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Sekapur Sirih 
 

Modul pendidikan lingkungan hidup ini disusun untuk menjadi panduan bagi fasilitator komunitas maupun 

pendamping masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian ekosistem 

hutan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh. Dengan mempertimbangkan tipologi masyarakat lokal, masyarakat asli, 

masyarakat pendatang dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh maupun 

yang memiliki interaksi yang cukup tinggi dengan kawasan hutan, modul ini dibuat untuk digunakan sebagai 

panduan bagi fasilitator komunitas maupun pendamping masyarakat di yang memiliki fokus terkait kelestarian 

ekosistem.  

Selain untuk menjadi panduan bagi fasilitator lapangan yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat 

atau pemberdayaan masyarakat, modul ini disusun juga untuk mendokumentasikan metode-metode yang 

sebenarnya telah dilakukan oleh pendamping masyarakat dan fasilitator lapangan. Namun patut dicatat bahwa 

kegiatan pendampingan masyarakat (dewasa) yang terkait dengan peningkatan kesadaran terhadap kelestarian 

lingkungan melalui pendekatan pendidikan lingkungan hidup (PLH) sangatlah terbatas. Seringkali PLH dianggap 

sebagai metode bagi anak-anak, sehingga sedikit sekali dokumen metode PLH yang diperuntukkan bagi dewasa. 

Untuk itu, modul ini disusun untuk mengisi kekosongan materi pendidikan lingkungan hidup untuk kalangan 

dewasa, yang akan dilaksanakan oleh fasilitator lapangan. 

Modul ini merupakan panduan yang sangat terbuka terhadap modifikasi metode penyampaian materi 

menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Seringkali situasi pembelajaran di lapangan tidak ideal, misalnya tidak 

lengkapnya alat dan bahan untuk dilakukannya permainan. Untuk itu, beberapa catatan dan tips kami sampaikan 

dalam modul ini agar situasi yang terbatas tidak menjadi halangan bagi fasilitator untuk menjalankan kegiatan 

peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.   

Satu hal yang perlu dicatat bahwa kegiatan peningkatan kesadaran tentang lingkungan merupakan hal yang 

terintegrasi dengan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dengan mengurangi kegiatan yang merusak 

lanskap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh. 

Semoga berguna! 

 

Tim Penulis 
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Pendahuluan 

 

Sekilas mengenai bentang alam Bukit Tiga Puluh 
Kawasan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh yang secara de jure memiliki luas 450.000 hektar merupakan salah satu 

habitat bagi berbagai satwa langka dan dilindungi, seperti gajah Sumatera, orangutan Sumatera, harimau 

Sumatera dan kukang. Selain spesies hewan yang dilindungi, di wilayah hutan ini masih banyak ditemui 

kerapatan kanopi yang cukup tinggi. Dua kelompok masyarakat adat pun hidup di dalam hutan dan di sekitar 

lanskap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh yang berada di wilayah Kabupaten Tebo, Jambi, yaitu masyarakat adat 

Orang Rimba dan Talang Mamak.  

 

Namun begitu, di lanskap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh terdapat banyak fungsi hutan lain selain hutan 

konservasi (Taman Nasional Bentang Alam Bukit Tiga Puluh seluas 144.000 hektar), yaitu Hutan Produksi Tetap, 

Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berbatasan dengan berbagai fungsi lahan dan hutan 

lain, kelestarian lanskap hutan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh terancam seiring berkurangnya kawasan hutan 

secara de facto di lapangan karena adanya konsesi hutan berbagai perusahaan dan aktivitas pertanian 

masyarakat yang hidup berbatasan dengan wilayah hutan. Berbagai perubahan terkait tutupan hutan terjadi 

dengan cepat seiring dengan semakin banyaknya aktivitas manusia di sekitar hutan, yang umumnya terkait 

dengan faktor ekonomi bagi masyarakat, maupun untuk tujuan bisnis bagi perusahaan-perusahaan besar. 

Misalnya, hutan desa yang terdapat di salah satu desa di lanskap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh saat ini tidak 

lagi ada karena habis dijadikan ladang masyarakat. Hutan ini hanya ada di bawah tahun 1970-an, saat belum ada 

konsesi di wilayah ini. Dahulu hutan desa berfungsi sebagai tempat mencari rusa, kijang dan binatang buruan 

lain serta berfungsi sebagai tempat mengambil bahan bangunan (beramu panjang dan beramu pendek anak 

keponakan) dan tempat mengambil hasil hutan non kayu. Namun sejak adanya program HTI transmigrasi dan 

tunjangan yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi saat itu tidak lagi diberikan, maka masyarakat mulai 

melakukan pembalakan liar. Pemburuan satwa untuk diperdagangkan juga menjadi sumber mata pencaharian 

yang digeluti masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.  
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Di sisi lain, beberapa wilayah konsesi yang terdapat di lanskap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh merupakan 

kawasan perlintasan gajah sumatera dan harimau sumatera.  

 

Terkait dengan ekonomi masyarakat, mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lanskap 

Bentang Alam Bukit Tiga Puluh sebagian besar bergerak pada sektor pertanian yang mencapai angka kurang 

lebih 75%, perdagangan dan restoran lebih dari 6%, jasa mencapai 8%, selebihnya berusaha di sektor 

pertambangan khususnya galian C, industri, bangunan dan angkutan. 

Untuk pertanian sendiri, masyarakat sangat mengandalkan kebun karet dan sawit yang ditanam secara 

monokultur. Padahal, karet dan sawit sendiri tidak menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi 

masyarakat. Di saat harga karet menurun drastis seperti sekarang ini (di atas Rp. 17.000 sebelum tahun 2011 

menjadi Rp. 5.300 di tahun 2015), di saat harga sawit juga mengalami penurunan (menjadi Rp. 800/kg selama 

dua tahun belakangan), masyarakat berusaha mencari alternatif mata pencaharian. Sumber penghidupan yang 

lestari, salah satunya adalah yang tidak mengancam ekosistem kawasan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh serta 

memberi pemasukan yang relatif stabil bagi masyarakat perlu dikembangkan.  

Berbagai hal yang telah dijelaskan di atas merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan luas 

kawasan hutan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh. Sementara masyarakat tidak banyak memiliki kesempatan 

mendapatkan pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan dan alternatif mata pencaharian, kegiatan 

pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan upaya peningkatan ekonomi alternatif yang lestari bagi 

masyarakat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan. 

Tujuan umum 
Meningkatkan kelestarian ekosistem Taman Nasional Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, Jambi.  

Tujuan Khusus  
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ketergantungan mereka dengan kelestarian hutan 

Target Pengguna Modul: 
Fasilitator atau trainer atau pendamping masyarakat 
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Panduan Penggunaan Modul 

 

Buku modul ini merupakan modul yang ditujukan untuk pegangan para fasilitator lapangan, trainer, pendamping 

masyarakat yang bekerja dengan kelompok dewasa di komunitas, khususnya di wilayah Bentang Alam Bukit Tiga 

Puluh. Modul ini dapat digunakan dalam rangkaian pelatihan bagi komunitas yang dilaksanakan berturut-turut 

(misalnya 3 hari) maupun pada sesi-sesi pelatihan lepas bagi komunitas yang memakai alokasi waktu khusus 

(misalnya setengah hari, pukul 09.00-12.00). 

Berbagai tema diskusi yang disediakan dalam modul ini dapat digunakan mengikuti alur yang disediakan dalam 

modul, maupun dipilih menyesuaikan kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan program di lapangan sehingga 

tidak mengikuti alur yang disediakan dalam modul ini. Namun begitu beberapa topik, khususnya topik kedua 

dan ketiga merupakan bahasan yang harus dilaksanakan di sesi-sesi awal. 

Materi yang disajikan terdiri dari tujuan, bahan ajar untuk materi-materi yang membutuhkan panduan, 

pertanyaan-pertanyaan kunci diskusi dan langkah-langkah permainan ataupun simulasi. Indikator keberhasilan 

dari pemberian suatu materi juga disediakan pada masing-masing topik. Untuk mendapatkan hasil yang 

menunjukkan indikator ini tercapai atau tidak, silakan gunakan metode evaluasi ORID yang disediakan pada 

bagian akhir masing-masing topik. Namun, metode evaluasi ORID sendiri dibahas secara khusus di bagian 

terakhir modul ini. 

Akhir kata, kami kembali mengingatkan bahwa, seluruh bagian panduan ini bergantung pada fasilitator 

lapangan/pemakainya. Ketepatan dan efektivitas pembahasan yang disampaikan tergantung pada kemampuan 

fasilitator lapangan/pemakainya untuk dapat memodifikasi bahan modul menyesuaikan kondisi dan situasi, 

apabila diperlukan. 
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Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi) 
 

Malcolm S. Knowles, seorang professor dan pendidik asal Amerika yang menggeluti bidang pembelajaran orang 

dewasa, semula menganggap Andragogi sebagai seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Namun 

pada perkembangannya, ternyata seni ini dapat juga diterapkan pada kalangan pembelajar muda.  

Pada proses pembelajaran yang dilakukan pada orang dewasa, fasilitator/trainer/pendamping perlu 

memperhatikan hal-hal berikut: 

- Mempertimbangkan aplikasi praktis 

- Menekankan proses belajar dari pengalaman 

- Menggunakan banyak metode diskusi, simulasi, kasus, project, bermain peran 

- Iklim belajar harus diciptakan senyaman mungkin dan saling menghargai 

- Mencari tahu kebutuhan belajar 

- Pelibatan dalam proses perencanaan belajar 

- Mengevaluasi diri sendiri dan melakukan refleksi 

- Materi tidak berorientasi pada mata pelajaran tertentu, tapi berorientasi untuk memecahkan masalah 

- Perencanaan proses belajar berdasarkan masalah dan perhatian mereka sendiri 

 
 

 

 

 

ASUMSI KNOWLES MENGENAI PEMBELAJARAN ORANG DEWASA 

 Kebutuhan untuk mengetahui: Pembelajar dewasa butuh untuk mengetahui alasan mengapa 

mereka harus belajar hal tertentu sebelum menjalani proses belajar 

 Konsep pembelajar-diri: Orang dewasa bertanggungjawab akan keputusannya sendiri dan 

diperlakukan sebagai pihak yang dapat menentukan keputusan sendiri. Jadi perlu ditanya 

pendapatnya dan suatu kegiatan dapat berjalan apabila sudah mendapat persetujuan dari 

yang bersangkutan 

 Peran dari pengalaman sang pembelajar: Pembelajar dewasa memiliki berbagai pengalaman 

hidup yang menjadi sumber pembelajaran yang sangat kaya. Namun, pengalaman-pengalaman 

ini tentu saja belum tentu obyektif, justru cenderung bias 

 Kesiapan untuk belajar: Orang dewasa siap untuk mempelajari hal yang mereka butuhkan 

untuk dapat menghadapi situasi nyata dalam kehidupannya 

 Berorientasi pada pembelajaran: Orang dewasa termotivasi untuk belajar sejauh apa yang 

mereka dapatkan dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi 

dalam hidupnya 
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MODUL 1  

PEMBUKAAN 
 

1.1. PERKENALAN 

 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan memperkenalkan diri lebih mendalam 

melalui beberapa permainan juga dengan metode appreciative inquiry 

(AI). Penggunaan metode AI akan membuat masing-masing peserta 

merasa menceritakan pencapaiannya di masa lalu serta hal yang ingin 

dicapai di masa mendatang. Metode AI akan mempermudah peserta 

untuk lebih mudah mengingat peserta lainnya karena berbagai aspek 

mengenai diri seseorang akan dibahas melalui metode ini. Selain itu, 

terutama, metode ini memberikan kesempatan bagi fasilitator untuk 

mengetahui latar belakang dan ketertarikan peserta untuk dapat 

dijadikan bahan pertimbangan selama memfasilitasi.  

