat di Uganda, “ambang konflik” muncul 
di atas masarakat yang tidak lagi menoleransi hidup bersama 
simpanse kecuali secara substansial ada keuntungan yang 
melebihi kerugian. Ambang ini meredup di Bulindi dan di tem-
pat lain di sekitar petak-petak hutan, seperti tecermin dalam 
peningkatan pembunuhan balas dendam dan penggunaan 
metode perlindungan tanaman mematikan, termasuk “per-
angkap” besi besar (Reynolds, 2005; McLennan et al., 2012). 
Meski sebelumnya perangkap besi biasanya digunakan 
untuk satwa liar lain, sebagian petani menggunakannya untuk 
melindungi tanaman komersial seperti tebu dari simpanse—
sesuatu yang sebelumnya tidak mereka lakukan (McLennan 
dan Hill, 2012). Jerat dan jebakan tampak mulai memakan 
korban pada populasi simpanse yang terfragmentasi. 
Sedikitnya lima ekor—atau kasarnya 20% dari komunitas 
kecil ini—terperangkap dalam empat tahun terakhir 
(McLennan et al., 2012). 

Kecuali tren tinggi penggundulan hutan dan interaksi manusia 
dan kera bisa dibalikkan, prospek keberlangsungan “sim-
panse desa” menjadi suram, dan menghilangkan nilai koridor 
hutan pesisir (McLennan dan Plumptre, 2012). Setiap strategi 
intervensi harus menjamin perlindungan yang efektif atas 
habitat tersisa, diiringi perencanaan dan restorasi hutan lest-
ari untuk menyediakan basis sumber daya yang layak bagi 
populasi simpanse saat ini dan masa datang. Pendekatan ini 
membutuhkan penilaian dampak lingkungan dari perusahaan 
tembakau dan tebu yang dilakukan secara independen oleh 
lembaga eksternal. Lebih jauh, program pendidikan yang 
hati-hati terkait isu budaya diperlukan untuk mendorong per-
ilaku manusia yang mampu menurunkan interaksi agresif 
dengan kera (Hockings dan Humle, 2009). 
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hierarki mitigasi dengan perencanaan 
pemanfaatan lahan skala luas dan sistematis 
(M. Hatchwell, komunikasi pribadi, 2015).

Mekanisme lain adalah translokasi 
orangutan liar, umumnya dari lokasi dima-
na mereka dianggap sebagai masalah ke 
lokasi yang tidak akan ada konflik dengan 
manusia. Sebagaimana dipaparkan di 
bawah ini, pilihan ini masih berupa solusi 
parsial (Beck et al., 2007). Memang, kon-
servasionis menyarankan bahwa pilihan 
ini hanya digunakan sebagai pilihan tera-
khir karena membawa risiko bagi hewan 
dan manusia yang terlibat. Namun, hal ini 
sering dipandang sebagai solusi terakhir 
untuk menyelamatkan kehidupan hewan 
yang terancam oleh deforestasi dan per-
tumbuhan monokultur industri kelapa 
sawit yang cepat. 

Pusat Penyelamatan dan 
Masalah yang Dihadapi 
pada Orangutan yang 
Diselamatkan, 
Dipindahkan, dan 
Dilepasliarkan
Sebagaimana dipaparkan dalam Studi 
Kasus 1.1 mengenai penyelamatan orangu-
tan di Indonesia, pusat rehabilitasi di 
Borneo telah menyelamatkan rata-rata 20 
orangutan tiap tahun sejak 2009 di 
Kalimantan Barat dan rata-rata 67 tiap 
tahun sejak 1999 di Kalimantan Tengah. Di 
Sumatera rata-rata mencapai 26 orangutan 
tiap tahun sejak 2002. Besarnya jumlah 
orangutan yang diselamatkan dan kebutu-
han penanganan lanjutan bagi orangutan 
di pusat rehabilitasi, membuat pusat-pusat 
penyelamatan dan rehabilitasi di Indonesia 
berfungsi dengan kapasitas total. Meski 
pusat-pusat rehabilitasi tersebut bertujuan 
melepas orangutan kembali ke hutan, 

Tindakan perlindungan tanaman yang efektif juga diperlukan untuk 
membantu petani melindungi penghidupannya. Di sekitar Budongo, 
uji coba pertanian lapangan menguji metode seperti pembatas, 
alarm, pengusir, dan patrol sistematis (patrol di batas lahan perta-
nian). Patroli diidentifikasi sebagai cara paling efektif mengurangi 
kerugian tanaman akibat simpanse. Penjagaan terus-menerus 
dianggap yang paling efektif, meski penjagaan pada waktu terten-
tu, patrol secara acak, juga efektif dalam mengurangi kerugian 
tanaman akibat primata non-manusia (Hill dan Wallace, 2012). 

Metode perlindungan seperti itu membutuhkan tenaga kerja inten-
sif karena diperlukan kehadiran orang dewasa di lahan pertanian 
pada periode waktu yang panjang selama siang hari. Akibatnya, 
petani sering menggabungkan penjagaan dengan tugas pertanian 
lain. Agar efektif, penjagaan seharusnya menjadi aktivitas utama 
orang yang bertugas untuk itu. Singkatnya, dukungan keuangan 
eksternal untuk mempekerjakan penjaga tetap yang ditempatkan 
di lokasi kunci, dan berpatroli secara acak, dapat mengurangi 
kerugian tanaman dan membantu mencegah eskalasi interaksi 
agresif lebih lanjut antara manusia dan kera. Dalam jangka pan-
jang, penelitian diperlukan untuk mengembangkan alternatif lain, 
strategi perlindungan rendah biaya.

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari interaksi manusia dan 
karnivora adalah kemauan masyarakat menorelansi predator ber-
tubuh besar yang sering kali berakar pada kepercayaan sosial 
daripada persepsi atau pengalaman ancaman (Marchini dan 
Macdonald, 2012). Peningkatan kemauan dan kapasitas 
masyarakat menoleransi kera membutuhkan gabungan peningka-
tan kesadaran, serta insentif finansial dan sosial (Treves dan 
Bruskotter, 2014).

Tidak seperti eksploitasi deposit mineral, 
minyak, dan gas, produksi tanaman tidak 
terikat pada lokasi tertentu, hingga upaya 
penghindaran—salah satu langkah kunci 
hierarki mitigasi—seharusnya lebih mudah. 
Berkembang pemahaman bahwa aplikasi 
hierarki mitigasi harus terkait erat dengan 
multipemangku kepentingan, dan perenca-
naan pemanfaatan lahan skala bentang 
alam. Pendekatan ini penting, khususnya 
terkait pertanian skala industrial mengingat 
proyek baru bisa memberi dampak negatif 
lebih besar terhadap keragaman hayati 
dibandingkan dengan penetapan dan 
manajemen konsesi setelah lokasinya 
ditetapkan. Jadi, sementara prinsip tidak 
ada kehilangan (atau perolehan) bersih ker-
agaman hayati bisa diterapkan, diperlukan 
pendekatan baru yang menggabungkan 



Bab 1 Interaksi

33

“Salah satu 
cara memfasilitasi 
pelepasliaran 
orangutan tangka-
pan adalah 
mengembangkan 
kemitraan pemer-
intah-swasta  
untuk menjamin 
pemanfaatan  
hutan konsesi  
sebagai lokasi 
pelepasan.”

prosesnya mahal dan sulit. Pada beberapa 
kasus, orangutan tidak bisa dilepaskan lagi 
karena tak terpulihkan dari hal yang telah 
terjadi pada mereka sebelumnya dan 
membuat mereka tidak lagi bisa hidup di 
habitat aslinya. 

Lokasi pelepasliaran harus memenuhi 
beberapa kriteria yang ditetapkan oleh 
International Union for Conservation of 
Nature (IUCN). Pusat penyelamatan juga 
harus mematuhi panduan pemerintah 
Indonesia sebelum orangutan dilepaskan 
ke alam liar. Salah satu regulasi penting 
menyatakan:

Pelepasliaran tidak boleh membahayakan 

penghuni populasi kera liar [...,] populasi dari 

interaksi taksa asli lain, atau integritas ekologi 

wilayah mereka tinggal (Beck et al., 2007). 

Jika deforestasi terjadi pada laju yang 
membahayakan, menemukan lokasi lepas-
liar yang cocok yang tidak ada populasi 
orangutan liar menjadi sulit. 

Pada 2009, dalam sebuah upaya melind-
ungi orangutan, pemerintah Indonesia 
mengembangkan dan menandatangani 
Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 
Orangutan Indonesia 2007–2017 
(Kemenhut Indonesia, 2009). Rencana aksi 
ini berikrar menjaga seluruh populasi oran-
gutan tersisa dalam kondisi stabil pada 2017 
(Wich et al., 2011, 2012b). Salah satu target 
rencana ini adalah melepasliarkan seluruh 
orangutan yang berada di pusat penyalama-
tan pada 2015. Meski target ini layak secara 
teoretis pada saat penyusunan rencana, 
beberapa pertimbangan praktis membuat 
target 2015 ini tidak realistis. Pertimbangan 
ini antara lain kurangnya lokasi lepas liar 
orangutan, keberadaan orangutan liar yang 
menghuni sebagian besar hutan yang tersi-
sa, dan sejumlah besar area hutan telah 
direncanakan untuk dikonversi, sedang 
dikonversi atau telah dikonversi menjadi 
perkebunan kelapa sawit.

Salah satu cara memfasilitasi pelepasli-
aran orangutan tangkapan adalah 
mengembangkan kemitraan pemerintah-
swasta untuk menjamin pemanfaatan 
hutan konsesi sebagai lokasi pelepasan. 
Pendekatan ini mengharuskan tiap peru-
sahaan sawit dan kayu menetapkan, tidak 
hanya area konservasi dalam konsesi, teta-
pi juga unit penyelamatan konflik manu-
sia-orangutan di tiap lokasi perkebunan 
untuk merespons secara cepat situasi kon-
flik. Perusahaan juga perlu diminta untuk 
mengembangkan strategi manajemen 
konservasi populasi orangutan di tingkat 
bentang alam. Dalam pelaksanaannya per-
lu dilibatkan berbagai pemangku kepent-
ingan, termasuk perusahaan dan konsesi 
lain. Lebih jauh lagi, seperti dimuat di 
Panduan Praktik Terbaik untuk 
Pencegahan dan Migitasi Konflik Antara 
Manusia dan Kera Besar (Hockings dan 
Humle, 2009), perusahaan seharusnya 
mengembangkan dan mengimplementasi-
kan prosedur operasi standar untuk mem-
perkuat praktik dan prosedur terbaik 
dalam mitigasi konflik manusia-orangutan 
di tiap konsesi. Langkah-langkah ini akan 
berkontribusi pada masa depan lebih 
berkelanjutan bagi populasi orangutan 
dalam bentang alam seiring dengan ber-
lanjutnya pengembangan pertanian.

Prinsip dan kriteria Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan 
titik awal yang baik untuk budi daya kelapa 
sawit yang lebih selaras dengan tujuan 
pemerintah dalam menjaga populasi yang 
sehat untuk orangutan yang terancam 
(Wich et al., 2012b). Mematuhi prinsip dan 
kriteria ini juga akan membantu menu-
runkan jumlah orangutan yang perlu dis-
elamatkan akibat pengembangan kelapa 
sawit. Meskipun, implementasi prosedur 
RSPO untuk keberlanjutan belum optimal 
dan masih terkendala. Untuk penilaian 
fungsi dan dampak RSPO, lihat Bab 5.

Pembunuhan orangutan yang terusir 
oleh pengembangan perkebunan dan 
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pemanfaatan lahan secara destruktif lain-
nya diiringi fragmentasi tegakan hutan 
yang tersisa memunculkan kondisi darurat 
konservasi orangutan (Nellemann et al., 
2007), sebagaimana ditunjukkan oleh 
besarnya jumlah orangutan yang masuk 
ke pusat penyelamatan. Situasi ini diperu-
mit dengan kompleksitas rehabilitasi, 
translokasi, dan reintroduksi. Respons ter-
hadap krisis ini memerlukan komitmen 
dari dan partisipasi seluruh pemangku 
kepentingan yang telibat dalam pertanian 
industri, termasuk produsen, pengolah, 
pedagang, investor, konsumen, masyarakat 
lokal, dan pemerintah. 

Keterlibatan Industri 
Pertanian dalam 
Konservasi Kera dan 
Strategi Mitigasi
Manajemen Pertanian dan 
Pemanfaatan Lahan 

Memahami kebutuhan populasi kera yang 
tergusur dan terisolasi menjadi sangat 
mendasar bagi efektivitas pemanfaatan 
lahan serta perencanaan dan manajemen 
konservasi (Sha et al., 2009; Hoffman dan 
O’Riain, 2012). Tentu saja, sangat penting 
untuk memahami di mana kera liar dan 
satwa liar lain yang terancam beririsan di 
kawasan lindung dan wilayah potensial 
pembangunan skala besar, seperti perta-
nian industri, agar mampu memberi infor-
masi bagi perencanaan konservasi (Wich 
et al., 2012b). Perencanaan pemanfaatan 
lahan dapat menyediakan arah yang diper-
lukan untuk mengoordinasikan pemban-
gunan ekonomi lintas wilayah dan menga-
tur konversi pemanfaatan lahan dan 
bangunan (UNECE, 2008). Hal ini terkait 
keputusan dalam membangun keseimban-
gan dalam pembangunan sosial dan 
ekonomi, menyempurnakan jejaring 
komunikasi, mengakses informasi dan 

Keterangan foto: Ekspansi 
aktivitas pertanian di habi-
tat orangutan yang secara 
legal dilindungi menunjuk-
kan kebocoran undang-
undang negara terhadap 
perlindungan spesies. 
Penyelamatan orangutan 
oleh SOCP di sebuah 
perkebunan kelapa sawit. 
© Paul Hilton/SOCP

pengetahuan oleh seluruh pemangku 
kepentingan yang terkena dampak, men-
gurangi kerusakan lingkungan dan men-
ingkatkan perlindungan sumber daya ala-
mi, warisan alam dan budaya. Perencanaan 
pada bentang alam dalam skala luas yang 
komprehensif dapat mendorong pemangku 
kepentingan—termasuk pemerintah, 
industri, masyarakat sipil, komunitas, dan 

“Perencanaan 
pemanfaatan  
lahan dapat me-
nyediakan arah 
yang diperlukan 
untuk mengoordi-
nasikan pemban-
gunan ekonomi 
lintas wilayah dan  
mengatur konver-
si pemanfaatan 
lahan dan  
bangunan.”
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individu—untuk menilai tumpang tindih 
klaim pemanfaatan lahan dalam konteks 
merencanakan perubahan habitat.

Di banyak negara, undang-undang dan 
regulasi terkait status perlindungan hutan 
saling bertentangan dan tidak jelas (lihat 
Bab 4). Di Indonesia, misalnya, undang-
undang dan regulasi terkait perusakan 
hutan dan konversi lahan gambut perlu 

diselaraskan dengan legislasi yang melind-
ungi orangutan dan kejahatan membunuh 
mereka. Secara spesifik, ekspansi aktivitas 
pertanian di habitat orangutan yang secara 
legal dilindungi menunjukkan kebocoran 
undang-undang negara terhadap perlind-
ungan spesies. Upaya mendesak diperlu-
kan untuk memusatkan perhatian pada 
peningkatan panen di perkebunan yang 
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ada dan perluasan konsesi di area terdefor-
estasi (Wich et al., 2012b)—tujuan yang 
dapat tercapai melalui pemanfaatan berba-
gai varietas tanaman unggul dan praktik 
pertanian lebih efektif, seperti pertanian 
konservasi (lihat Kotak 1.4). 

Di Afrika, tantangan bagi negara yang 
memiliki kondisi yang sesuai untuk 
pengembangan kelapa sawit dan pertanian 
skala besar lain—seperti Angola, DRC, 
Gabon, Ghana, Pantai Gading, Liberia, 
Republik Kongo, dan Sierra Leone—ada-
lah bahwa lebih dari dua pertiga area yang 
cocok untuk pengembangan kelapa sawit 
yang berada di luar kawasan lindung ber-
tumpang tindih dengan sebaran kera 
(Wich et al., 2014). Banyak area ini khu-
susnya di Afrika Barat, sudah menjadi ben-
tang alam terdegradasi, dimana pada ban-
yak kasus simpanse telah hidup selama 
beberapa generasi. Ironisnya, sepertinya 
harus berterima kasih atas kehadiran 
kelapa sawit liar yang mungkin menjadi 
keystone species bagi populasi simpanse 
tersebut (Brncic et al., 2010). 

Di mana pun kera hidup dan bergan-
tung pada sumber daya alami yang terse-
dia dan berbagi bentang alam dengan 
manusia, pembangunan pertanian perlu 
fokus untuk menjaga sumber daya alam, 
petak-petak hutan dan jasa ekosistem; 
menjaga dan meningkatkan kesinambun-
gan antar petak hutan untuk menjamin 
kelangsungan hidup populasi; dan men-
gelola sikap negatif terhadap kera dan 
kerugian tanaman (Koh dan Wilcove, 
2008a; McShea et al., 2009; SWD, 2012; 
Ancrenaz et al., 2015). Strategi dan skema 
manajemen seperti itu bisa bervariasi 
sesuai dengan tahap perkembangan tana-
man komersial. Saat kelapa sawit telah 
mencapai tingkat produktif di sebuah 
perkebunan, misalnya, pemilik kebun 
tidak perlu membangun parit dan mem-
batasi lahan terbuka untuk melindungi 
pohon muda dari orangutan. Untuk men-

dorong konservasi spesies, elemen ini 
dapat diganti dengan membangun jem-
batan agar orangutan menyebar, bersa-
rang, dan merambah buah yang tidak ter-
lalu merugikan (Ancrenaz et al., 2015). 
Faktanya, efektivitas parit dan batas lahan 
dalam melindungi perkebunan dari kera 
dan satwa liar lain masih belum dapat 
dipastikan. Penelitian lebih jauh juga 
diperlukan untuk mengukur nilai penera-
pan jenis penyangga lainnya pada sekitar 
pertanian dengan memperhatikan jenis 
kera yang berbeda, khususnya terkait kom-
posisi jenis tanaman dan jarak antartana-
man yang direkomendasikan.

Cara lain untuk mencegah kerugian 
atau kerusakan tanaman adalah mengali-
hkan aktivitas pemanfaatan lahan atau 
mendorong tanaman—yang berpotensi—
minim konflik (Hockings dan McLennan, 
2012). Strategi tersebut tidak selalu meng-
hasilkan keuntungan ekonomi setara atau 
lebih besar bagi petani atau pemilik lahan. 
Namun, beberapa tanaman dapat mem-
bantu menyeimbangkan tujuan ekonomi 
dan konservasi. Temuan penelitian men-
unjukkan bahwa produksi jambu mete 
(Anacardium occidentalis) di matriks per-
tanian berhutan di Taman Nasional 
Cantanhez di Guinea-Bissau, Africa Barat, 
yang menguntungkan bagi simpanse dan 
manusia, menjadi contoh pemanfaatan 
bersama. Spesies tanaman ini memiliki 
nilai ekonomi tinggi, selain juga bernu-
trisi untuk simpanse liar. Kera terfokus 
pada bagian buah berdaging, meninggal-
kan biji yang berharga untuk dipanen 
petani; kacang mete—yang berada di 
dalam kulit (Hockings dan Sousa, 2012). 
Meski spesies tanaman ini tampaknya 
memenuhi tujuan penghidupan dan kon-
servasi, perlu dicatat bahwa ekspansi tak 
terkendali perkebunan mete atau tana-
man rendah konflik tetapi bernilai dagang 
tinggi bisa menimbulkan hilangnya habi-
tat simpanse liar dan kera lain. Ekspansi 
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“Melepaskan 
satwa di kawasan 
yang telah memi-
liki populasi jenis 
satwa tersebut 
dapat menyebab-
kan kematian  
akibat agresi antar 
mereka atau 
penularan  
penyakit.”

seperti ini juga dapat memengaruhi harga 
pasar dan akibatnya memengaruhi nilai 
tanaman terhadap petani.

Translokasi dan Strategi 
Mitigasi Lain

Di daerah sebaran orangutan, translokasi 
satwa liar—“perpindahan organisme 
hidup dari satu kawasan dan dilepaskan di 
kawasan lain oleh manusia” (RSG dan 
ISSG, 2012, hal. 1),—umumnya dilakukan 
sebagai cara terakhir untuk menyelamat-
kan seekor kera, seperti ditulis di atas 
(Yuwono et al., 2007). 

Translokasi sering kali terjadi pada 
orangutan dalam kondisi fisik dan mental 
yang parah (Hockings dan Humle, 2009). 
Pada kondisi itu perlu untuk ditempatkan 
di pusat rehabilitasi, dalam perawatan 
dokter hewan, untuk pemulihan dan kes-
anggupan untuk dilepasliarkan di masa 
depan. Dalam kasus lain, orangutan mung-
kin diselamatkan setelah pekerja perkebu-
nan atau masyarakat lokal memberi tahu 
keberadaannya pada lembaga swadaya 
masyarakat atau aparat (G. Campbell-
Smith dan I. Singleton, komunikasi per-
sonal, 2014). Pada beberapa kasus, orangu-
tan langsung ditranslokasi, tanpa penilaian 
sebelumnya karena situasi di lokasi asal 
tidak dapat dikelola. Artinya dampak 
negatif pada kera dan masyarakat tidak 
dapat dimitigasi atau dicegah dan tanpa 
mempertimbangkan dampak secara kese-
luruhan dari pelepasan di lokasi tujuan (S. 
Wich, komunikasi personal, 2014). Dengan 
menawarkan solusi cepat atas masalah 
antara manusia dan satwa liar terancam 
punah seperti di atas, inisiatif seperti ini 
efektif dalam menghambat perundingan 
antara seluruh pemangku kepentingan 
dan penilaian ahli dalam memahami, 
mengurangi, dan mitigasi masalah. 

Translokasi tak terencana dan salah 
kelola sering kali dilakukan tanpa penila-

ian awal terhadap peluang hidup hewan 
yang dilepas atau dampak kehadiran 
mereka pada satwa sejenis dan satwa liar 
lain di lokasi pelepasliaran. Melepaskan 
satwa di kawasan yang telah memiliki pop-
ulasi jenis satwa tersebut dapat menyebab-
kan kematian akibat agresi antar mereka—
utamanya antar simpanse muda (Goossens 
et al., 2005b; Humle et al., 2011) —atau 
penularan penyakit jika hewan tersebut 
tidak melalui karantina dan pemeriksaan 
dengan benar sebelum dilepasliarkan 
(Beck et al., 2007; Kavanagh dan Caldecott, 
2013). Translokasi seperti itu juga menye-
barkan “masalah konflik” jika hewan yang 
direlokasi, di area asalnya telah terbiasa 
merambah tanaman atau mendekat ke 
pemukiman masyarakat. “Kebiasaan 
buruk” itu bisa menular pada hewan lain di 
lokasi pelepasliaran dan menimbulkan 
masalah dengan masyarakat sekitar. 

Akhirnya, jelas bahwa pemantauan 
setelah pelepasliaran atau penilaian lokasi 
pra-pelepasliaran dan inisiatif translokasi 
secara keuangan dan logistik sangat mahal 
(Hockings dan Humle, 2009). Oleh karena 
itu, sangat penting untuk mengembangkan 
strategi koheren dalam translokasi kera. 
Tidak hanya menjamin keberlanjutan pen-
danaan, tetapi juga mengintegrasikan 
penilaian para pakar mengenai kesesuaian 
lokasi pelepasliaran yang tidak masuk 
dalam rencana pembangunan secara kes-
eluruhan di masa depan dan masalah kon-
flik dengan masyarakat lokal, serta teknik 
dan metodologi pemantauan setelah 
pelepasan yang tepat (Colin et al., 2014). 
Namun, perlu selalu diingat bahwa trans-
lokasi dan relokasi jarang menjadi opsi 
yang berhasil atau layak, terkait kesesuaian 
habitat yang langka dan proses yang secara 
etis dan logistik rumit, khususnya bagi 
spesies kera besar yang hidup dalam 
kelompok sosial yang kompleks, seperti 
bonobo, simpanse, dan gorila (Hockings 
dan Humle, 2009). 
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Penghalang/penghalau

Hingga saat ini, sangat sedikit penelitian 
yang menguji pendekatan alternatif miti-
gasi dan teknik penghalang. Salah satu 
yang telah dilakukan terfokus pada perta-
nian skala kecil yang lebih rentan kerusa-
kannya dibandingkan dengan perkebunan 
komersial skala besar. Meski tetap saja, 
hasilnya bisa digunakan sebagai informasi 
pendekatan mitigasi yang dapat diterap-
kan pada pertanian industri. Sebagaimana 
ditunjukkan dalam Studi Kasus 1.2, eks-
perimen telah mengidentifikasi berbagai 
teknik yang sesuai dengan kondisi lokal 
yang bertujuan mengurangi kerusakan 
tanaman oleh primata. Meski penjagaan 
sistematis terbukti paling berhasil mengu-
rangi kerusakan tanaman oleh primata, 
teknik lain yang cukup membantu antara 
lain pagar hidup yang rapat dengan tana-
man jarak (jatropha), pagar kawat berduri 
berlapis digabung dengan selasih kamfer 
(Ocimum kilimandscharicum, selasih dari 
Kenya) yang ditanam di pagar bagian 
bawah dan pagar tali yang dilumuri pasta 
cabai. Pagar kawat berduri saja tidak selalu 
efektif dan tali dengan lonceng saja sama 
sekali tidak efektif. Berbagai tindakan 
tersebut memiliki perbedaan pada biaya 
dan penerapan praktis. Pagar kawat ber-
duri mahal dan tidak langsung siap dipin-
dahkan di sekeliling hamparan pertanian 
berpindah meski pendekatan ini berpo-
tensi sangat efektif dalam melindungi 
kebun permanen (Hill dan Wallace, 2012). 

Meski penggunaan pagar hidup dan 
penghalang skala besar seperti pagar dapat 
efektif dalam mengurangi kerusakan tana-
man, langkah ini bisa bermasalah bagi 
satwa liar karena memengaruhi perilaku 
jelajah dan perpindahan (Hayward dan 
Kerley, 2009). Oleh karena itu, implemen-
tasi penghalang seperti itu perlu analisis 
teliti dan pemahaman mengenai ekologi 
dan jelajah lokal berbagai satwa liar di 
wilayah tersebut. Penelitian mengenai 

efektivitas penghalang untuk melindungi 
tanaman dari satwa liar juga menunjukkan 
bahwa implementasi pendekatan teruji 
dapat mendorong satwa liar mengarah 
pada ladang tak terjaga di sekitarnya, 
memindahkan masalah. Oleh karena itu, 
perlu untuk semakin menekankan perlu-
nya implementasi skema mitigasi secara 
simultan di seluruh hamparan, termasuk 
seluruh ladang sekitar dan pengembangan 
pertanian. Upaya yang konsisten, selama 
kera cukup mendapatkan makanan alami, 
secara signifikan dapat menurunkan keru-
sakan pada tanaman. Ketersediaan dan 
akses makanan alami dalam sepanjang 
tahun perlu lebih dahulu dinilai untuk 
menjamin bahwa penutupan akses pada 
tanaman pertanian tidak secara nutrisi 
mengganggu keberlangsungan kera (Hill 
dan Wallace, 2012).

Di Sumatera, telah dilakukan uji coba 
terhadap efektivitas penghalauan dengan 
menggunakan suara dan penghalang den-
gan menutupi pohon menggunakan jaring 
agar orangutan tidak menjarah kebun 
buah di hamparan agroforestri. 
Implementasi pendekatan tersebut mem-
perbaiki sikap petani lokal atas orangutan. 
Perbandingan kejadian serbuan sebelum 
dan setelah uji coba menunjukkan bahwa 
menutupi pohon dengan jaring, diband-
ingkan penghalang suara, terbukti sangat 
efektif di berbagai lokasi ladang pertanian 
tempat kedua pendekatan ini diuji. Di 
ladang kontrol tanpa penghalang dan 
penghalauan, tidak ada perbedaan antara 
insiden kerusakan sebelum dan sesudah 
uji coba. Meski penggunaan jaring terbuk-
ti sangat efektif, terlihat dari peningkataan 
signifikan panen, petani tidak konsisten 
menerapkan teknik ini setelah uji coba 
berakhir, tampaknya terkait kompleksitas 
biaya dan logistik (Campbell-Smith, 
Sembiring dan Linkie, 2012).

Cara lain mitigasi agresi spontan ada-
lah mengubah perilaku manusia atas kera 
(Hockings dan Humle, 2009). Pada 
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beberapa kasus, mencegah perjumpaan 
takterduga antara manusia-satwa liar mel-
alui pemeliharaan jalur yang digunakan 
oleh keduanya, untuk meningkatkan visi-
bilitas dapat mengurangi insiden agresif 
(Hockings dan Humle, 2009). Mendidik 
pekerja dan masyarakat perkebunan seki-
tar mengenai kera dan menyarankan cara 
bersikap yang tepat ketika melihat kera 
juga dapat meminimalkan potensi agresi 
dan risiko eskalasi selama pertemuan. 

Keterangan foto: Terkecuali 
tren menanjak penggundu-
lan hutan dan interaksi 
antara manusia dan kera 
bisa dibalikkan, masa 
depan kelangsungan “sim-
panse desa” sangat suram. 
Induk dan bayi simpanse di 
Bulindi, Uganda.
© Matthew R. McLennan

Peran Produsen, 
Pembeli, dan Konsumen
Bagian sebelumnya menekankan pada 
tanggung jawab pada pembudi daya dan 
produsen komoditas dalam meningkatkan 
kemampuan kera memanfaatkan dan 
bergerak melintasi perkebunan. Namun, 
juga penting menyoroti peran pembeli 
skala besar dan konsumen komoditas ini 
dalam hal mendorong insentif praktik 
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manajemen yang lebih baik. Karena harga 
RSPO-sawit bersertifikat tidak terlalu ber-
beda dengan nonsertifikat, produsen tidak 
cukup punya insentif mematuhi persyara-
tan sertifikasi, termasuk praktik toleran-
spesies (lihat Bab 5). Namun, adopsi praktik 
tersebut dapat didorong dengan berbagai 
pendekatan, antara lain melalui; promosi 
kebijakan perkebunan tanpa deforestasi 
dan “tanpa pembunuhan”, atas permintaan 
dari perusahaan pengguna sawit, dan pen-
egakan hukum yang efektif serta peman-
tauan kepatuhan terhadap kebijakan terse-
but. Lihat Bab 5 untuk analisis peran dan 
dampak RSPO dalam konservasi kera di 
kawasan perkebunan industrial.

Kesimpulan
Ekspansi pertanian di habitat kera, khu-
susnya pada skala industrial, memengaruhi 
kera dalam dua bentuk mendasar: melalui 
kerusakan habitat mereka (yang juga men-
ingkatkan akses pada hutan yang sebel-
umnya terpencil) dan melalui peningkatan 
kompetisi atas tanaman dan lahan, yang 
mengarah pada interaksi negatif antara 
manusia dan kera. Bentuk kedua sangat kri-
tis bagi jenis kera dan populasi yang cend-
erung memanfaatkan jenis tanaman budi 
daya dan menjelajah dekat pada pemuki-
man di kawasan yang termodifikasi, seperti 
simpanse dan orangutan.

Muncul kebutuhan mendesak bagi 
berbagai negara habitat kera untuk 
menyeimbangkan pembangunan pertani-
an industri dengan perlindungan habitat 
dan jenis terancam. Meski membunuh 
kera ilegal di seluruh negara tempat mere-
ka ditemukan, pertanian mengarah pada 
penurunan populasi yang signifikan, aki-
bat kerusakan habitat, serta pembunuhan 
langsung. Seringkali, perencanaan peman-
faatan lahan tidak mempertimbangkan 
aspek nilai konservasi, keragaman atau 

kelimpahan spesies secara proporsional 
ketika mengidentifikasi area untuk 
pengembangan pertanian —meski hal itu 
merupakan faktor yang sangat penting. 
Pengelolaan pemanfaatan lahan dapat dis-
empurnakan melalui integrasi data 
empiris yang dapat dipercaya mengenai 
distribusi dan keberadaan kera dalam 
p eni la ian  damp a k  l ing kungan . 
Memasukkan hierarki mitigasi dalam 
pengambilan keputusan juga penting 
karena pendekatan ini menekankan 
strategi menghindari, mitigasi, restorasi, 
dan pertukaran keragaman hayati. 

Pada tingkat lokal, setiap aktivitas per-
tanian industri skala besar seharusnya 
berdasar informasi dari pemahaman yang 
kuat mengenai bagaimana interaksi 
manusia-satwa liar memengaruhi peng-
hidupan masyarakat dan membentuk 
persepsi masyarakat, sikap dan nilai terh-
adap kera. Lebih jauh lagi, efektivitas 
strategi pencegahan konflik manusia-kera 
memerlukan perhatian yang besar terha-
dap ekologi kera dan perilaku jelajahnya. 
Dalam konteks ini, penting pula meyakin-
kan bagaimana penghalang/penghalau 
dapat secara efektif memitigasi kerusakan 
tanaman, selain mengakui bahwa 
penghalang juga dapat memindahkan 
masalah ke kawasan dimana strategi miti-
gasi tidak dapat diterapkan. Pendekatan 
terinformasi dapat membantu mencegah 
atau mengelola eskalasi dan perilaku bal-
as dendam akibat interaksi manusia-kera. 
Dalam upaya meminimalkan dampak 
dan risiko kumulatif terhadap manusia 
dan kera, akan sangat berguna untuk 
mengadopsi perspektif  luas—yang 
memungkinkan penilaian keseluruhan 
dampak pembangunan pertanian skala 
industrial dan operasi terkait. Jelas bahwa 
upaya tersebut memerlukan keahlian 
interdisiplin dan lintas disiplin yang tepat, 
serta partisipasi lokal dan keterlibatan 
seluruh pemangku kepentingan.
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Pendahuluan
Ekspansi pertanian industri merupakan 
penyebab utama hilangnya hutan tropis 
(Kartodihardjo dan Supriono, 2000; 
Abdullah dan Nakagoshi, 2008; Sodhi et 
al., 2010). Padahal, hutan tropis menjadi 
kunci kelestarian keanekaragaman hayati 
dan tempat hidup utama kera di Afrika 
dan Asia (Junker et al., 2012). Sejumlah 
perkebunan tanaman agroindustri, yaitu 
sawit, kacang, karet, tebu, kopi, teh, 
cokelat, sorgum, pisang, dan jagung dite-
mukan di dalam jelajah kera. Bab ini ter-
fokus membahas budi daya sawit, karena 
dampaknya terhadap hutan tropis dan 
berbagai spesies yang terancam punah, 
paling disorot dibanding tanaman lain 
khususnya di Asia Tenggara. 

BAB 2

Merambah Habitat Kera: 
Deforestasi dan Pertanian 
Industri di Kamerun, Liberia, 
dan Kalimantan
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Sawit (Elaeis guineensis) merupakan 
tanaman industrial yang paling cepat dikem-
bangkan di dunia (Miettinen et al., 2012; 
FAO, 2014a), didorong oleh pesatnya 
perkembangan pasar global sawit untuk 
makanan, kosmetika, bahan bakar, dan 
kebutuhan industrial lain (Nantha dan 
Tisdell, 2009). Luas lahan sawit produktif 
global meningkat dari 35.000 km2 (3,5 juta 
ha) pada 1975 menjadi 131.000 km2 (13,1 juta 
ha) pada 2005 (Wicke et al., 2011). Meski ber-
asal dari Afrika, sawit tidak ditanam secara 
ekstensif atau diproduksi secara intensif sep-
erti di Asia. Namun, lonjakan investasi di 
Afrika menunjukkan, benua ini akan men-
galami ekspansi sawit di masa datang 
(Greenpeace Internasional, 2012). Sejumlah 
lahan industrial untuk sawit di Afrika telah 
ditetapkan atau sedang dirundingkan 
(Carrere, 2010; Rainforest Foundation, 2013; 
lihat Bab 3). Basin Kongo dan Afrika Barat 
menjadi tempat paling cocok untuk ekspansi 
sawit di benua ini (lihat Bab 1). Daerah terse-
but bertumpang tindih dengan jelajah kera 
(Wich et al., 2014), hingga memicu kekha-
watiran, pengembangan sawit akan menye-
babkan hilangnya keanekaragaman hayati 
seperti yang terjadi di Asia Tenggara. 

Pengembangan pertanian industri di 
masa depan secara global akan berdampak 
menihilkan habitat kera. Pemahaman 
mendalam mengenai perkembangan per-
tanian industri sangat diperlukan untuk 
mengatasi ancaman ini. Untuk itu, bab ini 
menyajikan informasi gamblang mengenai 
tumpang tindih habitat kera dan lahan 
pertanian industri berdasarkan penelitian 
yang dilakukan Pusat Pemantauan 
Konservasi Dunia Program Lingkungan 
PBB (United Nations Environment 
Programme World Conser vation 
Monitoring Centre/UNEP-WCMC). 
WCMC menggunakan sejumlah data dari: 

  Land Matrix, lembaga pemantau lahan 
independen (Land Matrix, n.d.), dan 

  Global Forest Watch (GFW), penyedia 
data spasial pemanfaatan lahan dan 

perizinan agroindustri dalam jaringan 
(online). Sumber data GFW diambil 
berdasarkan gabungan dokumen 
pemerintah, citra satelit, dan data glob-
al positioning system (GPS). 

Isi bab terfokus pada evolusi deforestasi 
akibat pertanian industri di dua negara, yak-
ni Kamerun dan Liberia, serta Pulau 
Kalimantan, yang terbagi menjadi negara 
Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia.

Temuan utama bab ini meliputi:

  Pengembangan agroindustri merupa-
kan ancaman utama populasi kera di 
seluruh daerah jelajahnya.

  Meski terdapat kompleksitas dalam 
deforestasi, penyebabnya bisa dikaitkan 
pada kombinasi buruknya perencanaan 
dan tak efektifnya tata kelola terkait 
pemanfaatan dan penguasaan lahan.

  Pertanian industri diperkirakan meluas 
dan meningkatkan tekanan terhadap 
keberlangsungan habitat kera dan pop-
ulasi yang ada akibat hilang dan ter-
fragmentasinya habitat, meningkatnya 
perburuan, serta meningginya intensi-
tas konflik antara kera dan manusia.

  Kelapa sawit dan karet merupakan 
penyebab utama deforestasi di Asia 
Tenggara dan memiliki potensi serupa 
di Afrika.

  Liberia paling berpotensi untuk menjadi-
kan lahan pengembangan kelapa sawit di 
Afrika. Sayangnya 94,3% lahan yang 
cocok untuk pengembangan kelapa sawit 
berada dalam kawasan yang tidak dilind-
ungi dan berada di daerah jelajah kera.

  Temuan menunjukkan bawah tana-
man seperti karet, kapas, cokelat, dan 
tebu memengaruhi keutuhan seluruh 
habita kera. Kondisi ini mengharuskan 
upaya menselaraskan perlindungan 
kera dengan pengembangan pertanian 
industri dengan mempertimbangkan 
respons lebih luas dalam mengatasi 
dampak spesifik komoditas tertentu.
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Konsesi Pertanian 
Industri di Daerah 
Sebaran Kera
Data mengenai pertanian industri sangat 
kurang, khususnya data spasial . 
Kemitraan Land Matrix menyediakan 
data perjanjian lahan transnasional 
(lihat Tabel 3.1 dalam Bab 3, halaman 79). 
Data geospasial terperinci mengenai 
perjanjian lahan dari Land Matrix terse-
dia untuk 20 dari 30 negara yang memi-
liki daerah jelajah kera. Dalam sebuah 
analisis terhadap 30 negara, perjanjian 
lahan dilakukan pada tingkat provinsi 
atau negara bagian. Oleh karena itu, per-
janjian lahan dikelompokkan berdasar-
kan ukuran dan kemudian dipetakan. 
Data geospasial terperinci yang tersedia 
untuk 20 negara digunakan dalam anali-
sis terpisah (lihat Gambar 2.1 dan 2.2). 
Namun, karena minimnya kelengkapan 
data tentang perjanjian lahan, analisis ini 

memberikan indikasi konservatif lingk-
up tumpang tindih antara habitat kera 
dan konsesi pertanian industri.

Pada Agustus 2014, Land Matrix 
memiliki data 1.800 perjanjian lahan 
global. Matrix mencatat 877 perjanjian 
lahan di negara yang wilayahnya menjadi 
habitat kera. Sementara, 352—atau 20% 
dari—seluruh perjanjian lahan berada di 
dalam atau di dekat daerah sebaran kera 
di Afrika dan Asia (lihat Gambar 2.1 dan 
2.2). Luas lahan perjanjian umumnya leb-
ih besar di Afrika dibandingkan dengan 
Asia, meskipun di beberapa negara Asia, 
terutama Indonesia dengan 114 perjanjian 
dan Kamboja, 87 perjanjian. Jumlah per-
janjian lahan di kedua negara ini menun-
jukkan tumpang tindih signifikan antara 
lahan pertanian industri dengan daerah 
sebaran kera dan kawasan lindung habitat 
kera (lihat Kotak 2.1). Di Afrika, perjanji-
an lahan terbanyak ada di Liberia (17) dan 
Sierra Leone (20). 

GAMBAR 2.1 

Kontrak atau Permohonan Kontrak Perjanjian Lahan dalam Daerah Sebaran Kera di Afrika 
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GAMBAR 2.2 

Konsesi atau Permohonan Konsesi Lahan di Daerah Sebaran Kera di Asia 

Catatan untuk Gambar 2.1 dan 2.2: Luas konsesi ditentukan sesuai laporan luas konsesi atau, jika informasi ini tidak tersedia, digunakan besarnya produksi. Jika luas 

konsesi atau produksi tidak tersedia, digunakan luas permohonan konsesi.

Sumber data Gambar 2.1 dan 2.2: Land Matrix (n.d.); IUCN (n.d.).

Atas izin UNEP-WCMC

KOTAK 2.1 

Konflik Kepentingan di Kamboja: 
Kawasan Lindung dan Konsesi

Meskipun Kamboja adalah satu negara dengan laju defores-
tasi tertinggi di dunia (Hansen et al., 2013)—dengan penyu-
sutan tutupan hutan total dari 72% hingga 48% mulai 1973 
sampai 2014 (Open Development Cambodia, 2015b)—han-
ya sedikit informasi mengenai dampak ekspansi lahan per-
tanian terhadap kera. Tanaman industrial Kamboja adalah 
karet, pada tahun 2012 seluas kira-kira 2.800 km² (280.000 
ha), yang bertambah 8.000 km² (800.000 ha) melalui 
ekspansi besar-besaran antara 2012 dan 2017. Pemerintah 
Kamboja memprioritaskan pertumbuhan ekonomi melalui 
pemberian konsesi lahan, mengeluarkan perintah resmi 
kepada sejumlah lembaga pemerintah untuk memperkuat 

keterlibatan dalam sistem pengelolaan, alokasi lahan, dan 
pemanfaatan lahan (Kamboja, 2014). Peningkatan investasi 
sawit dan karet sudah terpantau sebelum perintah ini dikelu-
arkan (Colchester et al., 2011). 

Perkebunan kelapa sawit meluas ke kawasan berhutan mel-
alui alokasi lahan untuk peningkatan ekonomi di lahan nega-
ra ke perusahaan swasta seluas 1.180 km² (118.000 ha) pada 
2009 (Colchester et al., 2011). Angka berbeda muncul dalam 
luas total lahan perizinan. Kementerian Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan menunjukkan lebih dari 12.000 km² (1,2 juta 
ha) lahan dibagikan hingga Juni 2012. Sementara, beberapa 
organisasi masyarakat menunjukkan angka mendekati 
20.000 km² (2 juta ha) (Open Development Cambodia, 
2015a). Pembudi daya juga menanam tanaman lain, seperti 
jagung, kedelai, ketela, dan kacang hijau (Cambodia, 2014). 
Diperkirakan, area tanaman karet di luar area budi daya non-
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GAMBAR 2.3 

Habitat Kera di Kawasan Lindung, Lokasi Agroindustri dan Sertifikasi RSPO di Kamboja

Catatan: Analisis hanya memasukkan kawasan lindung (sebagaimana ditetapkan pada Juli 2014 versi World Database on Protected Areas) yang telah masuk dalam 

penunjukan perlindungan nasional; usulan kawasan lindung belum dimasukkan.

Sumber data: WRI (2013); IUCN dan UNEP(2014); Open Development Cambodia (2014); IUCN (n.d.).

Atas izin UNEP-WCMC

karet di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja, 
akan meningkat empat kali lipat pada 2050, menggantikan 
hutan tropis dan vegetasi yang saat ini berupa peladangan 
berpindah (Fox et al., 2012). 

Kamboja memiliki dua jenis owa yang masuk dalam daftar 
merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), 
yaitu owa pileated (Hylobates pileatus) dan owa berjambul pipi 
kuning selatan (Nomascus gabriellae/ southern yellow-
cheeked crested gibbon). Jenis ketiga, owa berjambul pipi 
kuning utara (Nomascus annamensis), telah teridentifikasi, 
namun belum dinilai oleh IUCN. Kera ini ditemukan di blok pal-
ing utara wilayah yang diidentifikasi dihuni oleh owa berjambul 
pipi kuning selatan (B. Rawson, komunikasi pribadi, 2015). 

Lebih dari 100 dari 190 konsesi ruang untuk agroindustri di 
Kamboja diberikan secara spesifik untuk perkebunan karet 
atau campuran konsesi karet dan tanaman lain (umumnya 

akasia dan tebu, serta sebagian kelapa sawit). Perkebunan 
karet mencakup luas total 5.566km² (556.620 ha), dengan 
hampir 6% meliputi habitat kera. Perkebunan lain bertam-
bah seluas 4.875 km² (487.550 ha) atau 5% dari habitat kera. 
Keseluruhan luas total agroindustri di habitat kera mendeka-
ti 11%. Dari 239 km² (23.890 ha) konsesi lahan sawit di 
Kamboja, hanya satu yang bersertifikasi RSPO pada 2013 
(lihat Gambar 2.3).

Beberapa lahan konsesi berada di lokasi kawasan lindung 
Kategori I–IV dan kawasan lindung nasional (lihat Kotak 2.2), 
dan hampir seluruhnya merupakan perkebunan karet. 
Konsesi perkebunan dalam kategori ini tidak mungkin 
dilakukan secara legal meski kini ditemukan di sebagian 
besar kawasan lindung di Kamboja (Cambodia, 2014). 
Akibatnya, ancaman terhadap habitat kera dan spesies lain 
menjadi nyata.
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Tanaman Industri di 
Daerah Sebaran Kera
Tingkat pengaruh agroindustri terhadap 
kera bergantung pada jenis tanaman yang 
dibudidayakan dan kedekatan dengan 
daerah sebaran kera. Kera bisa meman-
faatkan tanaman untuk makanan, berkom-
petisi dengan manusia dan memicu kon-
flik. Manusia juga dapat menghancurkan 
habitat hutan untuk membuka lahan. 
Beragam tanaman seperti sawit, kopi, 
karet, dan kapas berdampak pada keutu-
han habitat kera di seluruh daerah seba-
rannya (lihat Tabel 2.1). Di Uganda, 
pemanfaatan lahan untuk perkebunan 
tebu meningkat 18 kali lipat antara 1988 
dan 2002. Pengembangan lahan ini ber-
dampak langsung pada perilaku dan 
keberlangsungan hidup simpanse (lihat 
studi Kasus 1.2 di Bab 1, halaman 29). Di 
Guinea-Bissau, perkebunan monokultur 
kacang mete disorot karena menjadi anca-
man terhadap habitat simpanse barat 

KOTAK 2.2 

Kategori Kawasan Lindung

World Database on Protected Areas—basis data spasial global pal-
ing lengkap mengenai kawasan lindung—hasil kerjasama oleh 
Komisi Kawasan Lindung Dunia IUCN dan Pusat Pemantauan 
Konservasi United Nations Environment Programme (IUCN dan 
UNEP, 2014). IUCN menggolongkan kawasan lindung dalam kate-
gori sebagai berikut: 

  Kategori Ia: cagar alam

  Kategori Ib: kawasan liar

  Kategori II: taman nasional

  Kategori III: monumen/kawasan istimewa nasional

  Kategori IV: kawasan pengelolaan habitat/spesies

  Kategori V: bentang alam dilindungi

  Kategori VI: pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan

Kategori tersebut dibedakan dengan pendekatan pengelolaan yang 
dilakukan di kawasan-kawasan lindung tersebut (Dudley, 2008). 
Pertanian industri dilarang di kawasan lindung Kategori I  
hingga IV IUCN.

(Carvalho, Marques dan Vicente, 2013). 
Mengingat keragaman tanaman dan dam-
paknya, upaya konservasi kera dengan 
pembangunan pertanian perlu memper-
timbangkan faktor jenis tanaman, selain 
masalah lebih luas yang terbentuk akibat 
komoditas tersebut secara umum.

Deforestasi dan 
Pertanian industri: 
Kasus Kamerun, Liberia, 
dan Kalimantan 
Konteks keberadaan pertanian industri 
dalam negara daerah sebaran kera dapat 
memberi masukan penting mengenai 
penyebab di luar tuntutan ekonomi. Bagian 
ini menyajikan analisis terperinci menge-
nai evolusi dan situasi terkini pertanian 
industri dan tumpang tindihnya dengan 
habitat kera di Kamerun, Liberia, dan 
Pulau Kalimantan. 

Kamerun dan Liberia dipilih karena 
merupakan daerah sebaran kera yang 
penting di Afrika, sekaligus tengah men-
galami perkembangan pertanian industri 
dan yang kemungkinan akan menjadi sak-
si timbulnya dampak selanjutnya bagi hab-
itat dan populasi kera. Kedua negara ini 
penting bagi kera, dan aktor masyarakat 
sipil telah meneliti kinerja serta dampak 
sosial dan lingkungan terkait ekspansi 
industri kelapa sawit yang tengah berlang-
sung. Kebalikannya, Kalimantan memiliki 
pengalaman panjang deforestasi yang ber-
langsung cepat dan ekstensif akibat perta-
nian industri yang menjadi kunci pertum-
buhan ekonomi sejak era kolonial di pulau 
tersebut. Kalimantan, yang wilayahnya 
berada di tiga negara, memberi pelajaran 
dari perbedaan lintasan perjalanannya dan 
dapat menjadi petunjuk bagaimana indus-
tri mungkin berkembang di Afrika, dalam 
ketiadaan tindakan mitigasi yang tepat.
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TABEL 2.1 

Ringkasan Dampak Pengembangan Agribisnis terhadap Habitat Kera di Negara-negara Daerah 
Sebaran Kera

Negara Tanaman Industrial dan 
komersial* 

Perincian perkembangan dan tutupan Dampak

Afrika

Burundi Hutan tanaman kayu 
industrial

Perkebunan menggantikan hutan alam 41% tutupan hutan menghilang sejak 
1990 hingga 2010 (Nduwamungu, 2011)

Republik Afrika 
Tengah

Kopi, kapas, tembakau, 
kayu (IMF, 2008; FAO, 
2014a)

Produksi tanaman industrial menurun 
pada 2001–06 (IMF, 2008)

0,8% tutupan hutan hilang sejak 1990 
hingga 2005 (Hansen et al., 2013)

Republik Demokratik 
Kongo

Cokelat, kopi, sawit, 
karet, teh (FAO, 2014a)

Pertanian komersial dibatasi, tetapi 
tingginya permintaan kelapa sawit 
dilaporkan mendorong terjadinya konversi 
hutan (Rainforest Foundation, 2013)

Saat ini, ancaman terbesarnya adalah 
perburuan kera untuk diambil 
dagingnya, yang diperburuk dengan 
fragmentasi habitat (Hickey, Carroll dan 
Nibbelink, 2012)

Gabon Cokelat, kopi, sawit, 
karet, tebu (FAO, 2014a)

Pertanian industri skala besar sedang 
dalam proses pembangunan (Rainforest 
Foundation, 2013)

Tidak ada laporan dampak langsung 
terhadap populasi kera meskipun terjadi 
penurunan lebih dari separuh antara 
1983 dan 2000, akibat perburuan 
komersial yang difasilitasi oleh 
pembalakan hutan (Walsh et al., 2003) 

Ghana Cokelat, kopi, sawit, karet 
(FAO, 2014a)

57% wilayah negara ini adalah lahan 
pertanian (Oppong-anane, 2006)

Dampak pembangunan pertanian indus-
tri terhadap kera tidak dilaporkan (evalu-
asi tidak ada)

Guinea Kopi, buah-buahan, 
kacang tanah, sawit, 
beras (FAO, 2014a))

Guinea tidak memiliki perkebunan 
kelapa sawit dalam skala besar; 
sebagian besar produksi datang dari 
kelapa sawit alam (Carrere, 2010)

Tidak ada laporan

Guinea-Bissau Kacang mete (Economy 
Watch, 2010)

Perkebunan monokultur kacang mete 
berpotensi meningkat (Economy Watch, 
2010)

Pertanian intensif dan perkebunan kayu 
komersial berdampak pada kelayakan 
habitat simpanse barat (Carvalho et al., 
2013)

Pantai Gading Cokelat, kopi, kapas, 
sawit, karet, tebu 
(Aregheore, 2009)

Lahan budi daya menutupi 21,8% 
negara; kawasan hutan menghasilkan 
sebagian besar ekspor pertanian 
(Aregheore, 2009)

Di masa lalu deforestasi sangat parah 
akibat penebangan dan pengembangan 
pertanian intensif (GRID-Arendal, 2005); 
menyusutnya simpanse barat akibat 
perburuan dan kehilangan habitat 
(Campbell et al., 2008b)

Nigeria Cokelat, sawit, karet 
(Chapin Metz, 1991)

Sawit dan karet mendominasi wilayah 
tenggara dan selatan-tengah (Chapin 
Metz, 1991)

Daerah sebaran kera berada di area 
yang sama dengan sebagian besar 
perkebunan kelapa sawit dan karet; 
kera berada dalam ancaman 
penebangan, perburuan dan pertanian, 
termasuk perkebunan (USAID, 2008)

Republik Kongo Cokelat, kopi, sawit, tebu, 
tembakau (FAO, 2014a)

Sawit makin dirasa penting (Carrere, 
2010; FAO, 2014a); sebuah konsesi 
tunggal mencakup 4.700 km² (470.000 
ha) diberikan untuk perkebunan sawit 
(Rainforest Foundation, 2013)

Wilayah habitat dari simpanse dan gori-
la barat (Rainforest Foundation, 2013), 
keduanya telah terpengaruh epidemi 
penyakit dan perburuan daging komer-
sial (Walsh et al., 2003)
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Negara Tanaman Industrial dan 
komersial* 

Perincian perkembangan dan tutupan Dampak

Rwanda Kopi, teh Pertanian industrial dibatasi, kecuali teh 
dan kopi (Rwanda, 2004); 50% 
peningkatan tutupan pohon terjadi 
menyusul pembangunan perkebunan 
pada 1990–2005 (Butler, 2006; 
FAO, 2010)

50% tutupan hutan alam dan habitat la-
han berkayu hilang pada 1990–2005 
(Butler, 2006)

Senegal Kapas, kacang tanah Pertanian meluas 450 km² (45.000 ha) hutan hilang per 
tahun (New Agriculturalist, 2008)

Sierra Leone Cokelat, kopi, sawit (IMF, 
2011)

Ekspor cokelat, kopi, dan kelapa sawit 
meningkat pada 2008–12 (IMF, 2011); 
jumlah konsesi perkebunan kelapa sawit 
meningkat (Carrere, 2010)

Sebagian besar tutupan hutan alam 
telah hilang, laju deforestasi tetap tinggi 
(FAO, 2010) dan berdampak pada 
populasi kera

Sudan Selatan Kacang Akuisisi lahan skala besar telah 
dilakukan untuk perkebunan kayu dan 
kelapa sawit (Future Challenges, 2011)

Pembangunan mengarah pada de-
forestasi (Future Challenges, 2011)

Tanzania Kacang mete, kopi, 
kapas, rami sisal, 
tembakau

Satuan tugas pemerintah dibentuk pada 
2006 untuk meningkatkan produksi 
kelapa sawit (Carrere, 2010)

Perburuan dan kehilangan habitat men-
jadi faktor utama yang berpengaruh 
pada populasi simpanse di habitatnya di 
wilayah Ntakata (Ogawa, Moore dan 
Kamenya, 2006)

Uganda Kopi, tebu Luas area perkebunan tebu yang 
berdekatan dengan Cagar Alam Hutan 
Budongo bertambah 18 kali lipat, dari 7 
km² menjadi 127 km² (690 ha menjadi 
12.729 ha) pada 1988–2002 (Mwavu 
dan Witkowski, 2008)

Kehilangan hutan terjadi akibat ekspansi 
pertanian (Mwavu dan Witkowski, 2008); 
terdapat indikasi bahwa populasi kera 
bertahan dalam mosaik hutan di wilayah 
pertanian (Tweheyo, Lye dan Weladji, 
2004)

Asia

Bangladesh Rami, tebu (FAO, 2014a) Konversi lahan dan penebangan ilegal 
merupakan penyebab utama deforestasi 
(Kibria et al., 2011; Islam dan Sato, 2012)

Populasi owa Hoolock terdampak oleh 
ekspansi pertanian dan penurunan luas 
area hutan alam (Muzaffar et al., 2011)

Tiongkok: Provinsi 
Hainan

Pinang, cokelat, kacang 
mete, kelapa, kopi, sereh, 
kelapa sawit, lada, karet, 
rami sisal, tebu

Lebih dari 90% lahan sudah diolah, 
termasuk untuk perkebunan tebu (Zhou 
et al., 2005)

Owa hainan terancam penggundulan 
hutan: 7% habitat dari (estimasi) 20 
individu yang tersisa digunduli pada 
1991–2008 (Zhang et al., 2010)

Tiongkok: Provinsi 
Yunnan Selatan

Karet, tebu, teh, 
tembakau

Luas lahan pertanian meningkat antara 
tahun 1965–1992; tanaman komersial 
menggantikan pertanian tradisional (Fox 
dan Vogler, 2005)

Hilangnya hutan primer menjadi ancaman 
bagi keberlangsungan hidup owa (Fan 
Peng-Fei et al., 2009)

India: wilayah 
timurlaut

Kopi, karet, teh Negara bagian Assam memproduksi 
53% teh India (Choudhury, 2009)

Perambahan pertanian, industri ekstraktif 
dan kayu menjadi ancaman utama bagi 
keberlangsungan hidup owa hoolock 
(Das et al., 2003; Choudhury, 2009)

Indonesia Kelapa sawit, karet, 
perkebunan kayu

Karet, kelapa sawit, dan HTI utk industri 
kertas merupakan tanaman utama; 
pertanian skala kecil menyumbang 
proporsi yang signifikan pada 
kehilangan hutan (lihat bagian Borneo) 

Antara 2.383 dan 3.882 orangutan ter-
bunuh setiap tahun; kematian lebih ban-
yak terjadi di wilayah deforestasi pem-
bangunan perkebunan (Meijaard et al., 
2012)

Republik 
Demokratik Rakyat 
Lao

Kopi, karet Pemerintah mendorong investasi asing 
dalam perkebunan karet (Hicks et al., 
2009); pertanian intensif permanen mel-
uas (Thongmanivong dan Fujita, 2006)

Tidak ada laporan
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Negara Tanaman Industrial dan 
komersial* 

Perincian perkembangan dan tutupan Dampak

Malaysia Kelapa sawit, karet Perkebunan kelapa sawit dan karet 
mencakup sekitar 60% lahan pertanian 
di Malaysia (Chee dan Peng, 2006; Koh 
et al., 2011)

Pembangunan tanaman komersial 
merupakan penyebab utama hilangnya 
hutan (Abdullah dan Nakagoshi, 2008); 
konversi hutan menjadi sawit 
mengancam keberlangsungan hidup 
orangutan Borneo (Nantha dan 
Tisdell, 2009)

Myanmar Kacang polong, tanaman 
jarak, kelapa sawit, 
kacang-kacangan, karet, 
tebu (ADB, 2013; FAO, 
2014a)

Konsesi untuk perkebunan karet dan 
kelapa sawit sedang dalam tahap 
perkembangan; lebih dari 7.000 km² 
(700.000 ha) konsesi untuk pertanian 
industri diberikan pada 2010—4.050 
km² (405.000 ha) diperuntukkan untuk 
kelapa sawit, termasuk di Divisi 
Tenasserim (Kelompok Kerja 
Lingkungan Burma, 2011), sisa lokasi 
terakhir hutan hujan dipterokarpa 
dataran rendah (Geissmann et al., 
2013); beberapakali konsesi pertanian 
diberikan di dalam hutan lindung 
(KDNG, 2010)

Konversi hutan dan konsesi perkebunan 
mengancam habitat Hoolock dan owa 
tangan putih, serta keragaman hayati di 
dalam hutan (Geissmann et al., 2013)

Thailand Ketela, kelapa, jagung, 
kelapa sawit, karet, tebu

Sistem pertanian tradisional memberi 
jalan untuk tanaman komersial (Entwisle 
et al., 2005)

Ekspansi tanaman komersial mengarah 
pada fragmentasi hutan dan deforestasi 
besar-besaran (Entwisle et al., 2005)

Viet Nam Kopi, kapas, kacang, padi, 
karet, tebu, teh

Pemerintah menargetkan peningkatan 
investasi asing di sektor pertanian 
(Vietnam Briefing, 2014)

Perubahan pemanfaatan lahan skala 
besar pada masa lalu kemungkinan 
berdampak pada populasi owa; 
sebagian besar, jika tidak keseluruhan, 
populasi owa sangat terfragmentasi dan 
terus berkurang (Rawson et al., 2011)

Catatan: * Seluruh tanaman kecuali kelapa sawit, dalam tabel ini merupakan daftar data tunggal mengenai hasil panen dari FAOSTAT, bukan agregat. Perbedaan katego-

ri tanaman dapat merujuk pada kelapa sawit, mencakup buah, biji dan “semata-mata minyak sawit”. Tinjauan daring atas sumber daya spesifik tiap negara digunakan 

untuk menentukan apakah tanaman ini merupakan tanaman industrial atau komersial meski perbedaannya tidak selalu jelas.

Kamerun

Status Hutan dan Kera di 
Kamerun

Republik Kamerun terletak di barat Teluk 
Guinea Afrika, berbatasan dengan Republik 
Afrika Tengah, Chad, Guinea Ekuatorial, 
Gabon, Nigeria, dan Republik Kongo. 
Jumlah penduduk Kamerun 23 juta orang, 
dengan daerah terpadat berada di barat 
daya, berdekatan dengan perbatasan 
Nigeria. Luas tutupan hutan di Kamerun 
terus berkurang, dari sekitar 243.000 km2 
(24,3 juta ha) pada 1990 menjadi hanya 
kurang dari 200.000 km2 (19,9 juta ha) 
pada 2010, yaitu sebanyak 18% dengan 

rata-rata kehilangan hutan per tahun sebe-
sar 2.200 km2 (220.000 ha) (FAO, 2010). 
Diperkirakan 1,4% hutan lebat Kamerun—
yang memiliki lebih dari 50% tutupan 
kanopi pohon— antara 2000 dan 2012 
telah dihancurkan. Sebagian besar hutan 
yang hilang terkonsentrasi di pesisir barat 
daya Kamerun (Hansen et al., 2013). Untuk 
tata letak alokasi lahan agroindustri di 
Kamerun, lihat Peta Kamerun dari World 
Resources Institute (WRI, n.d.-a).

Hutan Kamerun merupakan rumah 
bagi sedikitnya empat anak jenis kera: sim-
panse nigeria–kamerun (Pan troglodytes 
ellioti), simpanse tengah (Pan troglodytes 
troglodytes), gorila sungai cross (Gorilla 
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gorilla diehli), dan gorila dataran rendah 
barat (Gorilla gorilla gorila). Populasinya 
tersebar di kawasan hutan dataran rendah 
dan pegunungan selatan Kamerun, terma-
suk wilayah administratif Baratlaut, 
Baratdaya, Littoral, Pusat, Selatan, dan 
Timur (lihat Gambar 2.4). Kera terpantau 
berada di 47 lokasi hutan Kamerun, terma-
suk di 11 taman nasional yang sangat dil-
indungi (Arcus Foundation, 2014). 
Kamerun merupakan wilayah penting 
bagi perlindungan simpanse nigeria-
kamerun dan gorila sungai cross. Anak 
jenis tersebut merupakan endemik Nigeria 
dan Kamerun barat, serta jenis kera yang 
paling terancam punah.

Pembangunan Pertanian industri 
di Kamerun: Sebuah Tinjauan

Pertanian industri memiliki sejarah pan-
jang di Kamerun setelah dipopulerkan oleh 
penjajah yang mengembangkan ekonomi 
ekstraktif dan berorientasi ekspor (Gerber, 
Veuthey dan Martínez-Alier, 2009). 
Dimulai sejak 1885 dan terus berlanjut di 
bawah kekuasaan Jerman (1884–1916), 
perusahaan-perusahaan Jerman diberi lah-
an-lahan strategis di wilayah Baratlaut, 
sepanjang wilayah pesisir Kamerun dan 
mengitari tanah vulkanis subur Gunung 
Kamerun (Nguiffo dan Schwartz, 2012b). 
Perkebunan ditanami pisang, kelapa sawit, 
karet, dan teh, semuanya untuk kepentin-
gan pasar ekspor. Alih fungsi lahan untuk 
pembangunan agroindustri dilakukan 
secara besar-besaran diiringi pengusiran 
dan relokasi penduduk asli dari wilayah 
konsesi ke “reservasi penduduk asli” 
(Konings, 1993; Njoh, 2002). Masyarakat—
asli maupun pendatang—kemudian dipe-
kerjakan sebagai buruh perkebunan. 
Perkebunan komersial di wilayah pesisir 
mengundang masuknya para pekerja 
migran, yang kemudian tinggal di kota yang 
dibuat oleh perusahaan (Njoh, 2002).
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Keterangan foto: Di 
Kamerun, sudah sejak 1885, 
perkebunan dikembangkan 
untuk budi daya pisang, 
sawit, karet, dan teh. © 
Arcus Foundation and 
Jabruson, 2014. All Rights 
Reserved. 

Setelah kekalahan Jerman pada Perang 
Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa membagi 
Kamerun menjadi wilayah kekuasaan 
Inggris (Kamerun utara dan selatan sepan-
jang perbatasan dengan Nigeria, 1918–60) 
dan wilayah lebih luas untuk dikelola 
Prancis. Kedua negara kolonial tersebut 
melanjutkan tradisi Jerman membangun 
perkebunan agroindustri skala besar dan 
tetap menerapkan peraturan yang men-
gambil alih kepemilikan lahan oleh pen-
duduk asli dengan mengalihkan kepemi-
likan lahan untuk kolonial dan menerapkan 
kerja paksa (Njoh dan Akiwumi, 2012). 
Banyak bekas perkebunan Jerman di 
wilayah Prancis dibeli oleh perusahaan 
swasta dan kemudian dialihkan pada 
perusahaan agroindustri Société Africaine 
Forestière et Agricole du Cameroun 
(SAFACAM). Perusahaan ini didirikan 
pada 1897 sebagai perusahaan perkebunan 
karet dan kemudian diambil alih pada 1997 
oleh Bolloré Group, sebuah perusahaan 
investasi swasta (Oyono, 2013). Inggris 
mewarisi dan menguasai sebagian besar 
lahan perkebunan Jerman. Setelah Perang 
Dunia II mereka memasukkan sebagian 
besar perkebunan pada perusahaan induk 
yang dikenal sebagai Cameroon 
Development Corporation. 

Setelah kemerdekaan pada 1960, 
Kamerun membangun perkebunan milik 
negara dan menegaskan kembali kontrol 
negara atas lahan dan hutan (Oyono, 2013). 
Pada 1980, krisis ekonomi memaksa 
pemerintah Kamerun melakukan kebi-
jakan restrukturisasi yang didiktekan Bank 
Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), 
dan donor bilateral untuk mem-privatisasi 
lusinan perusahaan milik negara, terma-
suk agroindustri utama (World Bank, 
1996). Tujuan privatisasi ini adalah untuk 
meningkatkan efisiensi produksi agroin-
dustri, meningkatkan produksi domestik 
dan ekspor, serta menarik investor asing 
(World Bank, 2004).

Bersama dengan intervensi ini, pengem-
bangan penguasaan lahan dan kebijakan 
hutan Kamerun mendorong pengemban-
gan agroindustri di hutan negara. Meski 
pemerintah secara formal merupakan 
“pemilik” sebagian besar lahan, aparat 
pemerintah bertindak seperti pemilik selu-
ruh lahan. Mereka secara reguler meman-
faatkan kekuasaannya (melalui pembelian 
wajib) untuk mengusir masyarakat lokal 
memberikan lahan negara atau swasta 
kepada investor asing. Masyarakat desa di 
zona hutan Kamerun mencoba memprak-
tikkan tenurial lahan adat. Namun, mereka 
kurang mendapat pengakuan secara legal 
atas lahan individual dan lahan komunitas 
(Alden Wily, 2011). Kerangka legal ini mem-
fasilitasi kontrol negara dan investor atas 
lahan berhutan. Kerangka ini juga menjadi 
fondasi pengembangan agroindustri di 
seluruh kawasan hutan Kamerun.

Meski beberapa strategi pembangunan 
pemerintah mendorong perluasan perke-
bunan agroindustri (MINEPAT, 2009; 
MINADER, 2014), akan tetapi berbagai 
faktor ekonomi eksternal dan reformasi 
domestik yang kompleks menjadi pendo-
rong gelombang akuisisi pengembangan 
pertanian akhir-akhir ini.

  perubahan kebijakan pemanfaatan lahan 
di Indonesia dan Malaysia turut men-
dorong banyak perusahaan melakukan 
diversifikasi ke Afrika (Feintrenie, 2013); 

  pertumbuhan kebutuhan lahan untuk 
biofuel (Danielsen, Beukema dan 
Burgess, 2009); 

  kemitraan strategis Tiongkok dengan 
pemerintah Kamerun (Khan dan Baye, 
2008; Jansson, 2009); 

  persepsi kondisi politik yang stabil di 
Kamerun (Feintrenie, 2014); dan 

  kebijakan baru mengenai insentif dan 
perlindungan terhadap investasi lang-
sung asing (MINEPAT, 2009; Hawkins 
dan Chen, 2011). 
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Seluruh faktor tersebut berkontribusi 
pada tingginya permintaan dari agroin-
dustri atas lahan Kamerun. 

Akibatnya, skala pertanian industri di 
Kamerun menunjukkan peningkatan sub-
stansial sejak 1990-an dan makin cepat di 
dekade berikutnya. Sejumlah agroindustri 
kini beroperasi di seluruh kawasan hutan 
Kamerun, terutama kelapa sawit dan 
karet, serta pada lingkup lebih kecil, teh, 
padi, pisang dan tebu, yang totalnya lebih 
dari 3.000 km2 (300.000 ha) lahan 
(Feintrenie, 2014).

Pembangunan Agroindustri ber-
dasarkan Komoditas

Bagian ini memaparkan kebangkitan dan 
pengembangan agroindustri Kamerun ber-
dasarkan komoditas dengan fokus khusus 
pada kelapa sawit, karet, dan gula. Dibahas 
pula bagaimana pertumbuhan agroindus-
tri berdampak pada populasi kera.

Kelapa sawit

Kamerun menetapkan pengembangan 
agroindustri kelapa sawit sebagai prioritas 
pembangunan. Target pemerintah menin-
gkatkan produksi sawit hingga 300.000 
metrik ton pada 2015 dan 450.000 metrik 
ton pada 2020 (Hoyle dan Levang, 2012). 
Meski intensifikasi dapat mendorong pen-
ingkatan produksi, pemerintah fokus 
memperluas wilayah pengembangan kela-
pa sawit. Untuk mencapai target ini, salah 
satu upayanya adalah dengan menyewakan 
sejumlah besar lahan subur kepada inves-
tor agroindustri asing. Kamerun memo-
sisikan diri sebagai jantung “gelombang 
baru” pengembangan industri kelapa sawit 
skala besar di kawasan hutan Afrika 
(Linder, 2013). Situasi ini sangat tidak men-
dukung konservasi bagi kera mengingat 
sebagian besar agroindustri cenderung 
menggunduli hutan primer dan sekunder 
dalam pengembangan perkebunan kelapa 

sawit (Richards, 2013; Nkongho, Feintrenie 
dan Levang, 2014).

Kamerun menjadi tuan rumah bagi 
tiga produsen agroindustri sawit swasta—
Société Camerounaise de Palmeraies 
(Socapalm), SAFACAM, dan Société des 
Palmeraies de la Ferme Suisse—serta dua 
p e r u s a h a a n  n e g a r a — C a m e ro on 
Development Corporation dan Pamol. 
Selain itu, terdapat sedikitnya delapan 
agroindustri asing lain, baik yang saat ini 
telah menyewa lahan atau tengah mencoba 
mendapatkan lahan perkebunan sawit di 
negara itu (Greenpeace International, 2012; 
Hoyle dan Levang, 2012). Perusahaan-
perusahaan tersebut mengincar lahan 
“bulan sabit subur” yang dimiliki perusa-
haan era kolonial. Tidak hanya karena 
tanahnya yang subur, tetapi juga dekat 
dengan kota besar, pusat industri, dan 
pesisir Atlantik untuk kemudahan ekspor.

Sithe Global Sustainable Oils 
Cameroon (SGSOC), yang dimiliki oleh 
industri agribisnis AS, Herakles Farms, 
menjadi yang pertama mendapatkan kon-
trak. Akuisisi lahan yang awalnya dibuka 
untuk 731 km2 (73.086 ha) meski akhirnya 
dikurangi menjadi 200 km2 (20.000 ha) 
menjadi bukti pengembangan kelapa sawit 
paling kontroversial dalam kebangkitan 
kembali produksi kelapa sawit industrial 
di Afrika. Warga Kamerun dan lembaga 
swadaya masyarakat internasional 
menyatakan bahwa perjanjian tersebut 
sebagai “penguasaan lahan” berdasarkan 
pada catatan sejarah pengembangan 
SGSOC (Linder, 2013). Urgensi dari studi 
kasus ini adalah bahwa lokasi perkebunan 
berada dalam hutan bernilai konservasi 
tinggi. Perkebunan SGSOC berada di 
wilayah baratlaut, berdekatan dengan 
perkebunan kelapa sawit Pamol yang ber-
sisian dengan empat kawasan lindung 
yang dihuni populasi kunci simpanse 
nigeria-kamerun yang terancam punah 
(Morgan et al., 2011). 
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Gula

Industri gula Kamerun dikendalikan oleh 
Société d’Organisation de Management et 
de Développement des Industries 
Alimentaires et Agricoles (SOMDIAA), 
sebuah konglomerasi Prancis, melalui dua 
afiliasinya Société Sucrière du Cameroun 

(SOSUCAM) dan Cameroon Sugar 
Company (CAMSUCO), yang beroperasi 
di wilayah Pusat (Center region/Région du 
Centre), 100 km utara ibu kota Yaoundé. 
Berdiri pada 1965, SOSUCAM menguasai 
lahan sewa 101 km2 (10.085 ha) di wilayah 
Mbandjock (Nguiffo dan Schwartz, 2012b). 

GAMBAR 2.4 

Konsesi perusahaan pertanian, kelapa sawit, dan pemnalakan kayu di kawasan lindung dan  
daerah sebaran simpanse dan gorila di Kamerun 

Catatan: Daerah sebaran simpanse tumpang tindih dengan gorila. Ukuran konsesi lahan ditentukan oleh luas yang dilaporkan dalam kontrak. Jika informasi ini tidak ada, 

digunakan hasil produksi. Jika luas konsesi atau hasil produksi tidak tersedia, digunakan luas yang direncanakan dalam kontrak.

Sumber data: IUCN dan UNEP (2014); WRI (2014a, 2014b); IUCN (n.d.).u
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CAMSUCO diluncurkan pada 1977 seb-
agai perusahaan milik negara di Nkoteng. 
Perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh 
SOMDIAA pada 1998 akibat terhentinya 
produksi dan kesulitan f inansial 
(Tchawa, 2012). 

Saat ini, SOMDIAA mengelola 187 km2 
(18.700 ha) perkebunan tebu dan mengu-
mumkan rencana perluasan 70 km2 (7.000 
ha) pada 2017 (SOMDIAA, n.d.). Sebagian 
besar kawasan hutan Mbandjock dan 
Nkoteng telah dikonversi menjadi lahan 
pertanian untuk produksi gula; sisa 
kawasan berhutan sudah dibeli oleh peru-
sahaan Tiongkok dan Korea, yang telah 
mengembangkan sekitar 100 km2 (10.000 
ha) persawahan baru di area tersebut 
(Nguiffo dan Schwartz, 2012b). Konsorsium 
Indo-Inggris-Kamerun, Justin Sugar Mills 
S.A., juga telah mengumumkan rencana 
mengembangkan perkebunan gula dekat 
Batouri, wilayah berhutan Kamerun di 
Timur. Meskipun, masa depan proyek ini 
diragukan karena belum mendapat selu-
ruh izin dan karena kendala permodalan 
(Mbodiam, 2014).

Karet

Investasi baru di sektor karet menjadi 
ancaman utama wilayah hutan selatan 
Kamerun. Perusahaan Tiongkok, 
Sinochem mengendalikan dua perusahaan 
karet besar, HEVEAM dan Sud Cameroun 
Hevea. HEVECAM telah mengelola 180 
km2 (18.000 ha) lahan dekat Taman 
Nasional Campo Ma’an dan mengumum-
kan tambahan wilayah produksi 200 km2 
(20.000 ha) (Gerber, 2008; Biy, 2013). Pada 
2010, Sud Cameroun Hevea mendapatkan 
konsesi lebih dari 410 km2 (41.000 ha) lah-
an di dekat lokasi Warisan Dunia UNESCO 
Suaka Margasatwa Dja (Bela, 2014). 
Perusahaan ini telah menggunduli 30 km2 
(3,000 ha) hutan untuk mendirikan pem-
bibitan dan infrastruktur perkebunan 
karet. Baik Taman Nasional Campo Ma’an 

National Park maupun Suaka Margasatwa 
Dja merupakan tempat tinggal populasi 
besar simpanse dan gorila dan ditetapkan 
sebagai kawasan konservasi prioritas 
tinggi (Tutin et al., 2005). 

Situasi Terkini

Di Kamerun, perkebunan dialokasikan oleh 
Kementerian Ekonomi, Perencanaan, dan 
Pembangunan Daerah kepada swasta secara 
jangka panjang dan dapat diperpanjang. 
Pemantauan dilakukan oleh Kementerian 
Pertanian dan Pembangunan Desa. 

Seluruh konsesi pertanian berada dalam 
daerah sebaran kera. Sebanyak 14 konsesi 
kelapa sawit terletak di daerah sebaran gori-
la, dengan total 1.697 km2(169.740 ha), yang 
merupakan 1% dari total daerah sebaran 
gorila di Kamerun. Sebanyak 64 konsesi 
kelapa sawit lain berada dalam jelajah sim-
panse, dengan total luas 3.928 km2 (392.770 
ha), atau 1,4% total daerah sebaran. Seluruh 
konsesi penebangan juga berlokasi di dalam 
daerah sebaran gorila dan simpanse, men-
cakup luas total 98.612 km2 (9,9 juta ha) 
(lihat Gambar 2.4).

Meski saat ini lingkup konsesi perta-
nian industri yang berada dalam daerah 
sebaran kera relatif rendah, pemberian 
konsesi dalam habitat kera bertentangan 
dengan peraturan nasional yang mendo-
rong perlindungan jenis-jenis terancam, 
seperti jenis-jenis kera besar di Kamerun. 
Terlebih, pertanian industri dilarang bera-
da dalam hutan negara (CED dan RELUFA, 
2013; WRI, 2014a). 

Belajar dari kesalahan sebelumnya, 
tidak jelas apakah alokasi konsesi di masa 
datang akan mematuhi perundangan ter-
kait lingkungan hidup. Hal ini perlu dikha-
watirkan karena area yang sesuai untuk 
perkebunan kelapa sawit berada di daerah 
sebaran kera di Kamerun. Sebanyak 48% 
dari daerah sebaran kera tersebut berada 
di luar kawasan lindung (Wich et al., 2014).
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Kesimpulan untuk Kamerun

Pengembangan agroindustri menjadi 
penyebab signifikan deforestasi di wilayah 
habitat simpanse dan gorila. Perusahaan 
agroindustri, khususnya, terus mengincar 
lahan “bulan sabit subur” berhutan 
Kamerun—dari wilayah Baratlaut ke 
Littoral dan wilayah Pusat menembus hing-
ga wilayah Selatan, selain juga lahan yang 
lebih jauh dari pesisir Atlantik berdekatan 
dengan pusat kota dan infrastruktur trans-
portasi baru. Wilayah ini memiliki populasi 
terbesar simpanse nigeria-kamerun. Anak 
jenis simpanse paling terancam punah ini 
tersebar di beberapa kawasan lindung yang 
telah ditetapkan sebagai lokasi konservasi 
prioritas khusus untuk jenis ini (Morgan et 
al., 2011). Analisis ini mengindikasikan bah-
wa pengembangan perkebunan kelapa sawit 
dan karet akan menjadi penyebab utama 
deforestasi akibat agroindustri di Kamerun. 
Industri ini membutuhkan lahan luas ber-
hutan yang memiliki kelayakan ekonomi. 

Perkebunan agroindustri skala besar 
yang terlalu dekat dengan kawasan lind-
ung menjadi ancaman tersendiri, karena 
taman nasional dan cagar alam menjadi 
benteng bagi kera dan populasi satwa liar 
terancam lainnya. Penetapan dan pemeli-
haraan kawasan lindung ini adalah strate-
gi inti konservasi. Deforestasi di sekitar 
kawasan lindung merupakan faktor sig-
nifikan bagi kesehatan ekologis kawasan 
lindung (Laurance et al., 2012). Akibat 
penggundulan kawasan sekitar hutan, 
perburuan di dalam kawasan lindung 
meningkat. Peningkatan ini didorong 
oleh kebutuhan pekerja migran akan dag-
ing dan meningkatnya kesejahteraan pen-
duduk lokal (Poulsen et al., 2009). 
Dampak gabungan fragmentasi habitat 
dan intensitas perburuan hewan liar 
mengarah pada menyusutnya mamalia 
besar dalam kawasan lindung (Brashares, 
Arcese dan Sam, 2001; Gonedelé Bi et al., 
2012; Benchimol dan Peres, 2013).

Pemerintah Kamerun tampaknya akan 
mengizinkan agribisnis sejalan dengan 
regulasi nasional untuk mengubah hutan 
bernilai konservasi tinggi menjadi perke-
bunan monokultur (Nguiffo dan Schwartz, 
2012a; Linder, 2013). Tindakan ini mencer-
minkan pendekatan neopatrimonial terh-
adap tata kelola sumber daya alam. Faktor 
legal, teknis, dan lingkungan seperti 
penilaian dampak lingkungan dan sosial 
sedikit diperhatikan atau malah tidak 
dipertimbangkan dalam proses pengambi-
lan keputusan (Médard, 1977; Nguiffo, 
2001). Situasi ini diperburuk oleh minim-
nya pengakuan hak masyarakat atas lahan 
dan hutan. Pemerintah dengan leluasa 
menggunakan kekuasaannya memper-
cepat deforestasi dan degradasi hutan 
untuk agroindustri dan pembangunan 
infrastruktur terkait (Stevens et al., 2014). 

Liberia

Republik Liberia merupakan negara 
Afika Barat yang berbatasan dengan 
Guinea di utara, Pantai Gading di timur, 
dan Sierra Leone di barat. Liberia berpen-
duduk 4 juta orang dan bangkit pada 2003 
akibat dua perang sipil yang menghancur-
kan ekonominya. Pada 2014–15, krisis ebo-
la meruntuhkan pemerintahan. Saat ini, 
Liberia memiliki sekitar 42% Hutan 
Guinea Hulu, dua blok hutan yang berisi 
hutan lebat dataran rendah di tenggara, 
dan hutan gunung semi-gugur di baratda-
ya (Christie et al., 2007). Hutan tropis 
Guinea merupakan wilayah konservasi 
prioritas dan diyakini menjadi kesatuan 
dari beberapa refugia penting kala pleis-
tosen. Memiliki tingkat keragaman hayati 
luar biasa, termasuk tingkat keragaman 
mamalia tertinggi di dunia, Hutan Guinea 
Hulu menjadi rumah bagi sejumlah besar 
spesies terancam punah dan endemik. 
Luas hutan di negara yang menjadi bagian 

“Perkebunan 

agroindustri skala 

besar yang terlalu 

dekat dengan ka-

wasan lindung 

menjadi ancaman 

tersendiri, karena 
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dan cagar alam 

menjadi benteng 

bagi kera dan 

populasi satwa 

liar terancam  

lainnya.” 
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sistem Hutan Guinea Hulu ini menyusut 
hingga 15% dari luas aslinya (CEPF, 2000).

Bukti menunjukkan bahwa pengem-
bangan lahan pertanian menjadi penyebab 
utama kehilangan dan degradasi hutan 
jangka panjang di Afrika Barat. Sejumlah 
bekas lahan berhutan (80%) kini telah 
menjadi mosaik pertanian-hutan (Norris 
et al., 2010). Selain pertanian komersial 
dan pertanian subsisten (termasuk perke-
bunan tanaman budi daya), penyebab sig-
nifikan deforestasi dan degradasi hutan 
adalah pembalakan kayu, penambangan 
(komersial dan skala kecil) serta migrasi 
penduduk setelah konflik (CEPF, 2000).

Kera Besar di Liberia

Simpanse barat (Pan troglodytes) termasuk 
anak jenis yang paling terancam punah, dan 
satu-satunya kera besar yang ada di Liberia. 
Dari survei menyeluruh terbaru, di tutupan 
hutan yang relatif luas dan belum terfrag-
mentasi, Liberia menjadi rumah bagi lebih 
dari 7.000 simpanse. Liberia menjadi rumah 
terbesar kedua simpanse di Afrika Barat 
(Tweh et al., 2014). Undang-Undang 
Reformasi Kehutanan Nasional Liberia 
(2006) berkomitmen menjaga sedikitnya 
30% hutan (sekitar 15.000 km2 atau 1,5 juta 
ha) sebagai jaringan kawasan lindung. 
Namun, hingga saat ini, secara resmi pemer-
intah mengumumkan hanya 3.000 km2 
(300.000 ha) kawasan lindung. Kawasan ini 
dibagi menjadi tiga area dan aktivitas tata 
kelola di tiap area tersebut sangat minimal. 
Masalah lain di luar itu, diperkirakan seban-
yak 70% simpanse liberia tinggal di luar 
kawasan lindung (Tweh et al., 2014). 

Ancaman yang signifikan dan terus 
menekan simpanse, termasuk juga hilang-
nya habitat akibat deforestasi, perburuan 
untuk daging, dan perdagangan hewan 
(Anstey, 1991a, 1991b; Greengrass, 2011; Bene 
et al., 2013). Perburuan ilegal, yang lajunya 
sangat terkait dengan deforestasi, menjadi 

ancaman paling signifikan bagi populasi 
simpanse di Liberia (Christie et al., 2007; 
Greengrass, 2011; Tweh et al., 2014). Meski 
di beberapa wilayah Liberia masyarakatnya 
tabu mengonsumsi daging simpanse 
(Anstey, 1991a, 1991b; Greengrass, 2011), 
laporan intensitas perburuan simpanse san-
gat mengkhawatirkan. Salah satu penelitian 
menemukan, hanya dalam satu bulan, pem-
buru di dekat Taman Nasional Sapo mem-
bunuh 75 simpanse dan menangkap tujuh 
anak simpanse hidup (Greengrass, 2011). 
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Pertanian industri di Liberia

Tanah dan iklim Liberia yang subur mem-
buat sektor pertanian menjadi pusat eko-
nomi negara itu. Tanah subur meliputi 
28,1% total lahan (World Bank, 2015b). 
Sektor ini berkontribusi sebanyak 10% 
produk domestik bruto (PDB/GDP) pada 
akhir 1970-an. Pertanian (termasuk peri-
kanan) menjadi tulang punggung ekono-
mi selama perang sipil dan saat ini 
menyumbang lebih dari seperempat PDB 
Liberia (IMF, 2014). Sektor pertanian juga 

merupakan penyumbang utama perda-
gangan dan pendapatan ekspor, selain juga 
sumber utama lapangan kerja. Hampir 
70% populasi ekonomi aktif terlibat dalam 
sektor ini (MOA Liberia, 2008). 

Sektor pertanian Liberia didominasi 
sistem pertanian subsisten tradisional 
dengan ciri intensitas tinggi pada tenaga 
kerja, peladangan berpindah, tingkat 
teknologi dan produktivitas rendah (MOA 
Liberia, 2008). Singkong adalah tanaman 
subsisten yang ditanam secara luas di 

Keterangan foto: Karet 
tetap menempati ekspor 
pertanian terbesar Liberia. 
Sumber: USAID pada www.
public-domain-image.com. 
Judul: liberia-aerial-view-
of-rubber-plantation-45463

www.public-domain-image.com
www.public-domain-image.com
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Liberia. Sebanyak 500.000 ton dihasilkan 
pada 2012, diikuti oleh beras dan tebu. 
Produksi beras dan tebu sekitar separuh 
produksi tahunan singkong (FAO, 2014b). 
Aktivitas perkebunan di Liberia—baik 
yang berbasis komersial atau konsesi—
hampir seluruhnya adalah perkebunan 
karet, kopi, cokelat, dan kelapa sawit. Karet 
menyumbang pendapatan ekspor paling 
banyak pada 2013 dengan 22% dari total 
pendapatan ekspor. Biji cokelat dan kopi 
menyumbang masing-masing 9,9% dan 
0,1%. Mengingat mayoritas perkebunan 
kelapa sawit yang aktif berusia lima tahun 
atau lebih muda, peningkatan ekspor sawit 
masih akan terjadi (CBL, 2014). 

Karet

Perjanjian konsesi perkebunan karet di 
Liberia pada 1890 dikuasai oleh sebuah 
perusahaan Inggris untuk ekstraksi lateks 
dari pohon karet liar. Kemudian, pada 
1910, dilakukan perjanjian dengan peru-
sahaan milik Inggris lain, Liberia Rubber 
Corporation, untuk budi daya karet 
komersial di Gunung Barclay. Pada 1926, 
keduanya dibatasi oleh perjanjian konsesi 
Firestone, yang menjadikan Firestone 
memiliki konsesi budi daya seluas 4.050 
km2 (405.000 ha) selama 99 tahun (Chalk, 
1967). Mencakup 4% luas lahan Liberia 
dan 10% luas lahan subur. Konsesi ini 
menjadi perkebunan karet industri terbe-
sar di dunia dan membuat ekonomi neg-
eri ini sangat bergantung pada satu jenis 
tanaman. Pada April 2005, jangka waktu 
konsesi diperpanjang hingga 2041 untuk 
menjamin peluang panen karet dari 
pohon baru tanam (SAMFU, 2008). Saat 
ini, Firestone menguasai 8 juta pohon 
karet tanam pada 520 km2 (52.000 ha) 
dari total konsensinya (FNRC, 2014).

Investor asing, seperti Firestone, 
memiliki dan mengoperasikan empat 
perkebunan karet dengan total luas 
1.080 km2 (108.000 ha) yang berproduksi 

(LISGIS, 2004). Selain itu, beberapa per-
tanian swasta milik petani menengah dan 
petani kecil (<0.4 km2/40 ha) dengan esti-
masi total luas 2.000 km2 (200.000 ha) 
saat ini untuk produksi karet, mayoritas 
monokultur (International Development 
Association, 2012). Umumnya, bagaimana 
pun juga, terlihat adanya pengurangan 
produksi dan pabrik karet beroperasi di 
bawah kapasitas kemampuannya (The 
Inquirer Newspaper, 2012). Sebagian 
besar pohon karet saat ini berusia 30 
hingga 60 tahun dan memasuki tahap 
akhir produktivitasnya. Oleh karena itu, 
pergantian tanaman skala besar harus 
dilakukan agar perkebunan kembali 
memiliki kelayakan ekonomi di masa 
depan (MOA Liberia, 2008). Penuaan ini 
tecermin dari turunnya produksi karet, 
dari 63.074 jatuh menjadi 55.020 ton anta-
ra 2012 dan 2013. Penurunan ini juga ter-
kait dengan terus turunnya harga karet 
alam internasional (CBL, 2014). 

Namun, karet tetap menjadi penyum-
bang ekspor terbesar Liberia, memberi 
pendapatan ekspor sebesar 120,5 juta dol-
ar AS pada 2013 (CBL, 2014). Industri ini 
juga terus menjadi sumber lapangan kerja 
formal. Sebanyak 18.500 orang bekerja 
pada pertanian karet komersial (MOA 
Liberia, 2007). 

Cokelat dan kopi

Bersama dengan tebu, kopi merupakan 
tanaman berorientasi ekspor yang diper-
kenalkan di Liberia pada paruh abad 
ke-19 (IITA, 2008). Namun, sejak 1980, 
harga internasional tidak memotivasi 
petani melakukan penanaman pohon 
baru. Akibatnya, kopi hanya menyum-
bang 0,09% pendapatan ekspor luar neg-
eri Liberia. Diperkirakan, 202 ton kopi 
dihasilkan pada 2013 (CBL, 2014). Pohon 
karet dan cokelat yang lebih mengun-
tungkan menyedot sumber daya dari 
rehabilitasi pertanian kopi. 



Bab 2 Merambah Habitat

61

Diperkirakan, 40.000 keluarga mem-
budidayakan cokelat di Liberia (MOA 
Liberia, 2007), dengan produksi 8.337 
metrik ton pada 2013 (FAO, 2015). 
Sementara, tanaman lain (khususnya 
karet) kebanyakan monokultur, sementara 
cokelat ditanam secara tumpang sari den-
gan tanaman pangan hingga memung-
kinkan diversifikasi usaha (MOA Liberia, 
2008). Mayoritas pohon kakao di Liberia 
berusia lebih dari 20 tahun. Produktivitas 
secara ekonomis menurun. 

Antara 1989 dan 2005, nilai sektor kopi 
dan cokelat Liberia masing-masing jatuh 
sebesar 90,8 dan 79,5% (IFAD, 2011). 
Kendala utama produksi cokelat dan kopi 
yakni usia pohon, keterbatasan stok tana-
man baru, hambatan infrastruktur, dan 
kurangnya modal (English, 2008). Setelah 
25 tahun perang berakhir, hanya sedikit 
dilakukan penanaman ulang. Umumnya, 
perkebunan tumbuh menjadi hutan 
sekunder dan belum ada peningkatan sig-
nifikan komoditas ekspor (FAO, 2015). 

Dalam upaya mengatasi ketidakaman-
an pangan, baru-baru ini pemerintah 
Liberia mendapatkan pinjaman sebesar 
24,9 juta dolar dari International Fund for 
Agricultural Development untuk revital-
isasi 150 km2 (15.000 ha) perkebunan 
cokelat dan kopi yang ada di daerah Lofa. 
Pinjaman ini ditujukan untuk para petani 
dengan lahan kurang dari 0,02 km2 (2 ha). 
Karena rendahnya biaya rehabilitasi perke-
bunan, dibandingkan dengan membangun 
lokasi baru, pemerintah fokus meningkat-
kan panen dan kualitas pertanian yang ada 
daripada menebang hutan untuk perkebu-
nan baru (IFAD, 2011).

Kelapa sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan asli Afrika 
Barat. Secara tradisional, produksi sawit 
dikelola sebagai bagian dari praktik perta-
nian campuran di seluruh Afrika Barat dan 
Tengah. Setelah penghapusan perdagangan 

budak oleh Inggris pada 1807, kelapa sawit 
menjadi komoditas paling banyak diekspor 
dari Afika Barat ke Inggris. Kelapa sawit 
mendorong terjadinya revolusi industri 
sebelum terjadinya penyerapan besar-
besaran minyak bumi. Impor tumbuh dari 
114 ton per tahun pada awal abad ke-18 
hingga mencapai puncaknya sebesar 64.159 
ton pada 1895 (Lynn, 1997).1

Pada 1970-an, pemerintah Liberia 
memulai program pengembangan kelapa 
sawit besar-besaran dengan mendirikan 
beberapa perkebunan industri milik 
pemerintah dan sejumlah perkebunan 
petani skala kecil dan menengah. 
Diperkirakan lahan seluas 270 km2 
(27.000 ha) ditanami meski masih ada 
600 km2 (60.000 ha) dilaporkan telah 
dialokasikan untuk banyak pengelola lain 
(IFC, 2008). Namun, target pembangu-
nan ini tidak pernah terealisasi akibat ter-
jadinya perang sipil di akhir 1980-an. 
Pada puncak era konflik tersebut, banyak 
fasilitas pascapanen hancur total. Secara 
umum, perang sipil membuat perkebu-
nan kelapa sawit mengalami kehancuran. 
Liberia kemudian bergerak dari pengek-
spor minyak kelapa sawit mentah men-
jadi pengimpor bersih (Winrock 
International, 2010). 

Saat ini, sebagian besar produksi di 
Liberia berkembang melalui perkebunan 
monokultur berskala industri. Antara 2008 
dan 2010 pemerintah menandatangani per-
janjian konsesi yang berpotensi memper-
luas wilayah perkebunan menjadi 6.200 
km2 (620.000 ha)—6.3% dari total wilayah 
Liberia dan dua kali lebih besar dibanding-
kan dengan luas kawasan lindung yang saat 
ini (Liberia, 2008, 2009b, 2010a, 2011). Budi 
daya kelapa sawit modern umumnya ditan-
dai dengan monokultur luas dengan struk-
tur usia seragam, kanopi rendah, minim 
tumbuhan bawah, stabilitas rendah mikroi-
klim, dan penggunaan pupuk dan pestisida 
intensif (Fitzherbert et al., 2008). 

“Liberia adalah 

negara Afrika 

yang paling po-

tensial mengem-

bangkan kelapa 

sawit dan seban-

yak 94,3% lahan-

nya yang cocok 

untuk kelapa 

sawit berada di 

daerah sebaran 

kera tidak 

dilindungi.” 
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GAMBAR 2.5 

Kawasan agroindustri dan lindung di daerah sebaran kera di Liberia 

Catatan: Luas konsesi lahan ditentukan berdasarkan laporan dari ukuran dalam kontrak atau, jika informasi ini tidak tersedia, diguna-

kan hasil produksi. Jika informasi luas kontrak atau hasil produksi tidak tersedia, digunakan luasan dalam kontrak yang direncanakan.

Sumber data: IUCN dan UNEP (2014); WRI (2014c); IUCN (n.d.).

Atas izin UNEP-WCMC

Operator tiga konsesi terbesar—
Equatorial Palm Oil, Golden Veroleum, 
dan Sime Darby—merupakan anggota 
Round Table on Sustainable Palm Oil 
(RSPO), sebuah inisiatif global, multipe-
mangku kepentingan yang bertujuan 
mendorong budi daya dan pemanfaatan 
sawit lestari melalui kerja sama rantai 
suplai. Masalahnya adalah interpretasi 
kriteria nilai-konservasi-tinggi dan kred-
ibilitas penilaian sertifikasi dari RSPO 
(lihat Bab 5). Terlebih lagi, tanggung jaw-
ab pengelolaan kawasan bernilai konser-
vasi-tinggi dalam wilayah konsesi tidak 

jelas, antara pemerintah, pemegang 
konsesi atau masyarakat lokal (R  Brett, 
komunikasi personal, April 2015). 
Walaupun, persyaratan yang digaris-
bawahi dalam perjanjian Norwegia-
Liberia baru-baru ini berada di atas stan-
dar RSPO (lihat Kotak 2.2). Perjanjian 
tersebut menyatakan bahwa keputusan 
terkait pembersihan lahan akan dinilai 
sejalan dengan kriteria dalam pendeka-
tan stok karbon tinggi.

Anggota RSPO diwajibkan untuk 
melaksanakan dan mendapatkan prosedur 
kesadaran bebas dan terinformasi (free, 
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prior and informed consent/FPIC) dari 
masyarakat di wilayah operasi. Pemangku 
kepentingan pernah menyampaikan kelu-
han ke RSPO mengenai Equatorial Palm 
Oil, Golden Veroleum, dan Sime Darby 
terkait ketidaklayakan implementasi 
prosedur FPIC (SDI, 2010, 2012a, 2012b; 
FFI dan Forest Trends, 2012; FPP, 2012b; 
Green Advocates dan FPP, 2012; Rights dan 
Resources Initiative, 2012). Masyarakat 
membuka lemahnya strategi pembangu-
nan terintegrasi, sedikit sekali atau bahkan 
tidak ada perencanaan pemanfaatan lahan, 
kurangnya partisipasi dan representasi 
masyarakat dan masyarakat sipil, tidak 
jelasnya transparansi, lemahnya peman-
tauan dan penegakan hukum, serta tidak 
jelasnya penguasaan lahan dan hak petani 
lokal (Green Advocates and FPP, 2012). 

Di atas disampaikan bahwa Perjanjian 
Norwegia-Liberia juga mempertimbang-
kan dampak sosial pengembangan perta-
nian industri. Pemerintah Liberia 
berkomitmen menjaga standar perlindun-
gan masyarakat yang berisiko terdampak 
pembangunan industri (lihat Kotak 2.3). 

Implikasi bagi Simpanse Liberia

Liberia adalah negara Afrika yang paling 
potensial mengembangkan kelapa sawit 
dan sebanyak 94,3% lahannya yang cocok 
untuk kelapa sawit berada di daerah seba-
ran kera tidak dilindungi (Wich et al., 2014).

Daerah sebaran kera mencakup bagian 
besar Liberia (80%). Dalam kawasan terse-
but, 17 perkebunan kelapa sawit menguasai 
total luas wilayah 5.129 km2 (512.940 ha), 
atau 7% area dan 4 perkebunan karet yang 
memiliki total luas 144 km2 (14.420 ha), 
termasuk 2 perkebunan karet yang tidak 
beririsan dengan perkebunan sawit. Data 
agroforestri mencatat tiga perkebunan lain 
yang memiliki total luas 85 km2 (8.530 ha) 
(lihat Gambar 2.5). 

BOX 2.3 

Perjanjian Norwegia-Liberia 

Liberia merupakan rumah bagi sebagian besar hutan hujan dan popu-
lasi terakhir simpanse barat yang sehat. Setelah perang sipil dan 
menghadapi berbagai tantangan pemerintahan, perusahaan besar 
kelapa sawit internasional, karet, dan kayu mendapatkan ribuan kilom-
eter persegi (ratusan ribu hektare) konsesi di negeri itu. Banyak konse-
si tersebut tumpang tindih dengan habitat simpanse dan hutan lainnya 
memicu kekhawatiran gelombang ekspansi komoditas ini nanti akan 
mengancam hutan dan masyarakat Liberia. Akhir akhir ini, epidemi 
ebola menjadi tantangan terbaru untuk Liberia.

Meskipun terdapat tantangan dalam pemerintahan, negeri ini mung-
kin dapat untuk memimpin Afrika dalam mengurangi secara radikal 
deforestasi melalui bantuan pembangunan berbasis hasil (results-
based development aid). Pada September 2014, Norwegia dan 
Liberia mengumumkan kesepakatan penting untuk meningkatkan 
tata kelola hutan dan menurunkan emisi dari deforestasi dan degra-
dasi hutan di negara Afrika Barat itu. Perjanjan itu akan berlangsung 
hingga 2020, Norwegia berkomitmen membantu Liberia hingga 150 
juta USD untuk menjaga hutannya. Sebanyak 70 juta USD akan 
diberikan pada tahun awal periode komitmen untuk mengembang-
kan kebijakan dan kapasitas kelembagaan dalam mengelola hutan. 
Sisanya, 80 juta USD akan diberikan setelah verifikasi independen 
reduksi emisi dari deforestasi (Norwegia, 2014).

Meski terdapat fleksibilitas dalam aksi spesifik Liberia dalam memini-
malkan kerusakan hutan, perjanjian Norwegia mengharuskan negara 
itu melakukan beberapa tindakan tertentu, antara lain: 

  menyatakan moratorium seluruh kontrak penebangan hutan hing-
ga konsesi yang ada dikaji oleh lembaga independen untuk men-
jamin legalitasnya;

  menempatkan sedikitnya 30% hutan Liberia dalam kawasan lind-
ung sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Reformasi 
Kehutanan Nasional Liberia 2006; 

  membentuk proyek percontohan pembayaran langsung kepada 
masyarakat yang mengelola hutan secara lestari; 

  mengembangkan sistem pelaporan emisi karbon dari hutan; dan 

  mengidentifikasi tindakan untuk mengatasi seluruh penyebab 
utama deforestasi. 

Perjanjian itu juga memberikan perlindungan terkait hak lahan, termasuk 
hak adat dan merujuk prinsip-prinsip FPIC (Norwegia dan Liberia, 2014). 

Pembangunan sektor pertanian bebas deforestasi menjadi pilar kun-
ci perjanjian tersebut. Sebuah contoh bagaimana kebijakan sektor 
swasta dapat berkontribusi pada reformasi pemerintahan, perusa-
haan multinasional yang akan melakukan usaha di Liberia harus 
menyatakan kebijakan nol-deforestasi – sebagaimana dinyatakan 
dalam surat perjanjian, setidaknya seperti pebisnis kelapa sawit 
Wilmar “tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi”. 
Sebuah penelitian resmi dilakukan untuk mengeksplorasi model 
alternatif investasi pertanian, termasuk usaha kecil dan menengah 
dan strategi yang akan dikembangkan pemerintah Liberia dalam 
memandu alokasi lahan untuk kebutuhan pertanian. 

Penandatanganan perjanjian menunjukkan langkah maju bagi sebuah 
negara yang sebelumnya dinyatakan sebagai perusak hutan legal 
dan ilegal, hasil akhirnya–dalam bentuk sisa tegakan hutan dan emisi 
karbon yang terhindarkan–akan menjadi ukuran keberhasilan di 
tahun-tahun ke depan.
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Perlu dicatat bahwa simpanse yang 
menghuni kawasan hutan yang berdeka-
tan dengan perkebunan sawit sangat 
berisiko dibunuh (Linder, 2013). 
Peningkatan risiko ini terjadi akibat 
meningkatnya kerentanan simpanse ter-
hadap perburuan, saat bersarang atau 
mengonsumi sawit yang makin bersisian 
dengan batas hutan (lihat Chapter 6). 

Kesimpulan untuk Liberia

Dalam fokus ekstraksi sumber daya alam 
sebagai poros pemulihan ekonomi dan 
pengentasan kemiskinan, Liberia bergan-
tung pada laju pembangunan infrastruktur 
(Liberia, 2010c). Potensi besar atas pertum-
buhan dan pencetakan lapangan kerja di 
negara berbasis industri pertanian ini telah 
lama dikenali, dengan kebijakan ambisius 
pada intensifikasi lahan dan pembangunan 
terkait agroindustri tengah diterapkan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
lebih jauh. Laporan Dana Moneter 
Internasional terbaru menggarisbawahi 
sejumlah kebijakan untuk mendukung per-
tumbuhan ekonomi inklusif di Liberia 
(IMF, 2014). Karet, cokelat, dan kopi tetap 
menjadi produk ekspor penting, dan 
investasi pada tiga tanaman ini baru-baru 
ini dipusatkan pada rehabilitasi perkebu-
nan tua di daerah yang terbengkalai. 

Sementara itu, pengembangan kelapa 
sawit yang agresif dan cepat menjadi per-
hatian utama. Akibat “gelombang baru” 
perkebunan kelapa sawit industrial skala 
besar yang dikembangkan melalui sewa 
lahan atau perjanjian konsesi agribisnis 
multinasional, kini Liberia menghadapi 
pergeseran penyebab deforestasi. Hal ini 
diperkirakan akan berdampak signifikan 
pada kera di Liberia yang sebagian besar 
berada di luar kawasan lindung. Pertanian 
industri menjadi ancaman utama keber-
langsungan kera akibat kehilangan habitat 
serta meningkatnya perburuan, sebagai 
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akibat fragmentasi hutan dan masuknya 
pekerja migran.

Perjanjian Norwegia-Liberia baru-
baru ini memberikan harapan terkait 
kepastian bahwa pengambil keputusan 
akan mempertimbangkan kawasan-
kawasan yang memiliki signifikansi ker-
agaman hayati, termasuk habitat kera, 
dan menjamin bahwa masyarakat diper-
hatikan dan dilibatkan dalam proses peri-
jinan dalam pengembangan aktivitas per-
tanian industri (lihat Kotak 2.3). 
Pendekatan ini dapat pula diterapkan 
sebagai panduan dalam ekspansi indus-
trial negara Afrika lain meski masih ter-
lalu dini untuk menyatakan bahwa hal ini 
akan efektif memperkuat pembangunan 
berkesadaran di Liberia.

Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan terbagi dalam tiga nega-
ra: Brunei dan Malaysia di utara dan barat, 
dan Indonesia di selatan dan timur. 
Kalimantan merupakan pulau ketiga terbe-
sar di dunia, terletak di pusat kepulauan 
Asia Tenggara. Pulau ini merupakan jan-
tung keragaman hayati Asia Tenggara, may-
oritas spesies dan jejak turunan evolusi 
sebagian besar wilayah ini berasal dari 
Kalimantan (de Bruyn et al., 2014). Beberapa 
jalur tumbuhan asli Kalimantan dapat 
dilacak hingga 130 juta tahun, hingga pada 
saat sebelum dinosaurus terakhir punah.

