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                    Selamat membaca !

SALAM REDAKSI

 Pembaca juga akan mendapatkan informasi mengenai kegiatan relawan konservasi binaan Yayasan Palung yang 
turut ak�f mengkampanyekan peduli lingkungan kepada masyarakat melalui kegiatan yang menggabungkan seni lukis 
dengan pesan kampanye.

 Untuk mendapat informasi lebih lengkap maka kami mengajak para pembaca untuk langsung saja menikma� sajian 
informasi kami pada MIaS edisi 1 tahun 2021 ini. 

Kabar dari area peneli�an, pembaca akan disuguhkan informasi mengenai kondisi hutan di area peneli�an Rangkong di 
Taman Nasional Gunung Palung.

 
 Majalah MIaS kembali hadir untuk menyampaikan informasi – informasi mengenai perubahan iklim yang sudah 
sangat kita rasakan. Pada Headline pertama dipaparkan tentang pengelolaan sumber daya dalam yang bijak dalam upaya 
mengurangi dampak perubahan iklim, kemudian ada banyak lagi informasi mengenai aksi yang sudah kami lakukan 
dalam berupaya mengurangi dampak perubahan iklim. Pada Edisi kali ini juga kami menginformasikan tentang bahaya 
mengkonsumsi daging Trenggiling yang dimana saat ini isu perdagangan Trenggiling untuk dikonsumsi sedang marak – 
maraknya terjadi di pasar gelap. 
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Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijak 

dalam Upaya Mengurangi Dampak Perubahan Iklim

Headline

4. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

 Saat ini, dunia sedang memasuki fase 

nyata imbas dari perubahan iklim. Sejumlah 

fenomena alam menunjukkan dampak serius 

akibat pemanasan global, mulai dari turunnya 

salju di Gurun Sahara tepatnya di dekat kota Ain 

Sefra, Aljazair pada 13 Januari 2021 lalu dengan 

s u h u  - 3  d e r a j a t  c e l c i u s .  M e n u r u t 

lingkunganhidup.co, suhu rata-rata bumi 

meningkat sebesar 1,5 derajat Farenheit dibandingkan beberapa abad lalu dan diperkirakan akan naik lagi seratus tahun ke 

depan sebesar 0,5 sampai 8,6 derajat Farenheit. Menurut Na�onal Ocean Service, permukaan laut terus naik dengan laju 

sekitar seperdelapan inci per tahun. Data di tahun 2014 menunjukkan bahwa permukaan laut global lebih �nggi 2,6 inci 

dibanding permukaan laut di tahun 1993. Laman Climate.gov mencatat kadar karbon dioksida di atmosfer kian meningkat. 

Tercatat, rata-rata karbon dioksida pada atmosfer secara global adalah 405 bagian per juta (ppm). Tingkat karbon dioksida 

saat ini lebih �nggi dari ��k manapun sepanjang 800 ribu tahun terakhir.

Perubahan iklim tentunya akan memunculkan berbagai dampak yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dampak dari 

perubahan iklim ini bisa berlangsung dengan sangat cepat dan juga bisa berlangsung secara bertahap. Perubahan iklim 

harus segera diatasi agar dampak tersebut �dak menjadi semakin parah dan bisa mengacaukan ak�vitas dari manusia.

2. Mengurangi eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar �dak rusak dan punah.

Laman BBC menyebut bahwa ada sekitar 12 juta hektar hutan di dunia hilang sepanjang tahun 2018. Jumlah ini setara 

dengan 30 lapangan sepakbola per menit. Kerusakan dan pembabatan hutan ini terjadi di seluruh dunia, mulai dari hutan 

tropis di Amazon (Amerika Selatan), Afrika Barat dan Tengah, hingga Indonesia.

 Perubahan iklim adalah perubahan 

pola dan intensitas unsur iklim secara signifikan 

yang dihitung berdasarkan angka sta�s�k 

dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan 

tahun lamanya. Bentuk perubahan berkaitan 

dengan perubahan kebiasaan cuaca atau 

perubahan persebaran kejadian cuaca. 

Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk se�daknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih 

baik seper� sedia kala. Berbagai upaya dan mi�gasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan 

mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat. Beberapa langkah global terus dilakukan untuk mengatasi perubahan 

iklim. Salah satunya dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana melalui �ndakan berikut:

 Seiring dengan zaman yang terus berubah dan teknologi yang terus berkembang membuat manusia terus 

melakukan pembaruan dalam berbagai sektor. Dengan semakin banyaknya pabrik yang beroperasi hingga kendaraan 

pribadi yang terus bermunculan membuat terjadinya polusi semakin meningkat. Tidak hanya itu saja, polusi yang terus 

meningkat juga disebabkan oleh pepohonan yang terus ditebang dan semakin berkurangnya lahan hijau seper� hutan yang 

dijadikan sebagai lahan baru untuk tempat permukiman, perkebunan dan pertambangan. Alih fungsi lahan yang dilakukan 

secara besar-besaran ini membuat lingkungan kehilangan kemampuannya untuk mengatasi polusi udara yang terus 

meningkat. 

1. Memilih, menggunakan dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepen�ngan 

keberlangsungan kehidupan.

3. Perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam haya� seper� reboisasi, mengembangbiakkan flora dan fauna 

secara modern, penanaman ladang secara bergilir dan pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering.

Yayasan Palung (YP) melalui programnya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengurangi dampak perubahan 

iklim ini. Melalui Program Sustainable Livelihood (mata pencaharian berkelanjutan), YP mengajak masyarakat untuk 

melakukan kegiatan pertanian organik, membuat produk-produk ramah lingkungan dengan pemanfaatan HHBK (Hasil 

Ilustrasi dampak perubahan iklim pada bumi (SHUTTERSTOCK/ParabolStudio)
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 Tidak terasa sudah tahun ke sepuluh bagi Yayasan 
Palung dan Orangutan Republik Founda�on menyediakan 
beasiswa program S-1 melalui Program Peduli Orangutan 
Kalimantan Barat/ West Bornean Orangutan Caring 
Scholarship atau yang biasa disebut WBOCS. Hingga tahun 
ini terdapat 43 penerima yang 12 orang diantaranya sudah 
menjadi sarjana. 
 Tujuan diselenggarakannya program beasiswa ini 
adalah menambah generasi intelektual yang mempunyai 
komitmen dan kepedulian yang �nggi terhadap upaya 
perlindungan dan penyelamatan Orangutan Kalimantan 
dan habitatnya, memberikan dukungan moril dan materil 
kepada generasi muda untuk meneruskan pendidikan ke 
jenjang perguruan �nggi dan memajukan kerjasama 
pendidikan untuk pengelolaan sumber daya alam yang 
lestari antara pihak-pihak di Kabupaten Ketapang dan 
Kabupaten Kayong Utara.
 Pada tahun 2021 ini seleksi penerimaan WBOCS 
sedikit berbeda karena Pandemi Covid-19 yang masih 
terjadi. Beberapa rencana yang telah disiapkan untuk 
seleksi akhirnya mengalami perubahan karena disesuaikan 
dengan kondisi terkini. Tahapan yang harus dilewa� 
kandidat penerima beasiswa terdiri dari dua tahap yaitu 
tahap administrasi yang terdiri dari penilaian nilai raport, 
karya tulis tentang lingkungan dan juga mo�va�on le�er. 
Sedangkan tahap akhir adalah tahap presentasi dan 
wawancara. 

Penerimaan Beasiswa 
Program Peduli Orangutan Kalimantan Barat 2021 Ditengah Pandemi

Reportase

Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita sudah berkontribusi untuk menjaga sumber daya alam dalam upaya mengurangi 

dampak perubahan iklim. Karena perubahan besar dapat dimulai dari diri kita di tempat �nggal masing-masing. 

Penulis: Simon Tampubolon – Yayasan Palung

3. Hemat energi listrik dengan mema�kan semua alat elektronik ke�ka �dak digunakan,

4. Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang �dak ramah lingkungan,

 Kita bisa melakukan hal-hal sederhana dan bijakasana di lingkungan tempat �nggal kita untuk menghemat sumber 

daya alam seper� berikut:

Hutan Bukan Kayu). Di Program Pendidikan Lingkungan, YP juga ak�f ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang 

dampak perubahan iklim, pengolahan sampah dengan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), pola hidup ramah lingkungan, 

manfaat hutan mangrove, termasuk juga sosialisasi tentang satwa-satwa dilindungi dan habitatnya. Tidak hanya itu, YP 

melalui Program Penyelamatan Satwa-Hukum juga berusaha untuk menyelamatkan hutan melalui skema perhutanan sosial 

(inisiasi hutan desa). Saat ini YP mendampingi tujuh hutan desa yang berada di Kabupaten kayong Utara, Kalimantan Barat.