 

Sesi perkenalan seringkali dianggap sepele, namun sebenarnya 

menjadi pintu gerbang berhasil atau tidaknya suatu forum berproses 

bersama, termasuk dalam forum peningkatan kapasitas seperti 

pelatihan. Terkadang kita tidak nyaman berada di sekeliling orang yang 

kita tidak kenal, termasuk terhadap fasilitator, apabila fasilitator yang 

akan memandu sesi pelatihan adalah orang yang baru dikenal. Oleh 

karena itu sesi perkenalan juga berguna untuk mencairkan suasana 

sehingga proses belajar dapat berjalan baik saat semua orang yang 

terlibat dalam pelatihan tidak lagi merasa canggung satu sama lain. 

Tujuan 
1. Memperkenalkan peserta lebih dalam satu sama lain 

2. Memetakan dan mengukur pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta  

Indikator Keberhasilan 

Peserta mulai saling menyapa dan berbicara satu sama lain 

Perkiraan Waktu 3 jam 

Metode  permainan, appreciative inquiry 

Alur Fasilitator menyampaikan bahwa sesi ini adalah sesi perkenalan untuk mengenal lebih lanjut semua orang 

yang terlibat dalam pelatihan ini. Disampaikan juga manfaat sesi perkenalan untuk keberhasilan pelatihan. 

Kemudian fasilitator meminta peserta untuk berdiri membentuk lingkaran dan mulai memainkan permainan. 

 

 

 

Ap-pre’ci-ate, v., 1. valuing; the 

act of recognizing the best in 

people or the world around us; 

atau aksi untuk mengakui hal 

terbaik dari orang-orang atau 

dunia di sekitar kita 

 

In-quire’ (kwir), v., 1. the act of 

exploration and discovery; mencari 

secara sistemik 

Appreciative Inquiry (AI) adalah 

tentang mencari apa yang terbaik 

dari orang-orang di sekitar kita, 

atau organisasi atau apapun yang 

ada di sekitar kita. Pada intinya AI 

adalah upaya untuk mencari faktor 

yang membuat suatu sistem 

kehidupan bekerja sangat baik, 

sangat efektif dan sangat 

konstruktif dari segi ekonomi, 

ekologi dan kemanusiaan. 

Dengan kata lain, AI adalah upaya 

untuk berfokus pada hal positif 

yang membuat suatu sistem 

menjadi efektif pada kesempatan 

tersebut. 
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AKTIVITAS 1 
LEMPAR BOLA, HALO! 

 

Permainan ini dilakukan untuk mengenal nama, dan beberapa informasi lain secara cepat mengenai peserta, 

dan fasilitator maupun tim panitia lain yang bergabung dalam pelatihan ini. Pada permainan ini, tidak 

diperkenankan untuk memberi keterangan lebih dari satu kalimat untuk masing-masing hal yang 

disebutkan. 

Waktu yang dibutuhkan:  30 menit 

Alat dan bahan: Bola plastik (dapat diganti dengan apapun, seperti kertas yang dibentuk bola, ataupun 

benda lain yang ringan dan aman untuk dilempar) 

Langkah:  

1. Fasilitator meminta peserta untuk membentuk lingkaran 

2. Fasilitator berdiri di tengah lingkaran  

3. Fasilitator menjelaskan bahwa permainan ini dilakukan untuk mengenal satu sama lain lebih dalam 

dari sekedar informasi tentang nama. Fasilitator meminta peserta untuk menyebutkan:  

                                              -    nama 

-    alamat atau asal kampung 

-    makanan favorit 

- kira-kira 5 tahun lagi akan berada dimana, atau akan melakukan apa? 

(Catatan: informasi ketiga dapat diubah untuk mendapatkan informasi ringan 

mengenai peserta. Misalnya penyanyi favorit, bulan lahir, warna favorit) 

4. Fasilitator menyampaikan bahwa bola harus dilemparkan kepada orang yang belum dikenal, atau 

paling tidak dikenal, atau paling jauh posisinya dari si pemegang bola 

5. Fasilitator memulai permainan dengan memperkenalkan dirinya, dengan menyebutkan hal-hal 

yang telah ditentukan sebelumnya, pada poin 2 

6. Fasilitator kemudian melempar bola kepada peserta untuk kemudian meneruskan alur permainan 

hingga seluruh orang yang berdiri di lingkaran mendapat giliran.  

(Catatan: fasilitator juga dapat meminta pendapat peserta tentang informasi apa yang ingin 

diketahui mengenai peserta lain sebelum memulai permainan.Informasi ini kemudian menjadi 

salah satu hal yang disebutkan dalam sesi perkenalan) 
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AKTIVITAS 2 
ZAP ZIP ZUP 

 

Permainan ini dilakukan untuk memfokuskan perhatian peserta dengan menghafal hal-hal yang disebutkan 

pada permainan sebelumnya (Lempar Bola, Halo!).  

Waktu yang dibutuhkan: 5-10 menit  

Alat dan bahan: - 

Langkah: 

1. Peserta diminta untuk tetap berada di lingkaran 

2. Fasilitator meminta peserta untuk mengingat informasi tertentu yang disebutkan oleh peserta di 

sisi kanan dan di sisi kiri si peserta saat memainkan Lempar Bola, Halo! Fasilitator dapat memilih 

informasi yang akan dimainkan dalam permainan ini, misalnya nama atau penyanyi favorit atau 

cita-cita yang didapat dari permainan Lempar Bola, Halo! (Misalnya fasilitator memilih informasi 

nama penyanyi favorit) 

3. Fasilitator menjelaskan bahwa apabila fasilitator meneriakkan “ZAP!”, maka peserta yang ditunjuk 

oleh fasilitator harus menyebutkan nama penyanyi favorit peserta yang berada di sebelah kanannya 

4. Fasilitator menanyakan apakah instruksi sudah cukup jelas. Bila sudah, maka langkah tersebut 

diujicobakan dengan menunjuk beberapa peserta secara acak. 

5. Apabila peserta sudah dapat melakukan langkah pertama tadi, maka fasilitator meneruskan 

langkah permainan. Apabila fasilitator meneriakkan “ZUP!” sambil menunjuk salah satu peserta, 

maka peserta yang ditunjuk tersebut harus menyebutkan penyanyi favorit peserta yang berada di 

seberangnya. (Catatan: Untuk perintah “ZIP!” fasilitator dapat memberlakukan peraturan agar 

orang yang ditunjuk menyebutkan penyanyi favoritnya sendiri) 

6. Fasilitator kemudian mencobakan dua perintah “ZAP!” dan “ZIP!”, misalnya dalam 3 putaran 

7. Fasilitator lalu menambah perintah “ZUP!”. Bila teriakan ini terdengar, maka peserta yang ditunjuk 

harus menyebutkan penyanyi favorit peserta yang ada di sebelah kanannya. 

8. Fasilitator kemudian memainkan seluruh perintah dengan menunjuk peserta secara acak dengan 

perintah “ZAP! ZIP! ZUP!” bergantian ataupun acak. 

9. Fasilitator dapat menghentikan permainan bila dirasa sudah cukup dengan indikator kesalahan 

yang dilakukan peserta semakin berkurang. Artinya peserta sudah cukup fokus. 

(Catatan: Permainan ini dapat juga dilakukan terpisah tanpa diawali permainan apapun sebelumnya, atau 

tanpa ada keterhubungan informasi dengan informasi yang didapat dari permainan sebelumnya) 
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AKTIVITAS 3  
KOTAK DIRI 

 

Permainan Kotak Diri adalah salah satu cara perkenalan yang menggunakan pendekatan Appreciative 

Inquiry (AI). AI dipilih menjadi metode untuk perubahan berdasar pada pendapat bahwa apabila kita 

memfokuskan pada hal-hal positif, maka kita akan mencapai hasil yang kita inginkan dengan lebih mudah. 

Penggunaan AI yang digunakan pada sesi perkenalan akan memiliki beberapa manfaat yaitu: 

- Membawa aura positif pada forum 

- Bagi peserta masing-masing, mengungkapkan kebanggaan akan membuat dirinya lebih positif dan siap 

untuk melanjutkan proses berikutnya 

- Selain itu, peserta juga memiliki kesan positif pada fasilitator/trainer/pendamping yang memimpin 

proses karena memberi kesempatan dirinya untuk menggali dan mengungkapkan kebanggaannya 

- Fasilitator jadi lebih mengetahui latar belakang dan kualitas peserta pelatihan untuk membantu 

memilih pembahasan selanjutnya.  

Kotak diri merupakan metode perkenalan yang mengangkat tentang cerita singkat masa lalu, namun 

menekankan pada pencapaian dan kebanggaan yang telah dicapai oleh peserta.  

Waktu yang dibutuhkan: 1,5 jam 

Alat dan Bahan: Kotak karton makan siang sejumlah peserta, atau kotak bekas lain yang berukuran cukup 

luas, atau kotak karton buatan sendiri yang disiapkan oleh trainer/fasilitator, majalah bekas atau koran 

bekas, lem kertas, gunting 

Langkah: 

1. Fasilitator membagikan kotak karton kepada masing-masing peserta 

2. Fasilitator meminta peserta untuk menghias seluruh sisi kotak tersebut dengan gambar, kata-kata, 

atau artikel koran/majalah yang mewakili kesukaan, sifat atau kepribadian, cita-cita, keinginan dan 

berbagai hal lain yang sesuai dengan dirinya. 

3. Gunting dan lem digunakan oleh peserta untuk menggunting berbagai gambar, tulisan, kata-kata 

dari majalah/koran dan menempelkannya pada seluruh sisi kotak tersebut 

4. Peserta diberikan waktu 30 menit untuk menghias kotak dirinya. 

5. Begitu selesai, berikan waktu masing-masing peserta selama 5 menit untuk menceritakan 

kotaknya, yang mewakili dirinya.  

6. Permainan selesai apabila seluruh peserta telah mendapat giliran untuk mempresentasikan 

kotaknya. 
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AKTIVITAS 4 
CERITA ISTIMEWA 

 

Cerita Istimewa merupakan salah satu metode perkenalan yang memberikan kesempatan peserta untuk 

menceritakan 4 masa hidupnya. Metode ini mendorong peserta untuk menggunakan otak kanannya, yaitu 

bagian seni, imajinasi dan kreativitas, untuk diaktifkan. Biasanya, metode ini dianggap cukup menantang 

bagi sebagian besar peserta karena pada sesi ini peserta diminta untuk mengedepankan unsur seni dan 

kreativitas yang jarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Waktu yang dibutuhkan: 1-1,5 jam 

Alat dan Bahan: Crayon, kertas ukuran A4 bekas 

Langkah: 

1. Fasilitator/trainer membagikan kertas HVS bekas kepada peserta 

2. Fasilitator/trainer meminta peserta untuk membagi kertasnya menjadi empat bagian, dengan 1 

bulatan di tengah 

3. Fasilitator menjelaskan bahwa ke-empat kotak tersebut digunakan untuk menggambar 1 atau 2 hal 

kejadian yang sangat berkesan bagi peserta saat:  

- masa kecil 

- masa remaja 

- masa sekarang 

- 50 tahun lagi 

Pada bagian lingkaran di tengah, peserta diminta untuk menggambarkan keunggulan diri yang bisa 

menjadi simbol dirinya 

4. Peserta kemudian diberikan waktu 20 menit untuk mengisi kotak-kotak dan lingkaran tersebut 

dengan gambar. 

5. Setelah semua selesai, masing-masing peserta diberi giliran untuk menjelaskan gambar-gambar 

yang ada di kertasnya masing-masing dalam waktu 5 menit. 