Kalimantan diperkirakan telah kehilan-
gan lebih dari 30% hutannya antara 1973 dan 
2010. Kebakaran dan konversi perkebunan 
– terutama sawit (Elaeis guineensis) dan spe-
sies tanaman keras lain (seperti jenis-jenis 
Acacia dan karet)— menjadi penyebab uta-
ma hilangnya hutan. Pada 2010, Kalimantan 
mengakomodasi hampir 65.000 km2 (6,5 
juta ha) perkebunan kelapa sawit dan 10.537 
km2 (1,1 juta ha) perkebunan lain, yang 
mencatat total 10% luas lahannya (Gaveau 
et al., 2014; lihat Gambar 2.6 dan 2.7). 

Sejarah Deforestasi di 
Kalimantan

Kalimantan telah dihuni oleh manusia 
setidaknya selama 40.000 tahun 
(Brothwell, 1960) meski deforestasi hutan 
baru dimulai pada awal era-logam. 
Dampak aktivitas tersebut masih relatif 
kecil hingga abad ke-17, ketika deforestasi, 
khususnya pencurian kayu mulai intens 
dan menyebar. Kayu alami dan kayu olah-
an diekspor dari berbagai pelabuhan di 
Kalimantan (Knapen, 2001). Kendala yang 
membatasi dampak penebangan hutan 
saat itu adalah terbatasnya tenaga kerja 
yang diperlukan untuk memindahkan dan 
memproses pohon (Knapen, 2001). 

Namun, pencurian kayu dan pembu-
kaan lahan untuk pertanian yang mening-
kat mulai menekan hutan. Spesies berhar-
ga seperti ramin (Gonostylus bancanus), 
kayu besi (Eusideroxylon zwageri), dan 
cendana (Santalum album) menghilang 
dari sebagian besar wilayah tenggara 
Kalimantan di paruh abad ke-19. Begitu 
pula di Kalimantan Barat, sepanjang 
Sungai Kapuas, sejumlah lahan digunduli 
pada abad ke-19 dengan cara yang tidak 
lestari, melalui pembakaran dan pertam-
bangan tradisional (Teysmann, 1875; 
Gerlach, 1881; Enthoven, 1903). Pada paruh 
abad ke-19, diperkirakan 5% wilayah 
Kalimantan sudah terdeforestasi, terutama 
sepanjang sungai besar dan lahan basah 
(Brookfield, Potter dan Byron, 1995).

Pada awal abad ke-20, kepentingan 
ekonomi besar kekuatan kolonial –Inggris 
dan Belanda– di utara Kalimantan berge-
ser dari bumbu dan produk primer lain-
nya, menjadi timah dan karet sebagai 
komoditas komersial utama untuk diper-
dagangkan dengan Kerajaan Inggris, 
Eropa, dan Amerika Serikat (Pryer, 1883). 
Pada 1910, Pusat Penelitian Dunlop didiri-
kan di Malaysia, dan pemerintah kolonial 
Inggris mendorong perusahaan swasta 
membuka lahan untuk produksi karet. 

Keterangan foto: 
Kebakaran dan konversi 
menjadi perkebunan—teru-
tama sawit—menjadi 
penyebab utama hilangnya 
hutan di Kalimantan.  
© HUTAN - Kinabatangan 
Orang-utan Conservation 
Project
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Hutan terdekat dengan pesisir dan sungai 
besar dikonversi menjadi perkebunan 
karet. Untuk membawa karet dan produk 
pertanian lain ke pasar, pengembang 
membangun jalan dan rel kereta di Sabah 
dan Sarawak. Fasilitas ini membuka akses 
pada hutan di pedalaman pulau. 

Industrialisasi dan penemuan gergaji 
mesin yang bias dioperasikan soleh satu 
orang untuk menebang pohon, motor dan 
kendaraan yang bertenaga lebih besar 
setelah Perang Dunia II mendorong 

GAMBAR 2.6 

Hutan Kalimantan pada 1973 dan Kehilangan Hutan antara 1973 dan 2010 

Reproduksi dari PLoS One (Gaveau et al., 2014, h. 6).

eksploitasi kayu dan deforestasi meningkat 
pesat (Brookfield et al., 1995). Setelah hutan 
menipis, sumber daya kayu bernilai tinggin-
ya hilang, hutan dikonversi menjadi lahan 
pertanian (Gibbs et al., 2010). Bagi orang-
utan, tanaman pertanian tersebut tidak ter-
lalu berguna (Meijaard et al., 2010; Ancrenaz 
et al., 2015); bahkan bagi owa arboreal, tana-
man pertanian itu tidak ada gunanya. 

Proses konversi lahan dimulai di 
Kalimantan-Malaysia dan mulai menyen-
tuh sisi Indonesia. Setelah kemerdekaan 

TABEL 2.2

Target Proporsi Lahan untuk Sawit, Perkebunan Tanaman Industri, dan Tutupan Hutan di Kalimantan, 
di Tiga Negara

Divisi Target sawit Target ITP Target tutupan hutan

Brunei 0% 0% 75%

Indonesia Kalimantan 15% 4% 45%

Malaysia Sabah 29% 5% 50%

Sarawak 16% 2% 50%

Sumber data: Runting et al. (2015)
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GAMBAR 2.7 

Sisa Hutan Kalimantan pada 2010 (Tegakan dan Tebangan 
Selektif) dan Wilayah Perkebunan Industri 

Reproduksi dari PLoS One (Gaveau et al., 2014, h. 6).

pada 1957, Malaysia menetapkan skema 
otoritas pembangunan lahan federal 
(FELDA) untuk menempatkan petani 
miskin dan penduduk desa ke wilayah 
baru perkebunan tanaman komersial. 
Pada 1966 otoritas rehabilitasi dan kon-
solidasi lahan federal (FELCRA) dibentuk 
untuk meningkatkan produksi pertanian 
negara dengan mengalokasikan dan 
mengembangkan lahan, khususnya pada 
lahan tidur dan hutan terdegradasi untuk 
pertanian. Pada saat ini, petani juga dido-
rong untuk berpindah dari hasil pertanian 
subsisten ke tanaman komersial, seperti 
karet dan sawit. Pada 1970, terdapat 1.230 
km2 (123.000 ha) perkebunan kelapa sawit 
dibandingkan dengan 13.150 km2 (1,3 juta 
ha) perkebunan karet di Malaysia. 
Sebagian besar perkebunan ini menggan-
tikan hutan alam. 

Pada 1970, FELDA dan FELCRA 
melakukan intensifikasi dan memperluas 
program mereka dengan fokus pada 
pengembangan kelapa sawit untuk men-
gentaskan kemiskinan (Parid et al., 2013). 
Pembangunan pertanian sejalan dengan 
terjadinya pencurian kayu dan konversi 
hutan. Di negara-negara bagian timur 
Kalimantan-Malaysia, fokusnya terutama 
pada wilayah hutan dataran rendah; sela-
ma periode 1970 hingga 2010, laju 
deforestasi mencapai 39,5% di Sabah dan 
23,1% di Sarawak (Gaveau et al., 2014). 
Sebagian besar hutan tersebut digantikan 
oleh perkebunan kelapa sawit dan tana-
man lain. Dari 1990 hingga 2010, lebih dari 
separuh pembangunan kelapa sawit di 
Malaysia dalam bentuk deforestasi yang 
mengubah hutan secara langsung (Koh 
dan Wilcove, 2008a).

Luas Hutan yang Hilang dan 
Peran Agroindustri

Sebuah analisis terbaru dilakukan untuk 
memetakan luas hutan dan deforestasi 
pada periode 1973–2010 untuk seluruh 

Pulau Kalimantan dengan spasial resolusi 
medium (Gaveau et al., 2014). Pada 1973, 
sekitar 76% Kalimantan masih ditutupi 
hutan alam (558.060 km2/55,8 juta ha). 
Hanya 53% masih berhutan pada 2010 
(389.567 km2/39,0 juta ha), sebagian besar 
berada di pegunungan di tengah pulau 
(lihat Gambar 2.6). Hutan hanya meliputi 
54% (209.649 km2/21,0 juta ha) dari luas 
sisa hutan–atau 28% dari keseluruhan 
Kalimantan. Dalam unit geopolitik pulau 
tersebut, Brunei memiliki proporsi area 
hutan terbesar (57%), berbeda tajam den-
gan hutan di Kalimantan (33%), Sabah 
(19%), dan Sarawak (15%). Dalam 40 tahun 
terakhir, Kalimantan kehilangan hutan 
tropisnya hingga 168,493 km2 (16,8 juta 
ha)— wilayah sekitar empat kali lipat luas 
negara Swiss. 

Meski tingkat produksi kayu saat ini 
jatuh, ekspansi penebangan tidak berhen-
ti. Terutama di Sarawak, pembangunan 
jalan untuk penebangan hutan di wilayah 
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dalam dataran tingginya menunjukkan 
meluasnya batas penebangan (Gaveau et 
al., 2014). Di seluruh wilayah Kalimantan, 
konversi hutan menjadi industri dan per-
tanian skala kecil –dibandingkan dengan 
eksploitasi kayu– menjadi penyebab 
deforestasi aktual (Miettinen, Shi dan 
Liew, 2011; Abood et al.,  2015). 
Pengembangan sektor kelapa sawit men-
arik perhatian para aktivis lingkungan 
hidup dan hak asasi manusia, akibat 

dampak sosial dan lingkungan, terutama 
di wilayah dataran rendah. Meskipun 
begitu, hampir sepertiga tenaga kerja di 
Sabah (hampir 376.000 orang) terlibat 
dalam perkebunan – khususnya kelapa 
sawit, yang merupakan penyumbang 
lapangan kerja terbesar di Malaysia, 
setelah jasa (ETP 2010).

Pada 2010 di seluruh Kalimantan seki-
tar 65.000 km2 (6,5 juta ha) – atau sekitar 
dua kali luas Belgia – ditanami kelapa 

GAMBAR 2.8 

Tumpang tindih agroindustri pada saat ini dan yang direncanakan, lokasi RSPO tersertifikasi dan 
Pongo pygmaeus spp. di Kalimantan (Indonesia) 

Sumber data: WRI (2013, 2014c, 2014e); IUCN (n.d.).
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sawit, dan tambahan 10.537 km2 (1,1 juta 
ha) dikonversi menjadi perkebunan tana-
man industri (ITP) (Gaveau et al., 2014). 
Meski saat ini 10% Kalimantan ditanami 
kelapa sawit atau perkebunan tanaman 
industri (seperti akasia, eukaliptus, dan 
karet), dorongan pengembangan pertani-
an industri tetap kuat. Sabah memiliki 
14.000 km2 (1,4juta ha)—atau 20% luas 
lahan—ditanami kelapa sawit dan tana-
man lainnya yang akan memperbesar 
proporsinya menjadi 29% (sekitar 20.000 
km2/2 juta ha), dengan perkebunan tana-
man industri mencapai 5%. Pengembangan 
tersebut akan membuat tutupan hutan 
dan hutan tebangan terpilih hanya 50% 
(Runting et al., 2015). Tabel 2.2 menun-
jukkan target Sabah dan negara lain yang 
ada di Pulau Kalimantan.

Sebagian besar hutan yang telah 
dikonversi untuk pertanian merupakan 
habitat utama kera di Kalimantan, teru-
tama di wilayah pesisir dataran rendah 
(lihat Gambar 2.7).

Sebuah penelitian yang belum dipub-
likasikan mengenai pengembangan sawit 
di bagian lain Kalimantan menunjukkan 
bahwa dua negara bagian Malaysia terse-
but memiliki pendekatan lebih terbuka 
terhadap deforestasi, khususnya terkait 
pengembangan kelapa sawit.2 Antara 
1973 dan 2010, 56% hingga 81% sawit di 
Sabah dan Sarawak dikembangkan di 
hutan sekunder dan hutan primer. 
Kebalikannya, laju di Kalimantan berva-
riasi antara 27% dan 45%, dengan may-
oritas kelapa sawit dikembangkan di 
area nonhutan sebelum 1973 atau area 
yang rusak akibat kebakaran pada 1982–
83 dan 1997–98. Data tersebut 
menyatakan, tidak seperti Malaysia, 
Indonesia umumnya melarang pengem-
bangan kelapa sawit di Kalimantan, kec-
uali pada lahan yang sudah terdegradasi 
atau lahan pasca-kebakaran. 

Namun, dari 2000 hingga 2010, perke-
bunan tanaman industri, penebangan 
hutan alam, kelapa sawit dan pertamban-
gan – secara berurutan – bertanggung 
jawab untuk 45% (66.000 km2/6,6 juta ha) 
kehilangan hutan di Kalimantan, Maluku, 
Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Temuan 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar 
deforestasi di provinsi tersebut – sisa 55% 
– tidak dapat secara langsung dikaitkan 
pada aktivitas empat industri utama 
tersebut (Gaveo et al 2013, 2014). Faktor 
tambahan, seperti penebangan liar di luar 
konsesi, kebakaran dan pertanian skala 
kecil juga berperan dalam deforestasi. 
Industri besar, khususnya yang terkait 
dengan konversi lahan skala besar – sep-
erti budi daya kayu untuk produksi kertas 
dan kelapa sawit – merupakan komponen 
paling nyata dalam deforestasi meski 
tidak lantas menjadi penyebab utama 
deforestasi di Kalimantan. 

Penyebab Menyusutnya Kera: 
Hilangnya Hutan dan Perburuan

Populasi owa abu-abu mueler (Hylobates 
muelleri) secara konservatif diperkirakan 
berjumlah 250,000–375,000 individu,3 

meski tidak ada estimasi populasi total 
untuk spesies lain, yaitu owa kalawet 
(Hylobates albibarbis). Owa sangat ter-
dampak oleh degradasi, kehilangan hutan 
dan perburuan, meski dampak aktual ter-
hadap tren populasinya masih sangat 
kurang dipahami (lihat Bab 6). 

Orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus 
spp.) ditemukan terutama di Kalimantan 
Barat dan Timur serta di negara bagian 
Sabah Malaysia. Estimasi populasi orang-
utan terakhir pada 2008, memperkirakan 
populasi total lebih dari 54.000 individual, 
dengan rentang distribusi total 155.000 
km2 (15,5 juta ha) (Wich et al., 2008, 2012b). 
Berkat kemajuan teknologi, seperti 
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pencitraan satelit dan program statistik, 
estimasi populasi orangutan kalimantan 
di masa depan bisa lebih akurat. Meskipun 
tidak bisa dibantah bahwa populasi 
orangutan kalimantan menyusut drastis. 
Kehilangan habitat orangutan tahunan di 
Kalimantan antara 1990 dan 2005, sekitar 
3.000 km2 (300.000 ha) (Meijaard dan 
Wich, 2007); berdasar estimasi bahwa 
hutan tersebut sebelumnya dihuni oleh 
orangutan pada kepadatan rata-rata 
sebelum konversi, penurunan habitat 
tersebut berbanding lurus pada kehilan-
gan tahunan rata-rata 2.000 hingga 4.850 

individual (Meijaard et al., 2012). 
Diestimasikan pula 750–1.800 orangutan 
dibunuh langsung di Kalimantan pada 
2007 (Meijaard et al., 2011), dan banyak 
kematian tersebut berhubungan dengan 
deforestasi dan pengembangan pertani-
an. Jika orang melilhat orangutan meru-
sak kelapa sawit muda misalnya, mereka 
menganggapnya sebagai ancaman terha-
dap produksi pertanian dan membunuh-
nya (lihat Bab 1). Dalam beberapa kasus, 
perusahaan membayar pemburu untuk 
membunuh orangutan (Kusuma, 2011).

Penelitian terbaru menunjukkan 

Keterangan foto: Di 
Borneo-Malaysia, kebijakan 
yang memprioritaskan 
pengembangan pertanian 
menyebabkan kehilangan 
hutan tertinggi di pulau 
tersebut.  © HUTAN-
Kinabatangan Orang-utan 
Conservation Project. 
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bahwa 19% model potensi sebaran distri-
busi orangutan di Kalimantan Barat bera-
da konsesi kelapa sawit yang belum 
dikembangkan dan 6% berada dalam 
konsesi hutan tanaman industri. Terlebih 
lagi, 24% distribusi orangutan kalimantan 
berada di luar kawasan lindung dan 
konsesi. Jika seluruh konsesi pertanian – 
kelapa sawit dan tanaman industri – 
dibangun, diperkirakan 49% jelajah 
orangutan akan hilang (Wich et al., 2012b). 
Estimasi tersebut berdasar pada model 
jelajah spesies, yang mungkin menjelas-
kan kenapa penelitian ini menemukan 
tumpang tindih lebih luas dibandingkan 
dengan analisis menggunakan peta jelajah 
taksa IUCN dalam Gambar 2.8.

Meski kera kalimantan mengalami 
penyusutan yang cepat, masih ada harapan 
keberlangsungan mereka. Orangutan 
menunjukkan resiliensi ekologis luar biasa 
dan dapat bertahan, setidaknya dalam 
jangka waktu pendek di area terdegradasi 
(Ancrenaz et al., 2010; Meijaard et al., 2010; 
Campbell-Smith et al., 2011b). Secara ekol-
ogis owa lebih rentan, tetapi mereka ber-
tahan di hutan terdegradasi jika perburuan 
dapat dikendalikan. Jika area minimum 
hutan dapat dijaga dan jika teknik pene-
bangan berdampak minimal diterapkan, 
baik owa maupun orangutan dapat sela-
mat. Konektivitas antarpopulasi tersebut 
diperlukan untuk memfasilitasi aliran gen 
(Goossens et al., 2005a). Hal ini juga 
memungkinkan kera beradaptasi pada 
perubahan kondisi ekologis akibat peruba-
han iklim regional dan global (Gregory et 
al., 2014; Wich et al., 2014; lihat Bab 6).

Kesimpulan untuk Kalimantan

Perbedaan laju deforestasi di tiga negara di 
Pulau Kalimantan mencerminkan perbe-
daan konteks tata kelola. Kebijakan 
M a l a y s i a  m e n e k a n k a n  p a d a 

pengembangan pertanian dan memfasili-
tasi deforestasi untuk tujuan itu. Sementara, 
Indonesia mendorong pemanfaatan lahan 
terdegradasi, seperti pada lahan sisa keba-
karan atau penebangan untuk aktivitas 
pertanian. Analisis lebih jauh perbedaan 
struktur tata kelola dan kebijakan 
Kalimantan akan menjadi tambahan 
wawasan mengenai dampak kebijakan 
pemerintah terhadap laju deforestasi di 
habitat kera.

Mengingat pertanian industri meru-
pakan salah satu penyebab hilangnya 
hutan di Kalimantan, terlibat dengan 
pengembangan industri pertanian men-
jadi salah satu jalan meredam deforestasi. 
Perkebunan sawit saja menguasai 10% kes-
eluruhan lahan pada 2010 dan sudah mer-
ambah habitat penting kera. Temuan ter-
kait ekologi kera menunjuk pada perlunya 
menjaga konektivitas ekologis, menekank-
an pentingnya perencanaan pemanfaatan 
lahan yang tepat. Tipe perencanaan seperti 
ini membutuhkan kolaborasi kuat di 
tingkat internasional – minimal antar tiga 
negara yang menguasai pulau ini – jika 
fungsi ekologis Kalimantan ingin disela-
matkan. Korelasi antara laju dan luas hutan 
yang hilang serta penurunan populasi kera 
di Pulau Kalimantan sejak 1975 merupak-
an contoh nyata dari hubungan funda-
mental antara pembangunan ekonomi dan 
konservasi kera.

Kesimpulan
Meningkatnya permintaan komoditas 
untuk memenuhi kebutuhan populasi 
manusia global yang terus berkembang 
memerlukan intensifikasi dan ekspansi 
pertanian, yang umumnya diiringi 
sejumlah dampak negatif terhadap ker-
agaman hayati bumi, sistem sosioekolo-
gis dan lingkungan. 



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

72

Dengan skala ekspasi pertanian di 
Liberia, proyeksi perubahan akan mem-
beri dampak dramatis terhadap keraga-
man, komposisi, dan fungsi ekosistem 
alami tersisa – kecuali strategi mitigasi 
sudah di terapkan sejak awal perencanaan 
operasi. Jika tidak, perubahan tersebut 
akan memberi tantangan yang sangat 
berat terhadap konservasi keragaman 
hayati dan hilangnya spesies mamalia 
rentan yang bergantung hutan di Liberia, 
seperti gajah dan simpanse. Sebagai 
bagian perjanjian terbaru dengan 
Norwegia, Liberia berkomitmen untuk 
mengambil tindakan spesifik yang bah-
kan melampaui prinsip dan kriteria 
RSPO. Masih terlalu dini untuk menilai 
dampak model ini meski potensi keber-
hasilan bisa berimplikasi untuk Kamerun 
dan negara Afrika lain yang juga tengah 
mengembangkan sektor pertanian. 

Kasus perkebunan Herakles di Kamerun 
menunjukkan bahwa kera dan habitatnya 
telah terdampak oleh gelombang pemban-
gunan pertanian industri di Afrika. Dalam 
konteks ini alokasi konsesi yang berdekatan 
dengan kawasan lindung menjadi sorotan 
utama. Kecuali pemerintah Kamerun 
melakukan perencanaan pemanfaatan lah-
an yang tepat dan menegakkan relugasi 
untuk menjamin masa depan alokasi mem-
pertimbangkan lokasi keragaman hayati 
yang penting, deforestasi tanpa hambatan 
berarti akan menjadi biasa.

Kebalikannya, Kalimantan telah 
mengalami kehilangan hutan dan degra-
dasi yang cepat dan eksensif akibat per-
tanian industri. Di Kalimantan-Malaysia, 
kebijakan yang memprioritaskan pem-
bangunan pertanian mengakibatkan 
tingginya laju kehilangan hutan di pulau 
tersebut, menunjukkan pengaruh kebi-
jakan pemerintah yang agresif dan tidak 
mempertimbangkan implikasi lingkun-
gan dan sosial secara tepat. 

Di Kalimantan dan tempat lainnya, 
dua strategi dapat diadopsi untuk menja-
min perlindungan yang layak bagi ling-
kungan dan populasi lokal, yaitu: 

  Pertama, perencanaan pemanfaatan 
lahan seharusnya menetapkan zona 
penyangga yang cukup antara lokasi 
agroindustri dan kawasan lindung 
agar integritas habitat kera terjaga 
(Laurance et al., 2012). 

  Kedua, pemerintah seharusnya men-
erapkan moratorium pemberian 
konsesi agroindustri baru hingga 
mereka menetapkan atau mereforma-
si proses perencanaan pemanfaatan 
lahan yang transparan, dan menetap-
kan kriteria ketat untuk alokasi (Hoyle 
dan Levang, 2012; Nguiffo dan 
Schwartz, 2012a). 

Perencanaan pemanfaatan lahan yang 
tepat adalah inti dari mitigasi dampak 
negatif aktivitas industrial di bentang 
alam lingkungan hidup yang rentan. 
Kasus di Kamboja bersifat langsung ter-
kait masalah yang dapat muncul akibat 
penetapan pemanfaatan lahan yang tum-
pang tindih dan mengabaikan nilai kon-
servasi untuk pembangunan. 

Penelitian berikutnya dapat meman-
faatkan analisis konsekuensi ekspansi 
pertanian industri terkait kerugian sosial, 
manfaat ekonomi dan lingkungan hidup 
serta keuntungan dari masing-masing 
pilihan pemanfaatan lahan. 
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Catatan Akhir
1   Pada abad 19th, Windward Coast yang berlokasi 

mulai dari Freetown hingga Monrovia merupa-
kan lokasi penting produksi kelapa sawit mentah 
(CPO), yang digunakan untuk industri (Lynn, 
1997). Tidak memungkinkan untuk mengubah 
angka tonase ekspor pada saat itu ke skala yang 
setara pada saat ini.

2   Berdasarkan data belum dipublikasikan oleh D. 
Gaveau, diperiksa oleh penulis.

3   Berdasarkan data belum dipublikasikan oleh 
kontributor dan V. Nijman.
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Pendahuluan
Pertanian mengisi porsi terbesar ekono-
mi sub-Sahara Afrika, namun ekspansin-
ya memberi ancaman signifikan terha-
dap habitat kera besar dan hutan. 
Kontribusi sektor pertanian mencapai 
hampir seperempat produk domestik 
bruto (PDB) dan memberikan lapangan 
kerja untuk dua-pertiga tenaga kerjanya 
(UNECA, 2013, 2014).1 Produksi komodi-
tas pertanian – subsisten maupun ekspor 
– menjadi kontributor penting pertum-
buhan ekonomi dalam beberapa dekade 
terakhir dan akan terus menjadi kunci 
pendorong pembangunan masa depan, 
seperti yang ditunjukkan dari pergeser-
an aktual komposisi aktivitas pertanian 
di benua tersebut.

BAB 3

Dari Habitat Menjadi Perkebunan: 
Penyebab Konversi di Sub-Sahara 
Afrika 
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Dalam sejarahnya, sektor pertanian sub-
Sahara Afrika terfragmentasi dan didomi-
nasi oleh petani kecil. Meski definisi perta-
nian kecil berbeda-beda, namun biasanya 
merujuk pada petak skala kecil – kurang dari 
0,01 km2 (1 ha) walaupun sering kali menca-
pai hingga 0,1 km2 (10 ha) – yang dibudiday-
akan baik untuk tujuan subsisten maupun 
untuk budi daya tanaman komersial terbatas 
(Dixon, Tanyeri-Abur dan Wattenbach, 
2004). Perkebunan skala besar yang dimiliki 
asing muncul sepanjang periode kolonial. 
Keberadaan mereka menurun sejak paruh 
kedua abad ke-20, sebagian karena menin-
gkatnya risiko instabilitas dan ketidakpas-
tian peraturan yang ada pada periode sete-
lah kolonial (Smalley, 2013). Sebagian 
perkebunan diambil alih oleh pemerintah, 
sementara sebagian lain ditinggalkan. 

Selain menyusutnya perkebunan skala 
besar, sering terjadinya gejolak sosial, keter-
pencilannya, buruknya infrastruktur dan 
faktor destabilisasi lain telah menurunkan 
upaya konservasi sumber daya hutan dan 
habitat kera mencapai tingkat “perlindun-
gan pasif” (Megevand, 2013). Hutan paling 
berisiko, terutama adalah hutan tropis lebat 
di basin Kongo, yang merupakan salah satu 
kawasan hutan perawan terbesar dunia. 
Hutan ini memiliki luas hampir tiga-per-
empat tutupan hutan Afrika dengan sejum-
lah besar keragaman hayati yang dimiliki 
(Hourticq dan Megevand, 2013). Afrika 
Tengah dan Barat juga menjadi rumah bagi 
empat dari enam spesies kera besar dunia. 
Informasi rinci mengenai species dan jela-
jah kera Afrika dapat dilihat pada bagian 
Tinjauan Kera dalam edisi Negara Kera ini. 

Kera di Afrika menghadapi sejumlah 
tekanan, termasuk dampak dari industri 
ekstraktif, ekspansi pertanian kecil dan per-
buruan ilegal (Arcus Foundation, 2014). Hal 
ini dan faktor-faktor lain berkontribusi pada 
menyusutnya habitat kera dan menyebabkan 
penurunan substansial populasi kera dalam 
beberapa dekade terakhir (Junker et al., 
2012). Meski pertanian komersial skala besar 
– yang menjadi subjek edisi ini – belum 

menjadi penyebab utama penurunan spesies 
kera Afrika, pergeseran besar dalam kompo-
sisi sektor pertanian sub-Sahara Afrika tam-
paknya akan memberi implikasi signifikan 
bagi hutan dan habitat kera di benua ini. 

Sejak peralihan abad 21, sub-Sahara 
Afrika menunjukkan terjadinya gelombang 
baru investasi lahan agroindustri. 
Perusahaan asing, yang selama ini menolak 
berinvestasi dalam operasi skala besar di 
benua itu, telah menunjukkan minat yang 
meningkat untuk mendapatkan lahan di 
Afrika untuk memproduksi pangan, biofu-
el, dan pakan ternak. Dalam 15 tahun tera-
khir, ratusan perjanjian lahan – yang meli-
batkan investor asing, domestik dan 
kemitraan perusahaan asing dan pemerin-
tah Afrika – menghasilkan alokasi ribuan 
kilometer persegi (jutaan hektar) lahan 
untuk budi daya pertanian skala industri. 
Meski proyek – banyak yang belum mulai 
beroperasi – ini sangat berpotensi menye-
diakan peluang ekonomi penting di bebera-
pa wilayah termiskin di dunia tersebut, 
namun juga dapat memberikan konsekue-
nsi negatif yang signifikan bagi sumberdaya 
hutan dan masyarakat lokal sub-Sahara 
Afrika, kecuali jika dikelola secara tepat.

Bab ini menyajikan kajian mendalam 
mengenai ekspansi aktual pertanian indus-
tri di negara-negara daerah sebaran kera 
dan lingkup pengaruhnya terhadap sumber-
daya hutan dan habitat kera di sub-Sahara 
Afrika. Bagian pertama menyajikan tinjauan 
ekspansi agroindustri di benua itu, termasuk 
deskripsi tren aktual akuisisi lahan skala 
besar dan tinjauan mendalam mengenai 
pengembangan dan pasar komoditas spesi-
fik, khususnya kelapa sawit. Bagian beri-
kutnya mengupas sumber investasi lahan 
pertanian di wilayah tersebut, termasuk dis-
tribusi geografis perusahaan investor, serta 
sumber pendanaan mereka. Bagian ketiga 
membahas penyebab tren aktual akuisisi 
lahan, sementara bagian keempat menyela-
mi potensi dampak pengembangan perta-
nian skala besar terhadap habitat kera. 
Bagian terakhir mempertimbangkan 

“Sejak 
peralihan abad 
21, sub-Sahara 
Afrika menunjuk-
kan terjadinya 
gelombang baru 
investasi lahan 
agroindustri.” 
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ekspansi pertanian industri dari perspektif 
pembangunan berkelanjutan dan mengi-
dentifikasi faktor kunci yang dapat men-
dorong pertumbuhan ekologi lestari dan 
pertumbuhan ekonomi berkeadilan. 

Temuan kunci meliputi:

  Pada kondisi terkini, gelombang akui-
sisi lahan budi daya kelapa sawit yang 
meluas paling cepat dan paling nyata 
dalam investasi lahan di sub-Sahara 
Afrika (sejak 2000 dan seterusnya). 
Tanaman ini mengisi porsi terbesar 
investasi aktif, baik dalam hal kuantitas 
proyek maupun akuisisi lahan.

  Tidak seperti di Asia Tenggara pasar 
utama komoditas turunan kelapa sawit 
di Afrika adalah pasar domestik. Hal 
ini menunjukkan meningkatnya per-
mintaan minyak goreng di sub-Sahara 
Afrika. Ekspor kelapa sawit masih 
relatif kecil dan lebih sering ditujukan 
pada mitra pedagang regional.

  Penyebab ekspansi pertanian industri 
adalah meningkatnya permintaan 
komoditas pertanian di pasar domestik 
maupun internasional, dan relatif 
mudahnya akses lahan di benua Afrika 
dan lebih murahnya biaya pembangu-
nan awal. Kemudahan ini merupakan 
bentuk insentif pemerintah untuk 
menarik investasi asing. Meningkatnya 
harga lahan dan persepsi menurunnya 
ketersediaan lahan di Asia Tenggara 
juga mendorong investasi pertanian 
menuju Afrika.

  Hingga saat ini, pertanian industri 
belum menjadi penyebab utama defor-
estasi di sub-Sahara Afrika, meski jika 
rencana investasi sepenuhnya diekseku-
si, akan menjadi ancaman bagi hutan di 
benua tersebut, termasuk habitat kera.

  Terdapat kebutuhan mendesak untuk 
melakukan penilaian dan perencanaan 
proyek pertanian aktual, untuk dapat 
menentukan dampak spesifik terha-
dap populasi kera dan habitat di sub-
Sahara Afrika.

Ekspansi Agroindustri di 
Afrika

Tinjauan atas Tren 
Menyeluruh
Pertanian merupakan pendorong terbesar 
aktivitas ekonomi di sub-Sahara Afrika. 
Sektor ini – baik pertanian subsisten dan 
kecil serta perkebunan besar – mencakup 
25% dari PDB Afrika dan hampir dua pertiga 
lapangan kerja (UNECA 2013, 2014). Negara-
negara sub-Sahara Afrika merupakan pro-
dusen utama tanaman komersial seperti 
cokelat, kopi, tembakau, gula dan kapas. 
Produksi pertanian dan kontribusinya pada 
ekonomi di wilayah tersebut berkembang 
terus selama beberapa dekade terakhir: laju 
pertumbuhan tahunan PDB pertanian men-
ingkat dari 2,16% pada 1980 menjadi 2,95% 
pada 1990, dan 3,44% selama dekade pertama 
abad 21 (Fuglie dan Rada, 2013). Pertumbuhan 
ini berjalan paralel dengan kenaikan lapan-
gan kerja. Menurut organisasi pangan dan 
pertanian (FAO), separuh peningkatan lapa-
ngan kerja di sub-Sahara Afrika antara 1999 
dan 2009 dapat dihubungkan pada perkem-
bangan sektor pertanian (FAO, 2012b). 

Pertumbuhan produksi pertanian mem-
beri dampak signifikan pada pemanfaatan 
lahan. Sejalan dengan minimalnya pening-
katan hasil panen per hektare dan peman-
faatan teknologi (FAO, 2009b), sebagian 
besar peningkatan hasil pertanian di wilayah 
itu didorong oleh meluasnya eksploitasi 
sumber daya alam, yaitu melalui ekspansi 
total luas lahan budi daya. Data FAO menun-
jukkan bahwa area dalam budi daya musi-
man dan permanen di sub-Sahara Afrika 
meningkat 36% antara 1990 dan 2012. 
Peningkatan ini khususnya terlihat di Mali 
(230%), Sierra Leone (206%), Benin (83%), 
Ghana (76%), dan Burkina Faso (70%) 
(FAOSTAT, n.d.). Mayoritas ekspansi ini 
dapat dihubungkan pada pertumbuhan 
petani kecil, daripada operasi skala industri-
al, dan petak skala kecil terus mendominasi 
aktivitas pertanian. Sebanyak 85% pertanian 

“Data FAO 
menunjukkan 
bahwa area  
dalam budi daya 
musiman dan 
permanen di 
sub-Sahara Afrika 
meningkat 36% 
antara 1990  
dan 2012.” 
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Afrika mengolah lahan kurang dari 0,02 km2 
(2 ha) (Jayaram, Riese dan Sanghvi, 2010). 

Meski petani kecil tetap menjadi pen-
dorong utama produksi pertanian di ben-
ua itu, agribisnis menunjukkan minat yang 
meningkat dalam menguasai lahan di 
Afrika sejak peralihan abad ini. Menurut 
Land Matrix, sebuah lembaga independen 
pengkaji perjanjian lahan global, hingga 
sekitar 2005 laju akuisisi2 di Afrika relatif 
lambat, dan kemudian meningkat pesat 
dan mencapai puncaknya pada 2009 
(Land Matrix, n.d.; lihat Kotak 3.1). Jumlah 
kontrak ditandatangani menurun drastis 
sejak itu, meski penurunan ini mungkin 
lebih mencerminkan keengganan perusa-
haan mempublikasikan perjanjian dalam 
tahap negoisasi sebagai bentuk munculnya 
keraguan melakukan akuisisi lahan skala 
besar di benua itu (Anseeuw et al., 2012b). 

Angka akurat total luas lahan yang 
diakuisisi untuk pertanian skala besar di 
sub-Sahara Afrika sulit didapat. Umumnya 
karena rincian perjanjian lahan tidak terse-
dia untuk publik. Menurut data Land 
Matrix,3 sejak tahun 2000 kurang lebih 
114.000 km2 (11,4 juta ha) telah berada di 
bawah kontrak agroindustri. Angka ini 

cenderung terlalu rendah karena data hanya 
memasukkan perjanjian yang terbuka bagi 
publik. Angka ini juga tidak memasukkan 
kontrak perkebunan kayu keras dan kayu 
untuk produksi kertas (Land Matrix, n.d.). 

Analisis aktual lain menemukan bahwa 
hingga 227.000 km2 (22,7 juta ha), lahan ham-
pir seukuran Ghana, telah diakuisisi di sub-
Sahara Afrika sejak 2005.4 Proyek pertanian 
skala besar menyita 85% dari total luas lahan 
ini, sementara sisanya adalah perkebunan 
kehutanan. Nilai tengah luas kontrak menca-
pai 404 km2 (404.368 ha). Angka ini ter-
dorong oleh beberapa akuisisi besar – meski 
separuh konsesi ini lebih kecil dari 123 km2 
(12.300 ha) (Schoneveld, 2014a). Penelitian 
skala lebih kecil mengenai alokasi lahan 
perkebunan skala besar di Afrika Tengah 
menemukan, lebih dari 15.000 km2 (1,5 juta 
ha) konsesi lahan agroindustri pada akhir 
2013 berada di Kamerun, Republik 
Demokratik Kongo (RDK), Gabon, dan 
Republik Kongo (selanjutnya disebut Kongo) 
(Feintrenie, 2014). Meski angka ini mencakup 
pula beberapa perkebunan yang sudah ber-
operasi sebelum gelombang baru investasi 
lahan, mayoritas proyek memiliki pemilik 
baru atau diinisiasi ulang setelah 2000.

Sejumlah investasi lahan pertanian 
diarahkan ke negara-negara daerah sebaran 
kera5— Afrika Tengah dan Barat mencakup 
masing-masing 9% dan 30% dari total luas 
lahan yang dikonsesikan (Land Matrix, 
n.d.). Tabel 3.1 menyajikan estimasi akuisisi 
berdasarkan negara. Afrika Tengah dan 
Kongo mendapat investasi terbanyak dalam 
hal luas lahan, yaitu sebanyak 9.000 km2 
(900.000 ha) kontrak komersial. Di Afrika 
Barat, Ghana, Liberia dan Sierra Leone 
menjadi penerima terbesar investasi lahan 
baru, secara bersama meliputi luas 45.000 
km2 (4,5 juta ha) di bawah kontrak baru. 

Sebagai tambahan variasi geografis, inv-
estasi pertanian juga menargetkan beragam 
tanaman. Tanaman biji-bijian penghasil 
minyak, termasuk castor, kelapa sawit, 
wijen, dan bunga matahari memicu minat 
komersial tertinggi, meliputi lebih dari 60% 

KOTAK 3.1 

Land Matrix

Land Matrix merupakan inisiatif independen yang memantau dan 
membuat katalog perjanjian lahan di seluruh dunia. Dikoordinasikan 
oleh Koalisi Lahan Internasional, Observasi Global Land Matrix 
menggabungkan informasi mengenai upaya yang akan telah dan 
yang gagal dilakukan untuk menguasai lahan melalui konsesi, sewa 
dan pembelian. Database mencakup perjanjian lahan yang lebih 
besar dari 2 km² (200 ha) yang diinisiasi setelah 2000, mencakup 
rencana konversi hutan, petani kecil, dan jenis lahan lain untuk 
produksi komersial. Peta perjanjian lahan di beberapa negara daerah 
sebaran kera, bisa dilihat di Bab 2.

Informasi mengenai perjanjian lahan diperoleh dari berbagai sumber, 
antara lain publikasi penelitian, laporan media, dokumen pemerintah, 
dan perusahaan. Meski berbagai upaya dilakukan untuk menjaga 
akurasi, sebagian informasi mungkin tidak bisa diandalkan atau tidak 
lengkap. Perjanjian lahan sering kali kurang transparan karena ban-
yak detail perjanjian tidak diungkap pada publik, lingkup dan luas 
proyek asli juga mungkin berbeda dari data laporan.
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luas lahan di benua Afrika sejak 2005. 
Kelapa sawit sendiri mencakup 22% dan 
menjadi tanaman kedua terbesar setelah 
tanaman jarak (jatropha) untuk total lahan 
yang dibeli untuk budi daya. Setelah tana-
man biji-bijian penghasil minyak, tebu 
menarik investasi komersial terbesar den-
gan luas lahan yang dibeli sebesar 13%, dan 
sereal mencakup 6% (Schoneveld, 2014a).

Investasi agribisnis untuk tanaman 
komersial tradisional Afrika, seperti coklat, 
kopi, teh, tembakau dan kapas berjalan 
relatif lambat (Schoneveld, 2014a). Hal ini 
merupakan akibat dari berbagai faktor, 
antara lain sejarahnya sebagai komoditas 
budi daya petani kecil – yang terus berada 
di bawah pengaturan kontrak ketat antara 
produsen skala kecil dan pembeli komodi-

tas – pasar tanaman ini relatif telah mapan, 
dan rujukan umum investasi seperti pada 
biji-bijian penghasil minyak dan tebu, men-
jadi pelindung terhadap volatilitas harga. 

Lahan tetap menjadi daya tarik di sub-
Sahara Afrika. Meski ditandai penurunan 
akuisisi lahan sejak 2009, beberapa perjan-
jian sewa lahan skala besar masih dinego-
siasikan (Land Matrix, n.d.). Walaupun 
informasi mengenai lingkup proyek-proyek 
tersebut sering kali langka dan tidak terper-
caya. Bahkan saat negosiasi berhasil dilaku-
kan, luas lahan dalam kontrak sering kali 
lebih kecil dibanding rencana investor atau 
laporan media. Oleh karena itu sulit mem-
prediksi dengan pasti berapa banyak lahan 
dalam alur pembangunan pertanian kom-
ersial ditahun-tahun mendatang. 

TABEL 3.1 

Akuisisi Lahan di Beberapa Negara Daerah Sebaran Kera

Negara Land Matrix (n.d.) Feintrenie (2014) Schoneveld (2014a)

Jumlah proyek Luas kontrak 
(km²)

Jumlah proyek Luas kontrak 
(km²)

Jumlah proyek Luas kontrak 
(km²)

Afrika Tengah

Kamerun 6 1.281 3 3.045 14 3.715

Republik Afrika 
Tengah

2 140 – – 2 138

Kongo 4 6.140 5 7.422 8 8.939

RDK 7 2.075 2 2.833 11 3.560

Gabon 3 732 4 2.194 5 3.998

Afrika Barat

Ghana 27 7.511 – – 45 20.662

Guinea 5 1.090 – – 5 12.495

Pantai Gading 6 681 – – 5 1.132

Liberia 8 6.157 – – 11 10.759

Nigeria 27 2.471 – – 42 7.838

Senegal 16 2.592 – – 24 6.174

Sierra Leone 16 10.423 – – 19 12.948

Catatan: Data pada kolom tidak sepenuhnya bisa diperbandingkan, karena data Land Matrix (n.d.) dan Feintrenie (2014) memasukkan agroindustri yang kontraknya ditanda-

tangani sejak 2000 dan tidak memasukkan kontrak perkebunan kehutanan, sementara Schoneveld (2014a) memasukkan kontrak agroindustri dan perkebunan kehutanan 

sejak 2005. Laporan Land Matrix tersedia secara publik, sementara dua sumber lain diperoleh melalui data primer dan rahasia.
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Kelapa Sawit

Wilayah Perkebunan

Investasi kelapa sawit di sub-Sahara Afrika 
menarik perhatian media internasional 
terkait kuantitas dan luas perjanjian lahan 
yang dilaporkan. Tanaman tersebut menjadi 
target investasi lahan pertanian asing dalam 
dekade terakhir dan, sejak menurunnya 
tanaman jarak (lihat Kotak 3.2), kelapa sawit 
mendominasi minat pertanian komersial. 

Terdapat estimasi yang berbeda-beda 
mengenai lingkup sewa lahan komersial 
kelapa sawit di wilayah tersebut, karena 
tidak lantas mudah memisahkan kelapa 
sawit dari akuisisi lahan yang lebih besar. 
Menurut Land Matrix, kontrak yang 
menyebutkan kelapa sawit sebagai bagian 
dari tanaman budi daya meliputi 27.000 
km2 (2,7 juta ha) di sub-Sahara Afrika. 
Namun angka ini mungkin terlalu berlebi-
han dalam hal luas lahan total yang disewa-
kan untuk budi daya kelapa sawit, karena 
juga mencakup perkebunan multi-tanaman 
skala besar yang tidak menyediakan rincian 
spesifik tanaman di dalam konsesi mereka. 
Di antara proyek monokultur, perjanjian 
lahan kelapa sawit mencakup sekitar 14.000 
km2 (1,4juta ha) (Land Matrix, n.d.). Kedua 
angka ini juga mungkin terlalu rendah dari 
total lahan yang dialokasikan untuk budi 
daya kelapa sawit skala industri, karena 
beberapa perjanjian lahan tidak dimasuk-
kan dalam basis data Land Matrix. 

Estimasi lain juga dikemukakan. 
Schoneveld (2014a) menyimpulkan bahwa 
perjanjian transfer lahan untuk kelapa sawit 
yang difinalisasi sejak 2005 meliputi 
sedikitnya 36.000 km2 (3,6 juta ha) di sub-
Sahara Afrika. Penelitian lain menemukan, 
18.000 km2 (1,8 juta ha) lahan telah disewa-
kan untuk budi daya tanaman ini di Afrika 
Barat dan Tengah saja (Economist, 2014). 
Berdasarkan estimasi ini, jelas bahwa konse-
si kelapa sawit meliputi sedikitnya 14.000 
km2 (1,4juta ha), dan 10.000 km2 (1 juta ha) 
lainnya diberikan untuk perkebunan multi-

KOTAK 3.2 

Kebangkitan dan Kejatuhan Tanaman Jarak 
(Jatropha)

Tanaman jarak (jatropha), adalah tanaman tahunan yang bijinya dapat 
diperas untuk menghasilkan minyak, pada dekade lalu memimpin inv-
estasi lahan komersial. Pohon yang tahan kekeringan dan mampu 
tumbuh di tanah berkualitas buruk, diminati secara komersial dalam 
beberapa tahun mulai 2004, untuk memenuhi persyaratan wajib cam-
puran biofuel yang diberlakukan efektif di Eropa dan beberapa negara 
maju lain (von Maltitz dan Stafford 2011). Pada puncaknya, hampir 100 
proyek dan lebih dari 30% total luas lahan di benua itu disisihkan untuk 
budi daya tanaman jarak (Schoneveld, 2014a).

Gelembung tanaman jarak pecah pada 2009, ketika krisis keuangan 
global menghambat ketersediaan kredit dan meruntuhkan per-
mintaan biofuel. Banyak proyek tanaman jarak ditutup. Proyek yang 
memasuki tahap produksi pun mengalami kerugian panen dan kemu-
dian ditinggalkan atau dijual (von Maltitz dan Stafford, 2011). Saat ini 
minat internasional dalam budi daya tanaman jarak sangat terbatas, 
dan hanya sedikit proyek aktif tersisa di sub-Sahara Afrika. 



Bab 3 Penyebab Konversi

81

tanaman yang mencakup kelapa sawit. 
Kedua estimasi ini mungkin masih rendah.

Mayoritas konsesi kelapa sawit di benua 
ini terletak di Afrika Barat dan Basin Kongo. 
Dalam luas lahan, investasi terkonsentrasi di 
Kongo, Liberia, dan Sierra Leone. Kongo 
didominasi oleh perjanjian lahan tunggal 
perkebunan Atama – 4.700 km2 (470.000 
ha), di provinsi Cuvette dan Sangha. 
Kamerun juga cukup menarik minat inves-
tor, sebagaimana ditunjukkan oleh luas 
proyek perkebunan kelapa sawit yang telah 
diumumkan, meski area yang telah 
dikonsesikan masih relatif kecil (Land 
Matrix, n.d.). Informasi lebih jauh mengenai 
perkembangan historis pertanian industri di 
Kamerun lihat Bab 2, halaman 48. 

Produksi

Sub-Sahara Afrika telah menjadi produsen 
kelapa sawit selama beberapa dekade – 
meski faktanya tanaman ini berasal dari 
Afrika Barat – namun hasilnya hanya men-
jadi bagian kecil produksi total dunia, dan 
budi dayanya didominasi oleh petani kecil. 
Bahkan hingga saat ini, sebanyak 80% lahan 
yang ditanami kelapa sawit dikelola dalam 
petak lahan antara 0,02 km2 hingga 1 km2 (2 
sampai 100 ha) (Wich et al., 2014). Pada 
tingkat lebih rendah, perkebunan besar juga 
menjadi bagian dalam budi daya kelapa 
sawit di negara seperti Kamerun, RDK, 
Ghana, dan Pantai Gading (Kim et al., 2013; 
Ecobank, 2014; Feintrenie, 2014).

Dalam gelombang baru investasi skala 
besar, relatif hanya sebagian kecil dari lahan 
konsesi yang telah ditanami, dan sebagian 
lebih kecil lagi telah mulai berproduksi. Data 
Land Matrix menunjukkan bahwa 27.000 
km2 (2,7 juta ha) telah berada di bawah kon-
trak sejak 2000, sebagian besar belum ditan-
ami, dan saat ini yang berproduksi kurang 
dari 2.000 km2 (200.000 ha). Meski angka 
ini bisa terlalu rendah dari kenyataan akibat 
tidak lengkapnya informasi dan hilangnya 
data, bukti menunjukkan bahwa mayoritas 

proyek terbaru belum membuka lahan atau 
pengembangannya berada pada tahap san-
gat dini (Land Matrix, n.d.). 

Akibat kurangnya hasil panen dari 
perkebunan baru, sub-Sahara Afrika tetap 
menjadi pemain marjinal dalam pasar 
minyak sawit global. Meski produksi kes-
eluruhan benua itu – baik pada pertanian 
skala besar dan kecil – meningkat dalam 
dekade terakhir, dari 1,7 juta ton pada 1992 
menjadi 2,4 juta ton pada 2013, hasil ini 
hanya 4,4% pasar global (FAOSTAT, n.d.; 
lihat Gambar 3.1).

Produksi minyak sawit wilayah ini did-
ominasi oleh Nigeria, yang menyumbang 
separuh total produksi Afrika selama ham-
pir dua dekade terakhir (FAOSTAT, n.d.). 
Mayoritas (lebih dari 90%) minyak sawit 
dihasilkan dari pohon kelapa sawit liar 
yang dibudidayakan petani lokal; perkebu-
nan – baik itu kecil, medium maupun 
besar – menyumbangkan sebagian kecil 
dari total produksi (Gourichon, 2013). 

Akhir-akhir ini, selain Nigeria, sejum-
lah negara lain juga berkontribusi terha-
dap pertumbuhan minyak sawit Afrika. 
Total panen 415.000 dan 225.000 ton dari 
Pantai Gading dan Kamerun, menempat-
kan kedua negara ini menjadi produsen 
terbesar kedua dan ketiga pada 2013 
(FAOSTAT, n.d.). Kebangkitan Pantai 
Gading sebagai produsen minyak sawit 
dapat dikaitkan pada kelompok PALMCI, 
pembudi daya minyak sawit komersial ter-
besar di negara itu. Perusahaan tersebut, 
mayoritas dimiliki oleh Société 
Immobilière et Financière de la Côte 
Africaine (SIFCA) (52.5%) dan Nauvu 
(25,5%) yang merupakan perusahaan 
patungan, menguasai hampir 400 km2 
(40.000 ha) perkebunan industrial serta 
1.330 km2 (133.000 ha) petani plasma. 
Produksi tahunan PALMCI mencapai 
300.000 ton minyak sawit mentah, yang 
mencapai hampir 80% total produksi 
Pantai Gading (PALMCI, 2012).

Agroindustri agak kurang dominan di 
Kamerun. Separuh hasil minyak sawit 

Keterangan foto: Lahan 
kekeringan dan mampu 
tumbuh di tanah berkuali-
tas buruk, membuat tana-
man jarak menarik minat 
komersial untuk biofuel 
sejak 2004 hingga 2009.  
© Angkawijaya92 | 
Dreamstime.com - Jatropha 
Curcas Fruit Photo
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GAMBAR 3.1 

Produksi Minyak Sawit di Sub-Sahara Afrika, 1992–2013 

Kunci:  Nigeria  Pantai Gading  Kamerun  RDK  Ghana  Seluruh negara lain

Sumber data: FAOSTAT (n.d.)
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dihasilkan dari perkebunan industri, dan 
sepertiganya dari petak petani kecil man-
diri (Hoyle dan Levang, 2012). Empat peru-
sahaan komersial saat ini memimpin 
produksi agroindustri negara tersebut ada-
lah: Luxembourg-based Société Financière 
des Caoutchoucs (SOCFIN) yang separuh 
sahamnya dimiliki dua perusahaan lokal, 
Société Camerounaise de Palmeraies 
(SOCAPALM) dan Société Africaine 
Forestière et Agricole du Cameroun 
(SAFACAM). Sementara pemerintah 
Kamerun memiliki sepenuhnya dua peru-
sahaan, Cameroon Development 
Corporation dan Pamol. Meski akhir-akh-
ir ini negara tersebut tertarik pada kelapa 
sawit komersial, namun seluruh produksi 
agroindustri yang ada saat ini dihasilkan 
dari perkebunan lama. 

Negara lain dari Afrika yang memiliki 
produksi tahunan lebih dari 100.000 ton 
adalah Ghana dan RDK. Total produksi 
selain negara-negara tersebut di atas berada 
di bawah 350.000 ton minyak sawit – jum-

lah yang sangat kecil dibanding raksasa sep-
erti Indonesia, yang pada 2013 menyuplai 
26 juta ton minyak sawit (Rusmana dan 
Listiyorini, 2014; FAOSTAT, n.d.). 

Perdagangan

Di negara-negara sub-Sahara Afrika, ber-
beda dengan produksinya yang relatif 
konstan, permintaan minyak sawit di 
benua itu meningkat pesat selama satu 
dekade terakhir (FAO, 2013). Kondisi ini 
mendorong melonjaknya impor, teruta-
ma dari produsen global seperti Indonesia 
dan Malaysia, serta dari suplier regional. 
Antara 2000 dan 2011 impor minyak 
sawit mentah sub-Sahara Afrika mening-
kat tiga kali lipat, sementara produksi 
hanya naik sedikit lebih dari seperempat 
(FAOSTAT, n.d.). Saat ini, sub-Sahara 
Afrika tetap menjadi importir bersih 
minyak sawit. Permintaan domestik jauh 
lebih tinggi dari pada suplai (ZSL, n.d.-a; 
lihat Gambar 3.2). 
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Ekspor minyak sawit masih sangat ter-
batas. Meski beberapa negara produsen 
mengekspor sejumlah komoditas itu ke 
luar negeri, perdagangan masih dikuasai 
mitra regional. Contohnya, ekspor minyak 
sawit dari Afrika Barat – terutama dari 
Pantai Gading – sebagian besar ditujukan 
ke negara tetangga Burkina Faso, Ghana, 
Mali, Nigeria, Senegal dan Togo. Di Afrika 
Tengah, produsen terbesar di wilayah itu, 
Kamerun mengekspor minyak sawit anta-
ra lain ke Gabon dan Republik Afrika 
Tengah (RAT). (USDA FAS, n.d.). 

Dengan produksi yang terus tumbuh 
dan relatif rendahnya permintaan domestik, 
Pantai Gading menjadi satu-satunya negara 
sub-Sahara Afrika yang berada pada posisi 
eksportir bersih minyak sawit (lihat Gambar 
3.3). Pasar ekspor utama negara tersebut 
adalah wilayah Afrika, meski juga menjual 
sedikit minyak sawitnya ke Eropa dan AS. 
Jerman merupakan klien non-regional ter-
besar, membeli 12% dari total ekspor negara 
itu pada 2011 (USDA FAS, n.d.).

GAMBAR 3.2 

Perdagangan Minyak Sawit Sub-Sahara Afrika, 1992–2011 

Kunci:  Ekspor  Impor  Produksi  Konsumsi

Sumber data: FAOSTAT (n.d.)
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Ekspansi Masa Depan 

Dalam dekade terakhir, akuisisi lahan 
besar-besaran untuk pengembangan 
kelapa sawit di sub-Sahara Afrika berlang-
sung cepat. Meski terdapat sejumlah per-
janjian dan laporan media, lahan yang tel-
ah digunakan untuk budi daya kelapa 
sawit agroindustri masih tetap lebih sedikit 
dibanding perjanjian lahan yang telah 
dipublikasikan. Saat kontrak sudah ditan-
datangani, proses identifikasi lahan yang 
cocok, melengkapi penilaian dampak ling-
kungan dan mendapatkan materi yang 
dibutuhkan serta tenaga kerja sangat 
memakan waktu (RFUK, 2013). Masa 
depan pengembangan kelapa sawit di 
Afrika menjadi tidak pasti, daya tarik 
keberlimpahan lahan bercampur aduk 
dengan kondisi operasional yang sulit dan 
sejumlah tantangan lainnya.

Beberapa perkembangan yang terjadi 
akhir-akhir ini, telah menurunkan minat 
budi daya kelapa sawit di benua itu. Wabah 
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GAMBAR 3.3

Distribusi Geografis Ekspor Minyak Sawit Pantai Gading, 2011 

Sumber data: USDA FAS (n.d.)

ebola pada 2014 memperlambat aktivitas 
ekonomi dan investasi di seluruh Afrika 
Barat – termasuk sektor minyak sawit –
khususnya di negara paling terdampak 
(Bank Dunia, 2015a). Para eksekutif peru-
sahaan kelapa sawit yang aktif di wilayah 
tersebut bahkan mencatat bahwa krisis 
ebola mendorong terjadinya moratorium 
de facto atas deforestasi baru di wilayah 
terdampak.6 Meski wabah itu telah teratasi, 
rasa takut tetap menekan minat investor 
internasional selama beberapa waktu. 

Faktor penghambat investasi kelapa 
sawit di Afrika, juga adalah menurunnya 
harga minyak sawit mentah global. Di 
balik penurunan tajam pada akhir 2008 
dan awal 2009 akibat resesi ekonomi, har-
ga minyak sawit mentah masih tetap tinggi 
di akhir dekade tersebut, dengan mencapai 
rata-rata puncak bulanan pada 1.292 USD 
per ton7 pada Februari 2011 (Mongabay, 
n.d.). Sejak 2011, harga menurun drastis, 
hampir sepanjang 2013 bergerak antara 
800 USD dan 900 USD per ton, dan jatuh 
di bawah 800 USD untuk pertama kalinya 

dalam 5 tahun terakhir pada Agustus 2014. 
Pada saat laporan ini ditulis, harga per ton 
berada di bawah 700 USD (Agrofin, n.d.).

Pakar industri memprediksi penu-
runan harga ini terjadi akibat melimpahn-
ya suplai global minyak nabati (Pakiam, 
2014). Hal ini terjadi antara lain, terdapat 
sejumlah besar tanaman kedelai di 
Amerika Serikat dan ekspansi lahan tan-
am besar-besaran di Asia Tenggara dalam 
beberapa tahun terakhir. Banyak perkebu-
nan mencapai umur produksi pada saat 
yang sama dan membanjiri pasar lokal 
dengan minyak nabati. Meski mayoritas 
minyak sawit diproduksi di sub-Sahara 
Afrika dijual secara lokal, harga minyak 
sawit lokal biasanya lebih tinggi dari yang 
bisa diperoleh produsen di pasar interna-
sional, sebagaimana dibahas di bawah ini. 
Rendahnya harga internasional bisa men-
gurangi minat perusahaan komoditas 
untuk berinvestasi di tempat berisiko 
tinggi di Afrika.

Meski terdapat sejumlah tantangan, 
minat investor dalam budi daya kelapa 

PANTAI
GADING

Ekspor minyak 
kelapa sawit 2011, 
dalam ton.

>40.000
30.001–40.000
20.001–30.000
10.001–20.000
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sawit skala besar tetap ada. Hal ini terkait 
tumbuhnya permintaan domestik serta 
kampanye pemerintah untuk menarik inv-
estasi asing langsung yang lebih besar. 
Pemerintah di wilayah ini, secara aktif 
mempromosikan investasi pertanian kom-
ersial, khususnya kelapa sawit, karena ber-
potensi mendorong pertumbuhan ekono-
mi, lapangan kerja lokal dan pengentasan 
kemiskinan (lihat Bab 1). Rencana pem-
bangunan desa di Kamerun, misalnya, 
menargetkan peningkatan produksi hing-
ga 450.000 ton pada 2020 baik dari indus-
trial maupun dari petani (Hoyle dan 
Levang, 2012), dua kali lipat dari produksi 
tahun 2012 (FAOSTAT, n.d.). Sementara 
itu pemerintah Kongo mengaku telah ber-
encana mengembangkan perkebunan 
seluas 10.000 km2 (1 juta ha) pada awal 
2020 (Tsoumou, 2011). Akhirnya, di Gabon, 
Rencana Strategis Kebangkitan Gabon 
yang disusun pemerintah, menyerukan 
transformasi negara itu untuk menjadi 
produsen minyak sawit terbesar di Afrika. 
Sebagian besar didukung oleh rencana 
Olam untuk menanam kelapa sawit di 
1.300 km2 (130.000 ha)8 pada 2018–19 
(Fern, 2013). Informasi lebih mengenai 
aktivitas Olam di Gabon lihat Bab 5.

Secara keseluruhan, target perjanjian 
di sub-Sahara Afrika mencakup 8.500 km2 
(850.000 ha), dengan mayoritas berlokasi 
di Kamerun (Land Matrix, n.d.). Meski 
seperti dicatat dalam kotak 3.1, sulit men-
dapatkan informasi reliabel terkait per-
janjian yang tengah dinegosiasikan. 
Laporan media mungkin juga tidak aku-
rat, dan perusahaan menyembunyikan 
rencananya, terutama sebelum perjanjian 
dicapai. Hal ini terjadi akibat gelombang 
negatif publisitas di seputar “penguasaan 
lahan” di Afrika (lihat Bab 4). Banyak 
proyek dalam negosiasi tidak mengalami 
kemajuan dan tidak terwujud, sementara 
perjanjian yang tidak terpublikasi mung-
kin berlangsung tertutup. 

Saatnya Bagi Afrika untuk 
Memilih

Model pertanian Afrika – ditandai dengan 
dominasi petani kecil yang menggunakan 
stok berkualitas rendah dan hasil panen 
yang juga lebih rendah – memiliki bebera-
pa keunggulan, khususnya bagi petani dan 
masyarakatnya. Model ini memberi man-
faat distribusi yang luas dan memungkin-
kan petani lebih fleksibel dalam mengelola 
pertanian untuk memenuhi kebutuhan 
mereka dan komunitasnya. Mengingat 
model Afrika ini tidak kondusif untuk 
konsentrasi modal besar, model ini 
meredam ekspansi pertanian ke dalam 
hutan. Di balik manfaat ini, tekanan dari 
agribisnis internasional dan negara-negara 
di Afrika untuk mengembangkan sektor 
pertanian komersial lebih besar akan terus 
berlangsung pada kondisi tertentu akan 
segera terlihat di masa datang. Jika rencana 
pengembangan skala besar ini telah mela-
mpaui fase negosiasi, negara-negara dan 
masyarakat Afrika akan menghadapi pili-
han model pertanian tropis skala besar 
untuk diadopsi: model Asia atau Brasil. 

Pada model Asia, pesatnya pembangu-
nan disertai oleh penggundulan hutan dan 
dampak signifikan terhadap kera besar, 
serta pada masyarakat lokal.

Meski kelapa sawit berasal dari Afrika 
Barat, produksi terbesar justru berada di 
Asia Tenggara. Dalam 15 tahun terakhir, 
Indonesia dan Malaysia telah meningkat-
kan produksinya sebanyak tiga kali lipat, 
mencapai 85% produksi global (FAOSAT, 
n.d.). Pesatnya ekspansi budi daya sawit 
memberi dampak buruk pada lingkungan 
dan masyarakat Asia Tenggara. Produsen 
minyak sawit menggunduli ratusan ribu 
kilometer persegi hutan alam untuk menc-
etak perkebunan, berkontribusi pada pen-
ingkatan signifikan emisi karbon dioksida 
dan ancaman pada populasi lokal orangu-
tan, owa, harimau sumatera, dan spesies lain 
(Sheil et al., 2009). Di Indonesia, pemba-
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karan lahan dilakukan tiap tahun untuk 
membersihkan hutan dan lahan gambut – 
umumnya untuk membuka perkebunan 
kelapa sawit – menghasilkan asap beracun 
yang secara rutin menyebar ke negara 
tetangga, Malaysia dan Singapura (Varkkey, 
2013). Lemahnya penegakan hukum dan 
tidak jelasnya kepemilikan lahan memicu 
konflik sosial. Pada 2012 misalnya, ditemu-
kan 59% dari 1.000 perusahaan minyak 
sawit Indonesia terkait dengan konflik 
lahan melawan masyarakat lokal 
(Hadinaryanto, 2014). Tanpa regulasi lebih 
kuat, hutan alam besar di Basin Kongo juga 
dapat mengalami nasib serupa “paradise 
forests” di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, 
Semenanjung Malaysia dan sebagian Papua. 

Pilihan lain adalah model Brasil, yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan per-
lindungan hutan sekaligus perkembangan 
pertanian. Meski pada awalnya, model ini 
tidak diterapkan secara sempurna, pemer-
intah Brasil kemudian bekerja sama dengan 
perusahaan-perusahaan pertanian penting 
dan masyarakat sipil untuk menerapkan 
perlindungan hutan yang ketat, dan telah 
mampu menurunkan laju deforestasi lebih 
dari 70% sejak 2004 (INPE, 2013). 
Keberhasilan ini dapat dikaitkan pada fak-
tor-faktor seperti moratorium sukarela 
industri kedelai untuk deforestasi baru 
(sebagai hasil dari kampanye oleh lembaga 
swadaya masyarakat/LSM), komitmen 
serupa di sektor peternakan, peningkatan 
penegakan hukum, pengakuan hak lahan 
adat, dan penciptaan kawasan lindung baru 
(CLUA,2014). Langkah-langkah ini tidak 
menghambat pengembangan pertanian, 
malah membuat pertanian lebih efisien dan 
menguntungkan. Dengan mengkonsen-
trasikan pembangunan di lahan terdegra-
dasi dan peningkatan hasil panen, Brasil 
berhasil mencapai peningkatan kontinyu 
dalam produksi kedelai, ternak, dan komod-
itas lain, sambil tetap melindungi hutan 
(Strassburg et al., 2012). 

Apakah Afrika mengikuti model Asia 
atau Brasil untuk pertanian komoditas akan 

ditentukan oleh banyak kekuatan, termasuk 
apakah pemerintah menunjukkan kemauan 
politik untuk melindungi hutan dan 
masyarakatnya, apakah perusahaan perta-
nian internasional mengadopsi dan 
mengimplementasikan kebijakan kon-
servasi hutan, dan seberapa jauh masyarakat 
sipil Afrika dapat bergabung dengan LSM 
internasional untuk memeriksa dengan 
ketat langkah ekspansinya di Afrika. 

Komoditas Pertanian Lain
Gelombang terkini investasi perkebunan 
kelapa sawit menjadi komponen terbesar 
akuisisi lahan aktif di sub-Sahara Afrika. 
Meskipun begitu investasi langsung luar 
negeri tidak hanya terbatas pada kelapa 
sawit. Tebu, karet dan sereal biji-bijian (khu-
susnya beras) juga memicu minat investor, 
sebagaimana didiskusikan di bawah ini.

Tebu

Meski tebu dibudidayakan di seluruh 
wilayah di Benua Afrika, wilayah tradis-
ional budi daya skala besar berlokasi di 
Afrika Timur dan Selatan. Di sub-Sahara 
Afrika, Afrika Selatan menjadi produsen 
terbesar, menyumbang sekitar seperempat 
total produksi.9 Kenya, Mauritius, 
Swaziland dan Zimbabwe juga merupakan 
produsen penting (FAOSTAT, n.d.). Meski 
wilayah ini memiliki sedikit habitat kera, 
beberapa kali konflik manusia-satwa liar 
dilaporkan terjadi di perkebunan tebu di 
Uganda (lihat Studi Kasus 1.2 di Bab 1). 
Dalam dua dekade terakhir, lahan budi 
daya tebu meningkat pesat, dari 9.310 km2 
(931.000 ha) pada 1992 menjadi 13.000 km2 
(1,3 juta ha) pada 2013. Madagaskar dan 
Nigeria menyumbang porsi terbesar dalam 
peningkatan ini, meski pembudi daya 
tradisional, antara lain Kenya, Mozambik, 
Afrika Selatan, dan Zimbabwe juga men-
galami peningkatan signifikan dalam jum-
lah luas lahan budi daya (FAOSTA, n.d.). 

“Model Brasil 

dapat digunakan 

untuk meningkat-

kan perlindungan 

hutan sekaligus 

perkembangan 

pertanian.” 
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Selama dekade terakhir, minat investor 
dalam budi daya tebu didorong oleh men-
ingkatnya proyeksi permintaan biofuel. 
Sebagian besar proyek yang dimulai sejak 
2000, diarahkan untuk produksi pangan 
dan mengisi pasar biofuel (Land Matrix, 
n.d.). Investasi perkebunan mencapai 13% 
dari total lahan yang diakuisisi dalam 
dekade terakhir (Schoneveld, 2014a). Target 
terpopuler investasi lahan internasional 
saat ini adalah Etiopia, Mozambik dan 
Tanzania, dalam hal jumlah proyek serta 
total luas lahan yang diakuisisi. Di wilayah-
wilayah yang secara tradisional tanaman 
ini tidak dibudidayakan, juga menunjuk-
kan adanya investasi tebu, di Sierra Leone 
seluas 450 km2 (45.000 ha), di Kamerun 
200 km2 (20.000 ha), dan Pantai Gading 
seluas 150 km2 (15.000 ha). Perusahaan 
Afrika Selatan seperti Illovo Sugar10 dan 
Crookes Brothers telah mencari lahan di 
luar negara itu, dan melakukan investasi 
perkebunan di Kongo, Mali, Mozambik, 
Swaziland, dan Zambia. Sebagaimana 
kelapa sawit, hanya sebagian kecil dari 
lahan yang telah diakuisisi, telah benar-
benar dibudidayakan (Land Matrix, n.d.).

Investasi skala besar perkebunan tebu 
tampaknya menurun drastis dalam dua 
tahun terakhir – mayoritas perjanjian yang 
dicatat Land Matrix terjadi sebelum 2011. 
Hanya sedikit informasi adanya proyek 
baru yang tengah dinegosiasikan. Hal ini 
menunjukkan melambatnya minat inves-
tor, meski dapat juga mencerminkan men-
urunnya minat mempublikasikan kontrak 
yang tengah dirundingkan.

Karet

Di sub-Sahara Afrika, produsen utama 
karet alam terletak di Afrika Barat dan 
Tengah, produsen terbesar adalah Kamerun, 
Pantai Gading, Liberia, dan Nigeria 
(FAOSAT, n.d.). Antara 2000 dan 2012 total 
luas budi daya karet meningkat hingga 1.150 
km2 (115.000 ha). Mayoritas peningkatan 

tersebut berasal dari Kamerun, RDK, dan 
Pantai Gading. Karet diproduksi oleh petani 
kecil dan perkebunan besar. Perkebunan 
besar umumnya terletak di Kamerun, RDK, 
dan Gabon (Hourticq dan Megevand, 2013). 
Perdagangan karet masih relatif terbatas – 
hanya Kamerun, Pantai Gading, dan Nigeria 
yang mampu mengekspor komoditas terse-
but dalam jumlah yang signifikan, semen-
tara impor agak terbatas di wilayah tersebut 
(FAOSTAT, n.d.).

Produsen karet, mengalihkan perha-
tiannya ke Afrika Barat, yang secara iklim 
lebih cocok untuk budi daya karet serta 
jumlah pekerja pertanian yang cukup 
(Hawkins, 2012). Sejumlah perjanjian lahan 
yang telah tuntas dalam dekade terakhir 
menargetkan produksi karet, di atas luas 
lahan kontrak sekitar 7.700 km2 (770.000 
ha) (Land Matrix, n.d.). Sebagian besar per-
janjian ini telah menyisihkan lahan untuk 
budi daya karet dan satu jenis komoditas 
lain, terutama kelapa sawit, sesuai dengan 
persyaratan lokasi yang mengharuskan dua 
jenis tanaman (FAO, 2001). Tidak jelas 
berapa luas lahan yang didedikasikan secara 
spesifik untuk produksi karet.

Liberia menjadi negara tercepat dalam 
menuntaskan jumlah kontrak, dengan luas 
3.000 km2 (300.000 ha) di bawah kontrak. 
Perkebunan karet dan kelapa sawit Sime 
Darby menguasai hampir dua pertiga dari 
total luas lahan itu. Namun pengembangan 
di wilayah tersebut mungkin akan sangat 
terdampak oleh perjanjian Norwegia – 
Liberia yang baru. Perjanjian ini berisi 
reduksi emisi dari deforestasi dan degra-
dasi, sebagaimana akan dibahas di bawah 
ini (lihat Kotak 2.3 di Bab 2). Perusahaan 
lain dilaporkan mencari lahan di Kamerun, 
RDK, dan Gabon (Land Matrix, n.d.).

Sereal

Tanaman sereal dibudidayakan di sub-
Sahara Afrika, umumnya oleh petani kecil 
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untuk konsumsi domestik. Dalam ukuran 
volume produksi, tanaman paling umum 
adalah jagung, beras, gandum, dan sorgum. 
Jagung ditanam hampir diseluruh negara 
sub-Sahara Afrika, meski Etiopia, Kenya, 
Malawi, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania 
dan Zambia menjadi produsen terbesar. 
Jagung menjadi sereal paling cepat meluas 
dalam hal lahan budi daya, dari 2003 ke 
2013 meningkat 70.000 km2 (7 juta ha). 
Peningkatan ini mendorong melonjaknya 
panen, dari 45 menjadi hampir 71 juta ton 
untuk periode waktu yang sama. Negara 
produsen mengekspor sejumlah kecil jag-
ung. Pada 2011 sebanyak 5% dari total 
produksi telah diekspor (FAOSTAT, n.d.). 

Investor menunjukkan minatnya, meski 
terhalang keterbatasan dalam budi daya 
jagung komersial di sub-Sahara Afrika. 
Ditunjukkan dengan tuntasnya beberapa 
lusin perjanjian lahan sejak 2000, mayoritas 
perjanjian hanya mencakup luas lahan yang 
relatif kecil – dengan rata-rata 130 km2 
(13.000 ha) – dan menargetkan beragam 
komoditas dengan jagung sebagai satu dari 
empat atau lebih tanaman. Tujuan investasi 
paling populer – Etopia, Mozambik, 
Tanzania, dan Zambia – yang sedikit atau 
tidak memiliki habitat kera. Meskipun 
beberapa perjanjian lahan terjadi di negara 
daerah sebaran kera seperti RDK, Ghana, 
Nigeria, dan Senegal (Land Matrix, n.d.).

Padi adalah sereal yang paling banyak 
dibudidayakan setelah jagung. Sebagian 
besar ditanam di Afrika Barat, Tanzania, 
dan Madagaskar, meski sejumlah kecil 
diproduksi di seluruh benua ini. Produksi 
beras meningkat pesat dalam dekade tera-
khir, dari hanya 19 juta ton pada 2003 men-
jadi 29 juta ton pada 2013, dan total luas 
lahan budi daya berkembang hingga 
30.000 km2 (3 juta ha). Seperti jagung, sub-
Sahara Afrika mengekspor sedikit beras – 
sekitar 1% pada 2011. Sebagian besar dikon-
sumsi di wilayah tersebut (FAOSTAT, n.d.).

Skala minat investor dalam budi daya 
beras seperti halnya pada jagung juga 
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Keterangan foto: Di sub-
Sahara Africa, sereal ditan-
am petani untuk konsumsi 
domestik. Tanaman umum 
lain adalah jagung, beras, 
gandum, dan sorgum. © 
Jabruson, 2015. All Rights 
Reserved. www.jabruson.
photoshelter.com

meningkat dari segi jumlah lahan yang 
telah dikontrak, meski beras lebih menjadi 
tanaman utama. Rata-rata ukuran proyek 
juga relatif kecil, sekitar 180 km2 (18.000 
ha). Angka terbesar perjanjian lahan budi 
daya beras berada di Afrika Timur dan 
Barat, khususnya di Etiopia, Ghana, 
Mozambik, Nigeria, Sierra Leone, dan 
Tanzania (Land Matrix, n.d.).

Dua sereal lain, gandum dan sorgum, 
yang umumya ditanam di sub-Sahara 
Afrika, hampir seluruhnya diproduksi 
untuk konsumsi lokal dan hanya sedikit 
mendapat perhatian investor (FAOSTAT, 
n.d.; Land Matrix, n.d.). 

Sumber Investasi

Kecenderungan Umum

Gelombang akuisisi lahan saat ini mening-
katkan investasi langsung asing dalam per-
tanian sub-Sahara Afrika. Meski modal 
datang dari berbagai entitas, termasuk 
perusahaan swasta, pemerintah, lembaga 
keuangan internasional, dan dana pensiun, 
perusahaan asing mendominasi investasi 
berbasis lahan (Farole dan Winkler, 2014). 
Sebuah analisis terhadap 520 proyek selu-
ruh komoditas pertanian, menemukan 
bahwa 86% investor utama – aktor yang 
terlibat langsung dalam akuisisi lahan dan 
implementasi proyek – berasal dari luar 
negeri, berdasarkan peringkat luas lahan 
yang diakuisisi. Investor Eropa menguasai 
kurang lebih 40% total lahan di bawah 
kontrak, sementara aktor Asia dan 
Amerika Utara masing-masing menguasai 
19% dan 15% (Schoneveld, 2014a). 

Namun, dari tujuan investasi terdapat 
perbedaan mendasar dari negara-negara 
tersebut. Akuisisi lahan untuk produksi 
biofuel11 umumnya dilakukan oleh inves-
tor Eropa dan Amerika Utara. Hampir 
60% lahan yang dibeli untuk biofuel 
dilakukan oleh perusahaan yang berasal 

dari Eropa. Investasi tanaman jarak, khu-
susnya, didominasi oleh Eropa dan AS, ser-
ing kali pemodal skala kecil didanai oleh 
modal ventura, dana ekuitas atau alternatif 
pertukaran saham (Schoneveld, 2014a). 
Berkembang sebelum krisis finansial 
2008-2009, perusahaan-perusahaan kecil 
dan sering kekurangan modal ini paling 
terpukul oleh kelesuan ekonomi global 
yang diiringi keterbatasan kredit. 
Kurangnya dukungan finansial yang dibu-
tuhkan – dan panen yang buruk – mem-
buat banyak investor menarik diri dari 
Afrika (von Maltitz dan Stafford, 2011).

Investasi pertanian tanaman pangan, 
seperti sereal, umbi-umbian, dan sayuran 
– bagian kecil dari akuisisi lahan pada 
dekade terakhir – muncul dari beragam 
sumber, termasuk Timur Tengah, Afrika 
Utara, Tiongkok, India, dan Afrika sendiri. 
Faktanya hampir 40% perjanjian lahan 
yang terjadi sejak 2000 melibatkan aktor 
regional, apakah sebagai investor mandiri 
atau bermitra dengan entitas luar negeri 
(Land Matrix, n.d.).

Kelapa Sawit

Sumber modal luar negeri untuk proyek 
tertentu sulit ditentukan. Hal ini mencer-
minkan bukan saja struktur kepemilikan 
yang rumit dari pengembang dan peda-
gang, juga menungkap fakta bahwa sejum-
lah perusahaan yang dikelola secara swasta 
tidak mau mengungkap transaksinya pada 
publik. Terlebih, aliran pendanaan mung-
kin berbeda-beda berdasarkan pada jenis 
perusahaan yang mendanai operasi. Secara 
umum investor kelapa sawit dapat dikate-
gorikan dalam tiga kelompok:

1.  Pemilik perkebunan yang ingin 
mengembangkan usaha: Termasuk 
perusahaan milik negara (seperti 
Cameroon Development Corporation) 
dan perusahaan minyak sawit regional 
(seperti Ivory Coast-based SIFCA), 
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serta entitas asing yang telah lama had-
ir di Afrika (seperti Siat Group yang 
berbasis di Belgia). 

2.  Agribisnis besar Asia yang melakukan 
ekspansi ke Afrika: Sering dikutip 
dalam laporan media mengenai akuisisi 
lahan di Afrika, kelompok ini meliputi 
perusahaan yang telah memiliki perke-
bunan kelapa sawit di Asia Tenggara – 
seperti Golden Agri-Resources (GAR), 
Sime Darby, dan Wilmar—serta peda-
gang yang mencoba memasuki hulu 
produksi (seperti Olam International). 
Perusahaan besar Eropa dan AS, yaitu 
Bunge, Cargill, dan Unilever, dari sejauh 
data publik yang tersedia belum mel-
akukan ekspansi produksi di Afrika 
(Land Matrix, n.d.).

3.  Perusahaan baru yang berencana 
membudidayakan sawit untuk perta-
ma kalinya: Sebagian besar dimiliki 
asing, perusahaan-perusahaan ini relatif 
kecil dan belum dikenal di pasar minyak 
sawit, baik untuk produksi pangan mau-
pu biofuel, untuk pertama kalinya; con-
tohnya Atama, Biopalm Energy, FRI-EL 
Green Power dan Herakles Farms. 

Berbekal modal dan keuntungan besar 
dari operasi skala besar di Indonesia dan 
Malaysia, banyak agribisnis Asia mengalih-
kan keuntungannya untuk mendanai 
ekspansi ke sub-Sahara Afrika, dibanding 
bergantung pada pendanaan proyek spesifik. 
Terdapat kekecualian. Golden Agri-
Resources, misalnya, menerima pinjaman 
500 juta USD dari China Development Bank 
Corporation untuk membiayai perkebunan-
nya di Liberia (BankTrack, n.d.). Sementara 
Olam Internasional menerima pinjaman 228 
juta USD dari Development Bank of Central 
African States dan beberapa pemberi pinja-
man lain — termasuk BGFI Bank of Gabon, 
African Export–Import Bank, dan kelompok 
perbankan besar Afrika, Ecobank – untuk 
membangun perkebunan sawit dan karet di 

Gabon (Agence France-Presse, 2012). 
Informasi lebih mengenai aktivias Olam di 
Gabon, lihat Bab 5. 

Perusahaan-perusahaan yang sudah 
beroperasi di Afrika juga menerima pen-
danaan dari institusi keuangan Afrika 
untuk memperluas operasinya. Pada 2007, 
African Development Bank memberikan 
pinjaman 10 juta euro (13 juta USD) pada 
Siat untuk memperluas perkebunan kelapa 
sawit dan karet di Gabon (AFDB, 2008). 
Sementara sumber pendanaan swasta 
African Agriculture Fund — yang dimiliki 
oleh lembaga keuangan Eropa dan Afrika – 
melakukan investasi ekuitas senilai 19,5 juta 
USD untuk perkebunan sawit Feronia di 
RDK (Phatisa, n.d.). Meski merupakan 
bagian dari Golden Oil Holdings, dana 
ekuitas ini memiliki 32,5% saham di Feronia 
(Bloomberg, n.d.).

Peran bank pembangunan internasional 
dalam pengembangan kelapa sawit di sub-
Sahara Afrika menjadi subjek perdebatan. 
Meski laporan media menyebutkan bebera-
pa perjanjian skala besar terkait lembaga 
tersebut – termasuk yang dipaparkan di atas, 
hanya sebagian kecil dari konsesi menerima 
pendanaan bank pembangunan interna-
sional (Schoneveld, 2014a). Bank Dunia, 
yang mendanai beberapa proyek minyak 
sawit di Afrika Barat melalui tangan kreditur 
sektor swasta, International Finance 
Corporation, mengeluarkan revisi kebijakan 
pinjaman minyak sawit pada 2011, menyusul 
penundaan 18 bulan untuk pinjaman pada 
sektor ini (World Bank, 2011). Meski kebija-
kan tersebut tidak sepenuhnya menghenti-
kan pembiayaan minyak sawit, hal ini mem-
fokuskan kembali pinjaman pada proyek 
dan aktivitas petani untuk meningkatkan 
produktivitas lahan. Secara umum, persepsi 
bahwa keterlibatan bank pembangunan 
internasional secara signifikan mencermin-
kan fakta bahwa informasi untuk transaksi 
ini lebih mudah tersedia dibanding infor-
masi terkait institusi pembiayaan swasta. 
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Penting untuk dicatat, bahwa beberapa 
pemantau mempertanyakan adanya “kes-
enjangan informasi” di industri keuangan 
dari sisi pandang jumlah sumber daya 
yang sangat banyak yang tersedia untuk 
melakukan pengumpulan data dan uji 
kelayakan. 

Ketika kesenjangan terjadi, komunitas 
LSM dapat berperan penting untuk 
menyediakan data untuk mengenai per-
forma perusahaan pada sektor finansial. 
Meski upaya tersebut terlambat dilakukan, 
lembaga keuangan mengutip kurangnya 
kesamaan bahasa yang dimiliki sebagai 
hambatan melakukan kemitraan lebih 
kuat. Khususnya, penyandang dana meny-
atakan bahwa informasi terkait praktek-
praktek menyangkut lingkungan oleh 
perusahaan harusnya tidak retoris, lebih 
detail dan lebih analitis jika ingin dimas-
ukkan ke dalam pertimbangan keuangan 
– berkebalikan dengan gaya yang sering 
digunakan oleh masyarakat LSM dalam 
membangun sensitivitas publik terhadap 
topik tertentu. Dengan mengadopsi termi-
nologi dan bahasa yang lebih familiar pada 
industri finansial, LSM akan mampu men-
ingkatkan kapasitasnya untuk memberi 
informasi pada keputusan pembiayaan 
(Hays dan Hurowitz, 2013).

Penyebab Ekspansi ke 
Afrika 
Penyebab meningkatnya investasi lahan 
pertanian di sub-Sahara Afrika, secara 
umum dapat dikelompokan dalam tiga 
kategori: 

1. meningkatnya permintaan global  
 untuk komoditas pertanian; 

2. di benua Afrika akses akan lahan lebih  
 mudah; dan 

3. lebih rendahnya biaya awal. 

Hal tersebut dipaparkan di bawah ini.

“Dengan 
mengadopsi 
terminologi dan 
bahasa yang lebih 
familiar pada 
industri finansial, 
LSM akan mampu 
meningkatkan 
kapasitasnya 
untuk memberi 
informasi pada 
keputusan 
pembiayaan.”

Lembaga Keuangan dan 
Pinjaman Berkelanjutan 

Secara umum, lembaga keuangan swasta 
tampaknya sadar bahwa deforestasi meru-
pakan sorotan serius dalam pengemban-
gan kelapa sawit (Hays dan hurowitz, 2013). 
Meski isu lain yaitu isu sosial dan lingkun-
gan juga membayangi pengembangan 
industri minyak sawit sebagai prioritas 
utama di masa lalu, komoditas ini paling 
disorot dalam topik berkelanjutan. 
Sejumlah pemain industri ini, antara lain 
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, ING, 
Rabobank, dan Standard Chartered telah 
mengadopsi kebijakan spesifik untuk min-
yak sawit atau pemberian pinjaman agri-
bisnis lain (CLUA, 2014), meski lingkup 
penerapan kebijakan ini masih belum jelas 
dan sulit diteliti karena ketiadaan atau 
lemahnya pola pengungkapan. Bank lain 
terus beroperasi dengan tanpa atau kebija-
kan yang lemah mengenai pengembangan 
industri minyak sawit atau pada komodi-
tas pertanian lain.

Untuk membantu membuat investasi 
lebih bertanggung jawab, lembaga keuan-
gan swasta meminta data yang lebih baik 
mengenai performa perusahaan dan 
kepatuhan terhadap standar keberlanju-
tan. Indikator yang paling banyak diguna-
kan, seperti keanggotaan lembaga 
Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO), tidak cukup untuk membuktikan 
kepatuhan, karena verifikasi lapangan 
kepatuhan terhadap sertifikasi RSPO 
masih sulit (lihat Bab 5). Terlebih, dalam 
kasus di mana sejumlah kriteria ketat tidak 
dapat dipenuhi seperti; mendapatkan 
laporan kemajuan sesuai waktu – peruba-
han dalam operasi perusahaan yang mem-
buat mereka lebih pantas atau tidak lebih 
pantas masuk kualifikasi pendanaan di 
bawah persyaratan berkelanjutan tertentu 
– menjadi sebuah tantangan (Hays dan 
Hurowitz, 2013). 
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Meningkatnya Permintaan 
Komoditas Pertanian

Pergeseran dari Bahan Bakar ke 
Pangan

Permintaan akan komoditas sebagai 
penyebab akuisisi lahan skala besar di sub-
Sahara Afrika menunjukkan pergeseran 
antara tahun awal ledakan – mulai dari 
kira-kira 2005 hingga 2010 – dan periode 
setelah krisis finansial. Periode awal ditan-
dai dengan meningkatnya akuisisi lahan 
untuk budi daya biofuel, tahun-tahun sete-
lah krisis menunjukkan penurunan 
pengembangan biofuel dan berubah men-
jadi produksi pangan. 

Dipengaruhi oleh penurunan jumlah 
cadangan minyak yang mudah ditemukan 
dan dorongan nasional mendiversifikasi 
suplai bahan bakar kendaraan, permintaan 
global biofuel meningkat pesat sejak 2000 
(Hourticq dan Megevand, 2013). 
Pertumbuhan juga didorong peningkatan 
permintaan bahan bakar transportasi dari 
pertumbuhan pasar seperti di China dan 
India, serta implementasi kebijakan 
nasional di dunia untuk mengembangkan 
energi terbarukan (Cotula, 2013).

Negara-negara Eropa, khususnya, men-
dorong pembelian lahan berbasis biofuel 
sejak mengadopsi peraturan biofuel 2003. 
Peraturan ini mengharuskan 5,75% bahan 
bakar transportasi yang digunakan di Uni 
Eropa (UE) bersumber dari energi terbaru-
kan pada 2010 (UE, 2003), dan sangat ber-
implikasi bagi industri biofuel Eropa. 
Dengan suplai impor sebanyak 40% untuk 
konsumsi domestik Eropa (Gerasimchuk, 
2013), perusahaan-perusahaan Eropa mulai 
mencari sumber daya baru bahan baku 
untuk memenuhi pertumbuhan per-
mintaan di masa depan. Tren ini tercermin 
dalam komposisi perjanjian lahan di sub-
Sahara Afrika, lebih dari separuh investasi 
yang melibatkan perusahaan berbasis 
Eropa sebagian atau sepenuhnya mengin-
car pasar biofuel (Land Matrix, n.d.). 

Namun, Eropa bukan satu-satunya sumber 
meningkatnya permintaan biofuel – dalam 
satu dekade terakhir –belasan negara lain 
di dunia juga menerapkan target biofuel 
atau memandatkannya (CFS, 2013). 

Meski permintaan biofuel terus tum-
buh secara global (Schroeder, 2014), per-
tumbuhan lahan di Afrika untuk budi daya 
biofuel menurun sejak 2009. Pertama, kri-
sis pangan 2007–2008 memicu daya tarik 
investasi untuk tanaman pangan sebagai 
upaya menjamin keamanan pangan global 

Keterangan foto: 
Kebutuhan lahan sebagai 
pendorong akuisisi lahan 
skala besar di sub-Sahara 
Afrika mengalami pergeser-
an dari budi daya biofuel 
menjadi produksi pangan. 
Tandan kelapa sawit menu-
ju lokasi pemrosesan.  
© Patrice Levang
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dan mengalahkan pemanfaatan tanaman 
pangan sebagai biofuel (ActionAid, 2012). 
Kedua, krisis finansial global secara signifi-
kan menekan permintaan dan ketersedi-
aan kredit untuk proyek biofuel (IEA, 
2009). Hal ini khususnya terjadi untuk 
budi daya tanaman jarak, yang sebagaima-
na dipaparkan di atas menyebabkan akui-
sisi lahan skala besar di Afrika hingga 
gelembung itu meledak pada 2009 (lihat 
Kotak 3.2). Akibat kurangnya pekerja ber-
pengalaman dan suntikan modal, banyak 

proyek ditunda atau ditinggalkan. Investor 
perkebunan kelapa sawit umumnya sela-
mat saat krisis finansial – meski jumlahnya 
juga menurun – namun juga karena hanya 
sedikit yang memasuki pasar biofuel, seba-
gaimana dipaparkan di atas. Selain itu, 
meningkatnya permintaan minyak goreng 
di wilayah itu membuat perhatian beralih 
pada budi daya kelapa sawit untuk pangan. 

Perubahan aktual kebijakan Eropa juga 
menghambat daya tarik menguasai lahan 
untuk produksi biofuel. Pada 2009, aturan 
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biofuel 2003 dibatalkan dan diganti oleh 
aturan energi terbarukan, yang menetap-
kan target minimum 10% bahan bakar 
transportasi terbarukan pada 2020 (EU, 
2009). Undang-undang juga menetapkan 
persyaratan biofuel berkelanjutan yang 
dihasilkan dari reduksi bersih emisi gas 
rumah kaca tanpa dampak negatif terha-
dap keragaman hayati atau pemanfaatan 
lahan. Pada Oktober 2012, Komisi Eropa 
melangkah lebih jauh, mempublikasikan 
proposal untuk membatasi kontribusi tan-
aman pangan tidak lebih dari separuh dari 
10%. Setelah hampir dua tahun, Dewan 
Menteri Energi UE menyepakati batas 7% 
pada biofuel berbasis pangan (ICCT, 2014). 

Permintaan Domestik versus 
Internasional

Destinasi akhir produksi tanaman pangan 
di perkebunan agroindustri Afrika berbe-
da-beda. Sereal, umbi, dan sayuran ditan-
am untuk konsumsi domestik dan ekspor. 
Perusahaan dari Timur Tengah dan Afrika 
Utara misalnya meminta penguasaan 
lahan untuk melengkapi produksi pangan 
domestik. Sementara yang lainnya men-
coba peluang pasar baru. Beberapa perusa-
haan China dan India misalnya 
memandang ekspansi pertanian ke Afrika 
juga sebagai kesempatan untuk memulai 
benua itu sebagai pasar produk mereka 
(Schoneveld, 2014a). 

Namun, minyak sawit, telah dibudiday-
akan untuk memenuhi permintaan domes-
tik atau regional. Konsumsi minyak sawit, 
yang umumnya digunakan secara langsung 
sebagai minyak goreng, meningkat pesat di 
sub-Sahara Afrika (lihat Gambar 3.2). Tren 
ini diperkirakan terus berlanjut pada 
dekade mendatang (Ofon, 2014). Bahkan 
peningkatan suplai produksi lokal tidak 
akan cukup untuk memenuhi tumbuhnya 
permintaan. Di Afrika Barat saja, kelebihan 
permintaan minyak sawit berkembang dari 
250.000 ton pada 2002 menjadi 1,2 juta ton 
pada 2012 (FAOSTAT, n.d.). Menurut 

sebuah estimasi, angka ini diperkirakan 
akan terus naik – hingga 1,5 juta ton pada 
2020 (ITC, 2012). Meski dari laju pertumbu-
han terkini perkiraan tersebut mungkin 
masih lebih rendah. Di Afrika konsumsi 
minyak sawit diperkirakan tumbuh 60% 
antara 2014 dan 2030 (Ofon, 2014).

Laju pertumbuhan permintaan ini sulit 
dipenuhi oleh produksi domestik. Dengan 
tingkat konsumsi minyak sawit di sub-
Sahara Afrika – mencapai 5,2 juta ton pada 
2011 – peningkatan 60% mengharuskan 
peningkatan tiga kali lipat produksi pada 
2030 untuk memenuhi permintaan 
domestik dengan suplai lokal.12 Meski 
bukan hal yang tidak mungkin untuk 
mencapai pertumbuhan pesat seperti itu, 
tetap akan sangat sulit jika melihat pening-
katan produksi pada dekade terakhir yang 
hanya 16% (FAOSTAT, n.d.). Oleh karena 
itu, dalam jangka pendek hampir seluruh 
ekspansi produksi regional akan diserap 
oleh negara-negara sub-Sahara Afrika, dan 
sisanya dipenuhi oleh impor (ITC, 2012).

Di luar pasar lokal yang telah ada, peru-
sahaan penghasil minyak sawit di wilayah 
itu didorong untuk menjual komoditas 
pada konsumen domestik karena akan 
mendapatkan harga lebih tinggi di dalam 
sub-Sahara Afrika dibanding pasar interna-
sional. Perbedaan harga dunia dan Afrika 
Barat, misalnya membesar selama 2 dekade 
terakhir, dari 3,3% pada 1993 menjadi ham-
pir 55% pada 2011 (Dublin – Green, 2013). 
Hal ini mencerminkan kesenjangan per-
mintaan yang signifikan – didorong oleh 
panen yang relatif rendah dan peningkatan 
preferensi minyak sawit untuk minyak 
goreng dibanding minyak nabati lainnya – 
dan tingginya biaya transportasi dan ham-
batan tarif impor (ITC, 2012).

Akses Lahan Lebih Mudah
Fokus pada sub-Sahara Afrika sebagai des-
tinasi investasi lahan pertanian skala besar 
merupakan cermin dari akses lahan, dalam 
hal persepsi ketersediaan dan akuisisi yang 

“Fokus pada 
sub-Sahara Afrika 
sebagai destinasi 
investasi lahan 
pertanian skala 
besar merupakan 
cermin dari akses 
lahan, dalam hal 
persepsi keterse-
diaan dan akuisisi 
yang relatif 
mudah.” 
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relatif mudah. Afrika memiliki keterediaan 
lahan subur belum dibudidayakan paling 
luas di dunia, yaitu separuh dari total lahan 
dunia (Jayne et al., 2014). Negara Basin 
Kongo saja memiliki sebanyak 40% total 
lahan belum dibudidayakan, tak dilindungi 
dan penduduk yang jarang pada lahan yang 
cocok untuk pertanian di sub-Sahara Afrika 
– dan merupakan 12% dari lahan dalam kri-
teria itu secara global (Hourticq dan 
Megevand, 2013). Apalagi jika membahas 
lahan non-hutan, Basin Kongo memiliki 
seperlima dari seluruh wilayah lahan yang 
cocok untuk pertanian di sub-Sahara Afrika 
dan 9% dari lahan sejenis di dunia. 

Penting dicatat, bahwa lahan yang dis-
ebut “tersedia” tersebut merupakan subjek 
perebutan klaim. Khususnya bagian yang 
telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, 
meski kompleksitas dan ketidakjelasan 
hukum tenurial lahan memungkinkan 
pemerintah memberikan konsesi di lahan 
tersebut untuk agribisnis. Hasilnya dapat 
memicu ketegangan antara pemerintah, 
pelaku usaha dan masyarakat sipil, kehilan-
gan lahan dan penghidupan, dan konflik 
langsung (Cortula et al., 2009). Untuk 
informasi lebih mengenai tenurial lahan 
dan kerangka legal terkail, lihat Bab 4. 

Terlepas dari tantangan ini, perusahaan 
asing terus beralih ke Afrika untuk menga-
tasi kendala nyata dan kendala persepsi 
mengenai ekspansi di negaranya sendiri. 
Kendala ini antara lain meningkatnya per-
lindungan hak masyarakat lokal dan adat, 
meningkatnya kesadaran dampak lingkun-
gan akibat konversi hutan, seperti emisi 
iklim dan ancaman terhadap keragaman 
hayati. Terlebih, jika lahan degradasi yang 
tersedia, investasi harus mengolahnya terle-
bih dahulu – termasuk terlibat dalam proses 
administratif yang panjang dan mahal atau 
menjalani proses legal dan melakukan kon-
sultasi dengan masyarakat lokal – akan 
lebih menelan biaya dibanding di sub-Saha-
ra Afrika. Dengan regulasi dan pemenuhan 
hak masyarakat lokal lebih lemah diband-
ingkan di Asia Tenggara. 

Biaya Pendirian Lebih Murah

Meski mungkin lebih mahal untuk berope-
rasi di sub-Sahara Afrika dibanding di Asia 
Tenggara atau bagian lain dunia, sejumlah 
insentif yang dirancang untuk menarik 
perusahaan mampu menurunkan biaya 
awal pendirian proyek agroindustri di 
Afrika. Insentif utamanya adalah harga 
lahan yang murah. Nilai sewa tahunan rata-
rata hanya 5 USD per hektare (Schoneveld, 
2011), dibanding 150 USD hingga 300 USD 
di Amerika Latin dan 250 USD hingga 500 
USD di Indonesia (Manciana, Trucco dan 
Pineiro, 2009; Olam, 2010). Kebalikannya, 
satu hektare lahan di Amerika Serikat dapat 
lebih dari 1.600 USD (USDA, 2014a). Pada 
beberapa kasus, pengembang tidak diminta 
membayar biaya sewa tahunan, karena 
pembangunan ekonomi dan penciptaan 
lapangan kerja dianggap sebagai sejenis 
pembayaran lahan (Cotula, 2011). 

Total biaya akuisisi, termasuk biaya 
akuisisi lain seperti negosiasi, survei lahan, 
biaya legal, dan perusahaan serta kompen-
sasi untuk masyarakat lokal diperkirakan 
sebesar 825 USD per hektare di sub-Sahara 
Afrika, sedangkan di Indonesia 1.000 USD 
(Ofon, 2014). Meski secara umum biaya 
manajemen perkebunan hampir sama 
dengan di Asia Tenggara, dan keuntungan 
biasanya lebih rendah akibat rendahnya 
hasil panen, tenaga kerja Afrika sering kali 
lebih murah dan pajak perusahaan atas 
keuntungan produksi perkebunan juga 
lebih rendah atau bahkan tidak ada (ITC, 
2012). Oleh karena itu secara umum keun-
tungan investasi masih sebanding. 

Pemerintah di sub-Sahara Afrika juga 
menerapkan sejumlah insentif untuk 
menarik investor pertanian asing dan 
memfasilitasi kemudahan melakukan usa-
ha. Selain murahnya sewa lahan, insentif 
yang diberikan termasuk nilai pajak yang 
rendah dan pengurangan pajak berkala, 
regulasi tenaga kerja yang fleksibel, hak 
atas air mineral, dan kayu di wilayah 
konsesi (Linder, 2013). Kebijakan perda-

“Penting  
dicatat, bahwa  
lahan yang  
disebut “tersedia” 
tersebut meru-
pakan subjek 
perebutan 
klaim.”
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gangan internasional juga memperluas 
kewenangan untuk produsen Afrika. Di 
bawah peraturan dukungan total dan Akta 
Pertumbuhan dan Peluang Afrika di 
Amerika Serikat, produk turunan gula dan 
minyak sawit dikeluarkan dari tarif dan 
kuota jika berasal dari negara kurang 
berkembang di Afrika (European 
Commision, 2014; USITC. 2015).

Di balik sejumlah insentif dan ting-
ginya permintaan, biaya operasi di sub-
Sahara Afrika masih tetap tinggi. Walaupun 
tenaga kerja tak berkemampuan melimpah, 
orang lokal yang terampil bisa jadi sangat 
jarang dan mahal. Risiko operasi sering 
kali termasuk adanya korupsi, ketidaksta-
bilan institusi, buruknya infrastruktur 
transportasi, dan lemahnya jaringan 
komunikasi, selain juga kekerasan, dan 
instabilitas politik umum (von Maltitz dan 
Stafford, 2011). Seluruh faktor tersebut 
mendongkrak biaya, meningkatkan risiko 
dan menghambat investasi skala besar. 

Pertanian Industri dan 
Habitat Kera
Tidak seperti zona tropis di Amerika Latin 
dan Asia Tenggara, deforestasi di sub-
Sahara Afrika terutama masih disebabkan 
oleh ekspansi pertanian skala kecil (Rudel, 
2013). Hal ini khususnya terjadi di kawasan 
pinggiran kota yang merupakan wilayah 
padat penghuni (Hourticq dan Megevand, 
2013). Secara umum wilayah paling berhu-
tan di Afrika – seperti Basin Kongo yang 
memiliki 70% tutupan hutan Afrika – 
belum mengalami ekspansi industri perta-
nian13 dan deforestasi terkait seperti yang 
terpantau di area tropis lain di dunia 
(Rudel, 2013). Penting dicatat, meski perta-
nian skala besar belum memberi dampak 
luas pada hutan di Basin Kongo, dampak 
industri dan penebangan kayu telah terjadi 
secara signifikan. Untuk informasi lebih, 
lihat Negara Kera: Industri Ekstraktif dan 
Habitat Kera (Arcus Foundation 2014).

Dengan terjadinya peningkatan akuisi-
si lahan skala besar saat ini, perhatian lebih 
besar perlu diberikan pada potensi dampak 
ekspansi pertanian industri terhadap 
degradasi dan hilangnya hutan. Salah satu 
penelitian terbaru, misalnya menyatakan 
bahwa pengembangan perkebunan kelapa 
sawit besar telah merusak lahan di tiga 
negara – Herakles di Kamerun, Olam di 
Gabon, dan Atama di Kongo – akan men-
ingkatkan laju deforestasi tahunan masing-
masing 12%, 140% dan 50% (Lawson, 2014).

Perhatian yang sama juga perlu diberi-
kan pada “kebocoran” deforestasi interna-
sional, sebagaimana insentif keuangan dan 
arah kebijakan yang ditujukan untuk men-
gurangi deforestasi mendorong perusa-
haan menghindari penggundulan hutan di 
wilayah operasi tradisional mereka, akan 
mendorong kepindahan ke sub-Sahara 
Afrika, di mana lahan subur melimpah 
dan relugasi relatif lemah (Wich et al., 
2014). Ancaman ini khususnya sangat ken-
tal dalam investasi kelapa sawit, karena 
perusahaan kelapa sawit besar cenderung 
mengkonversi hutan alam terpencil dari-
pada membangun kembali perkebunan 
lama atau harus beroperasi di lahan ter-
degradasi (Koh dan Ghazoul, 2010).

Sebagai tambahan, untuk mempercepat 
akuisisi lahan dan meminimalisir peluang 
konflik pemanfaatan lahan di mana sistem 
tenurial lahan tidak jelas, investor mungkin 
memutuskan untuk beroperasi di wilayah 
yang sebelumnya tidak dimiliki oleh entitas 
lain. Bukti juga menunjukkan bahwa seba-
gian investor secara khusus mengincar 
kawasan hutan lebat untuk mengembalikan 
biaya investasi awal dengan mendapatkan 
kayu dalam konsesinya (RFUK, 2013). 

Tingkat ancaman ekspansi pertanian 
terhadap hutan berbeda-beda di berbagai 
negara Afrika tersebut. Meski terdapat 
tumpang tindih antara lahan subur dan 
kawasan hutan di Afrika Barat, khususnya 
di Guinea, Pantai Gading, dan Liberia, may-
oritas bentang alam hutan – sedikitnya 500 
km2 (50.000 ha) lahan ekosistem alami 



Bab 3 Penyebab Konversi

97

yang masih belum banyak terpengaruh oleh 
aktivitas ekonomi manusia – terletak di 
Basin Kongo, terutama di Kamerun, Kongo, 
RDK, dan Gabon (Mackey et al., 2015). Di 
Gabon dan Kongo, masing-masing seban-
yak 93% dan 85% lahan subur berada di 
tutupan hutan (Schoneveld, 2014a).

Tekanan terhadap spesies kera juga ber-
beda-beda di wilayah itu. Di Afrika Barat, 
simpanse telah mengalami kehilangan pop-
ulasi yang signifikan akibat penggundulan 
hutan dan perburuan. Di Afrika Tengah, 
dimana hutan perawan yang luas masih ada, 
kera terancam oleh perdagangan daging 
internasional, yang sering kali terkait dengan 
operasi penebangan komersial yang mem-
fasilitasi akses pada habitat mereka. Gorila 
sungai cross, salah satu sub spesies gorila 
barat, telah kehilangan 60% habitat mereka 
hanya dalam dua dekade terakhir. Sementara 
gorila timur telah kehilangan separuh dari 
jelajah tradisional mereka sejak 1990. 
Bonobo, yang hidup hanya di RDK, telah 
kehilangan 30% dari habitat mereka (Junker 
et al., 2012). Seluruh spesies kera Afrika ter-
ancam: gorila barat (kedua sub spesiesnya) 
dan gorila gunung berstatus kritis, sementa-
ra gorila grauer dan seluruh spesies sim-
panse berstatus genting (IUCN, 2014a).

Perkebunan kelapa sawit kemungki-
nan besar akan berdampak pada habitat 
kera, bukan hanya karena konsesi budi 
daya tanaman tersebut menyita sejumlah 
luas lahan, tetapi juga karena mereka ser-
ing kali mereka berlokasi di kawasan hutan 
lebat. Menurut analisis terbaru, sebanyak 
60% lahan yang saat ini dialokasikan untuk 
konsesi kelapa sawit tumpang tindih den-
gan habitat kera besar. Wilayah penting 
tumpang tindih tersebut ada di Kamerun 
Gabon dan Liberia (Wich et al., 2014).14 
Namun, karena data spasial konsesi kelapa 
sawit sangat jarang tersedia dan pemban-
gunan saat ini lamban, mungkin lebih ber-
guna untuk melihat proporsi habitat kera 
besar yang cocok untuk budi daya kelapa 
sawit. Menurut analisis yang sama, di luar 
kawasan yang memiliki perlindungan res-
mi, rata-rata tumpang tindih antara daer-
ah sebaran kera besar dan lahan yang 
cocok untuk sawit adalah 40%. Meski ada 
banyak variasi regional. Di negara dengan 
habitat kera signifikan – lebih dari 50.000 
km2 (5 juta ha) – rentang tumpang tindih 
mulai 20% di Republik Afrika Tengah 
(CAR), hingga hampir 75% di RDK dan 
Kongo, dan 94% di Liberia (Wich et al., 
lihat Gambar 3.4).