5. Menghemat penggunaan air,

1. Membuat desain rumah dengan ven�lasi dan penerangan alami sehingga dapat mengurangi penggunaan lampu 

dan AC,

6. Menanam berbagai tanaman yang rindang di halaman rumah kita,

7. Menggunakan fasilitas transportasi umum, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang 

memungkinkan.

2. Menggunakan lampu yang awet dan hemat energi,

 Di awal tahun 2021, tepatnya bulan Februari 

Yayasan Palung (Gunung Palung Orangutan Conserva�on 

Program-GPOCP) telah melaksanakan Rapat Tahunan 

(Annual Mee�ng) 2021 yang diselenggarakan di Pantai Pasir 

Pu�h, Desa Mekar Utama, Kecamatan 

Kendawangan, Kabupaten Ketapang. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh staf 

program konservasi dan program 

peneli�an Orangutan dari Stasiun 

Peneli�an Cabang Pan�, Taman Nasional 

Gunung Palung. Dalam pertemuan 

selama 3 hari, masing-masing program 

yang terdiri dari Program Pendidikan 

Lingkungan, Program Hutan Desa, 

Program Sustainable Livelihood, dan Program Peneli�an 

memberikan hasil dan evaluasi kegiatan tahun 2020. 

Dikarenakan Pandemi Covid-19, seluruh staf program 

konservasi bekerja di rumah (Work From Home) sehingga 

ada beberapa kegiatan terlaksana dan �dak terlaksana di 

sepanjang tahun 2020. Namun, program konservasi �dak 

Beraksi Melalui Program Yayasan Palung

 Tahap satu seleksi dilaksanakan pada tanggal 19 
Maret 2021, dengan 12 kandidat yang lolos ke tahap 
selanjutnya. Kandidat yang melamar untuk mengiku� 
seleksi tahap satu sebanyak 29 orang yang berasal dari 
berbagai sekolah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. 
Tantangan pada kegiatan penerimaan program beasiswa 
ini adalah pada seleksi tahap akhir yang dilaksanakan pada 
tanggal 12 April 2021, dikarenakan masih ditengah 
pandemi seper� sekarang ini maka pertemuan tanpa tatap 
muka harus dilaksanakan untuk seleksi tahap akhir. 
 Sebelum hari penjurian para kandidat diminta 
untuk mengirimkan powerpoint serta presentasi 
powerpoint dengan durasi 5 menit. Ke�ka hari penjurian 
�ba, masing-masing kandidat mendapatkan waktu 
wawancara selama 30 menit dengan dewan juri secara 
daring menggunakan whatsapp grup call dan panggilan 
konferensi tanpa internet. Adapun dewan juri tahun ini 
berasal dari perguruan �nggi yang ada di Kabupaten 
Ketapang dan Pon�anak. Dewan juri seleksi tahap akhir ini 
antara lain Ir. Erianto M.P dari Fakultas Kehutanan 
Universitas Tanjung Pura, Burhanudin M.Pd. I dari Sekolah 
Tinggi Agama Islam Al Hauld, Ketapang dan Martanto ST, 
MT dari Politeknik Negeri Ketapang. Kendala utama yang 
dirasakan selama kegiatan adalah persoalan signal ke�ka 
melakukan wawancara secara daring, Tim Pendidikan 
Lingkungan Yayasan Palung harus memas�kan kandidat 
berada di tempat yang memiliki signal stabil dan �dak 
berisik.

Reportase

 Setelah hari perjuangan yang panjang bagi para kandidat, akhirnya terpilihlah enam pelajar yang lolos sebagai 
penerima WBOCS 2021 yaitu Egi Iskandar dari SMA Negeri 2 Sukadana, Ke� Agus� dan Yeli Kurniasari dari SMA Negeri 1 
Sandai, Agun Prayoga dari SMA Negeri 3 Simpang Hilir, Riko Wibowo dari SMA Negeri 1 Sepon� dan Rita Kurnia� dari SMA 
Negeri 3 Ketapang. Semua penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura dengan jurusan pilihan antara 
lain Fakultas Kehutanan (Egi Iskandar, Agun Prayoga, Riko Wibowo dan Rita Kurnia�), Fakultas MIPA Jurusan Biologi (Ke� 
Agus�) dan Fakultas ISIP Jurusan Hubungan Internasional (Yeli Kurniasari). 
 Dengan terpilihnya enam penerima WBOCS 2021 diharapkan akan muncul generasi penerus yang akan berjuang 
dalam perlindungan orangutan dan habitatnya di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. 

Penulis :  Dwi Yandhi Febriyan�-Yayasan Palung

Egi Iskandar Yeli Kurniasari Rita Kurnia� Riko Wibowo

Ke� Agus� Agun Prayoga

kehilangan ide selama pandemi Covid-19. Semua program 

memanfaatkan waktu untuk tetap melaksanakan kegiatan, 

seper� program Pendidikan Lingkungan, yang membuat E-

flyer untuk mengajak masyarakat Kabupaten Ketapang dan  

Kabupaten Kayong Utara mengiku� 

lecture (ceramah) materi lingkungan 

melalui Kuliah Daring di aplikasi Google 

Meet dan melaksanakan Event Special 

Lingkungan di aplikasi Zoom serta dari 

program lain seper� Hutan Desa dan 

Sustainable Livelihood mempromosikan 

produk komunitas melalui media sosial. 

Setelah menyampaikan hasil dan evaluasi 

k e g i a t a n ,  d i l a n j u t k a n  d e n g a n 

mempresentasikan perencanaan program tahun 2021 dan 

diskusi bersama untuk mensinergikan kegiatan dengan 

program kerja yang lain. 

 Bahkan, selama kegiatan tersebut kami �dak hanya 

fokus melaksanakan rapat tetapi kami juga melakukan aksi 

sosial seper� pemasangan plang tentang Lama Urai Sampah, 

Bersambung ke halaman 8

Foto : dok.YP

Gaung
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 Tidak terasa sudah tahun ke sepuluh bagi Yayasan 
Palung dan Orangutan Republik Founda�on menyediakan 
beasiswa program S-1 melalui Program Peduli Orangutan 
Kalimantan Barat/ West Bornean Orangutan Caring 
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 Pada tahun 2021 ini seleksi penerimaan WBOCS 
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karya tulis tentang lingkungan dan juga mo�va�on le�er. 
Sedangkan tahap akhir adalah tahap presentasi dan 
wawancara. 

Penerimaan Beasiswa 
Program Peduli Orangutan Kalimantan Barat 2021 Ditengah Pandemi

Reportase

Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita sudah berkontribusi untuk menjaga sumber daya alam dalam upaya mengurangi 

dampak perubahan iklim. Karena perubahan besar dapat dimulai dari diri kita di tempat �nggal masing-masing. 

Penulis: Simon Tampubolon – Yayasan Palung
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Beraksi Melalui Program Yayasan Palung
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Lingkungan Yayasan Palung harus memas�kan kandidat 
berada di tempat yang memiliki signal stabil dan �dak 
berisik.
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Yayasan Palung ajak Relawan Bentangor Untuk Konservasi, Siswa Pecinta Alam 
TAPAL, dan Kelompok Sadar Wisata Desa Gunung Sembilan Memperingati Hari 

Peduli Sampah Nasional 2021

 Pada hari Minggu, 21 Februari 2021 Yayasan Palung 

mengadakan kegiatan dalam rangka memperinga� Hari 

Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada tanggal 21 

Februari di Objek Wisata Pantai Mu�ara tepatnya di Desa 

Gunung Sembilan, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. 

Pada kegiatan ini Yayasan Palung bekerja sama dengan 

Kepala Desa Gunung Sembilan, Relawan Relawan 

Bentangor Untuk Konservasi (REBONK), Siswa Pecinta Alam 

(Sispala) TAPAL, dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 

dan masyarakat sekitar pantai dengan par�sipan sebanyak 

50 orang. 

 Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan 

dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian 

dilanjutkan dengan sambutan baik dari pihak Yayasan 

Palung, Kepala Desa dan juga Ketua POKDARWIS Pantai 

Mu�ara. Pada sambutan tersebut Kepala Desa Gunung 

Sembilan dan POKDARWIS mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang berperan dalam kegiatan HPSN 

2021. Mereka berharap dengan adanya kegiatan posi�f ini 

dapat memberikan mo�vasi kepada pengelola pantai dan 

para pemilik warung sekitar pantai agar dapat menjaga 

lingkungan dengan cara membuang sampah pada 

tempatnya dan tetap menjaga kebersihan.

 Setelah upacara usai, kegiatan dilanjutkan dengan 

pemasangan plang tentang lama terurai sampah dan 

beberapa plang lainnya seper� “Jagalah Kebersihan, 

Buanglah Sampah pada Tempatnya, dan juga Ayo!!!! Ke 

Pantai Mu�ara”. Setelah pemasangan plang selesai, 

kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan bak� sosial yaitu 

melakukan aksi bersih sampah disekitar pantai, alhasil 

terkumpul �ga kantong besar sampah. Hal ini menunjukkan 

bahwa sampah yang ada di Pantai Mu�ara masih terbilang 

sedikit jika dibandingkan dengan tempat wisata lainnya. 

Setelah kegiatan bak� sosial selesai, semua peserta 

kegiatan beris�rahat sambil menikma� snack yang telah 

disediakan.

Memasuki tahun 2021, Program Peneli�an 

Yayasan Palung / Gunung Palung Orangutan 

Project (GPOP) kembali mulai memperluas area 

peneli�annya ke area Rangkong yang berjarak 

sekitar dua km arah Selatan dari area peneli�an 

Cabang Pan�. Secara umum, tujuan kami melakukan peneli�an di Rangkong yaitu untuk mempelajari perbedaan ekologi 

hutan dan orangutan di dua �pe hutan yang berbeda, dimana Cabang Pan� merupakan kawasan hutan primer dan 

Rangkong adalah hutan sekunder bekas tebangan. 

Selain itu, Indeks dominasi (C) pada area ini sebesar 0,01 (�dak ada dominasi suatu jenis), Indeks keanekaragaman 

jenis (H') sebesar 2,07 (keanekaragaman jenis sedang), Indeks kelimpahan jenis (e) sebesar 0,9 (kelimpahan seluruh jenis 

merata), dan Indeks kekayaan jenis (R) sebesar 27,15 (kekayaan jenis �nggi). Hal ini menunjukkan bahwa hutan di area 

Rangkong merupakan hutan bekas tebangan yang telah melalui tahapan suksesi, sehingga telah menjadi hutan sekunder 

tua yang memiliki variasi jenis yang beragam.

Secara umum kondisi habitat orangutan di area Rangkong masih sangat baik. Keberadaan jenis pohon pakan 

orangutan mencapai 71 % (143 jenis dari 202 jenis pohon di Rangkong). Jenis-

jenis tersebut termasuk jenis yang selalu berbuah sepanjang musim dan memiliki 

musim buah berbeda. Kerapatan vegetasi juga cukup baik yaitu 533 pohon/ha 

dan Kerapatan pohon pakan orangutan mencapai 466 pohon/ha. Selain itu, 

ditemukan jenis-jenis ficus dan liana yang menjadi pakan cadangan orangutan di 

saat musim paceklik. Hal ini sangat mendukung untuk kebutuhan hidup 

orangutan di dalamnya.

Penulis :  Andre Ronaldo dan Tri Wahyu Susanto-Yayasan Palung

Area hutan Rangkong memiliki �ga �pe habitat yang berbeda, yaitu Rawa Gambut, Aluvial dan Kerangas. Sebagai data 

awal untuk mengetahui ekologi hutan di wilayah ini, kami telah melakukan pengambilan data analisis vegetasi. Berdasarkan 

hasil analisis, terdapat 202 jenis pohon dari 66 famili di wilayah Rangkong. Lima jenis pohon yang memiliki Indeks Nilai 

Pen�ng (INP) ter�nggi diantaranya adalah Jungkang (Palaquium leiocarpum) sebesar 14,59 %; diiku� Ubah merah (Syzygium 

cerinum) 11,60 %; Mempasir (Stemonurus secundiflorus) 10,27 %; Ubah (Syzygium sp) 7,28 %; dan Menjalin (Xanthophyllum 

amoenum) 5,96%. Jenis-jenis yang mendominasi tersebut secara umum merupakan jenis pohon yang menjadi sumber 

makanan orangutan.

Saat ini Indonesia merupakan negara penghasil sampah 

plas�k terbesar nomor dua setelah Cina, jika perbuatan 

buruk ini terus dilakukan maka akan berdampak buruk bagi 

negara kita, misalnya seper� terjadi banjir, menyebabkan 

beberapa penyakit seper� diare dan demam berdarah. Kita 

sebagai generasi muda seharusnya ikut berperan ak�f 

dalam hal mengurangi terjadinya sampah. Misalnya seper� 

membawa botol minum bukan sekali pakai, mengurangi 

kantong plas�k pada saat berbelanja dengan membawa tas 

kain, dan pada saat membeli es/jus dikafe �dak 

menggunakan gelas  dan sedotan plas�k tetapi 

menggunakan gelas kaca dan sedotan �dak sekali pakai. 

Hal-hal kecil ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga dapat mengurangi terjadinya sampah.

              Penulis :  Riduwan-Yayasan Palung

Foto : dok.YP

Foto : dok.YP

Gaung Gaung

 Taman Nasional Gunung Palung
Kondisi Hutan dI Area Penelitian Rangkong,

Foto : dok.YP

Foto : dok.YP

Foto : dok.YP                   Petrus Kanisius-Yayasan Palung

 Mengenal Tanaman Karnivora yang Khas dan 
Can�k Asal Kalimantan. Di wilayah Indonesia, se�daknya 
Kalimantan merupakan surga bagi 
tanaman ini. Kekhususan tanaman 
ini �dak hanya karena disebut 
karnivora, tetapi juga mimiliki 
ke k h a s a n  s e ka l i g u s  c a n � k . 
Tanaman apakah itu?
 Masyarakat di Kalimantan 
menyebutnya adalah tanaman 
pemakan serangga, pemakan ulat 
dan terkadang juga kodok menjadi 
terperangkap pada tanaman tersebut. Seja�nya, 
tanaman tersebut �daklah memakan, namun menjadi 
perangkap bagi serangga, ulat ataupun kodok yg secara 
sengaja ataupun �dak sengaja masuk dalam kantong 
tanaman tersebut. Banyak orang menyebut dan 
mengenal tanaman ini dengan nama dan sebutan 
kantong semar atau entuyut atau lebih dikenal dengan 
Nepenthes sp.
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Foto : dok.YP

Foto : dok.YP

Gaung Gaung

 Taman Nasional Gunung Palung
Kondisi Hutan dI Area Penelitian Rangkong,

Foto : dok.YP

Foto : dok.YP

Foto : dok.YP                   Petrus Kanisius-Yayasan Palung

 Mengenal Tanaman Karnivora yang Khas dan 
Can�k Asal Kalimantan. Di wilayah Indonesia, se�daknya 
Kalimantan merupakan surga bagi 
tanaman ini. Kekhususan tanaman 
ini �dak hanya karena disebut 
karnivora, tetapi juga mimiliki 
ke k h a s a n  s e ka l i g u s  c a n � k . 
Tanaman apakah itu?
 Masyarakat di Kalimantan 
menyebutnya adalah tanaman 
pemakan serangga, pemakan ulat 
dan terkadang juga kodok menjadi 
terperangkap pada tanaman tersebut. Seja�nya, 
tanaman tersebut �daklah memakan, namun menjadi 
perangkap bagi serangga, ulat ataupun kodok yg secara 
sengaja ataupun �dak sengaja masuk dalam kantong 
tanaman tersebut. Banyak orang menyebut dan 
mengenal tanaman ini dengan nama dan sebutan 
kantong semar atau entuyut atau lebih dikenal dengan 
Nepenthes sp.
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Keberadaan Ficus Sebagai Spesies Kunci Dalam Ekosistem 

 Mengapa ficus disebut sebagai species kunci? 

karena ficus merupakan sumber makanan bagi beberapa 

satwa pen�ng seper� Orangutan (Pongo pygmaeus), Kelasi 

(Presby�s rubicunda), Kelampiau (Hylobates albibarbis), 

Enggang gading (Rhinoplax vigil) serta beberapa jenis 

mamalia dan burung lainnya. Ditambah lagi, ficus selalu 

berbuah sepanjang musim dan masa berbuah se�ap 

jenisnya berbeda, sehingga mampu menyediakan sumber 

makanan bagi satwa secara berkelanjutan. Selain itu, 

menurut Whitmore (1978) Ficus memiliki peranan pen�ng 

dalam ekosistem, karena beberapa organisme hidup 

tergantung pada keberadaan ficus, seper� serangga-

serangga yang sifatnya spesifik. Kelangsungan hidup 

serangga polinator dan ficus ini sangat bergantung satu sama 

lain.