6. Fasilitator sebaiknya turut ambil bagian untuk menjelaskan Cerita Istimewanya 

Permainan selesai apabila seluruh peserta telah menceritakan Cerita Istimewanya 

https://appreciativeinquiry.case.edu/intro/whatisai.cfm
https://appreciativeinquiry.case.edu/uploads/whatisai.pdf
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1.2. MERUMUSKAN TUJUAN BERSAMA 
 

Pengantar 
Merumuskan tujuan bersama merupakan salah satu sesi penting yang sering dilewatkan dalam kegiatan 

peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Walaupun penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas sudah 

memiliki tujuan sendiri merujuk pada masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat pada 

sesi-sesi informal lain, namun sebenarnya masyarakat sendiri, khususnya kelompok dewasa, memiliki keinginan 

atau tujuan khusus, dan kadang berlainan, saat mengikuti suatu kegiatan peningkatan kapasitas. Untuk itu, mari 

kita siapkan satu sesi khusus untuk mendapatkan kesepakatan mengenai tujuan bersama yang digali langsung 

dari seluruh peserta, sehingga akan melengkapi tujuan pembelajaran yang telah disiapkan oleh 

penyelenggara/fasilitator. 

Tujuan 
1. Menggali harapan peserta mengenai hal yang akan dipelajari selama kegiatan berlangsung 

Indikator Keberhasilan 
Seluruh peserta merasa bahwa tujuannya sudah tercantum atau terwakili pada daftar tujuan bersama. Tujuan 

bersama harus selalu dicek untuk memastikan apakah pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan 

tujuan bersama yang muncul dari peserta. 

Perkiraan Waktu 30 menit 

Metode  Diskusi kelompok, presentasi 

Alat dan Bahan Metaplan/metacard, alat tulis/spidol, plano 

Alur 
Fasilitator membagi seluruh peserta ke dalam kelompok kecil berisi 5-6 orang. Pembagian kelompok dapat 

dilakukan menggunakan berbagai cara yang dapat dilihat pada Lampiran I modul ini 

1. Fasilitator memberi pertanyaan, “Pengetahuan dan manfaat apa saja yang diharapkan oleh masing-

masing orang dari kegiatan pelatihan selama X hari ini?” 

2. Peserta kemudian diminta menuliskan pada metaplan/meta card seluruh tujuan, keinginan, harapan, 

pengetahuan maupun kapasitas lain yang mereka ingin dapatkan dalam forum ini. Satu meta card 

hanya untuk satu tujuan 

3.  Sesudah peserta selesai, mereka diminta untuk mendiskusikan berbagai hal yang tertulis di meta card 

tersebut dan menyepakati 3 hal utama yang menjadi prioritas mereka dalam mengikuti kegiatan ini 

4. Setelah seluruh kelompok menyepakati 3 tujuan yang sama, maka seluruh peserta diminta untuk maju 

ke depan dan berdiri mengitari kertas plano yang telah diletakkan oleh fasilitator di lantai 

5. Fasilitator meminta satu kelompok untuk menjadi sukarelawan dalam menyampaikan tujuan bersama 

pertama yang disepakati oleh kelompoknya (atau bisa juga ditunjuk bila dirasa perlu). Anggaplah 

kelompok B bersepakat untuk menjadi sukarelawan. Juru bicara/perwakilan kelompok B kemudian 

meletakkan meta card pertama di atas kertas plano dengan menyebutkan tulisan yang tertulis pada 

kertas meta card tersebut dengan lantang. 

6. Fasilitator lalu menanyakan kepada kelompok lain, apakah ada kelompok lain yang memiliki poin tujuan 

bersama yang mirip dengan poin tujuan bersama yang di baru saja disampaikan oleh Kelompok B? 

7. Bila ada yang menjawab, “ada!” maka minta kelompok/orang tersebut untuk meletakkan kartunya 

berdempet dengan kartu dari Kelompok B  
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8. Lalu fasilitator meminta kartu kedua yang berisi tujuan kedua kelompok B untuk diletakkan dan 

dibacakan dengan lantang sehingga seluruh peserta mendengar.  

9. Prosedur yang sama dilakukan. Begitu seterusnya hingga semua kartu berada pada kertas plano.  

10. Kemudian, fasilitator dapat menanyakan: 

a. Apakah kita sepakat bahwa semua yang tercantum pada kertas ini merupakan tujuan kita 

semua?  

b. Apakah ada poin yang dirasa tidak sesuai/relevan dengan tujuan pribadi? Bila ada, harap 

sebutkan bagian mana? 

c. Apakah masih ada tujuan pribadi yang dirasa sangat penting dan belum masuk ke dalam daftar 

tujuan ini? 

11. Bila semua orang menyepakati bahwa hal-hal tersebut adalah tujuan bersama, maka proses diskusi 

selesai. Bila ada yang menganggap sebagian kartu tidak relevan, maka didiskusikan lebih lanjut hingga 

mendapat konsensus/kesepakatan. Bila ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, jangan ragu untuk 

memfasilitasinya. 

12. Hasil diskusi ini kemudian dipajang hingga proses peningkatan kapasitas selesai. 

(Catatan: Daftar tujuan bersama ini kemudian dipajang di area yang dapat dilihat oleh seluruh peserta. 

Daftar tujuan bersama ini perlu dicek secara regular untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dari 

peserta telah tercapai selama proses pelatihan berlangsung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODUL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENTANG ALAM BUKIT TIGA PULUH, JAMBI  18 

 

1.3.  IDENTIFIKASI PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT 

 TENTANG LINGKUNGANNYA 

 

Pengantar 
Pada sesi ini, fasilitator akan memandu peserta untuk menuliskan pengetahuan mereka mengenai kampung, 

termasuk potensi dan permasalahan yang dihadapi. Peserta akan membuat sketsa kampung, mengidentifikasi 

kekayaan alam (potensi sumberdaya alam) di sekitar mereka dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

oleh kampung terkait pengelolaan SDA, kemudian mempresentasikannya. Identifikasi ini dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode yang dipakai pada Participatory Rural Appraisal (PRA). 

Fasilitator akan membahas dan menghubungkan data yang dibuat masyarakat dalam kaitannya dengan aktivitas 

penghidupan/mata pencaharian dan budaya/kebiasaan yang terbentuk saat ini. 

Tujuan 
1. Mendapatkan informasi dari peserta mengenai denah kampung, termasuk area perlintasan satwa, 

serta berbagai potensi dan permasalahan/ancaman lingkungan yang dihadapi 

2. Mengetahui tingkat pengetahuan dan persepsi peserta terhadap situasi kampungnya serta  potensi dan 

ancaman terkait pengelolaan sumberdaya alam di kampungnya 

Indikator Keberhasilan 
Peserta merasa mendapatkan pengalaman positif dan baru dari kegiatan mengenal kekayaan ekosistem di 

kampung mereka serta adanya sketsa kampung serta informasi mengenai sumberdaya alam dan 

pemanfaatannya.  

Perkiraan Waktu 4 jam/setengah hari 

Metode  Diskusi kelompok, presentasi 

Alat dan Bahan Metaplan/metacard, alat tulis/spidol, plano 

Alur 
1. Fasilitator memecah peserta ke dalam beberapa kelompok berisi 5-6 orang.  

2. Fasilitator memberikan tugas berbeda kepada masing-masing kelompok untuk mendokumentasikan 

pengetahuan mereka dalam bentuk gambar sketsa kampung. Informasi yang perlu digali adalah 

mengenai tata guna lahan kampung yang mencakup area pemukiman, sawah, ladang, hutan, kebun 

ataupun berfungsi sebagai HKm, HD, atau HTR, kuburan, sungai, kolam, jalan, pembangkit listrik 

terbarukan (bila ada), area perlintasan satwa, area perburuan, area dimana binatang-binatang tertentu 

sering terlihat, area tanaman obat bila ada, wilayah pemukiman masyarakat adat (Orang Rimba, atau 

Talang Mamak, dll), area kampung mereka yang masuk ke dalam HTI atau HPH, pasar, mata air, serta 

berbagai informasi lain yang relevan, misalnya area konflik dengan HPH/HTI atau dengan satwa liar atau 

area sengketa dengan komunitas lain/kampung atau desa lain, atau area rentan bencana (longsor, 

banjir, kebakaran hutan).  

3. Berbagai fungsi yang berbeda dapat digambarkan menggunakan warna spidol/crayon berlainan 

4. Sesudah menyelesaikan sketsa, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

sketsa kampungnya 



 

MODUL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENTANG ALAM BUKIT TIGA PULUH, JAMBI  19 

 

5. Setelah sesi presentasi, fasilitator memberikan kesepakatan bagi 

kelompok lain nutuk menanyakan, mengklarifikasi atau 

menambahkan informasi yang baru saja dipresentasikan. Masukan, 

pertanyaan dan klarifikasi kemudian dituliskan pada kolom yang ada 

di kertas plano. 

6. Sesudah semua kelompok melakukan presentasi dan sesi tanya 

jawab, fasilitator kemudian menyarikan hasil presentasi peserta 

untuk menghubungkannya dengan topik lain, misalnya mengenai 

potensi keanekaragaman hayati yang terdapat di sekitar kampung. 

Hasil diskusi juga bisa dihubungkan dengan keberadaan satwa liar 

dan satwa dilindungi.  

(Catatan: Informasi yang dituliskan di dalam sketsa tidak terbatas 

pada hal-hal tersebut saja. Bisa juga memasukkan informasi relevan 

lain) 

7. Untuk evaluasi, fasilitator dapat menanyakan hal-hal berikut ini: 

a. Apakah ada informasi baru yang Ibu/Bapak dapatkan dari sketsa kampung yang baru saja dibuat 

bersama-sama? Jika ada, harap sebutkan informasi apa itu 

b. Apa yang Ibu/Bapak rasakan saat bersama-sama menyusun sketsa kampung ini? 

c. Kira-kira apa yang dapat Ibu/Bapak lakukan bila masyarakat di sini memiliki sketsa detail tentang 

wilayah kampungnya? 

d. Apakah kampung ini, dilihat dari sketsa, sudah ideal? Seandainya bisa mengubah sketsa kampung, 

apakah ada yang ingin diubah dari kampung Bapak/Ibu? Bagian yang mana? 

 

Tips: Sesudah menyarikan hasil presentasi, fasilitator dapat menghubungkan presentasi tersebut dengan 

menghitung jenis tanaman dan hewan yang disebutkan selama presentasi. Fasilitator dapat juga 

menggarisbawahi area perlintasan satwa yang disebutkan dalam presentasi untuk mengajak peserta lebih lanjut 

membahas ini di sesi pelatihan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangan lupa! 

Seluruh hasil sketsa 

kampung harus 

disimpan baik-baik dan 

didokumentasikan 

dalam bentuk digital 

(softcopy). Sketsa 

kampung ini akan 

kembali digunakan 

pada diskusi-diskusi 

selanjutnya. 
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MODUL 2 

MENGENAL EKOSISTEM HUTAN 
 

 

Modul 2 terdiri dari 4 bahasan yang seluruhnya berkontribusi pada tujuan besar untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman peserta mengenal lebih lanjut mengenai cara kerja ekosistem hutan. Sebagian 

peserta bisa saja telah mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam ekosistem hutan melalui pengalaman 

langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun begitu, pembahasan khusus mengenai ekosistem hutan akan 

menjadi pengalaman menarik karena menggabungkan pengetahuan yang didapat dari narasumber/fasilitator 

dengan pengalaman peserta sendiri. 

Modul 2 ini terdiri dari 4 bahasan yaitu: 

a. Suplai air dan oksigen dari hutan 

b. Mengenal keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsinya 

c. Mengenal spesies yang dilindungi 

 

2.1. SUPLAI AIR DAN OKSIGEN DARI HUTAN 

Pengantar 

Pada sesi ini, peserta akan membuat daftar peristiwa terkait kekeringan, banjir, bencana asap serta aktivitas 

pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat, misalnya berladang atau berkebun, menggunakan kalender 

masa. Informasi menggunakan kalender masa ini disusun merujuk kepada sketsa kampung yang telah dibuat 

pada Modul 3 ditambahkan dengan . Dengan melakukan ini maka peserta akan mendapatkan pemahaman 

mengenai fungsi hutan sebagai sumber suplai air dan oksigen.  

Fasilitator akan membahas dan menghubungkan data yang dibuat masyarakat tentang kekeringan dan bencana 

asap atau banjir dengan sketsa kampung yang telah disusun pada sesi sebelumnya. Dalam hal ini, fasilitator akan 

mengaitkan hubungan antara bencana yang dirasakan masyarakat dengan perubahan dalam kaitannya dengan 

aktivitas penghidupan/mata pencaharian dan budaya/kebiasaan yang terbentuk saat ini. 