GAMBAR 3.4 

Proporsi Habitat Kera Besar yang Sesuai untuk Sawit 

Kunci:  Sesuai untuk sawit (bukan kawasan lindung)  Sesuai untuk sawit (kawasan lindung)  Tidak sesuai untuk sawit

Catatan: Angka ini meliputi negara yang memiliki habitat kera lebih dari 50.000 km² (5 million ha).

Sumber data: Wich et al. (2014)
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KOTAK 3.3 

Dokumentasi Dampak Ekspansi Industri 
Minyak Sawit Skala Besar di Afrika 

Pertanian industri secara reguler memberi dampak negatif 
pada hutan alam, kera besar, populasi satwa liar lain, dan 
masyarakat lokal di Afrika. Penebangan industrial tetap men-
jadi penyebab degradasi hutan terbesar dan menempatkan 
ancaman besar pada kera besar akibat kerusakan habitat, 
perburuan, dan perdagangan daging. 

Bukti menunjukkan bahwa konsekuensi proyek pengemban-
gan pertanian industri dapat menempatkan ancaman dalam 
berbagai cara. Sejumlah proyek menarik perhatian LSM lokal 
dan internasional, media, dan pemangku kepentingan lain 
karena dampak destruktif terhadap lingkungan dan 
masyarakat lokal, serta kekebalan mereka dari tuntutan 
hukum dan mengabaikan praktek yang baik. 

Tabel 3.2 memaparkan sembilan proyek ekspansi pertanian 
di enam negara Afrika Barat dan Tengah, serta menunjukkan 
apa yang diketahui terkait penggundulan hutan dan dampa-
knya. Hampir seluruh proyek tersebut berada pada tahap 
awal pembangunan, pada tahap ini pembersihan hutan alam 
dimulai. Ukurannya berbeda-beda, sebagian perkebunan 
memiliki luas 3.000 km² (300.000 ha). Sebanyak enam proyek 
tersebut telah didokumentasikan memberi dampak negatif 
pada habitat kera besar. Dampak ini antara lain kerusakan 
langsung pada habitat – ditambah efek tak langsung akibat 
masuknya pekerja dan keluarganya ke dalam kawasan yang 
sebelumnya berhutan – yang akan mengancam keberlang-
sungan kera besar di Afrika. 

Proyek minyak sawit Atama di Kongo mencakup wilayah 
yang meliputi hutan primer dan rawa yang luas (RFUK, 
2013). Menurut laporan dari misi terbaru, pada akhir 2013 
Atama secara selektif melakukan penebangan kawasan 
berhutan seluas 50 km²/5.000 ha dan menggunduli hutan 
untuk melakukan penanaman seluas 5 km²/500 ha (Wah 
Seong, 2013; WWF-CIRAD, 2014). Pengembangan proyek 
Atama mengancam hutan yang diketahui sebagai habitat 
gorila dataran rendah barat yang paling padat di dunia 
(WCS, 2014). Perkebunan itu juga berdampak buruk secara 
tidak langsung pada hutan sekitar.

Inspektur pemerintah dan pemantau independen resmi – 
yang dimandatkan melalui Independent Monitoring of Forest 
Law Enforcement and Governance (IM-FLEG)— berulang 
kali menemukan pelanggaran sejumlah aturan dalam oper-
asi Atama, misalnya, mereka gagal mendapatkan penilaian 
dampak lingkungan, membersihkan hutan bebeberapa kilo-
meter di luar wilayah lisensi, melakukan pencucian uang dari 
kayu ilegal, melakukan sub-kontrak secara ilegal dan tidak 
membayar pajak. IM-FLEG berulang kali merekomendasi-
kan pemberian skorsing atas operasi perusahaan tersebut 
(IM-FLEG, 2013, 2014).

Di Kamerun, dua perkebunan yang dioperasikan oleh Herakles 
Farms dan Sud-Cameroun Hevea siap untuk mengkonversi 
kawasan hutan hujan di Basin Kongo seluas 600 km² (65.000 
ha) menjadi kelapa sawit dan karet. Sementara, hingga saat ini 
baru kurang dari 45 km² (4500 ha) telah dibersihkan. 

Perkebunan Herakles saja akan merusak habitat 23 mamalia 
berbeda, termasuk sub-spesies simpanse langka (Waltert, 
2013; Kupsch et al., 2014). Kedua proyek tersebut juga 
memicu konflik dengan masyarakat lokal. Terdapat bukti bah-
wa Herakles melanggar prosedur kesadaran bebas dan terin-
formasi (FPIC) (Oakland Institute, 2012); beroperasi secara 
ilegal termasuk menebang pohon secara ilegal (Greenpeace 
AS, 2013; Greenpeace International, 2014b); menyerang dan 
melecehkan penentang proyek (FPP, 2014a; Jacquemart, 
2014); dan memicu tuduhan korupsi (Greenpeace dan 
Oakland Institu, 2013). Sementara, Sud-Cameroun Hevea 
dituduh beroperasi secara ilegal dengan menebang hutan 
hujan di perbatasan cagar alam Dja Faunal pada hutan per-
manen di selatan Kamerun (CIFOR, 2015; UNESCO, n.d). 

Proyek Olam di Gabon mungkin merupakan perkebunan 
industrial terbesar di wilayah itu. Hingga saat ini, sekitar 200 
km² (20.000 ha) telah dilaporkan dibangun. Meski Olam 
mengembalikan sejumlah lahan yang dikuasainya pada 
pemerintah Gabon untuk melindungi habitat bernilai kon-
servasi tinggi (HCV) penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
menilai potensi dampak tidak langsung terhadap kera besar, 
seperti masuknya pekerja dan perburuan daging (Olam, n.d.). 
Konflik sosial, termasuk korupsi, dan pelecehan terhadap 
kelompok masyarakat sipil, juga dilaporkan (Publish What 
You Pay, 2013). Informasi lebih jauh mengenai aktivitas Olam 
di Gabon, lihat studi kasus mereka pada Bab 5, halaman 151.

Liberia mengalokasikan sejumlah besar lahan untuk perke-
bunan pertanian industri pada tahun-tahun terakhir ini. Tiga 
perkebunan kelapa sawit—Liberia Palm Developments 
(LPD) (juga dikenal sebagai Equatorial Palm Oil), Sime Darby 
dan Golden Veroleum Liberia (GVL)—secara bersama men-
guasai lahan lebih dari 6.000 km² (600.000 ha). Pembersihan 
hutan dan pengembangan perkebunan pada tiga perkebu-
nan ini akan berdampak pada populasi kera besar. 

Liberia Palm Developments, berpotensi tumpang tindih den-
gan kawasan lindung, mengancam hutan littoral terakhir di 
Afrika Barat (Small, 2013; BirdLife International, n.d.). Konsesi 
Sime Darby berdekatan atau berbatasan dengan lima kawasan 
lindung, oleh karena itu meningkatkan potensi dampak lang-
sung dan tidak langsung terhadap hewan liar terancam di eko-
sistem Hutan Guinea Atas, termasuk kera besarnya (Bene et 
al., 2013; Evans dan Griffiths, 2013). Golden Veroleum Liberia 
berbatasan dengan biodiversity hotspot Taï-Sapo-Cestos dan 
berdekatan dengan Taman Nasional Sapo, yang merupakan 
blok hutan terbesar yang tersisa di Afrika Barat, dan menjadi 
rumah bagi populasi penting simpanse barat yang terancam 
punah. Kerusakan habitat simpanse sudah terdokumentasi, 
tambahan dampak langsung dan tidak langsung akan dapat 
dirasakan (Dowd et al., 2014). Untuk catatan positifnya, GVL 
sepakat menghentikan seluruh pengembangan di habitat sim-
panse, yang meliputi hampir separuh lahan usulan. 

Seluruh tiga perkebunan tersebut telah dikeluhkan oleh 
masyarakat lokal. Khususnya karena ketiganya melanggar 
prosedur FPIC (FOE Europe, 2013; FPP, 2014b, 2015); baik 
LPD maupun GVL terlibat dalam menyerang dan melecehkan 
lawannya (All Africa, 2014; FPP, 2014b); dan ada laporan 
menunjukkan bahwa GVL telah membahayakan keamanan 
pangan lokal (Forest Trust, 2013).
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TABEL 3.2

Dampak Proyek terhadap Hutan dan Habitat Kera pada November 2014

Proyek Lokasi Luas perkebunan 
(km²)

Komoditas Luas pembersihan hutan aktual Dampak pada kera 
besar?

Atama Kongo 1.800 (180.000 ha) 
(Lawson, 2014) 

Minyak Sawit Sedikitnya 5 km² (500 ha) dan pene-
bangan selektif pada ribuan km² 
(WWF-CIRAD, 2014) 

Ya  
(WWF-CIRAD, 2014)

Golden Veroleum 
Liberia

Liberia 2.200 (220.000 ha) 
(Kenrick dan Lomax, 
2013)

Minyak Sawit Sedikitnya 30 km² (3.000 ha) (FPP, 
2015), termasuk sedikitnya 0.5 km² 
(50 ha) habitat simpanse bernilai kon-
servasi tinggi (Dowd et al., 2014)

Ya (Dowd et al., 
2014); perlu peman-
tauan lebih lanjut 

Herakles Farms Kamerun 200 (20.000 ha) 
(Mongabay, 2013)

Minyak Sawit Sekitar 10 km² (1.000 ha)* Ya (Waltert, 2013; 
Kupsch, Serge dan 
Waltert, 2014)

Liberian Palm Devel-
opments (atau juga 
dikenal sebagai 
Equatorial Palm Oil)

Liberia 1.690 (169.000 ha) 
(Equatorial Palm Oil 
PLC, 2010; KLK, 
2015)

Minyak Sawit Tidak diketahui; ekspansi 1.470 km² 
(147.000 ha) tengah berlangsung 
(Equatorial Palm Oil PLC, 2010)

Perlu penelitian lebih 
lanjut; potensi dam-
pak tidak langsung

Olam Gabon 3.000 (300.000 ha) 
(RFUK, 2013)

Minyak Sawit 
dan karet

208 km² (20.808 ha) yang dikembang-
kan, sebanyak 188 km² (18.793 ha) 
telah ditanami (Olam, 2014) 

Ya (RFUK, 2013)

Sime Darby Liberia 2.200 (220.000 ha) 
(Sime Darby, 2013)

Minyak Sawit 
dan karet

Tidak diketahui; luas perkebunan 
melampaui 100 km² (10.000 ha)  
(Sime Darby, 2013)

Ya (Bene et al., 2013)

Sud-Cameroun  
Hevea

Kamerun 450 (45.000 ha) 
(GMG, n.d.)

Minyak Sawit 
dan karet

33 km² (3.274 ha) dibersihkan pada  
November 2014*

Ya (UNESCO, n.d.)

Wilmar Nigeria 270 (27.000 ha)  
(Wilmar, 2013b)

Minyak Sawit Tidak diketahui; sedikitnya “beberapa 
ribu hektar” (beberapa lusin km²) hutan 
alam hilang (FOE Europe, 2014)

Perlu penelitian lebih 
lanjut; potensi dam-
pak tak langsung

Wilmar Uganda 400 (40.000 ha)  
(FOE Europe, 2014)

Minyak Sawit Tidak diketahui; 36 km² (3.600 ha) 
hutan alam yang dibersihkan hingga 
saat ini berada di kawasan sangat 
kaya keragaman hayatinya (FOE In-
ternational, 2013)

Perlu penelitian lebih 
lanjut

Catatan: * Informasi pembersihan hutan diperoleh dari sumber tak terpublikasikan, termasuk peta, telah dikaji ulang oleh penulis.

Wilmar memiliki perkebunan di Nigeria dan Uganda yang 
meliputi luas hingga 670 km² (67.000 ha). Meski penelitian 
lebih jauh diperlukan untuk mengungkap dampak operasi 
tersebut, penilaian awal menunjukkan bahwa sejumlah 
kawasan (beberapa ribu hektare) hutan alam di wilayah 
dengan keragaman hayati tinggi telah hilang akibat 
perkebunan di tiap negara (FOE International, 2013; FOE 
Europe, 2014). Perusahaan perkebunan di Nigeria berpo-
tensi tumpang tindih dengan cagar hutan dan Taman 
Nasional Cross River (ProtectedPlanet, n.d.-a, n.d.-b), 
dan potensi dampak langsung dan tidak langsung terha-

dap satwa liar (FOE Eropa 2014). Wilmar menghadapi 
konflik sosial, termasuk sorotan atas kegagalan untuk 
memantau proses FPIC di kedua lokasi (FOE Internasional, 
2013; FOE Eropa, 2014).

Masalah lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh sem-
bilan perkebunan ini bukan hal yang unik. Mereka menun-
jukkan potensi dampak pertanian industri di seluruh Afrika 
jika praktik terbaik perusahaan tidak diterapkan, dan jika 
reformasi legal dan tata kelola, termasuk perencanaan 
pemanfaatan lahan yang tepat tidak dilakukan dan 
diperkuat oleh pemerintah nasional. 



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

100

Lingkup keterancaman spesies kera 
besar akibat pengembangan kelapa sawit 
juga berbeda-beda. Gorila timur (termasuk 
gorila dataran rendah dan gorila gunung) 
paling sedikit mendapat ancaman, karena 
tumpang tindih jelajah mereka dan lahan 
yang cocok untuk sawit kurang dari 10%. 
Habitat simpanse menempati tempat terke-
cil kedua dalam hal tumpang tindih, rata-
rata sekitar 39%. Derajat lebih tinggi untuk 
tumpang tindih terpantau untuk gorila 
barat di Kamerun, Gabon, dan Kongo (65% 
di seluruh 3 negara), dan bonobo di RDK 
(91%) (Wich et al., 2014). Lebih jauh lagi, 
ancaman proyek spesifik terhadap habitat 
kera dibahas di Kotak 3.3.

Selain upaya menunjukkan jumlah sig-
nifikan tumpang tindih antara habitat kera 
dan area yang cocok untuk budi daya sawit, 
analisis ini menggambarkan saat ini hanya 
sebagian kecil habitat rentan ini berada di 
bawah perlindungan di sub-Sahara Afrika. 
Bahkan di bawah perlindungan resmi pun, 
area pengembangan yang berdekatan den-
gan habitat kera tetap memberikan anca-
man tidak langsung akibat meningkatnya 
populasi lokal dan kenaikan jumlah per-
ambahan ke dalam hutan lindung, pene-
bangan illegal, dan perburuan daging 
hewan liar (Linder, 2013).

Pembangunan 
Berkelanjutan
Kekuatan-kekuatan besar tengah men-
dorong ekspansi komoditas ke Afrika. 
Pertanian menjadi salah satu pendorong 
utama aktivitas ekonomi di sub-Sahara 
Afrika dan akan terus berperan penting 
dalam ekonominya. Meski sejauh ini 
petani kecil mendominasi produksi perta-
nian, perkebunan skala besar juga akan 
berperan dalam pengembangannya di 
masa datang, khususnya sebagai sumber 
modal finansial baru, kapasitas, teknologi, 
dan – jika direncanakan secara bertang-
gung jawab – lapangan kerja lokal dan 

Keterangan foto: Hutan di 
sejumlah negara menikmati 
“perlindungan pasif”. 
Situasi ini bisa berubah 
cepat, ketika pemerintah, 
perusahaan, dan 
masyarakat membangun 
jalan ke dalam wilayah 
yang sebelumnya tak ter-
akses. Bwindi, Uganda  
© Jabruson, 2015. All Rights 
Reserved. www.jabruson.
photoshelter.com
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regional. Jika pertanian ingin diwujudkan 
agar berperan positif dalam pembangunan 
Afrika, kebijakan kuat dari perusahaan 
dan pemerintah diperlukan untuk meng-
hindari deforestasi dan mempromosikan 
penghargaan lebih tinggi terhadap hak 
dan penghidupan penduduk lokal.

Sejauh ini, karena keterpencilannya, 
buruknya infrastruktur dan sejarah insta-
bilitas politik, hutan di sejumlah negara 
menikmati “perlindungan pasif ” (Hourticq 
dan Megevand, 2013). Situasi ini bisa beru-
bah cepat, ketika pemerintah, perusahaan, 
dan masyarakat membangun jalan ke 
dalam wilayah yang sebelumnya tak ter-
akses. Basin Kongo, yang memiliki bentan-
gan luas hutan yang relatif tak tersentuh, 
mulai mengalami pengembangan substan-
sial seiring dengan akuisisi lahan besar-
besaran oleh investor yang dekat dengan 
pemerintah, untuk beragam kategori tana-
man. Munculnya minat terhadap lahan di 
wilayah ini, serta berlimpahnya potensi 
pertanian, muncul kebutuhan mendesak 
untuk menjamin bahwa proyek pemban-
gunan dilakukan secara bertanggung 
jawab, dan agar biaya lingkungan dan 
sosial tetap minimal, serta manfaat sub-
stansial diperoleh masyarakat lokal. Di 
bawah ini adalah tiga pendekatan untuk 
meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus 
meminimalkan dampak sosial:

  Budi daya di lahan non hutan atau 
lahan terdegradasi: Terdapat potensi 
besar untuk mengembangkan aktivitas 
pertanian di sub-Sahara Afrika tanpa 
mengancam habitat rentan. Di Basin 
Kongo saja, wilayah lahan budi daya 
dapat digandakan tanpa konversi hutan 
(Hourticq dan Megevand, 2013), meski 
analisis lebih dalam diperlukan untuk 
mengetahui seberapa luas lahan yang 
benar-benar bebas dari konflik klaim. 
Lahan yang berpotensi tersedia termas-
uk perkebunan lama dan wilayah bekas 
budi daya yang telah lama ditinggalkan. 
Mengembangkan proyek kelapa sawit di 

lahan non-hutan atau lahan terdegra-
dasi dapat memberi manfaat ekonomi 
tanpa mengancam kera besar atau ker-
agaman hayati regional lainnya (Wich et 
al., 2014). Untuk mendorong investasi, 
pemerintah dapat mengikat beberapa 
insentif finansial pada budi daya di 
lahan yang kurang rentan.

  Melibatkan pertanian kecil: Budi daya 
kelapa sawit skala kecil sudah menjadi 
hal yang biasa di sub-Sahara Afrika dan 
banyak perkebunan tua mendapatkan 
tandan segar dari perkebunan petani 
kecil. Budi daya tanaman ini menarik 
bagi pengembang skala kecil karena 
tahan hama dan penyakit, relatif sedikit 
membutuhkan biaya awal, dan kebutu-
han besar tenaga kerja (Hoyle dan 
Levang, 2012). Sejumlah konsesi baru 
juga mendiskusikan pengembangan 
operasi berdasarkan inti plasma – mod-
el pengembang plasma yaitu dengan 
melibatkan masyarakat lokal dan sum-
berdaya manusia (TechnoServe, 2011). 
Meski menjanjikan, praktik ini masih 
dalam tahap konseptual dan jika pun 
ada perkebunan baru, masih sedikit 
yang melibatkan komponen petani 
kecil. Jika secara tepat diterapkan, peli-
batan petani dapat menjadi cara prak-
tis mencegah dampak negatif sosial 
yang sering kali beriringan degan budi 
daya kelapa sawit skala besar, serta 
membantu menjaga manfaat “pemban-
gunan”, juga benar-benar dirasakan di 
tingkat lokal.

  Meningkatkan hasil panen dari 
perkebunan yang ada: Hasil panen 
tahunan tandan sawit segar di sub-
Sahara Afrika rata-rata 7,8 ton per hek-
tare – kurang dari separuh rata-rata 
panen tahunan kelapa sawit yang ditan-
am di Asia Tenggara (Wich et al., 2014). 
Rendahnya hasil panen ini telah lama 
dirasakan pertanian kecil yang memi-
liki keterbatasan akses bahan baku dan 
teknologi. Perkebunan agroindustri di 
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Afrika juga menghadapi tantangan 
serupa. Di Kamerun, misalnya, perta-
nian kecil memproduksi rata-rata 0,8 
ton minyak sawit mentah per hektare, 
sementara produksi agroindustri 
menghasilkan 2,3 ton per hektare. 
Secara kontras, rata-rata industri global 
adalah 4,0 ton per hektare (Hoyle dan 
Levang, 2012). Rendahnya hasil panen 
ini merupakan akibat dari sejumlah 
faktor, antara lain kurang konsistennya 
hujan dibanding di Asia Tenggara, 
buruknya bahan baku seperti pupuk – 
kendala umum pertanian kecil – serta 
varietas kelapa sawit berkualitas rendah 
(ACET, 2013). Meningkatkan hasil 
panen dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan memenuhi permintaan 
domestik tanpa tambahan lahan budi 
daya – meski hal ini masih jauh dari 
teryakinkan. Dengan berkontribusi 
pada keuntungan, hasil panen lebih 
besar juga dapat memberi insentif 
ekspansi pertanian dan deforestasi di 
wilayah itu (Gutiérrez-Vélez et al., 
2011). Tidak adanya tindakan konserva-
si hutan yang kuat dan penyempurnaan 
tata kelola, program peningkatan hasil 
panen dapat memberi risiko pada 
ekspansi tak berkelanjutan akibat per-
tanian dengan berbagai dampak negat-
ifnya. Risiko ini dapat dimitigasi, mis-
alnya jika dukungan finansial untuk 
meningkatkan hasil panen terikat pada 
perjanjian bahwa petani akan meng-
hindari penbangan hutan untuk 
ekspansi tanamannya.

Sejumlah perusahaan dan kekuatan 
politik dapat mendorong pembangunan 
agroindustri yang bertanggung jawab. 
Terutama, para pengembang pertanian 
besar, pedagang dan perusahaan pengguna 
dapat melakukan komitmen sukarela 
untuk menghapus deforestasi dan perusa-
kan dalam rantai suplai mereka. Hal ini 
sudah terjadi pada skala yang signifikan, 
khususnya dalam industri minyak sawit. 

Setelah menghadapi kritik keras atas oper-
asinya di Indonesia, Wilmar, pebisnis min-
yak sawit terbesar dunia, meluncurkan 
kebijakan “tanpa deforestasi, tanpa gam-
but, tanpa eksploitasi” pada awal Desember 
2013 (Wilmar, 2013a). Meski sejumlah 
komitmen tersebut telah diumumkan dita-
hun-tahun sebelumnya – Nestle misalnya, 
membuat komitmen nol deforestasi per-
tamanya pada 2011 – Wilmar beberapa 
langkah lebih jauh. Melengkapi penerapan 
kebijakan tersebut di perkebunannya 
sendiri, dalam penerapan kebijakan terse-
but perusahaan juga melibatkan seluruh 
suplier pihak ketiga. Bukan saja terfokus 
pada minyak sawit, komitmen tersebut 
mencakup seluruh komoditas yang 
diproduksi dan perdagangkan Wilmar di 
seluruh dunia. Informasi mengenai 
perkembangan komitmen Wilmar pada 
keberlanjutan, lihat studi kasus mereka di 
Bab 5, halaman 148.

Pengumuman Wilmar diikuti oleh 
sejumlah komitmen perusahaan serupa. 
Pada Februari 2014, Golden Agri Resources 
yang telah mengadopsi kebijakan tanpa 
deforestasi untuk perkebunannya, juga 
mempersyaratkan komitmen itu pada 
suplier pihak ketiga (Butler, 2014). Pada 
paruh 2014 perusahaan berbasis AS, 
Cargill mengumumkan komitmen serupa 
untuk sawit, dan diikuti Bunge pada 
Oktober (Bunge, 2014; Cargill, 2014). 
Sejumlah perusahaan pengguna juga men-
gadopsi kebijakan serupa untuk suplier 
mereka (CLUA, 2014).

Di tengah munculnya komitmen pent-
ing nol deforestasi, banyak pengembang 
industri di Afrika tetap terisolasi dari kebi-
jakan baru tersebut. Pengembangan kelapa 
sawit terbaru, mayoritas yang tengah ber-
langsung dan tengah direncanakan yang 
akan berdampak pada wilayah kera besar 
tidak terikat dengan komitmen nol defores-
tasi, umumnya karena sebagian besar 
produksi Afrika dikonsumsi untuk benua 
itu sendiri dan tidak mengalir ke pedagang 
dan produsen internasional besar. Satu 

“Komitmen 
perusahaan meru-
pakan langkah 
penting pertama 
dalam menjamin 
praktik pertanian 
yang bertanggung 
jawab dan 
berkelanjutan.  
Namun praktik la-
pangan harus me-
matuhi kebijakan 
tertulis.” 
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KOTAK 3.4 

Membangun Praktik Pertanian Industri 
yang Bertanggung Jawab di Afrika 

Ekspansi pertanian industri sangat sulit untuk diselaraskan 
dengan konservasi satwa liar. Membangun pertanian selalu 
melibatkan penghilangan skala besar vegetasi yang ada, yang 
sering kali diikuti oleh hilangnya hutan alam lebat yang men-
jadi habitat kera besar serta satwa liar lain. Pembangunan 
seperti itu cenderung diikuti oleh masif-nya migrasi pekerja 
dan keluarga ke tempat yang sebelumnya merupakan 
kawasan hutan terpencil, meningkatkan permintaan daging 
dan diikuti perburuan dan perambahan. Faktor-faktor tersebut 
memiliki dampak tak langsung yang buruk terhadap hutan 
sekitar, bahkan jika hutan itu masih tegak (Linder, 2013).

Pertanian industri juga meningkatkan konflik atas lahan dan 
pelanggaran hak asasi manusia, karena meningkatnya akui-
sisi lahan mengancam penghidupan masyarakat lokal dan 
akses lahan. Jika pengembangan pertanian baru tidak 
dikelola secara tepat, kerusakan skala besar akibat industri 
minyak sawit seperti di Asia Tenggara dalam beberapa 
tahun terakhir akan direplikasi di “gugus depan baru/new 
frontier” produksi pertanian industri: Afrika (Greenpeace 
International, 2012; RFUK, 2013).

Oleh karena itu, bagi mereka yang terlibat dalam pertanian 
industri, perlu mengadopsi dan mengimplementasikan kebi-
jakan untuk menghindari deforestasi, menghargai hak dan 
penghidupan penduduk lokal. Pertama dan terutama, ada-
lah peran pemerintah dalam perencanaan pemanfaatan 
lahan yang tepat dan membangun perlindungan lingkungan 
dan sosial yang kuat sebelum konsesi perkebunan industri 
dialokasikan. Ketika tata kelola lemah dan peraturan tidak 
mampu mewujudkan perlindungan di lapangan, perusahaan 
harus sangat berhati-hati untuk menerapkan standar ekster-
nal, transparan dan bertanggung jawab, khususnya terha-
dap masyarakat lokal (Global Witness, 2012). 

Di Afrika, perusahaan dan pemerintah lamban mengakui kebu-
tuhan dan menjamin implementasi praktik terbaik dalam perta-
nian industri. Namun, beberapa produsen dan pedagang 
global mengambil langkah awal dalam membatasi dampak 
negatif lingkungan dan sosial pada pertanian industri di Afrika. 

Wilmar dan Golden Veroleum Liberia (GVL saham terbe-
sarnya dimiliki Golden Agri Resources) telah membuat 
komitmen untuk mematuhi kebijakan tanpa deforestasi dan 
menghargai hak masyarakat lokal (Golden Agri-Resources, 
2011; Wilmar, 2013a). Pada kedua kasus itu, implementas-
inya sangat lamban artinya dampak negatif lingkungan dan 
sosial tetap terjadi (Greenpeace International, 2014a; FPP, 
2015; Greenomics Indonesia, 2015).

Pada Februari 2011, GAR mengumumkan kebijakan kon-
servasi hutan, yang menjanjikan operasi global perusahaan 
dalam melindungi hutan, lahan gambut dan hak masyarakat 
lokal untuk mendapatkan ijin kesadaran bebas dan terinfor-
masi (FPIC) (Golden Agri-Resources, 2011). GVL mengambil 
langkah menyisihkan hutan HCV dan melindungi satwa liar 
(Wright dan Tumbey, 2012). Penilaian untuk mengidentifi-

kasi hutan dengan stok karbon tinggi (HCS) juga tengah 
dilakukan; bahkan GVL menjadi perintis metodologi HCS di 
Afrika sebagai alat identifikasi dan perlindungan hutan 
(Greenpeace International, 2013). Namun implementasi GVL 
sempat gagal. Terutama karena perusahaan merusak 
beberapa habitat simpanse HCV, meski kemudian meng-
hentikan penebangan di area tersebut pada Januari 2013. 
GVL melakukan beberapa insiden konflik sosial yang parah 
(Dowd et al., 2014); selain juga terus melanggar hak 
masyarakat terkait prosedur FPIC (FPP, 2015).

Ditetapkan pada Desember 2013 kebijakan Wilmar “tanpa 
deforestasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi” memasukkan 
perlindungan hutan dan sosial serupa dengan GAR (Wilmar 
2013a). Pada tahun awal implementasi Wilmar melaporkan 
upaya tersebut dilakukan pada perkebunan di Nigeria dan 
Uganda (Wilmar, 2013b). Namun LSM internasional dan lokal 
menuduh perusahaan terus menggunduli hutan – termasuk di 
area kunci konservasi yang telah diakui – dan memicu konflik 
sosial di kedua negara (FOE Europe, 2014). Meski Wilmar 
menegaskan kembali komitmennya untuk terbuka, transpar-
an, dan penuh pertimbangan (Wilmar, 2013b), perusahaan itu 
masih perlu merespon tuduhan dan secara drastis memper-
baiki transparansi proses implementasinya. 

Perusahaan global ketiga, Olam, mengambil langkah penting 
menuju praktik bertanggung jawab dalam perkebunannya di 
Gabon. Pemerintah Gabon menawari Olam untuk melakukan 
konversi kawasan hutan primer di dalam bentang alam hutan 
perawan, serta wilayah yang diakui sebagai lahan basah 
Ramsar. Untungnya Olam secara sukarela – bukan kebijakan 
pemerintah Gabon – menetapkan bagian konsesi tersebut 
sebagai bagian penting ekologis dan tidak dikonversi, serta 
mengembalikannya pada pemerintah (Olam, n.d.; C. Stewart, 
komunikasi personal, 2014).

Olam melakukan penilaian HCV, yang mengungkap bahwa 
hanya sebagian kecil dari total luas lahan yang cocok untuk 
pengembangan industri minyak sawit (Proforest, 2014). 
Hingga saat ini, Olam mematuhi rekomendasi berdasarkan 
penilaian tersebut dan melindungi area HCV yang teridentifi-
kasi (RFUK, 2013). Namun perusahaan ini tidak mengakui dan 
tidak melindungi hutan HCS, yang berada sangat dekat den-
gan lahan HCV, yang merupakan kawasan penyangga penting 
dari perambahan dan fragmentasi habitat. Perkebunan Olam 
akan tetap berdampak pada kera besar dan mamalia besar 
lainnya; juga akan tetap memberi dampak tidak langsung – 
termasuk melalui meningkatnya perburuan liar – terhadap 
spesies terancam di dalam dan di sekitar lahan (RFUK, 2013).

Meski komitmen kebijakan yang diambil GVL dan Wilmar 
berada dalam langkah yang benar, keduanya harus berjuang 
di tingkat implementasi lapangan. Banyak pemangku kepent-
ingan memuji Palm Oil Innovations Group (POIG) sebagai 
model paling maju dan komprehensif bagi praktik terbaik di 
sektor industri minyak sawit. Kriteria POIH, yang seharusnya 
mudah diterapkan bagi pertanian industri lain, melampaui 
persyaratan RSPO dan mencakup pencetakan perkebunan 
dan operasi yang mempertimbangkan tanggung jawab ling-
kungan, kemitraan dengan masyarakat dan integritas perusa-
haan dan produk (POIG, 2013). 
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Pada tingkat nasional, beberapa langkah diambil menuju 
reformasi yang diperlukan. Di Kamerun misalnya, pemerin-
tah menyiapkan strategi industri minyak sawit nasional, 
yang dapat – memberi perlindungan yang tepat – sebagai 
dasar untuk membatasi dampak berbahaya pengembangan 
industri minyak sawit pada hutan dan masyarakat lokal. 
Dengan semangat yang sama pemerintah Kamerun meng-
kaji ulang proses perencanaan pemanfaatan lahan (Gwinner, 
2013). Strategi industri minyak sawit nasional yang solid 
seharusnya berdasar pada aturan perencanaan peman-
faatan lahan yang kuat, seiring dengan proses partisipatoris 
dan transparan bersama masyarakat lokal untuk mencegah 
konflik atas isu lingkungan dan sosial.

Kamerun juga merevisi beberapa regulasi sektoral, termas-
uk Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang 
Pertambangan (FPP, 2012a). Terkait bahwa keputusan pem-
berian konsesi lahan dan persyaratan untuk perusahaan 
pertanian industri ditentukan oleh beberapa kementrian 
tanpa konsultasi lintas lembaga, upaya keras perlu dilaku-
kan untuk menetapkan perlindungan lingkungan yang jelas 
dan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi. Hal ini akan 
penting bagi kesehatan hutan negara jangka panjang dan 
populasi kera besar.

Negara-negara Basin Kongo perlu mengembangkan strate-
gi nasional industri minyak sawit yang tidak hanya memeta-
kan perlidungan sosial dan lingkungan yang ketat, tetapi 
juga mensyaratkan transparansi total dalam proses akuisisi 
lahan. Strategi tesebut perlu didasarkan pada proses peren-
canaan pemanfaatan lahan partisipatoris yang dikembang-

kan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mempro-
mosikan pelibatan penuh masyarakat sipil.

Di Liberia, model lain reformasi legislatif dan tata kelola tengah 
dilakukan. Pada September 2014 pemerintah Liberia dan 
Norwegia menandatangani perjanjian kerjasama untuk men-
gurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. Perjanjian meny-
atakan bahwa perusahaan diijinkan melakukan usaha di Liberia 
hanya jika menerapkan komitmen, yang setidaknya sekuat 
kebijakan Wilmar untuk melindungi hutan dan menghormati 
masyarakat lokal. Perjanjian ini juga memberi peta jalan bagi 
pengakuan hak pemanfaatan lahan adat dan inklusi perlindun-
gan lingkungan dan sosial yang kuat, termasuk standar tanpa 
deforestasi, ke dalam kerangka legal nasional (Norwegia dan 
Liberia, 2014). Informasi lebih mengenai perjanjian Norwegia 
– Liberia, silahkan lihat Kotak 2.3 dalam Bab 2.

Tidak ada satu resep politik mampu menjadi obat di semua 
negara. Walaupun contoh-contoh tersebut dapat menjadi 
dasar pemahaman bagaimana reformasi dan regulasi men-
dorong perubahan fundamental di mana dan bagaimana 
pertanian industri bergerak di negara-negara Afrika. 
Sebagaimana ditekankan di atas, menetapkan reformasi 
spesifik atas hukum dan regulasi tidak cukup. Upaya ini 
harus diiringi penegakkan hukum. Reformasi pemerintahan 
untuk menghapus korupsi dan menjamin transparasi pene-
gakkan hukum menjadi penting. Selama korupsi dan 
kurangnya transparansi tetap dominan dalam tata kelola 
hutan di negara-negara Afrika, sulit bagi komitmen sukarela 
untuk berpengaruh dalam mengurangi dampak negatif atas 
hutan, alam liar dan masyarakat. 

pengecualian adalah Wilmar, yang menjadi 
sedikit pebisnis yang juga memiliki perke-
bunan di Afrika. Sangat mungkin bahwa 
pendekatan nol deforestasi menyebar ke 
produsen kecil dan pedagang regional yang 
menginginkan akses ke pasar global. 
Pemain besar yang telah membuat komit-
men seperti itu dapat meyakinkan pemer-
intah untuk lebih menguatkan kebijakann-
ya, atau menjangkau pada pembelian petani 
kecil. Bahkan tanpa tekanan perdagangan 
global, produsen minyak sawit besar di 
wilayah itu dapat berupaya lebih agar ope-
rasi mereka tidak berdampak negatif di 
wilayah hutan sensitif.

Komitmen perusahaan merupakan 
langkah penting pertama dalam menjamin 
praktik pertanian yang bertanggung jawab 
dan berkelanjutan. Namun praktik lapan-
gan harus mematuhi kebijakan tertulis. 
Sorotan dari kelompok lingkungan atas 

pelanggaran yang dilakukan perkebunan 
besar, dan dalam rantai pasokan di Afrika 
serta tempat lainnya, menunjukkan 
sulitnya mengubah praktik pertanian yang 
telah mengakar (lihat Kotak 3.4).

Aksi perusahaan saja tidak cukup. 
Pemerintah harus menciptakan kondisi 
pendorong pembangunan berkelanjutan, 
setidaknya dengan membangun struktur 
legal yang jelas dan kuat di seputar tata 
kelola hutan dan menghapus korupsi. 
Salah satu prioritas utama nasional adalah 
keharusan menciptakan dan memperkuat 
proses yang adil dan transparan dalam 
pemberian konsesi serta resolusi tumpang 
tindih klaim atas lahan. Hal ini mencakup 
pengakuan hak lahan bagi masyarakat 
lokal dan kelompok adat, serta secara kon-
sisten mengharuskan pengembang proyek 
mendapatkan kesadaran bebas dan terin-
formasi dari masyarakat terdampak.



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

106

Untuk mencegah deforestasi dan per-
buruan daging ilegal, pemerintah harus 
menciptakan kerangka hukum tegas yang 
menghapus impunitas bagi mereka yang 
secara ilegal mendapatkan dan memper-
jualbelikan kayu dan satwa liar. Meski 
sudah ada aturan hukum, penegakannya 
sering kali lemah akibat kurangnya sum-
ber daya dan pengalaman, serta rendahnya 
kecenderungan untuk menyelesaikan 
kejahatan lingkungan (Lindsey et al., 2012). 
Perundangan harus didukung oleh sistem 
legal yang memberi kewenangan pada 
polisi dan penuntutan pelanggaran hukum.

Seperti dicatat di atas, otoritas lokal 
dan nasional harus menciptakan lapangan 
bermain yang setara bagi agribisnis den-
gan mencabut akar korupsi. Ketika satu 
perusahaan atau sekelompok aktor bisa 
mengambil keuntungan dengan melom-
pati peraturan atau membayar sogokan, 
menjadi sulit bagi mitranya untuk berkom-
petisi secara ekonomis tanpa melakukan 
hal yang sama. Selain minat yang baik dari 
perusahaan, korupsi sudah ada sejak di 
bagian bawah dalam standar lingkungan 
dan sosial. Dengan melakukan disinsentif 
pada operasional yang tak bertanggung-
jawab, pemerintah dapat menciptakan 
lingkungan bisnis yang menghargai prak-
tik berkelanjutan dan menjamin bahwa 
kompetisi mendorong perlindungan lebih 
besar bagi masyarakat dan ekosistem.

Kesimpulan
Sub-Sahara Afrika mengalami peningkatan 
substansial investasi lahan pertanian dalam 
dekade terakhir ini. Dengan keunggulan 
pada kemudahan akses lahan, lebih 
murahnya biaya pendirian dan tumbuhnya 
permintaan komoditas pertanian penting, 
perusahaan asing—mandiri maupun ber-
mitra dengan pemerintah—mendapatkan 
akses ribuan kilometer persegi (jutaan hek-
tare) lahan untuk budi daya tanaman, sep-
erti kelapa sawit dan biji-bijian penghasil 

minyak lain, tebu, sereal dan berbagai buah 
dan sayur. Selama dekade pertama abad 21, 
pertumbuhan permintaan global atas bio-
fuel mendorong sejumlah perusahaan besar 
dan kecil berinvestasi – coba-coba namun 
tampak menjanjikan – pada tanaman jarak, 
dan mendorong juga budi daya tanaman 
biofuel tradisional seperti kelapa sawit dan 
gula. Pada 2010, gelembung tanaman jarak 
meletus. Kekhawatiran terhadap lingkup 
pemanfaatan lahan dan dampak keamanan 
pangan terkait biofuel tradisional men-
dorong banyak investor kelapa sawit dan 
gula mengalihkan perhatian ke pasar bero-
rientasi pangan. Namun tetap saja, minat 
terhadap lahan di Afrika besar, meski berb-
agai perusahaan makin memilih tidak 
mempublikasikan perjanjian yang telah 
disepakati atau yang dalam proses, dalam 
upaya menghindari sorotan media seperti 
pada para investor sebelumnya.

Pengembangan lahan terakuisisi berja-
lan lamban, terkendala ketidakpastian rejim 
tenurial lahan, ketidaklayakan infrastruk-
tur, kerusuhan regional, dan di beberapa 
tempat, terjadi perlawanan dari masyarakat 
lokal. Faktor-faktor ini memang memper-
lambat pemanfaatan lahan dan dampak 
ekosistem, namun tidak sepenuhnya meng-
hapus dampak itu. Beberapa dampak ling-
kungan sudah tampak nyata. Terutama, 
terkait pengembangan lahan masa depan 
yang sangat potensial, serta beberapa proyek 
besar yang mengancam habitat kera. 
Mengingat sebagian besar lahan yang cocok 
untuk budi daya kelapa sawit tumpang tin-
dih dengan kawasan hutan, penyebaran 
pesat pertanian industri akan menyebab-
kan meluasnya deforestasi dan kehilangan 
habitat dari jenis kera rentan punah, pada 
tingkat seperti yang terlihat di sebagian Asia 
Tenggara. Sementara itu, pertumbuhan 
penduduk lokal yang sering kali diiringi 
oleh pembangunan industri baru memper-
buruk ancaman umum yang telah ada, sep-
erti perburuan ilegal daging satwa liar.

Pertanian merupakan pendorong uta-
ma aktivitas ekonomi di sub-Sahara Afrika. 

“Sejalan  
dengan gelom-
bang baru 
ekspansi pertanian 
skala besar masih 
dalam tahap awal, 
berbagai faktor 
ekonomi dan  
politik berkelindan 
untuk membuat 
momen aktual ini 
diisi oleh peluang 
untuk menjaga 
bahwa ekspansi 
ini dicapai tanpa 
membuat keru-
sakan tak terper-
baiki pada hutan, 
alam liar, dan  
masyarakat  
Afrika.” 
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Proporsi terbesar produksi agroindustri 
baru, khususnya industri minyak sawit, 
akan terus digunakan untuk memenuhi 
meningkatnya permintaan pangan dan 
bahan bakar di benua ini. Kebutuhan mem-
promosikan pembangunan bertanggung 
jawab menjadi mendesak. Sebagaimana 
dipaparkan dalam bab ini, berbagai upaya 
harus dilakukan untuk menjaga komitmen 
agribisnis menghindari perambahan hutan 
HCV dan HCS, pemerintah memberi 
insentif untuk regenerasi perkebunan yang 
ditinggalkan, inklusi pertanian kecil dan 
pemberdayaan masyarakat yang membu-
tuhkan perubahan penghidupan ketika ter-
ancam oleh pembangunan skala besar yang 
kurang terencana. Beberapa kemajuan telah 
dicapai, dan banyak lagi yang harus dilaku-
kan. Sejalan dengan gelombang baru 
ekspansi pertanian skala besar masih dalam 
tahap awal, berbagai faktor ekonomi dan 
politik berkelindan untuk membuat 
momen aktual ini diisi oleh peluang untuk 
menjaga bahwa ekspansi ini dicapai tanpa 
membuat kerusakan tak terperbaiki pada 
hutan, alam liar, dan masyarakat Afrika. 
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1   Bab ini menggunakan istilah “benua” untuk mer-

ujuk pada sub-Sahara Afrika. Kecuali secara 
spesifik disebut, Afrika Utara berada di luar ling-
kup analisis ini.

2   Di seluruh laporan ini, “akuisisi lahan” atau “kon-
trak lahan” berarti konsesi, sewa atau pembelian 
lahan dari pemerintahan atau entitas pemerinta-
han pada pihak ketiga, baik itu publik atau swas-
ta, untuk pemanfaatan komersial. 
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bab ini diperoleh pada November 2014.
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nologi analisis data “kategori 1” (lebih akurat) 
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hanya mencakup total luas sekitar 179.240 km2 
(17,9 million ha).
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Tanzania, dan Uganda (GRASP, n.d.).

6   Komunikasi penulis dengan eksekutif perusa-
haan kelapa sawit pada Roundtable on Forest-
Friendly Palm Oil, Cocoa, and Paper & Pulp 
Development Liberia, 2014.

7   Angka ini mencakup biaya pembelian, asuransi 
dan pengiriman ke Rotterdam.

8   Dari total 1.300 km2 (130.000 ha), 300 km2 
(30.000 ha) dialokasikan untuk petani.

9   Jika Afrika Utara juga dihitung, Mesir akan men-
jadi produsen tebu terbesar.

10   Illovo mengakhiri keterlibatan di Mali pada Mei 
2012 menyusul ketidaklengkapan pendanaan 
dan alasan keamanan.

11   Sejumlah tanaman, khususnya kelapa sawit, 
tebu, termasuk pula jagung, sorgum, kedelai 
dan lainnya, bisa saling menggantikan dan 
dapat disalurkan ke industri pangan maupun 
non-pangan. Produsen dapat dan seringkali 
membiarkan kondisi pasar menentukan 
pemanfaatan akhir, bergeser antara pangan dan 
biofuel sesuai kebutuhan.

12   Estimasi konsumsi aktual diturunkan dengan 
menambahkan impor bersih sub-Sahara Africa 
pada 2011 (tahun terakhir data tersedia) pada ting-
kat produksi 2011, dengan asumsi stabilitas stok. 
Sumber kedua angka ini adalah FAOSTAT (n.d.). 
Penghitungannya sebagai berikut: Dengan 60% 
peningkatan konsumsi, permintaan sub-Sahara 
Africa pada 2030 akan mencapai 8,2 juta ton. 
Dengan produksi aktual sekitar 2,3 juta ton, 
produksi harus bertumbuh lebih dari tiga kali lipat 
untuk memenuhi permintaan domestik pada 2030.

13   Untuk menyesuaikan dengan tujuan pemba-
hasan bab ini, “pertanian industri” tidak memas-
ukkan penebangan dan operasi kehutanan.

14   Wilayah ini hanya memasukkan konsesi sesuai 
ketersediaan data spasial (sepuluh unit di lima 
negara). Karena terdapat kesenjangan dalam 
lingkupnya, area tumpang tindih sebenarnya 
mungkin berbeda secara signikan.
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Pendahuluan
Bab ini menyajikan kerangka hukum 
terkait interaksi investasi agribisnis dan 
konservasi kera. Bab ini menganalisis 
bagaimana peraturan yang berlaku, dan 
lembaga yang menerapkannya, menan-
gani interaksi ini di negara-negara yang 
memiliki populasi kera penting. 

Jika kebijakan sering menjadi pen-
dorong perubahan, hukum merupakan 
kerangka di mana kebijakan pemerintah 
diterapkan dan dilaksanakan para peman-
gku kepentingan. Menganalisis kerangka 
hukum dapat memberikan pemahaman 
mengenai tujuan kebijakan formal, tekanan 
yang ada, dan perangkat yang dapat mem-
bantu mendorong perubahan dari dalam 
sistem. Analisis ini juga berfungsi mengi-
dentifikasi inkonsistensi dan hambatan 

BAB 4

Kerangka Hukum pada Interaksi 
antara Pertanian Industri dan 
Konservasi Kera
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dalam hukum suatu negara, serta membuka 
peluang reformasi. Namun, karena hukum 
dan peraturan hanyalah salah satu kerangka 
dalam aspek kebijakan, penting pula untuk 
membuka pandangan menyeluruh menge-
nai kebijakan yang ada, guna benar-benar 
memahami konteks tertentu.

Interaksi investasi pertanian dan kon-
servasi kera menjadi objek perdebatan 
hangat. Perdebatan mengangkat isu-isu 
yang berkaitan dengan opsi untuk mense-
laraskan tujuan konservasi dan pemban-
gunan ekonomi, hak, dan peran masyarakat 
lokal yang berada di wilayah konservasi 
habitat dan kegiatan produktifnya, ketepa-
tan tingkat kewenangan pengambilan 
keputusan, serta berbagai model tenurial 
lahan, dan skema konservasi. 

Hukum adalah kebijakan yang terstruk-
tur, dan banyak isu yang didiskusikan dalam 
perdebatan kebijakan diatur dalam perun-
dangan, yang antara lain mengkerangkai 
hak kepemilikan, pengambilan keputusan, 
perlindungan lingkungan, dan prosedur 
kepatuhan, di antara mekanisme-mekan-
isme lainnya. Pada saat yang sama, analisis 
hukum merupakan gambaran pengaturan 
normatif yang diadopsi masyarakat terten-
tu pada waktu tertentu. Dibutuhkan pilihan 
kebijakan tertentu dan tidak menutup 
kemungkinan perubahan preferensi kebija-
kan di masa depan. Faktanya, beberapa 
negara yang dibahas dalam bab ini tengah 
mempertimbangkan melakukan reformasi 
legislatif di ranah kebijakan terkait.1

Demikian pula, saat mendiskusikan 
tren hukum mengungkap banyak tujuan 
kebijakan formal yang ditetapkan sendiri 
oleh masyarakat, sedikit sekali yang mem-
bahas mengenai sejauh mana hukum dit-
erapkan di lapangan, bagaimana penga-
wasan dilakukan, dan bagaimana 
ketidakpatuhan mendapat sanksi. Meski 
kesenjangan antara buku undang-undang 
dan kenyataan di lapangan merupakan 
tantangan tersendiri, diskusi mengenai 
kerangka hukum dapat menjadi kunci 
untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. 

Keterangan foto: 
Konservasi kera dan habi-
tatnya—masalah yang 
menjadi perhatian global—
sangat bergantung pada 
tindakan nasional.  
© Jabruson, 2015.  
All Rights Reserved
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Sebagaimana ditunjukkan dalam bab ini, 
kerangka hukum pada dasarnya dapat 
membentuk interaksi mendasar antara 
pertanian industri dan konservasi kera.

Perkembangan hukum lingkungan 
internasional terkini secara signifikan telah 
memperkuat upaya konservasi dan menin-
gkatkan koordinasi lintasnegara. Beberapa 
perjanjian multilateral memang menetap-
kan kewajiban yang terkait langsung den-
gan konservasi kera, baik di tingkat global 
maupun regional (lihat Tabel 4.1). Namun, 
tidak ada tindakan internasional bisa efek-
tif, kecuali jika tiap negara meratifikasi dan 
membentuk sistem kelembagaan yang 
diperlukan untuk pelaksanaannya. 

Dengan demikian, konservasi kera dan 
habitatnya—yang menjadi perhatian dun-
ia—bergantung pada tindakan nasional 
dan kerangka hukum pemerintahan. Oleh 
karena itu, penting sekali untuk menilai 
kesiapan sistem hukum dan kelembagaan 
suatu negara dalam membantu menguran-
gi tekanan akibat investasi agribisnis terha-
dap kera dan habitatnya. Terkait hal terse-
but, bab ini membahas hukum nasional 
yang menetapkan dan mengatur perlind-
ungan terhadap lingkungan. Bab ini juga 
mengidentifikasi kesenjangan antara 
hukum nasional dan pelaksanaannya serta 
faktor-faktor yang menyebabkan pemerin-
tah mengizinkan konversi habitat kera 
menjadi perkebunan industri. Untuk 
mengeksplorasi isu tersebut, bab ini men-
yajikan analisis tren dan studi kasus. 

Analisis tren berfokus pada kerangka 
legislatif di delapan negara daerah sebaran 
kera: empat di Asia Tenggara—Kamboja, 
Indonesia, Malaysia, dan Myanmar—dan 
empat di Afrika Barat dan Afrika tengah—
Kamerun, Republik Demokratik Kongo 
(RDK), Gabon, dan Liberia. Negara-negara 
tersebut dipilih karena kepadatan populasi 
kera dan perkembangan agribisnis yang 
signifikan. Untuk tiap negara kajian, setiap 
bagian menyajikan temuan hasil ulasan sis-
tematis penulis mengenai legislasi nasional 
tentang pengelolaan lahan, hutan dan 
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TABEL 4.1 

Ratifikasi Negara atas Perjanjian Multilateral yang Relevan dengan Konservasi Kera, per Mei 2015*

Instrumen Area kerja sama Jumlah 
peserta

Kamboja Kamerun RDK Gabon Indonesia Liberia Malaysia Myanmar

Global

Convention on 
Biological 
Diversity  
(UN, 1992)

Pembentukan prin-
sip-prinsip umum 
konservasi di 
tingkat global

195 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Convention on 
International 
Trade in 
Endangered 
Species of Wild  
Fauna and Flora  
(CITES, 1973)

Peraturan impor 
dan ekspor spesies 
yang terancam 
punah

180 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Convention on 
Conservation of 
Migratory Species 
of Wild Animals 
(CMS, 1979)

Pembentukan stan-
dar konservasi 
yang fokus pada 
spesies

120 Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak

International 
Tropical Timber 
Agreement  
(UN, 2006)

Promosi perdagan-
gan kayu internasi-
onal dan pengelo-
laan hutan produksi 
kayu yang lestari

69 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Regional

African Conven-
tion on the Con-
servation of Na-
ture and Natural 
Resources (Afri-
can Union, 2003)

Koordinasi langkah-
langkah konservasi 
dan penetapan jen-
is kawasan lindung

59 n/a Ya Ya Ya n/a Ya n/a n/a

Treaty on the  
Conservation and 
Sustain able Man-
agement of Forest 
Ecosystems in 
Central Africa and 
to Establish the 
Central African 
Forest Commission 
(COMIFAC, 2005)

Penyelarasan kebi-
jakan, instrumen, 
dan sistem sertifi-
kasi hutan lestari 
nasional

10 n/a Ya Ya Ya n/a n/a n/a n/a

Agreement on  
the Conservation 
of Nature and 
Natural 
Resources  
(ASEAN, 1985)

Koordinasi peren-
canaan pembangu-
nan dan konservasi 
spesies dan eko-
sistem

6 Ya n/a n/a n/a Ya n/a Tidak Ya

Catatan: * Ya=Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi; Tidak=Negara yang tidak ikut serta dalam konvensi; n/a=Konvensi regional tidak berlaku di 

negara tersebut.
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sumber daya alam lainnya, tata kelola inves-
tasi, mekanisme perlindungan lingkungan 
dan pemulihannya. Analisis ini bersandar 
pada ulasan dokumen hukum primer juga 
literatur sekunder yang tersedia, termasuk 
literatur abu-abu, baik terkait komentar 
mengenai fitur kerangka hukum nasional 
maupun untuk mengetahui hubungan 
antara hukum dan pelaksanaannya.

Studi kasus menyoroti bagaimana ele-
men undang-undang yang diteliti dalam 
analisis tren diterapkan. Secara khusus, stu-
di kasus mengkaji pengalaman mendorong 
proses peradilan terhadap perusahaan agri-
bisnis di Provinsi Aceh, Indonesia. Studi 
kasus tersebut memberikan panduan cara 
terbaik menjembatani kesenjangan antara 
hukum dan pelaksanaannya serta mena-
warkan cara untuk menggunakan hukum 
dalam melindungi kera dan habitatnya.

Kesimpulan dari bab ini menawarkan 
gagasan kunci dari hasil analisis dan mem-
berikan rekomendasi untuk melangkah maju.

Temuan dari Analisis Tren

Kepemilikan Lahan dan 
Sumber Daya serta Interaksi 
Agribisnis–Konservasi

Hutan— sebagai habitat utama kera—mer-
upakan sumber daya yang paling diper-
taruhkan dalam tansaksi yang mendorong 
pertanian industri. Agar dapat beroperasi 
secara legal, perusahaan yang mendirikan 
perkebunan agroindustri biasanya membu-
tuhkan otorisasi hukum untuk mengguna-
kan lahan dan membuka hutan. 

Kerangka hukum yang mengatur pen-
guasaan lahan dan hutan menentukan siapa 
pemilik atau pengelola sumber daya terse-
but, siapa yang memiliki kewenangan untuk 
mengalokasikan sumber daya bagi investasi 
agribisnis, dan pengelolaannya. Rezim ten-
urial juga mengatur sifat dan tingkat hak 
individu juga kelompok yang menggunakan 

lahan serta sumber daya alam, seperti 
petani kecil dan masyarakat sekitar hutan. 
Walaupun kerangka hukum nasional ber-
beda-beda di setiap negara, analisis tren 
menunjukkan bahwa tiga faktor spesifik—
kepemilikan atau kontrol ketat instansi 
pemerintah pusat, hak lokal yang lemah, 
dan mekanisme transparansi dan akunta-
bilitas yang tidak memadai—mendorong 
akuisisi lahan skala besar untuk pertanian 
industri dan memungkinkan terjadinya 
kesepakatan yang merugikan kepentingan 
sosial dan lingkungan, sehingga berpotensi 
mengancam kera dan habitatnya.

Di sebagian besar negara kajian, kon-
stitusi menetapkan prinsip-prinsip kunci 
mengenai status lahan dan sumber daya 
alam (lihat Tabel 4.2). Prinsip inti dalam 
mayoritas konstitusi adalah negara memi-
liki atau menguasai sumber daya tersebut, 
sedangkan lembaga publik ditugaskan 
menjalankan peraturan implementasin-
ya.2 Konstitusi yang terkini melangkah 
lebih jauh dan secara eksplisit menegas-
kan kewenangan pemerintah untuk men-
galokasikan lahan dan sumber daya mela-
lui konsesi, terutama untuk memastikan 
pemanfaatan sumber daya tersebut secara 
produktif.3 Rezim kepemilikan dan 
kewenangan negara yang teropusat yang 
bisa diperbandingkan secara setimbang 
juga hadir di negara-negara yang konsti-
tusinya tak menyebutkan alokasi konsesi.4 
Undang-undang terkait lahan dan hutan 
menguatkan prinsip ini, dan menetapkan 
kerangka ketentuan pelaksanaan yang 
lebih terperinci. 

Ini bukan berarti kepemilikan lahan 
pribadi dilarang. Sebaliknya, dengan sedikit 
pengecualian,5 sebagian besar undang-
undang yang dikaji memungkinkan kepemi-
likan pribadi serta konversi permanen peng-
gunaan lahan diakui secara resmi sebagai 
cara menetapkan hak kepemilikan pribadi6 

(lihat Tabel 4.2). Namun, prosedur konversi 
ini seringkali mahal dan tidak praktis atau 
tidak disesuaikan dengan konteks pedesaan. 
Akibatnya, di sebagian besar negara kajian, 
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hanya sebagian kecil dari wilayah nasional 
yang dimiliki secara pribadi, dan pada 
akhirnya negara menguasai sebagian besar 
lahan walaupun undang-undang men-
gizinkan kepemilikan lahan pribadi 
(Rights and Resources Initiative, 2014).

Pada sebagian besar negara sebaran 
kera yang dikaji, masyarakat mempunyai 
hak atas lahan yang dimiliki oleh negara. 
Sebenarnya, sebagian besar negara terse-
but memiliki hukum yang memungkinkan 
pengakuan hak komunal tradisional—
yang berpotensi memainkan peran positif 
dalam proses konservasi (Stevens et al., 
2014)—dan membatasi alokasi lahan 
untuk pertanian industri. Namun, tingkat 
pengakuan hukum ini berbeda-beda di 
setiap negara, sebagaimana juga efektivitas 
perlindungan hukumnya. Pada kebanya-
kan kasus, pengakuan hukum terhadap 
hak lahan komunal tidak cukup melind-
ungi dalam menghadapi keputusan 
pemerintah untuk mengalokasikan lahan 
pada investasi agribisnis (lihat Tabel 4.2). 

Diskusi singkat tentang isu tertentu 
menggambarkan keterbatasan ini. 
Pertama, perlindungan hukum mungkin 
tunduk pada persyaratan formalisasi, 
meskipun hal ini berbeda-beda di setiap 
negara. Di beberapa negara, seperti 
Kamerun dan RDK,7 kepemilikan adat dil-
indungi dan tidak ada tindakan kolektif 
yang diperlukan agar masyarakat dapat 
menikmati perlindungan formal. 
Pengakuan semacam itu biasanya tidak 
memerlukan perlindungan tingkat tinggi 
(van Kempen dan Mayifuila, 2013). 
Sebagian besar negara bahkan menetapkan 
persyaratan formalisasi yang lebih ketat, 
termasuk semacam prosedur registrasi 
untuk status lahan komunal.8 Beberapa 
pengamat menemukan bahwa solusi ini 
memberikan perlindungan kepemilikan 
lahan yang lebih besar bagi masyarakat, 
tetapi juga menciptakan rintangan prose-
dur yang banyak di antaranya terlalu sulit 
bagi penduduk perdesaan. Beberapa pen-
dekatan mungkin hadir bersamaan dalam 

Keterangan foto: Banyak 
masyarakat hanya mampu 
menjaga keamanan tenurial 
lahan di depan pertanian 
industri, hanya jika mereka 
memanfaatkan lahannya 
secara produktif.  
© Patrice Levang 
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yurisdiksi yang sama; misalnya, selain 
kepemilikan biasa, prosedur registrasi ter-
sedia untuk mengubah hak adat menjadi 
kepemilikan lahan secara penuh.9

Kedua, di sebagian besar negara kajian, 
masyarakat bisa mengamankan kepemi-
likan lahan menghadapi pertanian indus-
tri, hanya jika bisa menunjukkan bahwa 
mereka menggunakan lahan tersebut 
secara produktif (lihat Tabel 4.2).10 Di 
Kamerun, misalnya, undang-undang per-
lahanan secara eksplisit menyatakan per-
lindungan hukum terhadap penggunaan 
lahan produktif. Klaim lahan oleh 
masyarakat lokal untuk penggembalaan, 
perburuan, dan berkumpul, atau situs suci 
berpotensi dialokasikan ke operator agri-
bisnis seperti halnya lahan yang telah dija-
ga untuk generasi mendatang. Meskipun 
sulit untuk memperoleh estimasi reliabel, 
lahan yang digunakan oleh masyarakat 
untuk tujuan nonproduktif dianggap seba-
gai bagian dari lahan komunal. Karena per-
lindungan hak atas lahan sering dikaitkan 
dengan persyaratan pemanfaatan produk-
tif, habitat kera—yang biasanya berada di 
antara wilayah yang paling sedikit dibudi-
dayakan—sangat berisiko dialokasikan 
untuk investasi agribisnis. Persyaratan 
semacam itu juga dapat mendorong 
masyarakat untuk membuka lahan, walau-
pun tidak banyak bukti empiris mengenai 
sejauh mana insentif tersebut memen-
garuhi konservasi kera di lapangan.

Selain itu, sebagian besar negara kajian 
telah memberlakukan aturan pengambila-
lihan, yang sering kali berasal dari era awal 
pascakolonial. Undang-undang semacam 
itu memungkinkan pemerintah memper-
oleh lahan berdasarkan konsep yang tidak 
jelas—seperti untuk “kepentingan umum” 
di Gabon atau “kepentingan nasional” di 
Indonesia—yang cenderung memiliki 
interpretasi longgar dalam penerapan 
administrasi (Alden Wily, 2012).11 Otoritas 
publik dapat —dan sering melakukann-
ya— mengalahkan hak tenurial lokal untuk 
membuka jalan bagi investasi agribisnis. 
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TABEL 4.2 

Kepemilikan Lahan dan Sumber Daya

Instrumen Kamboja Kamerun RDK Gabon Indonesia Liberia Malaysia* Myanmar**

Global

Apakah konstitusi nasional menetapkan prinsip 
kepemilikan atas lahan dan sumber daya alam?

Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya Ya

Apakah negara ditunjuk sebagai pemilik 
utama seluruh sumber daya alam?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Apakah kepemilikan pribadi atas lahan 
diizinkan oleh hukum?

Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak

Apakah kepemilikan pribadi atas hutan 
diizinkan oleh hukum?

Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Tidak Tidak

Apakah hak adat atas lahan diakui oleh 
konstitusi?

Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak

Apakah hak adat atas lahan diakui oleh 
undang-undang dasar?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak

Apakah hak adat atas lahan dilindungi secara 
hukum jika tidak terdaftar secara resmi?

Ya Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak n/a

Apakah hak hutan komunal dilindungi secara 
hukum jika tidak terdaftar secara resmi/formal?

Ya Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak n/a

Apakah perlindungan terhadap hak atas lahan 
mensyaratkan penggunaan lahan secara 
produktif?

Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya n/a

Adakah pengaturan hukum yang memfasilitasi 
pengalihan dan penggunaan lahan untuk per-
tanian komersial (perjanjian usaha bersama, 
lembaga pembiayaan, dll)?

Ya Tidak Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya

Adakah persyaratan hukum untuk penggu-
naan lahan secara produktif oleh pemegang 
izin penggunaan lahan? 

Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Catatan: * Informasi mengenai Malaysia menunjukkan fokus di wilayah Sabah, salah satu dari dua daerah otonom yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat kepu-

tusan mengenai pengelolaan lahan dan sumber daya alam (dan karena itu beroperasi berdasarkan peraturan negara yang berbeda), juga menjadi daerah dengan populasi 

kera terbesar di Malaysia.

** n/a = tidak dapat diterapkan. Karena undang-undang Myanmar tidak mengenal hak komunal dan hak adat, isu-isu ini tidak diatur.

Sumber: Alden Wily (2007, 2012); Kamboja (1993a, 2001, 2002, 2003); Kamerun (1974, 1992, 1994, 1995b); RDK (2002, 2006c, 2008a, 2008b, 2011a, 2011c); Gabon (1961, 

1967, 1987a, 1991, 2001, 2004, 2007, 2008); Indonesia (1945, 1960, 1999, 2006a, 2010); Kennedy (2011); Liberia (1904, 1956, 1984, 2000, 2006, 2009c, 2010b); Majid Cooke 

(2006); Malaysia (1930, 1957, 1965a, 1968a, 1968b); Myanmar (1894, 1992, 2008, 2011, 2012c); Nguiffo, Schwartz dan Hoyle (2012); Oberndorf (2006, 2012); USAID (2010a, 

2010b, 2011); van Kempen dan Mayifuila (2013)

Variabel penting lainnya dalam struktur 
tenurial terkait jenis hak atas lahan dan 
sumber daya yang dapat diperoleh operator 
agribisnis, dan terkait mekanisme yang 
memungkinkan perusahaan mengakses 
hak-hak tersebut. Hampir semua negara 
kajian mengambil langkah untuk 

memfasilitasi akses atas lahan untuk opera-
tor agribisnis, sering kali dilakukan melalui 
sewa lahan jangka panjang atau konsesi, 
dan perjanjian modal bersama di lahan 
milik negara. Namun, terdapat perbedaan 
dalam kerangka peraturan terkait, terutama 
di antara negara-negara yang telah lama 
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mengelola perkebunan agribisnis, seperti 
eksportir kelapa sawit atau karet “tradision-
al”, dengan negara pendatang baru, yaitu 
negara-negara yang relatif baru terlibat 
dengan investor pertanian.

Malaysia adalah contoh pemain lama. 
Negara ini telah menerapkan beberapa 
generasi skema untuk meningkatkan pen-
gusahaan agribisnis (Majid Cooke, Toh 
dan Vaz, 2012). Konsekuensi kompleksitas 
hukum ini adalah konversi kawasan tak 
tersentuh menjadi perkebunan terjadi 
dengan cepat di seluruh Malaysia. Pada 
saat yang sama, instrumen mapan ini juga 
tampak memberi ruang lebih bagi regulasi, 
sekaligus menciptakan perlindungan 
hukum bagi petani lokal.

Di ujung lain dari spektrum, pendatang 
baru dalam pertanian industri berskala 
besar meliputi Gabon dan Myanmar, serta 
Kamerun dan RDK, dengan pengecualian 
beberapa konsesi besar sejak era kolonial. 
Negara-negara ini memiliki sumber daya 
hutan luas yang tersedia untuk industri 
kayu sebagaimana dibahas dalam edisi per-
tama Negara Kera (Arcus Foundation, 
2014). Meskipun mereka semakin beralih ke 
sektor pertanian sebagai sumber pendapa-
tan dan pembangunan ekonomi, kerangka 
hukumnya tetap mencerminkan kebutuhan 
dan perhatian terhadap industri kayu 
dibanding pertanian komersial. Karena 
pengaturan kelembagaan yang efektif untuk 
mengelola konservasi hutan seringkali 
kurang, perkembangan agribisnis berlang-
sung tidak terkendali dan sebagian besar 
tidak terencana. Hal ini dengan sendirinya 
dapat mengancam kera dan habitat kera. 

Hal lain yang menjadi perhatian terkait 
pengaturan kepemilikan untuk perusa-
haan agribisnis adalah persyaratan peng-
gunaan lahan secara produktif. Sejumlah 
negara telah mengadopsi undang-undang 
atau merundingkan kontrak konsesi yang 
mengharuskan perusahaan memanfaatkan 
lahan sewa secara produktif (lihat Tabel 
4.2). Ketidakpatuhan terhadap komitmen 
ini akan memberikan wewenang kepada 

pemerintah untuk menjatuhkan sanksi, 
termasuk penghentian perjanjian konsesi.12 

Persyaratan ini memiliki alasan yang jelas, 
yakni untuk mencegah spekulasi akuisisi 
lahan dan memastikan lahan sewa diguna-
kan secara produktif. Namun, persyaratan 
tersebut dapat menimbulkan penyimpan-
gan insentif, karena mungkin akan mem-
persulit perusahaan menyisihkan area kon-
servasi, bahkan jika mereka bersedia 
melakukannya. Di Indonesia, contohnya, 
sejumlah perusahaan kelapa sawit yang 
berkomitmen untuk melaksanakan “nol 
deforestasi” mengklaim bahwa mereka 
memiliki masalah untuk menyisihkan 
hutan bernilai konservasi tinggi dan stok 
karbon tinggi karena persyaratan penggu-
naan lahan produktif. Klaim semacam itu 
harus ditangani dengan hati-hati, paling 
tidak karena jika analisis dampak undang-
undang diterapkan dengan benar, per-
syaratan terkait izin lingkungan dapat 
mendorong dan menetapkan konservasi di 
wilayah konsesi tertentu.

Ringkasnya, terlepas dari keragaman 
konteks dan peraturan yang berlaku, ciri 
khas kerangka hukum nasional cenderung 
memfasilitasi akuisisi lahan skala besar 
untuk investasi agribisnis, baik di negara 
kajian maupun negara lain (Alden Wily, 
2012; Anseeuw et al., 2012a). Pengawasan 
terpusat pemerintah, ditambah lemahnya 
hak lokal atas lahan, berarti otoritas luas 
pemerintah dalam memutuskan konversi 
hutan menjadi pertanian industri—yang 
dapat menjadi masalah jika pengambilan 
keputusan mengenai konversi hutan dan 
alokasi konsesi agribisnis tidak transparan 
dan akuntabel. Aspek pengaturan kepemi-
likan lainnya juga menimbulkan kekha-
watiran terkait konservasi kera, termasuk 
dalam kaitannya dengan insentif buruk 
terkait persyaratan penggunaan lahan 
secara produktif yang kurang dipahami, 
dan tingkat kesiapan umum pengaturan 
tenurial dalam mengatasi masalah yang 
muncul akibat pesatnya perkembangan 
agribisnis di habitat yang sensitif.
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Pengambilan Keputusan ten-
tang Alokasi Konsesi Agribisnis

Temuan bahwa pemerintah berperan sen-
tral dalam alokasi lahan, memunculkan 
sejumlah isu penting tentang mekanisme 
pengambilan keputusan untuk konsesi 
agribisnis, termasuk distribusi kewenan-
gan pengambilan keputusan antar instansi 
pemerintah yang berbeda, dan kesempa-
tan bagi pengawasan dan akuntabilitas 
publik. Memang, pendistribusian 
wewenang pengambilan keputusan antar 
instansi pemerintah dan tingkatan pemer-
intahan berbeda (daerah hingga pusat) 
memberikan implikasi penting bagi 

koherensi, koordinasi, dan efektivitas tin-
dakan pemerintah secara keseluruhan 
dalam menangani interaksi investasi agri-
bisnis dan konservasi kera. Dengan men-
gurangi ruang lingkup perilaku mencari 
rente, transparansi dan pertanggungjawa-
ban ke bawah juga dapat digaungkan 
untuk efektivitas upaya konservasi. 

Semua kerangka hukum nasional yang 
dibahas dalam bab ini mencakup serang-
kaian undang-undang berbeda yang ber-
peran dalam mengatur pengambilan kepu-
tusan konsesi agribisnis di kawasan hutan, 
dengan berbagai tingkat koherensi dan 
koordinasi. Aturan utama undang-undang 
adalah hukum yang mengatur alokasi hak 
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yang relatif terlambat, sumber daya 
ekonomi lebih terbatas, dan tidak dapat 
mengandalkan dukungan dari pemerinta-
han di tingkat yang lebih tinggi 
(Oberndorf, 2006; Alden Wily, 2007). 
Karena sifat dinamis dan nilai ekonomi 
yang tinggi di sektor agribisnis, pengam-
bilan keputusan umumnya menekankan 
hak prerogatif eksekutif. Bahkan di 
Liberia, di mana konsesi agribisnis aktual 
disetujui oleh parlemen,13 negosiasi kon-
trak, persyaratan, dan pengawasan 
semuanya digerakkan oleh eksekutif.

Indonesia dicirikan oleh distribusi 
kekuasaan vertikal yakni pemerintah dae-
rah memiliki kewenangan otonomi dalam 
pengambilan keputusan. Sebagaimana 
ditunjukkan oleh studi kasus di bawah ini, 
struktur kekuasaan semacam ini memun-
culkan isu yang berbeda. Pemerintah dae-
rah, misalnya diberi insentif untuk 
mengekploitasi sumber daya alam dengan 
tujuan memperkuat pertumbuhan ekono-
mi, yang kemudian memungkinkan—sep-
erti yang terjadi di Indonesia— terciptanya 
komersialisasi kawasan hutan serba-cepat. 
Secara keseluruhan, analisis tren ini meng-
gambarkan bahwa dalam konteks desen-
tralisasi tidak ada “aturan emas” distribusi 
kekuasaan vertikal di dalam suatu negara 
yang mampu mendorong pemanfaatan 
sumber daya alam secara bertanggung 
jawab dan memastikan upaya konservasi 
yang memadai. Sebaliknya, sumber daya 
alam jelas sangat rentan terhadap setiap 
perubahan distribusi kekuasaan di suatu 
negara—itulah sebabnya mengapa setiap 
reformasi tata kelola internal memiliki 
potensi yang sama, dalam menciptakan 
hasil positif atau sebaliknya yaitu mem-
percepat laju konversi habitat.

Isu penting lain mengenai alokasi 
konsesi agribisnis terkait dengan mekan-
isme untuk memastikan tranparansi dan 
akuntabilitas dalam proses pengambilan 
keputusan. Transparansi dapat memberi-
kan perlindungan penting terhadap 
pengambilan keputusan sewenang-wenang 

Keterangan foto: Malaysia 
menerapkan berbagai ske-
ma untuk mempromosikan 
operasi agribisnis, hingga 
menyebabkan meluasnya 
perkebunan di negara 
tersebut. © HUTAN - 
Kinabatangan Orang-utan 
Conservation Project

atas lahan (undang-undang pertanahan). 
Bila lahannya berhutan, undang-undang 
mengatur sistem perlindungan hutan, 
eksploitasi, dan konversi (undang-undang 
kehutanan) dan undang-undang perlind-
ungan satwa liar memainkan peran. Di 
sebagian besar negara, alokasi lahan untuk 
investasi agribisnis tampaknya akan bers-
inggungan dengan peraturan-peraturan 
ini. Masing-masing memiliki dasar 
pemikiran, prinsip dan instrumen pelak-
sanaan berbeda, dan, dalam banyak kasus, 
bentuk pranata administratifnya. 

Kelindan berbagai perundang-undan-
gan—khususnya di bidang pertanahan dan 
kehutanan—umumnya menimbulkan 
kebingungan dalam praktik penerbitan 
konsesi pertanian, yang berakibat pada 
interaksi pertanian dan konservasi kera. 
Salah satu contohnya berkaitan dengan 
kewenangan nasional yang bertanggung 
jawab untuk membuat keputusan mengenai 
alokasi lahan untuk konsesi agribisnis, teru-
tama ketika lahan hutan dipertaruhkan. 
Sejumlah perusahaan dilaporkan menggu-
nakan beberapa jalur institusional untuk 
mendapatkan konsesi, ketika beberapa 
otoritas institutional di negara yang sama 
menandatangani kontrak yang berbeda. Di 
Kamerun, misalnya, tiga kementerian ber-
beda bertanggung jawab untuk menerbit-
kan konsesi (Nguiffo et al.,2012). 

Keseimbangan kuasa negosiasi 
antarkementerian yang berbeda merupa-
kan isu penting lain. Keseimbangan terse-
but cenderung berbeda di tiap negara, 
sesuai dengan konteks nasional, kemauan 
politik, proses kontrak, dan aspek lainnya. 
Namun, secara garis besar, kementerian 
dan instansi penyelenggara pengemban-
gan agribisnis cenderung berkuasa, khu-
susnya dibandingkan dengan institusi 
perlindungan lingkungan. Institusi per-
lindungan lingkungan, dilihat dari kom-
petensi berdasarkan hukum nasional, 
cenderung marjinal dalam pengambilan 
keputusan. Mereka tidak dapat memenuhi 
mandat secara efektif karena keterlibatan 
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atau ilegal, karena kinerja pemerintah dia-
wasi oleh publik. Terdapat beberapa kema-
juan penting di ranah legislatif dalam 
transparansi analisis dampak lingkungan 
(AMDAL, sebagaimana dibahas di bawah) 
dan transparansi pendapatan, terutama 
dalam sejumlah undang-undang yang 
mengatur investasi industri ekstraktif 
(Arcus Foundation, 2014). 

Namun demikian, persyaratan 
transparansi dalam pengambilan keputu-
san lebih luas terkait investasi agribisnis di 
sebagian besar negara kajian sangat ter-
batas. The Liberia Extractive Industries 
Transparency Initiative Act 2009, yang 
mencakup agribisnis dan kehutanan, sep-
erti halnya industri ekstraktif, adalah satu 
dari sedikit contoh undang-undang yang 
mengamanatkan pengungkapan perjanjian 
konsesi agribisnis.14 RDK juga memberi 
batasan transparansi melalui peraturan 
2011 yang mewajibkan publikasi kontrak 
kehutanan (selain kontrak pertambangan 
dan minyak). Walaupun tidak jelas apakah 
peraturan ini mencakup sektor agribisnis, 
dan apakah kontrak benar-benar dipub-
likasikan secara sistematis (RDK, 2011a). 
Bahkan jika pengungkapan kontrak diper-
lukan, hal itu terjadi setelah keputusan 
utama dibuat. Terlebih, dalam konteks yang 
ditandai tingginya tingkat buta huruf dan 
kendala kapasitas signifikan, pengungka-
pan saja tidak membuat perbedaan yang 
signifikan, kecuali jika disertai dukungan 
komplementer bagi tindakan sipil.

Secara keseluruhan, pola kewenangan 
pengambilan keputusan berbeda di setiap 
negara kajian, termasuk tingkat desentral-
isasi; transparansi dan partisipasi publik; 
dan hubungan antar instansi pemerintah 
pusat dan daerah. Namun, di luar keraga-
man ini, konteks kelembagaan dan hukum 
yang berlaku mengarah pada kendala sig-
nifikan yang memengaruhi interaksi agri-
bisnis dan konservasi kera. Tampaknya ada 
ketidakjelasan tentang peran, kekuasaan, 
dan prosedur dalam pengalokasian konsesi 
pertanian; ketidakseimbangan kekuasaan 

Keterangan foto: Analisis 
dampak lingkungan—yang 
merupakan prosedur terpent-
ing perlindungan—menjadi 
perangkat standar perlindun-
gan lingkungan dan berpo-
tensi mempromosikan kon-
servasi kera.  
© Arcus Foundation and 
Jabruson, 2014. All rights 
reserved. 
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antarinstansi pemerintah dengan mandat 
yang berbeda; dan pengaturan yang tidak 
memadai dalam menjamin transparansi 
dan akuntabilitas publik. Situasi seperti ini 
cenderung melemahkan koherensi, koor-
dinasi dan efektivitas tindakan pemerintah 
dalam mewujudkan konservasi kera meng-
hadapi ekspansi agribisnis.

Ketentuan Umum tentang 
Perlindungan Lingkungan 
Bagian sebelumnya membahas tren umum 
kepemilikan, kewenangan dan pengambi-
lan keputusan sumber daya yang memiliki 
kaitan langsung dalam fasilitasitasi, atau 
pengaturan interaksi pertanian industri 
dan konservasi kera. Bagian ini menelaah 
sifat dan efektivitas mekanisme yang 
dirancang untuk melindungi lingkungan, 
terfokus pada peraturan perundang-
undangan yang secara umum dapat ditera-
pkan, dan secara khusus mengenai kewa-
jiban yang harus dipenuhi oleh proyek 
agribisnis. Bagian ini diikuti oleh eksplo-
rasi langkah konservasi yang dilakukan 
untuk melindungi kera dan habitatnya. 

Semua negara kajian memiliki undang-
undang tersendiri dalam menangani secara 
ekslusif masalah perlindungan lingkungan, 
yang pada hakikatnya, harus berkontribusi 
terhadap perlindungan kera dan habi-
tatnya.15 Secara umum, isi ketentuan ini 
makin terperinci dan komprehensif dari 
waktu ke waktu, dan regulasi lingkungan 
yang lebih baru cenderung memasukkan 
praktik terbaik dalam pendekatan regulas-
inya.16 Namun, kecenderungan ini masih 
bergantung pada kondisi politik tiap nega-
ra. Misalnya, kritik berulang karena memil-
ih “model perlindungan lingkungan yang 
lemah” dalam undang-undang nasional 
lingkungan terbaru (Burma Environmental 
Working Group, 2011). 

Analisis terhadap tren yang berlang-
sung menunjukkan biasanya sudah ada 
undang-undang lingkungan yang baik. 
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Undang-undang tersebut mengamanat-
kan otoritas pemerintah untuk melind-
ungi lingkungan, mensyaratkan AMDAL 
untuk proyek pembangunan besar, ter-
masuk mekanisme sanksi dan penga-
wasan. Meskipun demikian, undang-
undang ini tidak selalu menghasilkan 
perlindungan lingkungan yang lebih ketat 
di lapangan, terutama karena masalah 
implementasi dan penegakannya, yang 
juga disebabkan masalah dalam peran-
cangan undang-undangnya.

Satu masalah yang jelas terlihat dalam 
situasi pascakonflik, seperti terjadi di RDK, 
yaitu rancangan peraturan mengenai ling-
kungan yang tidak sesuai dengan kapasitas 
kelembagaan negara untuk melaksanakan-
nya, sehingga kemudian terbukti tidak 
realistis (Bwiza, 2013). Bukan berarti bahwa 
“model lemah” perlindungan lingkungan 
dipilih. Namun, jika penyusunan undang-
undang tidak sepenuhnya memperhitung-
kan kapasitas kelembagaan dalam meneg-
akkannya di lapangan, hambatan 
pelaksanaan dan penegakan hukum ter-
bukti tidak dapat diatasi. Undang-undang 
tersebut akan tidak mampu membuat per-
bedaan di tingkat lokal. Dalam hal ini, reg-
ulasi lingkungan berisiko gagal. 

Selain itu, beberapa undang-undang 
yang paling komprehensif, dengan tujuan 
lingkungan yang sangat ambisius dan 
kompleks, hanya berfungsi sebagai kerang-
ka untuk tindakan lebih lanjut, bukan 
sebagai perangkat efektif kelembagaan 
yang memungkinkan kebijakan terkait 
lingkungan dapat segera dilaksanakan. 
Hukum semacam itu jarang ditindaklan-
juti melalui regulasi sekunder. Contoh dari 
masalah ini adalah Undang-Undang 
Pengelolaan Lingkungan Kamerun 1996, 
yang juga berisi ketentuan menyeluruh 
yang mengharuskan pemerintah melak-
sanakan keputusan dan peraturan—
beberapa di antaranya belum diadopsi, 
setelah hampir dua puluh tahun adopsi 
naskah primer (Kamerun, 1996; Fuo dan 
Semie, 2011). Kesenjangan regulasi serupa 

juga terjadi di Kamboja dan RDK (De 
Lopez, 2002; Moutondo, 2008). 

Analisis dampak lingkungan—yang 
mungkin merupakan perlindungan 
prosedural paling penting—menjadi per-
angkat perlindungan lingkungan standar 
yang berpotensi mendorong konservasi 
kera. Bergantung pada tingkat perlindun-
gan yang dibuat, AMDAL mungkin juga 
mencakup analisis dampak sosial (ADS-
social impact assessment/SIA) dan meng-
hasilkan rencana pengelolaan lingkungan 
(RPL-environmental management plan /
EMP). RPL biasanya mengidentifikasi 
tindakan yang diperlukan untuk melind-
ungi lingkungan dan mematuhi undang-
undang yang berlaku. 

AMDAL biasanya diperlukan sebelum 
otoritas pemerintah mengeluarkan lisensi 
atau izin, atau memberikan kontrak untuk 
beberapa jenis proyek pembangunan, ter-
masuk pengembangan agribisnis besar. 
Semua negara kajian mengharuskan prose-
dur semacam ini, dengan pengecualian 
(lihat Tabel 4.3). Walaupun saat ini telah 
ditetapkan wewenang bagi Kementerian 
Lingkungan Hidup untuk mengatur hal-hal 
tersebut, dan telah mengadopsi rancangan 
regulasi mengenai AMDAL telah diadopsi, 
regulasi ini belum diadopsi oleh kemente-
rian sehingga belum berlaku. 

Jenis analisis dampak yang diperlukan 
berbeda di setiap negara, termasuk apa-
kah konsultasi lokal, atau dengar penda-
pat atau analisis dampak sosial (ADS) 
diwajibkan. Jenis instrumen hukum yang 
menjamin mitigasi risiko (wilayah di 
mana RPL sangat penting); dan rentang 
proyek di mana prosedur ini wajib dilak-
sanakan (lihat Tabel 4.3). Dalam keraga-
man ini, pada kenyataannya, prosedur 
lebih ketat tidak selalu menghasilkan per-
lindungan lebih efektif. Sebaliknya, per-
syaratan wajib untuk memperoleh 
AMDAL yang “berat” sering kali diabai-
kan oleh pejabat publik sehingga tidak 
efektif—seperti yang telah didokumenta-
sikan di Kamerun (Fuo dan Semie, 2011).

“Undang-un-
dang ini tidak sela-
lu menghasilkan 
perlindungan ling-
kungan yang lebih 
ketat di lapangan, 
terutama karena 
masalah imple-
mentasi dan pen-
egakannya.” 
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Di sebagian besar negara kajian, perun-
dang-undangan nasional mengharuskan 
transparansi dalam prosedur AMDAL (lihat 
Tabel 4.3). Namun, klausa transparansi san-
gat bervariasi. Di beberapa negara, pemerin-
tah cukup memublikasikan laporan 
AMDAL yang telah disetujui; di tempat lain, 
pemerintah diwajibkan mengungkapkan 
draf laporan sebelum menyetujui AMDAL, 
proses yang memungkinkan pemangku 
kepentingan memberi masukan dan 
memengaruhi pengambilan keputusan. 
Beberapa negara juga mengharuskan peru-
sahaan terlibat dalam partisipasi publik 
sambil mempersiapkan AMDAL, yang 
memungkinkan masyarakat terdampak 
menyuarakan pandangan. Intinya, peratu-
ran transparansi adalah proses membuka 
pengambilan keputusan untuk diawasi 
secara eskternal dan memungkinkan 
masyarakat sipil memantau perkembangan-
nya — sebagai prasyarat kemajuan di ranah 
apa pun. Namun, masih banyak yang harus 
dilakukan untuk menerjemahkan keterbu-
kaan ini menjadi perubahan nyata.

Nilai suatu hukum terletak pada pelak-
sanaannya. Studi ini meneliti sejauh mana 
negara kajian telah menetapkan mekanisme 
hukum untuk mendorong kelayakan imple-
mentasi, termasuk alokasi tanggung jawab 
dan penetapan prosedur untuk memantau 
kepatuhan terhadap standar lingkungan—
dan menangani ketidakpatuhan. 

Semua negara kajian telah menetapkan 
proses pemantauan kepatuhan standar 
lingkungan. Selain itu, undang-undang 
nasional tentang lingkungan cenderung 
menunjuk institusi tertentu —atau bebera-
pa di antaranya, dalam kasus pengambilan 
keputusan yang terdesentralisasi17—yang 
bertanggung jawab dalam proses ini (lihat 
Tabel 4.3). Dalam praktiknya, pemantauan 
kepatuhan memerlukan sumber daya dan 
kapasitas kelembagaan yang kuat, teruta-
ma jika konsesi agribisnis mencakup lahan 
yang sangat luas di daerah terpencil di 
negara tersebut. Banyak pengamat men-
catat kurangnya sumber daya manusia, 

keuangan dan teknis dalam sistem admin-
istrasi kehutanan—khususnya di negara 
sebaran kera di Afrika Barat dan Afrika 
Tengah (Nguiffo et al., 2012). Kelemahan 
ini telah diketahui memengaruhi hal-hal 
penting seperti demarkasi batas-batas 
antara kawasan hutan lindung dan hutan 
konversi, dan kemampuan lembaga untuk 
mengumpulkan bukti pelanggaran ling-
kungan (Oates et al., 2007).

Pada umumnya, undang-undang ling-
kungan di delapan negara sebaran kera 
yang diulas memenuhi standar peraturan 
lingkungan yang baik. Dalam kaitannya 
dengan AMDAL, undang-undang tersebut 
mencerminkan kecenderungan umum ter-
hadap transparansi dan partisipasi publik, 
dengan tingkat berbeda-beda di tiap nega-
ra. Persyaratan tansparansi yang ketat tidak 
berarti bahwa keputusan dibuat secara 
transparan dalam praktiknya. Namun, 
mereka memberikan tolok ukur bagaima-
na perusahaan dan pejabat harus bersikap. 
Sebagaimana disebutkan di atas, penting 
untuk mengenali bahwa hukum yang lebih 
ketat tidak selalu lebih efektif dalam prak-
tiknya. Dalam kasus terburuk, undang-
undang yang ketat dapat menciptakan 
kesan komitmen lingkungan, terlepas dari 
tidak adanya perangkat kelembagaan yang 
diperlukan untuk mendukungnya.

Kawasan dan Spesies Lindung

Seluruh negara kajian telah mengadopsi 
undang-undang yang memungkinkan ter-
ciptanya kawasan lindung (Morgera, 2010); 
Tabel 4.4 menunjukkan persentase kawasan 
lindung di wilayah nasional (darat) di 
delapan negara. Regulasi ini terutama diwu-
judkan dalam undang-undang terkait per-
lindungan lingkungan, meskipun undang-
undang yang secara khusus menangani 
kawasan lindung memang ada. Perundang-
undangan lain mungkin juga relevan, teru-
tama undang-undang kehutanan yang 
mungkin mencakup ketentuan yang 

“Nilai suatu 
hukum terletak 
pada pelaksa-
naannya.” 
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TABEL 4.3 

Aspek Hukum Analisis Dampak Lingkungan

Instrumen Kamboja* Kamerun RDK Gabon Indonesia Liberia Malaysia*** Myanmar****

Jenis Regulasi yang Mengatur AMDAL

Apakah prosedur AMDAL dipersyaratkan 
oleh undang-undang dasar (diundangkan 
oleh otoritas tertinggi di negara bagian)?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak

Apakah ukuran dan jenis proyek yang 
harus menjalani prosedur AMDAL 
ditetapkan dalam undang-undang dasar?

Tidak Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak

Apakah ada panduan resmi untuk 
menerapkan undang-undang dasar 
yang mengatur AMDAL?

Ya Ya Tidak** Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Lingkup Kewajiban 

Apakah ADS merupakan bagian yang 
wajib ada dalam AMDAL? 

Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak n/a

Apakah RPL merupakan bagian yang wajib 
ada dalam AMDAL? 

Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya n/a

Adakah persyaratan ekplisit yang 
berkaitan dengan konten spesifik AMDAL?

Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya n/a

Apakah lembaga berwenang diharuskan 
menilai kualitas dan isi AMDAL sebelum 
disetujui?

Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya n/a

Apakah ada persyaratan bagi pejabat 
berwenang untuk menyetujui langkah-
langkah yang ditetapkan dalam AMDAL 
sebelum proyek dapat dilaksaskan?

Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya n/a

Transparansi

Adakah persyaratan untuk menginformasi-
kan kepada masyarakat tentang niat untuk 
memulai AMDAL?

Tidak Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak n/a

Adakah persyaratan untuk mengadakan 
konsultasi publik selama persiapan?

Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak n/a

mengatur zonasi sumber daya hutan untuk 
tujuan produksi dan konservasi. Terlepas 
dari keterkaitan erat antara peraturan kehu-
tanan dan undang-undang yang mengatur 
kawasan lindung, rujukan silang di antara 
mereka sering kali luput,18 yang umumnya 
menyulitkan untuk menilai sejauh mana 
terjadi tumpang tindih (Oberndorf, 2006). 

Implikasi praktis terpenting dari tump-
ang tindih undang-undang lingkungan 
dan regulasi kehutanan terjadi ketika ber-
bagai institusi menerapkannya. Berarti 

tidak sepenuhya jelas instansi mana yang 
bertanggung jawab atas hasil yang efektif 
di lapangan. Terlebih, telah tercatat bahwa 
instansi yang bertanggung jawab untuk 
mendorong konservasi relatif lemah dalam 
kapasitas kelembagaannya—dan oleh 
karena itu tidak dapat menerapkan per-
lindungan ketat terhadap kawasan lindung 
yang luas yang mereka awasi (ICEM, 2003). 

Undang-undang nasional tentang 
kawasan lindung sangat bervariasi, baik di 
dalam maupun di berbagai negara. 
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Instrumen Kamboja* Kamerun RDK Gabon Indonesia Liberia Malaysia*** Myanmar****

Adakah persyaratan untuk mengadakan 
konsultasi dengan masyarakat yang ter-
kena dampak selama persiapan AMDAL?

Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya n/a

Adakah persyaratan untuk memumlika-
sikan AMDAL dan RPL?

Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya n/a

Implementasi dan Penegakannya

Adakah persyaratan eksplisit bagi pi-
hak berwenang untuk memantau pelas-
anaan?

Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya n/a

Apakah undang-undang tersebut me-
nyatakan secara eksplisit bahwa kega-
galan mengimplementasikan AMDAL 
(atau bagian operasional lainnya dari 
AMDAL) dapat mengakibatkan pengh-
entian konsesi? 

Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak n/a

Adakah sanksi khusus untuk pejabat 
negara yang gagal menerapkan syarat 
yang terkait dengan AMDAL?

Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak n/a

Adakah sanksi khususu bagi perusa-
haan yang gagal menerapkan syarat 
yang terkait dengan AMDAL?

Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya n/a

Catatan: * Penilaian didasarkan pada Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, subkeputusan pelaksanaannya tentang 

proses AMDAL dan Prakas on General Guidelines for Initial and Final Environmental Impact Assessment Reports (Cambodia, 1996, 1999, 2009). Pada saat penulisan, rancan-

gan undang-undang baru tentang AMDAL sedang dalam proses diadopsi.

** Tidak ada pedoman umum yang berlaku untuk semua sektor (termasuk pertanian); Namun, terdapat beberapa panduan terkait-sektor, seperti yang berlaku untuk projek 

pertambangan di RDK.

*** Informasi mengenai Malaysia menunjukkan fokus di wilayah Sabah, salah satu dari dua daerah otonom yang memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan 

mengenai pengelolaan lahan dan sumber daya alam (dan karena itu beroperasi berdasarkan peraturan negara yang berbeda), juga menjadi daerah dengan populasi kera 

terbesar di Malaysia.

**** n/a = tidak berlaku. Karena prosedur AMDAL tidak diatur, pertanyaan mengenai cakupan, transparansi, pelaksanaan, dan penegakan yang relevan tidak dapat dijawab.

Sumber: Kamboja (1996, 1999, 2002, 2009); Kamerun (1996, 2005, 2011, 2013); RDK (2002, 2006b, 2011c, 2011d, 2011b); Fuo dan Semie (2011); Gabon (1993, 2001, 

2005, 2007); Indonesia (1999, 2007, 2009, 2010); Kennedy (2011); Liberia (2000, 2002a, 2006, 2009a, 2009c, 2010b); Malaysia (1968b, 1974, 1987, 2000, 2002, 2010); 

(1994, 2012a, 2012b); Syarif (2010); Tieguhong dan Betti (2008)

TABEL 4.3 

Lanjutan

Termasuk tingkat perlindungan yang 
diberikan pada flora dan fauna, dan dalam 
kondisi di mana status hutan lindung dapat 
dicabut atau diubah. Studi ini menunjukkan 
bahwa secara umum, taman nasional tidak 
hanya tunduk pada rezim konservasi yang 
paling ketat, tetapi juga ditetapkan oleh 
otoritas tertinggi negara tersebut.19 Ini 
berarti bahwa taman nasional tidak dapat 
dengan mudah dikonversi kembali menjadi 
wilayah produksi — sebuah temuan yang 
menggarisbawahi perlunya mencegah 

intervensi eksternal untuk menjamin per-
lindungan satwa liar dan habitatnya. 

Konon, untuk jangka panjang, taman 
nasional tidak harus menyediakan cara 
yang paling efektif dan berkelanjutan 
untuk melindungi spesies yang terancam 
punah. Terdapat perdebatan panjang ten-
tang pembatasan masyarakat yang tinggal 
di area taman nasional atau penggunaan 
sumber daya yang berada di dalam batas-
batas taman (Alden Wily, 2012). Pejabat 
negara kerap kesulitan menerapkan 
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peraturan ketat semacam itu; hanya satu 
negara kajian—Gabon—yang telah meny-
iapkan infrastuktur kelembagaan yang 
memungkinkan sistem administrasi 
kawasan taman nasional dapat dilakukan 
secara efektif (ITTO, 2011). 

Dalam banyak konteks, kepadatan pen-
duduk yang sedemikian rupa, membuat 
semua pelarangan bentuk aktivitas manu-
sia di kawasan lindung dalam jangka pan-
jang tidak dapat dipertahankan. Sebagian 
besar negara telah memungkinkan pen-
ciptaan jenis kawasan lindung lain, bebera-
pa kegiatan pertanian, perburuan, bahkan 
penebangan diizinkan (Morgera dan 
Cirelli, 2009; Morgera, 2010; Morgera dan 
Tsioumani, 2010). Peraturan lebih longgar 
diberlakukan di kawasan yang status lind-
ungnya lebih mudah berubah, tergantung 
pada kondisi hutan. Jika, misalnya, hutan 
telah dieksploitasi secara berlebihan dan 
nilai konservasinya telah menurun, sta-
tusnya dapat “diklasifikasi ulang” sebagai 
kawasan produksi.20 Bukti menunjukkan 
bahwa dalam melindungi hutan, status 
hutan komunal bisa lebih efektif daripada 
kawasan lindung konvensional.21

Banyak penelitian mencatat bahwa 
kawasan lindung seringkali tidak men-
cakup keseluruhan hutan tempat tinggal 
primata, sehingga banyak primata tinggal di 
luar wilayah yang dilindungi secara formal 
(Arcus Foundation, 2014; Dunn et al., 2014). 
Oleh karena itu, penting untuk memper-
timbangkan sejauh mana tiap individu 
hewan dan spesiesnya dapat menikmati 
perlindungan langsung dari undang-
undang—dan jenis perlindungan terkait. 

Sebagian besar negara kajian telah 
mengeluarkan undang-undang, kerap 
terkait dengan ratifikasi Convention on 
International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora (CITES), menem-
patkan kera di bawah tingkat perlindungan 
tertinggi untuk spesies berstatus genting. 
Karena CITES hanya mengatur perdagan-
gan internasional, dan perdagangan kera 
termasuk ancaman yang relatif kecil, 

Keterangan foto: Seluruh 
negara kajian mengadopsi 
regulasi yang memungkin-
kan pembentukan kawasan 
lindung. Siamang liar di 
Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan, Indonesia. 
© Paul Hilton/Greenpeace

ratifikasi CITES secara tidak langsung 
dapat mendorong negara-negara untuk 
mengambil tindakan legislatif di tingkat 
nasional. Memang, undang-undang per-
lindungan kera biasanya melarang perbu-
ruan dan pembunuhan kera, menahan 
mereka dalam penangkaran, dan melibat-
kannya dalam setiap bentuk perdagangan 
(Morgera dan Cirelli, 2009; Morgera dan 
Tsioumani, 2010). Namun, penegakannya 
kerap dirusak oleh sejumlah faktor, termas-
uk korupsi, kepentingan pribadi, sumber 
daya dan kapasitas yang tidak memadai, 
dan tidak adanya kelompok penekan yang 
kuat, yang karenanya dapat menimbulkan 
dorongan politik bagi instansi pemerintah 
untuk menerapkan peraturan.

Selain itu, regulasi nasional mengenai 
kawasan lindung dan perlindungan spesies 
menghadapi tantangan nyata dalam 
menangani interaksi investasi agribisnis 
dan konservasi kera, karena aturan yang 
melarang pembunuhan kera menjadi 
kurang efektif saat ancaman utamanya ada-
lah konversi habitat kera menjadi pemban-
gunan agribisnis. Di sebagian besar negara 
kajian, tidak ada larangan eksplisit terhadap 
pembukaan hutan di luar kawasan lindung 
(lihat Tabel 4.4). Dengan kata lain, di satu 
sisi pembunuhan individu kera dilarang 
keras,22 di sisi lain intervensi yang meng-
hancurkan habitat di mana kelangsungan 
kehidupan kera bergantung sepenuhnya 
legal—selama aktivitas tersebut berlang-
sung di luar kawasan lindung dan berdasar-
kan prosedur yang ditentukan. 

Pengecualian terhadap pendekatan ini 
muncul dalam perundang-undangan 
Indonesia, yang mengatur perlindungan 
terhadap spesies binatang individual ber-
status genting serta habitatnya (Indonesia, 
1990, art. 6). Sayangnya, ketentuan ini 
belum sepenuhnya dilaksanakan melalui 
peraturan lanjutan sehingga efektivitas 
penerapannya tidak teruji. 

Sebagian besar negara kajian telah 
mengadopsi regulasi yang mewujudkan 
kawasan lindung dan memberikan 
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TABEL 4.4 

Kawasan Lindung dan Pengakuan terhadap Kera Sebagai Spesies yang Dilindungi

Persentase 
hutan dari 
wilayah nasional 
(darat)* (%)

Persentase 
kawasan lindung 
dari wilayah 
nasional (darat)* (%)

Persentase lahan 
pertanian dari 
wilayah nasional 
(darat)* (%)

Dapatkah hutan 
komunal diben-
tuk di kawasan 
lindung?

Apakah kera berada di bawah 
perlindungan yang paling ketat 
yang diterapkan terhadap 
suatu spesies?

Perlindungan apa yang diberikan kepada 
kera (di luar larangan perdagangan illegal 
dan ekspor sebagaimana ditetapkan dalam 
CITES)?

Adakah mekanisme 
perlindungan di luar fokus dari 
binatang dan di luar kawasan 
lindung?

Kamboja 55,7 26,2 32,6 Ya Ya, melalui pelekatan terhadap 
klasifikasi CITES 

Larangan berburu Tidak

Kamerun 41,2 11,0 20,6 Tidak Ya, masuk pada “Kelas A” dalam 
undang-undang nasional

Larangan berburu Tidak

RDK 67,7 12,0 11,5 Ya Ya, sebagai “binatang buruan 
yang sepenuhnya dilindungi” di 
bawah undang-undang sekunder

Larangan berburu; dapat dibenarkan untuk 
membunuh seekor binatang hanya jika mengancam 
kehidupan atau harta benda manusia

Tidak

Gabon 85,4 19,9 20,0 Tidak Ya, sebagai “sangat dilindungi” 
di bawah undang-undang 
sekunder

Larangan berburu dan menangkarkan; dapat dibena-
rkan untuk membunuh seekor binatang hanya jika 
mengancam kehidupan, ternak atau tanaman pangan

Tidak

Indonesia 51,4 14,7 31,2 Ya Ya, sebagai “spesies dilindungi 
yang berstatus genting” di 
bawah undang-undang sekunder

Larangan menangkap, melukai, membunuh, 
menangkarkan, memiliki, dan mengangkut hewan 
dalam kondisi hidup dan mati; dapat dibenarkan 
untuk membunuh seekor binatang hanya jika men-
gancam nyawa manusia

Ya, konservasi spesies berstatus 
genting juga diatur “ex situ,” dan 
undang-undang mewajibkan per-
lindungan terhadap ”sistem pen-
dukung kehidupan” oleh peme-
gang hak atas lahan dan lembaga 
yang mengelola lahan tersebut

Liberia 44,3 2,5 28,1 Tidak Ya, sebagai “dilindungi” di bawah 
undang-undang sekunder dan 
melalui pelekatan terhadap klasifi-
kasi CITES 

Larangan memburu dan menangkarkan; dapat 
dibenarkan untuk membunuh seekor binatang den-
gan “tindakan yang wajar” untuk melindungi kehidu-
pan manusia, ternak atau tanaman pangan

Tidak, meskipun undang-undang 
mewajibkan pemantauan terus-
menerus terhadap spesies 
berstatus genting

Malaysia 61,7 18,4 23,6 Tidak Ya, sebagai “sepenuhnya 
dilindungi” di bawah undang-
undang propinsi

Kepemilikan hanya dengan otorisasi; dapat 
dibenarkan membunuh seekor binatang dengan 
“langkah yang wajar” untuk melindungi kehidupan 
manusia, ternak atau tanaman pangan

Tidak

Myanmar 47,7 7,3 19,3 Tidak** Ya, sebagai “benar-benar 
dilindungi” dibawah undang-
undang sekunder

Menangkap dan memiliki hanya dengan otorisasi; 
larangan berburu

Tidak

perlindungan langsung terhadap spesies 
kera. Namun, penerapan dan penegakan 
peraturan tersebut sering dirusak oleh 
kurangnya kapasitas kelembagaan, ambi-
guitas tanggung jawab kelembagaan, ket-
erbatasan sumber daya manusia, keuan-
gan, dan kapasitas teknis. Selain itu, 
regulasi yang melindungi spesies, tidak 
cukup menghadapi interaksi pertanian 
industri dan konservasi kera, karena anca-
man utama konservasi kera dalam kon-
teks agribisnis adalah hilangnya habitat 
kera daripada pembunuhan terhadap 
individu hewan ini.

Penegakan Hukum dan 
Peluang Hukum untuk Menolak 
Pengambilan Keputusan 

Isu pelaksanaan dan penegakan hukum 
merupakan perhatian utama di semua 
bidang perlindungan lingkungan, termasuk 
konservasi kera. Sebagaimana ditekankan 
pada bagian sebelumnya, memiliki undang-
undang yang baik saja tidak cukup—
undang-undang tersebut juga harus diprak-
tikkan. Praktik lingkungan yang baik 
memerlukan upaya berkelanjutan tidak saja 
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TABEL 4.4 

Kawasan Lindung dan Pengakuan terhadap Kera Sebagai Spesies yang Dilindungi

Persentase 
hutan dari 
wilayah nasional 
(darat)* (%)

Persentase 
kawasan lindung 
dari wilayah 
nasional (darat)* (%)

Persentase lahan 
pertanian dari 
wilayah nasional 
(darat)* (%)

Dapatkah hutan 
komunal diben-
tuk di kawasan 
lindung?

Apakah kera berada di bawah 
perlindungan yang paling ketat 
yang diterapkan terhadap 
suatu spesies?

Perlindungan apa yang diberikan kepada 
kera (di luar larangan perdagangan illegal 
dan ekspor sebagaimana ditetapkan dalam 
CITES)?

Adakah mekanisme 
perlindungan di luar fokus dari 
binatang dan di luar kawasan 
lindung?