 Spesies kunci adalah spesies yang punya peranan 

pen�ng dalam keseimbangan ekosistem. Dalam suatu 

ekosistem,  j ika  spes ies  kunci  punah maka akan 

mempengaruhi populasi dan karakteris�k spesies lainnya. 

Beberapa spesies kunci diantaranya adalah satwa penyebar 

biji seper� Orangutan (Pongo pygmaeus) dan Enggang 

gading (Rhinoplax vigil). Selain itu, tumbuhan yang menjadi 

spesies kunci adalah tumbuhan dari genus “Ficus”. 

 Ficus adalah salah satu jenis tumbuhan dari famili 

moraceae (nangka-nangkaan) .  Masyarakat  lokal 

mengenalnya dengan sebutan “kayu ara” dan ada pula yang 

menyebutnya “beringin”. Ficus memiliki beragam habitus 

(bentuk hidup) diantaranya berupa pohon, semak, epifit dan 

pencekik. Menurut Berg (2005) Ficus umumnya tersebar di 

daerah tropis, se�daknya tercatat 735 spesies di seluruh 

dunia, dan di Kalimantan tercatat mencapai 141 spesies. 

Beberapa jenis ficus diantaranya adalah Ficus benjamina, 

Ficus racemosa, Ficus variegata, Ficus dubia, Ficus uncinata, 

Ficus sundaica, Ficus punctata dan Ficus hemsleyana.

Info 

Bahaya yang Mengintai di Balik Konsumsi Daging Trenggiling

 Penjaga hutan ini telah bertahan ribuan tahun dari perubahan alam, tetapi sekarang mereka berada di ambang 
kepunahan karena hilangnya habitat dan perburuan illegal. Lebih dari satu juta trenggiling dibunuh secara brutal untuk 
perdagangan pasar gelap dalam 10 tahun terakhir. Setara dengan 11 trenggiling se�ap jam (Tempo.Co)

 Komisi Keselamatan Spesies Pangolin IUCN pada tahun 2020 melansir bahwa seekor trenggiling diambil secara 
ilegal dari alam liar se�ap lima menitnya. Hal ini membuat trenggiling menjadi mamalia liar yang paling sering dan banyak 
diperdagangkan di seluruh dunia. Ditambah lagi dengan lajunya kerusakan habitat tempat mereka berdiam, �dakkah kita 
merasa perlu melindungi mereka dari ancaman kepunahan? 

 Sebenarnya, konsumsi daging yang berasal dari hewan liar juga dapat meningkatkan resiko terpapar zoonosis 
(penularan penyakit dari satwa ke manusia maupun sebaliknya). Antraks, Ebola, Sars, Flu Burung H5N1, dan Coronavirus 
(Covid-19) adalah contoh zoonosis yang telah dihadapi manusia di bumi, bahkan saat ini kita masih berjuang untuk melawan 
Covid-19. Satwa liar berpeluang menjadi inang dari Coronavirus sebelum menjangki� manusia, hal ini disinyalir menjadi 
faktor utama munculnya Covid-19. Mirip dengan SARS dan MERS-CoV, novel coronavirus atau 2019-nCoV diduga berasal 
dari kelelawar. Sel virus yang ada pada kelelawar tersebut diduga berpindah ke trenggiling dan akhirnya dimakan oleh 
manusia. 

Penulis : Erik Sulidra-Yayasan Palung

 Trenggiling merupakan satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya tertutup kera�n. Sekitar 20% dari jumlah 
bobot tubuh mereka datang dari sisik. Sisik ini terbuat dari kera�n, material serupa yang membentuk kuku kita. Meskipun 
demikian, masih banyak orang yang percaya bahwa sisik trenggiling bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit (coba 
saja bayangkan kuku mu dijadikan bahan untuk obat). Walaupun sampai saat ini belum ada buk� ilmiah yang mendukung 
klaim bahwa bagian tubuh dari trenggiling (apalagi kulitnya) memiliki kandungan untuk keperluan obat-obatan. 

 Pada masa pandemi ini, merupakan momentum yang baik bagi kita untuk mulai mengurangi konsumsi satwa liar, 
khususnya yang terancam punah dan dilindungi undang-undang seper� trenggiling. Juga marilah kita menjaga habitat asli 
mereka. Karena �dak mengganggu satwa liar dan �dak merusak habitat alaminya merupakan solusi yang lebih tepat untuk 
mencegah terjadinya wabah virus di masa mendatang. Selain mengurangi resiko terpapar zoonosis juga menghindarkan kita 
dari ancaman jeruji besi (penjara) akibat memburu atau mengkonsumsi dagingnya. Para peneli� di negeri China telah 
menetapkan bahwa trenggiling adalah satwa liar pembawa virus yang berhubungan erat dengan Covid-19. Oleh karena itu, 
dengan mengurangi hingga menghen�kan konsumsi satwa liar, anda sudah berkontribusi dalam mencegah kepunahan 
satwa tersebut dan mengurangi risiko penularan. 

 Hai sobat konservasi, apakah kalian tahu bahwa 
di dunia ada 8 jenis trenggiling? 4 spesies hidup di Afrika 
dan 4 spesies lainnya hidup di Asia. Trenggiling tersebut 
kini hidupnya makin terancam lho, salah satunya adalah 
karena perburuan mereka secara illegal. Dan Apakah 
kalian juga tahu bahwa trenggiling yang hidup di hutan-
hutan Indonesia termasuk hutan di Kalimantan, 
khususnya Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara juga 
tak luput dari ancaman kepunahan. Bahkan, trenggiling 
yang ada di Indonesia merupakan satu dari dua spesies 
trenggiling yang kri�s (cri�cally endangered) menurut 
da�ar merah Interna�onal Union for Conserva�on of 
Nature (IUCN). Spesies dengan status kri�s lainnya 
adalah trenggiling Cina yang hampir punah pada 
pertengahan tahun 1990.

Foto : Erik Sulidra

Penulis: RantI Naruri-Yayasan Palung

Operasi Semut (mengambil atau memungut sampah), dan pemasangan spanduk informasi satwa yang dilindungi, serta 

pembagian Bule�n Media Informasi Pecinta Satwa atau biasa yang disebut MIaS. Kegiatan tersebut sebagai wujud 

kontribusi Yayasan Palung kepada masyarakat untuk menciptakan penyadartahuan akan pen�ngnya menjaga lingkungan. 

Tempat yang kami kunjungi merupakan kawasan objek wisata, dimana Pantai Pasir Pu�h tersebut dikelola  secara mandiri 

oleh masyarakat setempat sehingga kepedulian membuang sampah sisa hasil jualan dan kunjungan dari wisatawan masih 

banyak bertebaran, apalagi �dak ada tempat sampah di lokasi tersebut. Dukungan dari masyarakat setempat menjadikan 

kegiatan ini lebih bermanfaat dan memberikan kesan kepada pemilik warung maupun wisatawan yang berkunjung. Melalui 

kampanye tersebut kita bisa menyadarkan masyarakat dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar untuk menciptakan 

kelestarian lingkungan baik ekosistem darat maupun ekosistem air. 

Dari halaman 5

Info 

Whitmore TC. 1978. Tree frora of Malaya Volume Three. 

Malaysia: Forest Department Ministry of Primary 

Industries Malaysia.

Berg CC, Corner EJH, Jarret FM. 2005. Flora Malesiana 

Series I: Volume 17, Part 1: Genera Other Than Ficus. 

Netherland: Na�onal Herbarium of the Netherlands.

Sumber Pustaka:

 Ficus merupakan tumbuhan yang memiliki 

kemampuan hidup dan adaptasi yang baik pada berbagai 

�pe habitat mulai dari hutan dataran rendah sampai dataran 

�nggi. Keberadaan ficus juga disebut sebagai tumbuhan 

pioneer (perin�s), sehingga pada hutan alami dapat 

digunakan sebagai indikator proses terjadinya suksesi hutan. 

Maka dari itu, spesies kunci yang satu ini perlu dijaga 

kelestariannya dalam upaya konservasi.