Apabila aktivitas ini tidak didahului oleh kegiatan pada Modul 3, maka fasilitator cukup menghubungkan 

informasi bencana kekeringan/banjir dan asap dengan informasi mengenai aktivitas berladang dan berkebun 

yang dibuat oleh masyarakat dalam kalender masa. 

Tujuan 
Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai keterhubungan antara suplai air dan oksigen dengan keberadaan 

hutan 

Indikator Keberhasilan 

Peserta dapat melihat keterhubungan antara keberadaan hutan dengan suplai air dan oksigen 

Perkiraan Waktu 4 jam/setengah hari 

Metode  Simulasi, pengukuran debit air sungai 

Alat dan Bahan Metaplan/metacard, alat tulis/spidol, plano 
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Alur 
1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan bahwa pada sesi ini, kita akan melihat keterhubungan 

antara keberadaan hutan dengan suplai air dan oksigen 

2. Fasilitator menanyakan situasi apa yang terjadi saat terjadi kebakaran hutan? 

3. Fasilitator dapat menggali lebih dalam mengenai dampak yang dirasakan masyarakat terkait saat terjadi 

kebakaran hutan dengan masalah pernafasan yang dialami masyarakat 

4. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk melakukan Aktivitas 6 mengenai siklus oksigen dan 

karbondioksia 

Bahan Ajar  
Pada bab sebelumnya, telah didiskusikan bagaimana hutan hujan tropis menjadi salah satu penyedia jasa bagi 

keseimbangan ekosistem melalui keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Selain fungsi jasa yang 

disediakan dari tingginya tingkat keanekaragaman hayati di ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem ini 

merupakan “mesin” pengelola air dan oksigen. Berkurangnya tutupan hutan sangat berpengaruh terhadap 

jumlah air dan oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup, terutama bagi yang bergantung 

secara langsung pada ekosistem hutan tersebut. Pepohonan yang menjadi bagian penting dari ekosistem hutan 

merupakan komponen terbaik untuk menjaga ketersediaan air dan oksigen. 

Suplai Air dari Hutan  

Beberapa tanaman dan pepohonan memiliki peran lebih besar dalam sistem pengaturan air dibandingkan 

beberapa jenis tanaman dan pohon lainnya. Beberapa jenis pepohonan dan tanaman yang berfungsi baik untuk 

menjaga ketersediaan air adalah bambu, beringin dan beberapa pohon buah seperti manggis, rambutan dan 

matoa.   

Bambu, khususnya, menjadi pilihan terbaik untuk konservasi air pada waktu yang relatif singkat. Kemampuan 

rata-rata bambu untuk tumbuh dalam waktu yang relatif cepat, yaitu 3-6 tahun, membuat bambu menjadi 

pilihan pertama untuk konservasi air. Waktu tumbuh ini relatif lebih singkat dibandingkan pohon kayu pada 

umumnya. Selain itu, bambu mampu menahan air dan tanah dengan kuat menggunakan akar rimpang yang 

dimilikinya. Dibandingkan pohon kayu pada umumnya yang mampu menyerap/menahan 35-40% air yang masuk 

ke tanah, bambu mampu menahan 90% air. Hal ini membuat cadangan air di sekitar rumpun bambu tetap ada 

walaupun pada musim kemarau (Sikumbang, u.d). Keunggulan lain dari tanaman bambu adalah kemampuannya 

untuk menyaring air sehingga seringkali kita dapati munculnya mata air atau banyaknya air bersih di sekitar 

rumpun bambu.  

Di sisi lain, beberapa tanaman juga diperdebatkan sebagai tanaman yang rakus air. Sawit merupakan salah satu 

tanaman yang seringkali dipersalahkan sebagai tanaman yang menyerap terlalu banyak air. Banyak pendapat 

yang bertentangan antara pembela tanaman sawit dengan para pengkritisinya. Para pembela sawit menyatakan 

bahwa sawit merupakan tanaman yang paling hemat mengkonsumsi air per gigajoule (satuan energi) yang 

dihasilkannya (lihat Herlinda, 2015). Sementara, para pengkritisi perkebunan sawit menyatakan sebaliknya, 

yaitu konsumsi air untuk menghasilkan 1 kg buah sawit adalah 400 liter per hari (Adhi, 2011). Keluhan juga 

disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit karena sumur mereka mengering dan 

kesulitan air terutama pada musim kering tiba. Hal ini tidak mereka rasakan sebelum adanya perkebunan sawit 

di sekitar wilayah pemukiman mereka (lihat metropolitan.id, 2015).   

Salah satu hal yang membuat tanaman sawit dianggap sebagai tanaman rakus air adalahakarnya yang serabut 

yang dapat menyerap air sangat efektif untuk menghidupi dirinya yang memiliki batang yang besar.  

Sungai sebagai Penanda Kondisi Tutupan Vegetasi di Daratan 

Telah dijelaskan peran pepohonan untuk menyimpan air. Terkait dengan hal tersebut, maka salah satu penanda 

sudah rusaknya hutan dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya debit air di sungai pada musim kering dan musim 

penghujan. Peningkatan debit sungai berkali-kali lipat pada musim penghujan dibandingkan dengan musim 
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kering merupakan pertanda bahwa pepohonan di daratan sudah berkurang banyak. Bila saja pohon yang 

terdapat di daratan masih cukup banyak, maka tidak akan banyak perbedaan debit air sungai pada musim hujan 

dibandingkan dengan debit air sungai pada musim kering. Para peneliti telah membuat teori dan perhitungan 

mengenai hal ini: satuan untuk melihat perbedaan debit air di kedua musim ini disebut dengan koefisien rejim.  

 

Sungai dengan perbandingan koefisien regime sedikit karena air disimpan oleh pepohonan  

vs koefisien regime besar karena air mengalir begitu saja 

 

Hutan atau tutupan vegetasi/pepohonan yang sehat (masih lebat) tidak akan membuat banyak perubahan debit 

air sungai saat musim penghujan dibandingkan dengan musim kemarau. Kecilnya perbedaan debit air sungai 

yang terjadi antara dua musim ini disebabkan karena air yang jatuh ke tanah disimpan oleh akar-akar pohon. Di 

wilayah dimana terdapat banyak pohon, pada musim hujan, air yang jatuh ke tanah tersimpan dan tidak 

langsung mengalir deras ke sungai. Sementara itu di musim kering, sebagai hasil dari adanya air hujan yang 

ditahan oleh akar-akar pohon selama musim hujan, maka kandungan air di tanah tetap ada walaupun hujan 

tidak turun. Air-air yang tersimpan di akar-akar pohon ini tetap akan mengalir sedikit demi sedikit ke sungai 

sehingga debit air sungai tidak turun drastis walaupun tidak turun hujan. Dapat dimengerti bahwa air yang jatuh 

ke sungai di musim kemarau ini bersumber dari air-air hujan yang tersimpan di akar-akar pohon selama musim 

penghujan. 

Dari sistem kerja ekosistem ini dapat dipahami bahwa saat akar-akar pohon tersebut tidak ada karena hilangnya 

pepohonan, maka tidak ada yang menahan air saat hujan. Hal ini akan membuat yang jatuh dari langit akan 

langsung mengalir masuk ke sungai sehingga debit air sungai meningkat drastis.  

Pengukuran terhadap koefisien rejim akan dijelaskan pada Kotak Aktivitas. Selanjutnya, akan kita bahas 

mengenai peran ekosistem hutan sebagai penyedia oksigen dan pengaruhnya terhadap pemanasan global. 

Hutan, Oksigen dan Pemanasan Global 

Hutan, dimana terdapat banyak tegakan tanaman yang terdiri dari pohon, khususnya yang berkayu, merupakan 

paru-paru dunia. Sebutan ini melekat pada hutan karena sifat pohon yang menghasilkan oksigen sebagai hasil 

fotosintesis (lihat boks untuk penjelasan tentang proses produksi oksigen oleh tanaman). Satu lembar daun 

diketahui dapat menghasilkan 5 ml oksigen per jam di saat ada matahari. Apabila dalam satu pohon terdapat 

200 lembar daun, maka pohon tersebut dapat memproduksi 1.000 ml oksigen dalam satu jam. Produksi oksigen 

oleh pohon sebanyak 1.000 ml per jam ini dapat digunakan untuk bernafas oleh 18 orang karena kebutuhan 

oksigen manusia per jam adalah 53 ml (Rohman, 2009).  
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Panduan ilustrasi lihat gambar di bawah ini 

 

Beberapa tanaman yang diketahui sangat baik dalam menghasilkan oksigen adalah bambu karena aktivitas 

fotosintesisnya yang menghasilkan oksigen 35% lebih banyak dibandingkan tanaman lain (PPE Kalimantan, 

2014). 

Pengetahuan dasar yang perlu diingatkan kepada peserta! 

Seperti hewan dan manusia, tanaman menghirup oksigen untuk bernafas. Namun, tanaman, baik 

di darat maupun di perairan (fitoplankton) adalah satu-satunya yang dapat juga menghasilkan 

oksigen dari proses mereka “memasak” makanannya sendiri dengan menyerap karbondioksida 

dan bantuan sinar matahari. Proses ini disebut dengan fotosintesis. 

Jadi pada siang hari, tanaman:  

- menghirup oksigen untuk bernafas 

- menghirup karbondioksida untuk proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari 

- menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis, selain zat gula yang disimpan salah satunya dalam 

bentuk buah 

 

Sedangkan pada malam hari, tanaman: 

- menghirup oksigen untuk bernafas 

- tidak menghirup karbondioksida karena proses fotosintesis tidak terjadi akibat tidak adanya 

sinar matahari 
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Dari ilustrasi terlihat bahwa pepohonan menyerap karbondioksida untuk kebutuhannya “memasak” 

makanannya sendiri. Salah satu hasil dari aktivitas sebuah pohon membuat makanannya sendiri adalah oksigen 

yang kemudian dilepaskan ke udara melalui daun-daunnya. Hal ini membuat area yang ditumbuhi banyak pohon 

menjadi sejuk dan segar karena banyaknya oksigen yang ada di area tersebut. Menghilangkan tegakan pohon 

artinya mengurangi suplai oksigen yang ada di wilayah tersebut.  

Di sisi lain, dari ilustrasi di atas tergambar juga kemampuan pepohonan untuk menyerap karbondioksida. 

Karbondioksida merupakan unsur yang dibutuhkan oleh pohon untuk dapat menghasilkan makanannya sendiri. 

Kebutuhan pohon akan gas ini secara otomatis mengurangi jumlah karbondioksida yang ada di udara. Karena 

kemampuan ini, pepohonan menjadi salah satu komponen utama yang digunakan dalam sistem untuk 

mengurangi laju pemanasan global yang kini menjadi perhatian dunia.  

Karbondioksida sendiri merupakan satu dari beberapa gas yang memiliki sifat seperti rumah kaca—karenanya 

disebut sebagai gas rumah kaca. Lihat ilustrasi berikut ini untuk penjelasan mengenai gas rumah kaca. 

Panduan ilustrasi lihat gambar di bawah ini 

 

Dari ilustrasi terlihat bahwa bahan yang dipakai untuk membangun badan mobil memiliki sifat yang 

memerangkap panas matahari di bagian dalam mobil. Panas yang diterima oleh badan dan atap mobil di bagian 

luar mobil diteruskan oleh bahan logam tersebut ke dalam mobil. Namun, panas matahari tersebut kemudian 

tidak dapat keluar lagi dari dalam mobil. Hal ini diketahui dari tingkat panas yang tinggi saat kita masuk ke dalam 

mobil ataupun bus yang ditutup rapat dan diparkir di bawah sinar matahari langsung. Ini bukti bahwa panas 

yang masuk ke dalam mobil tidak dapat keluar dengan leluasa seperti saat panas tersebut masuk. Prinsip ini juga 

yang dipakai oleh petani saat membangun rumah kaca untuk merawat tanaman. Rumah kaca untuk tanaman 

berfungsi untuk menjaga suhu di dalam rumah kaca tetap hangat agar tanaman di dalamnya dapat tumbuh 

optimal. Rumah kaca biasanya lazim ditemui di wilayah-wilayah berudara dingin seperti pegunungan atau 

wilayah subtropis (negara 4 musim). 
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Ilustrasi tersebut sangat tepat digunakan untuk menggambarkan efek gas rumah kaca yang dihasilkan oleh 

kelompok gas yang sering disebut kelompok gas rumah kaca. Karbondioksida masuk ke dalam kelompok gas ini. 