Kamboja 55,7 26,2 32,6 Ya Ya, melalui pelekatan terhadap 
klasifikasi CITES 

Larangan berburu Tidak

Kamerun 41,2 11,0 20,6 Tidak Ya, masuk pada “Kelas A” dalam 
undang-undang nasional

Larangan berburu Tidak

RDK 67,7 12,0 11,5 Ya Ya, sebagai “binatang buruan 
yang sepenuhnya dilindungi” di 
bawah undang-undang sekunder

Larangan berburu; dapat dibenarkan untuk 
membunuh seekor binatang hanya jika mengancam 
kehidupan atau harta benda manusia

Tidak

Gabon 85,4 19,9 20,0 Tidak Ya, sebagai “sangat dilindungi” 
di bawah undang-undang 
sekunder

Larangan berburu dan menangkarkan; dapat dibena-
rkan untuk membunuh seekor binatang hanya jika 
mengancam kehidupan, ternak atau tanaman pangan

Tidak

Indonesia 51,4 14,7 31,2 Ya Ya, sebagai “spesies dilindungi 
yang berstatus genting” di 
bawah undang-undang sekunder

Larangan menangkap, melukai, membunuh, 
menangkarkan, memiliki, dan mengangkut hewan 
dalam kondisi hidup dan mati; dapat dibenarkan 
untuk membunuh seekor binatang hanya jika men-
gancam nyawa manusia

Ya, konservasi spesies berstatus 
genting juga diatur “ex situ,” dan 
undang-undang mewajibkan per-
lindungan terhadap ”sistem pen-
dukung kehidupan” oleh peme-
gang hak atas lahan dan lembaga 
yang mengelola lahan tersebut

Liberia 44,3 2,5 28,1 Tidak Ya, sebagai “dilindungi” di bawah 
undang-undang sekunder dan 
melalui pelekatan terhadap klasifi-
kasi CITES 

Larangan memburu dan menangkarkan; dapat 
dibenarkan untuk membunuh seekor binatang den-
gan “tindakan yang wajar” untuk melindungi kehidu-
pan manusia, ternak atau tanaman pangan

Tidak, meskipun undang-undang 
mewajibkan pemantauan terus-
menerus terhadap spesies 
berstatus genting

Malaysia 61,7 18,4 23,6 Tidak Ya, sebagai “sepenuhnya 
dilindungi” di bawah undang-
undang propinsi

Kepemilikan hanya dengan otorisasi; dapat 
dibenarkan membunuh seekor binatang dengan 
“langkah yang wajar” untuk melindungi kehidupan 
manusia, ternak atau tanaman pangan

Tidak

Myanmar 47,7 7,3 19,3 Tidak** Ya, sebagai “benar-benar 
dilindungi” dibawah undang-
undang sekunder

Menangkap dan memiliki hanya dengan otorisasi; 
larangan berburu

Tidak

Catatan: 

* Angka tersebut mencerminkan indikator pemban-

gunan Bank Dunia tahun 2012 berdasarkan definisi 

berikut:

Kawasan hutan: “lahan di bawah tegakan alami atau 

tegakan atau tegakan pohon minimal 5 meter in situ, 

baik produktif maupun tidak, dan tidak termasuk 

tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian (mis-

alnya, di perkebunan buah dan sistem wanatani/agro-

forestri) dan pepohonan di taman kota dan kebun.” 

Kawasan lindung: “kawasan yang dilindungi sebagian 

atau seluruhnya paling sedikit 10 km² (1.000 ha) yang 

ditetapkan oleh oleh otoritas nasional sebagai cadan-

gan ilmiah dengan akses publik terbatas, taman nasion-

al, monumen alam, cagar alam atau suaka margasatwa, 

lanskap dan kawasan lindung dikelola terutama untuk 

pemanfaatan berkelanjutan.” 

Lahan pertanian: “pangsa lahan yang subur, di bawah 

tanaman tetap, dan di bawah penggembalaan per-

manen. […] penggembalaan permanen adalah lahan 

yang digunakan selama lima tahun atau lebih untuk 

hijauan, termasuk tanaman alami dan budi daya.” 

** Tidak ada mekanisme hukum yang mengakui atau 

memungkinkan hutan komunal masuk.

Sumber: 

indikator: Bank Dunia (n.d.-b); 

definisi: Bank Dunia (n.d.-a, n.d.-c, n.d.-e); 

Perundang-undangan: Alden Wily (2007, 2012); 

Kamboja (1993b, 1994, 1996, 2002, 2003); Kamerun 

(1978, 1994, 1995a, 1995b, 1996); CITES (1973); 

Cotula dan Mayers (2009); DRC (1969, 1975, 1982, 

2000, 2002, 2006a, 2011d); Dunn et al. (2014); Gabon 

(1987b, 1993, 1994a, 1994b, 2001, 2004, 2007); 

ICEM (2003); Indonesia (1990, 1999, 2006a, 2009); 

Liberia (1988, 2002b, 2003, 2006, 2009c); Majid 

Cooke (2006); Malaysia (1963, 1965b, 1968a, 1968b, 

1973, 1980, 1984, 2002, 2008, 2010); Morgera (2010); 

Morgera dan Cirelli (2009); Morgera dan Tsioumani 

(2010); (1992, 2012b); Nguiffo dan Talla (2010).

atas nama pemerintah, tetapi juga para 
pemangku kepentingan lainnya yang terli-
bat dalam konservasi dan akuntabilitasnya. 

Di negara-negara jelajah kera yang 
ditinjau, undang-undang biasanya 
menangani beberapa masalah terkait 
penegakan hukum: 

(a) sanksi atas kerusakan lingkungan 
yang disebabkan oleh pelanggaran 
undang-undang lingkungan; 

(b) tanggung jawab kelembagaan untuk 
memantau dan memastikan kepatuhan 
dan menjatuhkan sanksi yang berlaku; 

(c) peraturan yang mengatur pelaksanaan 
kewenangan publik terkait hal-hal 
tersebut; dan 

(d) norma-norma yang memberdayakan 
warga negara dan pemangku kepentin-
gan untuk menolak pengambilan 
keputusan.

Aturan yang menetapkan sanksi dan 
mekanisme penegakan hukum dapat men-
jadi bagian dari rezim umum pidana, tang-
gung jawab administratif dan publik, yaitu, 
rezim yang diatur dalam konstitusi atau 
dalam peraturan sipil atau administratif. 

TABEL 4.4 

Lanjutan
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Sebagai alternatif, mereka dapat menyesuai-
kan rezim berdasarkan undang-undang 
yang memberikan sanksi khusus karena 
melakukan kesalahan terkait lingkungan. 
Sementara institusi umum negara—sep-
erti polisi atau jaksa penuntut— menerap-
kan peraturan umum tentang tanggung 
jawab dan kewajiban, lembaga khusus23 
sering dibentuk untuk memantau kepatu-
han dan menyelidiki pelanggaran terha-
dap undang-undang lingkungan.

Sehubungan dengan sanksi lingkungan, 
ada kecenderungan dalam undang-undang 
lingkungan untuk mengkriminalkan jenis 
kerusakan lingkungan tertentu. Sebagian 
besar negara kajian telah memperkenalkan 
ketentuan pidana yang menentukan huku-
man bagi eksploitasi hutan ilegal atau 
eksploitasi lahan tanpa izin. Namun, hanya 
sedikit negara yang secara eksplisit telah 
mengkriminalkan ketidakpatuhan per-
syaratan utama terkait prosedur penga-
manan lingkungan. Di RDK, misalnya, 
memberikan informasi yang menyesatkan 
dalam persiapan AMDAL adalah ilegal 
(RDK, 2011d, arts 72–73).

Isu penting lain terkait pertanian 
industri adalah sejauh mana pelanggaran 
terhadap lingkungan dapat menjadi justifi-
kasi bagi penghentian konsesi agribisnis. 
Di sebagian besar negara kajian, regulasi 
nasional tidak secara tegas memberdaya-
kan pemerintah untuk menghentikan 
konsesi jika peraturan lingkungan dilang-
gar. Ada pengecualian—seperti ketentuan 
dalam Undang-Undang Kehutanan 
Kamboja yang mengizinkan pemerintah 
menghentikan kontrak penebangan hutan 
karena pelanggaran terhadap peraturan 
lingkungan (Kamboja, 2002, arts 17, 88)—
meski tampaknya tidak berlaku untuk 
agribisnis. Kurangnya regulasi eksplisit, 
secara efektif menghambat kapasitas legal 
instansi pemerintah yang berkomitmen 
terhadap konservasi. Selain itu, investor 
cenderung menolak tindakan pemerintah 
mencabut izin atau menghentikan kontrak 
jika klausul sanksi digabungkan dalam 
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Keterangan foto: 
Perundangan untuk 
melindungi kera biasanya 
melarang perburuan dan 
pembunuhan, mengkan-
dangkan, dan terlibat 
dalam aktivitas perdagan-
gan kera. Walaupun, pene-
gakkan hukum peraturan 
tersebut sering kali terken-
dala oleh berbagai faktor. 
Bayi orangutan bernama 
Rika, dirantai sebelum dis-
elamatkan oleh Yayasan 
IAR dan BKSDA.  
© Argitoe Ranting,  
IAR Indonesia

undang-undang. Namun, bahkan jika 
negara-negara telah mengadopsi ketentu-
an yang mengizinkan penghentian, mere-
ka tidak lantas menerapkannya.

Diskusi pada bagian sebelumnya 
menyoroti bahwa banyak masalah berakar 
bukan pada perumusan regulasinya, tetapi 
pada hambatan kapasitas kelembagaan atau 
pertimbangan politik ekonomi yang 
memengaruhi kemauan politik dan admin-
istratif untuk menerapkan regulasi. Isu pent-
ing penegakan regulasi terkait dengan sejauh 
mana regulasi tersebut menetapkan mekan-
isme untuk meninjau dan memberi sanksi 
sebagai pelaksanaan kewenangan pemerin-
tah dalam kaitannya dengan kepatuhan ter-
hadap persyaratan prosedur atau dari hasil 
pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ana-
lisis tren menunjukkan kesenjangan antara 
mekanisme akuntabilitas dan sanksi. 
Sementara peraturan penegakan hukum ser-
ing menetapkan sanksi administatif dan 
pidana atas malpraktik yang dilakukan oleh 
pejabat tingkat rendah, hal serupa jarang 
berlaku bagi penyalahgunaan wewenang 
oleh pengambil keputusan tingkat tinggi. 
Terdapat pengecualian penting; misalnya, 
Undang-Undang Kehutanan RDK dengan 
tegas membatasi wewenang menteri untuk 
mengeluarkan konsesi penebangan—meski 
penerapan ketentuan ini tidak pernah diuji 
dalam praktiknya. (RDC, 2002, art. 5; Lawson, 
2014). Memang sangat sulit meminta pejabat 
tingkat tinggi untuk mempertimbangkan 
baik alasan hukum ataupun politis. 

Hal terakhir yang perlu dipertimbang-
kan dalam tinjauan mengenai kerangka 
nasional ini adalah ketersediaan dan sifat 
mekanisme hukum yang dapat digunakan 
oleh pemegang hak untuk mendorong 
kepatuhan terhadap persyaratan hukum. 
Di beberapa negara, undang-undang 
kehutanan dan undang-undang lingkun-
gan memungkinkan litigasi kepentingan 
umum atau “tindakan hukum atas nama 
masyarakat ”, sehingga memunculkan kes-
empatan untuk menolak tindakan pemer-
intah tanpa perlu membuktikan bahwa 

mereka terkena dampak langsung dari 
keputusan tersebut.24 Di Kamerun, klausul 
semacam itu tidak ada dalam undang-
undang terkait, hasil serupa dicapai mela-
lui pengadilan, yang pada 2009, memutus-
kan bahwa LSM lokal memiliki hak untuk 
mempertanyakan legalitas proyek investa-
si yang tidak menjalani prosedur AMDAL 
yang diperlukan (Fuo dan Semie, 2011).25 

Berbeda dengan tren positif tersebut, 
pengaturan hukum tertentu membatasi akses 
keadilan, termasuk masalah pertanahan. Di 
Malaysia, misalnya, petani yang berpartisi-
pasi dalam kesepakatan antara perusahaan 
bersama dan agribisnis harus melepaskan 
hak hukum mereka terkait kesepakatan agri-
bisnis tersebut (Majid Cooke et al., 2012). 
Demikian pula dengan Farmland Law yang 
secara efektif menutup akses ke pengadilan 
oleh mereka yang hendak menentang kepu-
tusan yang dibuat berdasarkan undang-
undang tersebut (Oberndorf, 2012). 

Para komentator berpendapat bahwa 
proses judicial review akan memungkinkan 
penolakan hukum terhadap tindakan yang 
tidak aman secara lingkungan, bahkan jika 
undang-undang khusus tidak menyatakan 
peluang ini (Oberndorf, 2006, 2012). Namun, 
beberapa kasus di pengadilan yang melibat-
kan penolakan atas keputusan pemerintah 
yang berpotensi membahayakan lingkun-
gan. Beberapa faktor dapat membantu men-
jelaskan situasi ini, termasuk fakta bahwa 
masyarakat lokal biasanya tidak dianggap 
sebagai entitas legal; prosedur yang mema-
kan biaya dan tidak dapat diakses; kapasitas 
kelembagaan yang tidak memadai baik di 
pihak pemerintah maupun masyarakat sipil; 
dan terbatasnya independensi dan ketidak-
berpihakan lembaga peradilan—serta 
kurangnya kepercayaan terhadap sistem 
pengadilan. Sebagaimana dijelaskan pada 
Studi Kasus 4.1, bagaimanapun, litigasi ling-
kungan tidak pernah terjadi, setidaknya di 
beberapa negara, dan satu tugas penting 
adalah untuk menilai efektivitas tindakan 
hukum dan memahami kondisi yang 
memungkinkannya dilakukan.
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STUDI KASUS 4.1 

Penggunaan Tindakan Hukum untuk 
Melindungi Habitat Orangutan di Sumatra, 
Indonesia

Studi kasus ini berfokus pada “aksi hukum”—yaitu pengala-
man praktis yang menjelaskan peluang dan tantangan 
menggunakan mekanisme hukum untuk tujuan konservasi 
kera. Berdasarkan pengalaman langkah hukum untuk 
melindungi orangutan di Sumatera, Indonesia, studi ini 
menyoroti keuntungan dan keterbatasan yang melekat 
dalam penggunaan proses peradilan.

Indonesia berada pada posisi ke-107 dari 174 negara dalam 
Indeks Persepsi Korupsi 201426 dan terkenal karena lemahn-
ya penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan. 
Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus ini, 
dimungkinkan mendorong penegakan beberapa undang-
undang lingkungan di hutan rawa gambut Tripa di ekosistem 
Leuser di Provinsi Aceh, Sumatra (lihat Gambar 4.1).

Hingga saat ini, Indonesia telah memberikan sanksi terhadap 
satu perusahaan sawit dengan mencabut izin perkebunann-
ya, menjatuhkan hukuman penjara kepada pemilik dan 
manajernya, dan mengenakan denda jutaan dolar. Sementara 
itu, tujuh kasus perdata dan pidana sedang berlangsung atau 
dalam persiapan melawan empat perusahaan sawit lainnya 
yang beroperasi di lahan gambut Tripa. Kasus-kasus ini ada-
lah contoh langka bagaimana hukum dapat digunakan secara 
efektif untuk menolak, dan berpotensi menghentikan bahkan 

membalikkan, keputusan yang dapat menyebabkan kerusa-
kan habitat kera di Indonesia. Memahami keberhasilan awal 
ini dan kondisi yang memungkinkannya terjadi sangat pent-
ing bagi upaya replikasi di tempat lain. 

Kondisi yang memungkinkan penegakan hukum ini terbagi 
dalam tiga kategori: 

  dokumentasi kegiatan ilegal yang akurat; 

  kampanye publik yang menuntut tindakan dari pemerin-
tah; dan 

  lembaga pemerintah yang bersedia bertindak sebagai 
tanggapan atas dokumentasi kegiatan ilegal.

Latar belakang

Bersama dengan dua hutan rawa gambut lainnya yang ter-
sisa di Aceh, Rawa Kluet dan Rawa Singkil, Tripa memiliki 
kepadatan orangutan tertinggi yang tercatat di mana pun di 
dunia. Pada akhir 1980-an Tripa ditutupi oleh sekitar 600 
km² (60.000 ha) hutan rawa gambut primer dan menjadi 
rumah bagi paling sedikit 3.000 orangutan. Namun pada 
saat itu, Tripa dihapus dari kawasan hutan nasional 
Indonesia dan diklasifikasi ulang sebagai “areal penggu-
naan lain”—umumnya dikenal di Indonesia dengan akro-
nimnya, APL. Mulai 1990, beberapa izin untuk perkebunan 
sawit berskala besar diberikan secara progresif, dan peru-
sahaan-perusahaan mulai membuka hutan, mengeringkan 
rawa dan menanam kelapa sawit. Pada 1999, sekitar seten-
gah dari hutan rawa gambut telah dibersihkan dan sebagi-
an besarnya telah ditanami. Namun kemudian pertikaian 
antara kelompok separatis Aceh dan pemerintah pusat 
Indonesia meningkat dan menyebabkan penghentian keg-
iatan di semua konsesi. Selama beberapa tahun berikutnya, 
perkebunan tersebut benar-benar ditinggalkan dan vegeta-
si mulai pulih secara alami sampai perdamaian akhirnya 
tercapai pada 2005, setelah terjadinya tsunami pada 
Desember 2004. 

Aktivitas perkebunan mulai berlanjut secara bertahap pada 
tahun-tahun setelah kesepakatan damai antara faksi-faksi 
yang bertikai di Helsinki 2005. Kondisi di Provinsi Aceh 
kembali mendekati normal. Antara pertengahan 2007 dan 
akhir 2009, hampir 80 km² (8.000 ha)—atau 28% dari hutan 
yang tersisa—hilang, sebagian besar karena konsesi tiga 
perusahaan saja. Meskipun banyak dilobi oleh masyarakat 
setempat dan kelompok pencinta lingkungan, tidak ada 
tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pembakaran 
atau pembukaan lahan.

Saat ini, sejumlah perkembangan lain yang relevan dengan 
status lahan Tripa juga telah terjadi. Meskipun tidak lagi 
menjadi bagian dari kawasan hutan nasional, pada 1998, 
Tripa termasuk ke dalam Ekosistem Leuser yang baru 
ditetapkan, kawasan seluas lebih dari 26.000 km² (2,6 juta 
ha) dari sebagian besar hutan primer dataran tinggi yang 
juga merupakan habitat hutan dataran rendah penting ter-
akhir yang tersisa di Aceh dan Sumatera Utara. Ekosistem 
Leuser adalah salah satu hamparan hutan hujan tropis ter-
kaya di Asia Tenggara dan satu-satunya tempat di bumi di 
mana gajah sumatera, badak sumatera, harimau sumatera, 
dan orangutan sumatera hidup berdampingan.

GAMBAR 4.1 

Hutan Rawa Gambut Tripa, berada di 
dalam Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh, 
Sumatra, Indonesia
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Pentingnya melindungi Ekosistem Leuser ditekankan dalan 
UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (Indonesia, 
2006b).27 Dalam pasal 150 undang-undang ini, pemerintah 
Aceh secara khusus berkewajiban melindungi 80% ekosistem 
yang ada di Aceh. Status kawasan Ekosistem Leuser yang 
dilindungi diperkuat saat ditunjuk sebagai kawasan strategis 
nasional (NSA) berdasarkan fungsi lingkungannya dalam 
Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Nasional, turunan dari Undang-Undang No. 26/2007 
tentang Rencana Tata Ruang (Indonesia, 2007, 2008).28

Pada Mei 2011, sebagai konsekuensi dari komitmen pembe-
rian dana sebesar 1 miliar dolar AS oleh pemerintah Norwegia 
untuk membantu Indonesia mengurangi emisi karbon dari 
deforestasi dan degradasi hutan, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menandatangani moratorium konsesi baru di 
hutan primer dan lahan gambut. Moratorium tersebut men-
cakup sebuah peta, yang akan direvisi setiap enam bulan 
oleh Kementerian Kehutanan, PIPIB atau Peta Indikatif 
Penundaan Izin Baru (peta yang menunjukkan daerah di 
mana tidak ada izin konsesi baru dapat diberikan selama 
moratorium). Edisi pertama peta tersebut mencakup jalur 
penting Tripa yang belum dialokasikan untuk konsesi. 

Pada Agustus 2011, Gubernur Aceh mengeluarkan izin 
konsesi perkebunan baru seluas 16 km² (1.600 ha) dari rawa 
gambut yang sebelumnya tidak dialokasikan ke perusahaan 
minyak sawit. Kawasan yang sama ini dengan jelas diidenti-
fikasi di PIPIB sebagai “lahan gambut yang dilindungi.” 
Kawasan itu juga berada di dalam Ekosistem Leuser, yang 
pada saat itu merupakan NSA untuk fungsi lingkungan, di 
mana konsesi yang merusak fungsi lingkungan dilarang. 

Perlawanan Dimulai

Atas dasar tersebut, sekelompok LSM yang dipelopori oleh 
Walhi Aceh (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Aceh) 
mengajukan tuntutan hukum atas pemberian izin konsesi ke 
pengadilan administatif Aceh pada November 2011. Pada 
April 2012, pengadilan menolak tuntutan tersebut, tetapi 
Walhi Aceh langsung mengajukan banding atas putusan 
tersebut ke pengadilan tinggi di Medan, Sumatera Utara.

Pada saat yang sama, sekelompok perwakilan masyarakat 
juga memasukkan pengaduan terhadap izin tersebut ke 
Polri di Jakarta, menuduh bahwa konsesi baru tersebut 
merupakan pelanggaran pidana terhadap Undang-Undang 
Tata Ruang dan Undang-Undang Pemerintah Aceh sendiri, 
yang semuanya melarang konsesi baru di dalam Ekosistem 
Leuser. Pengaduan ini diteruskan ke kepolisian Aceh dan 
tidak ada kelanjutan.

Sementara kasus tersebut masih berada di pengadilan 
administratif di Banda Aceh, perusahaan kelapa sawit yang 
menjadi inti kasus tersebut terus membersihkan lahan, begi-
tu juga dengan empat perusahaan lainnya yang memiliki 
konsesi kelapa sawit utama di Tripa. Sebagai respon, LSM 
yang prihatin atas hal tersebut menyelenggarakan konfer-
ensi pers dan menyiapkan siaran pers yang menampilkan 
rekaman dramatis kebakaran di lokasi konsesi. Isu tersebut 
segera menjadi berita utama di media nasional dan interna-
sional. Selama sisa tahun 2012 dan sebagian besar 2013, 
Tripa berada dalam berita nasional hampir setiap hari dan 

dalam berita internasional hampir setiap minggu. Petisi yang 
diluncurkan oleh kelompok lingkungan menjadi item berita 
tersendiri. Tokoh dan instansi pemerintah lokal dan pusat 
dituntut untuk melakukan intervensi. Tingkat liputan berita 
sangat membantu dalam memusatkan perhatian publik 
pada kasus-kasus hukum dan secara signifikan mengurangi 
potensi korupsi terlibat dalam proses hukum.

Pada 30 Agustus 2012, Pengadilan Tinggi Medan memutus-
kan untuk mendukung Walhi Aceh dan menginstruksikan 
Gubernur baru Aceh (dan saat ini) untuk membatalkan izin 
konsesi, yang diberikan pada 27 September 2012. 
Perusahaan mengajukan banding atas keputusan tersebut 
dan membawa kasus ini ke Mahkamah Agung di Jakarta, 
pada 6 November 2012. Pengajuan banding mereka ditolak 
pada 25 April 2013, keputusan Pengadilan Tinggi Medan 
ditegakkan dan izin tetap dibatalkan. 

Besarnya perhatian atas tindakan hukum yang diprakarsai 
publik didukung dan perhatian nasional dan internasional 
melalui media massa dan media sosial, membuat pemerin-
tah Indonesia mulai memberi perhatian. Secara khusus, Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
(UKP4) yang dibentuk berdasarkan komitmen dengan 
Norwegia, mengirimkan tim investigasi pencarian fakta ke 
lapangan dalam beberapa kesempatan, mulai awal 2012. 
Pengacara UKP4 juga bertemu dengan Otoritas Pengelola 
Ekosistem Leuser dan LSM setempat, yang memberi infor-
masi temporal dan spasial tahunan mengenai kegiatan pem-
bukaan lahan dan pembakaran di Tripa. Tim dari UKP4 dan 
Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menyelidiki legali-
tas semua izin konsesi kelapa sawit di Tripa dan mengklarifi-
kasi laporan LSM mengenai aktivitas ilegal di setiap konsesi, 
dan menemukan bahwa keduanya akurat dan dapat diverifi-
kasi. Tim tersebut memberikan perhatian khusus terhadap 
kebakaran berskala besar yang meluas di sebagian besar 
konsesi pada saat itu. Tim menemukan bahwa hal tersebut 
bertentangan dengan Undang-Undang No. 32/2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang secara 
spesifik melarang penggunaan api untuk membersihkan 
lahan dan pembersihan gambut lebih dari kedalaman 3 m.

Penyelidikan ini mendorong otoritas publik mengajukan tun-
tutan hukum tambahan terhadap semua perusahaan minyak 
kelapa sawit besar yang beroperasi di Tripa. Di antara tuntu-
tan tersebut termasuk kasus perdata yang diajukan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup terhadap dua dari perusa-
haan-perusahaan tersebut dan kasus hukum yang diajukan 
oleh negara terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dan 
dua (dan akhirnya tiga) perusahaan lainnya beserta personel 
kunci mereka, sebagian besar karena penggunaan api secara 
ilegal untuk membersihkan lahan.

Pelajaran yang diambil

Ada dua cara untuk melihat studi kasus Tripa. Perspektif kon-
servasi menunjukkan fakta bahwa Indonesia masih terus men-
galami penebangan hutan dan kehilangan keanekaragaman 
hayati. Banyak pengamat berpendapat bahwa hutan rawa 
gambut Tripa dan populasi orangutannya telah hilang sejak 
kawasan tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan nasional 
pada akhir 1980-an, dan tentunya saat konsesi industri minyak 
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sawit berskala besar disetujui pada 1990-an. Memang, ada 
persepsi luas bahwa perusahaan besar dan individu yang kuat 
pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun 
yang mereka inginkan di lahan APL, dan lebih baik memusat-
kan upaya konservasi pada area dengan kontrol hukum atau 
perlindungan yang lebih jelas, seperti di kawasan hutan 
nasional dan di kawasan lindung formal. Bagaimanapun, 
pemikiran seperti ini menghapuskan semuanya kecuali imp-
likasi dari implementasi perencanaan tata ruang dan pengelo-
laan lingkungan. Undang-undang dan peraturan yang melar-
ang pembakaran lahan, mengharuskan pemeliharaan zona 
pesisir dan area sensitif lainnya, serta melindungi spesies yang 
terancam punah harus diberlakukan di mana pun mereka bera-
da, baik di dalam kawasan hutan maupun di lahan APL.

Cara lain untuk melihat kasus Tripa adalah mengenali 
kapasitas untuk menciptakan keadaan di mana setidaknya 
beberapa regulasi di atas dapat diterapkan. Konsesi sawit 
ilegal telah dibatalkan, pemilik perkebunan dan manajer 
mereka telah dijatuhi hukuman penjara, perkebunan mere-
ka dikenai denda jutaan dolar dan kasus hukum lebih lanjut 
sedang berlangsung atau sedang dalam perencanaan. 
Pada Januari 2014, setelah lobi lokal yang intens, pemer-
intah provinsi mulai menutup saluran drainase yang dibuat 
oleh perusahaan di kawasan konsesi yang dibatalkan. 
Restorasi hutan rawa berskala besar juga sedang diren-
canakan. Walaupun rehabilitasi kawasan hutan rawa gam-
but Tripa yang luas dan penting akan memakan waktu 
bertahun-tahun, paling tidak preseden hukum telah 
ditetapkan dan beberapa keberhasilan awal telah dicapai. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tiga faktor utama 
berkontribusi terhadap keberhasilan ini. Pertama adalah pen-
gumpulan data yang tepat, akurat, dan dapat diverifikasi serta 
pelaporan mengenai variabel seperti kedalaman gambut, 
keberadaan titik api (kebakaran), deforestasi, dan pelanggaran 
lingkungan. Dokumentasi ini memungkinkan pengembangan 

kasus hukum yang kuat dan jelas terhadap perusahaan ber-
dasarkan bukti yang tidak terbantahkan. 

Faktor pendukung utama kedua adalah publikasi isu berdasar-
kan informasi-informasi tersebut oleh banyak pihak, termasuk 
LSM lingkungan, sosial, dan HAM serta masyarakat setempat. 
Upaya bersama ini berkembang menjadi kampanye nasional 
dan internasional yang memperoleh dan mempertahankan 
perhatian publik global serta memberikan tekanan politik kepa-
da pemerintah untuk melakukan tindakan hukum dan memini-
malkan peluang intervensi dalam prosesnya. 

Faktor pendukung utama ketiga adalah kehadiran instansi 
pemerintah dengan kemauan politik untuk bertindak. Dalam 
kasus ini, UKP4 yang saat ini sudah tidak ada, Kementerian 
Lingkungan Hidup, dan Kejaksaan Agung memperoleh ban-
yak bukti dan data tentang pelanggaran terhadap lingkun-
gan dan—di bawah pengawasan dan tekanan publik—
menggunakannya untuk mengadili kasus tersebut.

Dapat dikatakan bahwa faktor ketiga—kehadiran instansi 
pemerintah untuk menegakkan Undang-Undang Lingkungan—
adalah yang paling penting. Sementara masyarakat dan dan 
LSM dapat mengajukan class action dan tuntutan adminis-
tratif, hanya Kejaksaan yang dapat mengusulkan kasus pidana 
di pengadilan Indonesia. Para donatur yang ingin meningkat-
kan penegakan Undang-Undang Lingkungan yang lebih baik 
di Indonesia akan melakukan yang terbaik mengarahkan 
dukungan ke instansi hukum Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kementerian Kehutanan serta Kejaksaan. 

Meskipun perundang-undangan tentang lingkungan yang ada 
di Indonesia saat ini belum sempurna, tetapi merupakan lan-
dasan yang memadai untuk memperbaiki pengelolaan ling-
kungan di negara ini. Ini tidak akan terjadi begitu saja, tetapi 
jika ada upaya lebih lanjut untuk menegakkan preseden 
hukum, seperti memenjarakan dan mendenda para pelanggar 
serta memberikan sanksi kepada pemilik konsesi maka san-
gat mungkin dapat mengubah arus.
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Kesimpulan
Bab ini telah membahas kerangka hukum 
yang mengatur interaksi pertanian indus-
tri dan konservasi kera. Bab ini juga men-
yajikan analisis tren di delapan negara 
dengan sebaran kera—empat di Afrika 
tengah dan Afrika barat, dan empat di 
Asia Tenggara. Bab ini juga menyajikan 
studi kasus yang menggambarkan baik 
hambatan pelaksanaan kerangka hukum 
maupun peluang pemanfaatan hukum 
untuk konservasi kera. 

Secara keseluruhan, analisis tersebut 
mengungkapkan banyak masalah dalam 
konstruksi undang-undang yang berlaku 
dan penerapannya di lapangan. Ada ket-
egangan yang melekat pada interaksi perta-
nian industri dan konservasi kera, karena 
tujuan dan penerima manfaat yang sangat 
berbeda. Aturan hukum, dan lembaga yang 
diberi mandat untuk melaksanakannya, 
menjadi dasar untuk mengendalikan ket-
egangan ini. Pendekatan yang ditempuh di 
setiap negara berbeda-beda tergantung 
pada struktur kelembagaan negara terse-
but, undang-undang yang mengaturnya, 
dan pembagian kewenangan pengambilan 
keputusan. Pada banyak kasus, pendeka-
tan-pendekatan tersebut tidak memberi-
kan solusi yang memuaskan yang tidak saja 
gagal menyelesaikan ketegangan yang ada, 
tetapi juga menyebabkan kematian kera 
dan kehilangan habitat kera. 

Karakteristik umum di seluruh negara 
kajian adalah pemusatan kewenangan 
lembaga negara. Aspek ini terutama dis-
ebabkan oleh kepemilikan lahan dan hutan 
di sebagian besar negara tersebut didomi-
nasi oleh negara, sementara hak atas lahan 
dan sumber daya kolektif yang berdasar-
kan hukum adat tidak cukup kuat untuk 
melindungi masyarakat. Pemusatan 
kewenangan juga terkait dengan hak pre-
rogatif eksekutif yang luas, dan terbatasn-
ya kesempatan mengawasi melalui parle-
men, partisipasi publik, serta mekanisme 
deliberatif dan akuntabilitas lainnya. 

Konteks hukum tersebut memudahkan 
transaksi lahan dalam skala besar yang 
bertentangan dengan kepentingan sosial 
dan lingkungan. 

Demikian pula dengan kelemahan 
dalam mengartikulasikan undang-undang 
pertanahan dan kehutanan serta pengam-
bilan keputusan memberikan celah bagi 
penyalahgunaan oleh pemerintah dan 
perusahaan, sementara persyaratan peng-
gunaan lahan secara produktif dapat men-
ciptakan dorongan yang tidak tepat serta 
konsekuensi yang tidak diinginkan terha-
dap konservasi kera. Undang-undang ling-
kungan kelas dunia mungkin sulit diterap-
kan khususnya di negara-negara yang 
kekurangan sumber daya. Selain itu, 
undang-undang yang bertujuan melind-
ungi spesies individual memberikan 
sedikit, jika ada, solusi untuk menangani 
kerusakan habitat kera, yang diperburuk 
oleh pertanian industri. Dengan kata lain, 
rancangan kerangka hukum, tidak hanya 
implementasinya, sangat penting untuk 
menangani interaksi pertanian industri 
dan konservasi kera. 

Pada saat yang sama, interaksi agribis-
nis–konservasi juga dipengaruhi oleh kes-
enjangan kapasitas lembaga negara untuk 
menerapkan dan menegakkan peraturan. 
Pertimbangan politik ekonomi yang juga 
memengaruhi instansi pemerintah untuk 
menerapkan dan menegakkan peraturan. 
Langkah pemerintah atau legislatif yang 
tidak terkoordinasi menciptakan ketidakpas-
tian hukum yang dapat merongrong upaya 
konservasi. Dalam konteks ini, mekanisme 
untuk menjamin transparansi, pengawasan 
publik, dan akuntabilitas menjadi penting 
untuk mempercepat konservasi kera. 

Secara keseluruhan, ada kebutuhan 
mendesak untuk memperkuat penga-
manan prosedural dan substantif —dalam 
hal rancangan dan implementasinya—
untuk memastikan bahwa konservasi kera 
diperhitungkan dalam pengambilan kepu-
tusan arah pembangunan, termasuk dalam 
kaitannya dengan pertanian industri. 

Keterangan foto: Badan 
publik mengajukan tuntutan 
hukum terhadap perusa-
haan sawit di Tripa, sebagi-
an besar karena penggu-
naan api secara ilegal 
dalam pembersihan lahan.  
© Ian Singleton, SOCP
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Pengamanan prosedural tidak hanya men-
cakup kajian analisis dampak, seperti 
AMDAL dan ADS untuk proyek khusus, 
tetapi juga analisis lingkungan yang strat-
egis untuk kepastian perencanaan makro, 
dan mekanisme untuk menerjemahkan 
temuan analisis dampak ini menjadi per-
angkat mitigasi risiko operasional. 
Pengamanan substantif dirancang untuk 
memperkuat hak masyarakat setempat 
atas lahan dan sumber daya, yang mem-
buat pemerintah daerah sulit untuk men-
galokasikan lahan yang sangat luas. 
Pengamanan substantif juga mencakup 
pemikiran ulang terkait pendekatan untuk 
melindungi kera dalam konteks bahwa 
ancaman utamanya bukan hanya pada 
individu kera sebagai spesies yang dilind-
ungi, melainkan juga pada habitatnya. 
Studi kasus dari Aceh, Indonesia meng-
garisbawahi mekanisme penegakan 
hukum yang lebih menjanjikan bukan 
sekadar dari undang-undang yang secara 
khusus melindungi kera dari pembunuhan 
atau perburuan, tetapi dari undang-
undang tentang kebakaran hutan atau 
moratorium yang secara tidak langsung 
melindungi habitat kera. 

Studi kasus tersebut juga menunjuk-
kan bahwa ada tiga faktor yang dapat 
membantu meningkatkan penegakan 
hukum yang lebih baik, yaitu pendoku-
mentasian aktivitas ilegal yang akurat; 
kampanye publik yang mengundang tin-
dakan dari pemerintah; dan lembaga 
pemerintah yang bersedia bertindak seba-
gai tanggapan atas dokumentasi kegiatan 
ilegal. Studi kasus ini menunjukkan bahwa 
dalam konteks terbatasnya penegakan 
hukum dan meluasnya impunitas, langkah 
efektif konservasi kera memungkinkan 
dan dapat memberikan hasil nyata. 

Pada akhirnya, ulasan terhadap nega-
ra-negara di atas menggarisbawahi kebu-
tuhan mendesak untuk mengembangkan 
strategi pengaturan dan penegakan hukum 
yang dapat membendung gelombang 
kepentingan ekonomi yang kuat. Tugas ini 

tidak hanya membutuhkan solusi imaji-
natif, tetapi juga tindakan politik dan 
aliansi di antara banyak pemangku kepent-
ingan untuk memberi pengaruh nyata ter-
hadap pengaturan hukum. 
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Catatan Akhir
1  Myanmar, misalnya, tengah membahas 

Kebijakan Pemanfaatan Lahan baru, yang jika 
diterapkan, akan mengarah pada reformasi legis-
lasi lahan; lihat Myanmar (2014).

2  Lihat Kamboja (1993a, psl. 58); RDK (2006c, psl. 
9); Indonesia (1945, psl. 33); Liberia (1984, psl. 7); 
Malaysia (1957, psl. 76; pt. IV, bab 4); dan 
Myanmar (2008, psl. 37).

3  Lihat RDK (2006c, psl. 9) dan Myanmar (2008, 
psl. 37).

4  atau instrumen regulasi, lihat Kamerun (1974, 
1994); lihat pula Cotula dan Mayers (2009). Di 
Gabon, rezim tenurial lahan mengeluarkan 
serangkaian peraturan, sementara Gabon 
(2001) meregulasi kehutanan; lihat juga Alden 
Wily (2012). 

5  Negara yang tidak mengizinkan kepemilikan 
lahan adalah Myanmar Myanmar (Oberndorf, 
2012) dan RDK (USAID, 2010a). 

6  Observasi ini berlaku bagi kepemilikan lahan; 
kepemilikan pribadi hutan secara eksplisit 
diizinkan hanya di Kamboja (Oberndorf, 
2006), Kamerun (USAID, 2011) dan Liberia 
(USAID, 2010b). 

7  Undang-undang relevan adalah Kamerun (1974, 
psl. 16) dan DRC (2011c, psl 16–25).

8   Untuk regulasi relevan, lihat Gabon (1967, 1987a); 
Indonesia (1999, arts 5, 67); Liberia (1904, 1956); 
Malaysia (1930, 1965a); dan Sarawak (1958).

9  Kamerun (1974) merupakan salah satu contoh.
10  Misalnya, masyarakat di Myanmar tercatat 

diharuskan menanam spesies tanaman berharga 
tertentu di hutan. Meski pendekatan ini mem-
buat hutan menjadi lebih cocok untuk kepentin-

“Pada akhirnya,  
ulasan terhadap 
negara-negara di 
atas menggaris-
bawahi kebutu-
han mendesak 
untuk mengem-
bangkan strategi 
pengaturan dan 
penegakan hu-
kum yang dapat 
membendung 
gelombang  
kepentingan  
ekonomi  
yang kuat.” 
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gan komersial, dalam jangka panjang “peman-
faatan produktif ” ini memberi sedikit manfaat 
bagi masyarakat, yang mempersepsi hal ini seba-
gai “harga” untuk mengamankan tenurial lahan 
mereka (Burma Environmental Working Group, 
2011). Persyaratan pemanfaatan produktif seru-
pa terdapat dalam legislasi di Kamboja, RDK, 
dan Indonesia (Indonesia, 1960; Kamboja, 2002; 
RDK, 2011c). 

11  Contoh ini merujuk pada Gabon (1961, psl. 1) dan 
Indonesia (1999, psl. 4).

12  Kontrak konsesi dari Liberia dan Kamerun, dite-
laah oleh penulis. 

13  Lihat Liberia Extractive Industries Transparency 
Initiative (LEITI n.d.). 

14  Lihat, khususnya, Liberia (2009a, art. 5.4).
15  Dua undang-undang pokok perlindungan men-

genai perlindungan lingkungan adalah Prinsip 
Hukum Dasar Perlindungan Lingkungan RDK 
2011 dan Undang-Undang Konservasi 
Lingkungan Myanmar 2012 (DRC, 2011d; 
Myanmar, 2012b).

16  Indonesia (2009) merupakan salah satu contoh 
inklusi “praktik terbaik”. Untuk telaah menyelu-
ruha, lihat Syarif (2010).

17  Malaysia, yang berbentuk negara federal, men-
transfer kompetensi bidang ini pada negara-
negara bagian otonomnya; kebalikannya, 
Indonesia menjalankan proses AMDAL terpisah 
pada tiap wilayah otonom. Lihat Indonesia (1945, 
1960, 1999, 2009); Malaysia (1930, 1957, 1965a, 
1968a, 1968b, 1980, 1984, 2002); dan Syarif (2010).

18  Misalnya, Undang-Undang RDK mengenai 
Prinsip Dasar Perlindungan Lingkungan Hidup 
2011 tidak merujuk wilayah yang ditetapkan 
dalam Forest Code 2002, tidak pula secara 
eksplisit menyatakan bagaimana area di bawah 
Keputusan Kawasan Lindung 2008 terkait pada 
zona hutan lindung yang diatur dalam legislasi 
hutan (DRC, 2002, 2008b, 2011d).

19  Negara-negara berikut ini menyebutkan bahwa 
taman nasional adalah kawasan terpisah yang 
membutuhkan konservasi tingkat tertinggi, dan 
oleh oleh karena itu melalui prosedur penetapan 
khusus: Di Kamerun, taman nasional ditetapkan 
melalui keputusan perdana menteri (Tieguhong 
dan Betti, 2008); Di Gabon, seluruh taman 
nasional ditetapkan atau diubah melalui peratu-
ran berbasis Undang-Undang Taman Nasional 
(Gabon, 2007, psl. 4); Di Indonesia, perubahan 
“berdampak signifikan, terhadap luas dan per-
timbangan strategis” dapat dilakukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat berdasar pada 
Undang-Undang Kehutanan Nasional 
(Indonesia, 1999, psl. 19); dan di Liberia, peneta-
pan dilakukan melalui rekomendasi Otoritas 
Pembangunan Hutan, melalui deklarasi pres-

iden, dan diadopsi oleh legislative, berdasarkan 
pada Undang-Undang Reformasi Kehutanan 
Nasional (Liberia, 2006, ss. 9.2–9.5).

20  Contoh dari prosedur pengambilan keputusan 
ini adalah peraturan penetapan kawasan hutan 
dalam Undang-Undang Kehutanan Kamboja 
2002, yang menjelaskan bahwa kondisi fisik 
hutan merupakan factor utama dalam menentu-
kan kawasan—produksi atau konservasi 
(Cambodia, 2002, psl. 12), dan Indonesia, di mana 
keputusan berdasarkan pada hasil “penelitian 
terintegrasi”, sebagaimana dinyatakan dalam 
Peraturan Perubahan Pemanfaatan Lahan untuk 
Kawasan Hutan (Indonesia, 2010).

21  Lihat Stevens et al. (2014).
22  Kekecualian sangat jarang terjadi, ketika kera 

dianggap mengancam nyawa atau barang milik 
manusia; lihat Tabel 4.4.

23  Terdapat beberapa kekecualian; di Indonesia 
misalnya, EMA secara tegas memandatkan lem-
baga umum memantau kepatuhan lingkungan 
(Indonesia, 2009).

24  Lihat, misalnya, RDK (2002, psl. 134); Gabon 
(2007, psl. 72); Indonesia (2009, psl. 91–93); dan 
Liberia (2006, s. 20.10).

25  Kasusnya adalah Foundation for Environment v. 
China Road and Bridge Corporation; untuk ana-
lisis ekstensif, lihat Fuo dan Semie (2011).

26  Lihat Transparency International (2014).
27  Undang-Undang Nasional No. 11 pada dasarn-

ya adalah Undang-Undang Otonomi Khusus 
Aceh yang dipersyaratkan perjanjian per-
damaian Helsinki.

28  Undang-Undang Nasional No. 26/2007 menge-
nai Perencanaan Tata Ruang merupakan bagian 
dari arus balik tren desentralisasi yang terjadi 
setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998, 
yang memberi kekuasaan lebih luas dalam aloka-
si dan pemberian izin pemanfaatan lahan yang 
diturunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten. 
Legislasi terbaru, seperti UU No.26, makin 
mengharuskan pemerintah daerah mematuhi 
panduan pusat dalam alokasi pemanfaatan dan 
perizinan lahan, bahkan di wilayah otonomi 
khusus, seperti Aceh. Legislasi nasional seperti 
pelarangan penggunaan api untuk membersih-
kan lahan, pelarangan konversi gambut dalam, 
persyaratan pemeliharaan daerah aliran sungai 
dalam perkebunan dan konsesi lain, kriteria 
untuk menentukan area yang harus dilindungi 
(termasuk kawasan strategis nasional) dan legis-
lasi nasional perlindungan spesies dan habitat 
yang kini harus dipatuhi. Meski terdapat kebin-
gungan dan kontradiksi dalam legislasi dan reg-
ulasi di sector berbeda, tidak diragukan bahwa 
kekayaan legislasi ini dapat diterapkan untuk 
praktik lingkungan yang lebih baik di Indonesia.
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Pendahuluan
Produksi pertanian industri di negara tro-
pis diketahui menimbulkan dampak sosial 
dan lingkungan yang merugikan (CBD, 
2010). Berbagai perusahaan—terutama 
yang terkait pilihan konsumen, seperti 
pengecer, pengolah, dan produsen barang 
konsumsi—semakin mempertimbangkan 
sorotan ini. Berbagai negara di wilayah tro-
pis telah menyusun kerangka politik, 
hukum, dan kelembagaan untuk melestari-
kan keragaman hayati, termasuk perlind-
ungan tambahan bagi kera besar dan owa; 
namun, mereka terus menghadapi tantan-
gan dalam memenuhi kewajiban sesuai 
perjanjian lingkungan internasional seperti 
Convention on International Trade in 
Endangered Species (CITES), Convention 
on the Conservation of Migratory Species, 

BAB 5

Dari Proses hingga Dampak: 
Standar Sukarela RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil)
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Convention on Biological Diversity, 
Convention on Wetlands of International 
Importance (Ramsar Convention) dan 
World Heritage Convention (Adams, 2004; 
Ruysschaert, 2013). Terlebih, karena may-
oritas pembangunan pertanian berada di 
garis hutan terpencil, penegakan kepatuhan 
cenderung buruk.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perusa-
haan dan LSM mencoba merespons den-
gan mendorong kehadiran standar 
berkelanjutan global untuk berbagai 
komoditas pertanian—dengan tujuan 
mengubah pasar global menuju keberlan-
jutan. Salah satu hasilnya adalah pemben-
tukan sejumlah forum yang beranggota-
kan para pemangku kepentingan swasta 
pada rantai suplai, seperti Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable 
on Responsible Soy, Better Sugar Cane 
Initiative, Better Cotton Initiative, 
Roundtable on Sustainable Biomaterials 
(untuk biofuel) dan Sustainable Natural 
Rubber Initiative. Standar global yang 
didorong oleh forum ini disertai upaya 
berbagai organisasi yang berfokus pada isu 
sosial dan lingkungan. Salah satunya, 
Rainforest Alliance—didirikan pada 1987 
dan saat ini memiliki 35.000 anggota—
bekerja sama dengan petani komoditas 
seperti cokelat, kopi, minyak sawit, dan teh 
untuk melestarikan sumber daya alam dan 
memastikan kesehatan ekonomi 
masyarakat untuk jangka panjang.

Saat ini, standar sukarela terpenting 
dalam kaitannya dengan kera besar dan 
owa, dan mungkin bagi keragaman hayati 
secara umum adalah standar minyak sawit 
yang diatur oleh RSPO. Minyak sawit meny-
umbang sekitar 40% pasokan minyak nabati 
global (sekitar 70 miliar ton per tahun)—36% 
berasal dari buah sawit dan 4% dari biji 
sawit. Sawit ditanam di 27 negara hutan 
hujan tropis, meski dua di antaranya meny-
umbang 85% dari produksi minyak sawit 
dunia: Indonesia (54%) dan Malaysia (31%). 
Permintaan minyak sawit terus meningkat 
lebih dari 6% setiap tahun (USDA, 2015).

Sawit tumbuh terutama di dataran ren-
dah yang lembap (hingga ketinggian 1.000 
m), yang juga merupakan habitat alami 
sebagian besar kera besar dan owa di Asia 
dan Afrika (Wich et al., 2011, 2014). Di Asia 
Tenggara, terjadi persaingan langsung 
antara alokasi pemanfaatan lahan untuk 
ekspansi pertanian dan konservasi hutan, 
yang juga di dalamnya tercakup orangutan 
dan owa (Fitzherbert et al., 2008). 
Meluasnya ekspansi sawit dipandang seba-
gai ancaman paling serius terhadap 
keberadaan kera, khususnya orangutan 
sumatra, jauh melampaui bahaya lainnya 
seperti perburuan, perdagangan hewan 
hidup, dan penyakit (Wich et al., 2011). 

Bab ini membahas secara rinci 
bagaimana RSPO melakukan tugas berat 
untuk secara efektif melindungi keraga-
man hayati, khususnya kera dan owa, 
mengingat besarnya permintaan ekspansi 
lahan untuk budi daya sawit. 

Temuan kunci, meliputi:

  Dalam konteks Asia, habitat kera 
besar dianggap sebagai bagian dari 
bentang alam pertanian. Kondisi yang 
bertentangan dengan fakta bahwa 
bentang alam mendapat pengaruh 
negatif dari pertanian. Kecenderungan 
serupa terpantau di Afrika, dan 
memunculkan pertanyaan tentang 
kelangsungan ekologi jangka panjang, 
terutama karena nihilnya perenca-
naan pemanfaatan lahan yang efektif 
di tingkat nasional.

  Minyak sawit lestari bersertifikat 
(CSPO) hanya sebesar 20% dari produk-
si minyak sawit dunia. Hanya seten-
gahnya dipasarkan dengan mengguna-
kan label CSPO, hingga memiliki harga 
premium. Sisanya dipasarkan sebagai 
minyak konvensional, yang menurut 
laporan disebabkan oleh rendahnya 
permintaan minyak lestari, karena han-
ya negara Barat yang membeli CSPO. 
Selain juga karena kurang percaya diri 
untuk mengikuti proses sertifikasi.

“Dalam kon-
teks Asia, habitat 
kera besar diang-
gap sebagai ba-
gian dari bentang 
alam pertanian. 
Kondisi yang ber-
tentangan dengan 
fakta bahwa  
bentang alam 
mendapat penga-
ruh negatif dari 
pertanian.” 
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  Proses RSPO melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan swasta di 
sepanjang rantai suplai, dalam mema-
tuhi prinsip demokrasi utama, yaitu 
partisipasi, inklusivitas dan konsensus. 
Akibatnya, proses mencapai kesepaka-
tan yang memperkuat indikator sosial 
dan lingkungan cenderung lambat.

  Sekalipun penerapan dokumen pan-
duan RSPO—Prinsip dan Kriteria 
Produksi Miyak Sawit Lestari, upaya 
melindungi keragaman hayati tidak 
akan efektif akibat sejumlah faktor. 
Terutama, karena hanya sebagian kecil 
petani yang menjadi anggota RSPO 
dan melakukan sertifikasi. Panduan 
tersebut memberi ruang interpretasi, 
yang memungkinkan petani mengu-
rangi kawasan konservasi. Ketentuan 
RSPO juga tidak berlaku bagi bukan 
anggota, artinya mereka boleh mem-
buka hutan yang telah disediakan 
RSPO untuk tujuan konservasi. Tidak 
semua pelaku lokal, petani kecil atau 
produsen skala kecil tergabung dalam 
RSPO, dan, dalam konteks tertentu, 
peraturan negara menegasikan kese-
pakatan RSPO. 

  Setelah sepuluh tahun keberadaannya, 
RSPO mengakui kelemahan struktur 
internal yang menghalangi pencega-
han kerusakan habitat dan menyelamat-
kan kawasan yang secara ekologis layak 
konservasi. Oleh karena itu, RSPO 
mengalihkan fokus untuk meningkat-
kan permintaan global terhadap CSPO 
dan kredibilitas sertifikasi CSPO, teru-
tama dengan meningkatkan keterjeja-
kan dan transparansi di seluruh rantai 
suplai serta memperkenalkan RSPO+, 
yang memberikan tambahan perlind-
ungan sosial dan lingkungan.

  RSPO terus menghadapi tantangan 
besar dalam mengidentifikasi cara 
efektif untuk menentukan konteks 
lokal dan sosioekologis ke dalam 
pendekatannya.

Bab ini dibagi ke dalam tiga bagian uta-
ma. Pertama, menggambarkan RSPO, seja-
rah, struktur, dan operasinya sebagai lem-
baga demokratis dengan visi global. Kedua, 
menyajikan rincian tantangan yang diha-
dapi RSPO dalam upaya memberi dampak. 
Bagian terakhir, membahas keputusan 
RSPO untuk mengalihkan tekanan pada 
transparansi dan keterjejakan di seluruh 
rantai suplai untuk mencapai dampak yang 
diinginkan di lapangan. Bab ini juga dileng-
kapi dua studi kasus tentang bagaimana dua 
agribisnis terkemuka—Wilmar dan 
Olam—menafsirkan dan menerapkan 
prinsip-prinsip dan kriteria RSPO. 

Mendirikan Lembaga 
Bervisi Global: 
Pembentukan, Struktur, 
dan Operasi RSPO
Minyak sawit merupakan minyak nabati 
yang paling banyak digunakan dan per-
mintaannya diperkirakan akan terus 
tumbuh seiring pertumbuhan populasi 
manusia global dan standar kehidupan 
yang lebih baik. Permintaan produk 
makanan dan non-makanan, termasuk 
biofuel akan terus meningkat (Vis et al., 
2012). Sawit adalah tanaman paling efisien 
untuk memproduksi minyak nabati 
(USDA, 2015). Sawit tumbuh subur di 
iklim tropis, bersama sebagian besar eko-
sistem biologis paling kaya di bumi bera-
da (Fitzherbert et al., 2008). 

Secara tradisional, budi daya kelapa 
sawit dilakukan di rumpun sawit dan 
sebagai bagian pertanian campuran di 
Afrika. Kelapa sawit berasal dari hutan 
tropis lembap di sepanjang Teluk Guinea 
di Afrika Barat dan Tengah. Dibawa ke 
Asia pada 1848 dan perkebunan besar per-
tama terletak di Sumatra mulai 1911 
(Corley dan Tinker, 2003). Industri sawit 
berkembang di Indonesia dan Malaysia. 

“Meluasnya 

ekspansi sawit di-

pandang sebagai 

ancaman paling 

serius terhadap 

keberadaan kera, 

khususnya orang-

utan sumatra.” 
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Penyempurnaan yang dilakukan pada 
tanaman dan praktik pengelolaan, 
memungkinkan produksi tanaman pada 
skala ekonomi yang signifikan. Meskipun 
demikian minyak kelapa sawit dari Afrika 
hanya mampu memasok permintaan di 
beberapa wilayah domestik dan regional 
(lihat Bab 3), sebagian besar negara saat 
ini mengimpor minyak kelapa sawit dari 
Asia. Malaysia dan Indonesia mendomi-
nasi pasokan dunia (USDA, 2015). 

RSPO diinisiasi pada 2001 oleh Migros, 
pabrik dan pedagang barang konsumsi 
terbesar di Swiss, dan difasilitasi oleh 
World Wildlife Fund (WWF). RSPO 
dibentuk setelah sekelompok pedagang, 
pengolah, dan produsen barang konsumsi 
di Eropa mulai khawatir mengenai citra 
mereka di mata publik sehubungan den-
gan berita mengenai deforestasi di Asia 
Tenggara. Pada 1997, media internasional 
mulai melaporkan kebakaran besar hutan 
yang memicu bencana asap dan kabut 
(Ruysschaert, 2013). Masyarakat Swiss 
sangat prihatin, ketika Bruno Manser, 
seorang aktivis yang memimpin kampa-
nye internasional mengkritik kerusakan 
hutan hujan Malaysia, hilang di hutan 
tersebut pada 2000 (BMF, n.d.). Selain itu, 
beberapa perusahaan hilir berkantor di 
Belanda, Swiss, dan Inggris yang juga 
menjadi pusat aktivitas beberapa LSM 
konservasi paling berpengaruh seperti 
Friends of the Earth, Greenpeace, dan 
WWF. Perusahaan-perusahaan tersebut 
berusaha melindungi reputasi mereka dan 
berupaya menjamin pasokan jangka pan-
jang dengan mencoba bekerja sama den-
gan sektor lingkungan (de Man, 2002). 

Perusahaan-perusahaan Eropa menga-
mankan partisipasi produsen dan peda-
gang minyak sawit terbesar dunia, khu-
susnya di Malaysia, melalui Malaysian 
Palm Oil Association dan Indonesian 
Palm Oil Association. Para pemangku 
kepentingan ini dan beberapa LSM pent-
ing seperti WWF dan Oxfam Novib kemu-
dian membentuk RSPO menjadi sebuah 

forum tahunan pada 2003, dan menjadi 
asosiasi dengan sekitar 50 anggota pada 
tahun berikutnya (RSPO, 2004a). 
Keanggotaan RSPO terus berkembang, 
mencapai sekitar 1.100 anggota biasa pada 
Februari 2015 (RSPO, n.d.-d). Keanggotaan 
tersebut dibagi ke dalam tujuh kategori: 
petani kelapa sawit, produsen minyak 
kelapa sawit, produsen barang konsumsi, 
LSM lingkungan, LSM sosial, bank dan 
investor, serta pedagang. 

Prinsip dan Kriteria RSPO

Pada 2011, RSPO mengadopsi visi global 
untuk “mentransformasi pasar, menjadi-
kan minyak sawit lestari sebagai norma”. 

Keterangan foto: Minyak 
sawit lestari mencakup 
komitmen terhadap tang-
gung jawab lingkungan dan 
mempertimbangkan pekerja 
dan masyarakat.  
© Wilmar International
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Walaupun tujuan dasarnya lebih sederha-
na, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan 
penggunaan minyak sawit lestari (RSPO, 
2004b, n.d.-e). Meskipun tidak ada definisi 
pasti tentang lestari, hasilnya diasumsikan 
dari penerapan delapan prinsip berikut:

1.   berkomitmen terhadap transparansi;
2.  patuh pada hukum dan peraturan yang 

berlaku;
3.  berkomitmen terhadap kelangsungan 

ekonomi dan keuangan jangka panjang;
4.  pengembang dan pabrik melaksana-

kan praktik terbaik;
5.  bertanggung jawab pada lingkungan, 

melestarikan sumber daya alam dan 
keragaman hayati;

6.  pengembang dan pabrik bertanggung 
jawab pada pekerja, individu dan 
masyarakat yang terdampak;

7.   pengembangan penanaman baru yang 
bertanggung jawab; dan

8.  berkomitmen untuk terus memperbaiki 
bidang kegiatan utama (RSPO, 2013b). 

Prinsip, kriteria dan indikator terkait, 
merupakan dokumen panduan terperin-
ci— Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak 
Sawit Lestari, yang dikenal juga sebagai 
P&C, standar RSPO atau perjanjian RSPO. 
Dokumen tersebut disetujui Majelis 
Umum (General Assembly/GA) RSPO 
pada 2007, dua tahun setelah masa perco-
baan. Penyempurnaan lebih lanjut yang 
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dilakukan selama putaran perundingan 
pada 2012–2013, memperkuat kriteria dan 
indikator lingkungan. Putaran perundin-
gan selanjutnya diharapkan dapat meng-
kaji dokumen tersebut setelah lima tahun 
(RSPO, 2013b). Dalam konteks ini, keber-
lanjutan dapat dipahami sebagai konsep 
kerja yang terus disempurnakan, mengin-
gat tiap kelompok pemangku kepentingan 
membela kepentingannya masing-masing, 
dan semua ingin maju bersama. 

Setelah persetujuan Majelis Umum 
RSPO atas dokumen panduan pada 2007, 
RSPO memperkenalkan CSPO kepada 
pasar pada 2008. Sertifikasi memungkin-
kan perusahaan hilir melabeli produk akh-
ir mereka dengan menggunakan merek 
dagang CSPO. Sertifikasi tersebut meliputi 
proses dua tahap. Perkebunan kelapa sawit 
dan pabriknya—yang keduanya umumnya 
dioperasikan oleh produsen skala besar—
harus memiliki sertifikasi RSPO. Petani 
memperoleh sertifikasi setelah penilai 
RSPO memeriksa bahwa mereka telah 
menerapkan prinsip dan kriteria dari 
dokumen panduan dalam mengembang-
kan dan mengelola perkebunan.

Penerapan kriteria dan indikator 
detail terkait dengan Prinsip 5 dan 7 
secara khusus memastikan bahwa sertifi-
kasi RSPO berkontribusi terhadap pele-
starian keragaman hayati. Prinsip 5 mem-
bahas secara eksplisit pelestarian 
keragaman hayati, yang mengharuskan 
petani melestarikan spesies dan habitat 
serta mengendalikan perburuan. Jenis 
individual kera tidak disebutkan, tetapi 
dimasukkan dalam kata-kata yang lebih 
umum, yaitu menetapkan “spesies langka, 
terancam, atau genting [...] harus diiden-
tifikasi dan [...] dijaga dan/atau ditingkat-
kan” (RSPO, 2013b, p. 25). 

Prinsip 7 berkaitan dengan penanaman 
baru—tahap yang berpotensi berdampak 
pada habitat kera. Prinsip tersebut menyata-
kan, sejak November 2005, penanaman baru 
tidak boleh menggantikan kawasan hutan 
primer atau kawasan bernilai konservasi 

tinggi (HCV), yang secara khusus sangat 
penting bagi kera (RSPO, 2013b). Untuk 
pengembangan perkebunan baru, pembudi 
daya juga harus mematuhi Prosedur 
Penanaman Baru RSPO, yang mewajibkan 
analisis dampak lingkungan dan sosial inde-
penden (Amdal) serta analisis HCV. Analisis 
HCV harus dilaksanakan oleh penilai yang 
diakui oleh Resource Network HCV, kelom-
pok organisasi dan badan sertifikasi (HCV 
Resource Network, n.d.). Analisis ini harus 
mempertimbangkan keberadaan dan sta-
tus hutan primer, kawasan HCV, lahan 
gambut dan lahan yang milik masyarakat 
setempat. Analisis tersebut juga harus disa-
jikan bersama dengan rencana pengelo-
laan terkait di laman RSPO untuk konsul-
tasi publik selama 30 hari. RSPO meminta 
tanggapan atau keberatan dalam periode 
ini harus terselesaikan sebelum operasi 
lapangan dimulai (RSPO, n.d.-c).

Struktur RSPO
Seiring berjalannya waktu, RSPO berkem-
bang menjadi lembaga yang terdiri atas 
tiga badan utama: Majelis Umum, Dewan 
Gubernur dan Sekretariat.

Majelis Umum RSPO adalah badan 
utama dan melaksanakan pertemuan setiap 
November. Setiap anggota biasa dapat men-
yampaikan resolusi usulan agenda dan 
dapat memberikan satu suara. Pengesahan 
oleh Majelis Umum dilakukan melalui 
suara mayoritas. Dalam praktiknya, tiga 
kelompok besar dapat dibedakan ber-
dasarkan bidang konservasi: LSM lingkun-
gan, dengan usulan rancangan resolusi 
yang bertujuan mendorong implementasi 
dokumen panduan untuk konservasi, ter-
utama bagi pelestarian habitat kera seba-
gaimana dibahas berikut ini; pembudi 
daya, yang sering menentang resolusi 
semacam ini terkait biaya ekonomi dalam 
implementasinya; dan perusahaan hilir, 
yang menuntut CSPO, tidak terlalu mem-
pertimbangkan persyaratan produksi dan 
tidak menanggung biaya langsung terkait 
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d e ng an  i mpl e me nt a s i  re s o lus i 
(Ruysschaert dan Salles, 2014). 

Pada praktiknya, LSM lingkungan 
memperoleh dukungan sebagian besar 
dari perusahaan hilir yang menjadi bagian 
terbesar (mendekati 80%) anggota RSPO 
dan oleh karena itu mengendalikan Majelis 
Umum. Hasilnya, resolusi mereka biasanya 
disetujui meski ada perlawanan dari pem-
budi daya dan sedikit perwakilan LSM 
Lingkungan, yang kurang dari 3% dari 
anggota RSPO (RSPO, n.d.-d). 

Dua resolusi telah berkontribusi terha-
dap pelestarian kera dengan meningkatkan 
status perlindungan pada dua habitat kera 
tertentu. Hal ini mencegah anggota RSPO 
mengonversi hutan tersebut menjadi perke-
bunan. Resolusi pertama disampaikan oleh 
PanEco Foundation dalam GA 2008, terkait 
“hutan hujan primer Tripa”—600 km2 
(60.000 ha) hutan rawa gambut di pesisir 
Aceh, Sumatra. Tripa merupakan bagian 
integral Ekosistem Leuser yang terkenal di 
dunia, dan diketahui memiliki populasi 

orangutan tertinggi di dunia. Resolusi ked-
ua diajukan oleh Komunitas Orangutan 
Sumatra (Sumatran Orangutan Society/
SOS) dalam Majelis Umum 2009, terkait 
“Ekosistem Bukit Tigapuluh,” kawasan rein-
troduksi orangutan di Sumatera. 

Regulasi lain berdampak pada pelestari-
an kera secara tidak langsung. Prosedur 
Penanaman Baru, yang diajukan oleh WWF 
dalam Majelis Umum 2008, mengharuskan 
petani melakukan konsultasi publik yang 
transparan untuk memperoleh izin baru di 
lahan hutan, sebelum lahan tersebut dikon-
versi menjadi perkebunan sawit. Proses ini 
memungkinkan pemangku kepentingan—
khususnya LSM dan masyarakat ter-
dampak—mengemukakan kekhawatirannya 
sebelum terlambat, misalnya jika konversi 
yang telah direncanakan akan berakibat pada 
kerusakan habitat kera. Dalam Majelis 
Umum 2009, Wetlands International mengu-
sulkan “pembentukan kelompok kerja untuk 
memberikan rekomendasi penanganan 

TABEL 5.1

Dewan Gubernur RSPO, Februari 2015

Kategori Anggota Jumlah Anggota Nama Anggota

Petani sawit: masing-masing satu dari Malaysia, 
Indonesia, produsen skala kecil, dan bagian lain 
dunia

4 United Plantations Bhd
PT Agro Harapan Lestari
FELDA
Agropalma 

Pengolah minyak sawit 2 AarhusKarlshamn (AAK)
IOI Loders Croklaa

Produsen barang konsumsi 2 Unilever
Mondele ¯ z International 

Pedagang 2 Retailers’ Palm Oil Group
Marks & Spencer

Bank dan investor 2 Rabobank
HSBC

LSM lingkungan 2 WWF International
Conservation International

LSM sosial 2 Oxfam Novib
Both ENDS

Total anggota 16

Sumber data: RSPO (n.d.-a)
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perkebunan di lahan gambut.” Usulan ini ber-
tujuan meminimalkan ekspansi sawit di 
lahan gambut, dan untuk mencegah ekspansi 
ke hutan HCV. Konsekuensinya, dokumen 
panduan diperbaiki untuk memasukkan 
upaya meminimalkan emisi rumah kaca. 
Peraturan ini mendukung keberadaan 
kera karena mereka hidup di lahan gambut 
dengan konsentrasi karbon tinggi dan di 
hutan dengan stok karbon tinggi (HCS), 
seperti di hutan primer (Wich et al., 2011). 

Dalam Majelis Umum, 16 anggota 
Dewan Gubernur1 memberikan arahan 
strategis RSPO, menegosiasikan pelaksanaan 
keputusan Majelis Umum, memberikan 

instruksi kepada Sekretariat untuk melak-
sanakan keputusan tersebut dan mewakili 
organisasi. Selama rapat Majelis Umum, 
anggota dari setiap kategori dipilih untuk 
bertugas sebagai anggota dewan untuk 
periode dua tahun (lihat Tabel 5.1). 

Sekretariat mengelola RSPO, melak-
sanakan forum tahunan bersama GA, 
mempromosikan RSPO di seluruh dunia 
dan mengimplementasikan keputusan 
Dewan Gubernur. Sekretariat juga men-
gelola struktur operasional RSPO, yang ter-
diri atas empat Komite Tetap (SC) per-
manen yang terdiri dari anggota RSPO. SC 
mengelola Standar & Sertifikasi, 

Anggota biasa

Majelis Umum 

Dewan Gubernur Sekretariat

Kelompok Kerja 
Petani Kecil

Kelompok Kerja Keragaman Hayati &  
Nilai Konservasi Tinggi

Kelompok Kerja 
Gas Rumah Kaca

Komite Tetap (SC) 
Perdagangan dan 

Keterjejakan 

SC Komunikasi & 
Klaim

SC Standar &  
Sertifikasi

SC Keuangan

Satuan Tugas 
Kompensasi

Satuan Tugas Nilai 
Konservasi Tinggi

GAMBAR 5.1 

Struktur RSPO, badan yang ditandai Fokus pada Keragaman Hayati

Sumber: Ruysschaert (2013)



Bab 5 RSPO

147

Perdagangan & Keterjejakan, Komunikasi 
& Klaim, dan Keuangan (lihat Gambar 5.1). 
Kelompok kerja yang dibentuk untuk 
menangani masalah jangka panjang mem-
bantu komite tersebut. Sementara gugus 
tugas jangka pendek dibentuk untuk 
menangani masalah tertentu. Komite 
Permanen untuk Standar dan Sertifikasi—
melalui kelompok kerja keragaman hayati 
dan nilai konservasi tinggi (Working Group 
on Biodiversity and High Conservation 
Values), kelompok kerja gas rumah kaca 
(Working Group on Greenhouse Gas) dan 
satuan tugas pada kompensasi (Task Force 
on Compensation) serta satuan tugas pada 
nilai konservasi tinggi (Task Force on High 
Conservation Values)—berkontribusi lang-
sung terhadap pelestarian kera (lihat badan 
yang ditandai merah dalam Gambar 5.1). 

Tantangan Legitimasi RSPO
Seperti skema sukarela lain yang bervisi glob-
al untuk mengubah pasar, RSPO dihadapkan 
pada tantangan ganda: menetapkan diri 
sebagai standar global yang sah dan mengi-
kat anggota untuk bertanggung jawab atas 
komitmen mereka (Ruysschaert dan Salles, 
2014). Untuk mengatasi tantangan tersebut, 
seluruh kelompok kerja dan satuan tugas 
berfungsi berdasarkan pada tiga prinsip. 

  Pertama, partisipasi inklusif dalam 
setiap kategori anggota. 

  Kedua, membangun konsensus dalam 
mencapai kesepakatan. 

  Ketiga, transparansi selama proses 
negosiasi. 

Implementasi prinsip-prinsip ini dimak-
sudkan untuk memastikan keabsahan kes-
epakatan dan membuat anggota bertang-
gung jawab dalam proses implementasi, 
karena merekalah yang bernegosiasi dan 
mendukung kesepakatan tersebut.

Untuk mewujudkan efektivitas ling-
kungan dan mendorong petani bertang-
gung jawab, RSPO melakukan upaya 

khusus memastikan transparansi, yang 
tercermin dalam Prinsip 1 RSPO. Sistem 
ramah-pengguna dibentuk berdasarkan 
pada basis data profil anggota, prosedur 
konsultasi publik untuk penanaman baru 
dan prosedur pengaduan (yang digunakan 
untuk menerapkan mekanisme sanksi). 
Anggota juga harus memberikan “laporan 
kemajuan tahunan” (annual communica-
tion of progress/ACOP). Informasi ini 
dapat diakses di laman RSPO dan diguna-
kan dalam laporan RSPO yang menjadi 
patokan bagi anggota lain (RSPO, 2014a).

Selain untuk mematuhi prinsip-prin-
sip operasi, perdebatan di antara para 
pemangku kepentingan membahas isu 
pertanggungjawaban, kekhususan, kelaya-
kan, fleksibilitas, inklusivitas, pragma-
tisme, rasionalitas, dan kekuatan ilmiah. 
Struktur manajemen berupaya mende-
politisasi perdebatan antar-anggota 
(Boltanski dan Chiapello, 2011; Cheyns, 
2012). Pendekatan ini memfasilitasi komu-
nikasi di antara para pemangku kepentin-
gan karena terminologi yang digunakan 
dalam perdebatan selaras dengan gaya 
kerja perusahaan serta LSM (Perseyet al., 
2011; Ruysschaert dan Salles, 2014).

Studi Kasus: Aplikasi 
Prinsip-prinsip RSPO 
pada Industri
Studi kasus yang disajikan dalam bagian 
ini berfokus pada dua perusahaan perta-
nian industri utama yang operasinya ber-
dampak langsung terhadap deforestasi 
dan degradasi hutan. Studi Kasus 5.1 men-
yajikan pengelolaan perkebunan sawit 
Wilmar International di wilayah yang 
dengan keanakeragaman hayati yang sig-
nifikan. Sedangkan Studi Kasus 5.2 mem-
bahas proses yang dilakukan Olam 
International dalam memilih lokasi baru 
untuk pengembangan dan produksi 
CSPO sesuai dengan standar RSPO. 
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STUDI KASUS 5.1 

Konservasi Bentang alam Pertanian: 
Wilmar International

Wilmar International didirikan pada 1991. Sejak itu, Wilmar 
Internasional berkembang menjadi grup agribisnis terkemuka 
di Asia. Kegiatan bisnisnya mencakup seluruh rantai nilai pen-
golahan komoditas pertanian, mulai dari lapangan, pemasa-
ran, dan distribusi berbagai produk pertanian. Wilmar dan 
anak perusahaan perkebunan memiliki total area seluas 
2.860 km² (286.000 ha) di Indonesia, Malaysia, dan Afrika. 
Wilmar juga mengelola sekitar 410 km² (41.000 ha petani 
kecil di bawah Skema Inti-Plasma Indonesia, dan 1.370 km² 
(137.000 ha) petani kecil dan petani lain dalam kerja sama 
usaha di Pantai Gading dan Uganda. Di sektor kelapa sawit, 
Wilmar tidak hanya menjadi produsen minyak kelapa sawit 
terbesar, tetapi juga merupakan pedagang minyak kelapa 
sawit utama, dengan menguasai 40% pasar internasional. 

Pada 2005, segera setelah RSPO dibentuk, Wilmar 
International menjadi anggota RSPO. Wilmar berpartisipasi 
aktif dalam berbagai kelompok kerja RSPO, termasuk 
kelompok kerja yang menangani isu konservasi. Selagi 
berupaya mewujudkan berkelanjutan di lapangan dan 
mengimplementasikan prinsip dan kriteria RSPO, Wilmar 
menjadi target beberapa kampanye LSM lingkungan. 
Beberapa LSM mengajukan pengaduan langsung kepada 
panel pengaduan RSPO, misalnya mengenai operasi Wilmar 
di Nigeria pada 2012, sedangkan yang lainnya, memub-
likasikan temuan. Greenpeace mengeluarkan siaran pers 
pada 2013 menuding perusahaan tersebut melakukan pem-
bukaan hutan dan membahayakan satwa liar di Indonesia 
(Greenpeace, 2013; RSPO, 2013a).

Komitmen keberlanjutan Wilmar terus diperkuat seiring ber-
jalannya waktu, terutama dalam menanggapi kampanye 
tersebut. Wilmar tidak hanya menilai dan mengelola kawasan 
HCV sebagaimana disyaratkan RSPO (lihat Kotak 5.1), tetapi 
juga mengumumkan kebijakan perusahaan “tanpa defores-
tasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi” pada 2013. Kebijakan 
tersebut bertujuan melindungi hutan, lahan gambut, hak 
asasi manusia dan hak masyarakat. Pelaksanaan kebijakan 
tersebut mengharuskan penilaian dilakukan di kawasan 
hutan HCV dan HCS, sebelum pembukaan lahan. Proses 
penilaian Wilmar—termasuk konsultasi dengan pemangku 
kepentingan—dirancang untuk membantu perusahaan 
meminimalkan dampak operasi pada masyarakat lokal dan 
keragaman hayati. Pada 2015, Wilmar menjadi perusahaan 
komoditas pertanian pertama yang mengungkap nama dan 
lokasi semua pemasok dalam rantai suplai mereka di 
Indonesia dan Malaysia, sebagai upaya meningkatkan 
transparansi dan mengatasi deforestasi (TFT, 2015). 

Wilmar terlibat dalam pengelolaan kawasan HCV melalui 
sejumlah cara, seperti berpartisipasi dalam program konserva-
si yang dilaksanakan pemerintah, staf Wilmar ditunjuk sebagai 
pengawas dan penjaga hutan kehormatan (lihat Inisiatif 
HCV 1), bermitra dengan LSM konservasi dalam implementasi 
kegiatan konservasi, memantau dan mengevaluasi kawasan 
HCV (lihat Initiatif HCV 2 dan 4); dan dengan menyediakan tem-
pat untuk reintroduksi kera tangkapan (lihat Inisiatif HCV 3).

Inisiatif HCV 1:  
Honorary Wildlife Ranger di Perkebunan Sabahmas

Di Malaysia Timur, yang 
juga dikenal dengan Sabah, 
Wilmar memiliki unit pene-
gakan hukum yang anggot-
anya ditunjuk sebagai pen-
jaga kehormatan. Mereka 
memiliki wewenang untuk 
mencegah perburuan dan 
pengangkutan satwa ilegal 
di perkebunan Wilmar dan 
di kawasan terdekat. 

Wilmar memberikan priori-
tas tinggi kepada penjaga 
kehormatan hutan di 
Sabahmas Plantation, kare-
na perbatasan sebelah 
barat perkebunan ber-
dampingan dengan Suaka 
Margasa twa  Tab in , 
kawasan Kelas 1 (kawasan 
yang dilindungi secara total) seluas 1.200-km² (120.000-ha). 
Suaka ini merupakan rumah bagi badak sumatra (Dicerhorinus 
sumatrensis) yang masuk dalam kategori kritis dan spesies 
genting lain, seperti orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus 
morio), gajah kerdil kalimantan (Elephas maximus borneensis), 
banteng (Bos javanicus), beruang madu (Helarctos malayanus), 
dan macan dahan kalimantan (Neofelis diardi borneensis).² 

Pada 2001, Perkebunan Sabahmas menetapkan kawasan 
konservasi mandiri seluas 5,27 km² (527 ha) yang meliputi 
punggungan hutan sekunder dan berbatasan dengan data-
ran Suaka Margasatwa Tabin. Kawasan konservasi tersebut 
diberi nama Area Konservasi Sabahmas (Sabahmas 
Conservation Area/SCA). Penanaman kelapa sawit ditang-
guhkan karena beberapa jenis herbivora —seperti banteng, 
rusa sambar (Rusa unicolor) dan babi hutan berjanggut kali-
mantan (Sus barbatus)—teramati merumput di kawasan 
tersebut. Meski SCA telah menyediakan tempat yang aman 
bagi satwa liar, tantangan yang dihadapi adalah jaminan kea-
manan di kawasan ini. Penemuan bangkai badak sumatra di 
pinggir jalan raya pada 2006 menunjukkan kebutuhan pen-
egakan hukum lebih ketat di sekitar SCA dan Suaka 
Margasatwa Tabin dan memicu kolaborasi Wilmar 
International dan Departemen Satwa Liar Sabah.

Pada September 2008, satu unit penjaga hutan (honorary 
wildlife ranger) yang beranggotakan 16 orang dibentuk untuk 
SCA. Unit tersebut melaksanakan patroli harian di jalan dan 
jalur air pada arah masuk dan keluar Suaka Margasatwa Tabin. 
Unit tersebut juga menempatkan penghalang di jalan akses 
masuk sebagai upaya untuk mengurangi pemindahan produk 
hutan yang dilarang, khususnya satwa buruan. Dalam empat 
bulan pertama operasi, sekitar 20 penangkapan dilakukan. 
Integritas unit ini lebih ditentukan oleh keterlibatan mereka 
dalam operasi khusus yang dilaksanakan oleh Departemen 
Satwa Liar Sabah. Sejak saat itu, terjadi penurunan jumlah 
penangkapan. Hal ini diduga berkurangnya perburuan. Pada 
antara 2012 dan 2014, tidak ada lagi penangkapan. 

Keterangan foto: Di Sabah, Wilmar 
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Inisiatif HCV 2:  
SMART untuk HCV 

Salah satu kegiatan inti terkait pengelolaan 
kawasan HCV adalah pemantauan dan 
patroli berkala di kawasan HCV oleh tim khu-
sus. Mengingat besarnya data yang terkum-
pul pada setiap sesi pemantauan, Wilmar 
menciptakan sistem untuk menganalisis dan 
mengelola informasi ini. Untuk itu, Wilmar 
bermitra dengan Zoological Society of 
London (ZSL) pada 2013 untuk mengem-
bangkan dan melakukan uji lapangan pen-
gunaan the Spatial Monitoring and Reporting 
Tool (SMART) di Kalimantan Tengah, 
Kalimantan. SMART dirancang untuk men-
gukur, mengevaluasi, dan meningkatkan 
efektivitas patroli penegakan hukum dan 
kegiatan konservasi berbasis lokasi. Wilmar 
memelopori penggunaan SMART dalam 
bentang alam produksi, memungkinkan tim 
menganalisis dan menentukan potensi ker-
entanan dalam lokasi HCV mereka. Data 
tersebut dapat dilihat dalam format spasial. 
SMART sedang diujicobakan di beberapa 
lokasi. Direncanakan dilakukan penilaian 
efektivitas dan potensi duplikasi di perkebu-
nan lain yang memiliki kawasan HCV. Wilmar 
juga telah bermitra dengan beberapa lem-
baga pendidikan untuk mempelajari dampak 
kawasan HCV terhadap keragaman hayati di 
bentang alam produksi. 

Initiatif HCV 3:  
Pelestarian Owa di Sumatra

Pada 2008, Kalaweit, sebuah projek kon-
servasi owa di Indonesia, melakukan pen-
dekatan kepada PT Kencana Sawit Indonesia, 
anak perusahaan Wilmar, dan meminta rein-
troduksi owa ke kawasan HCV milik perusa-
haan tersebut. Pada April 2014, Kalaweit dan 
anak perusahaan tersebut menandatangani 
perjanjian kemitraan untuk melakukan rein-
troduksi populasi siamang (Symphalangus 
syndactylus) ke kawasan HCV. Lokasi yang 
dipilih terletak di Bukit Tengah Pulau, 
Sumatera Barat, seluas kira-kira 3,6 km² (360 
ha). Kawasan HCV ini dipilih berdasarkan dua 
kriteria: hutannya merupakan habitat yang 
cocok bagi siamang, dan tidak ada populasi 
siamang di kawasan tersebut. Sehingga tidak 
ada kemungkinan terjadinya konflik dengan 
owa lain. Selain itu, Kalaweit meyakini, 
kawasan HCV di sekitar perkebunan Wilmar 
memberikan perlindungan memadai dari 
aktivitas ilegal, karena perusahaan telah 
memiliki program pemantauan dan patroli. 
Pada saat laporan ini ditulis, siamang berada 
dalam kandang pra-pelepasan, sebagai bagi-
an fase aklimatisasi sebelum dilepaskan. 

KOTAK 5.1 

Kawasan HCV 

Konsep dan definisi HCV diperkenalkan oleh the Forest Stewardship 
Council sebagai cara identifikasi dan mengelola nilai lingkungan dan 
sosial dalam bentang alam hutan produksi. Konsep HCV kemudian 
digunakan sebagai perangkat dalam bentang alam produksi lain (Brown 
et al., 2013). Gambar 5.2 memaparkan enam HCV/NKT yang ditetapkan.

GAMBAR 5.2

Enam Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

HCV 1 Keragaman Jenis 
Konsentrasi keragaman hayati, termasuk spesies endemik dan spe-
sies langka, terancam atau genting, yang signifikan di tingkat global, 
regional atau nasional. 

HCV 2 Ekosistem dan mozaik tingkat bentang alam 
Ekosistem tingkat bentang alam yang besar dan mozaik ekosistem 
yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional, dan yang 
mengandung populasi dari sebagian besar spesies alami dalam pola 
distribusi dan kelimpahan alami. 

HCV 3 Ekosistem dan habitat 
Jarang, terancam, atau ekosistem langka, habitat atau refugia. 

HCV 4 Layanan Ekosistem 
Layanan ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan dae-
rah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan. 

HCV 5 Kebutuhan Masyarakat 
Lokasi dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (seperti mata pencaha-
rian, kesehatan, gizi, dan air), diidentifikasi melalui keterlibatan dengan 
komunitas atau masyarakat adat ini. 

HCV 6 Nilai budaya 
Lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam budaya global atau 
nasional, signifikansi arkeologis atau historis, dan/atau budaya yang 
dalam kondisi genting, ekologis, ekonomis atau kepentingan agama bagi 
budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, teridentifikasi 
melalui keterlibatan dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat.

Sumber: HCV Resource Network (2013, h. 3)
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Inisiatif HCV 4:  
Kolaborasi Tripartit dalam Praktik Pengelolaan Terbaik 
Konservasi Orangutan di Kalimantan Tengah

Projek Wilmar di Kalimantan Tengah merupakan kawasan 
perkebunan luas yang dibagi menjadi tujuh induk usaha. 
Tiga dari tujuh perkebunan tersebut memiliki populasi oran-
gutan dan meliputi wilayah seluas 107 km² (10.700 ha). 

Pada 2011, sebagai bagian upaya pengelolaan populasi 
orangutan, Wilmar berkolaborasi dengan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah dan Yayasan Penyelamatan 
Orangutan Borneo (Borneo Orangutan Survival Foundation/
BOSF) dalam mengembangkan praktik pengelolaan terbaik 
(BMP) bagi orangutan di bentang alam perkebunan sawit 
(lihat Kotak 5.2). Inisiatif BMP memiliki dua tujuan utama:

  Memperoleh kesepakatan dengan masyarakat lokal 
terkait pengelolaan HCV; dan 

  Memperoleh status hukum bagi kawasan HCV sebagai 
habitat orangutan.

Salah satu perkebunan dengan populasi orangutan dipilih seba-
gai projek percontohan. Sebanyak empat kegiatan dilakukan 
untuk mencapai tujuan: 

  Sesi kesadaran informasi bagi masyarakat lokal, untuk 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 
HCV dan orangutan;

  Pengembangan kemitraan dengan masyarakat lokal 
untuk pengelolaan kawasan HCV;

  Pengembangan dan penyebaran publikasi tentang HCV 
dan pelestarian orangutan; dan 

  Program pemantauan dan evaluasi. 

Selain BMP, survei keragaman hayati dan sensus sarang 
juga dilakukan guna memperoleh informasi dasar peman-
tauan perubahan kualitas habitat. Proyek Kalimantan Tengah 
menerapkan standar operasional prosedur pengelolan 
kawasan orangutan, dan tindakan yang harus dilakukan jika 
orangutan terlihat. Hasilnya mencakup demarkasi zona pen-
yangga HCV sepanjang 25-meter, penanaman pengayaan 
habitat orangutan, penyuluhan dan kegiatan penyadaran 
sosial bagi pekerja dan masyarakat lokal.

Ancaman paling umum adalah pembukaan lahan, peneban-
gan dan penambangan, yang semuanya dilarang di kawasan 
perkebunan. Pada 2012, tercatat ada lebih dari 50 insiden 
aktivitas tersebut. Pada 2013, jumlah penebangan dan 

Keterangan foto: Wilmar terlibat dengan pengelolaan 
kawasan HCV dalam beberapa cara, misalnya menye-
diakan lokasi untuk reintroduksi kera. Tanda ‘tidak boleh 
berburu’ tertulis dalam Bahasa Malaysia dan Iban. 
© Wilmar International
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KOTAK 5.2 

Panduan Praktik Terbaik untuk Konservasi Orangutan di Perkebunan 

Pada 2010, Program Layanan Konservasi Orangutan (Orangutan Conservation Services Program /
OSCP) didukung oleh US Agency for International Development (USAID), mengeluarkan Best 
Management Practices for Orangutan Conservation. Panduan ini merinci bagaimana pelestarian 
orangutan dapat dilakukan dalam konsesi perkebunan kelapa sawit (Pedler, 2010). Menargetkan 
perusahaan yang memiliki orangutan dalam konsesi mereka, panduan ini memberi panduan bagi 
manajer lingkungan bagaimana menyediakan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 
orangutan. Panduan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada lembaga pembi-
ayaan lokal dan internasional, masyarakat lokal dan lembaga pemerintah mengenai risiko lingkun-
gan dan sosial, serta juga tindakan dalam membantu melestarikan orangutan di dalam konsesi.

Panduan ini menekankan, perencanaan pemanfaatan lahan harus disertai pemahaman memadai 
mengenai persyaratan ekologis dan perilaku orangutan. Panduan ini merekomendasikan empat 
langkah bagi perusahaan untuk menunjukkan dan mewujudkan pengembangan kelapa sawit dan 
praktik pengelolaan lestari, yaitu: 

  Menegaskan komitmen perusahaan dalam melindungi orangutan; 
  Mematuhi hukum dan peraturan; 
  Menyusun rencana pengelolaan konservasi yang peka terhadap orangutan, diimplementasikan dan dipantau; dan 
  Berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat serta pengelola lahan swasta untuk melestarikan orangutan, baik di dalam 

maupun di luar konsesi.

Gambar: © USAID. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnady485.pdf

pembukaan lahan menurun masing-masing sekitar 50% 
dan 30%, sedangkan insiden pertambangan menurun lebih 
dari 25%, dari 69 menjadi 51 kasus (lihat Gambar 5.3). 

Sementara kawasan luas hutan tegak dibutuhkan untuk 
konservasi keanekaragaman hayati, beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa memelihara dan mempertahankan 
fragmen hutan di dalam bentang alam sawit dapat mem-
berikan keuntungan ekologis pada perkebunan, seperti 
pengendalian biologis dan penyerbukan (Foster et al., 2011). 
Fragmen ini juga berkontribusi pada kelangsungan hidup 
satwa liar. Memungkinkan mereka berkeliaran dan bermi-
grasi, sehingga membantu mempertahankan keragaman 
genetik pada populasi yang terisolasi (Struebig et al., 2011). 
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab 6.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDI KASUS 5.2 
Pertanian Industri dan Kera:  
Olam International di Gabon

Pemilihan lokasi merupakan keputusan terpenting dalam 
pengembangan perkebunan, karena menentukan keseluruhan 
dampak lingkungan dan sosial di masa depan—faktor yang 
harus menjadi alasan utama dalam memilih lokasi. Pemilihan 
lokasi juga merupakan faktor penentu dalam kelangsungan 
ekonomi perkebunan. Walaupun teknik modern memungkin-
kan perkebunan sawit tetap menguntungkan di daerah-daerah 
yang sebelumnya dianggap marjinal atau tidak diinginkan. 

Teknik semacam itu cenderung menimbulkan dampak ber-
bahaya bagi lingkungan. Seperti yang telah didokumentasi-
kan di Asia Tenggara, persaingan lahan menyebabkan peru-
sahaan pertanian mengembangkan perkebunan di daerah 
yang sulit. Di hutan rawa gambut, termasuk gambut sangat 
dalam di Sumatera dan Kalimantan, dan membangun drain-
ase ekstensif. Di lereng curam (>20o), mereka mengem-
bangkan terasering skala besar, dan di wilayah yang tan-
ahnya sangat tidak subur, seperti kawasan berpasir putih di 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mereka mel-
akukan proses penyuburan menggunakan bahan organik 
impor. Kesesuaian iklim bentang alam ini untuk budi daya 
kelapa sawit, mendorong upaya penanganan kendala teknik 
atau ekonomi produksi kelapa sawit. 

Konteks di Gabon

Gabon adalah negara yang sangat berhutan, dengan tutu-
pan hutan sebesar 88% dan merupakan salah satu negara 

GAMBAR 5.3 

Tren Jumlah Laporan Insiden Konflik di 
Kawasan HCV *

Kunci:  Pembukaan lahan  Pertambangan  Penebangan

Catatan: Data Januari – Agustus 2014.
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di Afrika dengan tingkat deforestasi dan degradasi hutan 
terendah, masing-masing rata-rata 0,12% dan 0,09% per 
tahun (Blaser et al., 2011). Populasi Gabon sangat urbanis 
(ca. 87%) dan relatif sangat sedikit dibanding luas wilayahn-
ya—terdapat sekitar 1,67 juta orang dalam 257.670 km² 
(25,8 juta ha) (Bank Dunia, n.d.-d). Populasi di desa sangat 
jarang (0,86 orang/km²) dan sebagian besar terkonsentrasi 
di sepanjang sumbu jalan. Oleh karena itu, Gabon masih 
memiliki area terpencil, tekanan manusia sangat rendah 
dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. 

Pada November 2010, pemerintah Gabon menandatangani 
perjanjian kerjasama dengan Olam International untuk 
mengembangkan hingga 1.000 km² (100.000 ha) perkebu-
nan sawit industri, 300 km² (30.000 ha) perkebunan sawit 
petani dan 500 km² (50.000 ha) perkebunan karet, dalam 
dua fase. Olam, perusahaan yang terdaftar di Singapura, 
merupakan pemimpin global industri bahan makanan dan 
pengelolaan rantai suplai pertanian. Olam berpengalaman 
selama 25 tahun, bekerja sama dengan petani kecil di 
Afrika. Anak perusahaan gabungan nasional Olam, Olam 
Palm Gabon dan Olam Rubber Gabon yang bertanggung 
jawab atas manajemen bisnis, mendatangkan ahli perkebu-
nan dari Asia dan Afrika. 

Olam berkomitmen 100% mematuhi standar internasional 
yang ditetapkan RSPO. Mencakup seluruh aspek pengem-
bangan perkebunan, termasuk kewajiban untuk melengka-
pi AMDAL komprehensif dan mandiri, mengajukan usulan 
penanaman baru pada pemangku kepentingan, memper-
oleh persetujuan FPIC (kesadaran bebas dan terinformasi) 
dari masyarakat lokal, dan menghindari hutan primer atau 
HCV (lihat Gambar 5.4). Kebijakan Sawit Olam melengkapi 
persyaratan RSPO, terutama dengan komitmen untuk inv-
estasi pada masyarakat lokal, meminimalisasi jejak karbon 
dari operasi sawitnya dengan menghindari hutan HCS dan 
lahan gambut, serta mendukung perencanaan peman-
faatan lahan nasional.

Bagi Olam, dan bagi setiap rencana perluasan lahan untuk 
memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, sebagian 
besar lahan yang cocok untuk perluasan lahan sawit di 
Gabon adalah hutan. Sebagian kawasan sabana dan hutan 
peralihan terletak di selatan negara ini, tetapi hanya seba-
gian kecil dari kawasan ini yang mendapat curah hujan yang 
cukup untuk produksi berkelanjutan. Oleh karena itu, Olam 
bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi konservasi 
nasional untuk mengidentifikasi alternatif yang cocok, sep-
erti daerah vegetasi sekunder, hutan terdegradasi, dan 
sabana yang cocok untuk pertanian. Dalam konteks ini, 
tujuan pemilihan lokasi adalah untuk memaksimalkan keun-
tungan ekonomi dan sosial dari pengembangan perkebu-
nan, meminimalkan dampak terhadap keragaman hayati 
dan masyarakat yang rentan (melalui pendekatan bentang 
alam, yang mempertimbangkan kesesuaian pemanfaatan 
lahan, dan analisis HVC), serta membatasi emisi karbon dari 
konversi lahan (melalui analisis HCS). 

Pada November 2010, pemerintah Gabon mengalokasikan 
lahan seluas 519 km² (51.920 ha) untuk pengembangan 
perkebunan sawit di Provinsi Estuaire dalam tiga konsesi 
terpisah. Namun, segera terlihat bahwa sebagian besar 

lahan tersebut tidak memenuhi persyaratan RSPO, karena 
ada hutan primer, banjir besar musiman dan tumpang tindih, 
termasuk dengan lokasi Ramsar. Setelah tim independen 
nasional dan internasional melaksanakan ESIA (Analisis 
Dampak Sosial dan Lingkungan), analisis HCV dan konsul-
tasi dengan para pemangku kepantingan, Olam mengem-
balikan dua konsesi kepada pemerintah. 

Olam mempertahankan satu konsesi seluas 200 km² (20.030 
ha) hutan bekas tebangan, yang dikenal dengan perkebunan 
Awala atau Lot 8. Lahan seluas 71 km² (7.134 ha) di antara-
nya, pada awalnya dianggap cocok untuk pengembangan, 
menyusul Prosedur Penanaman Baru RSPO. Negosiasi FPIC 
kemudian dilaksanakan bersama masyarakat lokal untuk 
memperoleh persetujuan pemanfaatan lahan di lokasi 
masyarakat memiliki akses tradisional dan hak pemanfaatan. 
Penanaman di perkebunan Awala diselesaikan pada 2014. 
Lahan seluas 65 km² (6.502 ha) ditanami, dan sisanya digu-
nakan untuk konservasi hutan HCV, kawasan curam serta 
zona penyangga pesisir (Proforest, 2014). Perkebunan terse-
but mencakup kurang dari 13% dari lahan alokasi awal. 
Pengalaman ini menggarisbawahi perlunya perencanaan 
pemanfaatan lahan pertanian lebih baik, yang secara berta-
hap diimplementasikan pada projek yang berturutan.

Pada September 2014, Olam di Gabon telah menyelesaikan 
proses ESIA, HCV dan FPIC untuk perkebunan kelapa sawit 
seluas 870 km² (87.000 ha). Selanjutnya ada 238 km² 
(23.780 ha) yang telah diidentifikasi dan berada pada tahap 
kedua pengembangan lahan, sebagaimana dibahas di 
bawah ini. Olam berencana mengembangkan 510 km² 
(51.000 ha) atau 45% dari total area lahan pada 2018–2019. 
Lahan seluas 157 km² (15.700 ha) telah ditanami kelapa 
sawit antara 2011 dan 2014. Sebagian besar kawasan HCV 
terdiri dari blok hutan yang besar dan bersebelahan. Olam 
mengikuti proses serupa untuk perkebunan karet seluas 290 
km² (29.000 ha) di bagian utara Gabon.

Kera, Pengelolaan Satwa Liar dan Kelapa Sawit di 
Gabon

Selain menjadi prioritas pelestarian global, kera besar—khu-
susnya simpanse dan gorila dataran rendah barat—meru-
pakan spesies flagship di Gabon dan tersebar di Afrika ten-
gah. Spesies kera dapat ditemui dengan kerapatan rendah 
hingga tinggi di habitat paling sesuai di seluruh Gabon. 
Individu atau kelompok kecil kera bahkan tinggal di dekat 
kota-kota besar, seperti di Hutan Mondah, beberapa kilom-
eter dari Libreville (L.J.T. White, komunikasi personal, 2014). 

Mengeluarkan semua habitat potensial kera dari pengem-
bangan akan menghambat ekspansi pertanian. Hal ini 
tidak sejalan dengan target rencana stategis “Kebangkitan 
Gabon”. Klasifikasi habitat sebagai HCV hanya berdasar-
kan jumlah kera—daripada populasi atau konsentrasi yang 
signifikan—akan memiliki efek yang sebanding, 
menghalangi perusahaan yang baik untuk berinvestasi di 
Gabon, mungkin akan membuka pintu bagi pengembang 
yang ceroboh. Bagi Olam, tantangan dalam melakukan 
kegiatan pertanian di Gabon antara lain menghindari kon-
sentrasi kera dalam jumlah besar dan menjaga atau mem-
perbaiki status populasi kera yang layak di mana pun 
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Catatan: Peta tersebut menunjukkan jaringan blok HCV, koridor, dan penyangga pesisir yang dilindungi dan berdampingan, serta menyediakan konektivitas habitat bagi konservasi 

spesies yang menjadi perhatian oleh Gabon. Blok habitat besar di sebelah barat laut terhubung ke tutupan hutan yang berdekatan membentang hingga hutan pedalaman di Gabon.

Atas izin dari Olam International

GAMBAR 5.4

Penataan Ruang Perkebunan Sawit Olam, Mouila Lot 1
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mereka ditemukan. Upaya ini dilakukan mela-
lui pelestarian habitat dan tata kelola yang 
sesuai, serta mengembangkan lahan dengan 
cara yang tidak membahayakan individu kera, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Faktor-faktor semacam itu juga harus diper-
timbangkan dalam rencana pemanfaatan 
lahan nasional Gabon berikutnya. 

Olam telah memasukkan survei kera besar 
dalam ESIA untuk seluruh lokasinya. Tidak 
satu pun lokasinya berada dalam bentang 
alam prioritas kera besar saat ini yang telah 
diidentifikasi dalam Regional Action Plan for 
the Conservation of Western Lowland Gorillas 
and Central Chimpanzees 2015–2025 (IUCN, 
2014c). Dalam konsesi yang dikenal dengan 
Mouila Lot 1, analis HCV menemukan bahwa 
transek satwa dan bukti yang kurang terper-
caya menunjukkan bahwa kedua jenis kera 
jarang muncul di semua konsesi secara kese-
luruhan. Lebih banyak tanda keberadaan kera 
jauh dari jalan utama dan di daerah rawa ter-
pencil (lihat Gambar 5.4). Mereka juga mene-
mukan bukti, kera besar diburu dan dimakan 
oleh penduduk lokal. Dalam survei ini tingkat 
perjumpaan satwa terlalu rendah untuk bias 
memperkirakan populasi, tetapi berdasarkan 
data yang sedikit, bukti habitat, persyaratan 
daerah jelajah dan pandangan ahli, analis 
menyimpulkan bahwa populasi kera bisa jadi 
sangat berkurang karena perburuan dan popu-
lasinya lebih kecil dari daya dukung habitatnya. 

Berdasarkan analisis tersebut, para penilai 
merekomendasikan agar Olam memilah dan 
melindungi 139 km² (13.868 ha) habitat di dua 
blok hutan HCV utama yang dihubungkan oleh 
jaringan zona penyangga pesisir dan koridor 
konservasi luas (dengan lebar minimal 300 m). 
Blok HCV terbesar di sebelah utara konsesi 
berdekatan dengan bentang alam hutan yang 
tidak terputus, memungkinkan pergerakan 
hewan secara bebas ke dalam dan keluar 
kawasan konsesi. Analis memperkirakan jum-
lah tentatif sekitar 20 hingga 40 individu setiap 
jenis, dalam satu atau dua kelompok, menjadi 
target populasi potensial yang sepenuhnya dil-
indungi di kawasan HCV ini. Organisasi pele-
starian yang menjadi tempat berkonsultasi 
selama fase New Planting Procedure (prose-
dur penanaman baru) mengharuskan Olam 
melakukan survei fauna lebih lanjut dan 
mengembangkan rencana pengelolaan kera 
sebelum memasuki kawasan yang sensitif.

Hasil awal survei fauna lanjutan menemukan 
tanda keberadaan kera di kawasan yang 
sebelumnya menjadi sampel. Atas saran ahli 
satwa yang bertanggung jawab atas survei 
tersebut, Olam memilah lahan seluas 10 km² 
(1.000 ha) habitat kera yang sesuai di blok 
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hutan ketiga, yang terhubung dengan dua 
blok sebelumnya oleh koridor hutan bersungai 
selebar 1 km. Perusahaan kemudian menyele-
saikan survei di seluruh konsesi, dengan ana-
lisis fotografi, mendapat kepastian bahwa 
keberadaan gorila terbatas pada sejumlah 
kecil individu dan tidak jelas apakah terdapat 
unit keluarga yang bereproduksi di dalam 
konsesi. Survei tersebut juga memastikan 
bahwa hunian habitat oleh simpanse lebih 
tinggi dari dugaan sebelumnya. Analisis kam-
era menunjukkan adanya potensi dua kelom-
pok simpanse yang berbeda dengan wilayah 
jelajah yang saling tumpang tindih dengan 
blok utama HCV (hampir semua tanda berada 
di dalam kawasan HCV atau dalam rentang 
1.25 km dari yang dicadangkan). Kedua 
keompok tersebut mungkin juga merupakan 
sub-kelompok terpisah dari suatu klan kelu-
arga yang lebih besar; pemantauan lebih lan-
jut mungkin akan dapat memberi jawaban.

Sebagaimana disarankan, Olam mengem-
bangkan sebuah rencana pengelolaan kera, 
yang diimplementasikan untuk memastikan 
perlindungan populasi kera lebih lanjut seba-
gai operasi yang layak secara ekonomi. 
Pelaksanaan rencana tersebut memformalkan 
proses pengembangan dan mengidentifikasi 
tindakan yang masih diperlukan untuk 
menyelamatkan individu kera besar dan 
kelompok yang terdampak pengembangan 
kelapa sawit. Rencana pengelolaan kera ter-
diri atas enam pilar cara terbaik untuk:

  mengalokasikan habitat utuh (kawasan 
HCV) untuk pelestarian; 

  memastikan data dasar yang kuat dan 
protokol pemantauan; 

  menjadwalkan persiapan lahan untuk 
memungkinkan satwa liar pindah ke 
kawasan HCV; 

  mengimplementasikan protokol yang men-
gurangi potensi penularan penyakit antara 
manusia dan kera; 

  menerapkan kontrol berburu dan mening-
katkan kesadaran masyarakat lokal; dan

  mendukung pengembangan program 
subsisten guna mendorong alternatif 
pengganti kegiatan berburu.

Keterangan foto: Gorila dataran rendah barat—merupa-

kan spesies flagship di Gabon. Mengeluarkan semua 

habitat potensial kera dari pembangunan akan secara 

efektif menghalangi ekspansi pembangunan pertanian, 

yang tidak sesuai dengan tujuan rencana stategis pemer-

intah “Kebangkitan Gabon”.  

© Martha M. Robbins/MPI-EVAN
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Dari Hambatan Menuju 
Keberhasilan: Tantangan 
Operasional RSPO 
Bagian ini menyajikan rincian tentang tiga 
jenis tantangan operasional yang dihadapi 
RSPO dalam upaya mencapai target: 

  Tidak ada insentif ekonomi bagi 
pembudi daya untuk menjadi ang-
gota RSPO atau memproduksi CSPO, 
karena harga premium yang dibayar-
kan oleh perusahaan hilir terlalu ren-
dah. Akibatnya, sertifikasi terbatas 
pada segelintir pembudi daya terbe-
sar yang menargetkan pasar di nega-
ra maju. Perluasan produksi CSPO 
juga masih terkendala. 

  Dokumen panduan RSPO membuat 
pembudi daya bersertifikat memiliki 
ruang penafsiran terlalu luas, teruta-
ma karena modus operandi RSPO—
khususnya, prosedur yang ditujukan 
untuk membangun konsensus dan 
inklusivitas—menghambat cara men-
capai kesepakatan standar lingkungan 
yang lebih ketat.

  RSPO tidak dibentuk untuk mengi-
kat pembudi daya non-RSPO atau 
membuat anggotanya bertanggung 
jawab atas ketidakpatuhan terhadap 
standar RSPO.

Semua tantangan ini terkait dengan 
sifat sukarela RSPO dan struktur opera-
sionalnya. Semua tantangan tersebut 
secara drastis menurunkan dampak RSPO 
dalam memastikan efektivitas pelestarian 
habitat kera (Ruysschaert dan Salles, 2014).

Hambatan Perluasan 
Produksi CSPO

Di permukaan, skema RSPO tampaknya 
memiliki  “model tawar-menawar” 
(Coase, 1988). Idealnya, pembudi daya 

berpartisipasi secara sukarela karena 
mereka menerima kompensasi finansial 
atau premi lebih tinggi dibanding biaya 
tambahan yang harus ditanggung kare-
na harus melestarikan kawasan HCV 
dan sertifikasi sawit mereka. Secara 
teori, biaya tiga transaksi utama cukup 
rendah untuk membuat model RSPO 
menarik. Pertama, informasi mengenai 
sertifikasi disediakan oleh Sekretariat 
RSPO dengan biaya hanya 2.000 euro 
(2.000 dolar AS lebih) per anggota per 
tahun. Kedua, biaya negosiasi dikeluar-
kan seminimal mungkin, karena adanya 
diskusi daring, dan pertemuan fisik 
hanya dilakukan dua kali dalam seta-
hun (RSPO, 2004b). Ketiga, LSM mel-
akukan pengawasan pada pembudi daya 
atau perusahaan hilir tanpa biaya 
(Ruysschaert dan Salles, 2014).

Namun, pada kenyataannya, perusa-
haan hilir membayar produsen sawit 
berskala besar dengan premi sangat ren-
dah dibandingkan dengan biaya yang 
harus ditanggung. Akibatnya, produsen 
tidak tertarik bergabung dengan RSPO 
atau sertifikasi sawit. Memang, perusa-
haan hilir hanya membayar sekitar 2 
dolar AS per ton ketika mereka menga-
dopsi sistem ketertelusursan “Pesanan & 
Klaim” (Book & Claim). Pendekatan ini 
tampaknya metode yang mereka sukai, 
karena lebih dari 50% CSPO dijual den-
gan cara ini pada 2014 (RSPO, 2015a). 

Metode Pesanan & Klaim ini berbasis 
program perdagangan yang dikembang-
kan oleh pengolah minyak sawit 
AarhusKarlshamn. Dengan minyak sawit 
yang tersertifikasi sebagai CSPO, pem-
budi daya menerima sertifikat Green 
Palm, yang dapat dijual di pasar khusus 
tersertifikasi. Perusahaan hilir membeli 
sertifikat ini untuk digabungkan dengan 
minyak kelapa sawit tak bersertifikasi di 
pasar terbuka. Dalam konteks ini, rantai 
suplai konvensional digunakan, CSPO 
dicampur dengan minyak tak bersertifikat. 
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Produk akhirnya dapat diberi label “lest-
ari” dengan cap CSPO, bahkan sering 
kali CPSO hanya dalam bagian yg sangat 
sedikit, karena CSPO hanya bagian kecil 
dari pasar minyak kelapa sawit global. 