Penulis :  Andre Ronaldo-Yayasan Palung

Foto : Andre RonaldoFicus hemsleyana

Ficus sundaicaFicus uncinata Foto : Andre RonaldoFoto : Andre Ronaldo
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Kapu : “gimana menurutmu cuaca dan situasi saat ini lor ?”

Penulis :  Abdul Samad-Yayasan Palung

Kapu, Malor, Jenong berteman baik, Kapu anak dari pengusaha kaya sedangkan malor dan jenong orang biasa. “Suatu 

ke�ka Kapu sedang mengendarai mobilnya mendatangi Malor dan Jenong yang lagi duduk santai di Pos, mereka berdua 

membicarakan perubahan iklim yang sangat di cemaskan oleh dunia saat ini.

Malor : “seper� biasa aja pu !”

Kapu : (gaya semangat) “kita harus mencegahnya dengan berbagai cara dan menyampaikan kepada masyarakat untuk 

memulai gaya hidup yang ramah lingkungan, melarang merusak hutan dan juga menanam pohon.”

Malor : “nah..kalau begitu kita harus ramah sopan kesemua orang, mobilmu dibuang aja lor kamu harus jalan kaki atau 

bersepada, perusahaan sawit dan tambang orangtuamu dimusnahkan trus kebun sawit dilahan pemberian orangtuamu 

yang luas itu juga digan� dengan pohon yang bermanfaat untuk binatang dan manusia, dan rumahmu yang bagus harus 

digan� dengan tenda.”

Kapu : “apakah dirimu ikut perkembangan dunia saat ini lor ?”

Malor : “ndak ikut lor, emangnya dunia mau kemana pu ?”

Malor : “maksud dampak perubahan iklim gimana pu ?”

Kapu : (Nada Emosi) “bego betul kamu lor,,!! Saat ini suhu panas sangat meningkat, banyaknya wabah penyakit, 

permukaan air laut naik, curah hujan �dak stabil, cuaca ekstrem dan �dak bisa diprediksi lagi, dan gunung es di kutub 

mencair. Semua itu disebabkan karna pola dan gaya hidup modern saat ini seper�  penggunaan bahan bakar transportasi 

dan industri pabrik menggunakan fosil, kerusakan fungsi hutan yang besar-besaran, dan masih banyak lagi yang lainnya.”

Jenong : “Hahahahahahhahaaaa...wkakakakakakakak.. betul dan setuju sekali itu lor...”

Kapu : “(terdiam sakit ha� muka masam langsung pulang tanpa permisi).”

Malor : “ooohhh...begitu, terus bagaimana solusinya pu ?”

Kapu : “waduuh, gimana kamu ini lor saat ini seluruh dunia sedang merasakan dampak perubahan iklim..!!”

Dampak Perubahan Iklim Itu Nyata Tapi Lupa Diri

 Beliau adalah Yudo Sudarto, pria kelahiran tahun 

1957 tersebut sehari-hari bercocok tanam dan bertani di 

kebunnya. Pak Yudo, sapaan akrab beliau lebih dikenal 

sebagai tokoh masyarakat, tokoh Pers di Kabupaten 

Ketapang dan juga Pembina dari Yayasan Palung. Pak Yudo 

yang memiliki background pendidikan hingga ke jenjang 

Srata dua ini mempunyai hobi yang sangat mendukung 

konservasi, salah satu diantaranya adalah memanfaatkan 

barang-barang bekas pakai seper� plas�k bekas (plas�k 

bekas wadah detergen, bekas kue dan bekas minyak goreng). 

Selain itu juga, Pak Yudo memanfaatkan kaleng cat bekas, 

Bicara tentang 

h o b i ,  a d a 

banyak macam 

h o b i  y a n g 

d i m i l i k i 

s e s e o r a n g . 

S e p e r � 

misalnya ada 

hobi yang bisa 

m e n d u k u n g 

k o n s e r v a s i .  

N a h ,  p a d a 

To k o h  M I a S 

edisi 1 tahun 

2021 mengajak 

teman-teman untuk berkenalan dengan sesorang yang 

memiliki hobi yang mendukung konservasi.

Tokoh

Kegiatan membuat mural ini memanfaatkan dinding kosong yang 

berada di area parkiran Pantai Celincing, mural yang dibuat 

bertemakan pesan – pesan agar pengunjung pantai tetap menjaga 

 Salah satu program kerja Relawan Konservasi Taruna Penjaga 

Alam (RK-TAJAM) yaitu Bak� Sosial (BAKSOS), pada bulan Maret lalu 

organisasi relawan yang sudah berjalan selama 11 tahun ini diberikan 

kesempatan oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Celincing 

Bersatu untuk membuat mural pesan kampanye peduli lingkungan di 

area Pantai Celincing. Kegiatan BAKSOS kali ini merupakan kerjasama 

yang ke�ga kalinya dengan POKDARWIS Celincing Bersatu, kegiatan 

pertama yaitu operasi semut di sekitar pantai pada bulan Januari, 

kedua membuat papan pesan kampanye menjaga lingkungan dibulan 

Februari dan yang ke�ga ini sangat menarik sekali karena kegiatan ini 

menggali  krea�vitas seni para anggota RK-TAJAM untuk 

mempercan�k area sekitar pantai. POKDARWIS Celincing Bersatu 

yang diketuai oleh Pak Jainuri memberikan support cat dan beberapa 

alat lukis, anggota relawan menyumbangkan tenaga dan ide – idenya. 

Kabar Relawan

Mural Sebagai Media Pesan Kampanye

Bersambung ke halaman 15

Petrus Kanisius dan Desi Kurniawa�-Yayasan Palung

 Menurut cerita beliau, hobi yang sampai saat ini 

beliau gelu� �dak terlepas dari latar belakang sebagai 

seorang penyuluh pertanian. Bagi beliau, bertani 

merupakan hari-hari yang menyenangkan untuk mengisi 

waktu luang. Saban hari beliau mengisi waktu dengan 

bertani dan berkebun. 

 Tidak hanya berkebun dan bertani, tetapi juga 

mendukung konservasi. Mengapa demikian? Beliau berujar, 

persoalan sampah saat ini menjadi persoalan banyak orang. 

Berharap, cara-cara yang beliau lakukan bisa diiku� oleh 

banyak orang untuk mengurangi persoalan sampah yang 

ada. Dengan kata lain, disatu sisi sampah menjadi persoalan 

banyak orang namun seja�nya dapat dimanfaatkan melalui 

hobi yang tepat seper� bercocok tanam dengan 

menggunakan wadah sampah bekas rumah tangga.

 Pak Yudo pun berpesan agar kita semua harus peduli 

dengan persoalan lingkungan yang ada disekitar kita.

 Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 

Ketapang itu menggelu� hobi yang erat kaitannya dengan 

konservasi berbasis masyarakat. Berharap apa yang telah 

beliau lakukan, dapat menginspirasi orang lain dan lebih 

khusus anak muda agar bisa melakukannya untuk 

keberlanjutan lingkungan yang baik seper� kepedulian 

terhadap persoalan sampah. 

botol bekas dan air mineral bekas sebagai wadah (tempat) 

tanaman ragam bunga atau pun tanaman aneka tanaman 

hias yang beliau tanam.

Info

Yudo Sudarto, Hobi yang Mendukung Konservasi

Foto : dok.YP

Keis�mewaan orangutan yang mendiami 
pulau-pulau di Kalimantan dan Sumatera, 
jika boleh dikata karena orangutan disebut 
spesies kunci (key stone species) atau ada 
pula yang menyebutnya sebagai spesies payung (umbrella 
species), mengapa demikian?

Seper� diketahui, orangutan adalah satwa (primata) yang 
sangat is�mewa dan dilindungi, selain juga merupakan salah 
satu kera besar di Asia, lebih khusus di Indonesia (di Pulau 
Kalimantan dan Sumatera), akan tetapi 
keberadaannya sangat terancam punah di 
habitatnya saat ini, meski begitu �dak bisa 
disangkal bahwa ternyata orangutan 
disebut spesies kunci.

 

Orangutan memegang peranan pen�ng bagi 
regenerasi hutan melalui buah-buahan dan 
biji-bijian yang mereka makan (seed 
disperser). 

Orangutan merupakan spesies dasar bagi konservasi atau 
disebut sebagai spesies kunci atau biasa juga disebut spesies 
payung karena hilangnya orangutan mencerminkan 

hilangnya ratusan spesies tanaman dan 
hewan pada ekosistem hutan hujan.