Kelompok gas rumah kaca ini memiliki sifat memerangkap panas yang diterima bumi dari sinar matahari, dan 

mencegah panas tersebut lepas lagi ke atmosfer. Berkat gas rumah kaca ini, bumi menjadi hangat karena 34% 

panas matahari yang diterima bumi tetap berada di dalam bumi (the Earth Observatory, u.d.)  

Terkait dengan hal tersebut, gas rumah kaca sebenarnya 

dibutuhkan oleh bumi untuk menjaga suhu bumi agar tetap 

hangat dan dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Karena tanpa 

adanya panas matahari yang tetap berada di dalam bumi, maka 

suhu bumi akan menjadi rendah (dingin) dan tidak kondusif 

untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Namun, apabila jumlah gas 

rumah kaca yang terdapat di bumi melebihi jumlah normal yang 

dibutuhkan untuk membuat bumi cukup hangat, maka situasi ini 

akan menyebabkan panas matahari yang terperangkap di dalam 

bumi menjadi lebih tinggi kadarnya. Hal tersebut membuat bumi 

menjadi lebih panas. Banyak dampak yang dihasilkan dari 

meningkatnya suhu bumi karena akumulasi karbondioksida yang 

terdapat di atmosfer. Dalam skala besar, peningkatan suhu bumi 

ini disebut dengan “pemanasan global” yang mana salah satu 

akibatnya adalah perubahan iklim. Untuk mengurangi 

peningkatan suhu bumi ini, maka penyerapan dan pengurangan 

karbondioksida menjadi salah satu kunci utama—salah satunya 

dengan menjaga prosentase tutupan vegetasi/pepohonan di muka bumi. 

Menyimpulkan kembali penjelasan di atas, pepohonan yang memiliki sifat menyerap karbondioksda menjadi 

komponen alami yang ampuh untuk mengurangi kadar karbondioksida di udara. Sejalan dengan hal tersebut, 

ekosistem hutan, dimana tegakan pohon kayu banyak ditemui, akan menjadi komponen yang mengurangi 

karbondioksida secara signifikan.  

Namun, justru lebih dari satu dekade hutan Indonesia mengalami kebakaran karena berbagai sebab, salah 

satunya karena upaya membuka lahan secara cepat, yaitu dengan pembakaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi bagi peserta! 

Tahukah Anda bahwa kegiatan 

manusia umumnya melepaskan 

karbondioksia? 

Berbagai produk yang dipakai 

manusia umumnya melepaskan 

karbondioksida. Gas buangan 

kendaraan bermotor, spray, 

pembakaran adalah beberapa 

kegiatan yang melepaskan 

karbondioksida ke atmosfer 
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Kebakaran hutan dan Pemanasan Global 
Lebih dari 10 tahun terakhir, Indonesia menjadi buah bibir dunia di waktu-waktu tertentu: di waktu hutan 

Indonesia terbakar secara masif. Asap tebal menyelimuti puluhan kota hingga negara tetangga. Kejadian ini 

menyebabkan kesulitan dan masalah kesehatan bagi makhluk hidup yang terimbas. Sektor ekonomi, unsur 

lingkungan dan kesejahteraan manusia yang terdampak mengalami gangguan secara berulang. Kegiatan sekolah 

terpaksa diliburkan. Anak-anak tidak dapat bermain di luar rumah. Pesawat terbang tidak dapat mengakses 

bandara. Pengiriman barang ke tempat-tempat yang terdampak asap menjadi terganggu. Di samping itu, 

masalah kesehatan menjadi sangat serius. Infeksi pernafasan akut diderita oleh anak-anak. Sebagian bahkan 

hingga meninggal dunia. Entah berapa banyak kerugian moril dan materiil yang terpaksa dialami oleh 

masyarakat yang terdampak. Peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR) menyatakan bahwa 

total kerugian kebakaran hutan (dan kabut asap) yang terjadi di tahun 2015 mencapai Rp. 200 trilyun, atau 

sekitar 10% dari belanja negara (APBN) Indonesia tahun 2016. 

Selain berbagai kerugian secara sosial, ekonomi dan kesejahteraan, World Resource Institute (2015) mencatat 

bahwa sebanyak 1,62 milyar metrik ton dilepaskan selama kebakaran hutan di Indonesia selama tahun 2015. 

Telah dijelaskan sebelumnya pada bagian keanekaragaman hayati, bahwa kebakaran hutan telah berdampak 

pada meningkat atau justru menurunnya tingkat keanekaragaman hayati—bergantung pada perlakuan manusia 

pasca terjadinya kebakaran hutan. Namun secara umum, kebakaran hutan tentu saja berdampak pada 

pelepasan karbondioksida ke udara.  

Aktivitas membakar sesuatu membutuhkan oksigen agar api dapat menyala. Di saat yang sama, pembakaran 

akan melepaskan karbondioksida apabila dilakukan di tempat terbuka. Karbondioksida terbentuk karena 

terbakarnya karbon yang terkandung dari bahan yang terbakar. Hampir seluruh benda yang dapat terbakar 

terdiri dari karbon/mengandung karbon. Karenanya, saat terbakar, karbon tersebut akan lepas—dan 

melepaskan karbondioksida (di udara terbuka) atau karbonmonoksida (pada lokasi kebakaran tertutup karena 

kurangnya oksigen) ke udara. 

Hal ini kemudian akan meningkatkan kadar karbondioksida di udara. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 

karbondioksida ini masuk ke dalam kelompok gas rumah kaca, dan menyebabkan meningkatnya suhu bumi 

melampaui yang dibutuhkan bumi untuk membuat bumi tetap hangat. 
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AKTIVITAS 5 
SIKLUS OKSIGEN DAN KARBONDIOKSIDA 

 

Peserta akan menyusun siklus oksigen dan karbondioksida melalui diskusi kelompok kecil dan 

mempresentasikan di kelompok besar 

Waktu yang dibutuhkan: 1-1,5 jam 

Alat dan Bahan:  Gambar komponen hayati dan non hayati yang berperan dalam siklus oksigen dan karbon 

dioksida (gunakan gambar siklus oksigen dan karbondioksida), krayon (jika dibutuhkan), lem, gunting, kertas 

plano 

Langkah: 

1. Fasilitator memecah peserta ke dalam beberapa kelompok kecil  

2. Fasilitator membagikan gambar komponen hayati dan non hayati yang berperan dalam siklus 

oksigen dan karbon dioksida serta krayon (jika dibutuhkan). Satu kelompok mendapatkan satu set 

3. Fasilitator meminta peserta untuk menggunting gambar-gambar tersebut 

4. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk menyusun gambar-gambar tersebut untuk 

menunjukkan siklus oksigen dan karbon dioksida menurut hasil diskusi kelompok 

5. Bila sudah final, peserta diminta untuk menempelkan urutan-urutan yang mereka yakini sebagai 

siklus oksigen dan karbon dioksida pada kertas plano menggunakan lem 

6. Peserta kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian 

7. Fasilitator kemudian dapat memberikan simulasi dan menanyakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Apa yang akan terjadi apabila pepohonan ditebang, seraya mencabut gambar pepohonan 

b. Bagaimana kadar karbon dioksida jika kegiatan manusia seperti pembakaran hutan 

meningkat? 

c. Apa yang seharusnya dilakukan saat produksi karbon dioksida meningkat agar produksi 

oksigen tidak terus berkurang? 

 

http://regional.kompas.com/read/2011/09/19/0753469/Kekeringan.Dampak.Serbuan.Kebun.Sawit
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http://www.metropolitan.id/2015/07/krisis-air-warga-cikidang-tuding-perkebunan-sawit/
http://www.metropolitan.id/2015/07/krisis-air-warga-cikidang-tuding-perkebunan-sawit/
http://kalimantan.menlh.go.id/v2/index.php/public/info/detail/berita/2110
http://ekowisata.org/pohon-penyerap-co2-pencemar-penghasil-oksigen-dan-penyimpan-karbon/
http://ekowisata.org/pohon-penyerap-co2-pencemar-penghasil-oksigen-dan-penyimpan-karbon/
http://dishut.jabarprov.go.id/images/artikel/Bambu%20untuk%20Mengahadapi%20Pemanasan%20Global.doc
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page4.php
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Bahan diskusi penyusunan siklus oksigen dan karbondioksida  
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2.2. MENGENAL KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN FUNGSI-FUNGSINYA 

 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan menginventarisir keanekaragaman hayati di wilayahnya. Peserta akan diberi informasi 

seputar keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia (dan terutama di sekitar lokasi). Selain itu, akan dibahas 

fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati secara ekologi, sosial dan ekonomi. 

Tujuan 
1. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep keanekaragaman hayati dan manfaat serta 

fungsinya 

2. Mengingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga tingkat keanekaragaman hayati 

di kampungnya 

3. Mengetahui jenis-jenis tanaman dan hewan yang ada di wilayah kampungnya serta pemanfaatannya 

selama ini 

Indikator Keberhasilan 
Peserta merasa mendapatkan pengalaman positif dan baru dari kegiatan mengenal kekayaan keanekaragaman 

hayati di kampung mereka. Ingat metode ORID di bagian akhir modul ini untuk mengukur keberhasilan sesi ini 

Perkiraan Waktu 4-6 jam 

Metode  Diskusi kelompok, presentasi 

Alat dan Bahan Metaplan/metacard, alat tulis/spidol, plano, kertas yang telah digulung kecil-kecil sejumlah 

peserta yang ada, tali rapia dengan luas 1x1 m, kayu potongan pendek, kertas kosong 

Alur 
1. Fasilitator menanyakan apa yang diketahui oleh peserta mengenai keanekaragaman hayati dengan 

menanyakan pertanyaan seperti: 

a. Siapa yang pernah mendengar istilah keanekaragaman hayati?  

b. Apa yang muncul dibenak Ibu/Bapak saat mendengar istilah “keanekaragaman hayati”? 

c. Coba lihat sekitar Ibu/Bapak, apakah ada dua orang yang sama persis secara fisik? Apa yang 

Ibu/Bapak lihat dari kawan-kawan Ibu/Bapak di sebelah kiri dan kanan? Bagaimana 

rambutnya? Bagaimana warna kulitnya? Bagaimana tinggi badannnya? Bagaimana bentuk 

matanya? dst 

2. Fasilitator memberikan pengantar mengenai konsep keanekaragaman hayati dan tujuan yang 

diharapkan dari pembelajaran ini. 

3. Fasilitator menyampaikan sedikit informasi yang bisa dilihat di bahan ajar 

4. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk melakukan permainan Monokultur (instruksi di bawah) 

5. Sesudah permainan Monokultur dijalankan, fasilitator dapat melanjutkan kegiatan dengan mengajak 

peserta untuk Mendengar Suara Alam di lokasi perkebunan monokultur dan di lokasi dengan tanaman 

yang lebih bervariasi (hutan atau kebun campuran masyarakat) 

6. Sesudah semua kegiatan dilakukan, fasilitator dapat melontarkan pertanyaan: 

a. Apa yang berbeda dari kedua lokasi? 

b. Berapa banyak suara hewan yang terdengar di kebun monokultur dan berapa banyak suara 

hewan yang terdengar pada lokasi kebun campuran masyarakat? 

c. Mengapa ini terjadi? 

d. Situasi mana yang lebih baik baik lingkungan/ekologi? 