Bagi perusahaan hilir, tidak masuk 
akal untuk memisahkan CSPO dari 
minyak sawit lainnya. CPSO diproduksi 
dalam jumlah kecil, berasal dari berba-
gai lokasi dan harus terpisah dari rantai 
suplai hilir yang biasa. Dengan mem-
pertahankan pemisahan di seluruh ran-
tai suplai, akan keluar biaya logistik 
tambahan, hingga mengurangi potensi 
efisiensi dan biaya yang sesuai dengan 
skala ekonomi. Oleh karena itu, perusa-
haan hilir lebih memilih GreenPalm 
daripada kategori sertifikasi lainnya 
yang lebih mahal, yang dapat mencapai 
30–50 dolar AS per ton untuk keterjeja-
kan penuh (full traceability, lihat Kotak 
5.3). Tampaknya perusahaan hilir hanya 
mengadopsi kebijakan keterjejakan 
penuh saat ditekan oleh LSM. Contoh 
kasusnya adalah Ferrero, yang menga-
dopsi pemisahan fisik penuh setelah 
kampanye yang dipimpin Greenpeace 
melawan merek Nutel la  mereka 
(Ferrero, 2014).

Bagi pembudi daya, sertifikasi yang 
mensyaratkan konservasi habitat kera 
sangat mahal. Biayanya lebih dari 10 
dolar AS per ton CSPO untuk melestari-
kan satu orangutan dalam 100  km2 
(10.000  ha) konsesi sawit, dan lebih 
mahal lagi bagi konsesi yang lebih kecil 
karena proporsi konservasi yang lebih 
tinggi. Pembudi daya harus menerima 
kerugian peluang ekonomi—yaitu, 
hilangnya potensi keuntungan yang 
terkait dengan konversi habitat kera ke 
perkebunan sawit, yang bergantung 
langsung pada ukuran kawasan kon-
servasi. Untuk jenis seperti orangutan, 
yang kepadatan populasinya hanya satu 
individu per km² (100 ha), biaya kon-
servasi menjadi sangat tinggi. Betina 

bersifat teritorial dengan wilayah jelajah 
1 km² (100 ha) dan jantan bersifat semi-
nomaden, dengan wilayah jelajah yang 
bisa mencapai lebih dari 100 km² (10.000 
ha) (Singleton et al., 2009; Wich et al., 
2011). Selain kerugian ekonomi langsung 
ini, petani harus menanggung biaya ser-
tifikasi tahunan: 2–9 dolar AS per ton 
CSPO pada tahun pertama, dan 1–3 dolar 
AS per ton pada tahun selanjutnya 
(Levin et al., 2012). 

Akibat kurangnya insentif ekonomi 
dan besarnya biaya untuk memperoleh 
sertifikat, produsen sawit yang membu-
tuhkan sertifikasi adalah mereka yang 
mencari akses ke pasar minyak kelapa 
sawit di negara maju, yang hanya sebesar 
13% dari pasar global (USDA, 2015). 
Produsen tersebut terutama mereka 
yang memiliki hampir 40.000 km2 (4 
juta ha). Di antara produsen itu merupa-
kan 20 dari 25 produsen sawit terbesar di 
dunia, yang berpotensi memasok lebih 
25% pasar dunia (WWF, 2013b; ZSL, n.d.-
b). Di Indonesia, perkebunan bersertifi-
kat RSPO kurang dari 3% dari perkebu-
nan sawit yang memiliki luas lahan lebih 
dari 0,5 km2 (50 ha), dan tidak termasuk 
dalam produsen skala kecil yang meny-
umbang 40% dari produksi negara terse-
but (BPS, 2012).

KOTAK 5.3 

Kategori Sertifikasi RSPO

Dari longgar hingga ketat, empat kategori sertifikasi RSPO adalah: 

  GreenPalm: mengizinkan campuran CSPO dan minyak konven-
sional, tanpa pemisahan atau keterjejakan; 

  mass balance: mengizinkan campuran CSPO dengan minyak 
sawit tak tersertifikasi, tetapi mensyaratkan keterjejakan CSPO 
sepanjang rantai suplai;

  segregated: mengizinkan campuran CSPO dari sumber berbe-
da, tetapi mensyaratkan keterjejakan mulai dari perkebunan 
hingga ke produk akhir; dan

  density preserved: mensyaratkan pemisahan dan keterjejakan 
CSPO dari masing-masing perkebunan hingga ke produk akhir.
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Mencapai Kesepakatan 
dan Mengendalikan 
Interpretasi: Hambatan 
dalam Proses
Karena dirancang untuk mencapai kom-
promi, upaya RSPO untuk memperkuat 
panduan terkait pelestarian keragaman 
hayati diperumit oleh negosiasi para 
pemangku kepentingan. Faktor tamba-
han, termasuk lemahnya konsensus 
komunitas ilmiah dalam isu keragaman 
hayati tertentu, menghambat kesepakatan 
mengenai hal seperti bagaimana mengi-
dentifikasi kawasan yang harus dilindungi 
(Borges, 2003; Struebig et al., 2011). 
Kesulitan mencapai kesepakatan disoroti 
dalam pertemuan RSPO Eropa di London, 
Juni 2014. Ketua Kelompok Kerja 
Keragaman Hayati dan HCV mencatat, 
istilah yang tampaknya jelas dan funda-
mental seperti “deforestasi” selalu terjebak 
dalam perdebatan internal. 

Indikator yang langsung terkait den-
gan pelestarian habitat kera adalah laran-
gan pembukaan hutan primer dan hutan 
HCV pada November 2005. Pada kenyat-
aannya, larangan ini sulit diterapkan, kare-
na anggota RSPO tampaknya membenar-
kan tindakan yang bertentangan dengan 
larangan tersebut, misalnya dengan beral-
asan bahwa mereka membuka hutan sebe-
lum bergabung dengan RSPO atau sebe-
lum 2007, ketika larangan tersebut diadopsi 
menjadi aturan. 

Sementara itu, badan sementara yang 
dibentuk untuk menangani masalah ker-
agaman hayati telah melahirkan badan 
semipermanen: Kelompok Ker ja 
Keragaman Hayati dan Kelompok Kerja 
HCV/the Biodiversity and HCV Working 
Group (yang berasal dari Komite Teknis 
Keragaman Hayati/the Biodiversity 
Technical Committee yang dibentuk pada 
2006), Kelompok Kerja Gas Rumah Kaca 
yang dibuat pada 2009 dan Satuan Kerja 

Kompensasi yang berdiri pada 2010. 
Masing-masing badan ini hanya menca-
pai hasil minimal tanpa kesimpulan, 
karena setiap langkah mengungkap isu 
baru mengundang perdebatan luas 
(McCarthy, 2012).

Konsep HCV yang rumit, meski mer-
upakan inti konservasi keragaman hayati 
dalam dokumen panduan, tetap menjadi 
perangkat kualitatif yang tunduk pada 
penafsiran kasus per kasus. Terlebih, 
dokumen panduan RSPO tidak secara 
eksplisit mengatur deforestasi. Panduan 
tersebut melarang konversi hutan primer 
dan hutan HCV tetapi perlindungan tipe 
lain habitat kera besar—seperti hutan 
sekunder atau hutan terdegradasi—jauh 
lebih bermasalah, walaupun RSPO men-
yadari bahwa hutan tersebut bisa jadi 
merupakan hutan HCV yang harus dil-
indungi (RSPO, 2010b). Meskipun revis-
inya muncul pada 2013, dokumen pan-
duan tersebut masih belum cukup 
memberikan batasan keragaman hayati 
dan konservasi hutan (RSPO, 2013b). 
Panduan tersebut membatasi penana-
man di atas gambut, isu penting di Asia 
Tenggara, karena emisi karbon hutan 
rawa gambut, juga meminta pembudi 
daya menghindari “area lahan dengan 
stok karbon yang tinggi dan/atau area 
sekuestrasi” dan meminta produsen 
“merencanakan untuk meminimalkan 
emisi gas rumah kaca (GRK) (RSPO, 
2013b, h. 54). Namun, karena tidak ada tar-
get atau tenggat waktu, rencana ini dapat 
ditunda dan diperkecil karena alasan 
kelayakan teknis atau kelayakan ekonomi.

Kurangnya kejelasan dalam dokumen 
panduan terkait keragaman hayati mem-
beri peluang pembudi daya menafsirkan 
kriteria tersebut untuk keuntungan 
sendiri, terutama ketika analisis teknis 
dan proses konsultasi lemah. Sebagai con-
toh, karena tidak ada definisi yang tepat 
seorang pembudi daya dapat mengklasifi-
kasi ulang hutan primer menjadi hutan 

Keterangan foto: 
Penelitian menunjukkan 
bahwa pemeliharaan petak 
hutan di dalam perkebunan 
dapat berkontribusi terha-
dap konservasi. Meski efek-
tivitas jangka panjang area 
ini dalam bentang alam per-
tanian industri masih 
diragukan. Diperlukan 
penelitian tambahan untuk 
menjembatani kesenjangan 
pengetahuan ini. © HUTAN 
- Kinabatangan Orang-utan 
Conservation Project 
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sekunder, yang sesuai untuk pengemban-
gan perkebunan. Petani juga diketahui 
menyembunyikan keberadaan kera di 
konsesi mereka, khususnya jika jenis tert-
entu memiliki tingkat kepadatan populasi 
yang rendah. Seperti kasus yang terjadi 
pada anggota RSPO PT Sisirau, yang mel-
akukan konversi habitat orangutan di tepi 
Taman Nasional Gunung Leuser di 
Sumatra—bagian dari  Ekosistem 
Leuser—menjadi perkebunan sawit yang 
sebelumnya merupakan hutan sekunder 
tanpa nilai keragaman hayati (RSPO, 
2010a; Mongabay, 2012). Diidentifikasi 
sebagai “transmigran,” orangutan peng-
huni aslinya, dipindahkan ke Taman 
Nasional Gunung Leuser dengan dukun-
gan logistik dari LSM anggota RSPO. 

Meski translokasi ini dianggap sebagai 
keberhasilan, langkah itu mengantar pada 
kerusakan habitat alami orangutan dan 
dapat merugikan sosioekologis populasi 
orangutan yang ada di taman nasional 
(Rijksen dan Meijaard, 1999).

Terlebih, meskipun dokumen pandu-
an dilaksanakan dengan cara yang diang-
gap menguntungkan bagi konservasi, 
namun tetap tidak sepenuhnya memper-
hitungkan kebutuhan ekologis kera. 
Proses sertifikasi RSPO menciptakan 
kawasan konservasi di perkebunan agri-
bisnis sawit intensif, namun dan tidak 
menutup kurangnya zonasi konservasi 
skala besar. Kawasan perkebunan meru-
pakan hambatan ekologis bagi keraga-
man hayati secara umum dan khususnya 
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bagi kera (Fitzherbert et al., 2008; lihat 
Bab 6). Meski penelitian menunjukkan 
bahwa pemeliharaan petak hutan di 
dalam perkebunan dapat berkontribusi 
terhadap konservasi, efektivitas jangka 
panjang kawasan ini dalam bentang alam 
pertanian industri masih diragukan. 
Diperlukan penelitian tambahan untuk 
menjembatani kesenjangan pengetahuan 
ini (SEnSOR, 2012). 

Dalam rangka menangani masalah ini, 
RSPO telah membentuk satuan tugas 
untuk menentukan mekanisme kompen-
sasi. Satuan tugas ini menghadapi sejum-
lah masalah berat, seperti kurangnya 
informasi ilmiah, perbedaan pandangan 
tentang metode yang digunakan untuk 
memutuskan area mana yang harus 
dimanfaatkan untuk menanam kelapa 
sawit, dan ambiguitas seputar tanggung 
jawab pembudi daya. Mekanisme kompen-
sasi merupakan pekerjaan yang sedang 
berlangsung yang menimbulkan perde-
batan internal. Versi terbarunya mencakup 
kompensasi finansial karena membuka 
hutan HCV, yang dalam praktiknya berarti 
meratifikasi deforestasi historis (RSPO, 
2014c). Opsi yang lebih dipilih adalah 
mencoret anggota atau menerapkan denda 
yang berat, yang tentunya bertentangan 
dengan semangat RSPO, membangun 
konsensus inklusif.

Keterbatasan Keanggotaan 
RSPO

Keanggotaan dan sertifikasi adalah sara-
na yang dengannya RSPO bertujuan 
melindungi keragaman hayati dari damp-
ak buruk industri perkebunan kelapa 
sawit. Pada praktiknya, tiga tantangan 
utama menghambat pendekatan ini. 
Pertama, peraturan tertentu RSPO ber-
tentangan dengan peraturan negara. 
Kedua, karena standar RSPO hanya ber-
laku bagi anggota, para pembudi daya 

yang belum menjadi anggota tidak dapat 
diperintahkan untuk melanjutkan praktik 
berkelanjutan. Ketiga, anggota RSPO 
yang tidak bersertifikat memperoleh 
keuntungan dari label “lestari”, tanpa 
memperoleh sertifikat. Contoh dari mas-
ing-masing keterbatasan tersebut adalah 
sebagai berikut.

Konflik regulasi

Salah satu negara di mana peraturan 
RSPO bertentangan dengan peraturan 
nasional adalah di Indonesia. Seluruh 
konsesi—termasuk kawasan yang harus 
dilestarikan menurut peraturan RSPO—
diperuntukkan bagi pengembangan 
sebagai “areal penggunaan lain” (lebih 
dikenal dengan akronimnya di Indonesia, 
APL; lihat Bab 4). Jika lahan tidak dikem-
bangkan, aparat pemerintah daerah atau 
pemerintah pusat—yang mungkin men-
cari pembangunan ekonomi atau pemas-
ukan dari pajak—dapat mengalokasi-
kannya kembali kepada pengembang 
lain di Indonesia, yang mayoritas bukan 
angota RSPO, atau kepada masyarakat 
lokal. Bahkan jika pembudi daya RSPO 
telah mengalokasikan kawasan HCV 
dalam konsesi, kawasan tersebut berpo-
tensi dialokasikan kembali ke pembudi 
daya non-RSPO, terutama jika pemer-
intah mendukung realokasi  ini . 
Akibatnya, pembudi daya RSPO cend-
erung berfokus pada kawasan yang 
memiliki persyaratan pengelolaan kon-
servasi minimal. Pada saat yang sama, 
pembudi daya non-RSPO—seperti 
masyarakat lokal, petani kecil atau 
perkebunan skala besar—mungkin 
secara sederhananya akan mengubah 
hutan yang dalam peraturan RSPO akan 
dilindungi (Colchester et al., 2009). 

Memahami kebutuhan untuk mene-
mukan solusi, untuk HCV, RSPO mem-
bentuk satuan tugas Indonesia di mana 
Wilmar menjadi anggotanya. Satuan 
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tugas ini memiliki dua tujuan. Pertama, 
mengeksplorasi sarana untuk melindungi 
kawasan HCV dalam konsesi pengem-
bangan kelapa sawit di Indonesia, sejalan 
dengan P&C RSPO. Tujuan ini terutama 
berkaitan dengan kawasan HCV yang dii-
dentifikasi dalam izin lokasi selama anali-
sis HCV. Tujuan kedua adalah untuk 
mengeksplorasi opsi mereformasi regu-
lasi daerah dan nasional, serta prosedur 
melindungi kawasan HCV dan mematuhi 
P&C RSPO (RSPO, 2012). Satuan tugas 
mengidentifikasi potensi sinergi dan kes-
enjangan antara P&C RSPO dengan kebi-
jakan, peraturan, dan undang-undang 
Indonesia. Meski satuan tugas telah 
dibubarkan, laporannya diserahkan ke 
RSPO untuk lobi lebih lanjut, yang 
kemungkinan besar hanya berpengaruh 
pada anggota RSPO.

Lingkup pemangku kepentingan 
yang tidak memadai

Kasus hutan rawa gambut Tripa di 
Provinsi Aceh, Indonesia menunjukkan 
bahwa lingkup pemangku kepentingan 
menghambat dampak RSPO. Terbukti 
dari fakta bahwa anggota non-RSPO 
masih dapat membangun perkebunan 
sawit di kawasan yang secara biologis sig-
nifikan. Sejak kesepakatan damai 2004, 
Aceh mengalami perkembangan ekono-
mi yang pesat. Di hutan Ekosistem Leuser 
di rawa gambut Tripa, produsen sawit 
mengkonversi habitat orangutan sumat-
era menjadi lima perkebunan sawit skala 
besar —tidak ada satu pun dari mereka 
adalah anggota RSPO (Wich et al., 2011; 
Tata et al., 2014). Walaupun resolusi 
Majelis Umum RSPO 2008 mengakui 
Tripa sebagai kawasan HCV, dan oleh 
karena itu pembangunan tersebut harusn-
ya dicegah, resolusi tersebut hanya ber-
laku untuk anggota RSPO. Produsen non-
RSPO terus melakukan ekspansi ke Tripa 
(Ruysschaert dan Salles, 2014).

Penebengan dan ketidakpatuhan

Hampir separuh pembudi daya RSPO 
tidak terlibat aktif dalam proses sertifikasi. 
Dari 119 pembudi daya yang terdaftar, han-
ya 57 pembudi daya yang memiliki pabrik 
bersertifikat (Mongabay, 2015). Meskipun 
demikian, mereka tetap menjadi anggota 
RSPO demi memperoleh keuntungan dari 
label “lestari”. Terlebih, bagi pembudi daya 
yang tidak tersertifikasi, sangat tidak 
mungkin mengajukan ACOP. Ketika 
mereka melakukannya, sering kali mem-
berikan informasi yang sangat sedikit. 

Pada Maret 2015, RSPO menanggapi 
penebengan dan ketidakpatuhan dengan 
mengeluarkan semua anggota RSPO yang 
belum melengkapi ACOP selama tiga 
tahun sebelumnya dan menangguhkan 
mereka yang tidak menyerahkannya sela-
ma dua tahun sebelumnya (RSPO, n.d.-f). 
RSPO sebenarnya telah lama enggan 
menerapkan keputusan ini, karena ber-
tentangan dengan visinya mengubah 
pasar dunia.3

Dalam ketiadaan lembaga ketertiban 
eksternal yang mapan, LSM sosial dan 
lingkungan hidup mengambil peran 
pemantauan. Karena keterbatasan finan-
sial dan teknis, membuat LSM-LSM ini 
hanya dapat berfokus pada kasus tertentu 
dimana pelanggaran peraturan RSPO ter-
jadi. Masalah makin rumit ketika kekua-
tan yang dimiliki pembudi daya. Mereka 
sering menolak pentingnya menjaga 
dukungan jangka panjang masyarakat dan 
m e ny e m b u ny i k a n  p e l a n g g a r a n . 
Akibatnya, banyak kasus yang tidak 
dilaporkan kepada RSPO atau tidak terde-
teksi (Ruysschaert dan Salles, 2014). Kasus 
yang terungkap pun, memakan waktu 
penyelesaian hingga bertahun-tahun. 
Contohnya adalah keluhan yang diajukan 
Sumatran Orangutan Society/SOS terha-
dap PT Sisirau, yang dimulai pada Oktober 
2012 dan masih belum terselesaikan pada 
Juli 2015 (RSPO, n.d.-b). 
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Gerakan Maju RSPO 
dalam Meningkatkan 
Dampak Konservasi 
RSPO berada di persimpangan jalan. CSPO, 
yang semuanya diproduksi oleh pembudi 
daya dan produsen RSPO, hanya sebesar 
20% dari minyak sawit global (RSPO, 2015a); 
Produsen CSPO menjual minyak sawit den-
gan kerugian ekonomi karena kompensasi 
finansial yang tidak memadai, berbeda den-
gan petani non-RSPO dan perusahaan hilir 
RSPO (Ruysschaert dan Salles, 2014). Pada 
saat yang sama, perusahaan enggan membeli 
CSPO karena kurangnya standar kredibili-
tas, karena masih belum menghentikan 
deforestasi. Hanya 50% dari CSPO terjual 
pada 2014, sebagian besar melalui sertifikasi 
GreenPalm, yang hanya memberikan 
sedikit premi bagi petani (RSPO, 2015a). 
Beberapa LSM lingkungan, seperti 
Greenpeace, masih mempertanyakan 
kemampuan sertifikasi RSPO untuk mele-
starikan hutan hujan (Greenpeace, 2014). 

RSPO mengakui bahwa fokus pada pros-
es pembangunan konsensus inklusif di anta-
ra semua anggotanya hanya dapat meng-
hasilkan kompromi, sehingga menghambat 
potensi dampak konservasinya. Pada 2014, 
setelah bekerja selama satu dekade dan bera-
da di bawah tekanan besar para LSM untuk 
menunjukkan dampak konservasi, RSPO 
menerapkan pendekatan baru, pendekatan 
dua cabang: menggeser penekanan pada 
promosi CPSO di seluruh dunia serta keter-
jejakan dan transparansi melalui keseluru-
han rantai suplai. Upaya ganda ini diperkuat 
inisiatif lain yang secara langsung fokus pada 
peningkatan dampak konservasi RSPO.

Mendorong Peningkatan 
Permintaan Global untuk CSPO

Guna meningkatkan permintaan global 
untuk CSPO, RSPO awalnya berfokus pada 
pasar minyak kelapa sawit Eropa—bertujuan 

menguasai 100% pasar dengan CSPO. 
Untuk mencapai tujuan ini, RSPO mendiri-
kan kantor perwakilan Eropa di Brussels, 
dan menyelenggarakan konferensi tahunan 
Eropa pada 2013. Konferensi ini memicu 
debat mengenai minyak kelapa sawit di 
laman Koran Guardian. Mengingat undang-
undang Eropa mengamanatkan pelabelan 
yang berbeda untuk minyak kelapa sawit vs. 
minyak nabati lain pada kemasannya per 
2015, mengedukasi 500 juta konsumen 
Eropa tentang CSPO menjadi sangat 
penting. Guna mencegah konsumen 
Eropa memboikot CSPO, diperlukan 
kampanye yang efektif untuk memerangi 
persepsi buruk tentang produksi minyak 
kelapa sawit.

Upaya RSPO tersebut didukung oleh 
kebijakan Komisi Eropa dengan memberi-
kan CSPO (semua jenis sertifikasi kecuali 
GreenPalm) akses ke pasar biofuel Eropa 
(European Commission, 2012).

Di beberapa negara, seperti Belanda, 
para pembeli telah bergabung dan setuju 
untuk hanya membeli CSPO sejak 2015 
(Halliday, 2010). Perusahaan perorangan 
Eropa dan Amerika juga telah berkomit-
men untuk hanya memperdagangkan 
CSPO. Lebih dari 2/3 (36 dari 52) peda-
gang Eropa juga telah berkomitmen 
untuk hanya menggunakan CSPO sejak 
2015 (WWF, 2013a, h. 24). Sejumlah peda-
gang penting telah 100% menggunakan 
CSPO, termasuk IKEA, Marks & Spencer, 
Migros, Sainsbury’s dan Tesco, sedangkan 
yang lainnya, termasuk Johnson & 
Johnson, Lindt&Sprüngli, Premier Foods 
dan Unilever, berkomitmen untuk men-
capai 100% CSPO. RSPO juga telah ber-
mitra dengan Program Lingkungan PBB 
( Un ite d  Nat i ons  E nv i ron m e nt 
Programme/UNEP) untuk meningkat-
kan kesadaran tentang minyak sawit lest-
ari dan membentuk permintaan pasar 
(UNEP, 2014). Secara paralel, RSPO men-
jangkau pasar besar lainnya, seperti India 
dan Tiongkok, yang bersama-sama 

“RSPO  
mengakui bahwa 
fokus pada pros-
es pembangunan 
konsensus inklusif 
di antara semua 
anggotanya hanya 
dapat menghasil-
kan kompromi, 
sehingga meng-
hambat potensi 
dampak konser-
vasinya.” 
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mengonsumsi lebih dari sepertiga (atau 15 
miliar ton per tahun) dari semua minyak 
sawit yang diperdagangkan di dunia 
(USDA, 2015). 

Mewujudkan Keterjejakan 
dan Transparansi Penuh 

Selain menciptakan permintaan CSPO 
yang signifikan, RSPO menekankan keter-
jejakan dan transparansi penuh minyak 
kelapa sawit secara fisik pada keseluruhan 
rantai suplai. Di samping meningkatkan 
kredibilitas standar RSPO, upaya ini dapat 
meningkatkan produksi CPSO secara 
global. Memang, lebih banyak pembudi 
daya kemungkinan akan mensertifikasi 
perkebunan sawit mereka, karena premi 
keterjejakan penuh CSPO masih tinggi 
dan melebihi biaya sertifikasi.

Pada praktiknya, keterjejakan penuh 
dan transparansi berarti bahwa seluruh 
pemangku kepentingan dalam rantai 
suplai—dan bukan hanya produsen min-
yak kelapa sawit—bertanggung jawab 
pada komitmen yang telah mereka buat. 
Pada gilirannya, komitmen ini diharapkan 
memberi dampak konservasi yang diingin-
kan di lapangan. Majelis Umum RSPO 
menyetujui resolusi Unilever berjudul 
“Declaration of Mills” pada 2014. Dengan 
mewajibkan transparansi penuh di seluruh 
rantai suplai, resolusi ini mendorong waha-
na sertifikat GreenPalm menyertakan 
informasi tentang asal-usul sertifikat yang 
diperdagangkan, setidaknya di tingkat 
pabrik (RSPO, 2014b). 

Pendekatan keterjejakan penuh dan 
transparansi memperoleh dukungan dari 
sejumlah LSM lingkungan di RSPO. The 
World Resources Institute (WRI), wakil 
ketua Biodiversity and High Conservation 
Values Working Group, telah mendirikan 
wahana Global Forest Watch, yang akan 
fokus pada masalah terkait minyak kelapa 
sawit di Indonesia (WRI, n.d.-b). Wahana 

ini bertujuan untuk memantau tren 
hutan—seperti tingkat deforestasi dan 
titik api— melalui penginderaan jarak 
jauh, dengan mengumpulkan semua data 
yang tersedia dari berbagai mitra dan 
membuatnya mudah diakses. WRI juga 
bermitra dengan Unilever untuk mening-
katkan transparansi rantai suplai komodi-
tas utama sebagai upaya menghentikan 
perusahaan dan pemasoknya terlibat 
dalam deforestasi (WRI, 2014d). 

The Zoological Society of London 
(ZSL), LSM lingkungan terkemuka di 
RSPO, meluncurkan the Sustainable 
Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT) 
dalam pertemuan tahunan RSPO, 
November 2014. Perangkat tersebut 
dapat dilihat sebagai pelengkap wahana 
Global Forest Watch, karena memung-
kinkan investor, produsen, dan peman-
gku kepentingan lainnya menilai pem-
budi daya sawit berdasarkan informasi 
yang mereka publikasikan tentang 
keberlanjutan operasi mereka. SPOTT 
menggabungkan teknologi pemetaan 
satelit dengan penilaian kinerja lingkun-
gan untuk 25 perusahaan publik terbesar 
yang memiliki perkebunan sawit, ter-
masuk 21 anggota RSPO (ZSL, n.d.-b).

Inisiatif Pelengkap: “Nol 
Deforestasi” dan RSPO+

Frustrasi oleh ketidakmampuan RSPO 
mencegah penggundulan hutan, sejum-
lah LSM lingkungan terkemuka, termas-
uk Greenpeace dan WWF, telah bermitra 
dengan pembudi daya besar yang secara 
historis menjadi target kampanye 
Greenpeace—termasuk Asia Pulp and 
Paper, Golden Agri-Resources dan 
Wilmar International—untuk memutus 
hubungan antara ekspansi perkebunan 
kelapa sawit dengan deforestasi. 
Perusahaan-perusahaan tersebut telah 
berkomitmen “nol deforestasi” dan, 

“Keterjejakan 
penuh dan 
transparansi berar-
ti bahwa seluruh 
pemangku kepent-
ingan dalam rantai 
suplai—dan bukan 
hanya produsen 
minyak kelapa 
sawit—bertang-
gung jawab pada 
komitmen yang 
telah mereka 
buat.” 
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KOTAK 5.4 

Petani atau Pertanian Industri:  
Model Pengembangan Mana yang Lebih Baik? 

Budidaya kelapa sawit dapat menjadi sumber pendapatan yang ting-
gi dan stabil dan mendukung kelas menengah pedesaan selama 
beberapa generasi, keberhasilan beberapa tanaman tropis saat ini 
yang dapat dicapai (lihat Bab 1, h. 18).

Dari sisi produk buah dan minyak, pertanian industri lebih efisien 
daripada pertanian keluarga. Biaya transaksi lebih rendah dan keter-
libatan pemerintah mungkin hanya terbatas pada pemberian per-
syaratan bagi investor. Selain itu, lebih mudah menangani sejumlah 
kecil perusahaan besar daripada ratusan petani kecil yang tidak atau 
kurang terorganisasi, terutama berkenaan dengan cukai dan perpaja-
kan atau pemantauan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan 
(misalnya sertifikasi RSPO atau pengendalian pencemaran) dan 
standar sosial (misalnya hak-hak pekerja). 

Namun, pertanian keluarga lebih berpotensi menjaga lebih banyak ker-
agaman hayati daripada budi daya agribisnis. Sementara produsen 
skala besar mampu memilah lahan lindung di konsesi perkebunan sawit, 
petani kecil cenderung mengintegrasikan keragaman hayati ke dalam 
rencana budi daya sawit mereka, sehingga tidak ada yang pemilahan.

Selain itu, pertanian keluarga terbukti lebih efektif mengangkat keadi-
lan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 
Sementara pegawai tetap perkebunan pertanian industri biasanya 
menikmati kondisi pekerjaan yang baik—gaji reguler, tempat tinggal, 
manfaat kesehatan dan pendidikan—operasi padat karya umumnya 
diserahkan kepada kontraktor yang biasanya mengeksploitasi pekerja 
berupah rendah, menawarkan pekerjaan sampingan dan tidak mena-
warkan manfaat. Para pekerja ini cenderung dimasukkan dalam peru-
mahan murah dan tidak punya pilihan selain membeli semua makanan 
mereka di toko perusahaan. Sebaliknya, pertanian keluarga memberi 
kesempatan kerja kepada seluruh anggota keluarga, distribusi penda-
patan tunai pada semua anggota—walaupun jarang dilakukan secara 
merata atau disesuaikan dengan pekerjaan yang diakukan—dan seba-
gian besar makanan yang dikonsumsi diproduksi di lahan sendiri. 
Disiplin kerja lebih longgar, dan petani tersebut menjadi atasan bagi diri 
mereka sendiri (Barral, 2012; P. Levang, komunikasi personal, 2014). 

Di Kamerun, di mana petani skala kecil dan menengah mengelola 
rata-rata 1.000 km² (100.000 ha) perkebunan kelapa sawit, rata-rata 
hasil panen tahunan sangat rendah (0,8 ton minyak kelapa sawit men-
tah/ha) karena akses yang sulit pada bibit lebih baik, harga pupuk 
tinggi serta teknik pengelolaan yang buruk (Nkongho et al., 2014). 
Mengingat petani kecil Indonesia dan Malaysia dapat mencapai 
panen tahunan 4 ton CPO/ha, ada kesempatan yang sangat besar 
untuk kemajuan. Dengan meningkatkan rata-rata hasil panen tahunan 
ke angka 2 tons/ha, Kamerun, yang mengimpor 50,000–100,000 ton 
minyak kelapa sawit setiap tahun, akan mampu mencapai swasem-
bada minyak kelapa sawit dan bahkan menjadi eksportir bersih.

Meningkatkan hasil panen petani memang layak dilakukan, namun 
membutuhkan biaya dan kemauan politik. Alih-alih memberikan 
kredit atau subsidi seperti bibit yang lebih baik atau layanan penyulu-
han yang memadai untuk meningkatkan teknik pengelolaan, banyak 
pemerintah lebih memilih menawarkan ketentuan yang menarik 
investor internasional (Nguiffo dan Schwartz, 2012a).
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Keterangan foto: Dalam hal produksi buah dan minyak, pertanian industri cenderung lebih 

efisien dibanding peranian keluarga. Bagaimanapun, pertanian keluarga berpotensi men-

yangga keragaman hayati dibanding budi daya agribisnis dan terbukti lebih efektif dalam 

mempromosikan keadilan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Truk minyak sawit dekat kebakaran hutan di Sumateraa.  

© Ulet Ifansasti/Greenpeace
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bersama LSM mitra mereka, membentuk 
Palm Oil Innovations Group (POIG). 
POIG bertujuan untuk menghentikan 
deforestasi dan memastikan pernghor-
matan terhadap hak asasi manusia (POIG, 
2013). Dalam mengembangkan proses 
untuk mencapai tujuan, mereka mem-
perkenalkan konsep HCS dan berkomit-
men untuk melindungi kawasan kaya-
karbon. Oleh karena itu, perusahaan 
anggota POIG tidak diperbolehkan mem-
buka lahan gambut dan hutan yang bera-
da di atas ambang cadangan karbon tert-
entu (TFT, 2014). 

Untuk mengatasi kompleksitas konteks 
sosial dan ekologi lokal sehubungan den-
gan HCS, anggota POIG bergabung den-
gan kelompok yang lebih besar untuk 
membentuk High Carbon Stock Approach 
Steering Group. Pada Mei 2015, kelompok 
tersebut meluncurkan perangkat yang 
dirancang untuk “memungkinkan penera-
pan pendekatan HCS secara luas” 
(Greenpeace, 2015). 

Sementara itu, sebuah kelompok pem-
budi daya dan pedagang terkemuka 
Malaysia dan Indonesia, yang mengang-
gap POIG dan Kelompok Pengarahnya 
terlalu didominasi LSM, menandatangani 
“Manifesto Sawit Lestari” pada 2014. 
Inisiatif alternatif ini juga fokus pada 
penghentian deforestasi, melindungi 
gambut dan memastikan distribusi man-
faat berkeadilann bagi masyarakat lokal 
(SPOM, n.d.). Sementara anggota POIG 
secara aktif menerapkan pendekatan 
HCS, penanda tangan manifesto masih 
melakukan penelitian faktor penentu 
HCS (HCSS, n.d.).

Inisiatif HCS yang berbasis LSM dan 
bisnis ini melengkapi RSPO dalam dua 
cara. Pertama, mereka mengurangi sub-
jektivitas interpretasi konsep HCV. 
Berbeda dengan pendekatan RSPO terha-
dap HCV, yang terbuka terhadap inter-
pretasi yang berbeda antar-para peman-
gku kepentingan, pendekatan HCS 

terfokus pada indikator kuantitatif yang 
jelas dalam konsep HCV. Hal ini mengu-
rangi ruang negosiasi dan memfasilitasi 
pemantauan berbiaya efektif mengguna-
kan perangkat seperti penginderaan jarak 
jauh. Selain itu, strategi HCS harus dapat 
melestarikan lebih banyak kawasan habi-
tat kera dan keragaman hayati, karena 
tujuannya untuk melestarikan lebih ban-
yak hutan dan semua lahan gambut.

Kedua, komitmen “nol deforestasi” 
menekankan keterjejakan dan transpar-
ansi di sepanjang rantai suplai. Melalui 
keterjejakan, jalur produk dapat dilacak 
kembali dari pemasok hingga ke perkebu-
nan. Keberlanjutan dapat diperkenalkan 
sebagai elemen kontrol kualitas dalam ran-
tai suplai. Secara teori, komitmen “nol 
deforestasi” harus mampu mendukung 
simpul rantai suplai—seperti kilang dan 
pelabuhan—dan harus mencakup semua 
pelaku sosial dan faktor ekologis yang rel-
evan. Namun dalam pelaksanaannya, pen-
dekatan HCS mungkin menghadapi keter-
batasan yang sama dengan RSPO, 
khususnya terkait dengan kemampuannya 
menghargai dan merespon kebutuhan 
sosial dan ekologis, seperti kera besar dan 
owa di Afrika dan Asia.

Komitmen “nol deforestasi” telah 
menarik merek konsumen terkemuka, 
seperti Ferrero, Mars, Nestlé dan L’Oréal. 
Beberapa produsen terbesar—seperti 
Golden Agri-Resources dan Wilmar—dan 
sebagian besar perusahaan perdagangan—
seperti Cargill dan Olam—berkomitmen 
untuk menerapkan kebijakan “nol defores-
tasi” sebagai hasil kampanye aktor 
masyarakat sipil terkemuka, seperti 
Greenpeace (Greenpeace, 2014). 
Perusahaan-perusahaan tersebut mengua-
sai lebih dari 96% minyak sawit yang 
diperdagangkan di dunia (Finkelstein, 
2014). Pada Mei 2015, sebagai tanggapan 
atas meningkatnya minat terhadap pen-
dekatan HCS, RSPO meluncurkan RSPO+, 
sebuah adendum sukarela terhadap 

“Pendekatan 
HCS terfokus 
pada indikator 
kuantitatif yang 
jelas dalam kon-
sep HCV. Hal ini 
mengurangi ruang 
negosiasi dan 
memfasilitasi  
pemantauan ber-
biaya efektif.” 
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standar RSPO yang akan “memperkuat 
standar persyaratan gambut, deforestasi, 
dan sosial.” Adendum final sedang dalam 
pengembangan (RSPO, 2015b). 

Kesimpulan
Pendekatan operasional Roundtable on 
Sustainable Palm Oil/RSPO pada tahun 
awal—yang menekankan pada inklusivi-
tas, transparansi dan partisipasi beragam 
pemangku kepentingan di sepanjang ran-
tai suplai—untuk memperoleh legitimasi 
sebagai standar global. Seiring dengan 
bertambahnya anggota, RSPO menyusun 
visi global ambisius mentransformasi 
p a s ar  l e s t ar i  s e b ag a i  nor m a . 
Ketidakmampuannya mencapai tujuan 
utama ini terkait faktor kelindan, yang 
berakar dari awal pendirian RSPO. 
Terdapat tiga tantangan yang dapat 
diidentifikasi. 

Pertama, produksi global CSPO tetap 
tidak cukup. Sampai saat ini, sertifikasi 
hanya diupayakan oleh produsen sawit 
terkemuka yang menjual CSPO ke pasar 
negara maju. Bagi pembudi daya lainnya, 
insentif ekonomi untuk sertifikasi—premi 
yang diberikan kepada CSPO—jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan biaya sertifi-
kasi. Akibatnya, banyak pembudi daya 
yang tidak menjadi anggota RSPO dan 
mereka yang telah menjadi anggota tidak 
tertarik mendapatkan sertifikasi. 

Kedua, pertanyaan yang terus muncul 
sehubungan dengan keberlanjutan CSPO, 
karena dokumen panduannya ambigu. 
Panduan tersebut dapat diartikan 
memungkinkan deforestasi dan perkebu-
nan di lahan gambut, yang sangat penting 
bagi konservasi keragaman hayati, ter-
masuk kera. 

Terakhir, standar RSPO gagal menjadi 
panduan yang efektif mengenai bagaima-
na menentukan konteks lokal dalam ren-
cana produksi sawit. Pada tingkat ekologis, 

ini berarti bahwa bahkan jika petani ber-
minat menerapkan dokumen panduan 
untuk konservasi dan keragaman hayati, 
mereka akan menemukan bahwa konsep 
HCV belum secara efektif diselaraskan 
untuk memenuhi kebutuhan lingkungan 
terkait. Pada tingkat sosial, pembudi daya 
tidak didorong secara sistematis untuk ter-
libat dengan aktor utama tingkat negara, 
seperti petani kecil, masyarakat dan 
pemerintah. Dengan tidak adanya keterli-
batan yang efektif dengan pemangku 
kepentingan lokal, tidak mengherankan 
jika kawasan HCV terus dialokasikan atau 
dialokasikan kembali untuk tujuan pem-
bangunan, baik untuk alasan politik, 
hukum, maupun ekonomi. 

Pada 2014, RSPO menyadari kebutu-
han untuk meningkatkan permintaan 
global terhadap CSPO, meningkatkan 
standar kredibilitas dan menangani lebih 
baik konteks lokal dalam mewujudkan 
pasar lestari. Untuk menangani tantangan 
ini dan, secara umum, untuk meningkat-
kan dampak konservasi sambil memperta-
hankan proses inklusif, RSPO mulai mel-
akukan tiga pendekatan tambahan. 
Pertama, untuk meningkatkan permintaan 
global terhadap CSPO, RSPO mulai men-
erapkan strategi penjangkauan untuk 
merengkuh pasar, diawali dengan pasar 
Eropa. Kedua, untuk meningkatkan kredi-
bilitas standar CSPO, RSPO mulai mem-
perkenalkan konsep RSPO+—sebagai 
sarana untuk mengintegrasikan pertim-
bangan faktor sosial dan lingkungan secara 
lebih baik menjadi standar. Ketiga, untuk 
meningkatkan permintaan global terha-
dap CSPO serta standar kredibilitas, RSPO 
mendorong keterjejakan dan transparansi 
di seluruh rantai suplai. Pendekatan tera-
khir mengajak lebih banyak pembudi 
daya untuk melakukan sertifikasi produk 
mereka, karena produsen CSPO dengan 
keterjejakan penuh dapat memperoleh 
premi yang signifikan, yang akan menut-
up biaya sertifikasi. 
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Apabila tujuan konservasi ingin dica-
pai, bagaimanapun, RSPO—bersama 
dengan sektor kelapa sawit lainnya—per-
lu beralih ke perangkat yang lebih tinggi 
di tingkat lokal. Untuk melakukannya, 
para aktor ini dapat mengambil empat 
langkah yang relatif dapat diterapkan 
dalam mendorong keberlanjutan. 
Langkah tersebut adalah: 

  Mendorong  pro dus en  untu k 
mengembangkan lahan yang telah 
terdegradasi yang berpotensi untuk 
pertanian. Di Indonesia, misalnya, 
lahan tersebut mencapai lebih dari 
73.000 km2 (7,3 juta ha) (JPNN, 2010; 
Ruysschaert et al., 2011). 

  Membantu petani dengan memberi-
kan dukungan bibit, teknologi, dan 
akses pasar. Saat ini, produksi petani 
hanya separuh panen (sekitar 2 ton/ha) 
rata-rata perusahaan agribisnis 
(Jacquemard et al., 2010; Jacquemard, 
2011; lihat Kotak 5.4). 

  Mengenali faktor-faktor yang menjadi 
informasi pengambilan keputusan 
lokal, termasuk kepemilikan lahan, 
harga minyak sawit, subsidi biofuel, 
dukungan kepada petani kecil untuk 
produksi dan akses pasar lebih baik. 

  Menggandakan upaya untuk terlibat 
dengan masyarakat lokal, bukan hanya 
untuk meningkatkan program pengen-
tasan kemiskinan, tetapi juga untuk 
mempromosikan konservasi keraga-
man hayati. Karena pengusiran 
masyarakat dari lahannya, mendorong 
mereka merusak hutan yang tersisa 
demi keberlangsungan ekonomi.

RSPO telah membuat kemajuan yang 
menjanjikan untuk meningkatkan per-
mintaan global dan standar kredibilitas. 
Namun, sebagian pemangku kepentin-
gan mengaku, sebagai standar global, 
RSPO tidak dilengkapi untuk merespons 
pada konteks sosioekologis yang 

berbeda dan, akibatnya, mungkin tidak 
mencapai tujuannya untuk mengubah 
pasar dan menangani deforestasi “pada 
skala yang dibutuhkan untuk berdampak 
positif yang cukup besar di bumi” (TFT, 
2014, h. 11). Saat ini, dampak utama RSPO 
adalah membawa produsen minyak 
kelapa sawit terbesar menuju pasar 
bahan bakar nabati negara maju/Barat, 
dan agribisnis makanan. Dalam pros-
esnya, RSPO mendorong perusahaan-
perusahaan tersebut untuk menerapkan 
perlindungan lingkungan dan sosial 
yang jauh lebih ketat untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan nilai dan tujuan 
standar Barat, seperti yang ditetapkan 
oleh Uni Eropa (EU, 2000). 

Masih harus dilihat apakah pendeka-
tan yang diusulkan akan efektif men-
dorong seluruh pasar minyak kelapa 
sawit menuju pasar lestari. Bagi kera, 
transformasi semacam itu diterjemahkan 
sebagai jaminan habitat yang aman di 
wilayah yang luas dan kelayakan 
interkonektivitas. Bagi masyarakat dan 
petani, ini berarti mendapat manfaat dari 
rantai nilai, berkat reformasi struktural. 
Dalam mencapai tujuan ini, diperlukan 
konsistensi langkah di tiga bidang peleng-
kap yang disebutkan di atas: meningkat-
kan permintaan konsumen terhadap 
CSPO, meningkatkan produksi dan suplai 
CSPO sebagai jalan menutupi biaya sosial 
dan lingkungan pada rantai suplai, dan 
mendorong penyusunan perencanaan 
sosioekologi pemanfaatan lahan yang 
efektif di tingkat lokal dan nasional. 
Alternatif lain dari langkah-langkah ini, 
hanyalah berarti membiarkan segalanya 
berjalan seperti apa adanya.

Ucapan Terima Kasih
Penulis utama: Denis Ruysschaert dan Helga Rainer

Kontributor: Patrice Levang, Ginny Ng Siew Ling, 
Olam International, Simon Siburat, Christopher 
Stewart, Wilmar International

“Apabila tujuan 
konservasi ingin 
dicapai, sektor ke-
lapa sawit dapat 
mendorong produ-
sen untuk 
mengembangkan 
lahan yang telah 
terdegradasi yang 
berpotensi untuk 
pertanian.” 
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Pendahuluan
Bentang alam agroindustri makin signifi-
kan dan meluas ke daerah sebaran kera di 
Afrika dan Asia. Perubahan akibat transfor-
masi habitat alami kera sangat berdampak 
pada ketersediaan makanan, pola aktivitas, 
sebaran alami dan pola jelajah, sistem sosial, 
paparan penyakit baru, risiko akibat 
kedekatan dengan manusia dan pembangu-
nan infrastruktur (khususnya jalan). 
Habitat yang cocok untuk gorila di Afrika 
tengah menyusut hingga 30%–50% dalam 
dua dekade terakhir (Junker et al., 2012). 
Tren ini tampaknya akan terus berlanjut 
seiring dengan berbagai jenis ekspansi 
pembangunan di Afrika. Memang, seban-
yak 43% wilayah di mana kera Afrika bera-
da saat ini, cocok untuk produksi kelapa 
sawit dan sebagiannya berada di luar 

BAB 6

Dampak Pertanian Industri pada 
Ekologi Kera
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kawasan lindung. Artinya, adalah bahwa 
habitat kera ini akan dikonversi menjadi 
pertanian (Wich et al., 2014). Perkebunan 
kelapa sawit skala-industri telah terdoku-
mentasi dengan baik, menimbulkan damp-
ak merugikan terhadap populasi orangutan 
di Asia Tenggara dan segera dapat memberi 
dampak serius pada kera di Afrika (Meijaard 
et al., 2011; Wich et al., 2012). 

Secara umum, pembukaan dan degra-
dasi hutan berdampak langsung terhadap 
populasi kera akibat kerusakan dan frag-
mentasi habitat. Penebangan dan pengem-
bangan pertanian skala besar, juga ber-
dampak tidak langsung terhadap populasi 
kera, khususnya melalui akses pada area 
yang sebelumnya terpencil, yang dapat 
meningkatkan perburuan daging hewan 
liar, termasuk kera (Poulsen et al., 2009). 
Pembukaan hutan cenderung disertai 
masuknya sejumlah besar orang ke dalam 
sebuah kawasan, yang dapat membuat 
kera terkena penyakit (Laurance et al., 
2006; Leendertz et al., 2006b; Köndgen et 
al., 2008). Hal ini dapat mengarah pada 
pembukaan hutan lebih luas dalam ben-
tang alam untuk menyangga populasi 
baru manusia tersebut (Cuaron, 2000; van 
Vliet et al., 2012).

Seluruh bukti yang ada—khususnya 
yang diketahui seputar memburuknya 
kondisi kera di Asia Tenggara—menun-
jukkan bahwa perkebunan agroindustri 
tidak mampu menyangga populasi kera 
dalam jangka panjang, meski terdapat 
bukti bahwa kera bisa memanfaatkan 
perkebunan agroindustri sebagai sumber 
pangan tambahan, tempat bersarang atau 
koridor dalam jangka pendek (Ancrenaz et 
al., 2015). Kera memanfaatkan habitat per-
tanian, terutama karena ketiadaan alter-
natif, setelah hutan alamnya digunduli 
untuk pertanian dan pemanfaatan lain.

Untuk mengidentifikasi mengapa dan 
bagaimana kera memanfaatkan bentang 
alam yang berbeda, dan menilai apakah 
perilaku tersebut dapat mendukung kon-
servasi kera, perlu lebih dipahami 

bagaimana bentang alam buatan baru ini 
berdampak pada kera dan bagaimana 
dampaknya pada interaksi manusia dan 
kera. Informasi ini kemudian dapat diguna-
kan untuk memformulasikan rekomendasi 
yang tepat untuk mengatur dan memantau 
lembaga-lembaga – seperti pemerintah, 
Roundtable on Sustainable Palm Oil dan 
industri—serta untuk lebih melibatkan 
agribisnis, pemilik perkebunan dan 
masyarakat pembudi daya dalam mengelo-
la wilayahnya untuk memberi hasil lebih 
positif bagi konservasi kera.

Informasi, pengetahuan dan pemaha-
man mengenai dampak nyata transformasi 
bentang alam pertanian terhadap ekologi, 
adaptasi dan keberlangsungan hidup jangka 
panjang kera masih sangat kurang. 
Pengetahuan mengenai dampak kera di Asia 
lebih banyak diketahui dibanding di Afrika, 
karena intensitas pertanian industri di Asia 
lebih besar dibanding di Afrika dalam 
beberapa dekade terakhir ini. Tak diragukan, 
situasi ini akan berubah cepat di Afrika, khu-
susnya terkait pesatnya ekspansi produksi 
kelapa sawit skala besar (RFUK, 2013; Wich 
et al., 2014). Di Asia, informasi lebih tersedia 
untuk orangutan dibanding owa.

Bab ini menyajikan gambaran umum 
dampak pertanian industri terhadap 
ekologi kera dengan menggabungkan 
laporan terpublikasi dan literatur abu-abu; 
informasi dari para pakar, melalui diskusi; 
dan menampilkan hasil dari survei daring 
28 pertanyaan yang dilengkapi oleh 
International Union for Conservation of 
Nature/IUCN, Species  Sur viva l 
Commission/SSC, dan Kelompok Spesialis 
Primata Kera Besar dan Kera Kecil pada 
Primate Specialist Group/ PSG. 

Temuan kunci:

  Konversi habitat untuk tujuan pertani-
an dapat menimbulkan kepunahan 
lokal populasi kera, baik secara lang-
sung melalui kerusakan habitat, atau 
tidak langsung, dengan mengakomo-
dasi pembunuhan, penangkapan atau 
membuat kera kelaparan. 

“Seluruh bukti 
yang ada menun-
jukkan bahwa 
perkebunan agro-
industri tidak 
mampu menyang-
ga populasi kera 
dalam jangka 
panjang.” 
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  Konversi habitat menjadi pemanfaatan 
lain lahan, termasuk pertanian indus-
tri, menyebabkan menyusutnya jelajah 
orangutan dan owa di Asia Tenggara 
dan menjadi penyebab utama menu-
runnya populasi seluruh jenis kera. 
Konversi habitat kera diperkirakan 
makin cepat di Afrika, antara lain kare-
na ekspansi pertanian industri.

  Meski kera besar mampu memasuki 
bentang alam agroindustri untuk men-
cari makan atau menyebar, mereka 
tidak dapat hidup di perkebunan 
semata. Kera tetap membutuhkan 
hutan dan habitat alami untuk keber-
langsungan jangka panjang.

  Keberlangsungan hidup seluruh kera 
sangat terancam, kecuali 1) habitat 
kuncinya dipertimbangkan dalam per-
encanaan pemanfaatan lahan, 2) pemain 
industri dan pemangku kepentingan 
lain menerapkan praktik manajemen 
terbaik, 3) komunitas manusia yang ber-
bagi habitat dengan kera, mentoleransi 
kohabitasi. Jika kita gagal melakukan 
pendekatan ini, masa depan seluruh 
kera secara serius sangat terancam.

Beda Jenis Tanaman: 
Beda Dampaknya
Berbagai tanaman dibudidayakan di habi-
tat kera. Ladang budi daya terentang mulai 
dari tanaman komersial skala kecil hingga 
menengah membentuk mosaik perkebu-
nan agroforestri—yang memproduksi tan-
aman seperti pisang, kacang mete, cengkih, 
cokelat, kelapa, kopi, jagung, markisa, lada, 
beras, tebu, ubi, dan teh—hingga pohon 
komersial gaharu (Aquillaria spp.) atau 
pinus, dan monokultur ekstensif yang 
mencakup puluhan atau ratusan ribu hek-
tare, untuk tanaman seperti sawit (Elaeis 
guineensis), tebu, dan teh, hingga perkebu-
nan kayu industri.1

Dibandingkan dengan hutan alam, ben-
tang alam pertanian memiliki struktur dan 

komposisi lebih tersederhanakan: kerapatan 
dan keragaman pohon berkurang, 
berkurangnya jumlah lapisan kanopi pohon 
(kurang memiliki karakteristik multidimensi 
hutan tropis yang berada di antara 28 derajat 
utara atau selatan katulistiwa), struktur usia 
pohon seragam dan jarang sekali tumbuhan 
bawah. Dalam kasus tanaman tahunan (tana-
man yang dipanen tahunan, seperti, seperti 
jagung dan padi), lapisan kanopi sama sekali 
tidak ada. Tergantung dari jenis tanaman 
budi dayanya, bentang alam pertanian bisa 
menjadi sumber makanan untuk hewan 
(umumnya tanaman bukan-pohon), atau 
peluang berteduh (tanaman pohon bukan-
pangan) atau keduanya. Tanah permukaan 
terbuka atau digerus erosi atau rusak akibat 
pemadatan. Kondisi mikro-iklim jadi lebih 
kering dan panas (van Vliet et al., 2012). 
Ekosistem yang miskin ditemukan pada 
agroindustri monokultur memiliki keraga-
man flora dan fauna jauh lebih sedikit 
dibanding ekosistem hutan alam. Perkebunan 
biasanya didominasi spesies umum dan 
invasif yang menggantikan taksa endemik 
dan taksa hutan (Fitzherbert et al., 2008). 

Lahan pertanian dikelola untuk tanaman 
produksi untuk kepentingan manusia dan 
tidak untuk menjaga keragaman ekosistem 
alami. Regenerasi di wilayah ini setelah 
eksploitasi manusia berhenti, memerlukan 
manajemen intensif, akibat kolonisasi spesies 
umum dan invasif, dan sangat rendahnya 
peluang regenerasi cepat dan alami mencapai 
komposisi hutan asli. Namun, sebagian spe-
sies kera dapat secara temporer memanfaat-
kan bentang alam yang telah berubah ini 
sebagai sumber pangan, bersarang atau untuk 
bergerak (untuk menyebar atau menjelajah) 
di antara petak terisolasi habitat alami. 

Beda Spesies Kera:  
Beda Dampaknya
Pemahaman aktual ekologi dan perilaku 
kera besar di bentang alam pertanian dan 
industri masih sangat terbatas. Banyak 

“Pemahaman 
aktual ekologi dan 
perilaku kera besar 
di bentang alam 
pertanian dan in-
dustri masih san-
gat terbatas.” 
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informasi berasal dari literatur abu-abu 
atau laporan singkat, meski terdapat lebih 
banyak penelitian mengenai orangutan 
(Meijaard et al., 2010; Campbell-Smith et 
al., 2011a, 2011b; Ancrenaz et al., 2015). 
Penelitian mengenai dampak praktik 
agroindustri pada owa dan kera besar 
Afrika sangat diperlukan. Sejumlah variabel 
berinteraksi dalam menentukan seberapa 
mampu kera bertahan di bentang lama per-
tanian. Variabel ini termasuk intensitas dan 
lingkup operasi pertanian; apakah bentuk 
pertaniannya monokultur; populasi pene-
tap membentuk ketergantungan pada 
wilayah yang dikonversi sebagai penyedia 
jenis pakan utama atau cadangan; derajat 
kompetisi dengan taksa simpatrik; dan 
keparahan dampak tambahan manusia sep-
erti perburuan, akses jalan, migrasi, dan 
ekspansi pertanian terkait. Oleh karena itu, 
tidak mengejutkan bahwa tema praktis 
dampak pertanian skala besar terhadap 
kera masih sulit difokuskan, khususnya 
dengan rentang luas geografi di mana 
beragam taksa berada. 

Dalam jangka panjang, bentang alam 
industri saja tidak akan dapat menyangga 
populasi kera yang tidak terhubung dengan 
meta-populasi lebih luas yang ditemukan di 
lingkungan lebih alami. Penting diingat 
bahwa keberlangsungan jangka pendek 
kera besar tidak dapat disamakan dengan 
keberhasilan jangka panjang populasi. 
Diperlukan penelitian untuk menjawab 
dapatkah kera memanfaatkan bentang alam 
yang telah dimodifikasi oleh aktivitas 
manusia sebagai wilayah jelajah reguler 
(dengan sesekali memasuki kawasan perke-
bunan), apakah hanya sementara dalam 
mencari habitat hutan baru atau apakah 
mereka ambil bagian dalam proses kolo-
nisasi dari hutan terdekat. 

Orangutan
Telah sejak lama, para ilmuwan berasumsi 
bahwa orangutan sangat sensitif terhadap 
gangguan terhadap hutan (Rijksen dan 

Meijaard, 1999; Delgado dan van Schaik, 
2000). Namun, penelitian terbaru menun-
jukkan bahwa orangutan mampu hidup di 
hutan tereksploitasi di Kalimantan dan di 
mosaik bentang alam agroforestri di 
Sumatera (Ancrenaz et al., 2010; Campbell-
Smith et al., 2011a, 2011b; Arcus Foundation, 
2014). Survei terbaru juga menunjukkan 
bahwa orangutan ditemukan di perkebunan 
besar akasia dan kelapa sawit di Kalimantan 
(Meijaard et al., 2010; Ancrenaz et al., 2015). 
Dengan struktur yang terpangkas drastis 
pada bentang alam pertanian tersebut, tidak 
mengejutkan ketika perilaku dan ekologi 
orangutan di bentang alam baru ini berbeda 
dengan orangutan di hutan alam.

Dalam mosaik bentang alam utara 
Sumatera, orangutan menghabiskan lebih 
banyak waktu untuk istirahat dan sedikit 
waktu makan, selain lebih sedikit waktu 
makan buah dan lebih banyak makan kulit 
kayu. Orangutan juga memiliki wilayah jela-
jah lebih kecil dibanding di hutan (Campbell-
Smith et al., 2011a, 2011b). Strategi yang dise-
but “duduk dan menunggu” ini biasanya 
menandai periode kelangkaan buah, ketika 
orangutan sangat bergantung pada spesies 
tanaman pengganti untuk hidup (Morrogh-
Bernard et al., 2009). Namun, dari penelitian 
selama dua tahun, buah alam tetap meny-
umbang sekitar 80% diet mereka. Hal ini 
menunjukkan bahwa kontinuitas akses pada 
sumber pangan alami hutan merupakan 
determinan utama masa depan populasi ini. 
Di Kinabatangan, bagian utara Kalimantan, 
orangutan yang hidup di hutan alam, secara 
reguler tampak memasuki perkebunan dan 
mengonsumsi buah matang di pohon sawit 
dan daun sawit muda (Ancrenaz et al., 2015). 

Di perkebunan akasia dan eukaliptus, 
orangutan dilaporkan memiliki pergerakan 
harian lebih jauh dibanding orangutan di 
alam liar.2 Durasi periode harian orangutan 
aktif—waktu antara meninggalkan sarang 
malam di pagi hari dan membangun sarang 
baru di sore hari—juga tercatat mengalami 
perubahan bagi orangutan yang tinggal di 
dalam dan sekitar perkebunan. Mereka 

Keterangan foto: Saat ini, 
sedikit diketahui mengenai 
bagaimana gorila mere-
spon perubahan habitat 
yang diakibatkan bentang 
alam pertanian. Gorila 
grauer memakan gulma di 
perkebunan teh di per-
batasan Taman Nasional 
Kahuzi-Biega, RDK. © 
Jabruson, 2015.  
All Rights Reserved. www.
jabruson.photoshelter.com
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tetap aktif di malam hari dalam rangka 
memanfaatkan tanaman perkebunan sete-
lah manusia pergi (Campbell-Smith et al., 
2011b; Ancrenaz et al., 2015). Pola ini serupa 
dengan penyerangan tanaman oleh spesies 
primata bukan-manusia di Afrika dan Asia 
(Krief et al., 2014). Sarang orangutan juga 
dapat ditemukan di pohon akasia dan euka-
liptus dan kelapa sawit tua, saat tidak ada 
lagi pohon lain untuk bersarang (Meijaard 
et al., 2010; Ancrenaz et al., 2015).

Owa
Meski owa terdapat di petak hutan dalam 
matriks pertanian, konsensus di antara 
responden kuesioner adalah bahwa owa 
tidak biasanya memanfaatkan bentang 
alam industri sebagai tempat bersarang 
atau sebagai sumber utama pangan. Tidak 
seperti kera lain, owa tidak makan empu-
lur. Owa juga tidak biasanya diincar secara 
langsung dalam konflik manusia-hewan 
liar atas penyerbuan ladang, karena 
persepsi terhadap owa umumnya positif. 
Walaupun, mereka tetap juga menjadi kor-
ban perburuan dan perdagangan, seba-
gaimana didiskusikan di bawah ini.

Dampak pertanian terhadap owa sulit 
dinilai karena hanya sedikit penelitian ter-
fokus pada owa di bentang alam pertanian. 
Mengingat sifat teritorial dan sangat arbo-
real, owa mungkin terdampak langsung 
oleh rejim pertanian dibanding banyak 
spesies liar lain (Asquith, 1995; Kakati, 
2004). Secara khusus, ekspansi pertanian 
industri mempengaruhi owa akibat frag-
mentasi habitat dan, di beberapa kasus, 
akibat penggundulan seluruh pohon dari 
perkebunan (Vasudev dan Fletcher, 2015). 
Kurangnya konektivitas hutan membatasi 
aksesabilitas untuk imigrasi dan emigrasi 
ke dalam sebuah wilayah, yang mempen-
garuhi ketersebaran dari kelompok kelahi-
ran. Hal ini juga membatasi jelajah, men-
gurangi akses pangan, mempertinggi 
persaingan teritorial, meningkatkan isolasi 
dan membatasi lungkang gen (gene pool). 

Gorila
Gorila barat dan timur—juga dikenal seba-
gai gorila dataran rendah—biasa ditemu-
kan dalam kelompok lebih padat di hutan 
sekunder dibanding hutan primer (Bermejo, 
1999; Rogers et al., 2004; Head et al., 2012), 
yang tampaknya terkait dengan ketergan-
tungan mereka atas tanaman bawah. Gorila 
terpantau di perkebunan yang ditinggalkan, 
mungkin juga karena ketersediaan vegetasi 
dedaunan dalam hutan bekas tebangan 
tersebut (Tutin, 1996). Dua lokasi di mana 
gorila gunung tinggal, Taman Nasional 



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

176

perubahan bentang alam, seperti akibat 
pertanian industri. Namun, terdapat bukti 
bahwa bentang alam itu memicu peningka-
tan frekuensi pertemuan antara kera dan 
manusia, ancaman kelangsungan hidup dan 
habitat kera, dan tantangan koeksistensi 
antara manusia dan kera setempat. 
Walaupun risiko ini berbeda-beda pada 
spesies berbeda. Jelajah bonobo di Afrika 
umumnya terbatas di selatan Sungai Kongo 
di RDK, dalam kawasan yang didominasi 
hutan (IUCN dan ICCN, 2012). Sementara 
simpanse menghuni beragam jenis habitat, 
mulai dari hutan primer, sabana, hutan tan-
aman dan area kosong, hingga bentang 
alam didominasi pertanian di Afrika Barat, 
Tengah dan Timur (Oates et al., 2008). 

Perilaku simpanse sangat fleksibel dan 
dapat beradaptasi dengan cepat pada ben-
tang alam agroforestri campuran, dengan 
memanfaatkan pertanian skala kecil untuk 
mengonsumsi tanaman, bergerak di 
sepanjang jalur manusia dan menyeberang 
jalan untuk mengakses berbagai wilayah 
jelajah mereka (Hockings, Anderson dan 
Matsuzawa, 2006; Hockings, 2007; 
Hockings dan Humle, 2009). Lebih banyak 
penelitian diperlukan untuk menentukan 
apakah dan bagaimana bentang alam itu 
akan mampu menyangga simpanse dalam 
jangka panjang. Konsumsi tanaman ber-
potensi mendukung keberlangsungan 
simpanse dalam bentang alam itu, karena 
menyediakan kluster padat pangan sangat 
bernutrisi. Simpanse liar dilaporkan men-
gonsumsi 51 bagian berbeda dari 36 spesies 
budi daya berbeda di jelajah mereka 
(Hockings dan McLennan, 2012). 
Walaupun, beberapa tanaman bernilai 
komersial, seperti pisang, cokelat, jagung, 
mangga, sawit, pepaya, nanas, dan tebu, 
diidentifikasi sebagai tanaman “tinggi-
konflik”—karena masyarakat kurang tol-
eran terhadap kera, saat mereka makan 
atau merusak jenis tanaman bernilai tinggi 
ini. Penelitian lain menemukan bahwa 
kelompok simpanse yang menghadapi 
tingkat gangguan tinggi wilayah jelajah 

Bwindi Impenetrable dan Virunga Massif 
di Uganda dan Rwanda (di Uganda dan 
Republik Demokratik Kongo/RDK), saat 
ini terlindungi status taman nasional, yang 
menyangga habitat gorila menghadapi per-
tanian industri, walaupun wilayah ini kecil 
dan gorila juga keluar dari taman nasional 
untuk menyerang tanaman. Meski sedikit 
diketahui mengenai gorila (timur) grauer, 
jelas bahwa mereka menghuni wilayah luas 
hutan tak terlindung yang beririsan dengan 
pemukiman, sehingga mereka sepertinya 
terdampak oleh pertanian. Baik gorila barat 
maupun timur, termasuk gorila gunung, 
mengalami kesulitan dalam menyeberang 
jalan, mereka bertualang lebih dari 500 
meter ke luar dari hutan, ketika daerah jela-
jah awal mereka dihilangkan. 

Sedikit diketahui mengenai bagaimana 
gorila merespon perubahan habitat akibat 
bentang alam pertanian. Kesenjangan peng-
etahuan ini mencerminkan fakta bahwa 
hanya terdapat relatif sedikit bentang alam 
pertanian industri di wilayah yang dihuni 
gorila, meskipun kebutuhan penelitian 
menjadi sangat besar menyusul ekspansi 
pertanian di Afrika yang diperkirakan akan 
meningkat drastis dalam waktu dekat (Wich 
et al., 2014). Beberapa penelitian sistematis 
telah dilakukan. Salah satunya meneliti 
penyerbuan ladang pertanian penghidupan 
skala kecil oleh gorila gunung dan gorila 
dataran rendah barat. Penelitian ini men-
gungkap bahwa gorila mengonsumsi ban-
yak jenis tananam, terutama pisang (empu-
lurnya, bukan buahnya), kulit batang 
eukaliptus, kulit pinus, dan, sesekali, kopi, 
jagung, markisa dan ubi jalar (Kalpers et al., 
2010; Fairet, 2012; Seiler dan Robbins, 2015).

Simpanse dan Bonobo
Secara umum, pemahaman kita sangat ter-
batas dalam hal bagaimana simpanse dan 
bonobo hidup di bentang alam terdegradasi 
atau dominan-tunggal, dan faktor apa yang 
menjaga keberlangsungan dan kemampuan 
mereka beradaptasi pada cepatnya 
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mereka, mengalami tingkat penyerangan 
lebih tinggi dari manusia (Wilson et al., 
2014). Situasi ini membawa risiko membu-
ruknya pembunuhan balasan atau pen-
angkapan kera (Brncic, Amarasekaran dan 
McKenna, 2010). Sebagai contohnya, lihat 
Studi Kasus 1.2 di Bab 1 (halaman 29).

Meski sebagian populasi bonobo diket-
ahui mengonsumsi vegetasi sekunder di 
sekitar ladang pertanian (J. Thompson, 
komunikasi personal, 2014), kera tersebut 
cenderung menghindari wilayah padat 
aktivitas manusia dan hutan terfragmentasi. 
Kehadiran manusia sangat mengurangi 
efektivitas habitat bonobo (Hickey et al., 
2013). Bonobo juga dapat mengonsumsi 
pisang, empulur kelapa sawit, nenas, dan 
tebu, tetapi konsumsi bonobo terhadap tan-
aman ini masih kurang diteliti dibanding-
kan pada simpanse (Hockings dan Humle, 
2009; Furuichi et al., 2012; Georgiev et al., 
2013). Penelitian mungkin terbatas karena 
banyak populasi bonobo terdapat di area 
terpencil yang didominasi hutan primer, 
dan relatif rendahnya kerapatan dan tingkat 
aktivitas manusia (IUCN dan ICCN, 2012). 
Seperti tampak pada simpanse, ketergan-
tungan bonobo pada tanaman komersial 
(dan tanaman pertanian pokok) untuk 
makan dan bersarang akan meningkat ber-
sama ekspansi hilangnya hutan primer, 
konversi lahan dan fragmentasi habitat 
(Dupain dan Van Elsacker, 2001; Myers 
Thompson, 2001). Namun, lingkup peruba-
han ini akan sangat bergantung pada jenis 
tanaman yang dikembangkan. 

Dampak pertanian industri makin diso-
roti terkait kondisi simpanse dan bonobo di 
wilayah jelajahnya—baik terkait pembangu-
nan baru, reklamasi atau reaktivasi perkebu-
nan lama seperti sawit, karet atau gula (lihat 
Kotak 6.1). Di negara-negara Afrika, yang 
kondisinya baik untuk kelapa sawit dan 
pengembangan pertanian skala besar lain – 
seperti di Angola, RDK, Gabon, Ghana, 
Pantai Gading, Republik Kongo dan Sierra 
Leone—lebih dari sepertiga lahan yang 
cocok untuk pengembangan sawit terletak di 

luar kawasan lindung dan tumpang tindih 
dengan habitat kera besar (Wich et al., 2014). 
Banyak wilayah ini, khususnya di Afrika 
Barat, sudah merupakan bentang alam ter-
degradasi. Simpanse, khususnya, telah hidup 
selama beberapa generasi. Ironisnya, hal ini 
tampaknya berkat toleransi manusia dan 
keberadaan sawit liar, yang mungkin menja-
di spesies kunci bagi sebagian kelompok 
simpanse, karena memberi manfaat nutrisi 
dan bersarang (Humle dan Matsuzawa, 
2004; Leciak, Hladik dan Hladik, 2005; 
Brncic et al., 2010; Sousa et al., 2011). 

Di wilayah yang terdapat kelapa sawit, 
belum jelas apakah simpanse atau bonobo 

KOTAK 6.1 

Reklamasi Perkebunan yang Ditinggalkan: 
Dampak terhadap Bonobo dan Simpanse

Di RDK, banyak perkebunan komersial – tanaman pisang, ketela (juga 
dikenal sebagai manioka dan tapioka), kopi, sawit, kina, umbi-umbian, 
karet, tebu, teh, dan tembakau—dimulai sejak awal abad 20 dan era 
kolonial. Meski sebagian besarnya berlokasi di luar jelajah bonobo 
dan tetap terbengkalai akibat ketidakstabilan militer dan politik sela-
ma beberapa dekade, perusahaan internasional seperti Feronia Inc., 
kini mulai melakukan klaim kembali atas perkebunan sawit, karet, dan 
tebu yang ditinggalkan, serta mulai membangkitkan kembali industri 
komersial (J. Thompson, komunikasi personal, 2014). Sebagian 
wilayah kunci yang diincar berada dalam jelajah bonobo, seperti di 
provinsi Equateur dan sepanjang Sungai Kongo. Meskipun, jarak yang 
jauh dan minimnya infrastruktur darat benar-benar menghambat dan 
lokasi perkebunan terkonsentrasi di area tertentu, membuat kemung-
kinan peremajaan industri ini agak kabur (FAO, 2012). Oleh karena itu, 
risiko ekspansi ke kawasan hutan perawan menjadi tinggi.

Pola serupa tampak di Nigeria, khususnya di negara bagian Cross 
River, kawasan kunci untuk simpanse nigeria-kamerun. Transformasi 
desa di negara bagian Cross River didorong oleh privatisasi perke-
bunan terbengkalai dan pengelolaan sistem produksi petani oleh 
investor pertanian (Schoneveld, 2014). 

Di tiga wilayah klaim ulang konsesi sawit Feronia di RDK, infrastruktur 
jalan meningkat 34% dalam kurang dari tiga tahun antara 2011 dan 
2013 (Feronia, 2014). Baru-baru ini, perkebunan karet direaktivasi di 
Cagar Ilmiah Luo di RDK, yang merupakan bagian dari jelajah alami 
bonobo (T. Furuichi, komunikasi personal, 2014). Walaupun, hingga 
saat ini tidak ada bukti bahwa bonobo Wamba memanfaatkan pohon 
karet sebagai makanan atau tempat bersarang, juga tidak tampak 
mereka memanfaatkan kopi atau kelapa sawit, yang juga tumbuh di 
wilayah itu. Yang diketahui, adalah bahwa bonoho mencari makan 
pada tanaman subsisten dan tanaman komersial (Furuichi et al., 2012). 

Kekhawatiran utama terhadap kera dalam bentang alam ini adalah 
kehilangan habitat dan degradasi, selain juga meningkatnya perburuan 
seiring reaktivasi perkebunan dan pengembangan infrastruktur jalan.
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mengincar tanaman sawit komersial, mes-
ki jika mereka mengetahui bahwa kelapa 
sawit merupakan sumber daya (Humle 
dan Matsuzawa, 2004; Hockings dan 
Humle, 2009). Jika ya, risiko “konflik” den-
gan pemilik perkebunan akan meningkat. 
Perilaku mereka bisa sangat bergantung 
pada sumber daya alam lain yang tersedia 
di sepanjang musim, karena konsumsi tan-
aman pada simpanse seringkali sangat 
terkait ketersediaan pangan alami dalam 
habitatnya (Hockings, Anderson dan 
Matsuzawa, 2009). Pola dalam bersarang 
tampaknya juga bergantung pada keterse-
diaan spesies lain yang sesuai.

Meski pengembangan kelapa sawit 
tidak terlalu disorot di Afrika Timur, 
pengembangan lain, seperti perkebunan 
tebu, berpotensi menjadi ancaman habitat 
simpanse dan koeksistensi dengan 
masyarakat di wilayah tersebut (T. Furuichi, 
komunikasi personal, 2014).

Ragam Dampak pada 
Tiap Tahapan Produksi

Pembangunan Infrastruktur 
Pembangunan perkebunan agroindustri 
menciptakan pemodelan ulang dan frag-
mentasi habitat alami dan populasi kera. 
Contohnya antara lain penebangan pohon 
yang membatasi wilayah kecil dan peng-
galian kanal dan parit. Kedua hal itu men-
ciptakan halangan baru yang tidak bisa 
dilalui kera, mengingat tidak ada kera yang 
bisa berenang. Proses fragmentasi ini akan 
lebih jauh menjadi ancaman bagi keber-
langsungan hidup kera, terkecuali jembat-
an alami atau buatan dibangun (Ancrenaz, 
Dabek dan O’Neil, 2007; Das et al., 2010). 
Pembangunan infrastruktur lain, seperti 
jalan, rel kereta, kabel listrik, pemukiman 
dan pagar, juga membuat bentang alam 
kurang bisa dinavigasi oleh hewan liar. 

Ketika hutan terfragmentasi, kera 
mungkin terpaksa bergerak di permukaan 

untuk menyeberang ke fragmen lain aki-
bat hilangnya kontinuitas kanopi, atau aki-
bat isolasi, seperti ketika keluarga atau 
individu terjebak di sekelompok kecil 
pohon. Meningkatnya waktu berada di 
permukaan membuat kera, dan terutama 
owa menjadi rentan terhadap pemangsa. 
Fragmentasi dapat juga mengakibatkan 
malnutrisi dan dalam jangka menengah 
mendorong peningkatan masuknya para-
sit, serta dalam jangka panjang menyebab-
kan penurunan populasi (Das et al., 2010). 

Di Afrika Tengah dan Indonesia, penu-
runan kepadatan kera terkait dengan pen-
ingkatan jumlah jalan dan pemukiman 
(Kuehl et al., 2009; Marshall et al., 2009). 
Korelasi ini umumnya mencerminkan pen-
ingkatan perburuan daging hewan liar dan 
perdagangan hewan peliharaan, karena area 
tersebut makin terakses oleh pemburu peng-
hidupan maupun komersial. Transportasi 
dari wilayah terpencil ke kota besar makin 
mudah (Wilkie dan Carpenter, 1999; Wilkie 
et al., 2000; Poulsen et al., 2009). 

Kera liar, termasuk yang terbiasa den-
gan kehadiran manusia, cenderung bersi-
kap hati-hati ketika berdekatan dengan 
fitur bentang alam manusia seperti ladang 
atau jalan. Dampak infrastruktur jalan ter-
hadap komposisi dan struktur hutan ber-
gantung pada kepadatan jaringan, lebar, 
tata letak ruang dan intensitas lalu lintas 
jalan (Malcolm dan Ray, 2000; Wilkie et 
al., 2000; Blake, 2002). Meskipun jalan 
sekunder mungkin lebih kecil dan kurang 
ramai dibanding jalan utama, jalan 
sekunder bisa memiliki kepadatan lebih 
tinggi dalam bentang alam, dan oleh kare-
na itu menjadi halangan pola alami 
pemanfaatan habitat oleh kera. 

Simpanse dikenal lebih gugup dan lebih 
buas ketika memasuki ladang tanaman 
untuk mencari makan dibanding ketika 
berada di dalam hutan. Mereka juga beru-
saha tetap saling berdekatan ketika menye-
berang jalan, khususnya jalan lebih lebar 
(Hockings, Anderson dan Matsuzawa, 2006, 
2012). Observasi terbaru di Kinabatangan, 

“Meski 
pengembangan 
kelapa sawit tidak 
terlalu disorot di 
Afrika Timur, 
pengembangan 
lain, seperti tebu, 
berpotensi men-
jadi ancaman 
bagi kera dan 
habitatnya.” 
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Kalimantan, menunjukkan bahwa orangu-
tan liar yang diikuti di dalam dan di luar 
hutan lebih mencemaskan kehadiran 
pemantau dan lebih sulit diikuti ketika bera-
da di bentang alam sawit (F. Oram, komuni-
kasi personal, 2014).

Dalam jangka panjang, fragmentasi 
dan isolasi komunitas, kelompok dan pop-
ulasi kera akibat perubahan signifikan ben-
tang alam untuk pembangunan infrastruk-
tur akan menyebabkan perkawinan 
sedarah dalam satu kelompok. Hal ini akan 
memberi dampak signifikan keberlangsun-
gan populasi. Meningkatnya kehadiran dan 
aktivitas manusia juga bisa bertindak seba-
gai penghalang penyebaran dan lebih jauh 
lagi menggerus kesehatan genetik populasi 
lokal. Pada simpanse, betina dewasa muda 
yang tinggal di wilayah kurang terganggu 
akan enggan berimigrasi ke komunitas 
semi-terisolasi jika makin sering terjadi 
pertemuan antara manusia dan kera. Hal 
ini akan memberi dampak jangka panjang 
keberlangsungan kelompok (Matsuzawa, 
Humle dan Sugiyama, 2011). 

Perusakan dan Penggundulan 
Habitat
Dalam banyak kasus, pengembangan tana-
man industrial melalui proses penghilan-
gan dan konversi hulan alam, baik primer 
atau yang telah terganggu (Wilcove dan 
Koh, 2010; Gaveau et al., 2014). Secara 
umum, dampak konversi hutan terhadap 
populasi kera bersifat dramatis bagi selu-
ruh spesies, dan perlu ditekankan bahwa 
populasi yang bertahan pada tahap awal 
konversi hutan, akan terus menyusut sete-
lah perkebunan berdiri (Bruford et al., 
2010). Walaupun, terdapat perbedaan pada 
berbagai taksa terjadi ketika habitat alam 
kera dikonversi menjadi tanaman industri.

Orangutan: Penggundulan hutan pal-
ing berdampak buruk pada keberlangsun-
gan jangka panjang populasi orangutan. 
Penelitian genetik di Kinabatangan, pulau 

Kalimantan, menunjukkan bahwa 95% 
populasi asli orangutan telah hilang dalam 
200 tahun terakhir. Penyusutan ini dapat 
diatribusikan pada aktivitas manusia, teru-
tama perburuan dan penggundulan hutan 
untuk pengembangan sawit dan tanaman 
lain (Goossens et al., 2006). Konversi 
hutan mengakibatkan kematian hampir 
seluruh orangutan asli dan teritorial—ter-
utama betina dewasa dan jantan berbanta-
lan pipi—baik akibat pembunuhan lang-
sung dan praktik pembakaran terbuka, 
atau akibat kelaparan (Rijksen dan 
Meijaard, 1999). Orangutan non-teritorial, 
jantan tak berbantalan pipi bisa menjauh 
dari wilayah terganggu dan mengungsi di 
wilayah tak terganggu (MacKinnon, 1972; 
Ancrenaz et al., 2010). Hal ini mengakibat-
kan adanya transisi “kelebihan” jantan di 
petak hutan tersisa (Bruford et al., 2010). 

Owa: Kelompok alami owa tak tergang-
gu selalu berubah dan memperluas 
wilayahnya, sebagai bagian perilaku alami, 
menunjukkan bahwa mereka mungkin 
mampu menghindari gangguan manusia 
seperti penggundulan hutan (O’Brien et al., 
2003; Cheyne, 2008, 2010; Fan Peng-Fei dan 
Jiang Xue-Long, 2008; Savini, Boesch dan 
Reichard, 2008; Kim, Lappan dan Choe, 
2010). Namun, ada batas jarak sebuah kelom-
pok berpindah, selain terkait ketersediaan 
hutan untuk menetapkan teritori baru, ber-
gantung pada tingkat gangguan dan jumlah 
kelompok terdampak. Artinya, sekelompok 
kecil kelompok mungkin bisa pindah, meski 
kapasitas penyangga wilayah hutan tujuan 
akan segera terpenuhi (Akers, Islam dan 
Nijman, 2013). Jika sebuah kelompok tidak 
dapat membangun teritori baru, biasanya 
terjadi perpecahan kelompok atau kematian 
dewasa. Dewasa dan turunan yang bertahan 
mungkin tidak mampu mempertahankan 
teritorinya, dan membuat perpecahan 
kelompok, menurunkan potensi reproduksi 
dan membuka peluang kematian anggota 
kelompok tersisa (Choudhury, 1991; Kakati, 
2004; Savini et al., 2008; Cheyne, 2010; 
Cheyne, Thompson dan Chivers, 2013).
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Keterangan foto: Pada kebanyakan kasus, pengembangan tanaman industri dilakukan dengan meng-
hilangkan dan mengonversi hutan alami. Penyelamatan orangutan yang terjebak oleh IAR di Indonesia.
© Alejo Sabugo, IAR Indonesia

Gorila: Kehilangan hampir seluruh 
vegetasi alami membuat habitat jadi tidak 
sesuai untuk gorila. Hingga saat ini, tidak 
ada penelitian dilakukan mengenai 
dampak penggundulan hutan besar-besa-
ran terhadap gorila. Namun, secara umum 
hal ini akan menyebabkan kematian aki-
bat kelaparan mayoritas individu, jika 
tidak tersisa lagi fragmen hutan atau teg-
akkan hutan terdekat, agar kera bisa men-
gungsi. Pertanian subsisten skala kecil 
bisa melakukan penggundulan mayoritas 
spesies tanaman asli, namun sebagian 
pohon dan tanaman permukaan masih 
ada. Jika tanaman itu ada dan di wilayah 
batas masih terdapat tegakkan hutan, 
gorila bisa tetap mencari makan di area 
ini, jika merupakan bagian dari daerah 
jelajah sebelumnya, khususnya jika mere-
ka tinggal di tempat pariwisata atau 
penelitian (Kalpers et al., 2010). 

Simpanse dan bonobo: Meluasnya 
penggundulan menyebabkan penurunan 
kerapatan dan pergeseran wilayah jelajah, 
sebagaimana dibuktikan oleh penggundulan 
skala besar sebagai bagian aktivitas peneban-
gan komersial (Johns dan Skorupa, 1987; 
Chapman dan Lambert, 2000; Chapman et 
al., 2000; Morgan dan Sanz, 2007). Akibatnya 
bisa berupa gangguan sosial parah, terutama 
akibat meningkatnya persaingan, konflik 
dan stress, dengan potensi konsekuensi pada 
reproduksi dan kesehatan umum populasi 
(White dan Tutin, 2001; Emery Thompson 
et al., 2007; Kahlenberg et al., 2008). Pola 
serupa terjadi pada bonobo, meski data 
yang ada masih terbatas.

Perkebunan Muda
Dalam sebuah mosaik bentang alam atau 
berdekatan dengan batas antara habitat 



Bab 6 Dampak Ekologi

181

alami dan tanaman agroindustri, hewan 
yang tinggal di hutan terdekat atau petak 
hutan tersisa cenderung memanfaatkan 
perkebunan baru, khususnya selama periode 
kelangkaan buah di dalam hutan. Potensi 
untuk mengonsumsi tanaman muda menin-
gkat akibat jaraknya yang dekat dengan kera 
dan juga tergantung dari jenis tanaman.

Dalam mosaik habitat, petak hutan kecil, 
kelompok pohon terisolasi atau wilayah per-
batasan tetap menarik bagi kera memasuki 
perkebunan untuk mencari makan, meski 
tidak secara reguler. Ketika di dalam petak 
hutan tidak ada makanan, beberapa individu 
cenderung masuk perkebunan untuk men-
gonsumsi sumber daya yang ada agar berta-
han hidup. Orangutan biasanya makan tana-
man buah-buahan petani, kambium akasia 
dan tanaman lain (Salafsky, 1993; Yuwono et 
al., 2007). Owa mengonsumsi daun akasia 
muda atau pangkal pucuk pohon gaharu (S. 

Spehar, komunikasi personal, 2014; U. H. 
Reichard, komunikasi personal, 2014). 
Simpanse dan bonobo diketahui mencabut 
pucuk sawit untuk makan pangkalnya, 
sehingga dapat diduga bahwa individu mel-
akukan pencarian makan serupa jika terdapat 
pohon sawit komersial muda atau tua, atau 
spesies tanaman lain (Humle dan Matsuzawa, 
2004; Hockings dan Humle, 2009). 

Dampak perkebunan muda pada gori-
la masih belum dikethui. Respon mereka 
tampaknya akan bergantung pada apakah 
tanaman bawah atau vegetasi permukaan 
dibersihkan atau apakah tanaman yang 
dimakan gorila dibiarkan tumbuh. 
Misalnya, vegetasi dedaunan yang dikon-
sumsi gorila dapat tumbuh pada perkebu-
nan teh muda dan di bawah tegakan pohon 
eukaliptus (Kalpers et al., 2010; Seiler dan 
Robbins, 2015). Gorila cenderung tidak 
mengonsumsi bibit eukaliptus atau teh.
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Hewan dapat menyebabkan kerugian 
ekonomi signifikan pada perkebunan baru 
(Ancrenaz et al., 2007; Campbell-Smith et 
al., 2011b). Banyak hewan dibunuh atau 
ditangkap dan dipindahkan ke tempat lain 
(Hockings dan Humle, 2009). 

Perkebunan Dewasa 

Seperti pada wilayah yang baru digunduli 
dan perkebunan muda, dampak perkebunan 
yang produktif terhadap kera bergantung 
pada jenis tanaman, manajemen perkebu-
nan dan keberadaan petak hutan terdekat.

Orangutan: Seiring waktu, orangutan 
yang hidup di hutan dekat perkebunan 
industri mulai memanfaatkan perkebunan 
yang produktif untuk berpindah, sebagai 
sumber pangan tambahan atau bersarang. 
Mengingat orangutan lebih bersifat arbore-
al, tidak mengejutkan bahwa pada seluruh 
usia dan jenis kelamin tercatat menjelajah 
dan menyebar pada perkebunan akasia, 
eukaliptus dan spesies pohon lain (Chung 
et al., 2007; Meijaard et al., 2010). Namun, 
penelitian terbaru di Kinabatangan menun-
jukkan bahwa orangutan juga ditemukan di 
bentang alam kelapa sawit produktif 
(Ancrenaz et al., 2015). Hewan ini mem-
bengkokan dan mematahkan pelepah 
untuk membangun sarang di bagian tengah 
pohon (Ancrenaz et al., 2015). Orangutan 
yang menjelajah dalam perkebunan sawit 
mengonsumsi pucuk dan daging buah 
tanaman sawit matang, yang mereka petik 
di tanah atau langsung dari pohon.

Penelitian dan survei lapangan di 
Kinabatangan mengungkap bahwa aktivitas 
ini tidak berdampak negatif pada produk-
tivitas buah tanaman usia produktif 
(Ancrenaz et al., 2015). Akibatnya, orangutan 
tidak dipandang sebagai hama utama sawit 
produktif (berusia minimal lima tahun), 
meski dapat memicu kerusakan saat tana-
man lebih muda, seperti didiskusikan di atas. 
Di Kinabatangan, mayoritas tanda kehadiran 
orangutan ditemukan 50 m dari petak-petak 

hutan, artinya mereka tidak menyebar ke 
perkebunan sawit, seperti yang telah didoku-
mentasikan di Sumatera (Campbell-Smith et 
al., 2011a). Dalam bentang alam ini, oran-
gutan seringkali berjalan di tanah untuk 
bergeak lebih cepat dan menghindari 
deteksi (Ancrenaz et al., 2014, 2015).

Dalam perkebunan kayu industri, oran-
gutan mengonsumsi kulit pohon akasia 
(Chung et al., 2007; Meijaard et al., 2010). Di 
timur Kalimantan, perkebunan akasia dekat 
Taman Nasional Kutai mengalami laju kema-
tian pohon 5%–10% akibat pengelupasan 
kulit oleh orangutan (Meijaard et al., 2010).

Owa: Sebagian besar fokus penelitian 
owa dilakukan pada perkebunan tanaman 
keras dan sedikit diketahui mengenai 
dampak pada perkebunan tanaman lain, 
seperti cokelat, padi, dan tebu. Owa lebih 
bersifat arboreal, dibanding kera-kera leb-
ih besar lain. Meski owa dapat berjalan 
secara bipedal untuk jarak pendek, mereka 
cenderung tidak melintasi wilayah yang 
tidak ada tutupan pohon atau sawit usia 
produktif. Konsekuensinya, owa tidak 
tampak di area perkebunan bukan tana-
man keras, tanpa pohon tinggi. Perkebunan 
seperti itu cenderung bertindak menjadi 
penghalang pergerakan owa. Owa tidak 
tampak menghuni perkebunan kelapa 
sawit, meski sesekali muncul di petak teri-
solasi hutan tersisa dalam perkebunan. 
Mereka tidak mengonsumsi buah sawit 
atau pucuk daun muda. Namun, owa dapat 
memasuki perkebunan akasia dan men-
gonsumsi dedaunan (S. Spehar, komuni-
kasi personal, 2014). Perkebunan dewasa, 
bahkan dengan pepohonan bertindak 
sebagai penghambat sebaran. Dibutuhkan 
penelitian lebih jauh mengenai kehadiran 
owa, karena saat ini tidak ada informasi 
tersedia mengenai keberadaan jangka pan-
jang mereka di perkebunan, dan dampak 
owa pada jenis apapun perkebunan.

Gorila: Manajemen perkebunan—yang 
menggunakan penggundulan tanaman 
bawah berdaun yang dikonsumsi gorila, 
atau menoleransi tumbuhnya tanaman 
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bawah di antara tanaman pokok—dan 
keberadaan tegakkan hutan terdekat untuk 
menentukan bagaimana perkebunan dewa-
sa mempengaruhi gorila. Tanaman terten-
tu—seperti pisang dan pohon eukaliptus, 
yang sangat dicari gorila—menarik kera 
ketika mencapai tahapan lebih maju kema-
tangannya (Seiler dan Robbins, 2015).

Simpanse dan bonobo: Hingga saat ini, 
tidak ada bukti, simpanse dan bonobo dapat 
bertahan di perkebunan dewasa. Sangat 
diperlukan penelitian dan pelaporan lebih 
jauh, dan sementara bisa diasumsikan bah-
wa keberlangsungan mereka bergantung 
pada ketersediaan jenis vegetasi lain dan 
habitat hutan dalam bentang alam, sikap 
manusia, tekanan dan kerapatan. Faktor lain 
adalah seberapa jauh kera dapat meman-
faatkan tanaman, seperti mangga, sawit, 
jeruk, nanas, dan tebu. Jika simpanse men-
genali sawit sebagai sumber daya, tanaman 
ini berpotensi membantu mereka memen-
uhi kebutuhan nutrisi. Di beberapa wilayah, 
simpanse diketahui mengkonsumsi buah 
kaya minyak ini dan biji buah di seluruh 
daerah sebaran mereka, menggunakan batu 
atau batang kayu untuk membuka kulit biji 
yang keras. Mereka juga mengonsumsi 
pucuk daun, empulur daun matang, dan 
berpotensi mengkonsumsi pucuk batang 
sawit3 serta larva kumbang yang terdapat di 
dalam batang sawit mati (Humle dan 
Matsuzawa, 2004). Kelapa sawit juga dapat 
menjadi spesies pilihan simpanse bersarang 
di wilayah dimana kelapa sawit berlimpah di 
sebuah lansekap, seperti di Guinea dan 
Guinea-Bissau (Humle, 2003; Sousa et al., 
2011). Di Guinea, misalnya, simpanse Bossou 
menghabiskan hampir seperempat waktu 
makannya untuk mengkonsumsi bagian 
tertentu dari kelapa sawit liar. Mereka juga 
cenderung bersarang di kelapa sawit liar, 
khususnya pada malam hari (Humle, 2003; 
Soumah, Humle dan Matsuzawa, 2014). 

Belum ada indikasi simpanse yang ber-
sarang atau memakan kelapa sawit liar 
memberi dampak signifikan terhadap kel-
angsungan kelapa sawit atau produktivitas 

buahnya (Humle dan Matsuzawa, 2004; 
Soumah et al., 2014). Walaupun hal ini ber-
gantung pada bagian mana yang cender-
ung dikonsumsi. Konsumsi bunga sawit, 
misalnya, berdampak buruk pada produk-
si sawit, selain frekuensi konsumsinya 
mempengaruhi kelangsungan hidup 
kelapa sawit (Soumah et al., 2014). Namun, 
ketika simpanse mengonsumsi buah sawit, 
mereka seringkali tidak mencerna bijinya, 
dan keluar utuh, mendukung lingkungan 
yang baik bagi pertumbuhan tanaman 
(Lambert, 1998; Humle dan Matsuzawa, 
2004). Simpanse juga dapat menyebarkan 
benih tanaman lain seperti cokelat, jeruk 
keprok dan jeruk manis, sehingga mem-
bantu pertumbuhan dan distribusi spesies 
bernilai tinggi ini (Lambert, 1998; Hockings 
dan Matsuzawa, 2014). 

Kesimpulan mengenai 
Dampak Beragam Tahapan 
Produksi
Sebagaimana didiskusikan, beragam 
tahapan pengembangan dan produksi per-
tanian memberi dampak berbeda pada 
populasi kera. Konversi hutan memberi 
dampak negatif terburuk pada kelangsun-
gan jangka pendek hewan—akibat kehilan-
gan habitat, kerusakan sumber pangan dan 
meningkatnya pembunuhan. Dengan 
memanfaatkan perkebunan baru, kera yang 
selamat dari konversi hutan dapat memicu 
kerugian ekonomi signifikan dan konflik 
dengan manusia. Hal ini mengarah pada 
pembunuhan balasan, sebagaimana didis-
kusikan di bawah ini. Ketika tanaman mulai 
produktif, lingkup konflik menurun, antara 
lain disebabkan berkurangnya kerapatan 
populasi kera di wilayah tersebut. Pada 
tahap tertentu, perkebunan dapat berlaku 
sebagai wilayah “koridor” antarpetak hutan 
terfragmentasi, sepanjang kemampuan kera 
bergerak dalam bentang alam perkebunan 
tidak terhambat dan ditoleransi oleh peker-
ja dan pemilik perkebunan.

“Dengan  
memanfaatkan 
perkebunan baru, 
kera yang selamat 
dari konversi hu-
tan dapat memicu 
kerugian ekonomi 
signifikan dan 
konflik dengan 
manusia.” 
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Remediasi

Pemilahan versus 
Penggundulan Total 
Sebagaimana didiskusikan, informasi aktu-
al menunjukkan bahwa perkebunan agroin-
dustri tidak mampu menyangga populasi 
orangutan dalam jangka panjang (Meijaard 
et al., 2010; Ancrenaz et al., 2014). Kesimpulan 
ini tampaknya berlaku untuk seluruh spe-
sies kera. Namun, bentang alam ini setidakn-
ya bisa menyediakan konektivitas penting 
antarpopulasi dalam kawasan hutan alam 
(Wich et al., 2012), selain menjaga bebera-
pa fungsi ekosistem dasar (Wilson et al., 
2007a; Koh dan Wilcove, 2008; McShea et 
al., 2009; Meijaard et al., 2010; Ancrenaz et 
al., 2015; Mendenhall et al., 2014). 

Paradigma konservasi kera dalam ben-
tang alam agroindustri harus mencakup 
pemeliharaan atau restorasi petak kecil 
hutan—sebuah sistem yang dikenal “pemi-
lahan”—sebagai lawan penggundulan total 
hutan. Digunakan sebagai koridor atau batu 
pijakan, petak hutan ini—bahkan meskip-
un terdegradasi—berperan penting dalam 
menyangga populasi kera untuk berpin-
dah, bersarang, dan sumber makanan. 
Seluruh hutan tersisa dan petak hutan 
yang terletak dalam bentang alam indus-
trial seharusnya diidentifikasi sebagai hutan 
bernilai konservasi tinggi (HCVF) dan 
dijaga sebagai hutan alam. Menjaga hutan 
dalam bentang alam agroindustri menjadi 
kunci memelihara fungsi ekosistem, untuk 
menjamin kelangsungan meta-populasi 
banyak spesies liar dengan memfasilitasi 
penyebaran dan keberlangsungan hidup 
(Maddox et al., 2007; McShea et al., 2009). 

Tantangan Rehabilitasi Lahan 
Pertanian
Wilayah terdeforestasi merupakan ling-
kungan yang sulit bagi pertumbuhan biji 
dan benih. Lapisan tanah atau gambut 

telah rusak dan tererosi, nutrisinya meni-
pis, tanah, permukaan air tanah dan jalur 
air tanah seringkali sudah terpolusi bahan 
kimia. Lapisan permukaan terbuka, padat 
dan telah diterpa sinar matahari berlebih. 
Sebagian besar wilayahnya terkena banjir 
pada musim hujan. Stok benih di permu-
kaan hutan telah rusak, dan sebaran benih 
yang masuk wilayah itu rendah. Berbagai 
masalah tersebut sangat parah, terutama di 
lahan gambut, yang juga diterpa dampak 
tambahan akibat gangguan hidrologi ala-
mi dan akibatnya rentan risiko kebakaran, 
setelah dikonversi (Page et al., 2009). 

Regenerasi alami di area ini seringkali 
sangat lambat, dan sebagian besar lahan 
dipenuhi rumput liar, semak dan tanaman 
rendah, yang biasanya berupa spesies 
umum atau invasif yang justru menghalan-
gi suksesi sekunder. Untuk lahan seperti ini, 
perlu difokuskan dalam membantu regen-
erasi, termasuk mengidentifikasi spesies 
yang akan sesuai untuk proyek reforestasi 
skala besar. Spesies tersebut seharusnya 
mampu tumbuh cepat membentuk kanopi 
tertutup, hingga menciptakan naungan agar 
habitat lebih ramah bagi spesies pohon lain, 
serta menarik fauna penyebar biji ke 
wilayah itu. Hal ini membantu memperce-
pat laju regenerasi alami, dan dalam jangka 
panjang, mengembangkan hutan seperti 
kondisi aslinya. Habitat hutan sekunder 
muda hasil proses regenerasi dapat mem-
beri pangan cadangan penting bagi bonobo 
(Hashimoto et al., 1998; Terada et al., 2015). 
Hutan ini juga dapat menjadi sumber pan-
gan penting dan spesies tempat bersarang 
bagi simpanse di bentang alam termodifi-
kasi (Humle dan Matsuzawa, 2004; N. 
Bryson-Morrison, T. Humle dan T. 
Matsuzawa, komunikasi personal, 2015).

Di masa lalu, banyak proyek restorasi 
terkonsentrasi pada spesies pohon komer-
sial atau mengadopsi metoda yang mahal—
seperti penggunaan pupuk—atau intensif 
tenaga kerja. Sumber daya sebagian besar 
proyek konservasi, umumnya terbatas, dan 
oleh karena itu, tingginya biaya akan 
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mengurangi lingkup dan luas penanaman. 
Proyek intervensi-tinggi, juga kurang bisa 
ditransfer ke lokasi lain, jadi hikmahnya 
kurang bernilai bagi komunitas konservasi. 
Oleh karena itu, perlu fokus yang jelas 
dalam mengidentifikasi spesies yang secara 
alami sesuai untuk tumbuh dalam kondisi 
ini, dan memerlukan sedikit mungkin 
intervensi manusia (Matsuzawa et al., 2011; 
OuTrop, 2013). Mengingat aktivitas restora-
si biasanya terjadi beberapa dekade setelah 
dimulainya operasi perkebunan, rencana 
dan komitmen jangka panjang yang jelas 
diperlukan dari perusahaan agroindustri.

Penting ditekankan bahwa restorasi 
adalah upaya panjang dan mahal. Di kasus 
apapun, sebenarnya selalu lebih ekonomis 
menghindari penebangan pohon di hutan 
daripada memulai program restorasi sete-
lah kerusakan akibat perencanaan peman-
faatan lahan yang buruk. 

Dampak Jangka Panjang
Terus berlangsungnya fragmentasi popu-
lasi, khususnya di luar kawasan lindung, 
merupakan isu utama bagi sebagian popu-
lasi kera di Asia dan Afrika. Fragmentasi 
habitat akibat pengembangan pertanian 
membuat pemisahan meta-populasi men-
jadi subpopulasi lebih kecil, seperti pada 
gorila cross river (Bergl et al., 2008). 
Populasi kecil ini makin rentan penurunan 
kualitas genetik dan perkawinan sedarah, 
serta peristiwa tak terduga yang dipicu 
perubahan iklim atau tekanan antropo-
genik (akibat manusia) (Shimada et al., 
2004; Bergl et al., 2008; Xue et al., 2015).

Ketika hutan ditransformasi menjadi 
bentang alam non-hutan tanpa perenca-
naan lahan skala besar, dengan provisi 
keberlangsungan hidup, konektivitas kera 
dan hewan liar lain, dampak terhadap ker-
agaman hayati alami secara umum dan ter-
hadap populasi kera akan sangat merugikan. 
Banyak rencana kawasan bernilai konserva-
si tinggi terlalu sempit atau terlalu terisolasi 

Keterangan foto: Ketika hutan ditransformasi menjadi bentang alam non-hutan tanpa perencanaan 
pemanfaatan lahan skala besar, yang mencakup provisi keberlangsungan dan konektivitas populasi 
kera dan hewan liar lain, dampak terhadap keragaman hayati secara umum dan populasi kera asli 
akan sangat merugikan. © Greenpeace/Oka Budhi
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dari hutan lain, untuk bisa menyangga habi-
tat kera jangka panjang. Ketika hutan digan-
tikan oleh tanaman, sebagian besar hewan 
menghilang, seperti dipaparkan di atas. Efek 
kompresi (compression effect)—pemadatan 
habitat yang tersedia untuk hewan liar, atau 
sering disebut sebagai “efek kesesakan 
(crowding effect)”—terjadi ketika hewan 
mendapat gangguan pada sebagian daerah 
jelajahnya dan mulai memanfaatkan wilayah 
jelajahnya dengan berbeda; yaitu dengan 
mengoptimalkan wilayah yang belum 
tersentuh. Kehilangan habitat berdampak 
pada pemadatan kelompok ke area tak ter-
ganggu atau “mengungsi” (Shimada et al., 
2004; Bergl et al., 2008). 

Sebagian spesies kera menunjukkan 
derajat tertentu tumpang tindih jelajah: 
orangutan jantan dan betina; kelompok kel-
uarga owa, diperkirakan berada dalam rent-
ang 11% hingga 64%; kelompok gorila; dan 
kelompok simpanse atau bonobo (Idani, 
1990; Reichard dan Sommer, 1997; Singleton 
dan van Schaik, 2001; Wrangham et al., 
2007; Bartlett, 2008; Cheyne, 2010; Robbins, 
2010; Furuichi, 2011; Nakamura et al., 2013). 
Setelah penghentian aktivitas penebangan 
dan gangguan lain, individu bisa kembali ke 
bekas jelajahnya jika sebagian hutan atau 
habitat yang sesuai masih tersisa 
(MacKinnon, 1971; Johns dan Skorupa, 
1987). Walaupun, terdapat perbedaan besar 
di antara spesies dan individual.

Jika kompresi terjadi dalam jangka pen-
dek atau periode musim buah, pada jangka 
pendek banyak hewan akan mampu berta-
han hidup dalam pengembangan pertanian. 
Namun, bagi simpanse, situasi ini memun-
culkan risiko mereka akan menghadapi per-
temuan agresif dengan anggota kelompok 
lain (Wrangham et al., 2007). Dalam kelom-
pok itu sendiri, kompresi juga mengakibat-
kan meningginya tingkat persaingan dan 
agresi di antara betina (Miller et al., 2014). 
Sebagai perbandingan, bonobo lebih toleran 
terhadap kelompok tetangga (Furuichi, 2011). 

Jika kompresi populasi berlangsung 
dalam jangka panjang dan melebihi batas 

kapasitas habitat, anggota populasi anggota, 
dan kera pendatang, risiko kelaparan akan 
terjadi, seperti terpantau pada orangutan 
(Rijksen dan Meijaard, 1999). Makin lama 
populasi tersebut berada dalam kondisi 
padat, makin kentara efeknya. Banyak pop-
ulasi di hutan dan fragmen hutan saat ini 
mengalami efek kompresi, karena banyak 
spesies hewan liar, termasuk kera terdorong 
memasuki petak hutan kecil atau fragmen 
antarwilayah terbakar atau wilayah hutan 
yang telah digunduli lain. Akibatnya, kera-
patan populasi meningkat melampaui 
kapasitas menyangga habitat. Secara jangka 
panjang, kondisi ini tidak lestari, akibat 
kurangnya ruang dan makanan, selain bagi 
sebagian spesies, akan terjadi kenaikan 
tingkat agresi, stres dan kemampuan berta-
han atas penyakit. Dampak jangka panjang 
yang mungkin terjadi adalah penurunan 
populasi, dan sangat mungkin diikuti oleh 
kepunahan lokal spesies bersangkutan.

Tulisan ringkas berikut memberikan 
sedikit informasi yang saat ini tersedia men-
genai dampak jangka panjang pengemban-
gan pertanian terhadap berbagai taksa kera.

Orangutan

Di hutan Kinabatangan, Kalimantan, kon-
versi menyebabkan perpindahan sementara 
jantan dewasa tak berbantalan pipi ke dalam 
petak hutan terdekat, dan memicu kelebi-
han sementara jantan. Kelebihan ini tersebar 
ke bentang alam pertanian terdekat setelah 
beberapa tahun, dalam upaya mereka men-
cari teritori baru (Bruford et al., 2010). 
Namun, terdapat risiko hewan memasuki 
perkebunan baru ketika tidak terdapat 
cukup buah-buahan di petak hutan alam. 
Situasi ini memicu konflik dan pembunu-
han orangutan, karena telah merusak tana-
man masyarakat atau karena masyarakat 
takut terhadap orangutan (Abram et al., 
2015). Konsekuensi jangka panjang peruba-
han diet ke arah buah dan bagian tanaman 
budi daya perlu diteliti lebih lanjut. 

“Jika kompresi 
populasi melebihi 
batas kapasitas 
habitat, anggota 
populasi anggota, 
dan kera pen-
datang, risiko 
kelaparan akan 
terjadi.” 
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Owa
Tidak tersedia informasi yang cukup men-
genai jarak sebaran owa belum dewasa 
untuk menentukan jarak maksimum 
sebaran owa, mungkin dengan bantuan jem-
batan kanopi untuk menyeberang jalan, 
kabel listrik atau celah besar hutan (Das et 
al., 2010). Luas sebaran kelompok yang ter-
jadi pada kerapatan rendah dapat meng-
hambat formasi kelompok baru akibat 
ketidakseimbangan sebaran anak owa, sep-
erti melalui dampak tak terduga bias jantan 
pada sebaran generasi tertentu. Situasi ini 
akan membuat lebih banyak jantan daripada 
betina, sebuah ketidakseimbangan yang 
mencegah banyak jantan membentuk 
kelompok baru dengan seekor betina. 
Informasi yang tersedia juga terbatas dalam 
hal keterkaitan genetik dalam populasi owa 
liar, namun data yang ada menunjukkan 
bahwa tingkat keterkaitan tersebut umumn-
ya tinggi (Liu et al., 1989; Reichard dan 
Barelli, 2008; Zhou et al., 2008; Reichard, 
2009; Kenyon et al., 2011). Dampak kehilan-
gan hutan, kompresi populasi dan penjejalan 
ke dalam fragmen hutan diperkirakan mem-
beri pengaruh jangka panjang terhadap kel-
angsungan genetik populasi terdampak. 