Keberadaan orangutan di hutan memiliki 
peran pen�ng bagi ragam satwa lainnya. 
Orangutan sebagai penopang bagi spesies 

lainnya. 
Petrus Kanisius- Yayasan Palung

Foto : dok.Tim Laman

Mengapa Kita Harus Belajar Tentang Orangutan?
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Penulis :  Abdul Samad-Yayasan Palung
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Belajar Budidaya Lebah Madu Menggunakan Tikung

 "Sebab biar ada regenerasi. Nan� kan jadi lebah lagi dan bisa menghasilkan madu kembali untuk kita," kata 

Samsidar, saat memberikan pela�han pembuatan �kung di desa Batu Barat. Teknik pemanenan memiliki serangkaian 

standar prosedur seper� penggunaan baju khusus pemanen madu, sarung tangan karet, wadah pengangkut tertutup, dan 

penggunaan saringan serta pisau stainless untuk mengiris sarang. Pemanenan dilakukan pada siang hari dan menggunakan 

tebauk (ran�ng kayu yang masih hidup diikat dengan ran�ng kayu yang sudah ma�, lalu dibakar hingga menghasilkan asap 

yang tebal, sehingga mampu mengusir lebah dari �kung). Tujuan pemanenan disiang hari adalah agar lebah kabur ke atas 

pohon. Kalau dilakukan malam hari, lebah akan kabur ke bagian bawah pohon. Hal ini menyebabkan lebah mudah ma� dan 

berbahaya bagi si pemanen. 

 Usai dipanen, madu diekstrak dengan cara meneteskan madu dari sarangnya menggunakan saringan halus dan 

�dak boleh diperas agar kotoran dari sarang �dak mencemari madu, ini untuk memperoleh madu berkualitas �nggi.

Konsep green economy harus diterapkan, karena kelestarian alam bukan hanya untuk satwa atau flora. Manusia pun akan 

terdampak ke�ka alam rusak. Mari kita jaga dan manfaatkan sumber daya alam secara lestari agar terus mendapatkan hasil 

yang berkelanjutan.

 Madu merupakan salah satu hasil alam yang sangat berkhasiat bagi kesehatan serta memliki nilai ekonomi yang 

�nggi. Desa Batu Barat dialiri sebuah sungai besar dan panjang yang merupakan habitat lebah madu jenis Appis dorsata. 

Berdasarkan potensi alam yang ada di desa tersebut Yayasan Palung (YP) bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) 

pada awal tahun 2021 telah membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberi nama KUPS Batu Barat 

Mandiri yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Batu Barat, KUPS ini bergerak dibidang budidaya madu hutan 

Apis dorsata dengan menggunakan media �kung.

Penulis: Hendri Gunawan – Yayasan Palung

 Pada bulan April 2021, YP melakukan kegiatan Pela�han Pembuatan dan Pemasangan Tikung Lebah Madu. Tikung 

adalah tangkai buatan dari papan yang dipasang di pohon. Pela�han ini bertujuan agar KUPS dapat memanfaatkan hasil 

madu hutan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi kelompok. Dalam pela�han ini �kung yang 

dipasang sebanyak 40 buah �kung yang disebar di sepanjang sungai yang mengarah ke Hutan Desa Batu Barat.  Dalam 

kegiatan pela�han budi daya madu alam ini kelompok dila�h untuk menggunakan cara-cara ramah lingkungan dalam �ap 

proses produksinya. Mulai dari cara membuat �kung, memasang hingga memanen hasil madu. 

 Cara memancing lebah menggunakan �kung buatan, yaitu dengan mengolesi madu atau lilin lebah pada bagian 

bawah �kung tujuanya adalah memancing lebah untuk bersarang di �kung tersebut. Konsep green economy juga harus 

mereka terapkan pada proses pemanenan. Saat memanen, kelompok diajari untuk �dak mengambil seluruh bagian sarang, 

mereka harus menyisakan �ga sen�meter sarang lebah, yang merupakan tempat anak-anak lebah berada.

 Untuk lebih mengop�malkan pengelolaan pada masing-masing hutan desa, maka Yayasan Palung mengadakan survei 

biodiversitas di kawasan tersebut. Adapun tujuan dari survei adalah untuk memperoleh informasi mengenai perkiraan 

 Yayasan Palung memiliki tujuh hutan desa binaan pada tahun 2020. Tujuh hutan desa tersebut, dibagi menjadi �ga 

kawasan berdasarkan kedekatan lansekapnya. Pertama, adalah hutan desa Batu Barat Jaya dengan luas kawasan 454 Ha. 

Kedua, adalah kawasan hutan lindung Sungai Paduan, di mana pada kawasan ini terdapat empat hutan desa (hutan desa 

Padu Banjar, Pulau Kumbang, Pemangkat dan Nipah Kuning). Kawasan hutan lindung Sungai Paduan memiliki luas 6.788 Ha. 

Ke�ga, adalah kawasan hutan produksi Sungai Purang, di mana kawasan ini terdapat dua hutan desa (hutan desa Penjalaan 

dan Rantau Panjang). Kawasan hutan desa di hutan produksi Sungai Purang memiliki luas 720 Ha.

HASIL SURVEI BIODIVERSITAS: 
GUDANG BIODIVERSITAS DAN RUMAH TERAKHIR BAGI SATWA LIAR

Jejak

( A ) Proses pembuatan �kung

( B ) Proses pemasangan �kung

( C ) Tikung
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C

Foto : dok.YP

Mengurangi Sampah Plastik Dengan Menjadikannya Produk Yang 
Bernilai Ekonomi

Penulis :  Salmah-Yayasan Palung

 Plas�k merupakan material yang awet, ringan dan rela�f murah jika dibandingkan dengan jenis material lain. Salah 

satunya adalah sampah plas�k air sasetan, sampah jenis ini bisa ditemukan dan diambil dari tempat penjualan air siap seduh 

tanpa perlu mengeluarkan uang. Salah satu pengrajin dampingan Yayasan Palung yaitu Ibu Ida dari kelompk Ida Cra� telah 

melakukan pergerakan penyelamatan lingkungan melalui daur ulang sampah plas�k air saset tersebut, adapun produk yang 

dihasilkan yaitu dompet dan tas yang harga produknya dibandrol mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu tergantung 

model dan ukuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa limbah plas�k merupakan sampah yang sangat lama terurai dan 

pas�nya akan mencemari tanah, air, laut bahkan udara. Maka dari itu kita bisa mengiku� jejak Ibu Ida dengan memanfaatkan 

sampah plas�k menjadi produk yang bernilai ekonomi, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dan secara �dak 

langsung telah menyelamatkan lingkungan. 

Foto : dok.YP
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HASIL SURVEI BIODIVERSITAS: 
GUDANG BIODIVERSITAS DAN RUMAH TERAKHIR BAGI SATWA LIAR

Jejak

( A ) Proses pembuatan �kung

( B ) Proses pemasangan �kung

( C ) Tikung
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Foto : dok.YP

Mengurangi Sampah Plastik Dengan Menjadikannya Produk Yang 
Bernilai Ekonomi

Penulis :  Salmah-Yayasan Palung

 Plas�k merupakan material yang awet, ringan dan rela�f murah jika dibandingkan dengan jenis material lain. Salah 

satunya adalah sampah plas�k air sasetan, sampah jenis ini bisa ditemukan dan diambil dari tempat penjualan air siap seduh 

tanpa perlu mengeluarkan uang. Salah satu pengrajin dampingan Yayasan Palung yaitu Ibu Ida dari kelompk Ida Cra� telah 

melakukan pergerakan penyelamatan lingkungan melalui daur ulang sampah plas�k air saset tersebut, adapun produk yang 

dihasilkan yaitu dompet dan tas yang harga produknya dibandrol mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu tergantung 

model dan ukuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa limbah plas�k merupakan sampah yang sangat lama terurai dan 

pas�nya akan mencemari tanah, air, laut bahkan udara. Maka dari itu kita bisa mengiku� jejak Ibu Ida dengan memanfaatkan 

sampah plas�k menjadi produk yang bernilai ekonomi, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dan secara �dak 

langsung telah menyelamatkan lingkungan. 
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 Dari survei yang telah dilakuan, data 

lapangan kemudian dianalisa. Hasil analisa 

untuk perkiraan populasi orangutan di 

kawasan hutan lindung Sungai Paduan 

berkisar 33 individu. Perkiraan populasi di 

hutan desa pada kawasan hutan produksi 

Sungai  Purang berk isar  3  indiv idu. 