Pertanyaan selanjutnya dapat merujuk pada teknik ORID yang tertulis pada bagian 5 
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Bahan Ajar  

Keanekaragaman Hayati Indonesia 

Keanekaragaman hayati Indonesia dikenal sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Ini artinya Indonesia 

memiliki sangat banyak jenis tanaman dan hewan, termasuk jenis/spesies tanaman dan hewan yang dilindungi 

dan endemik. Jenis/spesies endemik artinya jenis tanaman atau hewan tertentu yang hanya ditemukan di 

wilayah tersebut (khas) dan tidak ditemui di lokasi lain di dunia ini, misalnya Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, 

Badak Sumatera, Elang Jawa, Orangutan, bunga bangkai, dsb.  

Kekayaan hayati Indonesia yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal. Faktor pertama adalah karena letak 

Indonesia di kawasan tropis yang membuat tidak adanya suhu yang ekstrem (terlalu panas atau terlalu dingin) 

sepanjang tahun. Hal ini membuat banyak jenis tanaman dan hewan yang dapat hidup di wilayah Indonesia 

karena tidak membutuhkan kemampuan adaptasi khusus untuk bertahan hidup sepanjang tahun. Selain itu, 

Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau juga membuat Indonesia memiliki kekhasan tanaman dan hewan yang 

khusus karena terisolasinya berbagai jenis tanaman dan hewan dari satu pulau ke pulau yang lain. 

Dengan luas daratan Indonesia yang hanya 1% dari luas daratan Bumi, hutan hujan tropis Indonesia memiliki 

10% keanekaragaman hayati tanaman dan 12% keanekaragaman hayati spesies mamalia, dan 17% dari spesies 

burung dunia yang telah teridentifikasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan lebih 

dari separuh spesies hewan dan tumbuhan di Indonesia belum terdata. Indonesia memiliki spesies mamalia 

terbanyak di dunia, yaitu 515 spesies. Sayangnya, mamalia di Indonesia yang terancam punah mencapai 135 

jenis, yang membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah mamalia terbanyak yang terancam punah, yang 

mana hampir 30% dari spesies mamalia yang hidup di negara ini.  

Keanekaragaman Hayati Bentang Alam Bukit Tiga Puluh 

Bentang Alam Bukit Tiga Puluh sendiri merupakan kawasan hutan tropis dataran rendah yang mana kategori 

hutan di dataran rendah seringkali dianggap hutan hujan tropis sebenarnya. Seperti jamak kita ketahui, hutan 

hujan tropis merupakan ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi. Itulah sebabnya, Bentang Alam 

Bukit Tiga Puluh sendiri merupakan hutan dengan tingkat keanekaragamanhayati yang tinggi. Hampir seluruh 

flora dan fauna Pulau Sumatera terdapat di kawasan ini. 

Hutan hujan, sebagaimana hutan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh memiliki struktur vegetasi yang sangat 

kompleks. Vegetasi yang tumbuh memiliki karakteristik masing-masing dan menempati seluruh lapisan mulai 

dari lantai hutan hingga menjulang tinggi setinggi 70meter. Secara umum, bagian lantai hutan tidak 

mendapatkan banyak sinar matahari. Hanya sekitar 2% dari sinar matahari sampai di bagian dasar ini. Bagian 

lantai hutan ini dipenuhi tanaman belukar dan anakan pohon. Di lapisan ini, terdapat banyak tanaman yang 

dapat digunakan sebagai sumber obat-obatan tradisional yang menjadi bahan baku berbagai farmasi yang 

dihasilkan pabrik saat ini, maupun yang masih dalam bentuk tanaman obat tradisional yang dipakai oleh 

masyarakat adat seperti masyarakat adat Talang Mamak. Tanaman-tanaman tersebut antara lain adalah paku 

kawat (Pronephrium asperum) sebagai penambah stamina laki-laki dan nilam (Pogostemon cablin) sebagai 

penghilang bau keringat dan obat disentri. Tanaman lain yang terdapat di bagian lantai hutan Bentang Alam 

Bukit Tiga Puluh adalah pohon buah ara dan cendawan muka rimau (Rafflesia hasseltii). 

Lapisan tengah terdiri dari pepohonan yang mencapai ketinggian 3-6 meter. Sekitar 80% matahari sampai ke 

lapisan ini. Di lapisan ini, tumbuh pepohonan yang menghasilkan buah-buah sehingga binatang-binatang 

biasanya memperoleh makanan dan buah-buahan yang berlimpah-limpah pada lapisan ini. Di lapisan ini tumbuh 

beberapa pohon buah seperti manggis, cempedak dan duku. 

Lapisan yang hutan hujan tropis yang lebih tinggi disebut juga lapisan kanopi. Sebutan lapisan kanopi (payung) 

karena tajuk-tajuk pohon yang umumnya sangat rapat sehingga memayungi lapisan bawahnya. Tinggi 
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pepohonan di wilayah ini mencapai 30 meter. Pohon durian merupakan salah satu jenis tanaman yang berada 

lapisan ini di wilayah Bentang Alam Bukit Tiga Puluh 

Di atas lapisan kanopi adalah pepohonan si penembus. Pohon-pohon sangat tinggi biasanya muncul satu-satu 

menjulang dari lapisan kanopi hingga mencapai ketinggian 70 meter. Di kawasan hutan Bentang Alam Bukit Tiga 

Puluh, beberapa pohon yang tumbuh hingga mencapai ketinggian 60 meter adalah damar minyak (Dipterocarpus 

kerrii), lagan batu (Dipterocarpus sublamellatus), meranti kuning (Shorea peltata) dan meranti merah (Shorea 

johorensis). 

Selain berbagai tanaman dan pepohonan yang terdapat di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, keanekaragaman 

hayati hewan yang terdapat di wilayah ini juga tidak kalah menarik dan sebagian juga masuk ke dalam kategori 

dilindungi dan terancam punah. Harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, Orangutan Sumatera dan badak 

Sumatera. Burung kutilang (Chloropsis venusta) dan burung srigunting (Dicrurus sumatranus) merupakan 

beberapa jenis burung endemik Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.  Bentang Alam Bukit Tiga Puluh merupakan salah 

satu habitat liar terakhir bagi gajah Sumatera selain Taman Nasional Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat. 

Lanskap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh sendiri merupakan satu dari 20 lanskap prioritas konservasi harimau di 

Asia. 

Tingkat Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 5 tingkat mulai dari keanekaragaman di tingkat paling rendah hingga 

paling tinggi. Tingkat-tingkat tersebut akan dijabarkan dalam tabel berikut: 

No 
Tingkat 

Keanekaragaman 
hayati 

Penjelasan Contoh 

1 Gen 
 

Gen merupakan material yang 
diturunkan dari orang tua ke 
keturunannya dari generasi ke generasi. 
Keanekaragaman tingkat gen merupakan 
keberagaman yang terjadi pada 
subspesies yang sama. Keberagaman 
tingkat gen terjadi karena pengaruh 
lingkungan yang spesifik dan sangat 
penting untuk keberlangsungan suatu 
spesies. Keanekaragaman gen yang 
menghasilkan keberagaman ciri-ciri 
makhluk hidup dari spesies yang sama 
seperti rasa, warna, corak, suara, dan 
ukuran, berinteraksi dengan kondisi 
lingkungan lokalnya, akan menentukan 
kemampuan makhluk hidup untuk 
bertahan dan beradaptasi pada 
perubahan lingkungan maupun saat 
adanya penyakit yang menyerang (Joshi, 
u.d.)  
 
Pada populasi yang terisolasi di wilayah-
wilayah terpencil, keberagaman tingkat 
gen yang ditemui lebih rendah 
dibandingkan dengan keanekaragaman 
hayati tingkat gen pada wilayah yang 
terhubung dengan berbagai lokasi. 
Sehingga populasi yang terisolasi ini lebih 
rentan untuk punah. 
 
 
 

 Perbedaan motif loreng-loreng yang 
terdapat pada 2 ekor harimau 
Sumatera. 

 Ketidaksamaan bentuk gading dari 
beberapa ekor gajah Sumatera 

 Warna kulit yang berbeda antara adik 
dan kakak yang berasal dari satu 
keluarga 
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 Subspesies Merupakan keberagaman yang terdapat 
pada subspesies-subspesies dari spesies 
yang sama 

 Gajah Sumatera secara umum 
memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil 
daripada gajah India 

 Orangutan Sumatera memiliki kantung 
pipi yang lebih panjang dibandingkan 
Orangutan Kalimantan. Warna bulu 
orangutan Sumatera adalah jingga 
kemerahan sementara Orangutan 
Kalimantan adalah coklat gelap. 

 Tidak samanya penampakan manusia 
yang berasal dari Asia Timur dengan 
Asia Tenggara, atau banyaknya 
perbedaan fisik yang terlihat antara 
manusia yang berasal dari Afrika 
dengan merek yang berasal dari 
dataran Eropa 

 Spesies/Jenis Merupakan keberagaman yang terdapat 
pada spesies. Keberagaman spesies 
sering dilihat dari kacamata lebih luas (di 
luar tingkat genus), maupun dalam 
kacamata yang sempit (dalam genus yang 
sama).   

- Contohnya adalah berbagai hewan 
yang masuk dalam kategori primata, 
namun memiliki spesies berlainan, 
misalnya orangutan, kera ekor 
panjang, siamang---bahkan manusia 
jika manusia dianggap bagian dari 
hewan.  

- Di luar genus yang sama, keberagaman 
spesies dapat dilihat pada seluruh jenis 
hewan dan tumbuhan yang ada di 
muka bumi yang jumlahnya mencapai 
jutaan. 

 Ekosistem Merupakan keberagaman sistem dan 
situasi yang terjadi karena terbentuknya 
interaksi berbagai makhluk hidup (biotic) 
dan komponen abiotik (tanah, air, dll) 
yang berada di sekitarnya. 

Misalnya, ekosistem lahan basah, 
ekosistam pesisir, ekosistem hutan hujan 
tropis,  bahkan ekosistem sawah atau pun 
kolam 

 

Fungsi dan Manfaat Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam atau sumberdaya alam yang sering tidak disadari manfaat 

dan fungsinya karena konsep keanekaragaman hayati ini bukan merupakan konsep fisik. Keanekaragaman hayati 

merupakan konsep yang terlihat karena banyaknya variasi gen, jenis, genus, famili hingga ekosistem dari 

makhluk hidup yang ada di dunia.  

Beberapa fungsi keanekaragaman hayati adalah: 

a. Mencegah cepatnya penyebaran penyakit pada tanaman.  

Keberagaman tanaman dan pepohonan di satu hamparan akan menyebabkan tegakan di wilayah tersebut 

mati secara menyeluruh apabila ada penyakit tertentu yang menyerang satu spesies. Bila di hamparan 

tersebut hanya ada satu spesies, seperti layaknya perkebunan monokultur pada hutan tanaman industri, 

maka penyakit yang menyerang satu tanaman bisa dengan cepat menyebar ke tanaman lain karena 

kesamaan spesies. Bayangkan bahwa penyakit influenza yang menyerang manusia tentu akan lebih mudah 

menyerang manusia lain, dibandingkan menyerang spesies lain yang ada di rumah, misalnya kucing atau 

anjing peliharaan. Karena itu, pada perkebunan-perkebunan besar dibutuhkan pestisida buatan, atau obat 

kimia, untuk menjaga kesehatan tanaman monokultur agar mencegah penyebaran penyakit secara massif. 