Gorila
Dalam kejadian kompresi, kelompok gorila 
yang datang di sebuah wilayah yang telah 
dikuasai oleh kelompok lain akan mengha-
dapi tantangan sosial dan ekologi serius. 
Jantan bersaing ketat untuk betina, baik 
dalam menjaga anggota kelompok betina 
maupun upaya mendapatkan lebih banyak 
betina dalam kelompoknya. Kehilangan 
habitat, akan menimbulkan kepadatan indi-
vidu di wilayah tertentu, menimbulkan 
interaksi antar-kelompok lebih tinggi dan 
meningkatnya agresi antar-jantan dewasa. 
Pada gilirannya, hal ini akan menyebabkan 
meningkatnya mortalitas jantan dewasa. 
Kematian jantan dominan pada kelompok 
satu-jantan gorila dapat menyebabkan 

kematian bayi, yang masih menyusui, oleh 
jantan dewasa lain. Artinya, peningkatan 
mortalitas jantan dewasa memberi konsek-
uensi terhadap kelas usia dan jenis kelamin 
lain, serta stabilitas kelompok (Robbins dan 
Robbins, 2004; Robbins et al., 2013). 

Kemampuan gorila berpindah melalui 
matrik pertanian penghidupan atau perta-
nian industri, yang berdampak terhadap 
kapasitas sebaran dan keragaman genetik, 
sangat bergantung pada jarak antar-petak 
hutan yang sesuai. Namun, kemampuan 
untuk menjaga konektivitas antar-petak, 
serta tingkat keragaman genetik di dalam 
dan antar-petak, tidak hanya bergantung 
pada jarak absolut, karena pola sebaran ber-
beda pada jantan dan betina. Gorila betina 
selalu bergerak di antara unit sosial dan tidak 
bergerak sendiri, namun jantan menyebar 
sendiri dan bergerak lebih jauh (Yamagiwa, 
Kahekwa dan Basabose, 2003; Harcourt dan 
Stewart, 2007; Guschanski et al., 2009; 
Arandjelovic et al., 2014; Roy et al., 2014). 
Akibatnya, jantan lebih memberi dampak 
pada aliran gen dalam populasi dan dalam 
subpopulasi terpisah (Bergl et al., 2008; 
Guschanski et al., 2009; Roy et al., 2014). 
Gangguan manusia diyakini akan menyebab-
kan penurunan drastis, tidak hanya ukuran 
populasi, tetapi juga keragaman genetik gori-
la cross river, menunjukkan secara nyata 
bahwa dampak perubahan bentang alam 
jauh lebih kompleks dibanding hanya 
menyebabkan penurunan jumlah kera 
(Bergl dan Vigilant, 2007; Bergl et al., 2008).

Simpanse dan Bonobo

Akibat kompresi habitat dan meningkatnya 
tumpang tindih wilayah jelajah antar-
kelompok yang berdampingan, simpanse 
cenderung terlibat saling serang yang 
mematikan antar-kelompok, baik dewasa 
maupun anak-anak (Watts et al., 2006; 
Williams et al., 2008; Wilson et al., 2014). 
Hal ini tidak terlihat di bonobo, yang men-
catat tingkat pembunuhan antar sesama 
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terlihat—meski tidak lantas bertempat ting-
gal—bagi masyarakat lokal, dan berpotensi 
memperburuk rasa takut masyarakat atas 
simpanse dan meningkatkan risiko pem-
balasan dari petani dan pekerja perkebunan 
(Hockings dan Humle, 2009). Seluruh fak-
tor tersebut berimplikasi pada mening-
katnya persaingan dan stress, yang ber-
dampak pada kesehatan dan reproduksi 
kera (Pusey, Williams dan Goodall, 1997; 
Thompson et al., 2007). Pola tersebut juga 
diperkirakan muncul pada bonobo.

Ketika jelajah dan sebaran bonobo dan 
simpanse terkendala fitur bentang alam dan 
kualitas habitat—sejalan dengan 
keberadaan makanan dan distribusinya, 
bukan sepanjang setahun, tetapi musi-
man—maka induk menyusui dan bayinya 
akan mengalami stres nutrisi (Markham et 
al., 2014), terlebih lagi kemampuan 
reproduksi dan kelangsungan genetik pop-
ulasi juga sangat terdampak. Jika tidak 
mampu mengembangkan atau memindah-
kan jelajah mereka saat buah langka, sim-
panse terpaksa lebih banyak diam dan 
sedikit bergerak (Takemoto, 2002, 2011). 
Pilihannya, mereka harus bersaing lebih 
agresif untuk mendapat makanan (Miller et 
al., 2014). Apalagi, di tempat simpanse ber-
isiko diburu atau dibunuh, mereka kurang 
bersuara atau memukul-mukul pohon 
dibanding di wilayah tak terganggu (Hicks, 
Roessingh dan Menken, 2013). Penurunan 
pola komunikasi ini berdampak signifikan 
terhadap keberhasilan sebaran dan kehidu-
pan sosial. Memaksa kelompok lebih 
terkonsentrasi, hingga meningkatkan per-
ebutan makanan antar-anggota kelompok, 
yang berpotensi meningkatkan ketergan-
tungan pada spesies tanaman bernutrisi 
tinggi dan melimpah, atau mengubah pola 
aktivitasnya, seperti melakukan penyer-
buan ladang malam hari (Krief et al., 2014). 
Peningkatan kerapatan kera dan satwa liar 
lain dapat berimplikasi meningkatnya 
risiko infeksi parasit dan penyakit, yang 
menambah risiko bagi masyarakat atau 
penduduk (Gillespie dan Chapman, 2006). 

KOTAK 6.2 

Jalan menuju Kepunahan: Simpanse Bossou di 
Guinea, Afrika Barat

Kelompok simpanse Bossou di selatan Guinea, Afrika Barat, hidup seki-
tar 6 km dari Gunung Nimba, yang menjadi rumah bagi beberapa kelom-
pok simpanse. Kelompok ini menghuni matriks agroforestri dan semi-
terisolasi dari tetangganya. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok ini 
terancam punah. Ancaman keberlangsungan hidupnya, yaitu: 

  kurangnya betina imigran; 

  hilangnya betina produktif (seiring waktu, diharapkan beberapa 
betina muda beremigrasi dari kelompok lain, bergabung den-
gan kelompok di Nimba, meski asumsi ini belum terkonfirmasi); 

  penuaan anggota (sebagian telah melewati 50, dan betina lebih 
tua tidak lagi bereproduksi) (Sugiyama dan Fujita, 2011); dan 

  peristiwa kematian sporadis, wabah infeksi pernafasan yang 
menyerang anak-anak dan individu lebih tua (Humle, 2011a).

Tampaknya terlalu berisiko bagi betina kelompok lain di Gunung 
Nimba untuk berpindah melalui sabana terbuka atau matrik hutan 
perkebunan dari hutan lebat dan hutan perawan kelahiran mereka. 
Betina Nimba cenderung menyebar ke kelompok sekitar yang dike-
nali di dalam hutan dibanding berpindah ke kelompok yang paparan 
kehadiran dan gangguan manusianya tinggi dan eksistensinya ber-
potensi tidak mereka ketahui, seperti Bossou.

Hal ini ironis—di balik fakta adanya risiko kepunahan kelompok ini, 
terkait erosi genetik kumulatif jangka panjang, penuaan reproduksi dan 
wabah pernafapasan—hingga saat ini, simpanse Bosou menunjukkan 
interval antar-kelahiran lebih singkat dan tingkat kelangsungan hidup 
bayi lebih tinggi dibanding sesama simpanse yang lebih bergantung 
pada makanan liar bagi keberlangsungan hidupnya (Sugiyama dan 
Fujita, 2011). Pola ini diatribusikan pada ketergantungan signifikan pada 
tanaman sangat bernutrisi yang tersedia untuk mereka dalam habi-
tatnya. Walaupun, simpanse di Bossou juga memiliki diet sangat berag-
am, meliputi lebih dari 200 spesies tanaman, yang mencakup 30% dari 
seluruh spesies tanaman yang tersedia dalam lingkungan heterogen 
mereka (Humle, 2011b). Meskipun cepatnya konversi habitat, khususn-
ya yang berskala besar, dapat memberi pengaruh negatif yang signifikan 
terhadap keberhasilan reproduksi dan keberlangsungan individu dan 
populasi kera, mengonsumsi tanaman pertanian, di beberapa kasus, 
dapat meningkatkan keberhasilan reproduksi pada populasi tertentu 
dalam jangka pendek, asal tidak terjadi pembalasan dari masyarakat 
dan mosaik hutan pertanian campuran mampu menyediakan keraga-
man diet, daripada bentang alam yang didominasi monokultur.

Contoh ini menggarisbawahi meningkatnya kerentanan atas wabah 
epidemi pada kelompok kera dan pentingnya menjaga aliran gen 
antar kelompok atau sub-populasi, serta memelihara bentang alam 
yang mendukung penyebaran.

sangat rendah (Wilson et al., 2014). Jika 
diharuskan memasuki wilayah yang did-
ominasi tanaman pertanian, simpanse ter-
paksa harus mengkonsumsi tanaman untuk 
memenuhi kebutuhan nutrisinya (Hockings 
et al., 2009). Mereka juga makin sering 
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Kesimpulan Dampak Jangka 
Panjang
Pada seluruh kondisi, transformasi hutan 
alam menjadi bentang alam non-hutan 
menimbulkan peningkatan faktor stres fisi-
ologis dan ekologis yang berdampak dalam 
jangka pendek dan panjang terhadap 
keberlangsungan populasi kera. Penurunan 
sumber makanan berdampak negatif terh-
adap keberhasilan berketurunan—antara 
lain terhadap fungsi ovarium, keseluruhan 
reproduksi dan tingkat keberlangsungan 
hidup (Knott, 1999; Knott, Emery 
Thompson dan Wich, 2009). Hal ini men-
ingkatkan perebutan sumber daya di dalam 
dan antar-kelompok, dan di beberapa 
kasus, agresi di dalam dan antar-kelompok. 
Stres juga mempengaruhi sistem kekebalan 
dan kesehatan umum hewan (Muehlenbein 
dan Bribiescas, 2005). Ditambah lagi, frag-
mentasi habitat dan kendala terkait penye-
baran alami akan menghambat aliran gen 
dan menyebabkan penuaan reproduksi 
populasi tersebut (lihat Kotak 6.2). 
Gabungan faktor-faktor tersebut menga-
rah pada laju pertumbuhan negatif, hing-
ga penurunan ukuran populasi keseluru-
han, dan pada akhirnya, kepunahan lokal. 

Dampak Sosioekonomi 
dan Nilai Kultural  
pada Hubungan 
Hutan-Pertanian
Kehadiran manusia lebih tinggi pada 
lahan pertanian dibanding hutan alam. 
Satu hektar (0,01 km2) perkebunan kelapa 
sawit industri memiliki angka kehadiran 
rata-rata manusia 56 hari per tahun 
(Ginoga et al., 2002). Kehadiran manusia 
ini memicu risiko dan tantangan baru 
bagi keberlangsungan satwa liar, seperti 
munculnya penyakit, lebih seringnya per-
temuan dan konflik dengan hewan domes-
tik dan manusia, serta, konsekuensinya, 

lebih sering pembunuhan kera dan hewan 
liar lain. Keberlangsungan populasi kera 
dan hewan liar lain pada bentang alam 
yang sudah sangat berubah, sangat ber-
gantung pada persepsi umum masyarakat 
yang berbagi tempat. 

 Persepsi publik dan penerimaan terha-
dap satwa liar merupakan cerminan kom-
binasi kompleks banyak faktor. Hal ini ser-
ingkali terkait pada ekonomi: apakah 
satwa liar dianggap sebagai sumber keru-
gian akibat konflik atau perolehan sumber 
daya melalui ekowisata atau jasa lain? Atau 
apakah satwa liar dinilai untuk alasan lain, 
seperti apresiasi individual terhadap 
kedekatan dengan hewan sebagi hiburan, 
posisi hewan dalam budaya tradisional 
dan cerita rakyat, serta kesadaran menge-
nai perannya dalam menjaga kesehatan 
ekosistem (Meijaard et al., 2013)?

Keberadaan satwa liar dalam bentang 
alam baru buatan manusia (antropogenik), 
seperti lahan pertanian, seringkali menim-
bulkan aktivitas penyerbuan ladang dan 
peningkatan konflik. Konflik ini memicu 
tekanan emosional dan seringkali menim-
bulkan kerugian ekonomi yang signifikan 
(Nepal dan Weber, 1995; Ancrenaz et al., 
2007; Chung et al., 2007; Campbell-Smith 
et al., 2011b, 2012). Lebih buruk lagi, peris-
tiwa konflik menciptakan persepsi negatif 
terhadap hewan liar dan menjadi kendala 
utama untuk mendapatkan dukungan dari 
masyarakat lokal untuk konservasi 
(Webber, Hill dan Reynolds, 2007; Marchal 
dan Hill, 2009; Aharikundira dan Tweheyo, 
2011; Campbell-Smith et al., 2012; Gore 
dan Kahler, 2012). 

Keberhasilan mengatasi konflik antara 
hewan liar dan manusia memerlukan 
desain dan implementasi solusi teknis 
yang mampu menurunkan atau menekan 
kerusakan (Hockings dan Humle, 2009). 
Walaupun untuk keberhasilan strategi 
jangka panjang, diperlukan pula integrasi 
dimensi masalah sosial dan pemangku 
kepentingan (Ancrenaz et al., 2007; 
Dickman, 2010, 2012).
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Interaksi Manusia–Kera

Pengembangan pertanian 
dan aktivitas 
Penyerbuan-tanaman
Kera yang tinggal di dalam atau di dekat 
perkebunan dapat menimbulkan kerusa-
kan substansial pada tanaman, seperti did-
iskusikan di atas. Orangutan, misalnya, 
menyebabkan kematian pohon akasia den-
gan menguliti pohon dan kambiumnya 
(Meijaard et al., 2010). Orangutan juga 
mencabuti benih dan merusak sawit muda 
untuk mengonsumsi inti tanaman (Yuwono 
et al., 2007). Mereka juga dapat mengon-
sumsi seluruh tanaman buah di kebun 
milik penduduk desa (Campbell-Smith et 
al., 2011b). Dalam hal ini, aktivitas penyer-
buan ladang oleh orangutan lebih tepat 
dijelaskan akibat adanya budi daya tana-
man buah berdaging daripada kelangkaan 
buah liar. Sebagian besar aktivitas serbuan 
terjadi kurang dari 500 meter dari batas 
hutan (Ancrenaz et al., 2015). Owa tidak dii-
dentifikasi sebagai spesies utama penyerbu 
ladang dan umumnya tidak menjadi sasa-
ran pembunuhan balasan. Penelitian mel-
aporkan kehadiran pangan dan tanaman 
penghidupan, seperti cengkih, kelapa, rotan, 
sagu, ubi jalar, dan talas, di sekitar habitan 
owa. Namun, owa setempat tidak mema-
kannya (PHPA, 1995; Quinten et al., 2014; 
pakar owa, komunikasi personal, 2014).

Di Afrika, penelitian di Bwindi, Uganda 
menunjukkan bahwa penyerbuan ladang 
oleh gorila tampak sangat dipengaruhi 
oleh kehadiran tanaman lezat atau spesies 
asli yang tumbuh di atas tanah pada perke-
bunan eukaliptus, pinus, dan teh—dan 
bukan terkait ketersediaan makanan 
dalam taman (Seiler dan Robbins, 2015). Di 
Taman Nasioal Kibale, yang juga berada di 
Uganda, satwa liar penghuni hutan, ter-
masuk simpanse, juga cenderung mencari 
makan ke ladang yang berada sekitar 500 
meter dari batas hutan, bukannya ladang 
lebih jauh (Naughton-Treves, 1997, 1998). 

Simpanse, khususnya, bertanggung jawab 
atas kerusakan yang signifikan (Hockings 
dan McLennan, 2013).

Risiko Penyakit
Penyakit berperan penting dalam penu-
runan dan kepunahan kera dan hewan liar 
lain (Leendertz et al., 2006a). Kejadian 
munculnya penyakit menular juga meru-
pakan ancaman besar bagi kesehatan 
masyarakat global, dan tingginya dampak 
ekonomi. Penyakit ini muncul dari kom-
pleksitas demografi dan perubahan ling-
kungan antropogenik, termasuk peruba-
han iklim, urbanisasi, peningkatan 
kehadiran dan intervensi manusia pada 
ekosistem alam, perjalanan dan perdagan-
gan internasional, perubahan pemanfaatan 
lahan dan intensifikasi pertanian, perbu-
ruan daging hewan liar dan perdagangan 
hewan hidup, serta penurunan kesehatan 
masyarakat (Daszak et al., 2013). 
Meningkatnya risiko penularan penyakit 
antara manusia dan kera yang hidup di 
bentang alam modifikasi-manusia, berasal 
dari kedekatan fisik antara manusia dan 
kera, serta terkait naiknya tingkat stres 
yang dapat menurunkan sistem kekebalan 
individu dalam memerangi penyakit dan 
infeksi (Muehlenbein dan Bribiescas, 2005).

Pada kasus kera asia (orangutan dan 
owa), peningkatan daya gerak terestrial 
pada matrik buatan-manusia meningkat-
kan kerentanan kontaminasi terhadap 
patogen dari manusia (H.B. Hilser, komu-
nikasi personal, 2011; Ancrenaz et al., 2014). 
Secara umum, kondisi aktual pengetahuan 
mengenai patogen dan penyakit orangutan 
dan owa liar masih terbatas, kecuali bebera-
pa penelitian mengenai parasit pencernaan 
(Mul et al., 2007; Labes et al., 2010). Oleh 
karena itu, epidemiologi dan dinamika 
kemunculan penyakit berpotensi yang 
mempengaruhi spesies tersebut dalam 
bentang alam buatan-manusia perlu diteliti 
(Gillespie dan Chapman, 2006; Travis et al., 
2008; Muehlenbein dan Ancrenaz, 2009).

“Meningkatnya 

risiko penularan 

penyakit antara 

manusia dan kera 

yang hidup di 

bentang alam 

modifikasi-manu-

sia, berasal dari 

kedekatan fisik 

serta naiknya 

tingkat stres.” 
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Penularan penyakit merupakan salah 
satu ancaman besar bagi populasi gorila dan 
simpanse di sub-Sahara Afrika (Köndgen et 
al., 2008). Sedikit diketahui mengenai bono-
bo, namun kerentanan terhadap penyak-
itnya diduga sama dengan simpanse.

Simpanse dan gorila rentan berbagai 
penyakit, termasuk ebola dan rentang pen-
yakit dari manusia, mulai dari pneumonia 
hingga polio (Formenty et al., 2003). 
Semua kera afrika juga rentan terhadap 
wabah penyakit pernafasan, khususnya 
kera yang sering dan dekat dengan manu-
sia (Sakamaki, Mulavwa dan Furuichi, 
2009; Humle, 2011a; Palacios et al., 2011). 

Terdapat pula bukti kuat, bahwa sim-
panse dan gorila menyimpan lebih banyak 
parasit dan memiliki beberapa kesamaan 
jenis parasit pencernan dengan manusia di 
wilayah yang dikuasai dan terganggu oleh 
manusia (Rwego et al., 2008; McLennan 
dan Huffman, 2012). 

Sebuah penelitian menyatakan, menin-
gkatnya irisan ekologis akan meningkat-
kan pertukaran mikrobia antara simpanse 
dan manusia (Goldberg et al., 2007). 
Mengingat beberapa bakteri bersifat pato-
gen—atau dapat menyebabkan penyakit—
dan infeksi bisa berakibat fatal (seperti 
Escherichia coli), penelitian ini menekan-
kan nilai strategi untuk membatasi per-
campuran bakteri pencernaan gastro-
intestinal dalam menjaga kesehatan 
manusia dan konservasi kera.

Tingginya intensitas eksploitasi dan 
kehadiran manusia dalam bentang alam 
pertanian yang juga dimanfaatkan oleh 
kera, jelas meningkatkan risiko transmisi 
penyakit antar-taksa. Oleh karena itu, men-
jadi penting untuk mempromosikan kuali-
tas sanitasi dan standar kesehatan 
masyarakat yang hidup dekat dengan pop-
ulasi kera, dan menerapkan program 
pemantauan kesehatan menyeluruh terha-
dap populasi hewan liar yang berdekatan 
dengan manusia. Kegagalan melakukan hal 
itu dapat menyebabkan bencana (Köndgen 
et al., 2008; Humle, 2011a; Reed et al., 2014). 

Pembunuhan Balasan

Di sebagian besar tempat, ketika kera 
menimbulkan kerusakan, masyarakat 
menjadi benci dan kecewa oleh hewan 
yang menyerbu ladang mereka. Di bebera-
pa wilayah di Kalimantan, petani peng-
hidupan menganggap orangutan sebagai 
penyerbu paling merusak (Hockings dan 
Humle, 2009). Dalam banyak bentang 
alam modifikasi-manusia, membunuh 
binatang “hama” sering dipandang sebagai 
solusi utama atas konflik dengan orangu-
tan (Davis et al., 2013; Abram et al., 2015). 
Dampak pertanian industri pada kera 
besar di Afrika masih banyak yang belum 
terungkap, namun tampaknya dampak 
tersebut bisa diduga berdasar skala kecil 
pertanian penghidupan. Di tempat yang 
tidak menoleransi penyerbuan atau karena 
masyarakat takut pada kera besar, mereka 
diburu, terluka akibat jebakan, atau 
dibunuh sebagai pembalasan (Brncic et al., 
2010; Kalpers et al., 2010; Fairet, 2012).

Mencari makan di ladang, perkebunan 
atau kebun buah merupakan perilaku yang 
berpotensi berisiko tinggi bagi seluruh spe-
sies kera (Hockings et al., 2009). Kera bisa 
mengubah periode aktif dan memasuki 
ladang dini hari atau malam, ketika orang 
tidak ada (Ancrenaz et al., 2015; Krief et al., 
2014). Pada sebagian besar jelajah simpanse 
di Afrika, jantan dewasa cenderung men-
jadi pihak yang menyerbu ladang, karena 
mereka cenderung berperilaku mengam-
bil risiko dibanding betina dewasa atau 
sub-dewasa (Hockings, 2007; Wilson, 
Hauser dan Wrangham, 2007b). 

Perlu dicatat bahwa pembunuhan bala-
san bukan satu-satunya cara kera yang ting-
gal dekat perkebunan terbunuh. Survei 
wawancara terbaru di Kalimantan, 
Indonesia, mengungkap bahwa hewan ini 
juga dibunuh dengan sejumlah alasan, ter-
masuk perdagangan daging ilegal, peli-
haraan, dan pengobatan tradisional, selain 
karena takut atau tidak peduli. Penelitian 
mengidentifikasi kelindan kompleks varibel 

“Di tempat 
yang tidak menol-
eransi penyerbuan 
atau karena ma-
syarakat takut 
pada kera besar, 
mereka diburu, 
terluka akibat je-
bakan, atau di-
bunuh sebagai 
pembalasan.” 
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yang memprediksi risiko pembunuhan 
orangutan di tingkat lokal, antara lain, aga-
ma yang menjadi indikator utama. Orang 
beragama Kristen cenderung membunuh 
orangutan (Davis et al., 2013; Abram et al., 
2015). Survei ini juga menyimpulkan, 2.000 
hingga 3.000 orangutan dibunuh setiap 
tahun dalam tiga hingga empat dekade ter-
akhir di Kalimantan (Meijaard et al., 2011). 
Angka ini jauh melampaui kapasitas spesies 
ini (Marshall, 2009). Temuan ini menun-
jukkan bahwa banyak populasi orangutan 
akan punah dalam satu periode hidup 
manusia (60 tahun) jika pembunuhan ber-
langsung dalam kecepatan saat ini (Meijaard 
et al., 2012). Di beberapa wilayah Afrika, 
perburuan daging hewan liar menjadi anca-
man utama populasi kera, dan juga memicu 
perdagangan hewan peliharaan, karena 
bayinya juga ditangkap sebagai hasil samp-
ingan aktivitas itu (Tutin et al., 2001; 
Poulsen et al., 2009; Ghobrial et al., 2010).

Kebutuhan Perencanaan 
Pemanfaatan Lahan Lebih 
Baik

Cara terbaik membatasi dampak negatif 
pengembangan pertanian dan industri 
pada populasi kera liar adalah dengan 
mencegah pembangunan skala besar di 
tempat populasi utama suatu jenis kera 
berada. Ketika seluruh atau sebagian daerah 
jelajah populasi kera direncanakan untuk 
konversi lahan, sangat penting melakukan 
program perencanaan lahan praktis dan 
tepat yang mempertimbangkan kebutuhan 
kera (dan satwa liar lain) sebelum langkah 
pembangunan baru dilakukan. HCVF, 
petak hutan penting tak terlindung, dan 
koridor perlu diidentifikasi, ditandai dan 
dipilah sejak tahap dini dari perencanaan 
pemanfaatan lahan dilakukan (Ancrenaz et 
al., 2015). Perlu pula dilakukan evaluasi kes-
eluruhan struktur bentang alam dan meng-
gabungkan berbagai jenis pemanfaatan 

lahan yang dekat pada perkebunan untuk 
meminimalkan fragmentasi dan potensi 
memburuknya konflik dengan spesies kera 
yang akan mencari makan pada tanaman 
komersial atau tanaman untuk kebutuhan 
subsisten. Perencanaan manajemen yang 
hendak memanfaatkan konektivitas frag-
men hutan sebagai strategi perlu memper-
timbangkan tidak hanya jarak antar petak 
hutan (konektivitas struktural) tetapi juga 
kualitas area antar-petak dan aktivitas 
manusia dalam area koridor (konektivitas 
fungsional) (Kindlmann dan Burel, 2008). 
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Keterangan foto: 
Pembukaan habitat kera 
untuk perkebunan sawit 
atau tanaman lain mening-
katkan konflik antara 
manusia dan kera di selu-
ruh jelajah mereka, dan 
mendorong peningkatan 
akses perburuan kera 
untuk peliharaan dan untuk 
diambil dagingnya. Kaki 
dan tangan gorila di atas 
rak untuk diasap dan 
dipanggang. Metode ini 
biasa dilakukan untuk men-
gawetkan daging hewan 
liar, memberi cukup waktu 
bagi penyuplai untuk men-
gantar produknya ke pasar. 
© Jabruson, 2015. All 
Rights Reserved. www.jab-
ruson.photoshelter.com

Kebijakan tanpa-toleransi terhadap 
pembunuhan kera dan tindakan berbahaya 
lain perlu diperkuat di semua tingkat mana-
jemen perkebunan agroindustri. 
Pembukaan habitat kera untuk perkebunan 
kelapa sawit dan lainnya, meningkatkan 
konflik antara manusia dan kera di seluruh 
wilayah, dan mendorong peningkatan akses 
perburuan kera untuk perdagangan hewan 
peliharaan dan daging. Pembunuhan 
kera—dengan tujuan balas dendam dalam 
melindungi ladang atau untuk daging—
memberi dampak langsung pada 

keberhasilan reproduksi dan memberi pen-
garuh signifikan pada keberlangsungan 
jangka panjang populasi kera. Jelas, peneli-
tian menunjukkan bahwa populasi orangu-
tan tidak akan bertahan dari kepunahan 
pada tingkat pembunuhan lebih dari 1% 
pada orangutan dewasa yang mampu bere-
produksi (Marshall et al., 2009). Hal ini 
terkait fakta bahwa kera memiliki tingkat 
reproduksi yang lambat, menyusul interval 
panjang antar-kelahiran dan lambatnya 
pendewasaan dari muda ke dewasa 
(Williamson, Maisels dan Groves, 2013).
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Kesimpulan Perlunya 
Menggabungkan 
Dimensi Sosial Manusia 
dalam Gambaran Besar
Informasi lebih banyak sangat diperlukan 
dari pendorong dan pola makan kera di 
ladang, dampak manusia terhadap per-
ilaku sosial, mencari makan dan jelajah, 
serta penyebab dan lingkup pembunuhan 
pada seluruh spesies dalam bentang alam 
antropogenik, apakah bersifat balas den-
dam atau untuk daging.

Konflik manusia-kera memunculkan 
tekanan emosional pada kera dan sering-
kali menimbulkan kerugian ekonomi sig-
nifikan pada manusia (Nepal dan Weber, 
1995; Chung et al., 2007; Campbell-Smith 

et al., 2012). Peristiwa konflik menciptakan 
persepsi negatif terhadap satwa liar dan 
menjadi penghalang utama dalam mem-
bangun dukungan lokal bagi konservasi 
(Webber et al., 2007; Marchal dan Hill, 
2009; Campbell-Smith et al., 2012; Gore 
dan Kahler, 2012). Keberhasilan mitigasi 
konflik kera dan manusia membutuhkan 
desain dan implementasi solusi teknis 
yang menurunkan atau menekan kerusa-
kan dari kedua belah pihak (Hockings dan 
Humle, 2009). Namun untuk strategi jang-
ka panjang, diperlukan pula integrasi 
dimensi sosial dan pemangku kepentingan 
terhadap masalah tersebut (Dickman, 
2010). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan 
mendesak untuk memilah realitas dari 
persepsi kerugian akibat kera memakan 
tanaman di ladang, dan menilai dimensi 

TABEL 6.1

Dampak Pertanian Industri pada Kera dan Bagaiman Kera Memanfaatkan Tanaman Pertanian 
Berdasarkan Jawaban Kuesioner dan Pendapat Pakar*

 Spesies kera Bonobo Simpanse Owa Gorila Orangutan

Jumlah responden 2 9 17 2 8

Negara lokasi RDK Guinea-Bissau, 
Republik 
Kongo, 
Tanzania, 
Uganda

Bangladesh, 
Tiongkok, 
India, 
Indonesia, 
Malaysia, 
Thailand

Republik 
Kongo

Indonesia, 
Malaysia

Kera diketahui mencari makan pada tanaman komersial Ya Ya Tidak Ya Ya

Kera diketahui bersarang di spesies pohon perkebunan 
atau sawit 

Tidak 
diketahui

Ya Tidak 
tersedia

Tidak Ya

Kehilangan habitat kera dilaporkan sebagai akibat 
agroindustri—dalam 10 tahun terakhir

Ya Ya Ya Ya Ya

Peningkatan fragmentasi habitat – dalam 10 tahun 
terakhir

Tidak Ya Ya Tidak Ya

Perkebunan menyebabkan penurunan makanan alami 
kera – dalam 10 tahun terakhir

Ya Ya Ya Ya Ya

Pergeseran jelajah dan pola jelajah kera – dalam 10 
tahun terakhir 

Ya Ya Ya Tidak Ya

Peningkatan interaksi kera-manusia – dalam 10 tahun 
terakhir

Tidak Ya Ya Tidak Ya

Peningkatan jumlah intervensi penyelamatan kera – 
dalam 10 tahun terakhir

Tidak Ya Ya Tidak Ya
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Dampak ekonomi
  Kera merusak tanaman pangan atau 

tanaman pokok, sehingga mempen-
garuhi akses masyarakat atas pangan 
dan penghasilan.

  Kerugian potensial terjadi jika 
masyarakat kehilangan kesempatan 
bekerja atau gagal terlibat dalam aktivi-
tas ekonomi lain, karena mereka harus 
menjaga tanaman dari kera.

Keragaman genetik dan kesehatan
  Ekspansi agroindustri dapat mengarah 

pada degradasi keragaman genetik.
  Apa penyebab dan cara potensial 

mencegah penularan penyakit antara 
manusia dan kera?

Ekologi perilaku kera
  Di kawasan dimana habitat kera dan 

perkebunan tumpang tindih, sumber 
makanan apa yang dikonsumsi kera?

  Seberapa fleksibel ekologi dan sejarah 
hidup kera? Apa yang bisa dipelajari 
dengan membandingkan populasi 
kera di area asli vs area terganggu? 
Berapa banyak diet dari tanaman 
perkebunan, dan berapa banyak 
makanan liar ditemukan dalam petak 
hutan sekunder?

  Apakah kera mengubah drastis alokasi 
energi untuk mengakomodasi peruba-
han lingkungan? Jika ya, apakah adap-
tasi tersebut berkelanjutan dalam jang-
ka panjang?

  Apakah pemanfaatan bentang alam 
terebut berdasar gender? Apakah beti-
na memanfaatkan lahan yang kecil, 
atau apakah mereka bergerak antar-
petak hutan sekunder? Apakah jantan 
memiliki pola berbeda? 

  Apa yang menghambat keberlangsun-
gan jangka panjang kera dalam 
fragmen? 

  Apakah penyebaran normal terjadi 
pada habitat terfragmentasi? 

sosioekonomi dan politik pada konflik 
antar-pemangku kepentingan lokal yang 
berdampak pada keberlangsungan kera.

Mengingat kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat lokal merupakan pendorong 
utama keberhasilan atau kegagalan kon-
servasi di luar kawasan lindung, jelas bah-
wa masyarakat perlu didorong dan dibantu 
untuk menjadi aktor yang terlibat—dan 
bukan hanya penerima manfaat—dalam 
upaya konservasi (Steinmetz, Chutipong 
dan Seuaturien, 2006; Meijaard et al., 2012).

Hasil Survei: Ringkasan 
Dampak Utama 
Setelah pertemuan International 
Primatological Society di Vietnam pada 
Agustus 2014, penulis bab ini menyusun kue-
sioner menggunakan perangkat survei dar-
ing SurveyMonkey. Tujuan utamanya adalah 
mendapatkan pendapat dari para peneliti, 
konservasionis, praktisi rehabilitasi dan 
pelepasliaran mengenai bagaimana agroin-
dustri mengancam dan mempengaruhi kera.

Tabel 6.1 merangkum dampak utama 
agroindustri pada kera berdasarkan 30 
jawaban kuesioner dan pendapat pakar, 
melalui diskusi personal kuesioner dengan 
para peneliti dan ahli primata. Mengingat 
hanya sedikit responden memberi infor-
masi mengenai gorila dan bonobo, jawaban 
“tidak” pada kera tersebut ditafsirkan seba-
gai spesifik pada lokasi, tidak menunjukkan 
jawaban terhadap keseluruhan spesies. 
Perlu juga dicatat bahwa jawaban atas per-
tanyaan tersebut mungkin berubah sesuai 
dengan intensitas pengembangan pertani-
an di dalam jelajah kera, seperti ekspansi 
industri sawit di sub-Sahara Afrika.

Para responden kuesioner mengidentifi-
kasi ancaman kunci dan pertanyaan penting 
bagi konservasi kera dalam bentang alam 
tersebut, sebagaimana dipaparkan di bawah 
ini. Daftar yang ada tidak panjang; respon 
spesifik-lokasi tersedia dalam Lampiran I.
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Populasi kera dan luas wilayah jelajah
  Berapa ukuran populasi kera dalam 

bentang alam termodifikasi?
  Berapa persyaratan minimum wilayah 

jelajah spesifik spesies, termasuk kera-
patan pohon dan pohon sumber 
makanan? Bagaimana lingkup peruba-
han wilayah jelajah terkait waktu? 

  Dapatkan populasi kera dijaga, dibantu 
kembali sehat atau dilepasliarkan di 
kawasan lindung dalam bentang alam 
mosaik pertanian?

  Bagaimana kapasitas menyangga dari 
perkebunan?

  Penelitian endokrinologi akan 
memungkinkan analisis alokasi energi, 
tingkat stress, dan bagaimana faktor 
tersebut mempengaruhi kapasitas 
reproduksi.

  Apa pengaruh kompresi habitat di 
hutan tersisa terhadap sosioekologi 
alami kera?

  Pengumpulan informasi demografi 
akan menjadi informasi analisis kelang-
sungan populasi dan pemodelan lain.

Mitigasi interaksi negatif manusia-
hewan liar

  Bagaimana frekuensi interaksi kera dan 
manusia, konflik dan pembunuhan?

Rencana tata ruang
  Bagaimana menyempurnakan peren-

canaan pemanfaatan lahan?
  Dapatkah habitat dijaga dan koridor 

dibangun?

Kesimpulan
Sejumlah signifikan area yang kini dihuni 
kera akan berubah menjadi lahan pertani-
an dalam dekade mendatang. Berbagai 
negara tengah meningkatkan aktivitas 
pertanian komersial untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan menjawab 

Keterangan foto: 
Sejumlah signifikan area 
yang kini dihuni kera akan 
berubah menjadi lahan per-
tanian dalam dekade men-
datang. Berbagai negara 
tengah meningkatkan 
aktivitas pertanian komer-
sial untuk mendorong per-
tumbuhan ekonomi dan 
menjawab kebutuhan dan 
permintaan penduduk yang 
terus bertambah. 
Tumpukan kayu perkebu-
nan di pabrik bubur kertas 
di Sumatra. 
© Daniel Beltrá/Greenpeace
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kebutuhan dan permintaan penduduk 
yang terus bertambah. 

Ilmuwan saja tidak akan mampu men-
gubah bagaimana dunia berkembang atau 
bagaimana pembangunan manusia ber-
langsung. Namun, terdapat kebutuhan 
mendesak agar hasil penelitian menjang-
kau para pemangku kepentingan di luar 
lingkaran akademis—agar seluruh kelom-
pok sosial terinformasi: baik itu politisi, 
masyarakat lokal, industri swasta, media, 
masyarakat sipil, dan lainnya. Dalam men-
jangkau audiens lebih luas, diperlukan 
pendekatan multidisiplin (Johns, 2005; 
Meijaard et al., 2012). 

Masa depan kera—dan banyak spesies 
lain—sangat bergantung pada keamanan 
jangka panjang dari kawasan hutan yang 
sangat dilindungi dan matriks agroforestri 
yang telah terbentuk di mana penebangan 
ilegal, ekstraksi sumber alam dan perbu-
ruan dikontrol ketat dan di mana populasi 
kera cukup besar untuk menghadapi 
potensi bencana, seperti kebakaran dan 
penyakit (Meijaard et al., 2011). Hutan 
tersebut harus memiliki gradien ekologis 
yang mengandung sumber daya kunci agar 
kera mampu beradaptasi terhadap peruba-
han iklim (Gregory et al., 2012). Dalam 
bentang alam lebih luas, perencanaan 
pemanfaatan wilayah berbasis sains diper-
lukan dalam menetapkan zona interaksi di 
sekitar hutan lindung atau petak hutan 
penting untuk kera dan lingkungan seki-
tarnya. Zona ini akan menyediakan jasa 
hidroekologi, ekologi dan sosioekonomi 
pada masyarakat (DeFries et al., 2010). 

Idealnya, kawasan hutan inti harus tetap 
terhubung dengan hutan lain yang kayu 
komersialnya memiliki potensi untuk diek-
straksi. Jelas bahwa konsesi kayu yang 
dikelola dengan baik, menimbulkan tingkat 
konversi hutan yang jauh lebih rendah 
dibanding dengan aktivitas pertanian 
industri (Gaveau et al., 2012, 2013). Temuan 
ini menggarisbawahi peluang peran indus-
tri kayu dalam menjaga populasi kera 
dalam jangka panjang (Arcus Foundation, 
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2014). Sebagian perusahaan pertanian telah 
menunjukkan karakteristik yang berman-
faat bagi konservasi keragaman hayati: 
pegawai terlatih, sumber keuangan yang 
signifikan, serta panduan operasi yang jelas 
dan ketat dalam pengelolaan aktivitas. Oleh 
karena itu, penting untuk terlibat dengan 
para pemangku kepentingan tersebut untuk 
menyempurnakan praktiknya.

Kawasan hutan juga bisa disangga 
oleh perkebunan intensitas rendah sep-
erti akasia, kayu untuk bubur kertas, dan 
mosaik perkebunan kayu industri lain 
(McShea et al., 2009). Bentang alam ini 
kemudian dapat dihubungkan pada 
wilayah tingkat pemanfaatan tinggi, sep-
erti skema agroindustri lain dan wilayah 
yang didominasi infrastruktur, jalan dan 
pertanian skala kecil di samping pemuki-
man (Wich et al., 2012).

Desain bentang alam dinamis seperti 
itu harus dilakukan melalui pendekatan 
bentang alam secara keseluruhan, bukan 
hanya pendekatan tingkat lokasi atau spe-
sies (Morrison et al., 2009; Sayer et al., 
2013). Perlu dilakukan pergeseran fokus 
dari konservasi lokasi atau spesies tertentu 
ke yang berkenaan dengan bentang alam 
dan prosesnya. Pergeseran yang 
memandang pendekatan bentang alam 
dalam skala lebih besar. Dengan manfaat 
ekologis yang jauh lebih dari sekadar kera. 
Perlindungan fungsi dan jasa ekosistem 
hanya bisa terjadi jika perhatian terhadap 
lingkungan sudah dipertimbangkan sejak 
awal proses perencanaan. Peluang terbaik 
mencapai tujuan ini membutuhkan peli-
batan penuh dan kolaborasi di antara 
ilmuwan, LSM, lembaga pemerintah dan 
sektor swasta (Doak et al., 2014).

Bagaimanapun, sulit dihindari bahwa 
bentang alam agroindustri umumnya akan 
memiliki dampak negatif terhadap kera. 
Dalam bentang alam agroindustri baru, 
dampak jangka panjang gangguan manusia 
pada keragaman hayati sangat dipengaruhi 
oleh konfigurasi bentang alam setelah 
kehilangan dan perubahan habitat (Fischer 

dan Lindenmayer, 2006; Forman, 2006; 
Hilty et al., 2006). Walaupun kera mungkin 
mampu memodifikasi perilaku ekologi 
dengan memasukkan tanaman perkebunan 
dalam diet mereka, masih sedikit yang dike-
tahui mengenai kemampuan adaptasi 
dalam jangka panjang terhadap bentang 
alam buatan-manusia ini, dampak jangka 
panjang pertanian industri, kehilangan ker-
agaman hayati dan ekosistem. Apa yang 
sudah sangat jelas adalah bahwa kera ber-
gantung pada vegetasi alami, yang nor-
malnya tidak kompatibel dengan perkebu-
nan skala besar. Lebih banyak penelitian 
diperlukan untuk memahami strategi pal-
ing efektif konservasi kera dalam bentang 
alam modifikasi-manusia. Oleh karena itu, 
wajib untuk diteliti mengapa dan bagaima-
na bentang alam pertanian skala industri 
dapat membantu konservasi kera dan ker-
agaman hayati. Pada saat bersamaan, pent-
ing untuk menjamin bahwa bentang alam 
pertanian mampu menjaga peran fungsion-
al ekologis untuk menjaga jasa ekosistem 
pada tingkat minimum (Foster et al., 2011).

Ucapan Terima Kasih
Penulis utama: Marc Ancrenaz, Susan M. Cheyne, 
Tatyana Humle dan Martha M. Robbins

Penelaah: Takeshi Furuichi, Mark E. Harrison, 
Andrew J. Marshall dan Melissa Emery Thompson 

Catatan Akhir
1   Hutan tanaman industri membudidayakan spe-

sise seperti Acacia spp., Eucalyptus spp., Albizia 
spp. (pohon suterai), Hevea braziliensis (pohon 
karet) dan Neolamarckia cadamba (dikenal seba-
gai Kadam atau Laran).

2   S. Spehar, data tak terpublikasi, ditelaah oleh 
penulis.

3   Untuk mendapatkan inti kelapa sawit, simpanse 
dilaporkan menggunakan batang daun sawit 
yang telah dimodifikasi sebagai alu; perilaku ini 
dikenal sebagai “penumbukan alu” dan tercatat 
di Bossou, Guinea tenggara, dan lebih sedikit di 
tempat lain (Ohashi, 2015).

“Apa yang  
sudah sangat jelas 
adalah bahwa 
kera bergantung 
pada vegetasi  
alami, yang nor-
malnya tidak kom-
patibel dengan 
perkebunan  
skala besar.” 
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B agian dari Negara Kera ini menyajik-
an detail status dan kondisi seluruh 
kera besar dan owa, baik di lokasi asli 
(in situ) maupun dalam kurungan, 

serta isu lebih besar yang mempengaruhi 
kera dalam kategori tersebut. Estimasi 
keberadaan berbagai taksa kera in situ disaji-
kan dalam laman, dalam Lampiran 
Kelimpahan, dan tersedia pula dalam laman 
Negara Kera: www.stateoftheapes.com. 
Informasi terperbaharui mengenai jumlah 
kera dalam kurungan disajikan dalam Bab 8. 
Penyediaan data dan temuan reguler di bagi-
an ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
tren populasi dan pola dalam rentang waktu.

Bagian ini berisi dua bab. Pertama ter-
fokus pada kera in situ, dan kedua pada kera 
dalam kurungan. Dalam edisi ini, bab in situ 
mengulas relevansi dan temuan dari peman-
tauan populasi kera liar. Melalui studi kasus, 
bagian ini mendiskusikan pelajaran apa yang 
dapat dipetik terkait ancaman dan peluang 
kunci yang mempengaruhi konservasi dan 
kesejahteraan kera. Bab mengenai kera 
dalam kurungan mengulas konteks legal, sta-
tus dan kondisi kera dalam kurungan di selu-
ruh dunia, tekanan yang membuat mereka 
terkurung, serta peran persepsi manusia, 
tidak hanya terkait kera dalam kurungan, 
tetapi juga dalam bentuk dukungan 
masyarakat untuk konservasi kera.

PENDAHULUAN
Bagian 2: 
Status dan Kondisi 
Kera Besar dan Owa

Ringkasan Isi Bab

Bab 7: Tren Jangka Panjang

Bab ini menyajikan studi kasus jangka 
panjang terhadap empat spesies kera di 
lokasi berbeda: orangutan kalimantan di 
Hutan Sabangau, Indonesia; simpanse di 
Taman Nasional Gombe Stream, Tanzania; 
bonobo di Wamba, Republik Demokratik 
Kongo; dan owa jawa di Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak, Indonesia.  

Dalam mengeksplorasi kumpulan data 
jangka panjang berbagai taksa dan konteks 
berbeda, bab ini memaparkan beberapa 
ancaman terhadap populasi kera dan tan-
tangan inheren dalam upaya konservasinya. 
Tiga studi kasus menggambarkan nilai 
penting keterlibatan jangka panjang dalam 
skala geografis luas, serta kegunaan mema-
hami konteks politik dan ekonomi di habi-
tat kritis kera. Studi kasus keempat, 
menyoroti ambiguitas dan kesenjangan 
pengetahuan kita terhadap sebagian besar 
spesies dan populasi kera. Bab ini juga men-
egaskan pentingnya penelitian, metode sur-
vei yang konsisten, dan upaya saling berbagi 
data untuk memfasilitasi perbandingan 
dan deteksi tren. Selain itu, agar informasi 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lan-
dasan pengetahuan dan dalam mengem-
bangkan strategi konservasi yang tepat.

Selain mengungkap dampak peneban-
gan, konflik bersenjata, kehilangan habitat 
dan pengembangan pertanian terhadap kel-
angsungan populasi kera, studi kasus ini juga 
menampilkan tren positif dalam populasi 
kera, khususnya sebagai dampak efektivitas 
perlindungan dan penerapan prinsip mana-
jemen sumber daya alam. Penelitian ini 
menggarisbawahi bahwa interval panjang 
antar-kelahiran membuat kera sangat rentan, 
bahkan menghadapi penurunan kecil dalam 
populasinya. Diungkap pula, bahwa kehilan-
gan habitat, perburuan dan penyakit meru-
pakan ancaman kunci bagi keberlangsungan 
hidup kera. Ancaman ini disebabkan oleh 
pembangunan ekonomi dan seringkali 

http://www.stateoftheapes.com
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ditambahi dengan dinamika politik dan 
sosial. Seluruh faktor tersebut mempen-
garuhi kapasitas dan dorongan otoritas dan 
organisasi terkait dalam mencapai tujuan 
konservasi. Mungkin tidak mengejutkan, 
bab ini menegaskan bahwa menemukan kes-
eimbangan antara pembangunan ekonomi 
dan konservasi satwa liar merupakan tantan-
gan yang mendesak dan terus menerus hadir.

Bab 8: Status Kera Kurungan

Kera berada dalam kurungan merupakan 
akibat sejumlah faktor, mulai dari penang-
karan dan penangkapan, hingga akibat 
kehilangan hutan dan perburuan. Kera 
kurungan ditempatkan dalam berbagai fasil-
itas, meliputi kediaman pribadi, pusat peneli-
tian, kebun binatang, sirkus, dan suaka. 
Melengkapi detail sajian mengenai apa yang 
diketahui terkait jumlah kera kurungan di 
berbagai negara dan wilayah sekitar, bab ini 
menganalisis beberapa faktor yang berkon-
tribusi pada kebutuhan fasilitas pemeli-
haraan. Dipaparkan pula informasi menge-
nai kera kurungan di negara konsumen 
Utara, serta beberapa masalah yang mem-

pengaruhi kesejahteraannya. Bab ini men-
gungkap disparitas kebijakan dan sikap 
sosial di dalam dan di luar negara daerah 
sebaran kera dan mendiskusikan apa 
maknanya bagi masa depan kera, baik kera 
kurungan maupun kera di habitat alaminya. 
Disoroti pula bagaimana perbedaan kerang-
ka legislasi menciptakan variasi perlindun-
gan yang mempengaruhi penangkapan dan 
pemilikan kera dalam kurungan. Bab ini juga 
mengkaji bagaimana persepsi terhadap kera 
berubah sebagai respon bagaimana kera 
dalam potret media massa dan dipelihara di 
kebun binatang atau lokasi penangkapan 
lain, dan bagaimana persepsi tersebut mem-
pengaruhi lingkup dukungan masyarakat 
terhadap konservasi. Jika masyarakat merasa 
bahwa kera tidak terancam punah, atau ter-
pelihara dalam tangkapan, mereka akan 
kurang terlibat atau terdorong melakukan 
aksi konservasi. Pemberian informasi akurat 
dan sesuai mengenai penderitaan kera dapat 
mengurangi permintaan kera sebagai peli-
haran, dan keinginan masyarakat untuk 
memanfaatkan kera dalam industri hiburan. 
Dampak pereseran opini publik ini akan 
memperkuat dukungan bagi konservasi kera.

Keterangan foto: 
Simpanse sitaan dalam 
gendongan jagawana 
Taman nasional Virunga, 
RDK. © Jabruson, 2015. 
All Rights Reserved. www.
jabruson.photoshelter.com
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Pendahuluan
Pemahaman kita mengenai bagaimana 
perubahan habitat kera dapat mempen-
garuhi kondisi kera sangat bergantung pada 
pemantauan yang baik dari kepadatan pop-
ulasi, sebaran dan sosioekologi kera. Bab ini 
menyajikan empat studi kasus jangka pan-
jang, yang dipilih untuk mewakili ragam 
taksa dan konteks berbeda. Penelitian ini 
menelaah lebih dekat lokasi spesifik, dan 
dilakukan untuk mengenali kondisi 
kelompok kera penghuni, mengevaluasi 
ancaman yang dihadapi, dan upaya kon-
servasi untuk melindungi mereka: 

  orangutan borneo di Hutan Sabangau, 
Kalimantan Tengah, Indonesia; 

  simpanse di Taman Nasional Gombe 
Stream, Tanzania; 

BAB 7

Populasi Kera dari Waktu ke 
Waktu: Studi Kasus dari Gombe, 
Gunung Halimun Salak, 
Sabangau, dan Wamba 
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  bonobo dari Wamba, di Cagar Ilmiah 
Luo, Republik Demokratik Kongo 
(RDK); dan 

  owa jawa di Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak, Jawa, Indonesia. 

Ancaman utama terhadap keberlang-
sungan hidup kera adalah kehilangan habi-
tat akibat penebangan, operasi ekstraktif 
dan ekspansi pertanian—khususnya budi 
daya minyak kelapa sawit—diikuti oleh 
perburuan dan penyakit. Karena kawasan 
hutan yang luas di Afrika dan Asia Tenggara 
telah hilang, ekosistem hutan terdegradasi 
atau rusak. Ketinggian air menyusut, kesub-
uran tanah menurun seiring meningkatnya 
limpasan air hujan, dan kanopi peneduh 
tanaman lain, makanan dan rumah bagi 
binatang hutan menghilang dengan drastis.

Empat studi kasus di bawah ini mema-
parkan ancaman terhadap populasi kera 
dan tantangan konservasi, sekaligus pen-
dekatan yang dilakukan untuk mencegah 
kehilangan habitat dan degradasi, serta 
untuk melindungi kera. Ragam ancaman 
yang telah diteliti terentang dari pertanian 
industri dan pembalakan hingga kerusu-
han sipil dan perburuan. Alih-alih menje-
laskan keseluruhan isu dan respon terha-
dap isu tersebut, studi kasus memberikan 
gambaran dari sebagian ancaman yang 
mempengaruhi kera dan habitatnya. Studi 
juga menekankan nilai pelibatan jangka 
panjang yang mempertimbangkan skala 
geografis lebih luas dalam beragam konteks 
politik dan ekonomi. Saat ini, Max Planck 
Institute melakukan analisis temporal tren 
global demografi populasi kera dengan 
memanfaatkan basis data IUCN SSC APES 
(International Union for Conservation of 
Nature; Species Survival Commission; Ape 
Populations, Environments and Surveys 
Database) (IUCN SSC, n.d.).

Pada studi kasus pertama, Husson et al. 
menilai dampak penebangan dan pertani-
an industri pada hutan rawa gambut di 
Kalimantan Tengah, Indonesia. Orangutan 
borneo terusir dari jelajah historisnya 

ketika penebangan dilakukan di satu bagi-
an hutan dan penggundulan untuk perta-
nian dilakukan di bagian lain. Penebangan 
dan pertanian merusak dan memfragmen-
tasi habitat hutan. Orangutan menyingkir 
dari suara berisik, gangguan manusia dan 
perburuan. Kondisi ini mendorong kepa-
datan di hutan berkualitas rendah, dan 
tidak mampu memberi cukup pangan 
untuk jumlah hewan yang terus bertam-
bah. Populasi pengungsi ini berkonflik 
dengan populasi orangutan penghuni asli, 
dalam kompetisi memperebutkan sumber 
daya pangan yang terbatas. Hingga saat ini, 
hanya sedikit yang diketahui mengenai 
“efek kompresi” pada populasi orangutan. 
Studi kasus ini menyimpulkan, kemungki-
nan efek ini menjadi penyebab utama pen-
urunan 40% jumlah orangutan di kawasan 
Sabangu pada 2000–2001.

Namun, ada berita gembira mengenai 
adaptabilitas dan resiliensi. Di Sabangau, 
jumlahnya kembali meningkat: orangutan 
kembali ke hutan regenerasi alami, dan 
temuan awal menunjukkan bahwa populasi 
orangutan dapat pulih seiring waktu, selama 
mereka tidak terdampak dan gangguan 
yang terlalu parah. Penelitian sangat men-
dukung gagasan bahwa, dalam kondisi tert-
entu, hutan tebangan dapat menyangga kel-
angsungan populasi orangutan. Kawasan in 
seharusnya tidak lantas dikategorikan ter-
degradasi, karena penetapan itu dapat mem-
buat lahan diubah untuk pemanfaatan lain.

Dalam studi kasus kedua, Pintea et al. 
meneliti tren populasi simpanse di Taman 
Nasional Gombe Stream, Tanzania. Data 
dari 1960-an menunjukkan bahwa jelajah 
dan jumlah simpanse berubah secara sig-
nifikan dalam lima dekade terakhir, ber-
gantung pada kedekatan atau lokasinya di 
dalam taman. Kelompok yang daerah jela-
jahnya berada di dalam taman nasional 
lebih sedikit berkurang dibanding sim-
panse yang habitatnya berada di sekitar 
batas taman nasional. Hal ini menunjuk-
kan, bukan hanya bahwa kawasan lindung 
dapat memberi manfaat konservasi, tetapi 

“Ancaman 
utama terhadap 
keberlangsungan 
hidup kera  
adalah kehilangan 
habitat akibat 
penebangan,  
operasi ekstraktif 
dan ekspansi  
pertanian.” 
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juga ada keterbatasan kawasan dalam men-
gurangi ancaman pada habitat hutan dan, 
terutama bagi kera. Ketika tindakan kon-
servasi tidak dilakukan di dalam bentang 
alam sekitar kawasan lindung, tekanan 
pada sumber daya alam—lahan, produk 
hutan, dan satwa liar—menciptakan dan 
berpotensi menyebabkan penurunan sig-
nifikan jumlah kera. Meski taman nasional 
memberikan perlindungan, kawasan seki-
tar mengalami perubahan pemanfaatan 
lahan yang berlangsung cepat karena 
masyarakat mengubah hutan menjadi per-
tanian tanaman komersial, pengambilan 
kayu bakar, dan arang, serta ekpansi 
pemukiman dan infrastruktur.

Kasus ketiga meneelaah konservasi 
bonobo di Cagar Ilmiah Luo di RDK. 
Bonobo dari Wamba menjadi fokus peneli-
tian Furuichi, yang menggunakan data 
sejak 40 tahun lalu. Telah sejak lama, 
masyarakat lokal Luo memiliki tabu terha-
dap perburuan dan konsumsi bonobo. 
Namun, perang, kisruh politik dan ekono-
mi yang mendera RDK dalam dua dekade 
terakhir mendorong perpindahan lokal dan 
berbagai tekanan yang mengubah praktik 
lokal. Perubahan yang terjadi akibat kehad-
iran militer dan persenjataan, dan 
keberadaan pemukiman penduduk yang 
tidak memegang tabu, telah mendorong 
meningkatnya perburuan. Meski tidak 
secara langsung diburu, bonobo dapat 
menjadi korban jebakan ilegal yang dipa-
sang untuk satwa liar lain, yang dapat 
mencederai atau mematikan. Studi kasus 
ini—dimana berbasis pada program peneli-
tian yang disertai pendukungan masyarakat 
jangka panjang—menggarisbawahi tantan-
gan dalam membangun keseimbangan 
konservasi dan kebutuhan masyarakat.

Studi kasus keempat, menelaah peneli-
tian Nijman mengenai owa jawa di Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak (Jawa) 
yang mengungkap kesenjangan pengeta-
huan kita atas berbagai spesies dan popu-
lasi kera, khususnya owa. Penelitian ini 
menunjukkan pentingnya konsistensi 

penelitian dan penggunaan metode survei, 
serta upaya saling berbagi data agar dapat 
membuat perbandingan dan mendeteksi 
tren. Meski sejumlah survei populasi owa 
jawa di taman nasional tersebut telah 
dilakukan selama 30 tahun terakhir, penel-
itian yang dapat diperbandingkan masih 
kurang—terutama akibat penggunaan 
metode survei, fokus temporal dan geo-
grafis yang beragam—menghalangi akura-
si estimasi dari ukuran, kepadatan dan 
perubahan populasi dari waktu-ke-waktu. 
Namun, satu hal yang pasti, luas habitat 
hutan di Halimun Salak berkurang sekitar 
2% per tahun– dari 1989 hingga 2004 total 
sekitar 200 km2 (20.000 ha). Pertumbuhan 
penduduk, perebutan sumber daya di 
sebuah wilayah yang memiliki pertumbu-
han ekonomi tinggi, ditambah korupsi di 
kementerian terkait, termasuk kementeri-
an yang mengawasi kehutanan dan kon-
servasi, dapat diterjemahkan bahwa penel-
itian dan intervensi perlu untuk diperbaiki 
dan dipastikan keberlanjutannya.

Empat studi kasus tersebut men-
dukung penarikan kesimpulan yang lebih 
luas dari upaya konservasi di Afrika dan 
Asia Tenggara, yaitu:

  Hilangnya habitat, perburuan, dan pen-
yakit tetap menjadi ancaman utama 
keberlangsungan hidup kera di Afrika 
dan Asia Tenggara. Tekanannya berag-
am, namun keberadaannya di seluruh 
bentang alam terdorong oleh pemban-
gunan. Di sebagian besar Afrika, anca-
mannya terutama disebabkan oleh 
penggundulan hutan untuk pertanian 
industri dan subsisten, serta untuk 
mengakomodasi pertumbuhan pen-
duduk. Di kawasan lain, ancaman yang 
ada terkait industri ekstraktif, produksi 
energi, infrastruktur serta dampak 
pembangunan ekonomi dan sosial lain. 

  Penyebab lain ancaman dari beragam 
konteks datang dari kekuatan politik 
dan pemerintahan, antara lain politisi 
yang mendukung pengembangan 
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lahan sebelum pemilihan dan militer 
yang memicu permintaan daging hasil 
perburuan dan penjualan hewan liar. 

  Panjangnya interval antar-kelahiran 
memperlambat pulihnya populasi kera, 
dan membuat mereka rentan, bahkan 
terhadap penurunan jumlah populasi 
yang sedikit. Bukti menunjukkan bah-
wa spesies tertentu mampu beradaptasi 
pada gangguan hingga batas tertentu 
dan hilangnya habitat, asalkan setelah 
aktivitas ekonomi terencana sudah ber-
henti hutan dibiarkan untuk regenerasi. 
Meski penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian orangutan mampu beradap-
tasi dalam kasus tersebut, temuan ini 
tidak lantas bisa diterapkan pada taksa 
kera lain yang memiliki perbedaan 
kebiasaan sosial dan jelajah. 

  Penelitian jangka panjang akan sangat 
berharga untuk memantau perubahan 
habitat dan populasi kera, dan meran-
cang intervensi konservasi yang tepat. 
Dalam studi kasus di mana para penel-
iti mampu menganalisis data dari 
beberapa dekade sebelumnya, terbuka 
peluang penyusunan rekomendasi ber-
basis data. Namun, jika pemantauan 
terpisah-pisah, tidak konsisten atau 
terputus—seperti pada studi kasus owa 
jawa—dasar pengetahuan menjadi 
kurang layak, dan menyulitkan upaya 
merancang intervensi yang efektif.

  Variasi dalam metode survei menyulit-
kan untuk melakukan perbandingan 
hasil temuan, ekstrapolasi hasil dan 
membuat prediksi. Jika lingkup peneli-
tian secara signifikan berbeda pada fokus 
temporal dan geografis, atau jika potensi 
habitat penting terabaikan, sulit menarik 
kesimpulan akurat mengenai jumlah, 
kepadatan dan tren populasi kera.

  Penebangan berintensitas tinggi dapat 
menyebabkan kepadatan kera di hutan 
pengungsian yang kecil. Kepadatan 
menjadi penyebab lebih besar penu-
runan jumlah, daripada hanya 

berkurangnya ketersediaan makanan 
atau meningkatnya tekanan perburuan. 

  Penebangan terkelola dan berintensitas 
rendah, menimbulkan dampak jauh 
lebih kecil pada kera dibanding pene-
bangan tak terkendali dan berintensitas 
tinggi. Kecepatan dan intensitas pene-
bangan mempengaruhi keberlangsun-
gan hidup kera lebih cepat dibanding 
jumlah pohon yang ditebang.

  Bekas hutan tebangan dapat 
menyokong kesehatan populasi kera, 
tergantung spesiesnya. Area ini tidak 
seharusnya dianggap terdegradasi dan 
kemudian ditetapkan untuk peman-
faatan lahan lain.

  Kehadiran rutin atau permanen orang 
yang bekerja untuk konservasi hutan—
termasuk peneliti, patroli pemantauan 
hutan dan masyarakat lokal yang men-
gelola hutan secara lestari—memberi 
kontribusi signifikan terhadap 
perlindungan. 

Orangutan Borneo  
di Hutan Rawa Gambut 
Sabangau 

Konteks dan Latar Belakang
Meluasnya penggundulan hutan untuk 
perkebunan industrial, budi daya pangan, 
pertambangan, pembangunan infrastruktur 
dan desa, digabung dengan penebangan ile-
gal, kebakaran dan perburuan, secara drastis 
mengurangi orangutan borneo (Pongo pyg-
maeus) yang terancam punah (Rijksen dan 
Meijaard, 1999; Singleton et al., 2004; Wich 
et al., 2008; Husson et al., 2009). Estimasi 
populasi pada 2004, menyebutkan jumlah 
orangutan borneo sedikitnya 54.000 
(Singleton et al., 2004). Angka itu tampakn-
ya secara signifikan menurun dalam dekade 
terakhir karena hilangnya hutan di 
Kalimantan yang terus-menerus. 
Penyusutan hutan diperkirakan sebesar 10% 

Keterangan foto: 
Meluasnya penggundulan 
hutan untuk perkebunan 
industri, budi daya pangan, 
pertambangan, pembangu-
nan infrastruktur dan desa, 
digabung dengan pene-
bangan ilegal, kebakaran 
dan perburuan, secara 
drastis mengurangi jumlah 
orangutan borneo yang ter-
ancam punah. © HUTAN 
Kinabatangan Orang-utan 
Conservation Project

“Panjangnya 
interval antar-
kelahiran mem-
perlambat pulih-
nya populasi kera, 
dan membuat 
mereka rentan, 
bahkan terhadap 
penurunan jumlah 
populasi yang  
sedikit.” 
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setiap lima tahun (Wich et al., 2008). Habitat 
terbaik ditemukan di lokasi dengan jenis 
habitat bermosaik, misalnya mosaik hutan 
aluvial—gambut—kering di Taman 
Nasional Gunung Palung (Kalimantan 
Barat), dimana tingkat kepadatan tertinggi 
orangutan borneo tercatat (Johnson et al., 
2005; Husson et al., 2009). Walaupun, 
kondisi ideal ini jarang terjadi, setelah sela-
ma berpuluh tahun terjadi konversi habi-
tat tersubur ini di Kalimantan. Seiring 
waktu, hutan rawa gambut diasumsikan 
berperan sebagai habitat penting kon-
servasi pada abad 21, meski memiliki ting-
kat produktivitas rendah dan kepadatan 
orangutan moderat (Cannon et al., 2007; 
Husson et al., 2009). 

Lima dari delapan populasi orangutan 
terbesar ditemukan berada di rawa gambut 
(Singleton et al., 2004). Terus berlang-
sungnya pembangunan pertanian menem-
patkan populasi ini dalam risiko. Pada 
2006, 45% hutan rawa gambut Asia 
Tenggara terdeforestasi, terutama untuk 
perkebunan kelapa sawit (Hooijer et al., 
2006). Saat ini, fokus internasional dan 

komitmen finansial untuk melindungi 
lahan gambut kaya karbon memberi hara-
pan bagi perlindungan lahan gambut 
Indonesia (Murray, Lubowski dan Sohngen, 
2009; Solheim dan Natalegawa, 2010).

Hutan Sabangau merupakan hutan 
gambut terbesar yang tersisa di 
Kalimantan, dan menyangga populasi ter-
besar orangutan borneo (Morrogh-
Bernard et al., 2003; Wich et al., 2008). 
Sebelum 1995, area tangkapan Sabangau 
mencakup luas 9.200 km2 (920.000 ha) 
antara sungai Kahayan dan Katingan di 
Kalimantan Tengah (lihat Gambar 7.1). 
Kawasan berhutan ditetapkan sebagai 
kawasan penebangan dalam sistem konse-
si Indonesia. Perusahaan pemegang izin 
dapat menebang spesies dan ukuran kayu 
tertentu dalam periode waktu tertentu.

Situasi ini mulai berubah pada 1996. 
Area tangkapan air di bagian timur ditetap-
kan untuk konversi, sebagai bagian skema 
pertanian satu juta hektare atau dikenal 
sebagai Megaproyek Beras yang merusak 
(Notohadiprawiro, 1998). Pada tahun 2007, 
pengeringan dan kebakaran meluas, 
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GAMBAR 7.1 

Area tangkapan Sabangau antara Sungai Kahayan dan 
Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia

Catatan: Tutupan hutan dari 2007.

Atas izin OuTrop.

menghancurkan seluruh kawasan hutan 
kecuali 670 km2 dari awalnya 2.300 km2 
(67.000 dari 230.000 ha) (Cattau, Husson d 
anCheyne, 2014). Di area tangkapan air 
bagian barat, konsesi penebangan mulai 
berakhir pada 1997, meski aturan mewajib-
kan periode peralihan, gelombang pene-
bangan ilegal terorganisasir dan sembaran-
gan dimulai (Currey et al., 2001). Deforestasi 
tak terkendali berlanjut hingga 2004–2005, 
ketika pemerintah—didukung oleh lem-
baga swadaya masyarakat (LSM) konserva-
si—menerapkan aksi langsung untuk 
menghentikannya. Lahan seluas 5.780 km2 
(578.000 ha) ditetapkan sebagai Taman 
Nasional Sabangau (Cattau et al., 2014).

Belum banyak diketahui mengenai 
dampak penebangan pada orangutan, 

kecuali bahwa di hutan tebangan kepadata-
nnya diduga lebih rendah dibanding hutan 
belum ditebang (Davies, 1986; Felton et al., 
2003; Husson et al., 2009). Jika perburuan 
terjadi bersamaan dengan penebangan, 
dampak perburuan bisa lebih besar diband-
ing penebangan (Marshall et al., 2006). 
Meski tidak banyak penelitian menganalisis 
perilaku orangutan pasca-penebangan, ter-
dapat bukti bahwa orangutan beristirahat 
sedikit, bergerak lebih banyak dan meng-
konsumsi makanan berkualitas rendah di 
hutan tebangan dibanding hutan belum 
ditebang (Rao dan van Schaik, 1997; Hardus 
et al., 2012; Morrogh-Bernard et al., 2014). 
Seluruh perubahan perilaku tersebut ber-
dampak buruk pada keseimbangan energi 
orangutan. Penelitian menunjukkan bahwa 
orangutan berpindah dari lokasi peneban-
gan aktif ke kawasan belum ditebang 
(MacKinnon, 1974; Rijksen dan Meijaard, 
1999; Morrogh-Bernard et al., 2003). Hingga 
saat ini, konsekuensi jangka panjang kom-
presi tersebut belum benar-benar dipahami.

Studi kasus ini menganalisis hasil 15 
tahun pertama penelitian yang tengah ber-
langsung mengenai kepadatan orangutan 
untuk menganalisis dampak penebangan 
ilegal pada orangutan penghuni tetap. 
Penelitian ini terutama, mengkaji mengapa 
penurunan populasi melalui memperhati-
kan dampak periode panjang kepadatan 
akibat penebangan—dikenal sebagai efek 
kompresi—dan memaparkan apa yang ter-
jadi 10 tahun setelah penebangan berhenti.

Metodologi dan Hasil

Penelitian untuk studi kasus ini dilaksana-
kan sebagai bagian proyek penelitian multi-
disiplin oleh Proyek Penelitian Orangutan 
di Lahan Gambut Tropis (Orangutan 
Tropical Peatland Project/OuTrop) dan 
Pusat Kerjasama Internasional Manajemen 
Lahan Gambut Lestari (Centre for 
International Cooperation in Sustainable 
Management of Tropical Peatlands/
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CIMTROP) di Laboratorium Alam 
Penelitian Hutan Rawa Gambut—sebuah 
kawasan penelitian dengan luas sekitar 500 
km2 (50.000 ha) di area tangkapan air seb-
elah barat Sungai Sabangau, Kalimantan 
Tengah. Sejak 1988, Universitas Palangkaraya 
mengelola kawasan yang menjadi bagian 
Hutan Sabangau ini. 

Keseluruhan wilayah penelitian ini 
merupakan tegakan hutan hujan yang 
menjadi kubah gambut dengan kedalaman 
0,8 m hingga 13 m dan radius sekitar 15 km. 
Hutan ini diklasifikasikan dalam tiga 
kelompok habitat besar sub-tipe berdasar-
kan komposisi spesies pohon dan struktur 
hutan (Shepherd, Rieley dan Page, 1997; 
Page et al., 1999). Tiap sub-tipe meliputi 
zona berbeda berdasar gradien kedalaman 
gambut dan jarak dari sungai (lihat 
Gambar 7.2A), yaitu: 

  Hutan rawa gambut campuran 
(Mixed peat swamp forest/MSF): 
Ditandai dengan sejumlah besar pohon 
kayu komersial. Dalam sub-tipe ini, 
ditemukan gambut terdangkal, mulai 
dari batas limpasan sungai hingga 5,5 
km dari batas hutan. Penelitian memi-
sahkan hutan rawa gambut ke dalam 
dua wilayah: perbatasan/perimeter 
(0–2,5 km dari batas hutan) dan inte-
rior (2,5–5,5 km dari batas hutan) kare-
na perbedaan yang nyata dari pola 
penebangan di dua wilayah ini.

  Hutan rendahan (Low pole forest/LPF): 
Relatif kerdil dan miskin, area berada 
5,5–10 km dari batas hutan dengan 
kedalaman gambut 6–10 m. Hutan ini 
memiliki sedikit pohon kayu komersial.

  Hutan interior tinggi (tall interior for-
est/TIF): Kawasan produktif dan berag-
am ini merupakan mahkota kubah 
gambut dengan kedalaman 10–13 m, 
dan memiliki banyak kayu komersial.

Estimasi kepadatan orangutan telah 
dilakukan untuk tiap tipe habitat setiap 
tahun sejak 1999, berdasarkan survei lokal 

tempat tidur, atau “sarang”, sepanjang jalur 
transek lurus permanen, dengan menggu-
nakan metode survei dan parameter sarang 
standar (van Schaik, Azwar dan Priatna, 
1995; Husson et al., 2009). Kepadatan oran-
gutan yang akurat dari penghitungan 
sarang ini tidak didapatkan secara langsung 
(Husson et al., 2009; Marshall dan Meijaard, 
2009; Wich dan Boyko, 2011); namun, peng-
hitungan sarang lebih dipilih karena keter-
batasan waktu atau sumber daya dan teru-
tama bermanfaat dalam mengidentifikasi 
tren populasi sepanjang waktu. 

Dalam mengidentifikasi perubahan dan 
tren tahunan ukuran populasi, estimasi 
kepadatan ini diekstrapolasi dari wilayah 
sampel 10 km x 13 km di tengah lokasi sur-
vei (lihat Gambar 7.2A). Ekstrapolasi untuk 

GAMBAR 7.2 

Pergeseran Distribusi Orangutan di Hutan Sabangau, 
1997–2004

A. Lokasi Transek

C. 2000–1 D. 2002–4 

B. 1997–9

Catatan: LPF = Hutan rendahan (kerdil dan miskin); MSF = hutan rawa gambut campuran; TIF = 

hutan interior tinggi (produktif dan beragam). Arsiran lebih gelap menunjukkan tingkat kepadatan 

orangutan yang lebih tinggi. Kotak A menandai lokasi tiap sub-tipe habitat dan penampang lintang 

survei. Kotak B–D menunjukkan bagaimana wilayah penebangan intensitas tinggi (simbol kapak) 

dan pergerakan orangutan (panah) dalam tiga periode waktu. Pada B (1997–1999), penebangan 

ilegal dimulai dan intensif di dekat sungai, memicu perpindahan orangutan ke dalam, menjauh dari 

gangguan. Pada C (2000–2001), penebangan ilegal tersebar di seluruh hutan rawa gambut cam-

puran dan mencapai hutan interior tinggi, menyebabkan kompresi orangutan ke hutan rendahan 

dan zona transisi. Pada D (2002–4), populasi orangutan berkurang banyak. Penebangan berkurang 

pada periode ini, dan orangutan bergerak kembali ke habitat pilihannya.
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GAMBAR 7.3 

Kepadatan Orangutan di Setiap Tiga Sub-tipe Habitat dan Ukuran Populasi di Wilayah Sampel 
Hutan Sabangau, 1996–2013
Legenda:  Ukuran populasi  TIF  Perimeter MSF  Interior MSF  LPF 

Catatan: LPF = Hutan rendahan (kerdil dan miskin); MSF = hutan rawa gambut campuran; TIF = hutan interior tinggi (produktif dan beragam).

Atas izin OuTrop
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seluruh Hutan Sabangau kurang reliabel 
karena sangat luasnya hutan dan kesulitan 
menentukan luas tiap sub-tipe habitat. 
Gambar 7.2B–D menunjukkan perubahan 
lokasi penebangan intensif dan pergerakan 
orangutan. Gambar 7.3 memetakan kepada-
tan orangutan per tahun untuk tiap sub-
tipe habitat dan estimasi populasi tahunan 
di wilayah sampel. Peta ini mencakup data 
dari 1996, sebelum terjadinya penebangan 
ilegal (Morrogh-Bernard et al., 2003). 

Diskusi

Populasi Orangutan Sabangau 
dan Dampak Gangguan 
Penebangan 

Penelitian sebelumnya menunjukkan 
Sabangau merupakan rumah bagi populasi 
besar orangutan (Morrogh-Bernard et al., 
2003). Mereka terkonsentrasi pada dua dari 
tiga sub-tipe habitat utama: hutan rawa 
gambut campuran yang luas dan hutan 
interior tinggi yang lebih sempit dengan 
kepadatan moderat sekitar 2 individu/km2. 

Hutan rendahan yang berkanopi dan ber-
nutrisi rendah, sekitar sepertiga dari total 
luas Sabangau, menyangga kepadatan oran-
gutan yang sangat rendah (<1 individu/
km2) dan menjadi habitat sub-optimal. 
Jantan dewasa menggunakan hutan renda-
han sebagai koridor antar habitat utama. 
Individu non-dominan atau pra-dewasa 
memanfaatkannya selama periode musim 
produksi buah-buahan lebih banyak dari 
periode biasa (Husson et al., 2009).

Tidak ada survei dilakukan sebelum 
awal penebangan komersial, jadi tampaknya 
survei kepadatan pertama masih di bawah 
potensi sebenarnya hutan perawan 
Sabangau. Penebangan komersial 1993–1997 
berintensitas rendah dan dilakukan oleh 
relatif sedikit orang yang hanya aktif seseka-
li saja di bagian kecil hutan, dan mengincar 
spesies tertentu kayu. Wabah penebangan 
ilegal merebak pada 1997, melibatkan sejum-
lah besar orang yang mengincar semua spe-
sies kayu berharga. Mereka bekerja dalam 
kelompok-kelompok terpisah, mengguna-
kan teknik yang merusak dan hanya menyi-
sakan sedikit kawasan pengungsian untuk 
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orangutan. Hingga 2000, hutan interior 
tinggi di wilayah penelitian tidak terjang-
kau, meski hutan rendahan sangat terpen-
garuh. Pada 2003, sebagian besar aktivitas 
penebangan terjadi di dalam hutan, dan 
kemudian menurun berkat patroli anti-
penebangan CIMTROP dan terjadi penu-
runan signifikan jumlah tegakan pohon 
bernilai. Pada 2004, penebangan kayu 
besar terhenti total di wilayah penelitian. 
Pada tahun berikutnya penebangan ter-
henti di hampir seluruh area tangkapan air 
bagian barat Sabangau.

Respon awal orangutan terhadap pene-
bangan adalah menjauh dari kehadiran 
manusia, suara berisik gergaji mesin dan 
pohon tumbang (MacKinnon, 1974). 
Pergerakan tersebut lebih mudah bagi jan-
tan dewasa, sementara bagi betina dewasa 
yang memiliki wilayah jelajah tetap, lebih 
enggan bagi mereka untuk pergi (Husson et 
al., 2009; Singleton et al., 2009). Jelajah 
orangutan betina dapat mencapai 2,5 km2 
(250 ha) (Singleton et al., 2009). Jarak ini 
memungkinkan kera menjauh dari pene-
bangan dengan memanfaatkan bias jela-
jahnya. Pergerakan massal orangutan jan-
tan dan betina ke kawasan belum ditebang 
menimbulkan kerapatan pengungsi, teru-
tama jika sudah ada orangutan penghuni 
wilayah tersebut (Rijksen dan Meijaard, 
1999). Anjloknya kepadatan tanaman di 
perbatasan hutan rawa gambut campuran 
antara 1996 dan 1999, dan kenaikan popu-
lasi di hutan rendahan—dalam kondisi 
jumlah populasi yang stabil—merupakan 
bukti nyata dinamika ini.

Penelitian perilaku orangutan di 
Sabangu setelah penebangan berakhir men-
unjukkan bahwa orangutan sangat selektif 
memilih habitatnya dengan mencari wilayah 
di mana pohon tinggi masih tegak dan 
menghindari wilayah yang telah mengalami 
kerusakan (Morrogh-Bernard et al., 2014). 
Semakin gundul sebuah wilayah, makin 
berkurang konsumsi buah-buahan dalam 
dietnya dan makin sering orangutan berger-
ak. Dampak negatif keseimbangan energi 

ini diduga menjadi alasan makin rendahnya 
kepadatan populasi di hutan tebangan 
(Davies, 1986; Rao dan van Schaik, 1997; 
Felton et al., 2003; Husson et al., 2009; 
Hardus et al., 2012; Morrogh-Bernard et al., 
2014). Orangutan menunjukkan derajat 
fleksibilitas diet yang tinggi dan dapat men-
jaga kepadatan pra-penebangan pada 
konsesi yang melakukan penebangan ren-
dah atau penebangan yang dikelola dengan 
baik (Meijaard et al., 2005; Ancrenaz et al., 
2010). Walaupun, di Sabangau tingginya 
intensitas periode penebangan menciptakan 
penurunan populasi dadakan dan dramatis.

Garis Waktu Anjloknya Populasi

Anjloknya populasi antara 2000 dan 2001 
didahului oleh pergeseran sebaran orangu-
tan yang masif, sebagaimana terlihat dalam 
Gambar 7.2 dan 7.3. Penebangan ilegal dim-
ulai di batas hutan rawa gambut campuran 
pada 1997–1998, dan menggiring orangutan 
bergerak ke hutan lebih dalam untuk men-
jauhi gangguan. Pada 1999 kepadatan oran-
gutan di sini melorot hingga menjadi seper-
limanya dibanding 1996, dan menimbulkan 
efek langsung ke arah habitat hutan renda-
han sub-optimal karena meningginya per-
ebutan sumber daya di hutan interior rawa 
gambut campuran. Pada akhir 1999, pene-
bang menjangkau hutan interior tinggi, 
mengusir lebih banyak orangutan untuk 
memasuki hutan rendahan. Kepadatan 
orangutan di hutan interior tinggi terpo-
tong separuhnya pada 1999 hingga 2000. 
Kepadatan di hutan rendahan saat itu ter-
catat sebagai yang tertinggi.

Meskipun terdapat perpindahan 
sebaran yang masif, jumlah orangutan tetap 
stabil dalam periode tersebut. Saat ini ban-
yak yang terkonsentrasi di hutan rendahan 
dan hutan gambut campuran—hutan ren-
dahan zona transisi, yang pada akhir 2000, 
merupakan satu-satunya bagian hutan yang 
belum terpengaruh penebangan ilegal. Area 
ini berfungsi sebagai pengungsian bagi 
orangutan yang terusir. Populasi yang 
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terlampau padat melampaui kemampuan 
habitat ini untuk menyangga orangutan. 
Pada 2001, kepadatan di hutan rendahan 
dan hutan interior rawa gambut campuran 
menurun tajam. Peneliti memperkirakan 
sebanyak 40% populasi orangutan mati 
dalam rentang waktu singkat tersebut. 
Peneliti menyimpulkan, sesaknya zona pen-
gungsian ini memicu kelaparan pada popu-
lasi orangutan penghuni dan pengungsi. 
Sesaknya pengungsian terjadi akibat ting-
ginya intensitas penebangan yang ber-
dampak langsung pada menurunnya keter-
sediaan pangan di hutan tebangan—serta 
pengaruh sekunder seperti perburuan—
merupakan alasan utama penurunan popu-
lasi orangutan di Sabangau. 

Temuan ini memiliki implikasi penting 
pada manajemen kehutanan. Jelas bahwa 
penebangan terkelola baik berintensitas 
rendah berdampak lebih kecil daripada 
penebangan intensitas tinggi yang tak terk-
endali (Husson et al., 2009; Ancrenaz et al., 
2010). Faktanya, kepadatan orangutan di 
wilayah belum ditebang tidak jauh berbeda 
dengan wilayah tebangan lestari di Sabah 
(Ancrenaz et al., 2005). Dengan bukti yang 
jelas bahwa kerapatan pengungsian men-
imbulkan anjloknya populasi, penelitian 
ini menunjukkan bahwa dalam menentu-
kan dampak penebangan pada orangutan, 
masalahnya belum tentu pada batasan ter-
tentu jumlah kayu tebangan, tetapi lebih 
pada kecepatan dan cara penebangan.

Pulihnya Populasi setelah 
Penebangan Ilegal

Hanya setelah penebangan ilegal terhenti 
pada 2004, kepadatan orangutan kembali 
sesuai urutan berdasarkan jenis habitat: 
hutan interior tinggi primer, diikuti oleh 
hutan rawa gambut campuran dan kemudi-
an hutan rendahan. Pada tahap ini, populasi 
orangutan yang bertahan mungkin berada 
pada kepadatan di bawah kapasitas habitat 
tebangan, dan seiring dengan regenerasi 
alami hutan, memungkinkan pertumbuhan 

populasi. Pertumbuhan cepat tidak dimung-
kinkan, karena orangutan memiliki sejarah 
hidup sangat lambat. Reproduksi pertama 
pada usia 15 tahun dengan interval antar-
kelahiran 6–9 tahun (Wich et al., 2009a); 
lihat bagian Sosioekologi pada halaman xvii. 
Peningkatan kepadatan dan ukuran popu-
lasi orangutan yang lambat namun pasti ter-
catat dalam 10 tahun sejak penebangan ter-
henti. Para peneliti menyimpulkan bahwa 
hal ini terutama merupakan hasil 
reproduksi, meskipun sebagian juga dari 
perpindahan jantan dewasa akibat menyu-
sutnya hutan pada tingkat bentang alam. 
Kepadatan meningkat lebih cepat pada 
sub-tipe habitat terbaik, dan tidak ada 
bukti peningkatan di hutan rendahan.

Berdasarkan survei kepadatan sarang 
yang dilakukan di wilayah sampel kecil, kes-
eluruhan populasi menurun dari 212 pada 
1996 menjadi 119 pada titik nadir di tahun 
2001, sebelum pulih menjadi 185 pada 2013. 
Pertumbuhan populasi ini menunjukkan 
bahwa kepadatan orangutan dapat pulih 
kembali pada tingkat pra-penebangan jika 
dibiarkan. Temuan ini mendukung kesim-
pulan survei sebelumnya, yang menemukan 
bahwa kepadatan orangutan tidak secara 
signifikan lebih rendah daripada hutan di 
sekitarnya yang tak ditebang dibandingkan 
hutan yang telah ditebang selama 22 tahun 
sebelum penelitian dilakukan (Knop, Ward 
dan Wich, 2004). Penelitian ini menggaris-
bawahi poin yang telah disebutkan di atas, 
bahwa hutan tebangan dapat menyokong 
sehatnya populasi orangutan dan seharusn-
ya tidak dikategorikan terdegradasi atau 
ditetapkan untuk pemanfaatan lahan lain 
(Meijaard et al., 2005).

Sabangau pada Tingkat  
Bentang Alam

Jika pola kepadatan pengungsian dan 
kematian sebagaimana dipaparkan di atas 
benar terjadi di Hutan Sabangau—dan 
penebangan ilegal terjadi—maka, ber-
dasarkan analisis kasar pada area tiap 

“Kebakaran 
tetap menjadi  
ancaman terbesar 
hutan di wilayah 
ini, karena meski-
pun ilegal, diang-
gap cara cepat 
membersihkan  
lahan untuk  
pertanian.” 
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sub-tipe habitat, dapat diasumsikan bahwa 
populasi berkurang separuhnya, dari seki-
tar 8.700 orangutan sebelum anjlok men-
jadi 4.800 setelahnya.

Tentu saja, hal ini hanya sebagian cerita. 
Meski populasi orangutan mulai pulih sejak 
penebangan berakhir, pada tingkat bentang 
alam, area habitat tersisa terus menyusut. 
Batas taman nasional tidak tegas atau dike-
tahui letaknya, dan seringkali sengaja dia-
baikan atau tidak diakui. Hampir 1.000 km2 
(100.000 ha) hutan telah hilang akibat 
kebakaran sejak 1997, dan terus menghilang. 
Kehilangan hutan disebabkan oleh pertum-
buhan penduduk—terutama pembangu-
nan pemukiman dan pertanian kecil—serta 
ekspansi jaringan transportasi dan per-
mintaan lokal produk seperti kayu bangu-
nan dan batu granit. Kebakaran tetap men-
jadi ancaman terbesar hutan di wilayah ini, 
karena meskipun ilegal, dianggap cara cepat 
membersihkan lahan untuk pertanian. 

Perusakan ini berulang dan meluas. 
Wilayah hutan yang terbakar parah berada 
di dekat pemukiman tidak lagi menjadi 
prioritas untuk dilindungi, segera diklaim 
oleh masyarakat dan dibangun. Semak 
yang tumbuh rentan terbakar, api menye-
bar lebih dalam ke hutan alami. Ladang 
baru masih tergenang saat musim hujan, 
hingga dibuatkan kanal pengeringan yang 
lebih menurunkan tingkat air pada musim 
kering. Sementara, pencegahan dan pem-
adaman kebakaran jauh dari layak, minim 
sumber daya, dan sebenarnya penegakkan 
hukum tidak ada.

Analisis citra Landsat mengungkap bah-
wa luas total hutan di daerah tangkapan air 
bagian barat menyusut dari 6.700  km2 
(670.000 ha) pada 1991, menjadi 5.500 km2 
(550.000 ha) pada 2000, dan 4.950  km2 
(495.000 ha) pada 2007. Laju kehilangan 
hutan melambat sejak Sabangau mendapat 
perlindungan formal pada 2004, meski tidak 
berhenti total. Peneliti menduga, saat ini 
sekitar 6.500 orangutan hidup di area tang-
kapan air Sabangau bagian barat, berdasar-
kan survei kepadatan tahun 2013 dan 

estimasi tutupan hutan tahun 2007. Jika peri-
ode 2007–2013 menunjukkan kehilangan 
hutan pada laju tercatat sebelumnya, angka 
ini bisa mencapai 5.800, atau 15% sejak esti-
masi terpublikasi terakhir sebanyak 6.900 
individu pada 2008 (Wich et al., 2008).

Jika Sabangau dan populasi orangutan-
nya hendak dilindungi secara efektif, per-
ambahan, kebakaran, dan penebangan 
harus dihentikan. Bahkan, jika langkah ini 
dilakukan, upaya konservasi masih diper-
sulit oleh keterhubungan ekosistem hutan 
rawa gambut tropis. Lahan gambut tropis 
terbentuk dalam kondisi hidrologi dan 
iklim tertentu, dan sangat sensitif terhadap 
perubahan interaksi antara lapisan gambut 
dan hutan di permukaan, khususnya 
terkait integritas hidrologi dan ketersedi-
aan nutrisi (Page et al., 1999). Penebangan 
ilegal mengubah keseimbangan tersebut, 
termasuk akibat ratusan kanal ekstraksi 
kayu yang mengeringkan air di lahan gam-
but. Pengeringan merupakan bagian dari 
dampak lahan gambut pada keseluruhan 
ekosistem, menyebabkan degradasi dan 
penurunan kualitas keseluruhan. Hal ini 
pada gilirannya melemahkan pohon 
dewasa dan meningkatkan risiko keba-
karan. Perubahan iklim terprediksi dari 
peningkatan curah hujan musiman dan 
musim panas lebih kering, yang lebih jauh 
memperparah masalah (Johnson, 2012). 

Oleh karena itu, melindungi Sabangau 
menjadi tugas berat, namun pentingnya 
hutan sebagai simpanan karbon dan kon-
servasi keragaman hayati global, membuat 
ini menjadi tugas penting. Konservasi yang 
efektif memerlukan rehabilitasi lahan gam-
but yang signifikan dan mahal. Upaya resto-
rasi untuk memperlambat menghentikan 
dan membalikkan pengaruh pengeringan 
dan degrasasi gambut, serta penyempur-
naan manajemen kawasan lindung untuk 
mencegah perambahan dan kerusakan lebih 
lanjut. Banyak upaya tengah dilakukan, dip-
impin oleh LSM dan kelompok masyarakat, 
namun dibutuhkan perhatian internasional 
dan aksi konservasi pada skala lebih besar. 

“Pengeringan 
merupakan ba-
gian dari dampak 
lahan gambut 
pada keseluruhan 
ekosistem, me-
nyebabkan degra-
dasi dan penu-
runan kualitas 
keseluruhan.” 
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GAMBAR 7.4

Taman Nasional Gombe Stream dan Rencana Pemanfaatan Lahan Desa di Ekosistem Gombe
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Simpanse Gombe

Konteks dan Latar Belakang 
Taman Nasional Gombe Stream terletak di 
pesisir timur Danau Tanganyika, wilayah 
Kigoma di Tanzania barat (lihat Gambar 
7.4). Didirikan pada 1969, taman ini meli-
puti luas lahan 36 km2 (3.569 ha), dan baru-
baru ini diperluas 20 km2 (2.072 ha) men-
cakup badan air danau tersebut. Meski 
kecil, Gombe kaya keragaman hayati, den-
gan mosaik hutan lebat dan semi-gugur, 
hutan rapat, hutan terbuka termasuk 
miombo Zambesi, padang rumput dengan 
pohon yang tersebar, serta padang rumput 
di punggung bukit diselingi bebatuan 
sepanjang lengkung patahan lereng curam 
(Goodall, 1986; Collins dan McGrew, 1988). 

Gombe merupakan lokasi penelitian 
kera yang kontinyu paling terlama di dunia. 
Jane Goodall meneliti simpanse liar (Pan 
troglodytes schweinfurthii) mulai 1960, ter-
fokus pada kelompok Kasekela tengah. 
Taman nasional ini juga memiliki dua 
kelompok simpanse lain, Mitumba di utara 
dan Kalande di selatan. Antara 1972 dan 
1978, taman ini menjadi rumah kelompok 
Kahama, pisahan dari kelompok Kasekela 
di awal 1970-an. Taman nasional ini juga 
memiliki kelompok Rift pada 1960. Gambar 
7.5 menunjukkan perubahan daerah jelajah 
dan habitat historis dan aktual wilayah jela-
jah simpanse antara 1972 dan 2012.

Habituasi simpanse di kelompok 
Mitumba belum dimulai hingga 1985 saat 
muncul kekhawatiran risiko perburuan 
simpanse yang berada di luar taman 
nasional. Habituasi total oleh pengamat 
tercapai pada 1994. Kelompok Kalande 
telah dipantau sejak 1999, namun belum 
terhabituasi pada observasi yang dekat. 

Metodologi
Estimasi populasi kelompok simpanse ter-
habituasi Kahama, Kasekela dan Mitumba 
berdasarkan pada observasi langsung. 

Estimasi populasi kelompok Mitumba sete-
lah 1994 lebih reliabel, karena kera telah 
sepenuhnya terhabituasi oleh pengamat. 
Jumlah kelompok Kalande sejak 2002 dihi-
tung berdasarkan penampakan sesekali, 
pemantauan genetik sampel feses dengan 
satelit mikro, dan ekstrapolasi imigran ke 
Kasekela dan jumlah simpanse mati akibat 

GAMBAR 7.5

Perubahan Wilayah Jelajah dan Habitat Simpanse  
historis dan aktual

Catatan: Estimasi tutupan kanopi pohon dilakukan dengan citra Landsat Multispectral Scanner 

pada 1972 (Pintea, 2007) dan citra Landsat Thematic Mapper dan Enhanced Thematic Mapper Plus 

pada 2012 (Hansen et al., 2013). Wilayah jelajah historis kelompok simpanse didapat pada 1973 

(Pusey et al., 2007). Jelajah aktual Kasekela dan Mitumba meliputi 2012–13. Jelajah aktual Kalande 

dari 2007, sebagaimana estimasi Rudicell et al. (2010).
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penyakit, agresi antar-kelompok dan perbu-
ruan (Pusey et al., 2007; Rudicell et al., 2010). 

Wilayah jelajah simpanse terhabiatuasi 
Kasekela dan Mitumba diestimasi meng-
gunakan sistem informasi geografis (GIS) 
dan dengan tutupan poligon 99% pada 
1973–2004 di 13 titik lokasi dan 2012–2013 
(Williams et al., 2002). Estimasi jelajah 
kelompok Kalanda dan Mitumba tahun 
1973 berdasarkan observasi insidental sim-
panse di dalam dan di luar taman nasional. 
Keberadaan dan lokasi kelompok Rift 
didasarkan pada sejumlah kecil laporan 
penampakan yang menunjukkan bahwa 
terdapat kelompok di timur Rift pada 
1960-an (Pusey et al., 2007; J. Goodall, 
komunikasi personal, 2014; lihat Gambar 
7.5). Estimasi jelajah kelompok Kalande 
pada 2004 dan 2013 berdasarkan pada 
penampakan insidental. 

Pemantauan habitat simpanse meliputi 
analisis data penginderaan jarak jauh sejak 
1947, menggunakan kombinasi foto udara 

historis dan citra resolusi medium dan 
tinggi dari program satelit Landsat, SPOT 
dan lainnya (Pintea et al., 2002). Sejak 
2001, vegetasi, infrastruktur manusia, 
pemanfaatan lahan di dalam dan di luar 
Gombe dipantau secara rutin dengan citra 
satelit resolusi sangat tinggi (kurang dari 
satu meter) dari satelit QuickBird, 
WorldView dan Ikonos (Pintea et al., 2011).

Penyebab Perubahan Ukuran 
Populasi dan Pola Jelajah
Jumlah simpanse di Gombe menurun dari 
jumlah tertinggi 120–125 individu pada 
akhir 1960-an hingga hanya 90 pada 2014 
(Pusey et al., 2007). Pada awal 1970 kelom-
pok Kasekela terbagi dan membentuk 
kelompok Kahama, yang kemudian kelom-
pok Kasekela terhapus pada 1978. Pada 
1994, jumlah simpanse Gombe dalam 
kondisi stabil, sekitar 100 individu, meski 

GAMBAR 7.6 

Kelompok dan Ukuran Populasi Total (Hitungan Total) Simpanse Gombe, 1966–2014 
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pada 2014 turun menjadi 90 individu. 
Baru-baru ini, kelompok Kasekela men-
galami penurunan, meski dengan lima 
kelahiran pada 2014, kehilangan ini tergan-
ti. Jumlah kelompok Mitumba relatif stabil, 
sementara kelompok Kalande kehilangan 
banyak anggotanya (lihat Gambar 7.6).

Pola jelajah simpanse juga berubah 
drastis sejak 1960. Selama lima dekade, 
wilayah jelajah Kasekela berada di dalam 
taman nasional, namun mengalami fluk-
tuasi dan meningkat 287%—dari 5.4 km2 
(539 ha) pada 1973 menjadi 15.5 km2 (1.549 
ha) pada 2004, dan menjadi 16 km2 (1.600 
ha) pada 2013 (Pusey et al., 2007; Pintea et 
al., 2011). Sebaliknya, jelajah kelompok 
Mitumba dan Kalande yang meliputi habi-
tat di dalam dan di luar taman nasional, 
mengalami penurunan drastis di luar 
kawasan lindung (lihat Gambar 7.5). Jelajah 
Kalande juga menurun di dalam taman 
nasional akibat ekspansi jelajah Kasekela. 

Penyebab Perubahan 
Populasi

Perubahan dan Kehilangan 
Habitat 

Peningkatan penduduk menjadi penyebab 
utama deforestasi di wilayah Gombe. Di 
wilayah Kigoma, kepadatan penduduk 
berkembang dari estimasi 12,4 orang/km2 
pada 1967 menjadi 17,1 pada 1978, 22,6 pada 
1988, 44 pada 2002, dan 57 pada 2012 (Pintea 
et al., 2011; L. Pintea, komunikasi personal, 
2015). Habitat dalam taman relatif tetap ter-
lindung, namun kehilangan hutan dan area 
pepohonan di luar taman antara 1972 dan 
1999—yang didorong oleh pesatnya per-
tumbuhan penduduk dan masuknya pen-
gungsi perang sipil di Burundi dan RDK—
menimbulkan pengaruh buruk pada 
simpanse taman nasional (Pintea et al., 
2002, 2011; Pusey et al., 2007). 

Tiga penyebab utama perubahan dan 
kehilangan habitat adalah:

  konversi habitat menjadi pertanian 
tanaman komersial, seperti kelapa 
sawit, atau tanaman pangan, seperti 
kacang, ketela, dan jagung;

  ekstraksi kayu bakar dan produksi 
arang; dan 

  ekspansi pemukiman dan pembangu-
nan infrastruktur (JGI, 2009).

Simpanse Kasekela, terletak di tengah 
taman nasional, paling sedikit terpengaruh 
oleh deforestasi. Namun, kelompok 
Mitumba dan Kalande telah kehilangan 
sumber makanan utama di luar taman 
nasional akibat konversi pertanian dan 
pemukiman (lihat Gambar 7.5).

Perubahan habitat di dalam taman juga 
mempengaruhi kelompok simpanse secara 
berbeda. Sejak 1972, setelah pengendalian dan 
perlindungan kebakaran di daerah jelajah 
kelompok Kasekela dan Mitumba di bagian 
utara taman nasional, kerapatan kanopi 
pohon dan tanaman rambat hijau yang men-
jadi makanan simpanse meningkat di dalam 
hutan dan area pepohonan di lereng lebih 
rendah (Pintea et al., 2011). Pertumbuhan 
tersebut tercermin dalam perubahan signifi-
kan diet simpanse. Jantan dewasa Kasekela 
mengalami peningkatan drastis waktu men-
gonsumi spesies hutan pada 1997–2001 
dibandingkan 1974–1976. Mereka mengon-
sumsi buah dua jenis tanaman merambat 
Dictyophleba lucida dan Saba comorensis var. 
florida, dan secara substansial sangat 
berkurang dalam waktu memakan spesies 
pepohonan terbuka, seperti Diplorhynchus 
condylocarpon (Pintea et al., 2011). 

Vegetasi di bagian selatan daerah jelajah 
Kalande di dalam taman nasional, yang pal-
ing sedikit mengalami perubahan, didomi-
nasi oleh pepohonan gugur miombo yang 
masih sering terbakar. Simpanse dapat 
hidup pada beragam jenis vegetasi, mulai 
dari pepohonan sabana kering dan mosaik 
hutan pepohonan hingga hutan hujan kan-
opi-lembap (Teleki, 1989). Pada habitat leb-
ih kering, di mana pohon cenderung lebih 
renggang dan buah-buahan jarang tersedia, 
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simpanse membutuhkan daerah jelajah 
lebih besar (Kano, 1972; Baldwin, McGrew 
dan Tutin, 1982; Moore, 1996; Pruetz et al., 
2002). Kelompok Kalande tampaknya pal-
ing menderita akibat perubahan habitat di 
dalam dan terutama di luar taman nasion-
al, karena penyusutan luas jelajah dan 
kualitas habitat (Pintea et al., 2011). 

Penyakit

Penyakit merupakan penyebab utama 
kematian simpanse di Taman Nasional 
Gombe Stream (Goodall, 1986; Lonsdorf et 
al., 2006; Pusey et al., 2007; Rudicell et al., 
2010). Dari 130 kematian pada simpanse 
Kasekela antara 1960 dan 2006, 58% dis-
ebabkan oleh penyakit (Williams et al., 
2008). Para peneliti tidak selalu mampu 
menemukan bangkai simpanse, sehingga 
mereka tidak dapat mengonfirmasi secara 
sistematis penyebab kematian dan sering-
kali harus berspekulasi bahwa penyebabnya 
adalah penyakit. Salah satu potensi penyebab 
penularan penyakit pada simpanse adalah 
interaksi manusia-simpanse, yang mening-
kat di dalam dan di luar taman nasional 
(Leendertz et al., 2006b). Virus immunode-
fisiensi Simian (SIVcpz) ada di Gombe. 
Temuan virus patogen pada simpanse, men-
unjukkan bahwa penyakit tersebut bisa ter-
us memberi pengaruh merugikan diband-
ing yang diduga sebelumnya (Keele et al., 
2009; Rudicell et al., 2010).

Pembunuhan Sengaja oleh 
Manusia

Selama lebih dari lima dekade penelitian di 
Gombe, sedikitnya sepuluh simpanse 
diketahui atau diduga dibunuh oleh pem-
buru (Pusey et al., 2007). Rencana Aksi 
Konservasi Ekosistem Gombe Besar 
(GGE–CAP) menunjukkan bahwa sim-
panse dibunuh atas berbagai alasan, yaitu:

  melindungi pertanian dari serbuan;
  melindungi perempuan dan anak dari 

ancaman nyata atau ancaman persepsi, 
seperti ketika mereka menghabiskan 
waktu di zona penyangga pertanian 
atau memasuki habitat simpanse untuk 
mengambil kayu bakar dan sumber 
alam lain;

  aksi pembalasan ketika simpanse men-
unjukkan tanda-tanda menyerang 
pada manusia, atau mendahului seran-
gan tersebut;

  ketakutan simpanse akan menularkan 
penyakit pada manusia; dan

  menghalangi habitat simpanse menja-
di bagian perluasan Taman Nasional 
Gombe Stream—ketakutan umum 
yang mengakar sejak Cagar Gombe 
Stream resmi didirikan pada 1943.

Perburuan simpanse untuk makanan 
atau bagian tubuhnya tidak dipandang 
sebagai ancaman besar, meski hal ini bisa 
berubah dengan masuknya pengungsi 
yang memiliki tradisi budaya berbeda dari 
negara lain. Begitu pula dengan pembunu-
han simpanse dewasa untuk menjual 
anaknya, juga bukan ancaman, meski 
berkembang menjadi salah satu ancaman 
akibat meningkatnya kedekatan antara 
manusia dan simpanse penghuni kawasan 
tak dilindungi atau dijaga patroli Tanzania 
National Parks (TANAPA). 

Agresi Intraspesifik

Simpanse bekerja sama untuk menyerang 
dan seringkali membunuh individu kelom-
pok tetangga (Wrangham, 1999; Wilson et 
al., 2014b). Agresi intraspesifik ini 
menyebabkan kematian 24% jantan dan 
15% betina dalam kelompok Kasekela anta-
ra 1960 dan 2006 (Williams et al., 2008). 
Kelompok Mitumba dan Kalande, yang 
jelajah sebelumnya melewati batas taman 
(lihat Gambar 7.5), sangat rentan terperang-
kap kehilangan habitat, penyakit dan per-
buruan di satu sisi, dan meningkatnya 
tekanan dari kelompok Kasekela yang lebih 
kuat di sisi lain (Pusey et al., 2007). 
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Mengurangi Ancaman

Pada 1994, Jane Goodall Institute (JGI) 
mulai bekerja dengan masyarakat lokal di 
luar Taman Nasional Gombe Stream melal-
ui proyek Lake Tanganyika Catchment 
Reforestation and Education, yang bertu-
juan menghentikan cepatnya degradasi 
sumber daya alam di kawasan itu. Untuk 
meningkatkan keterlibatan masyarakat 
dalam konservasi kawasan, yang penting 
bagi keberhasilan program konservasi dan 

pembangunan bidang pertanian, kesehatan, 
sosial, infrastruktur, peningkatan 
masyarakat dan penyediaan air bersih diin-
tegrasikan ke dalam proyek. Intervensi ini 
awalnya terfokus pada area dekat pusat desa, 
meski analisis penginderaan jarak jauh dan 
spasial dengan GIS pada 1972, 1999 dan 2003 
menunjukkan bahwa kehilangan habitat 
terjadi jauh dari desa (Pintea et al., 2002). 
Sejak 2005, upaya konservasi terfokus 
pada petak hutan yang memberi manfaat 
terbesar bagi manusia dan simpanse.

GAMBAR 7.7

Regenerasi Alami Hutan Miombo di Hutan Desa Kigalye, sebagaimana terde-
teksi citra satelit pada 2005 dan 2014

Data peta: Google, DigitalGlobe
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Pada 2006, JGI dan para mitranya 
memulai proses perencanaan aksi kon-
servasi untuk Ekosistem Gombe Besar 
(JGI, 2009). Sebagai bagian dari proses 
tersebut, para pemangku kepentingan 
menyepakati tujuan konservasi, menyu-
sun prioritas strategi untuk mengurangi 
ancaman manusia dan menentukan 
ruang inti kawasan konservasi untuk 
perlindungan dan restorasi. Kawasan 
inti ditentukan dengan memetakan 
struktur jalan dan jalan setapak meng-
gunakan citra satelit QuickBird berja-
rak 60 cm dan menampalkan penampa-
kan simpanse di luar taman nasional, 
sebaran habitat historis dan lereng 
curam yang penting untuk menjaga 
limpasan air dan jasa ekosistem. 
Kemudian JGI memfasilitasi perenca-
naan pemanfaatan lahan desa-per-desa 
bersama masyarakat yang secara suka-
rela menyiapkan cagar hutan desa di 
tempat yang menjadi prioritas GGE-
CAP. Enam tahun kemudian, pada 
Maret 2015, beberapa pakar dan peman-
gku kepentingan bertemu untuk mel-
akukan telaah sistematis GGE-CAP dan 
implementasinya, bersama dengan per-
encanaan lain di Tanzania barat, meng-
gunakan standar terbuka (Open 
Standars) praktik konservasi (CMP, 
2013). Para partisipan menelaah infor-
masi perubahan status dan ancaman 
simpanse, mengidentifikasi kebutuhan 
konservasi masa depan dan mengkoor-
dinasikan strategi untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. 