Sedangkan perkiraan populasi di hutan desa 

Batu Barat Jaya �dak dapat dianalisis. Hal ini 

dikarenakan data yang terkumpul di 

lapangan sangat sedikit, hanya satu sarang 

orangutan kelas c. Sarang kelas c adalah 

sarang orangutan dengan ciri-ciri semua daun sarang sudah berwarna cokelat dan sudah terlihat lubang pada sarang 

tersebut.  Untuk memas�kan bahwa hutan desa Batu Barat Jaya merupakan habitat orangutan, diperlukan survei ulang 

dengan menambah jalur transek lebih banyak. 

 Mamalia liar selain orangutan yang teriden�fikasi selama survei ada 

sebelas. Diantaranya Bekantan (Nasalis larvatus), Kelempiau (Hylobates 

albibarbis), Lutung Merah (Presby�s rubicunda), Kera Ekor Panjang (Macaca 

fascicularis), Rusa Sambar (Rusa unicolor), Babi Hutan Berjanggut (Sus 

barbatus), Bajing Kerdil Telinga-hitam (Nannosciurus melano�s), Bajing 

kelapa (Plantain Squirrel), Tupai Prevost (Callosciurus prevos�i), Jelarang 

(Ratufa affinis), dan Beruang Madu (Helarctos malayanus). Hewan-hewan 

tersebut diiden�fikasi baik dari perjumpaan langsung, jejak, bekas cakaran 

maupun suara.

  Dari dua ribu lebih individu pohon yang terdata, rata-rata pada ke�ga kawasan tersebut, 50% dari pohonnya 

merupakan pohon makanan orangutan. Hal ini menandakan bahwa, potensi daya dukung ketersediaan makanan di 

kawasan tersebut cukup baik bagi orangutan. Paling �dak, ada �ga jenis pohon langka yang berhasil diiden�fikasi saat 

melakukan survei. Diantaranya, Keruing Belimbing (Dipterocarpus grandiflorus) memiliki status terancam (endangered), 

Meran� Paya (Shorea platycarpa) dan Ramin (Gonystylus bancanus) memiliki status kri�s (cri�cally endangered) menurut 

da�ar merah Interna�onal Union for Conserva�on of Nature (IUCN).�

 populasi orangutan yang terdapat di dalam kawasan hutan desa, memperoleh informasi mengenai jenis-jenis 

tumbuhan yang mempunyai nilai konservasi �nggi dan jenis-jenis yang menjadi sumber pakan bagi orangutan, mengetahui 

potensi keanekaragaman jenis satwa liar lainnya khususnya dari taksa mamalia dan burung (avifauna), dan memberi 

masukan dalam rencana pengelolaan kawasan hutan desa.

 Survei ini dimulai pada pertengahan sampai akhir tahun 2020. Jumlah transek pada survei ini sebanyak tujuh belas, 

dengan masing-masing panjang transek satu kilometer. Tipe habitat pada hutan desa yang dikunjungi berupa hutan rawa 

gambut. Beberapa lokasi hutan desa memiliki akses yang sulit untuk dijangkau, misalnya hutan desa di Nipah Kuning. Ada 

dua jalur menuju lokasi ini, jalur utara dan jalur selatan. Pada jalur utara, untuk mencapai hutan desanya, �m survei harus 

menempuh perjalanan menggunakan motor air selama lima sampai enam jam menyusuri Cabang Maut (anak Sungai 

Paduan). Untuk jalur selatan, menggunakan jalan darat yang tak kalah sulit. Tim harus berjalan kaki melewa� hamparan 

tumbuhan paku selama �ga jam barulah sampai ke ��k flying camp.

Penulis : Erik Sulidra-Yayasan Palung

 Dalam konteks 'rumah terakhir bagi satwa liar', hutan desa pun memiliki potensi sebagai area pelepasliaran 

orangutan liar yang harus di translokasi. Namun, sebelum 'migrasi' ini dilakukan, tentunya perlu ada penilaian kawasan 

mengenai layak atau �daknya hal tersebut. Survei untuk penilaian kawasan sebagai area translokasi orangutan liar perlu 

dilakukan, untuk mengumpulkan data-data lapangan guna analisa lebih lanjut.

 Pada kawasan hutan desa tersebut juga ditemui cukup banyak jenis burung. Tercatat 42 jenis burung di hutan desa 

Batu Barat Jaya, 74 jenis di kawasan hutan lindung Sungai Paduan, dan 49 jenis di hutan desa hutan produksi Sungai Purang. 

Pengamatan jenis-jenis burung ini dilakukan di dalam dan di luar transek. Ke�ka survei, ditemukan lima suku burung yang 

pen�ng dan menjadi salah satu indikator penilaian lingkungan, yaitu Rangkong (Bucero�dae), Pelatuk (Picidae), Luntur 

(Trogonidae), Burung Pemangsa (Accipitridae), dan Cucak-cucakan (Pycnono�dae). Selain itu, dijumpai juga Buaya muara 

(Crocodylus porosus) di sungai hutan desa Batu Barat Jaya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa ketersediaan makanannya 

(ikan, amfibi, rep�l, burung dan mamalia) masih cukup melimpah di sana. 

 Kawasan hutan desa menjadi habitat pen�ng bagi satwa liar dalam fungsinya sebagai rumah terakhir bagi mereka di 

tengah kepungan konsesi sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan tambang. Selain perburuan dan pemeliharaan satwa liar, 

kerusakan habitat secara perlahan karena penebangan liar, dan kebakaran hutan juga merupakan ancaman serius terhadap 

keberadaan satwa liar dilindungi. Ke�ka survei dilakukan, �m masih menemukan beberapa ��k lokasi penebangan liar, baik 

yang masih ak�f maupun �dak. Kedepannya, hal-hal yang dapat merusak alam seper� tersebut diatas memerlukan 

perha�an yang lebih lagi dari berbagai pihak. Dari kelembagaan, LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) dapat didorong 

melakukan patroli pengamanan kawasan hutan desa. Hal ini bukan semata untuk melindungi kehidupan satwa liar, tapi 

lebih jauh adalah untuk melindungi kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat seputar hutan desa. Daerah resapan air 

sebagai pengendali banjir, adalah satu dari sekian banyak fungsi ekologis hutan rawa gambut untuk kehidupan manusia. 

Foto : Erik Sulidra

Foto : dok.YP

   Penulis: Haning Per�wi-Yayasan Palung

Pantai Celincing ini berlokasi di Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong. 

Sebelum memasuki kawasan pantai, pengunjung bisa menikma� 

hutan mangrove yang berada di kiri dan kanan jembatan yang 

menghubungkan pintu gerbang pantai dan area parkir. Di kawasan ini 

juga terdapat beberapa saung yang bisa digunakan pengunjung 

untuk bersantai.

kebersihan lingkungan saat berada 

di sekitar kawasan pantai. Selain itu 

juga terdapat mural yang mengajak 

masyarakat untuk melestarikan 

keberadaan dugong di laut tersebut.

 RK-TAJAM dan POKDARWIS 

memilih mural sebagai media pesan 

kampanye karena illustrasi can�k dari mural pas� akan sangat 

menarik perha�an pengunjung. Dengan harapan pesan yang 

disampaikan melalui mural akan dicerma� dan ditaa� oleh siapa saja 

yang membaca atau melihatnya.

Dari halaman 11

Foto : dok.YP

Foto : dok.YP



MIaSMedia Informasi Pencinta Satwa14 MIaSMedia Informasi Pencinta Satwa 15JejakJejak

Dok.Ujang Dion

 Dari survei yang telah dilakuan, data 

lapangan kemudian dianalisa. Hasil analisa 

untuk perkiraan populasi orangutan di 

kawasan hutan lindung Sungai Paduan 

berkisar 33 individu. Perkiraan populasi di 

hutan desa pada kawasan hutan produksi 

Sungai  Purang berk isar  3  indiv idu. 

Sedangkan perkiraan populasi di hutan desa 

Batu Barat Jaya �dak dapat dianalisis. Hal ini 

dikarenakan data yang terkumpul di 

lapangan sangat sedikit, hanya satu sarang 

orangutan kelas c. Sarang kelas c adalah 

sarang orangutan dengan ciri-ciri semua daun sarang sudah berwarna cokelat dan sudah terlihat lubang pada sarang 

tersebut.  Untuk memas�kan bahwa hutan desa Batu Barat Jaya merupakan habitat orangutan, diperlukan survei ulang 

dengan menambah jalur transek lebih banyak. 