Padahal, pada hutan asli yang tanamannya beragam (bukan satu jenis) sebenarnya ada zat yang dimiliki oleh 

tanaman spesies lain yang berfungsi sebagai obat bagi spesies tertentu yang sedang sakit. Karena itu, akan 

ada proses pemulihan secara alami dengan adanya berbagai jenis tanaman di satu hamparan hutan.  
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b. Penyedia berbagai sumber pangan  

Tingginya keanekaragaman hayati yang terdapat di suatu tempat memberikan variasi pilihan makanan yang 

tersedia bagi manusia khususnya, juga bagi hewan yang dapat mencari sumber pangannya. Di wilayah tropis 

seperti di lanskap hutan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, buah-buahan merupakan salah satu jenis pangan 

yang terdapat banyak variasinya. Hampir sepanjang tahun manusia dapat menikmati berbagai jenis buah 

karena musim buah yang berganti-ganti dari musim durian, musim duku, musim rambutan dan musim 

cempedak. Keberagaman spesies tanaman pun memberikan pengalaman rasa yang menarik. Misalnya, 

banyaknya jenis rambutan ataupun durian menjadi daya tarik tersendiri untuk pengalaman kuliner manusia. 

Sebagian orang suka dengan durian yang lebih dominan pahit, sebagian lain suka dengan durian yang lebih 

banyak rasa manisnya. Sebagian suka dengan durian yang tebal buahnya, sebagian suka dengan durian yang 

tipis buahnya namun banyak jumlahnya dalam satu ruang.  

 

Jangan lupakan kayaknya suplai bumbu yang tersedia di alam untuk membuat masakan lezat. Kunyit, jahe, 

lengkuas, asam kandis, daun salam dan sederet nama tumbuhan bumbu-bumbuan yang terdapat di pulau 

Sumatera menjadikan kuliner Sumatera sebagai salah satu kelompok makanan yang sangat kaya rasanya.  

Beberapa tanaman kacang-kacangan tertentu juga menjadi pengikat unsur nitrat ke tanah yang sangat baik. 

Hal ini membuat spesies kacang-kacangan tertentu ditanam oleh petani sebelum kegiatan bercocok tanam 

utama dilakukan.  

 

Keberagaman pengalaman ini adalah manfaat yang dialami manusia maupun hewan karena 

keanekaragaman hayati yang ada. 

 

c. Penyedia sumber obat-obatan, baik yang digunakan secara tradisional maupun dijadikan bahan baku bagi 

industri obat-obatan kimia 

Penggunaan tanaman sebagai sumber obat-obatan bagi manusia dan hewan merupakan suatu hal yang 

sudah menjadi pengetahuan umum. Sebagian masyarakat masih sangat lazim untuk menggunakan tanaman 

obat yang telah menjadi pengetahuan turun temurun (tradisional), namun sebagian lagi menggunakan 

obat-obatan kimia dari pabrik yang sebenarnya bahan bakunya tetap berasal dari ekstrak tanaman obat.  

Masyarakat adat seperti Talang Mamak dan Orang Rimba di area Bentang Alam Bukit Tiga Puluh merupakan 

orang-orang yang masih menggunakan obat-obatan tradisional yang didapat dari hutan di sekitarnya. 

Beberapa peneliti mencatat bahwa, misalnya, masyarakat adat Talang Mamak menggunakan tidak kurang 

dari 78 jenis tanaman untuk mengobati berbagai jenis penyakit mulai dari masalah stamina tubuh hingga 

penyembuh luka, sakit pinggang, sakit gigi hingga diare dan batuk darah (Setyowati dan Wardah, 2006). 

Di sisi lain, kita juga sering melihat bagaimana hewan karnivora (pemakan daging) sesekali kedapatan 

sedang memakan rumput-rumputan atau tanaman tertentu lainnya. Diketahui kemudian bahwa perilaku 

karnivora yang mengkonsumsi tanaman selayaknya hewan herbivora (pemakan tumbuhan) sebenarnya 

disebabkan berkaitan dengan sakit atau gangguan kesehatan yang dideritanya. Jadi, memakan tanaman 

tertentu merupakan insting hewani untuk mencari obat atau menyembuhkan diri dari penyakit. 

 

d. Penyedia estetika, khususnya bagi manusia. 

Penyediaan estetika merupakan salah satu fungsi keanekaragaman hayati yang sangat berpusat pada 

manfaatnya terhadap manusia. Mengapa? Karena nilai estetika merupakan konsep yang sangat insani, yang 

hanya dirasakan oleh manusia karena terkait dengan akal dan rasa untuk menilai suatu tempat memberikan 

nuansa keindahan, relaksasi, dan berbagai rasa lainnya yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain selain 

manusia. Sudah sangat jamak saat ini manusia rela menempuh perjalanan sulit dan mengeluarkan biaya 

yang tinggi untuk mencapai tempat-tempat yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk menjadi 

tujuan wisata. Hal ini tidak terlepas dari fungsi keanekaragaman hayati yang memberikan nilai keindahan 

yang dinikmati manusia, juga berbagai perasaan lain yang berasosiasi dengan nilai keindahan tersebut. 
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e. Membentuk kebudayaan masyarakat 

Kebudayaan ini juga merupakan salah satu fungsi keanekaragaman hayati yang hanya dirasakan oleh 

manusia. Bila kita bepergian ke berbagai tempat, kita bisa merasakan dan menikmati perbedaan budaya 

karena perbedaan ekosistem, misalnya antara budaya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan 

mereka yang tinggal di wilayah pegunungan atau hutan dataran rendah. Upacara untuk mengambil madu 

dari pohon sialang yang dilaksanakan oleh 

masyarakat adat Orang Rimba, misalnya merupakan 

salah satu ritual yang menjadi budaya yang 

bercampur dengan aspek spiritual mereka karena 

adanya pohon-pohon tertentu yang menjadi sarang 

lebah yang menghasilkan madu. Contoh budaya lain 

yang tergantung dengan keanekaragaman hayati 

adalah penggunaan rotan sebagai bahan baku untuk 

membuat alat penangkap ikan di sungai. Hilangnya 

rotan atau pepohonan yang menjadi sarang lebah 

artinya berubahnya budaya masyarakat tersebut 

karena tidak lagi dapat membuat alat penangkap 

ikan dari rotan sehingga harus mencari bahan baku 

lain yang belum tentu sama kualitasnya. Atau artinya 

tidak lagi dapat mengkonsumsi madu hutan yang 

dikenal sangat menyehatkan. 

 

f. Sumber pendapatan masyarakat 

Berlainannya rasa, tekstur, wangi, kualitas dan bentuk yang dihasilkan dari berbagai macam varietas dan 

kualitas padi, kopi, teh, karet, rempah-rempah, tanaman obat, dan berbagai kayu, menjadikan sumber 

pendapatan bagi masyarakat. Berbagai perbedaan ini dicari oleh pihak lain yang membutuhkan berbagai 

jenis produk tanaman ataupun hewan untuk berbagai fungsi, mulai dari obat, pangan, wewangian/aksesori, 

sandang, papan, dan berbagai fungsi lain. 

Masih banyak fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati lain bagi hewan, manusia, dan tumbuhan yang bisa 

ditelusuri lebih lanjut, seperti nilai etika dan nilai sosial disamping nilai budaya.  

 

http://nandawulandari23.blogspot.co.id/2012/09/alat-tangkap-

tradisional-bubu.html 



 

MODUL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENTANG ALAM BUKIT TIGA PULUH, JAMBI  36 

 

Ancaman? Kebakaran Hutan dan Keanekaragaman Hayati 

Kebakaran hutan merupakan kejadian yang tidak asing bagi ekosistem. Kebakaran hutan dapat terjadi secara 

alami di hutan dan merupakan salah satu mekanisme yang terjadi di hutan agar terjadi regenerasi ekosistem—

atau penyegaran kembali ekosistem. Seorang ahli biologi bernama Seth E. Reice dalam bukunya berjudul The 

Silver Lining: the Benefit of Natural Disaster menyatakan bahwa gangguan-gangguan seperti kebakaran hutan 

yang terjadi secara alami sebenarnya dibutuhkan oleh ekosistem hutan. Reice (2003) juga menjelaskan bahwa 

gangguan seperti kebakaran hutan yang terjadi secara alami justru akan meningkatkan tingkat keanekaragaman 

hayati di hutan tersebut. 

Terbakarnya hutan secara alami merupakan salah satu contoh proses alam yang disebut suksesi (pergantian). 

Secara alamiah, hutan dapat terbakar karena panas matahari yang intens di musim kemarau di saat banyak juga 

terdapat daun-daun kering yang mudah terbakar ataupun karena petir. Tingkat panas, frekuensi dan lokasi 

terjadinya kebakaran hutan akan menentukan hutan dengan tanaman seperti apa yang tumbuh. 

Apabila terjadi suksesi hutan secara alami dalam bentuk kebakaran hutan, maka area tersebut akan kembali 

menjadi hutan dalam jangka waktu tertentu. Pohon-pohon tua akan habis, namun akan dengan cepat 

tergantikan oleh pohon-pohon muda. Berbagai spesies tanaman yang tahan terhadap panas, toleran terhadap 

panas maupun yang tidak tahan panas, dengan caranya masing-masing akan tumbuh kembali. Hewan-hewan 

yang mengungsi ke lokasi lain selama kebakaran, seperti burung, atau berbagai mamalia, juga akan kembali 

berdatangan seiring dengan semakin banyaknya makanan yang tersedia di hutan yang baru teregenerasi ini. 

Selain itu, hewan-hewan yang mampu bertahan dengan berbagai cara, seperti bertahan di dalam lubang di 

tanah, di gua, atau di air, juga akan muncul kembali di kala waktu kebakaran telah lewat.  

Pada dasarnya, secara alamiah, kebakaran hutan tidak serta merta menghilangkan keanekaragaman hayati yang 

ada di dalamnya. Lalu, apa masalahnya dengan kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan dan berbagai pulau 

lainnya yang terjadi dari tahun ke tahun? 

Seringnya kebakaran hutan yang terjadi, khususnya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, menyebabkan 

berbagai kerugian yang dirasakan manusia. Kerugian akibat kebakaran hutan ini dirasakan manusia dalam 

bentuk masalah kesehatan hingga hilangnya nyawa, masalah psikologis, hilangnya kesempatan untuk 

mendapatkan pengetahuan mengenai spesies tertentu dan timbulnya kerugian ekonomi akibat aktivitas 

ekonomis yang terganggu. Jadi, pada dasarnya kerugian ini sebenarnya muncul dari sudut pandang manusia.  

Namun begitu, ekosistem juga mengalami kerugian apabila pasca kebakaran hutan, hutan tersebut tidak 

dibiarkan untuk memulihkan dirinya sendiri sehingga kembali menjadi hutan yang ditumbuhi berbagai jenis 

tanaman dan pepohonan. Hal ini yang terjadi di hutan-hutan Indonesia. Sesudah terjadinya kebakaran hutan 

menahun yang masif sejak 1998, maka perkebunan monokultur yang kemudian menggantikan hutan hujan yang 

sebelumnya terdiri dari berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Monokultur, atau penanaman satu jenis 

tanaman di suatu wilayah, tentu akan mengubah ekosistem yang sebelumnya terdiri dari puluhan hingga ratusan 

jenis tanaman. Situasi yang berbeda ini tentu menghilangkan kesempatan berbagai jenis tumbuhan dan hewan 

untuk kembali menempati bekas kawasan hutan yang terbakar tadi. Hewan-hewan di hutan pada dasarnya 

membutuhkan hutan yang terdiri dari berbagai tanaman dan pepohonan untuk dapat bertahan hidup, 

khususnya untuk mencari sumber makanan. Dengan begitu, lokasi ini bukan lagi ekosistem hutan seperti 

sebelumnya. 

Menyimpulkan hal di atas, kerugian yang disebabkan oleh kebakaran hutan terhadap keanekaragaman hayati 

pada dasarnya muncul pada pasca kebakaran: apakah lokasi tersebut akan dibiarkan tumbuh lagi menjadi hutan 

dengan berbagai jenis tanaman dan pepohonan sehingga berbagai jenis hewan kembali berdatangan, atau 

hamparan ini dipakai sebagai kebun monokultur dengan hanya satu jenis tanaman saja yang ditentukan oleh 

manusia, sehingga banyak hewan yang tidak akan kembali ke lokasi ini. 