Kehilangan Habitat 

Perulangan pertama GGE-CAP mengi-
dentifikasi perencanaan pemanfaatan 
lahan partisipatoris, yaitu strategi kon-
servasi yang paling menjanjikan dan 
efektif dalam mengatasi kehilangan hab-
itat, degradasi dan mendukung regenera-
si vegetasi alami di luar taman (JGI, 2009). 
Antara 2005 dan 2009, 13 komunitas lokal 

secara sukarela menetapkan 97 km2 
(9.690 ha) menjadi cagar hutan desa 
yang terkoneksi dengan Gombe (lihat 
Gambar 7.4). JGI dan para mitranya, kini 
memfasilitasi pembentukan organisasi 
berbasis komunitas (CBO), mengem-
bangkan aturan dan peningkatan kapasi-
tas lokal untuk menerapkan rencana 
pemanfaatan lahan desa dalam meresto-
rasi dan mengelola cagar hutan desa. 
Pada 2006, inisiatif peningkatan kapasi-
tas pemerintahan desa untuk mengawasi 
hutan mereka dilakukan. Sejak 2005, 
pemantau hutan desa berpatroli di cagar 
menggunakan telepon pintar Android 
dan tablet yang dilengkapi Global 
Positioning System (GPS) dan perangkat 
lunak Open Data Kit untuk memfasilitasi 
pengumpulan data. 

Regenerasi alami kawasan pepohonan 
miombo dapat dilihat di sebagian cagar 
hutan desa menggunakan citra satelit 
DigitalGlobe 2005 dan 2014 pada Google 
Earth (lihat Gambar 7.7). Pemantau hutan 
juga mencatat bukti bahwa simpanse 
sesekali memanfaatkan hutan di luar 
taman nasional. Sejumlah besar penam-
pakan sarang dicatat pada 2014 di cagar 
hutan desa yang berbatasan dengan 
Burundi. Temuan ini menegaskan bahwa 
kelompok utara masih ada di luar Gombe, 
dan mungkin menggunakan habitat di 
perbatasan Tanzania dan Burundi. 
Diskusi yang tengah berlangsung dilaku-
kan untuk memeriksa peluang memperl-
uas manajemen hutan masyarakat, peren-
canaan pemanfaatan lahan, restorasi 
hutan, dan pendekatan pemantauan ke 
Burundi dalam rangka melindungi dan 
merestorasi habitat dan konektivitas lin-
tas batas negara.

Penyakit 

Upaya konservasi terfokus pada penanga-
nan penyakit dan memerangi penularan 
antar-simpanse Gombe. Mereka juga 
memasukkan tindakan untuk mengurangi 

“Pembunuhan 
tetap menjadi  
ancaman serius 
bagi simpanse di 
Gombe.” 
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risiko penularan penyakit dari manusia ke 
simpanse, dengan:

  menerapkan jarak observasi minimum 
untuk turis dan peneliti; 

  menetapkan waktu observasi satu jam 
untuk turis; 

  menetapkan karantina satu minggu 
untuk peneliti;

  memberlakukan sistem rotasi untuk 
mengurangi jumlah orang di taman 
nasional; dan 

  mewajibkan pemeriksaan kesehatan 
rutin untuk peneliti ketika mereka 
kembali dari luar negeri. 

Program pemantauan kesehatan 
meminta peneliti untuk mencatat tanda-
tanda sakit pada simpanse pada lembar 
kesehatan harian dan mengumpulkan 
sampel feses untuk penelitian virologi 
dan parasitologi target observasi. Dengan 
membenahi infrastruktur kesehatan, 
merekrut staf baru untuk menelusuri 
individu kera sakit, melakukan pemerik-
saan kesehatan rutin dan pelatihan untuk 
staf JGI dan TANAPA, manajemen pen-
yakit akan terus ditingkatkan.

Perburuan liar

Pembunuhan tetap menjadi ancaman 
serius bagi simpanse di Gombe. Fakta 
bahwa kelompok Kalande—yang belum 
terhabituasi oleh pengamat—sangat ter-
pengaruh perburuan liar dibanding 
kelompok Mitumba dan Kasekela hal ini 
menunjukkan bahwa kehadiran peneliti 
dan penjaga hutan dalam hutan berperan 
penting dalam melindungi simpanse. 
Kelangsungan penelitian jangka panjang 
simpanse di Gombe bisa dipandang seba-
gai strategi potensial dalam menjaga 
keberlangsungan hidup mereka. 
Partisipasi masyarakat masyarakat lokal, 
seperti pemantauan hutan, juga penting 
dalam melindungi simpanse di Gombe 
dan menjaga habitatnya.

Rekomendasi Spesifik

Pembaruan dan penelaahan rencana aksi 
konservasi dan rancangan manajemen 
memungkinkan pengkajian oleh berbagai 
pemangku kepentingan, perwakilan kelom-
pok kepentingan berbeda terkait pembela-
jaran (lesson learned) dan menungkap 
dampak informasi terkini. Langkah-
langkah ini memungkinkan pemangku 
kepentingan berbeda dalam bentang alam 
untuk memandu strategi restorasi dan 
pemeliharaan Ekosistem Gombe Besar 
untuk tujuan keragaman hayati, sumber 
daya alam dan keberlanjutan penghidupan 
masyarakat (JGI, 2009). Upaya ini juga 
dirancang untuk menyempurnakan strategi 
dan aksi lima tahun ke depan.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
menganalisis dan mengelola risiko terkait 
meningkatnya interaksi manusia-simpanse. 
Penelitian ini akan mendukung penegakan 
pada peningkatan kesadaran penegakkan 
hukum mengenai membunuh simpanse 
secara ilegal—memperkuat pemahaman 
koeksistensi manusia-simpanse dan efek-
tivitas metode pengelolaan konflik.

Menjadi penting untuk meningkatkan 
kemampuan komunitas lokal dan CBO 
dalam implementasi renana pemanfaatan 
lahan desa dan membenahi manajemen 
cagar hutan. Memberdayakan masyarakat 
dan pengambil keputusan terkait peman-
tauan hutan, melalui penggunaan 
teknologi yang tepat untuk lingkungan 
terpencil terbukti sangat efektif. Sejumlah 
teknologi pemetaan berbasis telepon, 
komputasi awan dan berbasis-laman 
dapat diterapkan untuk lingkungan den-
gan bandwidth rendah. 

Kehadiran peneliti dan penjaga hutan 
dalam hutan berkontribusi pada perlind-
ungan simpanse. Penelitian jangka pan-
jang dapat dipandang sebagai perangkat 
strategi lebih komprehensif untuk kon-
servasi. Meskipun menjadi penting, penel-
itian yang dilakukan melibatkan peman-
tau hutan lokal dan masyarakat. 

“Memberdaya-
kan masyarakat 
dan pengambil 
keputusan terkait 
pemantauan  
hutan terbukti 
sangat efektif.” 
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Bonobo Wamba di Cagar 
Ilmiah Luo, RDK

Konteks, Tantangan, dan 
Latar Belakang

Pada 1973, ahli primata Takayoshi Kano 
menggunakan sepeda melintasi Basin 
Kongo—sebuah negara yang dikenal seba-
gai Zaire, namun sejak 1997 menjadi 
RDK—meneliti lokasi yang cocok untuk 
memulai penelitian ekologi dan perilaku 
bonobo. Misi ini sulit, karena bonobo di 
sebagian area sudah menghilang. 

Kemudian, ia tinggal di desa Wamba, 
karena penduduk desa menyambutnya. 

Secara tradisional masyarakat Wamba 
percaya bahwa dulu, sebagai saudara bung-
su keluarga bonobo yang tinggal di hutan 
merasa bosan makanan mentah. Ia men-
jelajah hutan sendiri, menangis, dan ketika 
dewa melihat, ia membantunya memberi 
api untuk memasak makanan. Ia mulai 
memasak makanannya dan membangun 
desa. Tradisi Wamba meyakini bahwa ia 
adalah leluhur dari penduduk desa saat ini. 
Hasilnya, mereka menghormati bonobo 
sebagai saudara dan tidak pernah 

GAMBAR 7.8

Hilangnya Hutan Primer di Cagar Ilmiah Luo dan Cagar Kelompok Bonobo Iyondji, 1990–2010

Sumber data: Nackoney et al. (2014)

Atas izin dari Janet Nackoney

  

Cagar Ilmiah Luo
Cagar Kelompok 
Bonobo lyondji
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U

Hilangnya hutan primer 
di dua cagar
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1990–2000

Citra latar belakang: Komposit Landsat ETM+, c. 2010.
Data hilangnya hutan dari Nackoney et al. 2014 dan OSFAC FACET 2010.

Sungai Luo
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memburu atau memakannya. Bonobo tidak 
terlalu takut pada manusia, yang terbukti 
menjadi faktor pendorong penting dalam 
pengembangan proyek penelitian Kano.

Kano memutuskan untuk mengirim 
seorang mahasiswa untuk melakukan 
proyek penelitian jangka panjang, yang 
hingga kini berlanjut setelah lebih dari 40 
tahun (Kano, 1992; Kano et al., 1996; 
Furuichi et al., 2012). Untuk pertama kali 
dalam sepuluh tahun, tabu mengonsumsi 
bonobo terpantau dengan baik. Tidak ada 
perburuan liar, hingga 1984 ketika seorang 
pemburu dari luar Wamba membunuh 
bonobo betina dewasa muda. Pada 1987, 
tentara dikirim untuk menangkap dua 
atau tiga bayi bonobo, dilaporkan sebagai 
hadiah untuk tamu. Dipicu insiden ini, 

proyek penelitian, yang dulu dikenal seba-
gai Wamba Committee for Bonobo 
Research (WCBR), memasukkan proposal 
pada Pusat Penelitian Ekologi dan 
Kehutanan Kongo (Congolese Center for 
Research in Ecology and Forestry/CREF), 
dan melalui upaya bersama, kawasan 
tersebut diresmikan menjadi Cagar Ilmiah 
Luo pada 1992. Cagar ini mencakup 481 
km2 (48.100 ha) di kedua sisi Sungai Luo 
(Maringa) (lihat Gambar 7.8).

Mengingat tradisi penduduk desa 
menghargai bobono telah membantu 
keberlangsungan kera tersebut, lima 
pemukiman dibiarkan berada di bagian 
utara Cagar Ilmiah Luo. Aktivitas peng-
hidupan tradisional, seperti berburu meng-
gunakan panah atau jebakan dan budi daya 

GAMBAR 7.9 

Perubahan Jumlah Bonobo di Kelompok E1 (Hitungan Total), 1976–2014 

Legenda: Jantan dewasa  Betina dewasa  Jantan remaja  Betina remaja  Jantan bayi dan anak  Betina bayi dan anak

Atas izin dari the Wamba Committee for Bonobo Research
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tebang-dan-bakar untuk ketela dan tana-
man lain, juga diizinkan dilanjutkan. 
Gagasannya adalah melindungi dan menel-
iti bonobo seraya mendukung koeksistensi 
tradisional antara manusia dan bonobo.

Meski pada awalnya proyek berhasil, 
menselaraskan konservasi satwa dan ling-
kungan hutan dengan kesejahteraan 
masyarakat terbukti sangat sulit, khususn-
ya ketika hambatan faktor politik dan 
ekonomi mempengaruhi kondisi lokal. 

Metodologi: Perubahan 
Jumlah Bonobo di Cagar

Mengingat habituasi kelompok bonobo 
dikenal sebagai kelompok E1 (sub-kelom-
pok E) pada 1976, para peneliti secara 
kontinu memantau jelajah harian dari 
dan ke lokasi tidur. Kelompok E1 menjela-
jah di bagian utara cagar, yang juga men-
cakup pemukiman. Jumlah bonobo di 
kelompok ini secara drastis terpengaruh 
oleh perubahan kondisi politik dan 
ekonomi (lihat Gambar 7.9).

Dalam sepuluh tahun pertama proyek, 
ketika tekanan perburuan liar masih ren-
dah atau tidak ada, populasi E1 meningkat 
perlahan. Antara 1982 dan 1983, kelompok E 
terbelah menjadi dua sub-kelompok man-
diri, E1 dan E2. Kedua kelompok ini 
mengembangkan wilayah jelajah mereka, 
dan populasi E1 terus berkembang hingga 
1987. Pada 1991, populasi E1 menurun dras-
tis. Kondisi politik dan ekonomi yang buruk 
memicu kerusuhan di ibu kota negara, 
Kinshasa, dan para peneliti Wamba ter-
paksa meninggalkan negara tersebut. Tidak 
ada informasi terkonfirmasi mengenai apa 
yang sebenarnya terjadi di Wamba selama 
periode tersebut, namun beberapa orang 
dilaporkan mulai memburu dan mengon-
sumsi bonobo. Mereka mungkin mening-
galkan tabu membunuh bonobo akibat 
buruknya kondisi ekonomi, atau mungkin 
mereka yang harus kembali ke Wamba dari 
ibu kota untuk menghindari kerusuhan dan 

melupakan atau mengabaikan tabu terse-
but. Para peneliti kembali pada 1994, namun 
jumlah bonobo terus menurun hingga 1996, 
ketika perang saudara meletus di RDK.

Dalam dua periode perang di RDK—
1996–1998 dan 1998–2003—para peneliti 
tidak bisa melakukan lebih dari memberi 
bantuan pada suaka bonobo di Kinshasa, 
yang didirikan oleh Claudine André-
Minesi dan diberi nama Lola ya Bonobo. 
Khawatir perusahaan penebangan melan-
jutkan aktivitas segera setelah perang 
berakhir, dan bisa menimbulkan kepuna-
han bonobo di banyak area, para peneliti 
mengunjungi Wamba dengan dukungan 
National Geographic pada 2002, saat 
perang segera berakhir dan melanjutkan 
langsung penelitian mereka setelah gen-
catan senjata pada 2003.

Meskipun merasa lega menemukan 
bahwa jumlah kelompok E1 tidak men-
galami penurunan signifikan selama 
perang, tim peneliti menemukan bahwa 
tiga dari enam kelompok yang sebelum 
perang berada di bagian utara Cagar 
Ilmiah Luo telah hilang. Jumlah total bon-
obo di bagian utara menurun dari 250 
pada 1986 menjadi 100 pada 2004. Tim 
peneliti mencoba mencari tahu apa 
penyebab penurunan jumlah kelompok 
dan jumlah total bonobo—yang tanpa 
secara serius mempengaruhi jumlah 
kelompok utama penelitian.

Hutan Berlubang: Pengaruh 
Tersembunyi Perang
Para peneliti Wamba berasumsi bahwa 
penyebab utama hilangnya bonobo selama 
perang adalah perburuan, terutama oleh, 
atau di bawah perintah tentara. Banyak 
tentara yang ditempatkan di Cagar Ilmiah 
Luo berasal dari wilayah lain negara. 
Mereka tidak memiliki tabu untuk mem-
bunuh dan mengonsumsi bonobo. 
Faktanya, salah seorang asisten penelitian 
tim, berulangkali diperintah oleh tentara 
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untuk membantu mereka mencapai lokasi 
tidur kelompok E1. Meski beberapa kali ia 
secara sengaja memandu tentara ke lokasi 
yang salah, akhirnya ia terpaksa memandu 
tentara ke lokasi tidur bonobo setelah 
diancam akan dibunuh.

Masyarakat lokal bisa saja memburu 
bonobo, untuk dimakan atau dijual dag-
ingnya, sebagai jalan untuk bertahan di 
masa perang. Ketika para peneliti mengun-
jungi Wamba pertama kalinya setelah 
perang, tentara pemerintah masih ditem-
patkan di sana, menggunakan kamp peneli-
tian sebagai markas besar. Meski tidak ada 
peperangan di kawasan Wamba, penduduk 
mengaku sering masuk ke hutan untuk 
menghindari pertempuran dan penyeran-
gan oleh tentara pemerintah. Sebagian pen-
duduk memiliki rumah kecil dan ladang 
ketela di hutan, namun mereka dipaksa 
kembali ke desa jika ditemukan oleh tenta-
ra. Perburuan bonobo tidak hanya terlarang 
oleh tabu, namun juga oleh hukum, meski 

kontrol dan penegakkan sangat minimal 
selama perang. Oleh karena itu, tim peneliti 
menyimpulkan bahwa populasi bonobo 
mengalami penurunan sebagai akibat dari 
pergerak dan aktivitas perburuan oleh 
masyarakat di bekas kawasan terpencil.

Analisis perubahan tutupan vegetasi 
yang terjadi selama perang membantu 
menentukan penyebab deforestasi dan pen-
ingkatan tekanan perburuan. Berbasis citra 
satelit Landsat Thematic Mapper dan 
Enhanced Thematic Mapper Plus, kehilan-
gan hutan primer dan laju degradasi dikom-
parasikan pada dua dekade, 1990–2010 
(Nackoney et al., 2014; lihat Gambar 7.8). 
Analisis ini mencakup Cagar Ilmiah Luo 
dan Cagar Kelompok Bonobo Iyondji yang 
didirikan pada 2012 (Sakamaki et al., 2012; 
Dupain et al., 2013). Laju tahunan kehilan-
gan hutan primer antara 1990 dan 2000—
dekade kekacauan politik dan peperan-
gan—lebih dari dua kali laju tahunan 
dekade pasca-perang 2000–2010. Citra dan 

Keterangan foto:  
Betina bonobo yang lebih 
tua mencoba melepaskan 
kawat yang menjerat tan-
gan betina dewasa lain, 
sementara betina lain  
menyaksikan.  
© Takeshi Furuichi,  
Wamba Committee for 
Bonobo Research
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analisis satelit menunjukkan peningkatan 
kejadian penggundulan hutan kecil dan 
tersebar selama perang. Walaupun, antara 
2000 dan 2010, jumlah penggundulan 
hutan baru menurun, malah penggundulan 
di sekitar area pertanian di sekitar pemuki-
man meluas. Temuan ini menegaskan bah-
wa masyarakat yang terpaksa masuk hutan 
akibat perang, umumnya kembali ke desa. 

Para peneliti yang melakukan survei 
bagian barat Cagar Iyondji, di mana lebih 
banyak terjadi penggundulan selama 
perang, melaporkan bahwa kepadatan bon-
obo di kawasan itu sangat rendah, diband-
ing dengan bagian utara Cagar Iyondji dan 
Cagar Ilmiah Luo. Meski hutan di kawasan 
itu masih tegak, pemukiman kecil dan 
tersebar tampak memberi pengaruh lebih 
besar terhadap fauna daripada dugaan 
sebelumnya. Hutan Lomako, lokasi peneli-
tian bonobo jangka panjang lain, menun-
jukkan penurunan 75% populasi bonobo 
hanya dalam empat tahun perang sipil. Hal 
ini menunjukkan sindrom hutan kosong 
yang terdokumentasikan dengan baik 
(Redford, 1992). Mekanisme menjadi 
kosongnya keragaman hayati dan hutan 
kaya-spesies selama perang bisa dijelaskan 
melalui meningkatnya pembersihan hutan 
skala kecil, namun tersebar.

Penurunan jumlah kelompok bonobo 
di bagian utara Cagar Ilmiah Luo terkait 
peningkatan perburuan jauh ke dalam 
hutan, oleh dan atas perintah tentara, serta 
untuk penghidupan masyarakat lokal. Hal 
ini juga menjelaskan mengapa sebagian 
kelompok bonobo yang jelajahnya lebih 
jauh dari pemukiman juga menghilang, 
sementara jelajah kelompok utama peneli-
tian di hutan sekitar desa tidak berkurang. 
Meski seringkali bonobo tersebut menjadi 
target perburuan tentara, mereka mungkin 
bukan target utama masyarakat lokal. 
Penjelasan lain yang mungkin beralasan 
adalah kehadiran bonobo di sekitar desa 
menghambat perburuan ilegal agar tidak 
terlihat oleh orang lain. Lebih jauh, seba-
gaimana dipaparkan dalam kasus asisten 

penelitian yang tidak mau membantu ten-
tara, sebagian penduduk Wamba berdedi-
kasi untuk menjaga bonobo yang menjadi 
kelompok utama penelitian.

Keberlangsungan Hidup Bonobo

Jumlah bonobo dalam kelompok penelitian 
utama, E1, meningkat secara perlahan, dan 
populasinya saat ini lebih besar dibanding 
masa puncak sebelumnya pada 1987, ketika 
kera tersisih secara artifisial selama tahun 
tertentu. Tim penelitian, yang memeriksa 
habituasi tiga kelompok bonobo di Cagar 
Ilmiah Luo dan dua kelompok di Cagar 
Iyondji, secara kontinu mengikuti dua 
kelompok dari dan ke lokasi tidur.

Sejak gencatan senjata 2003, tidak 
dilaporkan insiden spesifik perburuan bon-
obo. Walaupun perburuan ilegal dengan 
senjata laras panjang (umumnya untuk ber-
buru monyet) terjadi di dalam cagar, dan 
bonobo seringkali terjebak jebakan babi 
hutan dan antelop besar (Tokuyama et al., 
2012). Pada Juli 2014, ketika mengikuti 
kelompok E1 dalam hutan, tim peneliti 
memantau betina muda imigran yang ter-
tangkap jebakan. Meski tim membantunya 
lepas dari jebakan dengan memotong kayu 
(bonobo biasanya mampu melakukannya 
tanpa bantuan), kawatnya masih mengikat 
erat jarinya. Besok paginya, salah seorang 
betina lebih tua mencoba melepaskan 
kawat sementara betina lain memantau 
(lihat foto pada halaman 225). Mereka gagal, 
dan tim peneliti menduga jari atau kawat 
akan terputus dalam waktu dekat. Peristiwa 
ini menggambarkan tipikal perilaku bono-
bo betina: mereka berteman dan memban-
tu satu sama lain (Furuichi, 2011).

Aktivitas penelitian berkontribusi pada 
ekonomi lokal, melalui lapangan kerja dan 
banyak pemasukan secara langsung kepada 
masyarakat lokal. Walaupun, hanya sejum-
lah orang saja yang mendapat manfaat lapa-
ngan kerja di kantor penelitian. Beberapa 
penduduk desa masih terlibat melakukan 
perburuan ilegal, tidak saja untuk subsisten, 
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namun juga sebagai bentuk protes terhadap 
aktivitas penelitian. Frekuensi tembakan 
sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. 
Insiden aktivitas ilegal seperti itu dapat 
menjadi indikator lingkup keberhasilan 
upaya konservasi dalam menjaga keseim-
bangan antara kesejahteraan masyarakat 
lokal dan perlindungan bonobo.

Rekomendasi

Sebagian besar kera besar yang hidup di 
petak terpisah hutan yang dikelilingi 
manusia. Konservasi kera yang berhasil, 
membutuhkan perlindungan populasi 
rentan dan terisolasi tersebut. Di selu-
ruh habitat hutan, bahkan dalam 
kawasan lindung ketat, tanpa ada manu-
sia tinggal, sulit menihilkan aktivitas 
ilegal dan merusak. WCBR mendorong 
pelibatan masyarakat lokal dari sejak 
awal seluruh aktivitas konservasi dan 
pengembangan program yang secara 
langsung memberi manfaat pada 
masyarakat, seperti pariwisata, peneli-
tian dan dukungan untuk pendidikan, 
pelayanan medis dan perawatan jalan. 

Dalam memfasilitasi upaya menuju 
konservasi dan pembangunan diperlukan 
komunikasi yang lebih baik dan efektif, 
kepercayaan dan saling memahami antar-
komunitas lokal, CREF, Kementerian 
Penelitian Ilmiah dan para peneliti bonobo. 
Pelarangan ketat seluruh aktivitas manusia 
di kawasan lindung bisa kontra-produktif. 
Melalui dialog di antara seluruh pemangku 
kepentingan, desain strategi untuk memer-
angi perburuan ilegal dan aktivitas merugi-
kan lain dapat dimunculkan.

Walaupun, tidak mungkin pada saat 
konflik atau ketidakstabilan, dan absennya 
aturan hukum, masyarakat akan terlibat 
dalam aktivitas yang mengesampingkan 
kebutuhan jangka pendek untuk pemban-
gunan jangka panjang dan pembangunan 
berkelanjutan. Pada periode tersebut, 
kehadiran WCBR dan keterlibatan dengan 

komunitas lokal dapat melindungi hutan 
dan satwa liar dalam cagar.

Membangun hubungan di antara selu-
ruh pemangku kepentingan di dalam 
wilayah tersebut, termasuk otoritas lokal 
dan nasional menjadi sangat penting. 
Pengaruhnya, terutama selama kampanye 
pemilihan—ketika mereka berbicara lang-
sung dengan masyarakat lokal dan mem-
bangun aliansi dengan kelompok tertentu—
berpotensi memperkuat atau memperlemah 
upaya konservasi. Menjadi penting bahwa 
seluruh kelompok memahami manfaat 
melindungi alam dan menghindari dampak 
negatif akibat menghilangnya satwa liar. 
Keterlibatan dengan struktur tradisional 
melalui individu seperti tetua desa dapat 
lebih memperkuat penegakkan hukum ter-
hadap aktivitas ilegal dan membangun 
dukungan untuk konservasi. Aksi tersebut 

Keterangan foto:  
Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak memiliki 
antara 25% hingga 50% 
populasi owa jawa di dunia. 
© Jaima Smith 



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

228

dapat diimplementasikan dengan mem-
perkuat dukungan pada CREF, khususnya 
terkait peningkatan penegakkan hukum, 
antara lain melalui patroli dan peman-
tauan aktivitas ilegal dalam hutan.

Owa Jawa di Taman 
Nasional Gunung Halimun 
Salak, Jawa, Indonesia

Konteks dan Latar Belakang 
Pulau Jawa—pusat politik, ekonomi dan 
industri Indonesia—merupakan salah satu 
wilayah paling padat di dunia. Owa jawa 
(Hylobates moloch) berada di provinsi 
Banten, Jawa Tengah dan Jawa Barat, di 
luar ibu kota, Jakarta. Wilayah tersebut, 
kemudian disebut Jawa bagian barat, men-
jadi rumah bagi 86 juta penduduk yang 
hidup dalam kepadatan 1.150 orang/km2. 
Pada 2020, populasinya diperkirakan naik 
menjadi 98 juta, dengan kepadatan hingga 

1.300 orang/km2 (BPS, n.d.). Jawa telah ter-
deforestasi secara luas dan sebagian besar 
fragmen hutan menutupi bagian gunung 
api dan pegunungan lain. Mosaik pulau ini 
berupa persawahan, lahan pertanian, kota, 
dan desa (Nijman, 2013).

Dalam lima tahun terakhir, pertumbu-
han ekonomi Indonesia sebesar 6,0%–6,5%. 
Jawa bagian barat menyumbang hampir 
seperempat total pertumbuhan negara (BPS, 
n.d.). Di Indonesia, tingkat korupsinya ting-
gi, menempati peringkat 107 dari 175 dalam 
Indeks Persepsi Korupsi (Transparency 
International, 2014). Kementerian 
Kehutanan dipandang sebagai kementerian 
paling korup, menurut Komisi 
Pemberantasan Korupsi (Amianti, 2014).

Owa Jawa di Bagian Barat Jawa

Sejak 1925, seluruh spesies owa berada di 
bawah perlindungan undang-undang di 
Indonesia (Noerjito dan Maryanti, 2001). 
Perburuan owa tidak terjadi di Jawa dan di 
daerah lain, karena daging primata ini 
dianggap tidak sesuai dengan kaidah Islam, 
dan lebih dari 95% penduduk bagian barat 
Jawa adalah muslim (BPS, n.d.). Terlebih, 
penduduk Jawa lebih bergantung pada per-
tanian dibanding penduduk pulau 
Sumatera dan Kalimantan. Hanya sedikit 
orang yang secara langsung bergantung 
pada produk hutan untuk penghidupan. 
Walaupun, di Jawa owa jawa diperdagang-
kan sebagai peliharaan (Nijman, 2005).

Owa jawa terdapat di hutan hujan dat-
aran rendah dan kaki gunung, kebanyakan 
di bawah 1.600 m, meski sesekali hingga 
2.000–2.400 m (Kappeler, 1984; Nijman, 
2004). Sebagian besar populasi dapat dite-
mukan di provinsi Banten dan Jawa Barat, 
meski sedikit tersisa di Jawa Tengah 
(Kappeler, 1984). Lebih ke timur, musim 
kering terlalu panjang untuk menyangga 
hutan hujan lebat tropis yang diperlukan 
spesies ini (Nijman, 1995, 2004). 

Taman Nasional Gunung Halimun 
Salak menyimpan antara 25% dan 50% 

GAMBAR 7.10

Peta Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa, 
Indonesia
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populasi owa jawa (Kappeler, 1984; 
Supriatna et al., 1994; Djanubudiman et al., 
2004; Nijman, 2004). Terletak sekitar 100 
km baratdaya Jakarta, taman ini memiliki 
luas 1.134 km2 (113.400 ha) hutan dataran 
rendah dan pegunungan. Gunung Halimun 
(1.929 m) dan Gunung Salak (2.211 m) 
mendominasi area ini masing-masing di 
barat dan timur (lihat Gambar 7.10). 
Halimun dan Salak terhubung sepanjang 11 
km, dalam bentuk kawasan hutan yang 
dikenal sebagai “koridor.” Terdapat bebera-
pa kawasan, seperti perkebunan dan desa 
di dalam taman nasional, termasuk di ten-
gahnya, perkebunan teh Nirmala dengan 
luas 10 km2 (1.000 ha), berbatasan langsung 
dengan hutan terdekat. Lahan pertanian 
dan desa menjadi batas di semua sisi, dan 
teritori kera termasuk ladang pertanian. 

Survei dan Pemantauan Populasi 
Owa Jawa di Halimun Salak

Estimasi populasi spesies ini sangat bervari-
asi, mulai dari beberapa ratus di akhir 1970-
an dan paruh 1990-an, hingga 2.000–5.000 
owa pada 1980-an, 1990-an dan memasuki 
dekade berikutnya. Daftar Merah IUCN 
menempatkan owa dalam kategori gent-
ing, setelah sempat kritis pada 1996 dan 
2000, akibat sempitnya ukuran fragmen 
populasi tersisa (Andayani et al., 2008).

Selama 30 tahun terakhir, di Halimun 
Salak setidaknya telah sepuluh kali dilaku-
kan upaya memperkirakan jumlah owa 
jawa di dalam taman nasional, semuanya 
dengan pendekatan berbeda. Berbagai 
temuan tersebut dirangkum dalam Gambar 
7.11. Perbedaan metodologi dan komparasi 
estimasi terhadap waktu menjadi faktor 
yang membuat analisis data menjadi sulit.

Estimasi kepadatan kelompok di 
Halimun Salak juga menunjukkan beberapa 
perbedaan, namun pada ketinggian antara 
800 dan 1.200 m, rentangnya adalah 2–4 
kelompok/ km2. Pada elevasi lebih tinggi, 
hingga 1.600 m, kepadatan anjlok di bawah 1 
kelompok/km2 (Kool, 1992; Sugarjito dan 

Sinaga, 1999; Sutomo, 2006; Iskandar, 2007). 
Rata-rata ukuran kelompok Halimun Salak 
berkisar dari 2,1 hingga 4,0, tanpa pola tem-
poral atau ketinggian yang jelas (Kool, 1992; 
Supriatna et al., 1994; Sugarjito dan Sinaga, 
1999; Iskandar, 2007; Yumarni et al., 2011). 
Sebagian besar estimasi ukuran populasi, 
kepadatan dan kelompok mencerminkan 
perbedaan metodologi dan asumsi berag-
am tim penelitian.

Perubahan Temporal dalam 
Estimasi Populasi dan Habitat
Sebagaimana dengan jumlah populasi, esti-
masi jumlah habitat yang tersedia untuk 
owa jawa di kawasan Halimun Salak berbe-
da dalam skala tahun, sebagian disebabkan 
oleh perubahan luas hutan tersisa, selain 
akibat perubahan metode estimasi propor-
si hutan tersisa yang benar-benar diman-
faatkan oleh owa jawa (lihat Tabel 7.1).

Memanfaatkan citra satelit yang men-
cakup 95% dari taman nasional, para 
peneliti menyatakan bahwa pada 2004, 
seluas 625 km2 (62.500 ha) dari total luas 
taman nasional (1.134 km2 atau 113.400 ha) 
ditutupi hutan alam (Prasetyo, Setiawan 

GAMBAR 7.11 

Estimasi Populasi Owa Jawa di Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak 

Catatan: Garis vertikal penyimpangan menunjukkan estimasi minimum dan maksimum. Estimasi 

sebelum 1992 tidak memasukkan Gunung Salak sebagai bagian taman nasional, karena saat itu 

diyakini bahwa tidak ada owa di sana.

Sumber data: Kappeler (1984); Kool (1992); Supriatna et al. (1994); Asquith, Martarinza dan Sinaga 

(1995); Sugarjito dan Sinaga (1999); Rinaldi (2003); Djanubudiman et al. (2004); Nijman (2004); 

Iskandar (2007); Campbell et al. (2008a)
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dan Miuru, 2005). Estimasi ketersediaan 
hutan bagi owa jawa sangat bervariasi—
dari sekitar 280 km2 hingga 470 km2 

(28.000–47.000 ha)—bergantung pada 
beberapa faktor, antara lain kawasan 
>1,500 m di atas permukaan laut atau 
dimasukkannya kilometer pertama batas 
hutan (Kappeler, 1984; Supriatna et al., 
1994; Campbell et al., 2008a). Sebagian 
besar estimasi diturunkan dari peta 
pemanfaatan lahan (hutan).

Baru-baru ini, dua penelitian mengga-
bungkan observasi lapangan dengan anali-
sis GIS dan kesesuaian habitat untuk 
memperkirakan habitat yang tersedia 
untuk owa jawa di Halimun Salak. Salah 
satunya meliputi seluruh taman nasional 
dengan memanfaatkan citra satelit 2001 
dan data lapangan 2003. Ditemukan, bah-
wa 246 km2 (24.600 ha) hutan memiliki 
kesesuaian moderat-tinggi untuk owa 
jawa, dan tambahan 123 km2 (12.300 ha) 
hutan yang dianggap cocok (Dewi, 
Prasetyo dan Rinaldi, 2007). Penelitian 
lain, hanya mencakup Salak, mengguna-
kan citra satelit 2003 dan data lapangan 
2006, menyimpulkan bahwa 78 km2 (7.800 
ha) dalam kategori kesesuaian tinggi hing-
ga moderat, dan 33 km2 (3.300 ha) sesuai 
(Ikbal, Prasetyo dan Idung, 2006). 

Kesulitan utama membandingkan esti-
masi ketersediaan habitat adalah karena 
peneliti hanya menganggap hutan di dalam 
cagar—Halimun atau Halimun Salak—layak 
bagi owa jawa, sementara penelitian lain 
memasukkan kawasan hutan terusan di luar 
cagar. Berbagai penelitian menetapkan batas 
ketinggian papda 1.400 m, 1.500 m dan 1.900 
m (Kappeler, 1984; Kool, 1992; Sugarjito dan 
Sinaga, 1999). Sementara satu penelitian 
mengeluarkan sebagian hutan dataran ren-
dah terbaik, karena peneliti keliru men-
gasumsikan bahwa owa abu-abu tidak meng-
huni pinggiran hutan (Supriatna et al., 1994). 

Terdapat beberapa data deforestasi 
Halimun Salak, meski tidak seluruhnya 
mencakup wilayah hunian owa. Salah satu 
penelitian menggunakan data Landsat 
untuk estimasi laju deforestasi dengan luas 
awal hutan 841 km2 (84.100 ha) selama peri-
ode 1989 hingga 2004. Hasilnya menunjuk-
kan laju rata-rata sekitar 1,9% per tahun. 
Penelitian menemukan tingkat deforestasi 
lebih tinggi saat krisis ekonomi Asia 1988 
(3,3%) dan pada 2001–2003 (3,4%), sesaat 
sebelum peralihan hutan produksi 
Perusahaan Negara menjadi Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak. Secara 
keseluruhan, taman kehilangan sekitar 
200 km2 (20.000 ha) hutan selama 15 tahun 

TABEL 7.1
Estimasi Ketersediaan Hutan dan Habitat untuk Owa Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Tahun Kawasan 
hutan (km²)

Kawasan tersedia untuk owa (km²) Metode Sumber

H S HS

1981 400 (H) 380 0 380 Citra satelit Kappeler (1984)

1994 470 (HS) 235–96 50–70 305–46 Tidak disebut Supriatna et al. (1994)

1999 360 (H) 240–300 – – Peta pemanfaatan lahan Sugarjito dan Sinaga (1999)

2002 – 270 70 340 Peta pemanfaatan lahan Nijman (2004)

2003 379 (HS) – – 369 Pemodelan GIS Dewi, Prasetyo dan Rinaldi (2007)

2004 625 (HS) – – – Citra satelit Prasetyo, Setiawan dan Miuru (2005)

2006 135 (S) – 111 – Pemodelan GIS Ikbal, Prasetyo dan Idung (2006)

2008 – – – 283 Tidak disebut Campbell et al. (2008a)

Catatan: HS = seluruh kawasan; H = hanya Halimun; S = hanya Salak; — = tidak disebut atau tidak ditemukan. Metode penelitian berbeda digunakan.



Bab 7 Status Kera

231

rentang penelitian tersebut (Prasetyo et al., 
2005). Meski penelitian itu menunjukkan 
perubahan pemanfaatan lahan di dalam 
batas Halimun Salak saat ini, termasuk 
kehilangan hutan alam, tidak mungkin mel-
akukan ekstrapolasi temuan tersebut secara 
langsung dengan kehilangan owa jawa. 

Tantangan Terkait dengan 
Pemantauan Jangka Panjang 
Sebagaimana dipaparkan dalam data di atas, 
belum ada pemantauan jangka panjang yang 
konsisten telah dilakukan pada owa jawa di 
Halimun Salak. Banyak penelitian dilakukan 
dalam durasi yang singkat atau hanya men-
cakup sebagian cagar, atau keduanya (Kool, 
1992; Indrawan et al., 1996; Geissmann dan 
Nijman, 2006; Kim et al., 2011, 2012; Yumarni 
et al., 2011). Pada titik terbaik, estimasi  

populasi seharusnya perbedaan dapat 
dikomparasikan. Namun akibat perbedaan 
aspek vital—seperti metodologi, lokasi 
survei, penetapan area, dan durasi—tidak 
ada kesimpulan yang tegas bisa diambil.

Meski Klub Ilmu Biologi (Biological 
Science Club/BScC) di Jakarta memiliki 
kantor penelitian di bagian timur Halimun 
Salak sejak 1980, dan kantor lapangan 
Cikaniki di tengah taman nasional yang 
beroperasi sejak awal 1990-an, tidak ada 
sistem penelurusan komprehensif yang 
memungkinkan pemantauan di taman 
nasional secara utuh. Terjalnya medan 
sulit diatasi, dan ketinggian curah hujan di 
musim hutan yang menghambat kerja 
lapangan, bisa menjadi sebagian alasan 
absennya tim penelitian permanen.

Salah satu tantangan yang dihadapi kon-
servasi owa jawa di Halimun Salak adalah 
ketiadaan satu organisasi tunggal, atau 

Keterangan foto: 
Keterlibatan pemerintah, 
industri, masyarakat dan 
pemangku kepentingan lain 
menjadi vital bagi keber-
hasilan proyek konservasi 
jangka panjang. © HUTAN 
-Kinabatangan Orang-utan 
Conservation Project 
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taman yang “mengadopsi” kera sebagai 
tanggung jawab atau proyek. Banyak organ-
isasi melakukan kontribusi kecil sekali-kali. 
Termasuk di dalamnya, Japanese 
International Cooperation Agency, yang 
mulai bekerja di Halimun pada 1990-an, 
meski terfokus di area sekitar kantor lapan-
gan Cikaniki. Cikaniki juga menjadi lokasi 
penelitian ekologi selama setahun pada tiga 
kelompok yang terhabituasi (Kim et al., 2011, 
2012). Salah satu organisasi, Proyek Owa 
Jawa, berbasis di Kebun Binatang Perth, bek-
erjasama dengan Pusat Penyelamatan dan 
Rehabilitasi Owa Jawa mendukung Pusat 
Owa Jawa di Bodogol, Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango. Proyek ini fokus 
pada penyelamatan dan rehabilitasi, sedikit 
memberi pengaruh langsung pada kon-
servasi owa jawa di Halimun Salak. 

Rekomendasi dan Peluang

Potensi pemantauan jangka panjang yang 
tepat bagi owa jawa Halimun Salak cukup 
tinggi. Terdapat beberapa universitas besar, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
Kementerian Kehutanan, dan beberapa 
LSM konservasi besar berlokasi di kota ter-
dekat, Bogor, Bandung, dan Jakarta. Menjadi 
penting bagi program pemantauan mana-
pun untuk menekankan penerapan metode 
konsisten dan berbagi temuan, termasuk 
data kasar survei, jika dimungkinkan.

Berbagai penelitian dalam tiga dekade 
terakhir menunjukkan bahwa populasi owa 
jawa di Halimun Salak adalah populasi ter-
besar yang tersisa di Jawa. Jumlah habitat 
owa termasuk dalam jaringan kawasan 
lindung meningkat secara substansial sela-
ma periode ini, begitu pula pemahaman 
kita mengenai sebaran owa di kawasan ini. 
Peningkatan perlindungan, pemantauan 
yang efektif, dan manajemen populasi men-
jadi penting. Upaya konservasi tersebut 
dapat diperluas untuk melibatkan populasi 
di lokasi lebih jauh, seperti Taman Nasional 
Ujung Kulon dan Gunung Dieng. 

Renungan Akhir
Meski studi kasus dalam bab ini mengulas 
spesies berbeda di lokasi berbeda, semuanya 
menggambarkan setidaknya lima irisan tema 
yang menjadi kunci bagi upaya konservasi.

Pertama, penelitian tersebut menggaris-
bawahi kebutuhan mendesak untuk mene-
mukan jalan yang seringkali tidak kompati-
bel antara pertumbuhan penduduk di satu 
sisi, dengan di sisi lain satwa liar dan habi-
tatnya. Membangun keseimbangan berarti 
menjaga peningkatan kesehatan, pendidi-
kan dan komunikasi masyarakat untuk 
mendorong pembangunan sosial dan 
ekonomi—sebuah proses kompleks yang 
bergantung pada kreativitas dan efektivitas 
kemitraan di antara lembaga pemerintah, 
LSM, dan masyarakat lokal. Pada saat bersa-
maan, diperlukan pelibatan aktor lokal 
dalam strategi konservasi, transparansi dan 
pendekatan berkeadilan dalam distribusi 
manfaat dengan masyarakat lokal, serta 
penegakkan hukum hutan dan legislasi per-
lindungan hewan liar yang efektif.

Kedua, terkait dengan berkembangnya 
penggunaan perangkat teknologi—mulai 
dari satelit dan pesawat nir-awak hingga 
perangkat berbagi data dan telepon geng-
gam—untuk mencatat data geo-referensi, 
memantau hutan dan satwa liar, produksi 
laporan waktu-aktual dan membanding-
kan kondisi lingkungan dalam serial wak-
tu. Saat ini, teknologi murah dan ramah 
pengguna dapat menjadi tambahan ber-
harga pada teknologi satelit canggih dan 
mahal untuk memantau kawasan hutan.

Tema ketiga, menyoroti nilai penelitian 
jangka panjang. Hanya ketika data dikum-
pulkan melalui pendekatan dan metode 
yang konsisten, serta lokasi dan wilayah 
geografi tertentu, peneliti bisa berharap 
dapat mengidentifikasi tren, antara lain 
penurunan populasi, menyusutnya habitat, 
dan pola deforestasi dalam periode pan-
jang. Berhubungan dengan pemahaman 
kuat mengenai sejarah dan konteks lokal, 
analisis tren juga dapat membantu 

“Kebutuhan 
perencanaan pe-
manfaatan lahan 
tidak bisa diabai-
kan. Pada tingkat 
lokal, nasional 
dan regional,  
perencanaan 
tersebut dapat 
memberi keman-
faatan bagi  
keragaman hayati, 
sumber daya alam 
dan penghidupan 
masyarakat.” 
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mengungkap peran faktor eksternal—sep-
erti perang atau penyakit—dalam lingkun-
gan yang ditelaah. Lebih jauh, bukti yang 
cukup dapat menjadi landasan informasi 
bagi efektivitas kebijakan untuk melawan 
pengaruh buruk pada keragaman hayati 
dan pembangunan masyarakat.

Tema keempat, berkisar pada efektivitas 
manajemen kawasan lindung. Sebagaimana 
ditekankan dalam studi kasus, pelibatan 
pemerintah, masyarakat dan pemangku 
kepentingan lain menjadi vital bagi keber-
hasilan jangka panjang proyek konservasi. 
Pelibatan tersebut dapat meningkatkan 
penegakkan hukum dan penindakan aktiv-
itas ilegal. Hal ini juga dapat mendorong 
masyarakat lokal turut memiliki tujuan 
konservasi. Dalam era ketidakstabilan atau 
konflik politik, menjadi penting, khususnya 
bagi masyarakat lokal untuk mampu 
melindungi sumber daya dan lahan tempat 
mereka bergantung. 

Terakhir, kebutuhan perencanaan 
pemanfaatan lahan tidak bisa diabaikan. 
Pada tingkat lokal, nasional dan regional, 
perencanaan tersebut dapat memberi 
kemanfaatan bagi keragaman hayati, sum-
ber daya alam dan penghidupan 
masyarakat—seraya menghindarkan para 
pemangku kepentingan dari mengulang 
kesalahan masa lalu. Dalam konteks ini, 
kemitraan berdasarkan tujuan bersama, ker-
jasama dan pemahaman menjadi intinya.
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Pendahuluan
Mewujudkan perlindungan yang bermak-
na bagi kera bergantung pada kerangka 
etis dan legal yang mengakui nilai intrin-
sik kera. Jika regulasi bertujuan memberi 
perlindungan pada seluruh kera, maka 
rasionalisasi eksploitasi akan lemah dan 
risiko perlindungan terminimalkan. 
Serupa pula, kebijakan tata kelola kera 
dalam kurungan, berimplikasi bagi kera di 
habitat alami, karena perdagangan gelap 
kera hidup dipicu antara lain oleh per-
mintaan konsumen untuk bisa memelihara 
dan memanfaatkan kera kurungan (Stiler et 
al., 2013). Bukti menunjukkan, persepsi 
masyarakat mengenai kera kurungan dapat 
mempengaruhi sikap dan perilaku terha-
dap kera di habitat alami. Misalnya, apa 
yang dilihat masyarakat di kebun binatang 

BAB 8

Status Kera Kurungan
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atau di foto mempengaruhi pandangan 
mereka mengenai konservasi kera (Ross et 
al., 2008; Schroepfer et al., 2011).

Keputusan yang diambil masyarakat 
mulai dari pertanian hingga kebun bina-
tang berpotensi mempengaruhi kera. 
Ilmuwan mengakui, faktor risiko dan per-
lindungan yang mempengaruhi kera ber-
beda-beda secara geografis (Funwi-Gabga 
et al., 2014, h. 263, gbr. 9.7). Telaah utuh 
mengenai primata, misalnya, menemu-
kan bahwa kepadatan penduduk menjadi 
penduga utama risiko kepunahan 
(Harcourt dan Parks, 2003). Sejumlah 
penelitian menunjukkan bahwa kera di 
luar kawasan lindung atau dekat konsesi 
menghadapi risiko berbeda dibanding 
dengan kera yang wilayah jelajahnya jauh 
di dalam kawasan lindung (Chapman dan 
Lambert, 2000; McLennan et al., 2012; 
Arcus Foundation, 2014). 

Lokasi kera dalam kurungan juga 
mempengaruhi risiko yang dihadapi, dan 
banyak faktor lain menentukan 
keberadaannya. Regulasi yang mengatur 
pengurungan juga bervariasi di berbagai 
negara dan di dalam negara itu sendiri, 
selain juga berbeda di tingkat internasional 
hingga ke tingkat lokal. Regulasi merupa-
kan faktor yang sangat mempengaruhi kes-
ejahteraan kera kurungan, yang harus 
mampu menjawab konteks atau kondisi 
kera kurungan. Kera yang digunakan 
dalam sirkus atau tontonan lain, atau 
dipelihara sebagai hewan peliharaan meng-
hadapi sejumlah risiko berbeda, antara lain 
isolasi atau hukuman selama pelatihan, dan 
tidak adanya profesional yang mengelola 
suaka dan pusat penyelamatan (Durham 
dan Phillipson, 2014, h. 283, tabel 10.1). 
Geografi dan konteksnya juga menentukan 
faktor lain terkait kesejahteraan, seperti 
penyediaan perawatan medis, makanan, 
dan sumber daya lain.

Buku pertama Negara Kera menelaah 
berbagai bentuk kera kurungan serta ber-
bagai regulasinya (Durham dan Phillipson, 
2014). Dua hasil utama observasi adalah 

1) apa yang diperbolehkan atau dilarang, 
secara global berbeda-beda, dan 2) standar 
yang ada tidak selalu memenuhi kebutu-
han kera atau meningkatkan kesejahter-
aannya. Temuan ini tetap relevan. Di 
beberapa tempat regulasi tidak mampu 
melindungi kera kurungan. Di sisi lain, 
regulasi tingkat kota, undang-undang 
negara, dan konvensi internasional mem-
bentuk jalinan perlindungan. Kerangka 
legal ini akan mampu memberi perlindun-
gan kuat bagi kera, merawat kera untuk 
sementara waktu atau dalam absennya 
mekanisme penegakan hukum, dan lebih 
memberi perlindungan dibanding kata-
kata di atas kertas. Beragam regulasi–dan 
kekurangannya–saat ini, tidak hanya 
mempengaruhi jumlah kera kurungan, 
tetapi juga juga kualitas hidupnya. 

Perlindungan bagi individu kera, anta-
ra lain juga ditentukan oleh bentuk dan 
waktu penangkapan. Regulasi satwa liar di 
berbagai negara yang dapat diterapkan 
bagi seluruh kera, berupa perlindungan 
bagi individu di habitat alami atau dalam 
kurungan, atau diterapkan hanya pada 
kera di habitat alaminya. Kera yang lahir di 
alam mendapat status hukum berbeda, 
dibanding kera yang lahir dalam kurun-
gan. Disparitas regulasi dan penegakan 
hukum, mungkin ada untuk menjaga kes-
ejahteraan kera kurungan. Di Indonesia 
misalnya, orangutan dilindungi hukum, 
namun kesejahteraan orangutan di kebun 
binatang masih buruk (Susanto, 2014). 
Kurang dari separuh kebun binatang 
Indonesia melalui proses akreditasi, dan 
audit pemerintahan terbaru menemukan 
hanya 4 dari 58 kebun binatang terdaftar 
dinilai “pantas dan layak,” sementara sisan-
ya diklasifikasikan “kurang layak” atau 
“buruk” (Saudale, 2015).

Sejumlah kera dikurung di negara 
dekat negara jelajah kera, sebagaimana 
dibuktikan melalui keberadaan 200 sim-
panse di suaka di Kenya, Afrika Selatan 
dan Zambia (Durham dan Philipson, 
2014). Perjanjian bilateral, regional atau 

“Beragam  
regulasi–dan 
kekurangannya–
saat ini, tidak ha-
nya mempenga-
ruhi jumlah kera 
kurungan, tetapi 
juga juga kualitas 
hidupnya.” 



Bab 8 Kera Kurungan

237

multilateral bisa menjadi kerangka hukum 
perlindungan dalam kondisi tersebut. Pada 
beberapa kasus, kera yang dikurung di 
negara di luar jelajah mereka mungkin 
tidak mendapat perlindungan legal seperti 
spesies kera asli. Di Thailand yang juga 
memiliki beberapa jenis owa, regulasi 
tidak memberi perlindungan yang sama 
bagi seluruh spesies dalam berbagai kondi-
si (Nijman dan Shepherd, 2011). Ketiadaan 
regulasi yang kuat dan komprehensif yang 
membatasi pemanfaatan pribadi dan kom-
ersial kera di Thailand, membuat penyan-
tun binatang harus berjuang untuk mem-
berikan pertolongan, misalnya bagi 
orangutan yang digunakan untuk hiburan 
atau simpanse peliharaan (Kaminski, 2010; 
Haynes, 2012; WFFT, 2015).

Selain lokasi, cara penangkapan, kuali-
tas lokasi, interaksi dengan manusia dan 
binatang lain berpotensi mempengaruhi 
kesejahteraan kera. Penggunaan umum 
istilah kebun binatang, misalnya diguna-
kan untuk menggambarkan fasilitas dari 
lokasi terakreditasi dengan pelayanan 
lengkap kesehatan hewan dan program 
kesejahteraan formal, hingga atraksi tro-
toar tanpa izin atau pekerja berkualifikasi. 
Di Amerika Serikat, pebisnis juga meng-
gunakan kata seperti perlindungan, suaka 
atau pusat konservasi meski tidak secara 
teknis melakukan aktivitas tersebut, peng-
hasilan didapat dari eksibisi atau penang-
karan. Sulit sekali mengendalikan perda-
gangan ilegal dan eksploitasi melalui 
jaringan internet, karena sifat internet dan 
kendala terkait penegakan hukum dan 
yuridiksi, meskipun masalah ini telah 
mendapat perhatian dalam Deklarasi 
Doha dari World Trade Organization dan 
sejumlah Direktorat PBB, lembaga pemer-
intah dan LSM di banyak negara (Obama, 
2013; Clark, 2014; Environment DG, n.d.).

Di luar persyaratan legal, standar yang 
ditetapkan oleh asosiasi profesi seringkali 
bisa memberi dampak lebih baik pada 
kera dalam kurungan. Baik kebun bina-
tang maupun suaka memiliki asosiasi 

profesi dengan keanggotaan yang men-
syaratkan perawatan dan kesejahteraan 
hewan kurungan. Keanggotaan dalam 
organisasi profesi memang tidak lantas 
menjamin terjaganya kesejahteraan, 
namun pemantauan oleh pihak ketiga 
memberi peluang tambahan untuk men-
jaga dan meningkatkan performa, serta 
membuat praktik pemeliharaan hewan 
tetap aktual. Standar formal dan informal 
berperan penting bagi kesejahteraan kera, 
tidak hanya sebagai fondasi regulasi dan 
standar, tetapi terkait dengan pengalaman 
keseharian kera dan pengaruhnya terha-
dap kualitas hidup. 

Untuk memperluas diskusi interde-
pendensi regulasi, pengurungan, dan kes-
ejahteraan kera, bab ini mengupas dua 
tema besar. Pertama, menyajikan data ter-
baru mengenai kera dalam kurungan di 
berbagai negara sebaran kera dan wilayah 
tetangga dalam konteks beberapa faktor 
yang berkontribusi terhadap kebutuhan 
perawatan kera dalam kurungan. Kedua, 
sebagai perbandingan, bab ini melaporkan 
apa yang diketahui mengenai kera dalam 
kurungan dan faktor-faktor yang mem-
pengaruhi kesejahteraannya di negara 
konsumen non-daerah sebaran (negara-
negara Utara). Bab ini mendiskusikan 
informasi mengenai kera dalam kurungan 
di dalam dan di luar negara daerah sebaran, 
dengan mengangkat disparitas kebijakan 
dan sikap sosial, yang mengungkap apa 
maknanya bagi masa depan kera dalam 
kurungan dan kera di habitat alaminya. 

Kera dalam Kurungan di 
Negara Daerah Sebaran
Populasi kera liar di Afrika dan Asia menu-
run tajam di tahun-tahun terakhir akibat 
kehilangan habitat, perburuan dan perda-
gangan hewan liar. Secara simultan, terjadi 
peningkatan jumlah kera di pusat 
penyelamatan dan suaka (lihat kotak 8.1). 
Estimasi yang dilaporkan dalam buku 

“Di Amerika 
Serikat, pebisnis 
juga menggunak-
an perlindungan, 
suaka atau pusat 
konservasi meski 
tidak secara teknis 
melakukan aktivi-
tas tersebut.” 
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KOTAK 8.1 

Suaka, Penyelamatan dan Rehabilitasi

Organisasi yang menyediakan perawatan kera yang diselamatkan 
biasanya disebut pusat penyelamatan, pusat rehabilitasi, dan suaka. 
Meski misinya berbeda-beda, seluruh fasilitas tempat ini memberi 
perlindungan dan perawatan bagi kera. Pusat penyelamatan dan 
rehabilitasi seringkali mengkhususkan diri untuk perawatan jangka 
pendek dan menengah, dengan tujuan melepasliarkan kera ke habi-
tat alami. Walaupun, banyak suaka terfokus pada perawatan jangka 
panjang atau seumur hidup. Program tersebut mencakup rentang 
skenario perawatan tertentu. Pusat penyelamatan biasanya mampu 
melakukan translokasi kera sehat dalam hitungan hari, dan memberi 
perawatan seumur hidup untuk kera yang mengalami cedera serius. 
Suaka tertentu mungkin memiliki penghuni yang sehat untuk dilepas-
kan, namun tetap memelihara mereka karena tidak adanya lokasi 
pelepas-liaran. Suaka lain menyediakan perawatan seumur hidup 
bagi seluruh penghuni, karena tidak berada di negara habitat. 
Ringkasnya, fungsi penting disediakan berbagai fasilitas penampun-
gan dan perawatan kera dalam kurungan. 

Kongo diterbangkan ke suaka Lwiro 
setelah disita aparat (GRASP, 2014b). 

  Di Gabon, tiga gorila dipindahkan ke 
Fernan-Vas Gorilla Project setelah satu 
dekade menghuni pusat penelitian. 
Saat masih bayi mereka menjadi kor-
ban perdagangan hewan liar. Aparat 
menempatkan mereka di fasilitas 
penelitian, dan tinggal selama bebera-
pa tahun. Kini setelah dewasa (18–33 
tahun), gorila sudah mampu tinggal di 
suaka. Pusat penelitian menyatakan 
bahwa pemindahan tersebut merupa-
kan bagian dari upaya mereka mema-
tuhi peraturan baru AS terkait peman-
faatan kera dalam uji coba biomedis 
(CIRMF, 2014).

  International Animal Rescue (IAR) 
menerima orangutan betina yang keta-
kutan dan kurang gizi dari aparat lokal. 
Orangutan tersebut dikurung sebagai 
hewan peliharaan selama dua tahun, 
dalam kondisi leher terus diikat 
(Francis, 2014). 

  Pusat rehabilitasi Borneo Orangutan 
Survival Foundation di Nyaru Menteng 
menyelamatkan seekor orangutan jan-
tan muda yang terjebak di sebuah frag-
men hutan dekat pertanian. Meski 
baru berusia tiga tahun dan terlalu 
muda untuk disapih, ia ditemukan 
sendirian (BOS Foundation, 2014).

Penyelamatan Kera: 
Tantangan
Sebagaimana contoh di atas, alasan 
penyelamatan dan pengalaman dalam 
kurungan sebelum penyelamatan sangat 
bervariasi. Perbedaan kera sebagai peli-
haraan dan perdagangan ilegal ke negara 
konsumen dengan bentuk lain interaksi 
manusia– hewan liar berimplikasi bagi 
suaka. Jenis interaksi yang mempertingi 
risiko terhadap kera juga menjadi faktor 
yang mempengaruhi laju kedatangan dan 
hasil penyelamatan, seperti kesehatan dan 

pertama Negara Kera menunjukkan 
sedikitnya 1.000 simpanse hidup di suaka 
di Afrika pada 2011, bersama dengan 55 
bonobo dan lebih dari 75 gorila (Durham 
dan Phillipson, 2014, h. 296, tabel 10.7). 
Sebanyak 200 simpanse tinggal di luar 
negara daerah sebaran kera, yaitu di Kenya, 
Afrika Selatan dan Zambia. Diperkirakan 
1.300 – 1.600 orangutan tinggal di suaka 
dan pusat penyelamatan, bersama seban-
yak 500 owa (Stiles et al., 2013; Durham dan 
Phillipson, 2014, pp. 296–7, tabel 10.7, 10.8).

Tingkat kedatangan kera di suaka ber-
beda-beda dari segi waktu dan tempat. 
Analisis restropektif data simpanse di sua-
ka menunjukkan bahwa pola kedatangan 
mencerminkan sejumlah faktor (Farmer, 
2002; Faust et al., 2011; Durham dan 
Phillipson, 2014). Pada paruh pertama 
2014, Great Apes Survival Partnership 
(GRASP) melaporkan, 38 kera besar telah 
diselamatkan, jumlahnya dua kali lipat 
dibanding tahun sebelumnya (GRASP, 
2014a; Platt, 2014). Contoh kedatangan kera 
di suaka dan pusat penyelamatan, yaitu: 

  Dua simpanse muda yang selama satu 
tahun dikurung di sebuah supermarket 
di Kinshasa, Republik Demokratik 
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keberhasilan rehabilitasi. Oleh karena itu 
penting untuk diketahui asal kera yang 
diselamatkan.

Data dari Yayasan IAR Indonesia di 
ketapang, Kalimantan Barat mengungkap 
bahwa orangutan yang diselamatkan 
berasal dari beragam latar belakang. 
Proporsi terbesar (43%) berasal dari desa 
di mana penduduk lokal mengurungnya 
secara ilegal; 31% diselamatkan langsung 
dari perkebunan kelapa sawit; dan 12% 
ditangkap di bentang alam pertanian 
masyarakat lokal (antara lain ladang 

kelapa, rambutan, padi, dan karet), sering 
kali orangutan diselamatkan dari perkebu-
nan kelapa sawit. Hanya 1% orangutan dis-
elamatkan dari perdagangan ilegal. Sisa 
(13%) dipindahkan dari fasilitas lain 
(Sanchez, 2015).

Kebutuhan ruang dan pelayanan sua-
ka dipengaruhi oleh pengalaman kera 
sebelumnya. Kera yang dipelihara sebagai 
hewan peliharaan, misalnya, lebih akrab 
atau tertarik pada manusia, menjadi 
kurang sensitif terhadap risiko tertentu, 
dan menderita penyakit tertentu akibat 

Keterangan foto: Alasan 
penyelamatan dan pengala-
man dalam kurungan sebe-
lum penyelamatan sangat 
bervariasi. Tipe interaksi 
yang mempertinggi risiko 
kera juga menjadi faktor 
yang mempengaruhi tingkat 
kedatangan kera dan hasil 
penyelamatan, berupa kes-
ehatan dan keberhasilan 
rehabilitasi. IAR 
menyelamatkan orangutan 
dan anaknya di Peniraman, 
Kalimantan Barat. © Feri 
Latief, IAR Indonesia
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penyiksaan atau pengabaian (Ferdowsian 
et al., 2011; Freeman dan Ross, 2014; lihat 
Studi Kasus 8.1 dan 8.3). Faktor-faktor 
serupa juga relevan bagi kesejahteraan 
dan keberhasilan suaka. Fasilitas perawa-
tan penghuni yang memiliki latar bela-
kang dan pengalaman tertentu, memun-
culkan kebutuhan khusus terkait kapasitas, 
di luar jumlah kera saat ini. Penghuni 
datang dengan kebutuhan berbeda dalam 
perawatan dan rehabilitasinya, sehingga 
memerlukan beragam fasilitas, program 
dan staf berbeda. Aktivitas pemeliharaan 
dan rehabilitasi lebih baik disesuaikan 
dengan kebutuhan penghuni, jika asal dan 
latar belakangnya diketahui.

Pengetahuan mengenai latar belakang 
penghuni lebih beragam pada fasilitas per-
awatan simpanse dibanding orangutan. 
Tidak hanya karena jelajah geografis oran-
gutan yang umumnya lebih kecil, perda-
gangan dan penangkapan orangutan juga 
lebih terlokalisasi. Pola eksplorasi digam-
barkan lebih detail di bawah ini dan dalam 
studi kasus 1.1 pada bab 1. Risiko juga lebih 
terkonsentrasi, karena jumlah orangutan 
yang datang dan melewati pusat 
penyelamatan lebih banyak dibanding 
simpanse (Farmer, 2002; Durham dan 
Phillipson, 2014). Mengingat 75% distribu-
si orangutan ditemukan di luar kawasan 
lindung, memahami mengapa dan 
bagaimana spesies ini dapat diakomodasi-
kan dalam bentang alam agro industri 
menjadi penting bagi keberlangsungan 
jangka panjangnya (Meijaard et al., 2012). 
Menimbang lonjakan penyelamatan, pola 
yang ada mungkin berubah. Namun, 
membalikan tren tetap menjadi prioritas 
bagi kedua spesies.

Estimasi apapun mengenai jumlah 
kera kurungan atau tingkat kedatangan di 
negara habitat, sebenarnya menunjukkan 
jauh lebih besarnya aliran kera dari habi-
tat alami ke dalam kurungan. Kera yang 
datang di suaka dan pusat penyelamatan 
hanya sebagian kecil dari perdagangan 
kera. Angka kedatangan tidak mencakup 

individu kera yang diincar, diperdagang-
kan, tempat tujuan, dan yang terbunuh 
dalam proses perdagangan. Laju kema-
tian dewasa terkait penangkapan kera 
muda harus ditambahkan dengan kema-
tian bayi untuk bisa memperkirakan ang-
ka kematian akibat perdagangan. Untuk 
setiap bayi kera kurungan, 1–2 kera dewa-
sa mati pada orangutan dan gorila, 
sementara 5–10 dewasa simpanse dan 
bonobo terbunuh (Stiles et al., 2013. P. 36). 
Dengan kecenderungan owa hidup ber-
pasangan, menjadi beralasan untuk mem-
perkirakan 1–2 kematian untuk tiap bayi 
owa tangkapan.

Terdapat alasan kuat, para pedagang 
yang ditangkap bukanlah pelaku utama. 
Sebagaimana dinyatakan koordinator pro-
gram GRASP, Doug Cress, “Saat ini, kita 
hanya menangkap pecundang, orang yang 
tidak cukup mampu melakukan hal ini” 
(Plat, 2014). Sebuah evaluasi perdagangan 
kera menunjukkan jaringan kriminal dan 
perdagangan ilegal berskala besar (Stiles et 
al., 2013). Memang, sebagaimana dilapor-
kan pakar penegakan hukum, Ofir Drori, 
sejumlah pedagang individual, masing-
masing memperdagangkan “ratusan kera” 
(Stiles et al., 2013 p.7). Sumber dan asal 
kera kurungan di negara pembeli tidak 
dicatat atau dilaporkan secara sistematis. 
Jika media di negara pembeli mengangkat 
kasus ini, bukti untuk mengkaitkan negara 
asal atau pedagang pelaku perdagangan 
gelap tidak secara sistematis dicatat atau 
dilaporkan. Sebagaimana didiskusikan di 
bawah ini, kurang sekali informasi untuk 
menghubungkan kera dengan habitat 
asalnya. Implementasi program untuk 
menentukan asal kera dan mengemba-
likan ke negaranya merupakan tujuan 
penting arah masa depan penegakan 
hukum (Stiles et al., 2013).

Faktor yang menempatkan populasi 
kera pada risiko dan pengaruh berlan-
jutnya kebutuhan suaka akan ruang dan 
perawatan di negara habitat—seperti kon-
versi habitat, perdagangan gelap, dan 
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penularan penyakit – bersifat kompleks 
dan sulit diurai (Arcus Foundation, 2014; 
Carne et al., 2014; Di Marco et al., 2014; 
Tranquilli et al., 2014; Wilson et al., 2014a). 
Antara lain, penyebab terjadinya hal terse-
but, seluruhnya antropogenis. Terus ber-
langsungnya konversi habitat, menjadi 
kunci penyebab di balik aliran kera dari 
habitat alami ke dalam kurungan.

Studi kasus 8.1 dan 8.2 menggambar-
kan jenis tantangan yang mempengaruhi 
suaka kera serta perawatan kera penghuni. 
Studi kasus 8.1 terfokus pada pusat 
penyelamatan di Kamerun, sementara 8.2 
fokus pada penyelamatan owa di Indonesia. 
Bagian berikutnya membandingkan dua 
studi kasus untuk mengangkat potensi 
peluang dan solusi.

STUDI KASUS 8.1

Penyelamatan Kera Besar di Kamerun: 
Pusat Penyelamatan Sanaga-Yong

Kecuali dikutip, informasi dalam studi kasus ini diperoleh 
dari wawancara penulis dengan pendiri pusat penyelama-
tan, Sheri Speede, September 2014.

Informasi Umum 

Pusat penyelamatan Sanaga-Yong (SYRC), adalah sebuah 
proyek dari In Defense of Animals-Afrika. Didirikan pada 
1999 untuk memberi suaka bagi simpanse yatim-piatu di 
habitat alami. Suaka ini terletak di Hutan Mbargue, timur-
laut ibu kota Younde. Hutan ini masih memiliki populasi 
kecil simpanse dan gorila. Selama 15 tahun, organisasi ini 
terus memperkaya program untuk mempertinggi perlind-
ungan kera liar dan habitatnya. Sanaga-Yong bekerjasama 
dengan aparat penegak hukum di Kamerun untuk menyita 
simpanse yang dikurung atau diperjualbelikan secara ile-
gal. Organisasi ini memiliki 25 pegawai di Kamerun, serta 
tim kecil yang bekerja melalui afiliasi badan amal dari AS, 
In Defense of Animals – Afrika.

Perawatan Simpanse dan Program Lain di SYRC

SYRC mengelola hutan seluas 0,91 km² (91 ha) dengan 
fasilitas klinik kesehatan hewan dan pemukiman pegawai. 
Kompleks utama mencakup enam hutan berpagar, tempat 
penghuni suaka hidup. Salah satu area lebih terbuka dileng-
kapi dengan struktur panjat dan fitur lain bagi simpanse 
yang membutuhkan perawatan khusus. Pada September 
2014, 70 simpanse menghuni SYRC.

Organisasi ini memiliki sejumlah program kemasyarakatan 
dan konservasi. SYRC mengembangkan kampanye media 
yang bertujuan menurunkan permintaan daging kera, dan 
baru-baru ini mempublikasikan buku anak-anak berjudul Je 
Protège les Chimpanzés (Saya Melindungi Simpanse), yang 
dimanfaatkan di sekolah sebagai bentuk pennyuluhan kon-
servasi. Selama beberapa tahun, SYRC memliki program 
untuk membantu sekolah dan perawatan medis masyarakat 
sekitar pusat penyelamatan. Penelitian konservasi lapangan 
yang baru-baru ini dilakukan SYRC, menemukan bahwa 
kera di hutan Mbargue berada pada risiko tinggi terkait 

kecilnya ukuran populasi, kehilangan habitat dan degradasi, 
serta tekanan perburuan. Survei sosial di desa sekitar men-
unjukkan bahwa banyak masyarakat mendukung gagasan 
perlindungan simpanse dan yang dikerjakan oleh SYRC.

Penghuni pertama SYRC adalah tiga simpanse yang diper-
tunjukkan secara ilegal di sebuah hotel. Ketika fasilitas ini 
resmi membuka pintu, sejumlah penghuni berdatangan, ber-
sama dengan makin banyaknya penyitaan yang dilakukan 
aparat. SYRC bekerjasama erat dengan penegak hukum 
untuk menyelamatkan simpanse, antara lain kera tua yang 
sudah dikurung selama berpuluh tahun, dan bayi kera yang 
dijual di pasar atau oleh pedagang ilegal. Pada tahun-tahun 
terakhir, pegawai melaporkan, masyarakat tidak lagi mem-
pertontonkan kera di ruang publik, dan lebih sedikit simpanse 
yatim yang datang. Tidak jelas apakah hal ini menunjukkan 
berkurangnya jumlah simpanse yatim atau menurunnya per-
dagangan ilegal. Tidak diketahui juga kemungkinan perda-
gangan ilegal bergerak di bawah tanah. Perubahan ini juga 
menunjukkan terjadinya penurunan populasi yang memper-
lambat laju perdagangan ilegal atau penangkapan. Sulit din-
yatakan secara pasti, karena kesulitan mendokumentakikan 
aktivitas ilegal, serta sejumlah faktor spasial dan temporal 
yang dapat mempengaruhi kebutuhan ruang dan perawatan 
suaka (Stiles et al., 2013; Arcus Foundation, 2014).

Penebangan, Pertanian, dan Permukiman 

Bagi SYRC, penebangan komersial di hutan Mbargue terus 
memberi dampak. Di luar penebangan pohon oleh pene-
bang komersial dan penebang ilegal, pembuatan jalan oleh 
perusahaan penebangan memasukkan orang-orang baru ke 
dalam hutan dan sebagian bermukim di sana. Hutan digun-
duli dengan metode tebang-dan-bakar untuk membangun 
rumah dan ladang pertanian subsisten, selain juga juga 
tanaman komersial seperti kopi. 

Pertanian lokal penting bagi suaka untuk sejumlah alasan, 
sebagian alasan itu positif. SYRC, misalnya, membeli buah 
dan sayuran untuk simpanse dari pertanian di desa ter-
dekat. Hubungan ini saling menguntungkan, petani memiliki 
pasar tetap untuk produksi mereka dan sumber pemasukan 
yang reliabel. Sementara suaka mendapatkan sumber pan-
gan untuk penghuninya. Kepentingan bersama ini mem-
bantu organisasi memperkuat niat baik dan menjaga hubun-
gan dengan masyarakat lokal. 
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Tidak lantas bisa dinyatakan bahwa seluruh dampaknya 
positif atau tidak ada kendala terkait pemukiman dan per-
tanian di hutan Mbargue. Hutan alam yang luas dan ber-
pagar di SYRC memberi kondisi yang baik bagi rehabili-
tasi dan persiapan pelepasliaran, meski belum ada upaya 
pelepasliaran karena tidak adanya lokasi yang sesuai. 
Habitat dekat SYRC, misalnya, berdekatan dengan 
pemukiman dan pertanian. Kera berisiko mengalami 
tekanan habitat pertanian dan konflik manusia–hewan liar. 
Keberadaan pertanian penghidupan dan petani kecil di 
hutan Mbargue menyebabkan hilangnya habitat, frag-
mentasi dan degradasi, yang juga dihadapi kera liar yang 
tinggal di sekitar Suaka. Meski simpanse suaka dan 
kelompok simpanse liar di hutan Mbargue menghadapi 
risiko berbeda, cukup aman untuk menyatakan bahwa–
akibat sejumlah faktor, seperti sensitivitas terhadap 
kehadiran manusia dan keakraban dengan habitat seki-
tar–tingginya tekanan pertanian memberi risiko bagi ked-
ua kelompok tersebut. Lebih banyak dan besarnya lahan 
pertanian, dan menyusutnya hutan mempertinggi peluang 
pertemuan, yang berisiko bagi manusia dan kera.

Sebagaimana didiskusikan dalam Bab 1, penyerbuan 
ladang merupakan sumber utama konflik antara manusia 
dan primata, termasuk kera (Campbell-Smith et al., 2010; 
Strum, 2010; McLennan et al., 2012). Awal tahun ini SYRC 
mengalami akibat buruk konflik langsung. Satu simpanse 
jantan lepas dari suaka dan kemudian terbunuh di ladang 
nanas beberapa kilometer dari suaka. Bekerjasama den-
gan Sanaga-Yong dan tim penegakan hukum lingkungan 
hidup LAGA, organisasi Last Great Ape, aparat lokal 
mengeluarkan surat penggeledahan, mengidentifikasi 
penyusup dan mengeluarkan surat penahanan. Pada 30 
November 2014, tiga bulan setelah surat dikeluarkan, 
aparat menangkap tersangka di Belabo Timur dan mel-
akukan penahanan (LAGA, 2014). 

Meski berakhir tragis bagi SYRC, namun kasus ini men-
jadi contoh menarik. Suaka mengambil posisi bahwa sim-
panse dari suaka juga harus dilindungi dan mendapatkan 
keadilan, begitu pula kera di habitat alami dan kera yang 
diperdagangkan oleh pemburu liar. Dalam melakukan hal 
tersebut, pihak suaka dan aparat penegak hukum menun-
jukkan komitmen mereka atas keadilan dan nilai intrinsik 
simpanse. SYRC menggambarkan bagaimana jangkauan 
dan dampak suaka di luar dinding dan pagar dalam men-
jembatani kesenjangan dalam perlindungan, penegakan 
hokum, dan perubahan sosial yang dapat memberi man-
faat pada kera kurungan dan kera di habitat alami. 

Keterangan foto: Penutupan hutan alami di SYRC menciptakan 

kondisi yang baik untuk rehabilitasi dan persiapan pelepasliaran, 

namun belum ada upaya re-introduksi akibat kurangnya lokasi 

pelepasliaran yang sesuai. © Jacques Gillon and Sanaga-Yong 

Chimpanzee Rescue Center
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STUDI KASUS 8.2 

Penyelamatan Owa di Indonesia: Kalaweit

Kecuali dikutip, informasi dalam studi kasus ini diperoleh 
dari wawancara penulis dengan A. “Chanee” Brule dari 
Kalaweit pada September 2014.

Informasi Umum 

Kalaweit adalah organisasi konservasi berbasis di Indonesia 
yang menyelamatkan owa untuk rehabilitasi dan reintroduk-
si serta menyediakan suaka permanen. Kalaweit memiliki 
sejumlah program lain di Kalimantan dan Sumatera. Sebagai 
bagian dari upaya melindungi owa dan habitat alaminya, 
organisasi ini bekerja sama mengelola dua cagar alam ber-
dasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Selain 
pendiri, Kalaweit mempekerjakan sekitar 50 orang di 
Indonesia dan 1 staf di Prancis.

Program dan Perawatan Owa

Kalaweit diinisiasi pada 1997 dan mulai menjalankan aktivi-
tasnya dua tahun kemudian, ketika perjanjian penting den-
gan pemerintah ditandatangani. Penghuni pertama-17 owa-
datang ke fasilitas itu pada Desember 2000. Perjanjian 
dengan dan memiliki pertanggungjawaban kepada pemer-
intah Indonesia diperpanjang hingga 2004. Pada saat itu, 
jumlah owa di Kalaweit meningkat hingga 240 individu, 
mencerminkan pertumbuhan lebih dari 1.400%. Meski laju 
kedatangan melambat dan beberapa individu telah dilepa-
sliarkan, jumlah individu penghuni masih terus bertambah, 
sebagaimana dibahas di bawah ini.

Kalaweit mengoperasikan fasilitas untuk merawat owa 
kurungan di Kalimantan dan Sumatera. Pada kedua pusat 
perawatan tersebut, kera mendapat perawatan awal dan 

papan/hunian setelah penyelamatan. Pusat konservasi owa 
Pawarawen berlokasi di Kalimantan Tengah. Kalaweit juga 
melakukan progran penjangkauan dan program radio di 
Kalimantan. Pada 2011, pusat konservasi owa Supayang 
didirikan di Sumatera Barat. Pusat konservasi ini berdekatan 
dengan cagar alam Supayang, tempat owa hidup secara 
alami. Sekitar 30 owa liar hidup di suaka, di lokasi yang 
dikelola bersama dengan pemerintah Indonesia. Enam sia-
mang lain tinggal di hutan tertutup pra-pelepasliaran. Kini 
tengah dilakukan upaya untuk memperluas suaka.

Kebutuhan Ruang dan Perawatan Suaka di Kalaweit

Jumlah owa yang dimiliki secara ilegal sebagai peliharaan 
dan untuk pertunjukan diperkirakan sekitar 6.000 individu 
di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, di provinsi-provinsi 
paling padat penghuni di Indonesia. Deforestasi, yang dis-
ebabkan oleh pengembangkan kelapa sawit dan industri 
ekstraktif lain, merupakan penyebab utama perdagangan 
ilegal owa. Aktivitas terkait pertanian industri dan industri 
ekstraktif, seperti pembangunan jalan, transportasi komer-
sial, dan perpindahan orang, membuat para pedagang 
gelap lebih mudah mendapatkan akses ke kera dan 
umumnya menjadi lebih rentan. Perkebunan mempertinggi 
risiko, kera yang ditangkap dari hutan dikurung secara ile-
gal sebagai peliharaan atau maskot di lokasi perusahaan. 
Tiga owa yang baru-baru ini diselamatkan Kalaweit didapat 
dari perusahaan kelapa sawit.

Fasilitas Supayang merupakan satu dari sedikit tempat yang 
ada di dunia yang merawat bilou/owa mentawai (Hylobates 
klossii). Jika target rencana pemerintah menyelamatkan 
seluruh bilou yang dikurung secara ilegal berhasil, Kalaweit 
akan memimpin upaya merehabilitasi kera sehat untuk 
pelepasliaran dan perawatan jangka panjang bagi kera yang 
membutuhkan.

Penyebab dan Dampak 
Suaka Kera

Studi kasus mengungkap beberapa tantan-
gan terkait konversi lahan. Dalam studi 
kasus di Kamerun, penduduk desa mem-
bersihkan lahan untuk pertanian kecil di 
dalam hutan, menyebabkan fragmentasi, 
degradasi dan ekspansi manusia–ke garis 
batas satwa liar, yaitu ujung bentang alam 
dominasi manusia merambah suaka dan 
habitat sekitar. Di Indonesia, Kalaweit 
memandang bahwa industri ekstraktif dan 
pertanian industri merusak keseluruhan 
hutan alam. Kehilangan habitat merupa-
kan isu mendesak, karena membuat kera 

terjebak di perkebunan. Mereka harus dis-
elamatkan untuk tetap hidup. Faktor sep-
erti pasar global, negosiasi dagang, dan 
tren konsumen cenderung mempengaruhi 
praktik pertanian industri (lihat Bab 3). 
Kebalikannya, pertanian kecil lebih reak-
tif  terhadap ukuran populasi, pola 
pemukiman dan keamanan pangan. 
Namun, perbedaan ini semakin kabur 
jika pertanian kecil mendapat kontrak 
menyuplai agribisnis. 

Pada kedua studi kasus suaka tersebut, 
perusakan habitat dan degradasi akibat 
pertanian dan aktivitas pembangunan lain, 
mengurangi ketersediaan lokasi pelepasli-
aran. Wilayah hutan makin sempit untuk 
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Saat ini Kalaweit memelihara 254 individu dari lima spesies 
kera terancam di fasilitas penyelamatan Sumatera Barat dan 
Kalimantan Tengah (lihat Tabel 8.1). Sebanyak 25% owa di 
Kalaweit tidak layak untuk dilepasliarkan, akibat paparan 
penyakit menular yang dibawa manusia atau binatang lain 
sebelumnya. Penghuni tetap Kalaweit juga mencakup owa 
yang cacat akibat sakit atau cedera, dan owa yang kurang 
memiliki kemampuan sosial dan perilaku untuk bisa berta-
han secara mandiri. Dengan kekecualian tersebut, mayori-
tas owa di suaka berpeluang untuk dilepasliarkan, dan 
sebagiannya siap memulai proses tersebut. Mengingat jum-
lah lokasi pelepasliaran sangat terbatas, sebagian besar 
kera di Kalaweit akan tetap tinggal dalam jangka panjang, 
bahkan mungkin selamanya.

Sebagian besar hutan jelajah historis owa telah digunduli 
untuk perkebunan sawit atau industri ekstraktif (Arcus 
Foundation, 2014). Penggundulan dan degradasi lahan oleh 
pertanian industri dan industri ekstraktif telah secara drastis 
menurunkan jumlah dan luas potensi lokasi pelepasliaran. 
Saat ini hutan yang tersedia untuk Kalaweit sangat minim, 
atau tidak memenuhi persyaratan luas, kualitas atau per-
syaratan lain. Di wilayah yang cocok untuk habitat, kepada-
tan populasi owa sudah terlalu tinggi untuk mengakomo-
dasi kera tambahan. Kurangnya lokasi pelepasliaran 
merupakan tantangan terbesar organisasi. Oleh karena itu 
mendapatkan hutan untuk perlindungan owa di habitat ala-
mi dan menyediakan lokasi pelepasliaran bagi penghuni 
pusat penyelamatan menjadi prioritas puncak Kalaweit.

TABEL 8.1

Owa di Fasilitas Kalaweit di Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah,  
September 2013–September 2014

Taksa Jumlah kedatangan,  
September 2013–September 2014

Total jumlah owa, 
September 2014

% peningkatan dari  
2013 ke 2014 

Owa ungko 2 33 6%

Owa kalawet 6 79 8%

Bilou 1 7 14%

Owa kelempiau 2 74 3%

Siamang 5 61 8%

Total 16 254 6%

Sumber data: A. Brulé, komunikasi personal, 2014

bisa dipertimbangkan, dan sisanya tidak 
memenuhi persyaratan yang diperlukan 
suaka. Dengan sedikitnya atau tidak ada 
individu yang mampu meninggalkan sua-
ka melalui pelepasliaran, kedatangan kera 
menyebabkan jumlah penghuni mencapai 
batas fasilitas-dan bahkan melebihi.

Terlebih lagi, dampak ekologis, perta-
nian, industri ekstraktif, dan aktivitas 
pembangunan lain memberi pengaruh 
pada operasi suaka, program, dan kese-
hatan serta kesejahteraan kera. 
Sebagaimana digambarkan pada studi 
kasus, aktivitas tersebut dapat berdampak 
langsung dan tidak langsung terhadap 
kebutuhan ruang dan pelayanan suaka. 

Berkurangnya habitat dan ekspansi 
manusia–ke garis batas satwa liar 
menyebabkan interaksi yang lebih sering 
dan lebih berisiko, yang mengarah pada 
konflik. Manusia bisa bertemu dengan 
kera ketika berjalan ke ladang, pasar, dan 
meningkatkan risiko transmisi penyakit 
atau cedera akibat konflik.

Kesamaan ruang dan waktu dengan 
manusia meningkatkan risiko cedera atau 
penyakit pada kera. Pada gilirannya, hal ini 
meningkatkan kebutuhan perawatan dan 
rehabilitasi suaka, serta berdampak lebih 
jauh pada hasil pasca penyelamatan. 
Contoh-contoh di bawah ini menunjuk-
kan berbagai ancaman tersebut:
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  Pemanfaatan pestisida kimia, jebakan, 
dan bentuk perlindungan lain yang 
digunakan petani untuk tanaman atau 
ternaknya mempertinggi risiko sakit 
atau cedera bagi kera, meningkatkan 
kebutuhan perawatan dan waktu huni-
an. Kera yang terkena jebakan atau 
cedera akibat konflik manusia–satwa 
liar mungkin tidak akan mampu lepas 
dari tangkapan manusia, dan terus 
memerlukan intervensi manusia 
untuk keberlangsungannya. Pada ked-
ua kasus tersebut, kera kemudian 
membutuhkan rehabilitasi dan per-
awatan dari suaka.

  Ketika konversi habitat disertai 
introduksi atau ekspansi hewan perta-
nian dan kepadatan hewan ternak, 
risiko penyakit terkait juga meningkat. 
Skenario penularan langsung dan tidak 
langsung membutuhkan perhatian 
serius. Hewan peliharaan seperti ter-
nak dapat menimbulkan penyakit dan 
menyebarkannya pada manusia dan 
binatang lain, termasuk kera. Penelitian 
terbaru melaporkan contoh penye-
baran tuberkulosis pada simpanse liar 
(Wolf et al., 2014). Kriptosporidosis 
dan infeksi parasit lain juga muncul di 
beberapa populasi liar yang hidup 
dekat pemukiman dan pertanian (Ghai 
et al., 2014; Parsons et al., 2015). Kera 
yang terpapar penyakit dan masuk 
suaka membutuhkan perawatan medis. 
Status penyakit juga membuat kera 
tidak layak untuk dilepasliarkan.

  Konflik manusia–satwa liar terkait 
dengan pertanian, terikat erat dengan 
membuat kera menjadi hewan peli-
haraan dan perdagangan kera peli-
haraan. Kera yang dimiliki sebagai 
peliharaan, menyumbang jumlah kasus 
terbanyak dalam perdagangan dan 
penjualan. Dibanding permintaan 
untuk perdagangan kera internasional, 
yang akan didiskusikan di bawah ini dan 
di dalam studi kasus 8.3, perdagangan 

kera lokal lebih menjanjikan. Penelitian 
survei di pusat penelitian IAR di 
Ketapang menunjukkan bahwa kera 
peliharaan menjadi hasil sekunder 
konflik. Ketika ditanyakan mengenai 
asal orangutan peliharaan yang diser-
ahkan ke pusat penyelamatan, 39% 
pemiliknya mengaku bahwa mereka 
“menemukan” orangutan tersebut, 
sebanyak 29% mengaku membeli. 
Mereka yang mengaku membeli bayi 
atau anak orangutan membayar antara 
Rp 500.000 hingga Rp 1,5 juta rupiah 
(Sanchez, 2015). Biasanya perdagangan 
bersifat lokal dan orangutan berasal 
dari lokasi sekitar. Dalam beberapa 
kasus, orangutan muda diambil seba-
gai peliharaan setelah induknya 
dibunuh untuk dimakan (Mejaard et 
al., 2011). Meski sedikit responden 
dalam survei IAR mengaku tahu 
kondisi tersebut, banyak yang tidak 
mau mengungkap asal orangutan peli-
haraannya. Sebanyak 32% responden 
tidak mau menjawab pertanyaan atau 
memberi informasi yang tidak reliabel 
(Sanchez, 2015).

Kera yang memiliki catatan konflik 
manusia-satwa liar, perawatannya mem-
butuhkan perlakuan khusus akibat pengu-
rungannya menyebabkan cedera, penyakit 
atau gangguan psikologis. Kera peliharaan 
pribadi, misalnya, cenderung memiliki 
penyimpangan perilaku dan kurang 
memiliki kompetensi sosial dibanding 
kera yang dibesarkan induknya (Freeman 
dan Ross, 2014). Penelitian juga menun-
jukkan, sebagian simpanse yatim menun-
jukkan tanda-tanda penyimpangan psikol-
ogis, seperti depresi atau stress 
pasca-trauma (Ferdowsian et al., 2011, 
2012). Individu kera seperti itu membu-
tuhkan kandang khusus, perawatan medis 
atau layanan suaka lain. Jika basis integrasi 
sosial terbukti sulit, kera membutuhkan 
perlakuan khusus dan perlakuan sosial 
tambahan dari pegawai. 



Bab 8 Kera Kurungan

247

Kera dalam Kurungan di 
Negara Utara–Bukan 
Daerah Sebaran Kera
Untuk memeriksa teliti kondisi kera yang 
berada dalam beragam bentuk kurungan 
di negara Utara (global North countries) 
bukan daerah sebaran kera, bagian ini 

Keterangan foto: Di nega-
ra-negara non-jelajah 
Utara, data menunjukkan 
bahwa sebagian besar kera 
kurungan hidup di kebun 
binatang dan suaka. 
© Jabruson, 2015. All 
Rights Reserved. www.jab-
ruson.photoshelter.com

mengulas informasi dari Eropa dan 
Amerika Serikat. Informasi ini bergantung 
pada data resmi pemerintah, informasi 
yang didapat langsung dari fasilitas suaka, 
laporan LSM dan sumber terpublikasi lain. 
Data menunjukkan kesenjangan dalam 
lingkup dan variasi tingkat detail dan relia-
bilitas. Sementara faktor-faktor tersebut 
menghambat lingkup dan kedalaman kaji-
an, fakta ini juga menunjukkan perlunya 
membuat catatan sistematis, detail, dan 
transparan dalam pemantauan kesejahter-
aan kera dalam kurungan.

Data menunjukkan bahwa sebagian 
besar kera kurungan hidup di kebun bina-
tang dan suaka. Beberapa informasi yang 
dilaporkan di sini terbatas pada fasilitas 
berlisensi atau terakreditasi, yang beropera-
si di bawah otoritas pemerintah atau men-
jadi anggota organisasi profesi. Organisasi 
profesi dan lembaga akreditasi, antara lain 
European Association of Zoos and Aquaria 
(EAZA), pusat penelitian European Alliance 
of Rescue centres and Sanctuaries di tingkat 
regional, Global Federation of Animal 
Sanctuaries dan World Association of Zoos 
and Aquariums di tingkat global. Pada bab 
ini, informasi dikutip dari anggota ter-
akreditasi atau fasilitas yang dimiliki organ-
isasi profesi. Sebagai tambahan dalam men-
etapkan standar sendiri untuk anggotanya, 
keanggotaan organisasi juga dapat melaku-
kan koordinasi praktik dan upaya saling 
berbagi informasi lintas institusi, seperti 
dalam pelaporan jumlah kera atau kelahi-
ran spesies tertentu. Meski umumnya digu-
nakan untuk internal, informasi tersebut 
sesekali dipublikasikan atau dibagikan 
secara eksternal melalui diskresi organisasi, 
sebagaimana pada beberapa kasus yang 
menggunakan data tersebut dalam bab ini.

Kera Dalam Kurungan di 
Eropa 
Beberapa negara anggota UE, seperti 
Austria dan Swedia, menerapkan aturan 
ketat di tingkat nasional yang melarang uji 
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coba pada kera (Knight, 2008). Lebih luas 
lagi, regulasi UE melarang uji coba terha-
dap kera, dengan satu-satunya batasan 
pertimbangan pada klausul perlindungan 
untuk kedaruratan [2010/63/EC Article 
55(2)]. Oleh karena itu, laboratorium di UE 
hanya memiliki sedikit kera. Kera kurun-
gan banyak ditemukan di kebun binatang 
dan suaka. Sedikit penurunan jumlah kera 
yang dipelihara secara legal dan ilegal 
sebagai hewan peliharaan atau pertunju-
kan. Bagian berikut menyajikan informasi 
mengenai kera yang dipelihara di kebun 
binatang, sirkus dan bentuk hiburan lain, 
serta suaka di UE. 

Kebun Binatang

UE tidak melakukan kompilasi statistik 
sistematis mengenai jumlah kera di kebun 
binatang. Implementasi dan penegakan 
hukum kebun binatang Zoos Directive 
1999/22/EC dan regulasi terkait ditangani 
oleh tiap negara anggota, yang bisa juga 
mendelegasikan otoritas pada pemerinta-
han regional atau kota (EU, 1999). 
Sebagaimana dicatat dalam buku pertama 
Negara Kera, standar, kepatuhan dan 
pelaporan kebun binatang berbeda-beda 
pada tiap negara anggota UE (Durham 
dan Phillipson, 2014, pp. 288–9). Di Jerman 
misalnya, otoritas federal tidak membuat 
catatan terpusat yang dapat mengidentifi-
kasi jumlah kebun binatang di negara itu–
diperkirakan antara 350 dan 850–memicu 
kekhawatiran mengenai lisensi kebun 
binatang tersebut (Animal Public eV, Born 
Free Foundation and Bund gegen 
Missbrauch der Tiere eV, 2012).

Terdapat lebih banyak kera di kebun 
binatang dibanding fasilitas lain di eropa. 
Oleh karena itu, mengetahui seberapa ban-
yak kebun binatang dan lokasinya penting 
untuk memantau dan melakukan upaya 
perlindungan. Penghitungan total kera di 
kebun binatang menjadi kunci untuk lebih 
memahami lingkup dan kondisi yang dih-
adapi kera. Lebih jauh di UE, negara 

anggota, otoritas, dan administrasi kebun 
binatang membutuhkan informasi dasar 
untuk membangun upaya efektif memen-
uhi kebutuhan kera.

Dalam ketiadaan angka resmi di UE 
untuk kera kurungan, penulis mengga-
bungkan informasi dari berbagai sumber 
lain, termasuk angka terpublikasi dan 
tidak terpublikasi, serta komunikasi per-
sonal, yang didapat menggunakan metode 
paparan (Durham dan Phillipson, 2014). 
Secara khusus penulis meminta laporan 
pemilik spesies melalui portal berjejaring 
dari International Species Information 
System (ISIS), organisasi sukarela yang 
mewakili lebih dari 800 kebun binatang, 
akuarium, dan organisasi terkait di 84 
negara (ISIS, n.d.). Merespon permintaan 
ini, ISIS memberikan gabungan data yang 
menunjukkan jumlah kera berdasarkan 
taksa dari fasilitas anggota di Eropa pada 
2014, meski beberapa angka laporan 
menampilkan jumlah total dari periode 
sebelumnya akibat perbedaan protokol 
pelaporan dan isu teknis lain. Data terse-
but mencakup beberapa fasilitas di negara 
Eropa yang bukan anggota UE, selain juga 
beberapa lembaga non EAZA. Mengingat 
keanggotaan ISIS bersifat sukarela, angka 
kebun binatang yang diberikan tidak lan-
tas mewakili pemilik kebun binatang, dan 
oleh karena itu seharusnya dipandang 
hanya sebagai titik awal estimasi jumlah 
kera kurungan di kebun binatang eropa.

Secara total, angka menunjukkan 2.284 
kera di 204 institusi anggota, dengan kepe-
milikan mulai dari 1 hingga 68 kera per 
lokasi. Sebanyak 40 lokasi dengan jumlah 
terbesar mencakup hampir separuh dari 
keseluruhan, sementara 40 lokasi dengan 
jumlah kera dalam kurungan terkecil 
memiliki total 100 kera. Enam fasilitas 
terkecil hanya memiliki satu individu. Owa 
menjadi taksa paling umum dalam sampel 
ini, diikuti oleh simpanse, gorila, orangutan, 
dan bonobo. Angka dan proporsi kera di 
tiap kelompok ditampilkan dalam gambar 
8.1. Suatu jenis kera yang hanya ada satu 
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individu pada suatu institusi dalam sampel 
hanya sedikit–29 kera, atau 1% dari total. 
Kera yang tidak memiliki teman memun-
culkan kekhawatiran mengenai kesejahter-
aannya, meski sedikit, kera tunggal ini 
membutuh perhatian khusus.

Sirkus dan Hiburan

Sejumlah kecil kera dipelihara sebagai bina-
tang sirkus/tontonan di UE. Regulasi UE 
1739/2005/EC merinci bahwa operator 
sirkus harus melaporkan pemindahan 
binatang sirkus antar negara, namun tidak 
menyebutkan standar kesejahteraan hewan 
sirkus atau hewan pertunjukan (UE, 2005). 
Seperti pemeliharaan kera sebagai peli-
haraan, pemanfaatan, dan kesejahteraan 
kera sirkus dan pertunjukan lain dikelola di 
tingkat nasional. Kondisinya ini berbeda-
beda di tiap negara, mulai dari tidak ada 
hukum komprehensif hingga pelarangan 
total binatang dalam sirkus (Durham dan 
Phillipson, 2014, pp. 282–3, kotak 10.1). Di 
Yunani misalnya, penggunaan seluruh 

binatang sirkus dilarang. Ini berbeda den-
gan 140 komunitas yang menerapkan regu-
lasi lokal sirkus di Spanyol, aturan diterap-
kan di tingkat kota (Born Free Foundation, 
2013; ENDCAP, n.d.). Estonia dan Polandia 
melarang penggunaan hewan yang ditang-
kap dari “alam liar”, sementara Austria dan 
Kroasia melarang “hewan liar”, termasuk 
spesies non domestik (Eurogroup for 
Animals, 2010; ENDCAP, n.d.). 

Meski kera bukan menjadi salah satu 
spesies paling umum di sirkus dan pertun-
jukan langsung, beberapa sirkus tetap 
mengeksploitasi. Bukti menunjukkan bah-
wa perlakuan dan kesejahteraannya buruk. 
Taman hiburan Jerman, Schwaben Park, 
yang menampilkan pertunjukan binatang 
dan telah diinvestigasi. Tiga kali institusi 
ini, dituding mengurung kera dalam 
kondisi yang buruk dan berbahaya 
(Animal Public eV et al., 2012; Nakott, 
2012; Animal Equality, 2013). Menurut has-
il investigasi, fasilitas ini menyimpan 44 
simpanse, lebih banyak dibanding yang 
dimiliki kebun binatang terakreditasi dan 
suaka kera. Sebagian simpanse ditampil-
kan dalam pertunjukan harian pada situs 
web taman dan media sosial, yang pada 
saat itu menampilkan video dan foto 
memakai baju dan melakukan pertunju-
kan (Schwaben Park, 2011, n.d.)

Dalam kasus sirkus dan bentuk hiburan 
lain yang mempertontonkan kera, keru-
giannya dua kali lipat. Pertama, kera ber-
isiko tidak sejahtera dan sangat menderita, 
sebagaimana ditunjukkan penelitian terb-
aru mengenai penderitaan jangka panjang 
dan dampak negatif psikososial (Freeman 
dan Ross, 2014). Kedua, menguatnya bukti 
yang menunjukkan bahwa kera pada 
kondisi tidak alami–seperti berhubungan 
dengan manusia dan memakai baju–ser-
ing membuat masyarakat menyimpulkan 
bahwa kera tidak terancam, dan tidak per-
lu konservasi atau perlindungan (Ross dan 
Lukas, 2006; Ross et al., 2008).

Ketika operator sirkus dan pelatih men-
jual kera yang tidak dapat atau tidak mau 

GAMBAR 8.1

Angka dan Persentase Kera di 
Kebun Binatang Eropa berdasarkan 
kelompok taksonomi

Legenda:

 Bonobo (108 = 5%)

 Simpanse (698 = 31%)

 Gorila (424 = 19%)

 Orangutan (300 = 13%) 

 Owa (754 = 33%)

Catatan: Persentase tidak mencapai 100% dengan pembula-

tan. Kategori owa termasuk siamang.

Sumber data: Agregasi data dari laporan per-spesies dari ang-

gota ISIS terseleksi, dimasukkan oleh penulis dari ISIS pada 

2014, meski sebagian melaporkan data dari periode pelaporan 

sebelumnya.
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Keterangan foto: Mowgli 
(16) dan Kodua (13), waktu 
masih bayi adalah “bintang 
film” di Hollywood. Mereka 
tiba di Center for Great 
Apes sepuluh tahun lalu 
ketika pemilik/pelatih setuju 
tidak lagi mempekerjakan 
kera besar dalam bisnis 
hiburan. © Patti Ragan, 
Center for Great Apes

digunakan untuk pertunjukan, penyelama-
tan bisa menjadi pilihan. Memang, suaka 
seringkali menyelamatkan kera dari Eropa 
dan wilayah sekitar (AAP, 2011; Monkey 
World, 2012). Kera yang sebelumnya digu-
nakan pertunjukan dapat mengalami cede-
ra parah, patologi perilaku dan masalah 
kesehatan lain yang membutuhkan perawa-
tan khusus, meski tidak seluruhnya. Studi 
kasus 8.3 merinci menyelamatan Linda, see-
kor simpanse yang menjadi hewan peli-
haraan dan pertunjukan.

Suaka

Menurut Global Federation of Animal 
Sanctuaries, tujuan utama suaka adalah 
menyediakan perawatan kesehatan dan 
kesejahteraan seumur hidup bagi hewan 
yang disiksa, cedera atau diabaikan, atau 
bagi hewan yang membutuhkan (GFAS, 
2013). Jumlah kera dalam suaka masih 
sedikit, namun merupakan bagian penting 
dari jumlah total kera dalam kurungan, 
karena setiap kedatangan penghuni baru 
berarti menunjukkan penurunan jumlah 
kera rentan yang berada dalam risiko tinggi 
(lihat Tabel 8.2). Penulis mengumpulkan 
data terkait, melalui penggabungan sumber 
terpublikasi dan sumber elektronik, selain 
meminta informasi langsung dari suaka. 
Data menunjukkan 235 kera hidup di suaka 
Eropa, peningkatan kecil (3%) sejak 2013, 
ketika angkanya mencapai 211 (Durham 
dan Phillipson, 2014, p.288). Angka revisi 
ini menghitung kera di dua lokasi yang 
sebelumnya tidak masuk survei, Monte 
Adone di Italia dan Rainfer di Spanyol. 

Kecuali sejumlah besar individu dipin-
dahkan dari satu tempat ke tempat lain, 
tingkat kedatangan di suaka umumnya 
rendah, karena hanya mencerminkan 
penyelamatan individu atau kelompok 
kecil. Suaka dapat mengalami peningkatan 
temporer laju kedatangan, misalnya jika 
pemilik hewan mengantisipasi regulasi 
baru, atau merespon upaya penegakan 
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STUDI KASUS 8.3

Studi Kasus UE: Penyelamatan Simpanse 
Bernama Linda

Kecuali dikutip, informasi dalam studi kasus ini diperoleh 
peneliti dari wawancara dengan David van Gennep dari AAP 
pada September 2014.

Linda adalah simpanse betina yang mungkin lahir sekitar 
1978. Sebelumnya ia dipelihara untuk atraksi wisata dan 
peliharaan oleh pemiliknya di Lanzarote, salah satu dari 
Kepulauan Canary. Melalui proses penyelamatan yang 
rumit, ia diterbangkan ke suaka di Belanda. Di suaka, Linda 
mendapat perawatan untuk selama sisa hidupnya. Detail 
mengenai Linda dan apa yang dialaminya, menggambarkan 
bagaimana simpanse dikurung sebagai hewan peliharaan 
dan pertunjukan serta tantangan yang dihadapi suaka 
dalam upaya penyelamatannya.

Linda dibeli saat bayi dengan harga 2240 USD. Pemiliknya 
menggunakan Linda sebagai atraksi wisata dengan mem-
perbolehkan pengunjung berfoto dengan bayaran tertentu. 
Pada saat itu, regulasi Spanyol memperbolehkan perlakuan 
seperti ini, dimana sangat populer sehingga harga beli bina-
tang “eksotis” dapat kembali dalam hitungan hari.

Linda berada dalam kurungan sampai Spanyol meratifikasi 
Convention on International Trade in Endangered Species 
(CITES) pada 1986. Spanyol memiliki aturan yang melarang 
pemeliharaan hewan, yaitu Ley 50/1999 yang mengatur 
kepemilikan binatang yang berpotensi bahaya dan regulasi 
operasi kebun binatang, semuanya mengatur aspek terten-
tu terkait kesejahteraan kera dalam kurungan (A. Guede 
Fernandez, komunikasi personal, 2014). Dukungan Spanyol 
untuk perlindungan kera makin kuat. Pada 2008 komite par-
lemen menyetujui resolusi yang mengakui hak-hak tertentu 
kera besar (Glendinning, 2008).

Namun regulasi tersebut hanya sedikit membantu Linda. 
Spanyol memiliki masyarakat otonomi yang memiliki aturan 
tata kelola sendiri, termasuk kepulauan Canary. Akibatnya, 
sebagian kerangka legal bersifat desentralisasi. Regulasi 
Spanyol diimplementasikan pada tingkat regional, dan 
wilayah otonomi boleh menggunakan aturan sendiri. Dua 
aturan di kepulauan Canary selama 1990, relevan terhadap 
kesejahteraan Linda. Pada 1991, Ley 8/1991 
(BOE-A-1991-16425) diadopsi untuk melindungi hewan 
domestik – istilah yang umum diinterpetasikan sebagai 
binatang yang dipelihara di rumah dan bergantung pada 
manusia dalam kelangsungan hidupnya. Aturan kedua 
ditetapkan pada 1994 (BOE-A-1994-12127), meningkatkan 
larangan terkait pertunjukan jalanan dan di trotoar, termasuk 
orang yang menjual peluang berfoto seperti yang dialami 
Linda (A Guede Fernandez, komunikasi personal, 2014).

Seharusnya regulasi seperti ini mampu diharapkan melind-
ungi hewan seperti Linda. Namun, dalam kasus Linda, 
mereka gagal melakukannya. Linda terjebak dalam lubang 
hukum. Aturan baru dimaksudkan agar pemiliknya tidak lagi 
menggunakan Linda sebagai atraksi wisata, tetapi apa art-
inya bagi Linda? Ia tidak diserahkan pada suaka atau dijual, 

tidak pula disita oleh otoritas, alih-alih Linda dikurung dan 
tak terlihat dari publik. 

Pemilik Linda mengurungnya sendirian di sebuah ruangan 
selama beberapa dekade sebelum salah satu anggota kelu-
arga dilaporkan menonton acara dokumenter dan meng-
hubungi Yayasan MONA, sebuah suaka dekat Barcelona. 
Suaka tersebut bekerja selama hampir tiga tahun untuk 
melepasnya, karena prosesnya terhambat oleh kurangnya 
kerja sama dengan aparat di kepulauan Canary (Yayasan 
MONA, 2013). Ketika persyaratan akhirnya disepakati, 
pemeriksaan kesehatan mengungkap bahwa Linda mem-
bawa virus hepatitis B (MONA UK, 2014). Berdasarkan atu-
ran, persyaratan dan biaya terkait perawatan kesehatan 
yang diperlukan, Linda tidak mungkin mendapatkan tempat 
di suaka di Spanyol.

Perkembangan ini menjadikan upaya penyelamatan Linda 
terancam. Perlu lokasi yang sesuai. Untungnya, setelah 
pemerintah Belanda melarang uji biomedis terhadap sim-
panse, suaka AAP mengambil alih dan menyediakan per-
awatan bagi simpanse laboratorium yang telah terkena pen-
yakit dari manusia seperti hepatitis. AAP memiliki keahlian 
dan fasilitas khusus untuk perawatan Linda. Namun pemin-
dahannya bergantung pada izin pemerintah untuk bisa 
mengimpor Linda ke Belanda. Setelah hampir delapan 
bulan AAP berupaya, otoritas akhirnya mengizinkan pemin-
dahan Linda pada Agustus 2014. Ketika Linda datang dari 
Lanzarote, ia mulai tahap baru hidupnya dan menjalani reha-
bilitasi (AAP, 2014).

Pada saat laporan ditulis, Linda telah menyelesaikan peri-
ode karantina wajib dan melakukan integrasi dengan kelom-
pok sosialnya. Meski telah mengalami isolasi lama, Linda 
merespon secara positif isyarat sosial, berpelukan, ber-
pegangan tangan dan bermain dengan simpanse jantan 
bernama Julio dan Jim (AAP, 2015).