 Mamalia liar selain orangutan yang teriden�fikasi selama survei ada 

sebelas. Diantaranya Bekantan (Nasalis larvatus), Kelempiau (Hylobates 

albibarbis), Lutung Merah (Presby�s rubicunda), Kera Ekor Panjang (Macaca 

fascicularis), Rusa Sambar (Rusa unicolor), Babi Hutan Berjanggut (Sus 

barbatus), Bajing Kerdil Telinga-hitam (Nannosciurus melano�s), Bajing 

kelapa (Plantain Squirrel), Tupai Prevost (Callosciurus prevos�i), Jelarang 

(Ratufa affinis), dan Beruang Madu (Helarctos malayanus). Hewan-hewan 

tersebut diiden�fikasi baik dari perjumpaan langsung, jejak, bekas cakaran 

maupun suara.

  Dari dua ribu lebih individu pohon yang terdata, rata-rata pada ke�ga kawasan tersebut, 50% dari pohonnya 

merupakan pohon makanan orangutan. Hal ini menandakan bahwa, potensi daya dukung ketersediaan makanan di 

kawasan tersebut cukup baik bagi orangutan. Paling �dak, ada �ga jenis pohon langka yang berhasil diiden�fikasi saat 

melakukan survei. Diantaranya, Keruing Belimbing (Dipterocarpus grandiflorus) memiliki status terancam (endangered), 

Meran� Paya (Shorea platycarpa) dan Ramin (Gonystylus bancanus) memiliki status kri�s (cri�cally endangered) menurut 

da�ar merah Interna�onal Union for Conserva�on of Nature (IUCN).�

 populasi orangutan yang terdapat di dalam kawasan hutan desa, memperoleh informasi mengenai jenis-jenis 

tumbuhan yang mempunyai nilai konservasi �nggi dan jenis-jenis yang menjadi sumber pakan bagi orangutan, mengetahui 

potensi keanekaragaman jenis satwa liar lainnya khususnya dari taksa mamalia dan burung (avifauna), dan memberi 

masukan dalam rencana pengelolaan kawasan hutan desa.

 Survei ini dimulai pada pertengahan sampai akhir tahun 2020. Jumlah transek pada survei ini sebanyak tujuh belas, 

dengan masing-masing panjang transek satu kilometer. Tipe habitat pada hutan desa yang dikunjungi berupa hutan rawa 

gambut. Beberapa lokasi hutan desa memiliki akses yang sulit untuk dijangkau, misalnya hutan desa di Nipah Kuning. Ada 

dua jalur menuju lokasi ini, jalur utara dan jalur selatan. Pada jalur utara, untuk mencapai hutan desanya, �m survei harus 

menempuh perjalanan menggunakan motor air selama lima sampai enam jam menyusuri Cabang Maut (anak Sungai 

Paduan). Untuk jalur selatan, menggunakan jalan darat yang tak kalah sulit. Tim harus berjalan kaki melewa� hamparan 

tumbuhan paku selama �ga jam barulah sampai ke ��k flying camp.

Penulis : Erik Sulidra-Yayasan Palung

 Dalam konteks 'rumah terakhir bagi satwa liar', hutan desa pun memiliki potensi sebagai area pelepasliaran 

orangutan liar yang harus di translokasi. Namun, sebelum 'migrasi' ini dilakukan, tentunya perlu ada penilaian kawasan 

mengenai layak atau �daknya hal tersebut. Survei untuk penilaian kawasan sebagai area translokasi orangutan liar perlu 

dilakukan, untuk mengumpulkan data-data lapangan guna analisa lebih lanjut.

 Pada kawasan hutan desa tersebut juga ditemui cukup banyak jenis burung. Tercatat 42 jenis burung di hutan desa 

Batu Barat Jaya, 74 jenis di kawasan hutan lindung Sungai Paduan, dan 49 jenis di hutan desa hutan produksi Sungai Purang. 

Pengamatan jenis-jenis burung ini dilakukan di dalam dan di luar transek. Ke�ka survei, ditemukan lima suku burung yang 

pen�ng dan menjadi salah satu indikator penilaian lingkungan, yaitu Rangkong (Bucero�dae), Pelatuk (Picidae), Luntur 

(Trogonidae), Burung Pemangsa (Accipitridae), dan Cucak-cucakan (Pycnono�dae). Selain itu, dijumpai juga Buaya muara 

(Crocodylus porosus) di sungai hutan desa Batu Barat Jaya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa ketersediaan makanannya 

(ikan, amfibi, rep�l, burung dan mamalia) masih cukup melimpah di sana. 

 Kawasan hutan desa menjadi habitat pen�ng bagi satwa liar dalam fungsinya sebagai rumah terakhir bagi mereka di 

tengah kepungan konsesi sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan tambang. Selain perburuan dan pemeliharaan satwa liar, 

kerusakan habitat secara perlahan karena penebangan liar, dan kebakaran hutan juga merupakan ancaman serius terhadap 

keberadaan satwa liar dilindungi. Ke�ka survei dilakukan, �m masih menemukan beberapa ��k lokasi penebangan liar, baik 

yang masih ak�f maupun �dak. Kedepannya, hal-hal yang dapat merusak alam seper� tersebut diatas memerlukan 

perha�an yang lebih lagi dari berbagai pihak. Dari kelembagaan, LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) dapat didorong 

melakukan patroli pengamanan kawasan hutan desa. Hal ini bukan semata untuk melindungi kehidupan satwa liar, tapi 

lebih jauh adalah untuk melindungi kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat seputar hutan desa. Daerah resapan air 

sebagai pengendali banjir, adalah satu dari sekian banyak fungsi ekologis hutan rawa gambut untuk kehidupan manusia. 

Foto : Erik Sulidra

Foto : dok.YP

   Penulis: Haning Per�wi-Yayasan Palung

Pantai Celincing ini berlokasi di Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong. 

Sebelum memasuki kawasan pantai, pengunjung bisa menikma� 

hutan mangrove yang berada di kiri dan kanan jembatan yang 

menghubungkan pintu gerbang pantai dan area parkir. Di kawasan ini 

juga terdapat beberapa saung yang bisa digunakan pengunjung 

untuk bersantai.

kebersihan lingkungan saat berada 

di sekitar kawasan pantai. Selain itu 

juga terdapat mural yang mengajak 

masyarakat untuk melestarikan 

keberadaan dugong di laut tersebut.

 RK-TAJAM dan POKDARWIS 

memilih mural sebagai media pesan 

kampanye karena illustrasi can�k dari mural pas� akan sangat 

menarik perha�an pengunjung. Dengan harapan pesan yang 

disampaikan melalui mural akan dicerma� dan ditaa� oleh siapa saja 

yang membaca atau melihatnya.

Dari halaman 11

Foto : dok.YP

Foto : dok.YP



Yayasan Palung 

yayasan_palung

https://yayasanpalung.com

GP Orangutans

(Gunung Palung Orangutan Conserva�on Program)

Kec.Delta Pawan, Kab.Ketapang

e-mail : savegporangutans@gmail.com 

SALAM LESTARI

Telp/Fax : (0534) 3036367

YAYASAN PALUNG

MIaS Menjadi sarana bagi Yayasan Palung untuk berbagi berbagai informasi
Jl. Kolonel Sugiono Gg. H. Ikram No. 01

Gunung Palung 
Orangutan Project

Kelompok tani Meteor Garden panen sayur di kebun 
yang mereka olah.

Lima LPHD binaan Yayasan Palung sedang magang 
Smart Patrol di Hutan Desa Sungai Besar.

Yayasan Palung mengumpulkan sampah di pantai 
pantai Pasir Pu�h sebagai aksi peduli lingkungan.

Display tentang informasi orangutan di 
jalur fieldtrip Bentangor.

BKSDA dan Yayasan Palung, saat rescue 
kucing liar, Flat-headed Cat.

Webinar tentang flora Borneo : Status, Peran dan 
Ancaman. 

Pembuatan pupuk kompos di desa Riam Berasap 
Jaya oleh kelompok tani Rin�s Betunas.

Sebarkan virus lingkungan, �ngkatkan kapasitas 
relawan berkampanye lewat radio.

Tim peneli� proyek orangutan di camp Rangkong 
(Ahmad Rizal, Suharto, Wahyu Susanto, Aynuddin)

Siaran radio REBONK dalam 
rangka hari Bumi 2021 di radio 

Orientasi calon anggota 
(RK-TAJAM)
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