Suaka berencana untuk memperkirakan usia Linda melalui 
penanda gigi dan anatomi, serta mengidentifikasi asal geo-
grafis menggunakan DNA, setelah ia sudah sepenuhnya 
terintegrasi dan menyesuaikan diri dengan suaka. Meski 
menunjukkan kemajuan pesat, suaka memperkirakan Linda 
perlu mendapatkan perawatan psikologis akibat gangguan 
emosional karena keterkucilan, salah satu masalah paling 
sulit yang dihadapi penghuni suaka selama rehabilitasi (D. 
van Gennep, komunikasi personal, 2014). Ilmuwan yang 
bekerja di suaka menemukan bahwa banyak penghuni men-
dapat manfaat dari perawatan, termasuk pelatihan, modifi-
kasi lingkungan atau pengobatan kejiwaan (Kranendonk et 
al., 2012; Ghosh, 2013).

Kasus Linda menggarisbawahi isu penting terkait kese-
jahteraan dan penyelamatan kera kurungan, khususnya 
yang digunakan sebagai peliharaan dan pertunjukan, yaitu: 

  Ketika dibeli saat bayi, simpanse biasanya digunakan 
sebagai pertunjukkan atau peliharaan hingga berusia 5 
tahun, hingga mereka mulai bertindak atas kemauan 
sendiri (D. van Gennep, komunikasi personal 2014). 
Akibat kekuatan fisiknya, orang tidak lagi bisa mengen-
dalikan atau menangani kera dengan aman. Beberapa 
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memberi kera obat-obatan atau mencabuti giginya. 
Nilai pemeliharaan dan pemanfaatan kera sebagai per-
tunjukan berubah bagi manusia pemiliknya: biaya kan-
dang, pengelolaan, dan penanganan kera meningkat, 
sementara manfaat – yang didapat dari penampilan 
atau pendampingan dari memegang dan bermain den-
gan mereka – menurun atau bahkan menghilang. 
Akibatnya sebagian kera dijual atau diserahkan, seba-
gian lain dibunuh. Sebagian lain mungkin dipindahkan 
untuk penampilan permanen, dimana mereka ditampil-
kan. Sebagian, seperti Linda disembunyikan, sendiri 
dan tersembunyi. Kera menjadi sangat rentan penyik-
saan, pengabaian, dan risiko kesejahteraan lain.

  Mekanisme legal yang diasumsikan banyak orang 
membentuk perlindungan berbeda bagi kera kurungan 
– seperti CITES, aturan kesejahteraan hewan, kea-
manan publik, konservasi hewan liar, dan kejahatan 
terhadap binatang – pada praktiknya tidak cukup 
melindungi. Seperti dicatat di atas, semua itu tidak ber-
dampak bagi Linda. Meski statusnya sebagai spesies 
genting, ia dieksploitasi dan bertahun-tahun dalam 
kondisi terancam. Regulasi tidak memberi mekanisme 
perlindungan kesehatan, kesejahteraan atau mencegah 
sakit dan penderitaannya.

  Batasan aktivitas usaha menjadi penting dalam kasus 
Linda. Legislasi yang membatasi kepemilikan pribadi 
dan pemanfaatan kera untuk pertunjukan menjadi 
penting untuk memutus perdagangan ilegal kera dan 
aliran kera dari negara daerah sebaran kera ke kurun-
gan di negara konsumen. Kehadiran perdagangan ile-
gal menunjukkan bahwa insentif ekonomi begitu kuat. 
Solusi pasar semata tidak mampu mengurangi per-
mintaan konsumen. 

  Linda dipasang mikrochip setelah penyelamatannya, 
karena ia tidak memiliki identifikasi permanen. 
Identifikasi Linda memunculkan kekhawatiran solusi 
yang sesuai, terkait usia dan skenario lain, ketika kepe-
milikan pribadi menjadi pengecualian dalam regulasi 
baru: risiko pencurian identitas. Otoritas mengeluarkan 
izin untuk simpanse betina, namun sulit untuk mem-
buktikan bahwa daftar simpanse dalam surat izin terse-
but sama dengan individu yang dibawa ke Lanzarote 
satu dekade sebelumnya, atau simpanse yang kini 
hidup di AAP. Identifikasi unik penting tidak hanya 
untuk memantau kesahatan individu, tetapi juga meng-
hambat perdagangan. Tanpa identifikasi individu yang 
jelas dan permanen, banyak pihak bisa membeli kera 
dan kemudian memindahkannya sebagai individu yang 
tertulis dalam izin.

Keterangan foto: Linda – setahun sebelum diselamatkan, pertama kalinya 

ke luar, dan sebelum diselamatkan. © AAP/Rob Schreuder, AAP/Petra 

Sonius and AAP/Roland J Reinders, respectively
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hukum. Dengan mengantisipasi peningka-
tan kebutuhan ruang dan pelayanan suaka, 
suaka dapat bersiap membantu memini-
malkan kendala penegakan hukum. 
Misalnya, pada 2014 Belanda mengadopsi 
daftar positif – atau “daftar putih” – satwa 
liar dapat dipelihara sebagai hewan peli-
haraan, dan kera tidak termasuk di 
dalamnya (AAP, 2013). Mengetahui bahwa 
aturan ini akan dijalankan pada 2015, AAP 
bersiap untuk kedatangan penghuni baru 
melalui penyerahan sukarela dan berkoor-
dinasi dengan penegak hukum (D van 
Gennep, komunikasi personal, 2014).

Kera Kurungan di Amerika

Di Amerika Serikat, regulasi federal, negara 
bagian dan kota berimplikasi bagi kese-
jahteraan kera kurungan. Berbagai regulasi 
federal secara langsung mengatur 

perlindungan, impor, perdagangan, dan 
transportasi antar negara bagian, dan per-
syaratan minimal kesejahteraan bagi spe-
sies terancam. Regulasi tersebut secara 
eksplisit menyebut kera atau primata, selain 
spesies hewan lainnya. Kerangka regulasi 
federal mengatur kera kurungan telah men-
galami perubahan sebagian. Misalnya, sete-
lah perintah tinjauan ulang dari parlemen, 
pemerintah federal mengadopsi sejumlah 
pola baru terkait eksperimen simpanse, ter-
masuk penyempurnaan kandang, dan pro-
gram kesejahteraan (Altevogt et al., 2011).

Kajian serupa juga secara drastis men-
urunkan jumlah simpanse yang dimiliki 
federal dan digunakan dalam eksperimen 
hingga 50, setelah penghentian lebih dari 
300 simpanse (NIH, 2013). Sejumlah kajian 
kebijakan federal dan usulan regulasi 
dapat memberi dampak dramatis bagi kera 
kurungan di Amerika Serikat. Contoh-
contoh penting bisa dilihat dibawah ini.

Usulan Legislasi: S. 1463/H.R. 
2856 Captive Primate Safety Act

Pada 1 Agustus 2013, Captive Primate 
Safety Act diintroduksikan di senat, setelah 
sehari sebelumnya diintroduksikan di par-
lemen (Boxer, 2013; Fitzpatrick, 2013). 
Usulan legislasi tersebut bertujuan mem-
perbaiki regulasi Lacey Act (18 USC 42–43. 
16 USC 3371–3378), yang membatasi perda-
gangan hewan liar, serta aktivitas lain, den-
gan lebih jauh melarang komersialisasi 
antar negara bagian untuk hewan eksotis, 
kera, dan primata lain. Meski beberapa 
regulasi negara bagian mengatur kepemi-
likan dalam wilayah negara bagian, mereka 
tidak melarang pedagang dari luar negara 
bagian, atau juga tidak lantas berlaku untuk 
aktivitas komersial, seperti pelelangan atau 
penjualan internet (Paquette, 2014). 
Akibatnya, penegakan hukum antar negara 
masih menjadi kendala. Rancangan 
undang-undang S. 1463 diteruskan pada 
Komisi Lingkungan dan Pekerjaan Umum 
(Committee on Environment and Public 

TABEL 8.2

Jumlah Kera di Suaka UE pada 2014, berdasarkan 
Negara dan Taksa

Nama suaka Negara Taksa Jumlah kera

AAP Rescue Center 
for Exotic Animals

Belanda Simpanse 37

Gut Aiderbichl* Austria Simpanse 37

Mona Foundation Spanyol Simpanse 14

Monkey World Inggris Simpanse

Orangutan

Owa

59

16

23

Monte Adone Italia Simpanse 13

Primadomus Spanyol Simpanse 9

Rainfer Spanyol Simpanse

Orangutan

Owa

16

1

1

Wales Ape and 
Monkey Sanctuary

Inggris Simpanse

Owa 

7

3

Catatan: * Angka estimasi

Sumber: Gut Aiderbichl (2014); Centro de Rescate de Primates Rainfer (n.d.); Monte Adone (n.d.); 

Wales Ape and Monkey Sanctuary (n.d.-a, n.d.-b); A. Cronin, komunikasi personal, 2014; D. 

Eastham, komunikasi personal, 2014



Bab 8 Kera Kurungan

255

Works) pada hari ia diperkenalkan. Kajian 
oleh kantor anggaran kongres menemukan 
bahwa perubahannya relatif kecil dan tidak 
akan memberi dampak signifikan terhadap 
anggaran federal. Pada 30 juli 2014, Komisi 
Lingkungan dan Pekerjaan Umum dilapor-
kan mendukung, dan pada 11 Desember 
2014, diteruskan dalam kalender legislasi 
senat. Parlemen tidak melakukan tindak 
lanjut atas H.R 2856 setelah menyampai-
kannya pada Subkomisi Perikanan, Hewan 
Liar, Kelautan, dan Urusan Kepulauan pada 
6 Agustus 2013. Tidak ada tindakan lebih 
jauh diambil pada Kongres ke-113 yang 
berakhir 3 Januari 2015.

Perlu dicatat, beberapa suaka dan 
organisasi kesejahteraan hewan menentang 
adopsi rancangan undang-undang ini di 
lapangan. Bahasa usulan yang digunakan 
akan mendorong penggunaan monyet kecil 
dari Amerika Tengah dan Selatan sebagai 
hewan yang membantu orang penyandang 
difabel (Friends of Animals, 2014). Meski 
kekecualian ini tidak langsung berdampak 
pada kera, namun dapat melemahkan 
hukum yang dimaksudkan melindungi, 
dengan melemahkan penegakan hukumn-
ya. Usulan kekecualian akan memberikan 
pengakuan legal pada kategori baru di 
bawah Lacey Act karena tidak berkaitan 
dengan registrasi yang ada dibawah aturan 
penting lain, Animal Welfare Act.

Kontradiksi yang melekat dalam pelar-
angan perdagangan dan kodifikasi peman-
faatan komersial dapat menjadi preseden 
bagi spesies lain dan mengarah pada 
rumitnya penegakan hukum lintas lemba-
ga yang perlu dipertimbangkan oleh legis-
lator dan otoritas dalam konteks kesehatan 
publik dan insentif keselamatan yang 
dapat dicapai melalui S. 1463 / H.R 2856. 
Saat ditulis, usulan legislasi bermaksud 
memberi tambahan perlindungan secara 
nasional bagi kera dan hampir seluruh 
spesies primata bukan manusia, melam-
paui regulasi negara bagian dan lokal yang 
berbeda (US Senate Committee on 
Environment and Public Works, 2014). 

Para pendukung menjaga pencapaian pen-
ingkatan perlindungan federal bagi kera 
dan mayoritas primata lain, sekaligus kes-
ehatan dan keselamatan publik. Walaupun 
terdapat kecenderungan iklim legislatif 
yang menguntungkan lebih menyetujui 
kepemilikan di dalam amandemen (Born 
Free USA, 2013).

Usulan Legislasi: H.R. 3556 
Humane Care for Primates Act

Pada 20 November 2013, Humane Care for 
Primates Act diperkenalkan pada parle-
men (Elmers, 2013). Rancangan undang-
undang ini membahas impor kera dan pri-
mata lain ke Amerika Serikat untuk tujuan 
suaka. Meski regulasi yang ada mengijin-
kan impor untuk kebun binatang dan 
aktivitas komersial lain, tanpa usulan 
penampungan untuk perawatan. 
Akibatnya, sesuai regulasi yang ada, suaka 
harus mendaftar pada United States 
Department of Agriculture (USDA) seba-
gai eksibitor dalam rangka menerima kera 
atau primata lain dari luar negeri. Isu ini 
serupa dengan transfer internasional 
dalam kasus simpanse bernama Linda, 
seperti dibahas pada studi kasus 8.3. 
Usulan legislasi ini akan memperjelas 
kebutuhan registrasi dengan mengakui 
bahwa suaka bukanlah bisnis tontonan. 
Aturan baru akan membedakan suaka dari 
bentuk lain pengurungan, seperti pada 
kebun binatang dan atraksi di trotoar, agar 
mereka dapat menyelamatkan primata dan 
tidak kemudian terdaftar sebagai eksibitor. 
Undang-undang ini dirujuk pada 
Subkomite Kesehatan. Tidak ada tindak 
lanjut pada Kongres ke-113.

Usulan Regulasi: Pemisahan 
Daftar Simpanse

Sementara perubahan kebijakan National 
Institutes of Health (NIH) terkait eksperi-
mentasi simpanse tidak mempengaruhi 
individu yang dimiliki perseorangan, 

“Kerangka 
regulasi federal 
mengatur kera ku-
rungan telah men-
galami perubahan 
sebagian.” 
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United States Fish and Wildlife Service 
(USFWS) mengusulkan aturan yang lebih 
membatasi eksperimen dan pemanfaatan 
komersial simpanse milik pribadi 
(USFWS, 2013). 

Pada awal 1990, USFWS memasukkan 
simpanse dalam Endangered Species Act. 
Simpanse liar dikategorikan genting, 
sementara simpanse kurungan dimasukan 
dalam status lebih rendah yaitu terancam. 
Akibat perbedaan ini, biasanya disebut 
pemisahan daftar, menjadi legal untuk 
memanfaatkan simpanse kurungan di 
Amerika Serikat untuk berbagai tujuan 
perdagangan dan komersial, seperti sirkus 
dan film, serta terlibat dalam perdagangan 
antar-negara bagian untuk simpanse dan 
bagian-bagian tubuhnya (USFWS, 2013).

Pada Maret 2010, pemangku kepentin-
gan memberi petisi pada lembaga pemer-
intahan untuk memperbaiki aturan ini. 
Setelah 90 hari dikaji, USFWS mengu-
mumkan temuannya pada 2011, yang dii-
kuti periode tanggapan publik (USFWS, 
2013). Setelah perpanjangan periode kajian, 
pada 12 juni 2013 USFWS mempublikasi-
kan temuan petisi 12 bulan dan membuka 
periode tanggapan publik baru membahas 
usulan aturan baru terkait status simpanse 
(USFWS, 2013). Dua tahun kemudian, pada 
12 Juni 2015, USFWS mengumumkan bah-
wa pihaknya akan memfinalkan usulan 
aturan untuk mengklasifikasi seluruh sim-
panse, baik liar atau dalam kurungan, seba-
gai genting (USFWS, 2015a). Pemerintah 
mencatat bahwa mayoritas komentar yang 
diterima dalam periode tanggapan publik 
menentang aturan yang disampaikan oleh 
para pihak terkait dengan industri biome-
dis (USDOI, 2015, h. 34515).

Dampak paling signifikan dari daftar 
baru tersebut, adalah menjadikan ilegal 
bagi “orang di wilayah yurisdiksi Amerika 
Serikat” untuk “mengambil” spesies terdaf-
tar, artinya terlarang untuk “mengganggu, 
mengancam, memburu, menembak, melu-
kai, membunuh, menjebak, menangkap, 
mengumpulkan” seekor simpanse, atau 

berupaya melakukannya (USDOI, 2015, h. 
34515). Aturan juga melarang impor, 
ekspor, dan perdagangan simpanse antar-
negara bagian (USFWS, 2015a).

Pemerintah AS menegaskan bahwa 
aturan baru tersebut tidak melarang kepe-
milikan pribadi yang sudah berlangsung, 
penangkaran biasa atau pemeliharaan 
simpanse yang diperoleh secara legal 

Keterangan foto: Jumlah 
kera di suaka memang 
sedikit, namun menjadi 
bagian penting dari total 
jumlah kera dalam kurun-
gan, antara lain karena 
kedatangan kera penghuni 
baru menunjukkan penu-
runan jumlah kera dalam 
kondisi yang sangat ber-
isiko. Owa lar di suaka 
IPPL di Carolina Selatan.  
© IPPL
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(USFWS, 2015b). Status genting untuk sim-
panse tidak menghalangi eksibisi yang 
“dimaksudkan untuk edukasi publik men-
genai peran ekologis dan kebutuhan kon-
servasi spesies terdampak,” selama eksibisi 
tersebut tidak membahayakan populasi di 
alam liar atau kera kurungan (USDOI, 
2015, p. 34518). Lembaga tersebut akan 
tetap mempertimbangkan pendaftaran 

untuk “penggunaan” spesies terancam, ter-
masuk simpanse, yang menjadi subjek kri-
teria Endangered Species Act. Izin “peng-
gunaan” terkait penelitian misalnya, bisa 
diberikan dalam situasi konservasi spesies 
terancam (USFMS, 2015b).

Aturan baru ini mulai diterapkan pada 
14 September 2015, 90 hari setelah publikasi 
resmi oleh pemerintah AS (USDOI, 2015).



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

258

Petisi pada USDA: Aturan 
Pelarangan Kontak Publik 
Dengan Kucing Besar, Beruang 
dan Primata Bukan Manusia

Pada 7 Januari 2013, sebuah koalisi 
pemangku kepentingan memasukkan 
petisi bersama kepada USDA, yang dapat 
mempengaruhi kera kurungan (USDA 
APHIS, 2013). Petisi tersebut secara spesi-
fik ditujukan ke pemilik pribadi, eksibitor, 
dan bisnis hiburan lainnya yang memung-
kinkan publik memegang atau berinterak-
si dengan hewan, antara lain kera.

Petisi menyebut sejumlah alasan men-
gapa aturan ini diperlukan, antara lain 
faktor yang berdampak langsung pada 
kesehatan dan kesejahteraan kera: pemi-
sahan prematur induk – bayi, penanga-
nan berlebihan binatang muda, pelatihan 
yang keterlaluan, dan penyakit zoonosis 
yang dipindahkan dari dan ke hewan 
eksibisi. Terdapat bukti kuat bahwa fak-
tor-faktor tersebut berdampak panjang 
dan merusak pada kesehatan dan kese-
jahteraan kera dalam kurungan.

Periode tanggapan publik terhadap 
perubahan tersebut ditutup pada 18 
November 2013. Menurut situs web USDA, 
15.335 tanggapan publik masuk. Jika dia-
dopsi, perubahan ini akan sangat ber-
dampak pada kera peliharaan, kera per-
tunjukan, dan kera yang dikuasai penjual 
untuk tujuan tersebut. USDA belum men-
gumumkan temuan dari kajian publik atau 
respons terhadap petisi tersebut. 

Legislasi Sub Nasional

Melengkapi undang-undang dan regulasi 
di tingkat federal, regulasi negara bagian 
dan lokal juga berdampak pada kera 
kurungan dan mempengaruhi kesejahter-
aan meraka. Regulasi tersebut mengatur 
berbagai aktivitas, dari operasi bisnis 
hingga kejahatan terhadap binatang. 
Regulasi anti kejahatan, misalnya, berpo-
tensi diterapkan jika kera kurungan 

disiksa atau diabaikan. Pengurungan kera 
juga dibatasi atau dilarang di bawah regu-
lasi keselamatan publik yang menyebut 
bahaya hewan liar atau di bawah regulasi 
kesehatan publik dalam menghambat 
penyakit zoonosis. Regulasi negara bagi-
an biasanya ditegakkan oleh institusi-
institusi di negara bagian tersebut. Namun 
penegakan hukum bisa dilimpahkan pada 
negara atau kota, yang mungkin member-
lakukan aturan tersendiri.

Variasi regulasi negara bagian dan 
lokal dapat menghambat koordinasi pen-
egakan hukum federal, negara bagian, dan 
lokal. Memang isu ini merupakan justifi-
kasi dari Captive Primate Safety Act dan 
petisi untuk penyusunan peraturan men-
genai kontak publik dengan primata dan 
hewan lainnya. Di satu sisi perbedaan reg-
ulasi negara bagian dapat menimbulkan 
konsentrasi kepemilikan kera dan risiko 
terhadap kesehatan dan kesejahteraan di 
dalam yurisdiksi regulasi yang lemah atau 
tidak ada. Di sisi lain, otorisasi di tingkat 
negara bagian berarti bahwa upaya legis-
latif tambahan untuk melindungi kese-
jahteraan kera kurungan dapat dilakukan 
melalui regulasi negara bagian tanpa 
membangun konsensus nasional.

Di antara regulasi terpenting negara 
bagian yang secara eksplisit mengatur 
kera–atau primata secara keseluruhan–
adalah yang mengatur kepemilikan priba-
di kera untuk pertunjukkan dan peli-
haraan. L ingkup loka l  sangat 
bervariasi–dari ketiadaan regulasi yang 
relevan hingga pelarangan. Di mana regu-
lasi ada, dapat tercakup seluruh bentuk 
peliharaan atau perlindungan yang sama 
bagi seluruh kera (lihat Gambar 8.2). Texas, 
misalnya, mendaftarkan 19 spesies terlar-
ang termasuk kera besar, namun tidak ter-
masuk owa (Texas Statutes, 2001). Sejumlah 
regulasi negara bagian yang melarang kera 
peliharaan juga memasukkan kekecualian 
bagi para pihak yang memiliki izin federal 
(Paquette, 2014). Oleh karena itu, sebagian 
orang yang memelihara kera peliharaan 
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TABEL 8.3 

Jumlah Negara Bagian di AS yang Melarang, Membatasi 
atau Tidak Memiliki Aturan Kepemilikan Kera dan 
Primata lain sebagai peliharaan, 2000 dan 2014

Tahun Negara bagian 
dengan larangan

Negara bagian 
dengan batasan

Negara bagian 
tanpa regulasi

2000 14 8 28

2014 26 11 13

Sumber data: Paquette (2014)

KOTAK 8.2

Faktor yang Mendukung Kepatuhan dan 
Penegakan Aturan Baru

Memperlambat adopsi aturan yang melarang kepemilikan pribadi 
atau bentuk eksploitasi kera tanpa upaya pengurangan terlebih 
dahulu jelas akan meningkatkan jumlah hewan dan biaya implemen-
tasi dan penegakan hukum. Suaka dan organisasi terkait menyadari, 
penerapan aturan yang terburu-buru dan tanpa persiapan juga bisa 
mengarah pada masalah baru. Ketika aturan baru diadopsi dan diim-
plementasikan, sejumlah faktor yang mendukung kepatuhan dan 
penegakan hukum, perlu dipertimbangkan, yaitu: 

  Kampanye kesadaran publik sebelum, selama dan setelah imple-
mentasi dapat mengurangi resintensi di antara para pemangku 
kepentingan, agar terjadi transisi tanggung jawab oleh pihak otori-
tas dan suaka. Ketika aturan yang melarang eksibisi dan kepemi-
likan diterapkan tergesa, masyarakat dan pelaku usaha bergerak 
di bawah tanah, hingga menyulitkan penegakan hukum. 

  Perlu diantisipasi kapasitas yang diperlukan untuk memelihara 
hewan yang diserahkan secara sukarela, sebelum dan setelah atu-
ran diterapkan. Pelarangan atau aktivitas lanjutannya perlu diim-
bangi dengan kapasitas penyelamatan dan suaka untuk menjawab 
hambatan efektivitas penegakan hukum dan mendorong kepatuan.

  Pelatihan keselamatan dan pemeliharaan hewan selama proses 
penegakan hukum berpengaruh pada penyelamatan, khususnya 
ketika hewan tidak bisa langsung ditangani petugas penyelama-
tan yang kompeten.

  Periode jeda, yaitu rentang waktu pemilik atau masyarakat lain dapat 
menyerahkan hewan tanpa hukuman perdata atau pidana, bisa 
meminimalkan jumlah hewan yang dibunuh atau disembunyikan.

  Ketika aturan baru memungkinkan pemilik memelihara hewan 
yang telah dimiliki pada periode waktu tertentu atau selama 
masa hidupnya—melalui apa yang dikenal sebagai grandfather 
clause (klausul yang membebaskan kelas orang atau hal tertentu 
dari persyaratan undang-undang yang mempengaruhi hak, hak 
istimewa, atau praktik terdahulu mereka) —memungkinkan indi-
vidu hewan teridentifikasi dipasangi mikrochip atau secara unik 
diidentifikasi. Setiap izin umum, seperti pada “dua owa,” yang 
perlu mengizinkan pemilik mengganti satu hewan untuk hewan 
lain dalam spesies yang sama—mungkin secara berulang.

Sumber: komunikasi personal dengan D. van Gennep, European Alliance of Rescue 
centres and Sanctuaries, North American Primate Sanctuary Alliance dan suaka individu

dapat memiliki lisensi dari USDA dan 
mengabaikan larangan negara bagian.

Regulasi negara bagian juga dapat 
menjawab isu disparitas regulasi kota atau 
keterbatasan yurisdiksi pemerintah kota 
yang tidak memiliki otoritas untuk meng-
atur aktivitas tertentu. Kentucky memiliki 
aturan paling ketat dalam melarang 
pemeliharaan kera dengan fokus pada per-
dagangan dan impor binatang liar, termas-
uk kera (301 KY. Admin. Regs. 2:082 – 
Transportation and holding of exotic 
wildlife; lihat Gambar 8.2). Sebelum 
Kentucky menerapkan aturan negara bagi-
an ini, regulasi diserahkan pada 121 kotan-
ya (Truitt, 2014). Ketika aturan negara 
bagian ini diterapkan, terdapat bagian 
pengecualian, orang diizinkan memelihara 
kera yang sudah dimiliki, dengan mendaf-
tarkan tiap individunya, dan dilarang mel-
akukan penangkaran, pertukaran dan 
penggantian (Truitt, 2014). Kotak 8.2 
menyoroti beberapa tantangan dan pelu-
ang terkait adopsi regulasi baru yang ber-
dampak pada kera dan suaka kera.

Regulasi negara bagian mengenai pri-
mata sebagai peliharaan dapat menjadi 
indikator pergeseran sosial besar yang 
terjadi dalam 15 tahun terakhir. Tabel 8.3 
menunjukkan jumlah negara bagian yang 
melarang, membatasi atau belum memi-
liki regulasi terkait pemilikan kera dan 
primata lain sebagai peliharaan pada 
2000 dan 2004. 

Tren umum bersifat positif. Selama 
periode kajian, jumlah negara bagian den-
gan aturan ketat—yaitu pelarangan—
meningkat dua kali lipat, sementara jum-
lah negara tanpa aturan anjlok hampir 
separuhnya. Pola menjanjikan lain, negara 
bagian yang meningkatkan perlindungan 
umumnya menerapkan pelarangan 
dibanding aturan lebih lunak lain. 
Gambar 8.2 memaparkan tiap negara bagi-
an AS berdasarkan aturan pelarangan, 
memperbolehkan atau tidak mengatur 
pemilikan primata (termasuk kera) seba-
gai peliharaan pada 2014. 
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GAMBAR 8.2

Negara Bagian AS yang Melarang, Mengizinkan atau Tidak Mengatur Kepemilikan 
Primata sebagai Peliharaan, 2014

Sumber data: Paquette (2014)

Melarang (26)
Mengizinkan (11)
Tidak diatur (13)

Tipe regulasi
berdasar 
negara bagian

U

Jumlah Kera dalam Kurungan 
di Amerika Serikat

Sejauh ini simpanse merupakan kera 
dalam kurungan terbanyak di Amerika 
Serikat, diikuti oleh owa, gorilla, dan oran-
gutan. Tingginya peringkat owa terkait 
dimasukannya seluruh marga dan spesiesn-
ya dalam satu kelompok, owa. Gambar 8.3 
menunjukkan persentase kera kurungan 
berdasarkan kelompok taksonomi.

Sebagaimana ditulis di atas, sebagian 
fasilitas dimiliki organisasi swasta dengan 
standar perawatan tinggi yang menyedia-
kan pemeriksaan dan pengawasan ekster-
nal. Di Amerika Serikat, salah satu con-
tohnya adalah North American Primate 
Sanctuary Alliance (NAPSA), yang meleng-
kapi persyaratan keanggotaannya dengan 
keanggotaan dan akreditasi dari Global 
Federation of Animal Sanctuaries (NAPSA, 
n.d.). Perlu dicatat, tidak semua fasilitas 
yang mengklaim diri sebagai suaka 

berusaha mendapat akreditasi atau berop-
erasi dengan standar serupa. Dengan jum-
lah simpanse sebanyak 62% dari seluruh 
kera di Amerika Serikat, perlu diakui masih 
banyak kurungan berada di luar lembaga 
terakreditasi, di mana risiko kesehatan dan 
kesejahteraan sering kali lebih tinggi.

 Simpanse relatif sedikit (14%) dipeliha-
ra di kebun binatang terakreditasi. Namun, 
yang lebih penting, sedikit lebih banyak 
simpanse (15%) dikurung dalam kategori 
berisiko tinggi dengan terbatasnya penga-
wasan pihak ketiga, dalam kategori eksibisi, 
pedagang/peliharaan, dan hiburan. Meski 
labolatorium biomedis melibatkan penga-
wasan pihak ketiga, misi tersebut meng-
haruskan mereka melakukan ekperimen 
biomedis, yang meski secara legal diperin-
tahkan, rasa sakit, dan penderitaan tak ter-
hindarkan. Kesejahteraan 50 simpanse yang 
rencananya dipelihara pemerintah, selain 
simpanse milik pribadi di laboratorium 
tetap memicu kekhawatiran. Tabel 8.4 



Bab 8 Kera Kurungan

261

merinci jumlah simpanse dalam berbagai 
bentuk kurungan.

Pada September 2014, lebih dari 600 
simpanse berada di suaka Amerika Serikat 
(lihat Tabel 8.5). Dibandingkan dengan 
angka UE, proporsi simpanse dalam suaka 
di Amerika Serikat lebih besar. Jumlah 
simpanse dalam suaka meningkat sejak 
publikasi buku pertama Negara Kera, 
meski peningkatan ini bukan akibat kebi-
jakan NIH terkait eksperimen terhadap 
simpanse. Memang, sebuah laporan berita 
baru-baru ini menunjukkan bahwa 
kurang dari 2% dari 310 simpanse sehat 
telah dilimpahkankan fasilitas penelitian 
kepada suaka, meski “lusinan” dilaporkan 
mati dalam 18 bulan sejak kebijakan ini 
diumumkan (Bonifield dan Cohen, 2015). 
Hingga saat ini, otoritas federal tidak 
mengumumkan agenda waktu pelepasan 
simpanse hidup yang terpengaruh oleh 
kebijakan, dan oleh karena itu, individu-
individu tersebut masih dihitung berada 
di dalam angka sensus laboratorium 
(Bonifield dan Cohen, 2015).

 Perubahan angka ini umumnya mer-
upakan konsekuensi perpindahan dari 
laboratorium tunggal di Louisiana, yang 
telah merencanakan memindahkan 

GAMBAR 8.3

Kera dalam Kurungan,  
berdasarkan Taksa, 2012

Legenda:

 Orangutan (246 = 8%)

 Gorila (310 = 10%)

 Owa* (624 = 20%)

 Simpanse (1,926 = 62%) 

Catatan: * Termasuk seluruh owa dan siamang.

Sumber data: Durham dan Phillipson (2014, h. 292, tabel 10.6)

sekitar 100 simpanse ke Chimp Haven, 
sebuah sistem suaka nasional (A. Truitt, 
komunikasi personal, 2014). Perubahan 
lain dalam populasi merupakan hasil 
sejumlah kecil upaya penyelamatan dan 
kematian. Sejak pemerintah federal men-
gumumkan divestasi simpanse yang 
dimiliki, jumlah ini diperkirakan menu-
run, diikuti oleh peningkatan terkait jum-
lah di suaka (NIH, 2013). Dari 2013 hingga 

TABEL 8.4

Laporan Jumlah Simpanse dalam Berbagai Bentuk 
Kurungan di Amerika Serikat, as of September 2014

Jenis kurungan Jumlah 
simpanse

Persentase 
total

Lab biomedis 794 43%

Suaka NAPSA 525 28%

Kebun binatang terakreditasi oleh 
Association of Zoos and Aquariums

258 14%

Eksibisi* 196 11%

Penjual atau peliharaan 52 3%

Hiburan 18 1%

Total 1.843 100%

Catatan: * Kategori “Eksibisi” meliputi individu yang berada dalam suaka di luar anggota NAPSA. 

Sumber data: ChimpCARE (n.d.)

TABEL 8.5

Jumlah Simpanse di Suaka AS Terpilih, 2013 dan 2014

Nama Suaka 2013 2014

Center for Great Apes 29 30

Chimp Haven 123 207

Chimpanzee Sanctuary Northwest 7 7

Chimps Inc. 8 7

Cleveland Amory Black Beauty Ranch 3 2

Primarily Primates 47 47

Primate Rescue Center 11 11

Save the Chimps 267 261

Wildlife Waystation 48 48

Total 543 620

Sumber data: ChimpCARE (n.d.); A. Truitt, komunikasi personal, 2014
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2014, tidak ada perubahan jumlah oran-
gutan di suaka. Untuk owa di suaka AS, 
terdapat laporan satu kematian dan tam-
bahan empat dewasa hasil penyelamatan 
(data tidak ditampilkan).

Diskusi
Bab ini mengulas sebagian besar tren ter-
baru terkait kera dalam kurungan, seperti 
peningkatan jumlah kera di suaka di ber-
bagai negara Asia dan Afrika, serta bebera-
pa penyebab pertumbuhan ini. Regulasi 
yang mengatur perdagangan kera dan per-
mintaan pasar kera hidup merupakan 
bagian dari latar belakang dalam mema-
hami jumlah kera dalam kurungan di luar 
negara daerah sebaran kera, sebagaimana 
digambarkan melalui data kera dalam 
kurungan di UE dan Amerika Serikat.

Sejumlah negara lain juga menampung 
kera kurungan. Sejumlah suaka di Brasil, 
misalnya memelihara kera yang pensiun 
dari kebun binatang dan sirkus (Projeto 
GAP, n.d.). Suaka Kumamoto, satu-satunya 
suaka kera di Jepang, menampung 59 kera 
dan enam bonobo (Morimura, Idani dan 
Matsuzawa, 2011; GAIN, n.d.). Bonobo 
dipindahkan dari sebuah kebun binatang 
di Amerika Serikat, sementara simpanse 
telah digunakan dalam penelitian biome-
dis hingga aturan mengharuskan peng-
hentiannya (Morimura et al., 2011; Suaka 
Kumamoto, 2013, 2014). 

Jumlah pasti dan distribusi global kera 
kurungan ilegal jauh lebih sulit untuk dido-
kumentasikan. Terkait dengan perdagangan 
kera hidup dan bagian tubuh kera, laporan 
terbaru CITES menuliskan “Sangat sedikit 
informasi yang tersedia mengenai perda-
gangan ini, dan dampaknya pada populasi 
liar juga belum diketahui saat ini” (CITES, 
2013, p. 8). Estimasi yang ada menunjukkan 
bahwa perdagangan ini bisa melebihi 3.000 
kera per tahun (Stiles et al., 2013). 

Sangat sedikit informasi bagaimana 
kera bertahan saat penangkapan dan 

transportasi, dan dimana kera tersebut 
akhirnya ditempatkan. Banyak pakar 
sepakat bahwa relatif sedikit kera yang 
diperdagangkan dapat disita dan sebagian 
besar pedagang melakukan kejahatannya 
tanpa terdeteksi (Ammann, 2011; Drori, 
2012; Stiles et al., 2013). Tambahan pem-
beli yang berminat memiliki peliharaan 
atau untuk pertunjukan datang dari per-
mintaan kera hidup dari kebun binatang 
minim perawatan di Tiongkok dan Timur 
Tengah. Permintaan ini berjumlah ratu-
san kera yang diperdagangkan secara ile-
gal (Stiles et al., 2013). Survei aparat pene-
gak hukum dan inisiatif Great Apes and 
Integrity (GAPIN) juga menunjukkan 
bahwa deteksi dan penyitaan kera hidup 
sangat jarang, kurang terdokumentasi, 
dan bukti lain transaksi ilegal merupakan 
tantangan besar bagi penegakan hukum 
(CITES, 2013; WCO, 2013). 

Regulasi yang mengatur perdagangan 
dan penangkapan kera berbeda-beda dan 
dapat berubah secara tak terduga. Apakah 
melalui perjanjian internasional atau atu-
ran lokal yang disepakati pada pertemuan 
kota, regulasi kera kurungan berdampak 
pada kesejahteraan individu kera dekat 
atau kera yang jauh, dalam hal keselama-
tan dan kerentanan atas perdagangan, 
eksploitasi dan cedera. Dalam alur yang 
sama, legislasi dapat mempengaruhi pelu-
ang kera akan ditangkap dan masuk 
kurungan, dan jika mereka nantinya terse-
lamatkan, maka akan ditempatkan dalam 
suaka dan dilepasliarkan.

Bab ini membahas sejumlah peruba-
han dalam ruang hukum terkait kera 
dalam kurungan. Meski sejumlah undang-
undang, regulasi dan standar, menyapukan 
perubahan terkait perlakuan terhadap 
kera dalam kurungan—dan yang lebih 
penting, terkait kesejahteraan kera itu 
sendiri—banyak yang belum diterapkan. 
Meski telah ada langkah-langkah kecil ke 
arah yang benar melalui kerja sama di 
antara organisasi dan individu tertentu, 
praktik dan sikap mereka tidak lantas 
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Teknologi dan ilmu pengetahuan 
dapat menjadi alat perubahan sosial. 
Lembaga Penelitian Obat-obatan Medis 
memutuskan bahwa eksperimen sim-
panse umumnya tidak diperlukan dalam 
memajukan pengetahuan ilmiah dan ket-
ersediaan metode baru dan unggul 
(Altevogt et al., 2011). Sementara itu, stu-
dio film dan agen periklanan menghindari 
menggunakan kera sebagai aktor, tergan-
tikan oleh animatronik canggih dan CGI 
(Powell, 2014). Penelitian yang memaju-
kan pemahaman kita tentang kera dan 
memperkaya informasi praktik dapat 
mengakselerasi perubahan sosial untuk 
kepentingan kera, khususnya melalui pen-
didikan dan penjangkauan.

Efektivitas pengambilan keputusan 
bergantung pada akses informasi yang 

sejalan dengan ilmu pengetahuan. Apa 
kendala perubahan dan apa peluangnya?

Meskipun kebijakan seringkali 
memainkan peran penting dalam peruba-
han, karena melembagakan praktik sebe-
lum gagasan atau perilaku terserap kesa-
daran publik, ini bukan satu-satunya 
pilihan mendorong perubahan sosial 
untuk kebaikan kera. Untuk mengidentifi-
kasi area strategis yang terarah dalam 
mempercepat perubahan, perlu dipertim-
bangkan perilaku manusia dan resistensi 
terhadap perubahan. Sejalan dengan apa 
yang diungkap ilmu pengetahuan, 
masyarakat mengolah informasi, dan 
membuat keputusan dengan juga mengem-
bangkan bias kognitif—yang dapat men-
garah pada keputusan irasional, yang ber-
laku juga sebagai hambatan perubahan.

Keterangan foto: Sangat 
sedikit informasi bagaima-
na kera bertahan saat pen-
angkapan dan transportasi, 
dan dimana kera tersebut 
akhirnya ditempatkan. 
Relatif sedikit yang terse-
lamatkan. Mwanda menci-
um dan memeluk Lomela 
sebagai tanda ucapan sela-
mat datang di suaka Lola 
ya Bonobo. © Vanessa 
Woods/Lola ya Bonobo
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Kesimpulan
Bab ini merangkum informasi terkini 
mengenai kera dalam kurungan di negara 
daerah sebarannya dan wilayah sekitar, 
selain negara konsumen global Utara 
(consumer countries of global North). 
Kebun binatang dan suaka memiliki seba-
gian besar kera dalam kurungan. Di 
beberapa yurisdiksi, kera mungkin digu-
nakan sebagai hiburan, dimiliki sebagai 
hewan peliharaan atau berada di 
laboratorium. 

Penelitian mengungkap sejumlah 
perbedaan dalam perlindungan legal di 
dalam dan antar negara. Disparitas 
tersebut membuat kera rentan terhadap 
risiko kesejahteraan, menghalangi pen-
egakan hukum dan penguatan perlind-
ungan legal baru. 

Ekspansi pertanian, industri ekstraktif, 
dan aktivitas pembangunan lain di dalam 
dan di dekat negara daerah sebaran kera 
berdampak pada suaka kera. Konversi 
lahan, pembangunan infrastruktur, mas-
uknya penduduk untuk tinggal, dan bek-
erja di area yang sebelumnya terpencil 
mempertinggi kontak manusia-satwa liar, 
konflik dan penularan penyakit zoonosis, 
serta tekanan perburuan. Pada saat bersa-
maan, dinamika tersebut dapat menurunk-
an ketersediaan lokasi pelepasliaran yang 
layak, yang sangat penting bagi suaka kera 
dan penghuninya. Faktor-faktor tersebut 
berdampak langsung pada laju kedatangan 
dan pelepasliaran, bersama dengan damp-
ak nyata dan dampak tidak langsung lain. 
Dalam upaya mitigasi pengaruh aktivitas 
pembangunan pada kera dan habitat kera, 
para pemangku kepentingan dan para 
pengambil keputusan harus mempertim-
bangkan dampak pada suaka kera.

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi 
sikap sosial dan mempengaruhi peruba-
han sosial. Dalam upaya untuk melindungi 
kera, ilmu pengetahuan, teknologi, pen-
didikan, dan penyuluhan dapat menjadi 
instrumen penting perubahan.

KOTAK 8.3

Mempengaruhi Perubahan Positif bagi Kera 
Kurungan: Menyoroti Organisasi di Jepang

Di Jepang, terdapat lebih dari 570 kera di kebun binatang dan suaka 
(GAIN, n.d.). Kebijakan baru dan perubahan sikap sosial berpengaruh 
pada sejumlah perubahan penting bagi kesejahteraan kera, termasuk 
transparansi kebun binatang, pendidikan, dan dukungan ilmiah bagi 
kesejahteraan dan perawatan dalam kurungan. Upaya tiga organisasi 
Jepang yang memperjuangkan kera, dibahas singkat di bawah ini.

Great Ape Information Network (GAIN) adalah sebuah proyek kerjasa-
ma universitas dan pemerintah Jepang. Dalam mempromosikan kon-
servasi dan kesejahteraan kera besar, GAIN menekankan pada 
transparansi dan kekuatan data (GAIN, n.d.). Lingkup tingkat detail 
dan aksesabilitas database GAIN bisa menjadi contoh. Database 
tidak hanya penting bagi ilmuwan dan pemangku kepentingan lain, 
tetapi juga model bagi negara dan otoritas regulator lain.

Jepang memiliki sejumlah kecil kera pertunjukan terkenal di masa lalu, 
namun praktik ini makin diperketat pada tahun-tahun terakhir. Pada 
2006, Support for African/Asian Great Apes (SAGA), sebuah asosiasi 
primatologi, secara formal menentang penggunaan kera dalam 
hiburan (SAGA, 2006). Setelah terjadi sebuah insiden pada 2012, see-
kor simpanse bernama Pan-kun menggigit orang, asosiasi mengelu-
arkan pernyataan sikap ini. SAGA menggunakan kepakaran ilmiah 
dan otoritas memrotret gambaran tak akurat media mengenai kera 
dan menekankan efek berbahaya dari kekeliruan kepercayaan men-
genai kera (SAGA, 2012).

Lembaga swadaya masyarakat, Sanctuary Project juga memulai pro-
gram peningkatan kesadaran dan mempromosikan perubahan kera 
dalam kurungan, dan khususnya simpanse tunggal. Analisis organ-
isasi ini menunjukkan sejumlah faktor historis, praktis dan logistik 
yang mempengaruhi keberadaan kera tunggal. Faktor tersebut antara 
lain, karena ukurannya kecil, usia atau keberbatasan infrastruktur lain, 
dan juga akibat lemahnya tradisi praktik penangkaran. Sanctuary 
Project mempromosikan praktik pengayaan dan perawatan di lokasi 
individu tunggal, selain upaya mereka melakukan advokasi solusi 
jangka panjang (Sanctuary Project, n.d.).

GAIN, SAGA dan Sanctuary Project merupakan contoh organisasi 
yang aktif mempromosikan kesejahteraan kera dalam kurungan, 
mendukung praktik lebih baik, dan menekankan perlunya pembena-
han dan perubahan.

lengkap dan akurat. Informasi yang tidak 
lengkap dan keliru dapat mengarahkan 
masyarakat pada kesimpulan keliru men-
genai kera dan perlindungannya, sehingga 
menyebabkan perilaku berbahaya atau 
menekan perilaku positif. Kotak 8.3 menel-
aah tiga organisasi di Jepang yang meng-
gambarkan bagaimana ilmu pengetahuan, 
pendidikan, dan penjangkauan dapat 
mendorong perubahan positif terhadap 
kera dalam kurungan.
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Perdagangan ilegal kera yang menjadi 
sorotan global, disebabkan antara lain oleh 
permintaan kera kurungan di negara kon-
sumen. Kebijakan dan sikap sosial menge-
nai kera dalam kurungan dapat mempen-
garuhi seluruh kera, baik di habitat alami 
maupun dalam kurungannya. Pengaburan 
atau misinformasi mengenai urgensi kon-
servasi kera dan pemeliharaan suaka dapat 
menghambat upaya mengurangi per-
mintaan di negara konsumen atau men-
dorong dukungan konservasi di negara 
daerah sebaran kera. Kerangka etis yang 
mengakui nilai kera dari mana pun asal 
atau apapun status residensinya dapat 
berkontribusi pada penguatan hukum dan 
dukungan publik bagi konservasi kera dan 
program pemeliharaan kesejahteraannya.

Keterangan foto:  
Ekspansi pertanian, industri 
ekstraktif dan aktivitas 
pembangunan lain di dalam 
dan di sekitar negara daer-
ah sebaran kera bisa ber-
dampak pada suaka kera. 
Konversi lahan, pembangu-
nan infrastruktur, dan mas-
uknya orang untuk tinggal 
dan bekerja di wilayah yang 
sebelumnya terpencil mem-
beri dampak langsung pada 
laju kedatangan dan 
pelepasan. Gorila graurer 
yang terselamatkan, RDK. 
© Gorilla Reha bilitation and 
Conservation Education 
(GRACE) Center/Deni 
Bechard
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Lampiran I

Jawaban Kuesioner Kera dan Pertanian Industri

KEBERADAAN PERTANIAN INDUSTRI

No. 
lokasi

Spesies 
kera¹

Negara Nama lokasi Apakah kera 
memanfaatkan 
bentang alam 
pertanian?

Kedekatan aktivitas 
pertanian industri 
dengan populasi 
kera 

Berapa lama perta-
nian industri berdiri 
atau beroperasi di 
wilayah Anda? 

1 Bonobo RDK Wamba, Cagar Ilmiah  
Luo

Sebagian Dekat >20 tahun

2 Simpanse Guinea-
Bissau

Boé Sebagian Lebih dari 5 km 6–10 tahun

3 Uganda Hutan Budongo Sebagian Dekat 16–20 tahun

4 Bulindi, kabupaten 
Hoima, 25 km dari Hutan  
Budongo

Seluruhnya Dekat 11–15 tahun

5 Hutan Budongo Sebagian Dekat, antara 1–5 km 16–20 tahun

6 Cagar Pusat Hutan 
Kalinzu

Tidak sama sekali Dekat >20 tahun

7 Guinea Seringbara, 
Pegunungan Nimba

Tidak sama sekali Antara 1–5 km atau 
lebih dari 5 km

>20 tahun

8 Tanzania Mahale Sebagian Dekat 6–10 tahun

9 Simpanse dan 
gorila

Republik 
Kongo

Segitiga Goualougo, 
Taman Nasional 
Nouabalé-Ndoki

Sebagian Antara 1–5 km 0–2 tahun atau  
3–5 tahun

10 Owa Indonesia Pulau Siberut, Kepulauan 
Mentawai, Sumatera 
Barat

Tidak sama sekali Tidak tahu >20 tahun

11 Bangladesh Taman Nasional 
Walachara, Sylhet

Tidak sama sekali Antara 1–5 km atau 
lebih dari 5 km

16–20 tahun

12 Owa, 
termasuk  
siamang

Indonesia Way Canguk Tidak sama sekali Dekat, antara 1–5 km 11–15 tahun

13 Owa Indonesia Hutan Sokokembang, 
Petungkriono, 
Pekalongan, Jawa Tengah

Sebagian Dekat, antara 1–5 km 16–20 tahun

14 Tiongkok Gunung Wuliang, 
Gunung Ailao, 
Gunung Daxueshan, 
Bajiaohe, Yunnan

Tidak sama sekali Antara 1–5 km 11–15 tahun
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No. 
lokasi

Spesies 
kera¹

Negara Nama lokasi Apakah kera 
memanfaatkan 
bentang alam 
pertanian?

Kedekatan aktivitas 
pertanian industri 
dengan populasi 
kera 

Berapa lama perta-
nian industri berdiri 
atau beroperasi di 
wilayah Anda? 

15 Gibbon Thailand Suaka Hewan Liar Khao 
Soi Dao, Provinsi 
Chantaburi dan Provinsi 
Mae Hong Son 

Tidak sama sekali Lebih dari 5 km >20 tahun

16 Thailand Taman Nasional Khao Yai Seluruhnya Dekat >20 tahun

17 India Bukit Garo, Meghalaya Sebagian Dekat, antara 1–5 km 11–15 tahun

18 India Timur Laut Sebagian Antara 1–5 km atau 
lebih dari 5 km

>20 tahun

19 Indonesia Gunung Dieng, 
Pegunungan Dieng, 
khususnya Linggo Asri

Tidak sama sekali Dekat, antara 1–5 km >20 tahun

20 Orangutan 
dan owa

Indonesia Kantor Penelitian Cabang 
Panti, Taman Nasional 
Gunung Palung, 
Kalimantan Barat

Sebagian Dekat, antara 1–5 km 16–20 tahun

21 Orangutan Indonesia Perkebunan Surya Hutani 
Jaya dan Sumalindo 
Hutani Jaya (bermitra 
dengan SinarMas), Muara 
Bengal, dekat Samarinda, 
Kalimantan Timur

Sebagian Dekat >20 tahun

22 Orangutan 
dan owa

Malaysia Batang Ai, Lanjak 
Entimau, Tanjung Datu, 
Kubah (sistem taman 
nasional Sarawak)

Sebagian Tidak tahu 11–15 tahun atau 
16–20 tahun

23 Indonesia Hutan Wehea; 
perkebunan akasia PT² 
Surya Hutani Jaya dan  
Sumalindo Hutani Jaya

Seluruhnya Dekat, antara 1–5 km 
atau lebih dari 5 km

0–2, 3–5, 6–10 or  
11–15 tahun

24 Orangutan 
dan owa, 
termasuk 
siamang

Indonesia 
dan 
Malaysia 

Kawasan paling dilindungi 
di Malaysia (termasuk 
Sarawak dan Sabah), 
Kalimantan Tengah, 
Jawa Timur

Seluruhnya Dekat 6–10, 11–15, 16–20 
or >20 tahun

25 Indonesia Unit Penanganan Konflik 
Manusia-Orangutan di 
provinsi Aceh dan 
Sumatera Utara

Sebagian Dekat, antara 1–5 km 0–2, 3–5, 6–10,  
11–15, 16–20 atau 
>20 tahun

26 Orangutan 
dan owa

Malaysia Area Limpasan Sungai 
Kinabatangan Bawah

Sebagian Dekat >20 tahun

Catatan:

¹ Kolom “Spesies Kera” menjelaskan apakah siamang termasuk spesies kera di sebuah lokasi.

² Perseroan terbatas.
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PEMANFAATAN TANAMAN OLEH KERA*

No.  
lokasi

Spesies 
kera

Akasia Pisang Cokelat Kopi Eukaliptus Perkebunan 
kayu industri 
(kayu, dll.)

Sawit minyak Nenas Padi Karet Kedelai Tebu Teh Tembakau

1 Bonobo    Tidak dimanfaat-
kan kera

  Tidak dimanfaatkan 
kera

  Tidak dimanfaat-
kan kera

    

2 Simpanse Makan bunga Makan buah Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan daun

3            Makan empulur   

4 Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan buah Makan buah dan 
digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaat-
kan kera

Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan empulur Tidak diman-
faatkan kera

5            Makan pucuk   

6 Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaatkan 
kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

7

8               

9 Simpanse 
dan gorila

10 Owa Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu

11 Tidak dimanfaat-
kan kera

   Tidak dimanfaat-
kan kera

       Tidak dimanfaat-
kan kera

 

12 Owa, terma-
suk siamang

  Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

          

13 Owa    Makan buah  Digunakan untuk 
bersarang

   Makan bunga     

14         Tidak dimanfaat-
kan kera

   Tidak dimanfaat-
kan kera

 

15     Tidak dimanfaat-
kan kera

         

16      Makan biji buah         

17 Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

18        Tidak tahu      

19    Tidak tahu  Tidak dimanfaatkan 
kera

  Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

    

20 Orangutan 
dan owa

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Digunakan untuk 
bersarang

Makan buah Tidak tahu Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu Tidak tahu

21 Orangutan Digunakan untuk 
bersarang

Makan buah   Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaatkan 
kera

  Tidak tahu     

22 Orangutan 
dan owa

     Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaatkan 
kera

  Digunakan untuk 
bersarang

    

23 Digunakan untuk 
bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu

24 Orangutan 
dan owa, 
termasuk 
siamang

Tidak dimanfaat-
kan kera

     Makan buah        

25 Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu Tidak tahu Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan kulit 
pohon

Tidak tahu Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak diman-
faatkan kera

26 Orangutan 
dan owa

Makan kulit pohon 
dan digunakan  
untuk bersarang

Tidak tahu Bergantung pada 
spesiesnya, makan 
kulit pohon, diguna- 
kan untuk bersarang

Makan ujung batang 
daun dan buah – 
langsung pada tan-
dan di tanah

Catatan: * Kotak kosong menunjukkan tidak ada tanaman pertanian/perkebunan dalam wilayah jelajah di lokasi tersebut.
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PEMANFAATAN TANAMAN OLEH KERA*

No.  
lokasi

Spesies 
kera

Akasia Pisang Cokelat Kopi Eukaliptus Perkebunan 
kayu industri 
(kayu, dll.)

Sawit minyak Nenas Padi Karet Kedelai Tebu Teh Tembakau

1 Bonobo    Tidak dimanfaat-
kan kera

  Tidak dimanfaatkan 
kera

  Tidak dimanfaat-
kan kera

    

2 Simpanse Makan bunga Makan buah Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan daun

3            Makan empulur   

4 Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan buah Makan buah dan 
digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaat-
kan kera

Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan empulur Tidak diman-
faatkan kera

5            Makan pucuk   

6 Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaatkan 
kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

7

8               

9 Simpanse 
dan gorila

10 Owa Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu

11 Tidak dimanfaat-
kan kera

   Tidak dimanfaat-
kan kera

       Tidak dimanfaat-
kan kera

 

12 Owa, terma-
suk siamang

  Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

          

13 Owa    Makan buah  Digunakan untuk 
bersarang

   Makan bunga     

14         Tidak dimanfaat-
kan kera

   Tidak dimanfaat-
kan kera

 

15     Tidak dimanfaat-
kan kera

         

16      Makan biji buah         

17 Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

18        Tidak tahu      

19    Tidak tahu  Tidak dimanfaatkan 
kera

  Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

    

20 Orangutan 
dan owa

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Digunakan untuk 
bersarang

Makan buah Tidak tahu Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu Tidak tahu

21 Orangutan Digunakan untuk 
bersarang

Makan buah   Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaatkan 
kera

  Tidak tahu     

22 Orangutan 
dan owa

     Digunakan untuk 
bersarang

Tidak dimanfaatkan 
kera

  Digunakan untuk 
bersarang

    

23 Digunakan untuk 
bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Digunakan untuk 
bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu

24 Orangutan 
dan owa, 
termasuk 
siamang

Tidak dimanfaat-
kan kera

     Makan buah        

25 Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak tahu Tidak tahu Makan buah Tidak dimanfaat-
kan kera

Makan kulit 
pohon

Tidak tahu Tidak dimanfaat-
kan kera

Tidak diman-
faatkan kera

26 Orangutan 
dan owa

Makan kulit pohon 
dan digunakan  
untuk bersarang

Tidak tahu Bergantung pada 
spesiesnya, makan 
kulit pohon, diguna- 
kan untuk bersarang

Makan ujung batang 
daun dan buah – 
langsung pada tan-
dan di tanah

Catatan: * Kotak kosong menunjukkan tidak ada tanaman pertanian/perkebunan dalam wilayah jelajah di lokasi tersebut.



PEMANFAATAN TANAMAN OLEH KERA*

No.  
lokasi

Spesies 
kera

Akasia Pisang Cokelat Kopi Eukaliptus Perkebunan 
kayu industri 
(kayu, dll.)

Sawit minyak Nenas Padi Karet Kedelai Tebu Teh Tembakau

1 Bonobo    Tidak diman-

faatkan kera

  Tidak dimanfaat-

kan kera

  Tidak diman-

faatkan kera

    

2 Simpanse Makan bunga Makan buah Digunakan untuk 

bersarang

Tidak diman-

faatkan kera

Makan daun

3            Makan em-

pulur

  

4 Tidak diman-

faatkan kera

Makan buah Makan buah dan 

digunakan untuk 

bersarang

Tidak diman-

faatkan kera

Digunakan un-

tuk bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Makan em-

pulur

Tidak diman-

faatkan kera

5            Makan pucuk   

6 Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

7

8               

9 Simpanse 

dan gorila

10 Owa Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu

11 Tidak diman-

faatkan kera

   Tidak diman-

faatkan kera

       Tidak diman-

faatkan kera

 

12 Owa, 

termasuk 

siamang

  Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

          

13 Owa    Makan buah  Digunakan untuk 

bersarang

   Makan bunga     

14         Tidak diman-

faatkan kera

   Tidak diman-

faatkan kera

 

15     Tidak diman-

faatkan kera

         

16      Makan biji buah         

17 Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

18        Tidak tahu      

19    Tidak tahu  Tidak dimanfaat-

kan kera

  Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

    



PEMANFAATAN TANAMAN OLEH KERA*

No.  
lokasi

Spesies 
kera

Akasia Pisang Cokelat Kopi Eukaliptus Perkebunan 
kayu industri 
(kayu, dll.)

Sawit minyak Nenas Padi Karet Kedelai Tebu Teh Tembakau

1 Bonobo    Tidak diman-

faatkan kera

  Tidak dimanfaat-

kan kera

  Tidak diman-

faatkan kera

    

2 Simpanse Makan bunga Makan buah Digunakan untuk 

bersarang

Tidak diman-

faatkan kera

Makan daun

3            Makan em-

pulur

  

4 Tidak diman-

faatkan kera

Makan buah Makan buah dan 

digunakan untuk 

bersarang

Tidak diman-

faatkan kera

Digunakan un-

tuk bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Makan em-

pulur

Tidak diman-

faatkan kera

5            Makan pucuk   

6 Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

7

8               

9 Simpanse 

dan gorila

10 Owa Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu

11 Tidak diman-

faatkan kera

   Tidak diman-

faatkan kera

       Tidak diman-

faatkan kera

 

12 Owa, 

termasuk 

siamang

  Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

          

13 Owa    Makan buah  Digunakan untuk 

bersarang

   Makan bunga     

14         Tidak diman-

faatkan kera

   Tidak diman-

faatkan kera

 

15     Tidak diman-

faatkan kera

         

16      Makan biji buah         

17 Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

18        Tidak tahu      

19    Tidak tahu  Tidak dimanfaat-

kan kera

  Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

    



No.  
lokasi

Spesies 
kera

Akasia Pisang Cokelat Kopi Eukaliptus Perkebunan 
kayu industri 
(kayu, dll.)

Sawit minyak Nenas Padi Karet Kedelai Tebu Teh Tembakau

20 Orangutan 

dan owa

Digunakan un-

tuk bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Digunakan untuk 

bersarang

Makan buah Tidak tahu Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu Tidak tahu

21 Orangutan Digunakan un-

tuk bersarang

Makan buah   Digunakan un-

tuk bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Tidak dimanfaat-

kan kera

  Tidak tahu     

22 Orangutan 

dan owa

     Digunakan untuk 

bersarang

Tidak dimanfaat-

kan kera

  Digunakan un-

tuk bersarang

    

23 Digunakan un-

tuk bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Digunakan un-

tuk bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu

24 Orangutan 

dan owa, 

termasuk 

siamang

Tidak diman-

faatkan kera

     Makan buah        

25 Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu Tidak tahu Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Makan kulit 

pohon

Tidak tahu Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

26 Orangutan 

dan owa

Makan kulit 

pohon dan di-

gunakan untuk 

bersarang

Tidak tahu Bergantung pada 

spesiesnya, 

makan kulit po-

hon, digunakan 

untuk bersarang

Makan ujung 

batang daun dan 

buah – langsung 

pada tandan di 

tanah

Catatan: * Kotak kosong menunjukkan tidak ada tanaman pertanian/perkebunan dalam wilayah jelajah di lokasi tersebut.



No.  
lokasi

Spesies 
kera

Akasia Pisang Cokelat Kopi Eukaliptus Perkebunan 
kayu industri 
(kayu, dll.)

Sawit minyak Nenas Padi Karet Kedelai Tebu Teh Tembakau

20 Orangutan 

dan owa

Digunakan un-

tuk bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Digunakan untuk 

bersarang

Makan buah Tidak tahu Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu Tidak tahu

21 Orangutan Digunakan un-

tuk bersarang

Makan buah   Digunakan un-

tuk bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Tidak dimanfaat-

kan kera

  Tidak tahu     

22 Orangutan 

dan owa

     Digunakan untuk 

bersarang

Tidak dimanfaat-

kan kera

  Digunakan un-

tuk bersarang

    

23 Digunakan un-

tuk bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Digunakan un-

tuk bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Digunakan untuk 

bersarang

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu

24 Orangutan 

dan owa, 

termasuk 

siamang

Tidak diman-

faatkan kera

     Makan buah        

25 Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

Tidak tahu Tidak tahu Makan buah Tidak diman-

faatkan kera

Makan kulit 

pohon

Tidak tahu Tidak diman-

faatkan kera

Tidak diman-

faatkan kera

26 Orangutan 

dan owa

Makan kulit 

pohon dan di-

gunakan untuk 

bersarang

Tidak tahu Bergantung pada 

spesiesnya, 

makan kulit po-

hon, digunakan 

untuk bersarang

Makan ujung 

batang daun dan 

buah – langsung 

pada tandan di 

tanah

Catatan: * Kotak kosong menunjukkan tidak ada tanaman pertanian/perkebunan dalam wilayah jelajah di lokasi tersebut.
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AKRONIM DAN SINGKATAN

~   sekitar
AAF Dana Pertanian Afrika (African Agriculture Fund)
AAP Pusat Penyelamatan Hewan Eksotis - Belanda AAP (AAP Rescue Center for Exotic 

Animals)
ACOP  Laporan kemajuan tahunan/kewajiban para anggota RSPO (Annual communication of pro-

gress)
A.P.E.S.                 Portal/Basis data Populasi, Lingkungan dan Survei Kera (Ape Populations, Environments 
Portal/Database          and Surveys Portal/Database)
APL Area Penggunaan Lain
AS Amerika Serikat
ASEAN  Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations) 

BAT  British American Tobacco
BCI  Inisiatif untuk Kapas Lebih Baik (Better Cotton Initiative)
BEWG Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Burma (Burma Environmental Working Group) 
BKSDA  Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Indonesia
BMP  Praktik Manajemen Terbaik (Best Management Practices)
Bonsucro  Inisiatif untuk Tebu Lebih Baik (Better Sugar Cane Initiative)
BOSF  Yayasan Borneo Orangutan Survival (Borneo Orangutan Survival Foundation)
BPKEL Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser 

CA  pertanian konservasi (conservation agriculture)
ca  circa (sekitar)
CAMSUCO Perusahaan Gula Kamerun (Cameroon Sugar Company)
CAP  Rencana Aksi Konservasi (Conservation Action Plan)
RAT  Republik Afrika Tengah (Central African Republic/CAR)
CBD Konvensi Keragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) 
CBO  organisasi berbasis masyarakat (community-based organization)
CIESIN Center for International Earth Science Information Network, Columbia University (Pusat 

Penelitian Jaringan Informasi Keilmuan Bumi Internasional, Universitas Columbia)
CIMTROP  Pusat Kerjasama Internasional dalam Manajemen Lahan Gambut Tropis Lestari (Center 

for International Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland)
CIRAD  Pusat Penelitian Pertanian untuk Pembangunan (Centre de coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement)
CITES  Konvensi Perdagangan Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam Punah Internasional 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
CKP  Proyek Wilmar Kalimantan Tengah (Central Kalimantan Project Wilmar)
CMS Konvensi Konservasi Spesies Hewan Migrasi (Convention on Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals)
CO2 karbon dioksida
COMIFAC  Komite Hutan Afrika Tengah (Commission des Forêts d’Afrique Centrale) 
Congo Republik Kongo
CPO  minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) 
CR kritis (critically endangered – klasifikasi Daftar Merah IUCN)
CREF  Pusat Penelitian Ekologi dan Kehutanan RDK (Centre de Recherche en Ecologie et Foresterie 

DRC)
CSPO minyak kelapa sawit lestari bersertifikasi (certified sustainable palm oil)

DNA asam deoksiribonukleat
dpl di atas permukaan laut (above sea level/asl) 
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EARS Asosiasi Pusat Penyelamatan dan Suaka Eropa (European Association of Rescue centres 
and Sanctuaries)

EAZA Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Eropa (European Association of Zoos and 
Aquariums)

EIA  analisis mengenai dampak lingkungan /AMDAL (environmental impact assessment)
EMA Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Management Act) Indonesia
EMP  rencana pengelolaan lingkungan hidup (environmental management plan)
EN  genting (endangered – klasifikasi Daftar Merah IUCN)
EPA  Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (Environmental Protection Agency) 
EPO Minyak Kelapa Sawit Khatulistiwa (Equatorial Palm Oil)
ESIA  analisis dampak lingkungan dan sosial (environmental and social impact assessment)
ESMP  rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (environmental and social management plan)
ETM+  Enhanced Thematic Mapper Plus Landsat
EU  Uni Eropa (European Union/EU) 

FAO Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations)

FCPF  Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility)
FDA  Badan Pembangunan Kehutanan (Forest Development Agency) Liberia
FELCRA Otoritas Rehabilitasi dan Konsolidasi Lahan Federal (Federal Land Rehabilitation and 

Consolidation Authority)
FELDA Otoritas Pembangunan Lahan Federal (Federal Land Development Authority) 
FFI Fauna & Flora International
FM  pemantauan hutan (forest monitors)
FPIC  kesadaran bebas dan terinformasi (free prior and informed consent)
FPP  Program Hutan Kemasyarakatan/HKm (Forest Peoples Programme) 
FREL Level Emisi Rujukan Hutan (Forest Reference Emission Level) 
FRL Level Rujukan Hutan (Forest Reference Level)
FSC  Dewan Pelindung Hutan (Forest Stewardship Council)

GA  Sidang Umum RSPO (RSPO General Assembly)
GAIN Jaringan Informasi Kera Besar (Great Ape Information Network)
GAPKI  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
GAR Golden Agri-Resources
PDB produk domestik bruto (gross domestic product/GDP)
GFAS Federasi Suaka Hewan Dunia (Global Federation of Animal Sanctuaries)
GFW Pemantauan Hutan Dunia (Global Forest Watch)
GGE  Ekosistem Gombe Besar (Greater Gombe Ecosystem)
GGE-CAP  Rencana Aksi Konservasi Ekosistem Gombe Besar (Greater Gombe Ecosystem 

Conservation Action Plan)
GRK gas rumah kaca (greenhouse gases/GHG)
GIS  sistem informasi geografis (geographic information systems)
GM  modifikasi genetik (genetically modified)
GMO organisme modifikasi genetik (genetically modified organism)
GPS  Sistem Posisi Global (Global Positioning System)
GRACE Pusat Pendidikan Konservasi dan Rehabilitasi Gorila (Gorilla Rehabilitation and 

Conservation Education Center)
GRASP Kemitraan Konservasi Kera Besar PBB (Great Apes Survival Partnership of the United 

Nations)
GVL Golden Veroleum 
GW  Global Witness 

ha  hektar
HCS stok karbon tinggi (high carbon stock)
HCV  nilai konservasi tinggi (high conservation value)
HCVF  hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation value forest)
HOC  konflik manusia-orangutan (human-orangutan conflict)
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IAR  Yayasan Penyelamatan Hewan Internasional (International Animal Rescue)
ICCN  Institut Konservasi Alam Kongo (Congolese Institute for the Conservation of Nature)
IFAD  Dana Pembangunan Pertanian Internasional (International Fund for Agricultural 

Development) 
IFC  Korporasi Finansial Internasional (International Finance Corporation)
IIED Institut Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional (International Institute for 

Environment and Development)
IM-FLEG  Pemantuan Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan Independen (Independent 

Monitoring of Forest Law Enforcement and Governance) 
IMF  Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) 
IPPL Organisasi Perlindungan Primata Internasional (International Primate Protection League)
ISIS Sistem Informasi Spesies Internasional (International Species Information System)
ITOS Pusat Pelayanan Penjangkauan Teknologi Informasi (Information Technology Outreach 

Services) Universitas Georgia 
ITP hutan tanaman industri (industrial tree plantation)
ITTA Perjanjian Kayu Tropis Internasional (International Tropical Timber Agreement) 
IUCN Persatuan Konservasi Alam Internasional (International Union for Conservation of 

Nature)

JGI  Institut Jane Goodall (Jane Goodall Institute)
JICA  Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japanese International Cooperation Agency)
JV  joint venture (usaha patungan)

km kilometer
km2 kilometer persegi
KSWL  Kinyara Sugar Works Ltd

LCDL  lahan kepadatan karbon-rendah
LEITI  Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Liberia (Liberia Extractive Industries 

Transparency Initiative) 
LPD Pembangunan Kelapa Sawit Liberia (Liberia Palm Developments)
LPF  hutan rendahan (low pole forest)

m  meter
MAAIF Kementerian Pertanian, Industri Peternakan dan Perikanan (Ministry of Agriculture, 

Animal Industries and Fisheries) Uganda
MFPED Kementerian Keuangan, Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi (Ministry of Finance, 

Planning and Economic Development) Uganda
MPOA  Asosiasi Minyak Kelapa Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Association)
MPOC  Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council)
MSF  hutan rawa gambut campuran (mixed peat swamp forest)
Mt  gunung
MWLE Kementerian Pengairan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Ministry of Water, Lands and 

Environment Uganda)

N2O nitrogen oksida
NAPSA Aliansi Suaka Primata Amerika Utara (North American Primate Sanctuary Alliance)
NES  Proyek Petani Inti – Plasma (Nucleus Estate Smallholder Project)
NFRL  Reformasi Hukum Kehutanan Nasional (National Forestry Reform Law) Liberia
LSM  lembaga swadaya masyarakat (non-governmental organization/NGO)
NIH Institut Kesehatan Nasional (National Institutes of Health)
NRI  Inisiatif Karet Alam Lestari (Sustainable Natural Rubber Initiative)
NSA Kawasan Strategis Nasional (National Strategic Area)
HHBK hasil hutan bukan kayu (non-timber forest products/NTFP)

OPG  Olam Palm Gabon
ORG  Olam Rubber Gabon
OuTrop  Proyek Orangutan Gambut Tropis (Orangutan Tropical Peatland Project)
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PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations) 
P&C  Prinsip dan Kriteria RSPO (RSPO Principles and Criteria) 
PIPIB Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
POIG  Kelompok Inovasi Sawit (Palm Oil Innovation Group)
PSG Kelompok Spesialis Primata (Primate Specialist Group) IUCN dan SSC
PTSD stres pasca trauma (post-traumatic stress disorder)
PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara 

RAP  Rencana Aksi Regional (Regional Action Plan)  
RDK Republik Demokratik Kongo (Demokratic Republic of Congo/DRC)
REDD Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
REDD+ Lebih dari REDD (deforestasi dan degradasi), mencakup peran konservasi, manajemen hutan 

berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan
Rp  Rupiah  
RSB  Meja Bundar Biomaterial Lestari (Roundtable on Sustainable Biomaterials)
RSPO  Meja Bundar Kelapa Sawit Lestari (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
RTRS  Meja Bundar Kedelai Bertanggung jawab (Roundtable on Responsible Soy)

SAFACAM Perhimpunan Kehutanan dan Pertanian Kamerun (Société Africaine Forestière et Agricole 
du Cameroun)

SAGA Dukungan untuk Kera Besar Afrika/Asia (Support for African/Asian Great Apes)
SC Komite Tetap RSPO (RSPO Standing Committee)
SCA  Kawasan Konservasi Sabahmas (Sabahmas Conservation Area)
SCPI  intensifikasi produksi pertanian lestari (sustainable crop production intensification)
SD  Sime Darby
SGA  Komisi Kera Besar Kelompok Spesalis Primata IUCN SSC (Section on Great Apes of the 

IUCN SSC Primate Specialist Group)
SGSOC Sithe Global Sustainable Oils Cameroon
SIA  analisis dampak sosial (social impact assessment)
SIVcpz  virus immunodefisiensi simian (simian immunodeficiency viruses)
SMART  Perangkat Pemantauan dan Pelaporan Spasial (Spatial Monitoring and Reporting Tool)
SOCP  Proyek Konservasi Orangutan Sumatera (Sumatran Orangutan Conservation Project)
SOMDIAA  Société d’Organisation de Management et de Développement des Industries Alimentaires et 

Agricoles (agribisnis Afrika)
SOP  standar operasi dan prosedur
SOSUCAM Société Sucrière du Cameroun (perusahan pengolahan gula di Afrika Tengah)
sp. species (tunggal)
spp. species (jamak)
SPOTT  Panduan Transparansi Minyak Kelapa Sawit Lestari (Sustainable Palm Oil Transparency 

Toolkit)
SSA Komisi Kera Kecil Kelompok Spesialis Primata IUCN SSC (Section on Small Apes of the 

IUCN SSC Primate Specialist Group)
SSC Komisi Keberlangsungan Spesies (Species Survival Commission)
SYRC Pusat Penyelamatan Sanaga-Yong (Sanaga Yong Rescue Center)

TACARE  Reforestasi dan Edukasi Area Tangkapan Danau Tanganyika (Lake Tanganyika Catchment 
Reforestation and Education)

TANAPA  Taman Nasional Tanzania (Tanzania National Parks)
TFT  The Forest Trust
TIF  hutan interior tinggi (tall interior forest)
TM  Landsat Thematic Mapper

UBOS Biro Statistik Uganda (Uganda Bureau of Statistics)
UNECE Komisi Ekonomi Eropa PBB (United Nations Economic Commission for Europe)
UNEP  Program Lingkungan PBB (United Nations Environment Programme)
UNEP-GEAS UNEP Global Environmental Alert Service
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UNEP-GRASP Kemitraan Keberlangsungan Kera UNEP (UNEP Great Apes Survival Partnership) 
UNFCC Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention 

on Climate Change) 
USDA Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture) 
USFWS Departemen Perikanan dan Hewan Liar Amerika Serikat (United States Fish and Wildlife 

Service)

VU rentan (vulnerable – klasifikasi Daftar Merah IUCN)

WAZA Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Dunia (World Association of Zoos and Aquaria)
WB  Bank Dunia (World Bank)
WCBR  Komite Penelitian Bonobo Wamba (Wamba Committee for Bonobo Research)
WCMC Pusat Pemantauan Konservasi Dunia UNEP (United Nations Environment 

Programme World Conservation Monitoring Centre) 
WCS  Perhimpunan Konservasi Hewan Liar (Wildlife Conservation Society)
WR  cagar alam (wildlife reserve)
WRI  Institut Sumber Daya Dunia (World Resources Institute)
PDI Perang Dunia I
PDII Perang Dunia II
WWF  Dana Alam Liar Dunia (World Wildlife Fund/World Wide Fund for Nature)

YKI  Yayasan Kalaweit Indonesia

ZSL  Perhimpunan Zoologi London (Zoological Society of London)
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GLOSARIUM

Afrotropis: Sabuk tropis Afrika, di selatan Gurun Sahara.

Agribisinis: Aktivitas pertanian yang dilakukan untuk tujuan komersial dan perusahaan yang terlibat dalam industri. 

Agroekologi: Kajian ekologi bentang alam pertanian.

Agroforestri: Metode pertanian yang membudidayakan tanaman berdaun dan pepohonan secara berdampingan 
untuk memelihara atau meningkatkan produktivitas lahan. 

Agrofuel: Bahan bakar yang dihasilkan dari sumber daya terbarukan, termasuk biomassa tanaman dan minyak 
dari tanaman, seperti biogas atau biodiesel. Lihat juga biofuel.

Aksi kelas (Class action): Tuntutan hukum atau pembelaan oleh individu yang mewakili sebuah kelompok.

Akuisisi lahan: Konsesi, sewa atau pembelian lahan dari pemerintah atau entitas pemerintah oleh pihak ketiga, 
baik masyarakat atau swasta untuk kepentingan komersial.

Ambang konflik: Titik tertentu di mana situasi panas berubah menjadi konflik.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental impact assessment/EIA): Perangkat analisis untuk 
menilai potensi dampak lingkungan sebuah proyek, pembangunan atau kebijakan.

Analogi: Serupa dengan; dapat diperbandingkan dengan.

Anthropogenik: Akibat dari manusia atau aktivitas manusia.

Bahan baku biofuel: Materi yang digunakan untuk memproduksi biofuel.

Bandwidth rendah: Bandwidth menentukan jumlah data yang dapat dikirim atau diterima melalui saluran elek-
tronik selama periode waktu tertentu. Pelayanan bandwidth kualitas rendah, seperti koneksi internet, biasanya 
lambat dan membutuhkan saluran telepon untuk koneksinya. Kondisi ini tidak memungkinkan kontinuitas 
transmisi video atau audio, dan menjadi sangat lambat untuk mengunduh dan mengunggah. 

Bank lahan: keseluruhan luas lahan konsesi yang berpotensi dikembangkan oleh sebuah perusahaan.

Bantalan pipi: Berhubungan dengan salah satu dari dua bentuk orangutan jantan dewasa, ditandai dengan ban-
talan pipi besar, ukuran lebih besar, mantel panjang dari bulu berwarna gelap di punggung dan kantung teng-
gorokan yang digunakan untuk “teriakan panjang“. Bentuk jantan lain “tidak berbantalan pipi.”

Benaman karbon: Penyimpanan karbon alami atau artifisial, yang menyerap lebih banyak karbon daripada 
pelepasannya, seperti pada hutan, tanah, dan lautan.

Berbuah terus: Produksi buah simultan oleh sejumlah pohon setiap 2-10 tahun, tanpa perubahan musiman suhu 
atau curah hujan.

Bentang alam hutan tegak: Kawasan ekosistem hutan alam tak terganggu yang menunjukkan tidak ada tanda 
signifikan aktivitas manusia dan cukup besar untuk memelihara seluruh keragaman hayati asli.

Biaya peluang: Kehilangan penghasilan atau keuntungan akibat adanya opsi alternatif.

Bias kognitif: Kurangnya obyektivitas dalam pengolahan informasi atau logika yang mempengaruhi pengambi-
lan keputusan atau perilaku lain, biasanya digunakan untuk memaparkan bias negatif atau keputusan yang men-
garah pada kesalahan.

Bimaturisme: Pertumbuhan yang ditandai oleh perbedaan tahap atau waktu dalam satu spesies atau satu jenis 
kelamin (kematangan ganda). Pada orangutan, ada dewasa jantan yang memiliki bantalan pipi dan ada yang tidak 
(lihat bantalan pipi).

Biofuel: Bahan bakar yang dihasilkan dari organisme hidup, kebanyakan dari tanaman atau materi turunan-
tanaman. Salah satu contohnya adalah bioetanol, sejenis alkohol yang dibuat dari fermentasi karbohidrat tana-
man seperti jagung atau tebu. Lihat juga agrofuel.

Biomassa: Materi biologis atau organisme hidup (atau baru mati) di sebuah kawasan ekosistem pada waktu tertentu; 
dalam konteks energi, sumber energi terbarukan diturunkan dari organisme, baik hidup atau mati (lihat biofuel) 

Brakiasi: Pergerakan arboreal (dari pohon ke pohon) yang mengandalkan lengan untuk mengayunkan badan ke depan.
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Degradasi habitat: Penurunan kualitas habitat, misalnya tidak lagi mampu secara optimal menyangga fauna dan 
flora-nya. Degradasi alam umumnya terlokalisir dalam ruang dan waktu, seperti gempa bumi, banjir atau longsor. 
Kebalikannya, degradasi akibat-manusia bersifat tak-bisa-dibalikkan dan meluas, karena didominasi oleh kasus 
degradasi akibat ekspansi industri.

Depauperate: Minimnya jumlah atau ragam spesies.

Dikromatik: Menunjukkan dua variasi warna berbeda untuk jenis kelamin dan usia berbeda.

Dimorfis: Memiliki dua bentuk berbeda.

Dipterokarpa: Pohon kayu keras dan tinggi, termasuk family Dipterocarpaceae yang umumnya tumbuh di hutan 
hujan Asia dan menjadi sumber kayu bernilai tinggi, minyak aromatic, dan resin.

Diurnal: Aktif pada siang hari.

Drone: Pesawat tak berawak.

Efek kompresi (atau efek sesak): Proses terganggunya dan kehilangan habitat yang mempertinggi kepadatan popu-
lasi dalam kawasan tertentu, dan mengurangi peluang penyebaran spesies. Lihat juga kesesakan pengungsian.

Eksekutif: Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan dan perundangan parlemen.

Empulur: Lapisan seperti spons dalam batang dan dahan tanaman.

Energi curah hujan: Energi (kinetik) jatuhnya tetesan air.

Endemik: Asli atau hanya ditemukan di tempat tertentu; pribumi.

Entitas legal: Sebuah entitas, seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat atau badan pemerintahan, yang 
memiliki hak legal dan terikat kewajiban.

Era Pleistosen: Periode waktu mulai dari 1,8 juta tahun lalu hingga 12.000 tahun lalu. 

Eutrofikasi: Kondisi yang diakibatkan oleh meningkatnya nutrisi alami atau artifisial dalam badan air, yang 
menyebabkan pertumbuhan tak terkendali tanaman dan alga. Akibatnya, oksigen menipis, dan memicu kematian 
ikan, hewan air, dan berkurangnya keragaman hayati.

Fauna: Hewan (anggota Kerajaan Hewan).

Faktor spasial: Faktor yang terkait dengan geografi, topografi atau lokasi.

Faktor temporal: Faktor yang terkait waktu atau musim.

Fiksasi karbon: Proses konversi karbon anorganik menjadi senyawa organik, seperti konversi karbon dioksida 
menjadi glukosa melalui fotosintesis.

Filopatrik: Kecenderungan organisme untuk tinggal, atau kembali, ke wilayah rumahnya.

Fisi–fusi: Kelompok yang memiliki ukuran dan komposisi dinamis karena ada individu yang bergabung (fusi) 
dan keluar (fisi).

Fisiokimia: Terkait dengan fisiologi kimiawi, atau biokimia, proses kimiawi yang terjadi dalam organisme hidup.

Flora: Tanaman (anggota Kerajaan Tanaman).

Folivora: Hewan yang terutama mengonsumsi dedauan. Terminologi terkait: folivorus, folivori.

Fotosintesis: Proses mengubah cahaya matahari menjadi makanan, atau bentuk lain energi kimia pada tanaman 
atau organisme lain.

Fragmentasi habitat: Penurunan luas dan kontinuitas lingkungan rujukan atau lingkungan yang diperlukan 
organisme, akibat terpotong-potongnya habitat. Fragmentasi alami umumnya terlokalisasi, antara lain disebab-
kan oleh badai atau kebakaran. Fragmentasi akibat aktivitas manusia bisa sangat luas.

Frugivor: Hewan yang terutama mengonsumsi buah-buahan. Terminologi terkait: frugivora, frugivori.

Fungibel: Memiliki beragam pemanfaatan akhir, seperti tanaman, yang memungkinkan pebisnis menghindari per-
mintaan, dan harga lebih rendah di satu sektor, dengan menjual produk yang sama pada konsumen di sektor lain.

Ganti rugi: Perbaikan atau kompensasi akibat kerugian dari tindakan yang keliru.

Gas Rumah Kaca (GRK): Gas di atmosfer yang menyerap dan melepas radiasi dalam rentang panas inframerah. 
Gas rumah kaca utama di atmosfer bumi adalah uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan ozon.

Genting: Terancam punah.

Genus (Jamak: genera): Sebuah kategori utama taksonomi yang peringkatnya di atas spesies dan di bawah kelu-
arga. Kelompok terbentuk dari spesies berkerabat dekat. Menjadi kata pertama dalam nama ilmiah.
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Gradien ekologi: Perubahan gradual faktor abiotik, seperti ketinggian, suhu, kedalaman, kedekatan dengan laut, 
dan kelembapan tanah terhadap ruang atau waktu.

G20: Kelompok Dua Puluh, sebuah forum internasional berisi pemerintah dan gubernur bank sentral dari 20 
negara ekonomi kuat.

Habituasi: Proses hewan liar menjadi terbiasa dengan kehadiran manusia.

Herbivor: Hewan yang hanya mengonsumsi dedaunan. Terminologi terkait: herbivora, herbivori.

Hibrida: Turunan dari dua spesies atau varietas tanaman atau hewan berbeda. Sesuatu yang terbentuk dengan 
menggabungkan elemen berbeda.

Hidrologis: Terkait dengan air.

Hirarki mitigasi: Perangkat yang memandu pengguna meminimalkan dampak proyek pembangunan pada ker-
agaman hayati, seringkali digunakan sebagai pengantar menuju offset keragaman hayati.

Hutan monoton: Ekosistem hutan sejenis dalam sebuah wilayah yan luas.

Hutan tua: Hutan primer yang belum ditebang.

Hutan sekunder: Hutan regenerasi di atas sisa hutan asli yang telah digunduli yang disebabkan oleh alam atau 
aktivitas manusia, seperti pertanian.

Hutan bolong/berlubang: Hutan yang di dalamnya terdapat penggundulan relatif kecil, biasanya atas per-
buatan manusia.

Hutan pesisir: Hutan yang tumbuh di sepanjang garis sungai. 

Hutan primer: Hutan alam dengan spesies pohon asli yang belum menunjukkan adanya bukti aktivitas manusia, 
dan proses ekologi alamnya secara signifikan belum terganggu.

Infantisida: Tindakan membunuh anak dan bayi.

Infraksi: Melanggar atau menyalahi hukum atau regulasi.

Infrastruktur: Struktur dasar fisik, organisasi dan fasilitas yang diperlukan untuk operasi sebuah masyarakat 
atau perusahaan.

Insolasi: Jumlah sinar dan radiasi matahari.

Interval antar-kelahiran: periode waktu biologis antara dua kelahiran berturut-turut.

Intergroup: Antar-kelompok.

Intraspesifik: Dalam satu spesies atau antar-anggota dari spesies yang sama.

Intensifikasi hasil panen: Proses peningkatan dan intensifikasi produksi produk alam, pertanian atau industri, 
khususnya melalui penyempurnaan praktik yang mendorong peningkatan pertumbuhan atau produksi di area 
yang tersedia, bukan melalui perluasan lahan budi daya.

Karst: Bentang alam yang terbentuk dari peleburan bebatuan, seperti gamping, dolomit dan gipsum, serta ditan-
dai oleh sistem saluran air bawah tanah dengan lubang serapan, dolina dan gua.

Kambium: Lapisan antara kulit dan batang kayu pada pohon berkayu.

Kawasan konsesi kotor: Dalam terminologi pertanian, keseluruh area yang diberikan pada perusahaan, sebagai 
lawan dari area aktual yang ditanami.

Kerangka regulasi: Sistem regulasi yang mengatur bidang kebijakan tertentu.

Kelangsungan ekologis: Kemampuan sebuah ekosistem atau fungsi spesifik ekosistem untuk menyangga 
dirinya sendiri.

Kepemilikan adat: Pemanfaatan wilayah lahan oleh sekelompok orang berdasarkan pola atau norma tradisional 
yang telah lama berjalan.

Kera soliter/tunggal: Kera yang tinggal sendiri atau terisolasi dari anggota lain spesiesnya.

Keragaman Hayati: Keragaman tanaman dan binatang yang hidup di Bumi atau di habitat tertentu.

Kerangka hukum: Sistem hukum dan aturan yang menata dan mengatur wilayah kebijakan tertentu.

Keseimbangan energi: Hubungan antara jumlah konsumsi energi dalam makanan dan jumlah energi yang digu-
nakan tubuh untuk kebutuhan energi harian.

Komitmen pasar di muka: Ikatan kontrak penyediaan pasar, ketika produk telah selesai dibuat.

Komputasi awan (atau teknologi awan): Pemanfaatan jaringan server internet di lokasi yang berjauhan untuk 
menyimpan, mengelola, dan memproses data. 



Negara Kera 2015 Pertanian Industri dan Konservasi Kera

278

Komoditas: Bahan mentah atau produk pertanian primer yang dapat diperdagangkan secara komersial.

Konektivitas fungsional: Derajat lahan yang terbagi dan memisahkan habitat alami, mampu memfasilitasi atau 
menghalangi kemampuan habitat menjaga kelangsungan ekologis, serta memungkinkan pergerakan hewan dan 
menunjukkan fungsi ekologi.

Konsesi: Kawasan lahan relatif luas yang dialokasikan oleh pemerintah kepada investor pertanian untuk produk-
si tanaman terindustrialisasi.

Konspesifik: Anggota spesies yang sama.

Koridor hewan liar: Garis bidang habitat alam yang dapat dimanfaatkan hewan liar bergerak dari satu area 
habitat lebih besar ke habitat lain.

Koridor konservasi: Jalur habitat alami yang menghubungkan dua atau lebih blok habitat alami, yang disisakan 
(atau diciptakan) agar spesies satwa liar bisa menjelajah dan menyebar. Oleh karena itu bisa meningkatkan atau 
menjaga kelangsungan populasi satwa liar tertentu.

Kultivar: Varietas tanaman hasil perkawinan selektif.

Lahan basah Ramsar: Lahan basah yang berada di bawah Konvensi Lahan Basah, dikenal sebagai Konvensi 
Ramsar, sebuah pakta antar-pemerintahan yang menjadi kerangka aksi nasional dan kerjasama internasional 
untuk konservasi dan pemanfaatan bijak lahan basah dan sumber dayanya.

Lahan kerapatan karbon rendah: Sebuah area yang mengandung sedikit biomassa, seperti ladang tanaman per-
tanian rendah, padang rumput dan hutan terdegradasi yang hanya menyisakan pepohonan kecil, semak atau 
rumput. Berbeda dengan hutan hujan primer, sebagai lahan kerapatan karbon tinggi.

Litigasi kepentingan publik: Tindakan hukum untuk memajukan tuntutan masyarakat atau kelompok tertentu, 
atau isu yang menjadi sorotan publik luas.

Lereng: Ujung bentang gunung atau jurang di sepanjang garis patahan.

Lokasi terbengkelai: Lahan yang sebelumnya digunakan untuk tujuan industri atau komersial.

Masyarakat sipil: Keseluruhan jajaran organisasi non-pemerintah yang melakukan aktivitas kolektif atas nama 
komunitas tertentu atau kepentingan spesifik lebih jauh.

Mantrap: Jenis jebakan yang cukup besar untuk menjebak manusia, seperti pemburu liar, namun juga bisa digu-
nakan untuk berburu hewan. Jenis umumnya adalah jebakan bergigi besi yang akan menjepit kaki korban.

Metapopulasi: Kelompok yang secara spasial terpisah dari populasi spesies sejenis yang berinteraksi pada 
tingkat tertentu.

Mekanisme Akuntabilitas: Organisasi dan individu yang mendapat insentif, bertanggung jawab atas segala tin-
dakannya pada konstituen.

Mekanisme kepatuhan: Prosedur resmi pada lembaga pemerintah (seperti lembaga regional, kementerian atau 
organisasi internasional) untuk memeriksa apakah aktor eksternal mentaati aturan dan regulasi yang mengikat. 
Prosedur ini biasanya dirinci bersama dokumen aturan terkait (seperti peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan 
perjanjian pendirian).

Metode transek faunal: Teknik survei yang dirancang untuk mengukur kepadatan dan distribusi hewan liar 
dengan menghitung hewan dan tanda-tanda hewan di sepanjang garis transek.

Menyapih: Membiasakan hewan muda untuk mengonsumsi makanan selain susu induknya.

Minyak kelapa sawit mentah: Minyak mentah pra-pemurnian yang diekstraksi dari biji kelapa sawit dan masih 
mengandung jejak logam, pecahan kulit biji, dan hasil oksidasi. Proses pemurnian menghilangkan komponen-
komponen tersebut dan membuat minyak kelapa sawit bisa dikonsumsi dan dijual.

Model Business-as-usual: Teori ekonomi standar yang mengabaikan kemanfaatan masa depan untuk keuntun-
gan jangka pendek.

Monokultur: Budi daya tanaman tunggal di area tertentu.

Monodominan: Didominasi satu spesies.

Monogami: Praktik memiliki satu pasangan dalam periode waktu tertentu.

Moratorium (jamak: moratoria): Pelarangan sementara sebuah aktivitas.

Morfik: Bentuk khas organisme atau spesies.

Mosaik bentang alam: Kawasan geografis yang mencakup beragam jenis pemanfaatan lahan, seperti kota, alam, 
industri, dan pertanian.
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Negara maju: Negara industri yang menempati peringkat Indeks Pembangunan Manusia tinggi.

Negara berkembang: Negara non-industri.

Negara kurang berkembang (Least developed country/LDC): Klasifikasi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk 
negara yang menunjukkan indikator terendah pembangunan sosioekonomi.

Netralitas karbon: Kondisi emisi karbon nol-bersih yang dicapai oleh individu atau organisasi yang mampu 
menyeimbangkan jumlah karbon yang mereka lepaskan dengan jumlah sekuestrasi ekuivalen, offset atau melaku-
kan pembelian dalam bentuk kredit karbon.

Neopatrimonial: Ditandai dengan sebuah sistem hirarki sosial di mana patron atau pihak yang kuat memanfaat-
kan atau mendistribusikan sumber daya negara untuk menjaga loyalitas kliennya.

Neotropik: Sabuk tropis di Amerika.

Nilai konservasi tinggi (HCV): Habitat alami yang sangat penting karena tingginya nilai biologis, sosioekonomi 
atau bentang alam.

Offset Keragaman Hayati: Aktivitas konservasi yang didesain untuk memperkuat keragaman hayati sebagai 
kompensasi kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan.

Ombrogen, rawa gambut berkubah: Gambut yang terbentuk di atas permukaan air, sangat asam dan bergantung 
pada air hujan untuk nutrisi mineral. Di wilayah tropis, hutan rawa ini membentuk kubah besar dengan diameter 
lebih dari 10 km.

Pangan cadangan: Jenis makanan yang selalu tersedia, namun bukan yang diinginkan.

Parasit: Organisme yang hidup dari atau di dalam organisme lain, dan merugikan organisme tuan rumah.

Patrilineal: Terkait pada atau mewarisi dari sisi ayah.

Pelage: Bulu; lapisan.

Penyitaan: Pengambilalihan lahan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh individu atau komunitas oleh pemerin-
tah secara mendadak untuk tujuan “kepentingan masyarakat“. 

Pelarutan: Proses nutrisi tanaman yang larut-air menghilang dari tanah akibat hujan dan irigasi. Pelarutan dapat 
mengakibatkan kontaminasi air permukaan jika bahan kimia, seperti dalam pupuk dan pestisida, tercampur dan 
terbawa ke pasokan air permukaan.

Penyangga banjir: Sebuah area atau sebidang lahan berhutan, atau berisi semak, dan rumput, terletak di antara 
lahan pertanian atau padang gembala dengan air permukaan untuk melindungi kualitas air, mengurangi erosi, 
dan meminimalkan banjir.

Pemadatan: Proses peningkatan kepadatan, biasanya digunakan untuk menggambarkan kompresi tanah; penu-
runan habitat yang tersedia bagi hewan liar, lihat efek kompresi (atau efek sesak).

Pertanian industri (atau agrikultur industri, agrikultur atau pertanian intensif, agrikultur perkebunan, agri-
kultur skala besar dan pertanian komersial): Metode produksi tanaman intensif yang ditandai oleh pertanian 
atau perkebunan monokultur luas yang sangat bergantung pada kimia, pestisida, herbisida, pupuk, penggunaan 
air yang intensif, transportasi, penyimpanan, dan infrastruktur distribusi berskala besar.

Perjanjian usaha bersama: Pengaturan bisnis ketika dua atau lebih pihak memutuskan untuk menyatukan sum-
ber daya dalam mencapai tugas tertentu tanpa mengganggu identitas masing-masing. Para pihak melakukan 
kontrol atas usaha, berbagai keuntungan, kerugian, dan biaya.

Pemilik Konsesi: Kelompok atau perusahaan yang telah diberi hak konsesi untuk menjalankan usaha.

Perangkat mitigasi risiko: Tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi terpaan pengaruh buruk 
akibat proyek investasi tertentu.

Pengisian akuifer: Proses pergerakan air permukaan turun menjadi air tanah.

Penyimpanan karbon: Proses menangkap karbon dioksida dari atmosfer dalam mitigasi pemanasan global dan 
efek lain emisi karbon-tinggi.

Penyerbuan ladang: Pergerakan satwa liar dari habitat alami ke bentang alam pertanian untuk mengonsumsi 
tanaman budi daya.

Pengaturan normatif: Undang-undang atau regulasi yang memandu aktor terkait mengenai apa yang harus 
dilakukan, dan bagaimana bertindak dalam situasi tertentu.

Pengeroyokan: Perilaku kelompok hewan, mengepung dan menyerang predator atau ancaman lain, dalam upaya 
untuk mengusir.
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Pengonsumsi tanaman: Individu yang sepenuhnya bergantung pada tanaman pertanian untuk bertahan 
hidup. Berbeda dengan pemakan semi-wajib yang bergantung pada tanaman dan jenis pangan alam lain untuk 
kelangsungan hidup.

Petiole: Pangkal tangkai daun menempel pada batang.

Pemisahan daftar: Status legal atau peraturan yang mengakui sebagian anggota spesies atau populasi dalam 
kategori khusus, seperti spesies terancam atau genting, terkait dengan risiko punah.

Pengungsian/refugia pleistosen: Kawasan yang disukai spesies untuk bertahan hidup pada periode pelapisan es 
(glasiasi) pada Era Pleistosen.

Penyesakan: In-migrasi individu dari kawasan habitat yang rusak atau sangat terganggu, dan mengakibatkan 
kondisi penuh sesak di habitat tersisa. Lihat juga efek kompresi.

Perburuan liar: Perburuan ilegal.

Perilaku mencari rente: Perusahaan atau organisasi yang memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendapat 
keuntungan ekonomi tanpa mengembalikan keuntungan itu pada masyarakat.

Pergeseran genetik: Variasi dalam frekuensi relatif tipe gen berbeda (koleksi gen individual) dalam populasi 
kecil, disebabkan oleh menghilangnya gen tertentu.

Pertanian raksasa: Pertanian industri sangat luas dan mekanistis. Dalam bidang peternakan, dikenal pula “peter-
nakan industri.”

Perubahan Iklim: Perubahan cuaca bumi pada skala regional atau global, meliputi fluktuasi pola angin dan curah 
hujan, dan khususnya terkait kenaikan suhu atmosfer bumi, yang disebabkan oleh peningkatan produksi gas 
rumah kaca sejak paruh abad ke-20. Lihat juga gas rumah kaca.

Perusahaan hilir: Bisnis yang membeli produk yang dihasilkan perusahaan lain, tidak mengambil sumber daya 
alam langsung dari sumbernya.

Perawatan silvikultur: Praktik pengendalian penanaman, pertumbuhan, komposisi kesehatan dan kualitas hutan 
agar dapat memenuhi beragam kebutuhan dan nilai (termasuk praktik pengayaan penanaman, penyiangan, 
pemotongan cabang, perampingan, dan pemangkasan).

Pertanian tebang-dan-bakar: Teknik pertanian yang menggunakan penebangan dan pembakaran area hutan 
atau vegetasi sebelum penanaman. Teknik ini sering dikaitkan dengan buruknya kualitas tanah, yang hanya bisa 
dibudidayakan untuk beberapa musim saja, sebelum area baru hutan atau vegetasi ditebang dan dibakar untuk 
membentuk petak baru.

Pertanian kecil: Petak berskala kecil, kurang dari 1 ha, meski sesekali mencapai hingga 10 ha, dibudidayakan 
untuk tujuan penghidupan dan sejumlah kecil tanaman komersial.

Produksi hulu: Pengembangan komoditas primer industri, yang kemudian diproses perusahaan lain.

Prosiding yudisial: Setiap tindakan yang melibatkan atau dilakukan di pengadilan untuk menentukan atau men-
egakkan hak hukum.

Produk Domestik Bruto (PDB/Gross domestic product-GDP): Nilai total moneter dari seluruh barang dan jasa 
yang diproduksi di satu negara dalam satu tahun.

Poliandri: Sistem perkawinan yang melibatkan satu betina dengan dua atau lebih jantan. 

Poliginandri: Sistem perkawinan ekslusif yang melibatkan dua atau lebih jantan dan dua atau lebih betina. 
Jumlah jantan dan betina bisa tidak sama.

Poligini: Sistem perkawinan yang melibatkan satu jantan dan dua atau lebih betina.

Preputial: Tudung kulup atau klitoris.

Rawa gambut topogen: Rawa gambut yang terbentuk di dasar lembah atau patahan lain, akibat buruknya drainase. 
Umumnya sedikit alkalin atau netral, dan mendapat nutrisi mineral dari limpasan, banjir musiman, dan air hujan.

Ratifikasi: Menandatangani atau memberi pengakuan formal atas sebuah kesepakatan, seperti pakta atau kon-
trak, melalui formalisasi validitasnya. 

REDD+: Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) plus, sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang melangkah lebih dari reduksi emisi, dengan memasukkan peran konservasi, manajemen hutan lestari, 
dan peningkatan stok karbon hutan.

Rencana tata kelola kera: Sebuah dokumen yang memaparkan tujuan konservasi habitat kera tertentu dan cara 
mencapai tujuan tersebut.
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Regenerasi: Restorasi atau pertumbuhan baru hutan atau vegetasi lain setelah sebelumnya terdegradasi atau dirusak.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): Organisasi yang menyatukan berbagai pemain pasar untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan standar minyak kelapa sawit lestari di dunia.

Residu tanaman: Materi yang tertinggal setelah panen, antara lain dedaunan, batang, dan akar. 

Resolusi spasial medium: Kualitas citra satelit yang tiap pikselnya mewakili luas area 20–100 m2.

Sekuestrasi karbon: Penyerapan karbon oleh tanaman selama proses fotosintesis.

Selalu hijau: Pohon atau tanaman lain yang memiliki dedaunan hijau sepanjang tahun, karena daun di musim 
sebelumnya tidak gugur hingga pucuk berkembang.

Semi-gugur: Terkait pada pohon yang daunnya gugur pada waktu tertentu dalam setahun.

Sensus sarang: Metode penelitian untuk menghitung individu secara tidak langsung, dengan mencatat jumlah 
sarang di area tertentu dan memperkirakan jumlah populasi berdasarkan jumlah sarang.

Sanksi: Hukuman karena melanggar hukum atau aturan.

Sedimentasi: Proses di mana partikel ditemukan dalam larutan berkumpul dan bertumpuk ketika ada penghalang.

Semi-gugur: Terkait pada tanaman yang kehilangan daun dalam periode waktu yang singkat. Ketika daun tua 
gugur, daun baru mulai tumbuh. 

Sekuester: Menangkap dan menyimpan.

Skema plasma: Pertanian skala kecil yang dikontrak untuk menjual sebagian panennya pada pembeli, seringkali 
perkebunan besar. Lihat juga petani kecil.

Simpatrik: Terkait pada spesies atau populasi yang menghuni rentang geografis yang sama.

Stok karbon tinggi (HCS): Habitat alami yang mengandung biomassa sedikitnya 35 ton atau lebih.

Species kunci: Spesies yang berperan sangat penting dalam fungsi ekosistem. Keberadaan dan perannya memberi 
pengaruh lebih besar dibanding organisme lain dalam ekosistem.

Spesies unggulan: Spesies terpilih untuk mengangkat profil habitat, isu, kampanye atau alasan tertentu dalam 
memperbesar dukungan bagi konservasi keragaman hayati lebih luas.

Status lahan komunal: Pengakuan resmi atas hak masyarakat mengakses, memanfaatkan, dan menguasai 
lahan tertentu.

Stokastik: Terjadi dalam pola acak. 

Takson (jamak: taksa): Setiap unit dalam klasifikasi ilmu biologi atau taksonomi.

Tanaman permukaan: Tanaman pertanian lambat-tumbuh yang dibudidayakan untuk melindungi dan mem-
perkaya tanah.

Tanaman bawah (Understory): Vegetasi yang tumbuh di bawah kanopi hutan.

Tangkapan: kawasan yang berfungsi mengumpulkan air hujan.

Tegakan hutan: Sejumlah besar pohon dalam wilayah tertentu dan memiliki komposisi spesies, ukuran, usia, 
pengaturan atau kondisi yang seragam, untuk bisa dibedakan dari hutan atau pertumbuhan lain di area sekitar.

Tingkat air: Ketinggian air tertinggi dalam tanah yang telah sepenuhnya tersaturasi oleh air.

Tenurial lahan: Peraturan yang menentukan bagaimana hak atas lahan dialokasikan dalam masyarakat tertentu. 
Peraturan ini menentukan bagaimana akses diberikan, dalam bentuk hak pemanfaatan, penguasaan, dan perpin-
dahan lahan, serta tanggung jawab dan batasan terkait.

Translokasi: Tindakan manusia memindahkan organisme hidup dari satu wilayah ke wilayah lain.

Tua- atau menua-di-lokasi: Ditandai dengan fokus memelihara individu di lokasi hunian, daripada melakukan 
pemindahan ke fasilitas perawatan khusus. 

Uji Materi (Judicial Review): Prosedur resmi yang diatur undang-undang, dan mengizinkan peradilan nasional 
yang berwenang untuk menguji legalitas keputusan dari lembaga negara. Keputusan yang diuji tersebut dipan-
dang ilegal karena bertentangan dengan prosedur, konstitusi negara, dan legislasi utama lainnya.

Virologi: Kajian mengenai virus.

Wilayah otonom: Pembagian administrasi dalam sebuah negara yang memiliki derajat otonomi, artinya bebas 
memutuskan kebijakan publik tertentu tanpa persetujuan dari otoritas pusat.

Zoonosis atau penyakit zoonotik: Penyakit infeksi yang dapat ditularkan hewan pada manusia.
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Sistem sosial dan ekonomi dunia berubah cepat. Perubahan ini diikuti 
oleh meningkatnya permintaan global atas sumber daya alam, meliputi 
tanah, air, mineral, sumber energi, makanan, dan kayu. Tantangan 
terbesar saat ini adalah menemukan perangkat yang tidak hanya 
mampu menjawab kompleksitas kelindan tren ini, tetapi juga dalam 
mengimplementasikan strategi membangun keseimbangan antara 
kebutuhan lingkungan dengan tuntutan sosioekonomi. Edisi Negara 
Kera dimaksudkan untuk berkontribusi pada upaya pencarian ini 
dengan menyajikan penelitian dan analisis, studi kasus aktual dan 
praktik terbaik yang muncul dari beragam pemangku kepentingan 
kunci dalam memeriksa teliti interaksi antara konservasi kera dan 
pertanian industri. Dalam menganalisis penyebab di balik ekspansi 
pertanian dan investasi lahan, edisi ini menyoroti tantangan tata kelola 
dan kerangka hukum yang turut membentuk pemanfaatan lahan. 

Ditujukan untuk para pengambil kebijakan, pakar, dan eksekutif dalam 
industri ini, akademisi, peneliti serta LSM, edisi ini dirancang untuk 
menjadi landasan informasi dalam perdebatan, praktik, dan kebijakan 
dalam arah yang akan membantu menselaraskan tujuan pertanian 
industri dengan konservasi dan kesejahteraan kera, serta pembangu-
nan sosial dan ekonomi.

“Negara Kera adalah salah satu publikasi yang langka dan 
menggemparkan. Lewat analisis tajam dan penelitian yang 
gamblang, seri ini memikirkan kelangsungan spesies kera di dunia 
dengan mempertimbangkan ancaman baru maupun lama, seperti 
ekstraksi mineral, eksplorasi energi, ekspansi pertanian, dan 
konversi lahan—faktor-faktor yang tidak hanya menentukan masa 
depan kera liar, tapi juga seluruh habitat liar dan keanekaragaman 
hayati luar biasa yang terkandung di dalamnya. Dengan mengamati 
kompleksitas perkembangan faktor-faktor tersebut, Negara Kera 
menawarkan penilaian yang realistis dan bernas mengenai prospek 
pelestarian kera, selain juga menggambarkan potensi kebijakan-
kebijakan yang dapat menentukan kepunahan atau keselamatan 

hewan luar biasa ini.” Matthew V. Cassetta 
Facilitator, Congo Basin Forest Partnership 

U.S. Department of State
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