 

MODUL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENTANG ALAM BUKIT TIGA PULUH, JAMBI  37 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya Melindungi Kekayaan Keanekaragaman Hayati 

 

Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan non-materi yang dimiliki Indonesia dengan peringkat nomor 

tiga di dunia. Untuk itu, kekayaan ini sangat berharga dan perlu terus dijaga. 

Secara singkat, berikut ini adalah beberapa cara untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati: 

1. Mendata jumlah jenis tanaman dan hewan yang ada di sekitar kampung serta lokasi 

keberadaannya. Pengawasan dapat dilakukan dalam 3 tahun dengan cara mendata kembali 

berbagai jenis tanaman dan hewan. Pada tingkat global, pendataan spesies ini kemudian 

dilanjutkan dengan dikeluarkannya daftar spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah 

yang masuk dalam daftar CITES. CITES ini mengklasifikasikan berbagai spesies ke dalam berbagai 

kategori status keterancaman tergantung dari situasi hewan tersebut di alam (jumlah spesies, 

kualitas habitat/tempat tinggal, dll) 

 

2. Menggunakan berbagai sumber keanekaragaman hayati dengan bijak. Yaitu, tidak mengeksploitasi 

habis jenis-jenis tanaman ataupun hewan untuk keuntungan ekonomi tanpa memikirkan 

keberlanjutan/regenerasi jenis-jenis tanaman dan hewan tersebut. Untuk itu, misalnya, hanya 

melakukan panen pada buah-buah yang sudah masak, atau pohon dengan diameter tertentu, atau 

hanya mengambil ikan-ikan dengan ukuran yang sudah dewasa. Semua ini dilakukan agar kekayaan 

keanekaragaman hayati dapat terus dirasakan dalam jangka waktu panjang karena pemanenan 

segala ukuran sekaligus akan membuat kuantitas panen banyak, namun mengancam keberlanjutan 

dan regenerasi. Selain itu, sumber-sumber keanekaragaman hayati tersebut tidak dapat dirasakan 

dalam jangka waktu panjang karena stok langsung habis dalam satu waktu. 

 

3. Mengembangkan wilayah konservasi 

Wilayah konservasi in-situ seperti hutan alami di Taman Nasional Bukit Tigapuluh maupun wilayah 

konservasi ex-situ seperti kebun raya, merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan spesies-

spesies tumbuhan maupun hewan dari kepunahan. 

 

4. Mendokumentasikan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat yang 

berpengaruh terhadap kelestarian kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia 

Banyak praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat  secara 

turun temurun (tradisional) yang terbukti tetap menjaga keberagaman makhluk hidup di 

sekitarnya. Hal ini perlu didokumentasikan dan dapat dijadikan bahan untuk inovasi lebih lanjut. 

Diskusi mengenai hal ini dapat dilihat pada modul tentang peran masyarakat adat dalam menjaga 

kelestarian hutan 
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AKTIVITAS 6:   
IDENTIFIKASI JENIS-JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI 

ADA DI KAMPUNG 
 

Metode ini dapat melengkapi sketsa kampugn yang telah lebih dulu dihasilkan pada materi 1.3. 

“Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang lingkungannya”. Namun, pada aktivitas ini, peserta 

akan lebih difokuskan untuk mengidentifikasi macam-macam tanaman dan hewan yang ada di kampungnya.  

Waktu yang dibutuhkan: 1,5 jam 

Alat dan Bahan: Sketsa kampung yang telah dihasilkan pada bab 1.3., alat tulis, form isian, papan jalan 

Jumlah peserta: 2 orang per kelompok 

Langkah: 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok berisi masing-masing dua orang 

2. Fasilitator kemudian membagikan form isian untuk digunakan peserta saat mengidentifikasi 

tanaman dan hewan yang ada di kampungnya 

3. Fasilitator membagi tugas beberapa kelompok (tergantung jumlah peserta) untuk mencatat: 

a. Tanaman obat, seperti temu lawak 

b. Tanaman yang menghasilkan karbohidrat, seperti singkong, ubi 

c. Tanaman sayur, seperti kangkung, pucuk ubi (singkong) 

d. Tanaman untuk diperdagangkan seperti karet, sawit 

e. Tanaman buah 

f. Hewan air, misalnya ikan, belut, udang 

g. Hewan karnivora, misalnya kucing, anjing 

h. Hewan herbivora, misalnya kambing, sapi, kerbau 

i. Serangga, misalnya belalang, kupu-kupu, kumbang 

j. Hewan dan tanaman lain yang ada di sekitar mereka 

4. Sesudah mencatat seluruh hewan dan tanaman yang ada di sekitar mereka, minta peserta untuk 

menghitung jumlah tanaman dan hewan yang berhasil diidentifikasi seluruh kelompok  

5. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk memposisikan/menggambarkan tanaman dan hewan 

yang berhasil diidentifikasi pada kertas sketsa kampung mereka. Bila sudah ada sebagian, maka 

tambahkan saja yang belum ada pada sketsa kampung mereka 

6. Fasilitator kemudian membahas mengenai keanekaragaman hayati yang berhasil diidentifikasi 

peserta dari segi jenis dan jumlah.  

7. Fasilitator kemudian dapat mengandaikan apabila ada yang hilang, apa yang akan terjadi menurut 

peserta 

8. Fasilitator kemudian mengevaluasi kegiatan menggunakan metode ORID yang ada pada bagian 

akhir buku ini 
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AKTIVITAS 7 
MONOKULTUR 
 

Permainan ini dipakai untuk menunjukkan pentingnya ketidakseragaman, dengan kata lain, keberagaman, 

hayati untuk mencegah bencana yang terjadi karena penyakit tertentu yang menyerang tanaman. Tujuan 

pemilihan nama jenis tanaman apapun yang mengisi komposisi 40% dari nama tanaman keseluruhan adalah 

untuk menjadi contoh tentang tanaman yang ditanam secara monokultur. 

Tujuan: Meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi keanekaragaman hayati untuk menjaga 

kestabilan ekosistem 

Waktu yang dibutuhkan: 15 menit 

 

Alat dan Bahan: Kertas digulung kecil-kecil sejumlah peserta yang telah dituliskan nama-nama   

                             tanaman/pohon, 2 buah wadah kertas (bisa juga berupa daun yang lebar) 

 

Jumlah Peserta: Minimal 20 orang 

 

Langkah: 

1. Sebelum permainan, fasilitator menuliskan 4-5 nama spesies tanaman di atas kertas kecil yang 

kemudian digulung 

2. Komposisi nama spesies adalah 20:20:20:40 atau 15:20:15:10:40. Misalnya: 5 buah kertas bertuliskan 

kruing, 5 buah kertas bertuliskan durian, 5 buah kertas bertuliskan meranti, 10 buah kertas bertuliskan 

sawit ATAU 3 buah kertas bertuliskan meranti, 4 buah kertas bertuliskan durian, 4 buah kertas 

bertuliskan karet, 5 buah kertas bertuliskan damar, 9 buah kertas bertuliskan sawit. 

3. Tempatkan seluruh gulungan kertas ke dalam satu wadah, kecuali untuk gulungan kertas bertuliskan 

sawit. Tempatkan seluruh gulungan kertas bertuliskan sawit ke dalam satu wadah lain. 

4. Mintalah peserta untuk berdiri membentuk lingkaran 

5. Fasilitator menentukan dahulu jejeran mana dari lingkaran peserta yang akan disodorkan wadah 

bertuliskan “sawit” tanpa mengungkapkannya kepada peserta 

6. Sodorkan wadah-wadah kertas yang telah disiapkan sebelumnya kepada para peserta. Mintalah peserta 

untuk mengambil satu gulungan dan membukanya. Sesudah peserta membaca tulisan pada gulungan 

tersebut, mintalah mereka menyimpan gulungan kertas tersebut ke dalam kantongnya dan mengingat-

ingat nama tanaman yang tertera pada gulungan kertas tersebut. 

7. Untuk wadah-wadah kertas yang bertuliskan selain sawit, sodorkan kepada peserta secara berturutan, 

namun sisakan 8-10 peserta yang berdiri di sisi yang sama untuk nanti disodorkan wadah bertuliskan 

sawit. 

8. Sodorkan wadah kertas yang berisi gulungan kertas bertuliskan sawit lalu sodorkan secara berurutan 

kepada bagian lingkaran yang sudah ditentukan sebelumnya. (ILUSTRASI GAMBAR LINGKARAN) 

9. Apabila seluruh peserta telah mendapatkan gulungan kertas, minta peserta untuk mengaitkan lengan 

dengan lengan peserta yang ada di sebelah kiri dan kanannya (ILUSTRASI LENGAN BERTAUTAN) 

10. Fasilitator kemudian menjelaskan aturan permainan. Peraturannya adalah: jika peserta mendengar 

nama tanaman yang ia baca di kertas yang dia pegang tadi disebutkan oleh fasilitator, maka ia harus 

mengangkat kedua kakinya dan bergantung pada peserta yang ada di sebelah kanan dan kirinya dengan 

lengan yang bertautan. 
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Contoh cerita:  

“Di suatu hari, kita berjalan-jalan ke wilayah hutan yang lebat sekali. Di sepanjang perjalanan, terlihat 

berbagai jenis tanaman dan pepohonan tumbuh subur. Di bagian hutan yang paling dekat dengan 

jalan raya, pepohonan kayu yang menjulang tinggi tidak banyak terlihat. Hanya ada kebun 

masyarakat yang terdiri dari berbagai pohon buah seperti pohon durian, juga pohon duku. Sebagian 

kebun terdiri dari pohon karet.  

Kita meneruskan perjalanan sambil berhati-hati berusaha menghindari pohon durian yang sedang 

berbuah. 45 menit berjalan, hutan menjadi lebih lebat, sehingga rasanya kita dilindungi dari panas 

sinar matahari. Rimbun sekali. Beberapa pohon buah masih terlihat. Pepohonan ini sepertinya 

tumbuh liar. Terlihat pohon rambutan serta beberapa pepohonan yang lain. Beberapa semak belukar 

juga ditemui perjalanan….(cerita terus berlanjut hingga semua pohon disebutkan, termasuk pohon 

sawit di akhir cerita)”. 

AKTIVITAS 7 (LANJUTAN) 
MONOKULTUR 

 
11. Fasilitator menguji pemahaman peserta akan aturan permainan dengan mencoba menyebutkan 

“durian!” lalu melihat apakah mereka yang memiliki tulisan durian mengangkat kaki. Kemudia fasilitator 

mencoba lagi memanggil nama “meranti!”, “rambutan!” dsb, kecuali tanaman yang menjadi simbol 

monokultur tadi. 

12. Fasilitator kemudian memulai sebuah cerita* mengenai perjalanan ke dalam suatu area hutan untuk 

menandakan permainan sudah dimulai 

13. Bila cerita sudah selesai dibacakan, kemudian tanyakan hal-hal berikut kepada peserta: 

a. Mengapa ada sebagian dari lingkaran yang rubuh? 

b. Kira-kira yang ingin ditunjukkan oleh permainan ini? 

c. Apa yang perlu kita lakukan agar rubuhnya lingkaran tidak terjadi? 

d. Apa kira-kira hubungannya dengan hutan kita? 
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AKTIVITAS 8  
MENDENGAR SUARA ALAM 
 

Permainan ini dipakai untuk menunjukkan bahwa semakin baik tutupan lahan, semakin banyak individu atau 

hewan yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, akan terlihat juga bahwa semakin banyak macam 

tanaman yang tumbuh (artinya keanekaragaman hayati yang lebih tinggi), maka semakin banyak pula 

hewan-hewan yang hidup di wilayah tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa secara alamiah, 

makhluk hidup lebih menyukai wilayah yang memiliki tutupan vegetasi yang lebat dan beragam. 

Tujuan: Meningkatkan kesadaran peserta mengenai keterkaitan fungsi keanekaragaman hayati sebagai 

habitat makhluk hidup 

 

Waktu yang dibutuhkan: 30 menit 

 

Alat dan Bahan: - 

 

Jumlah peserta dalam lingkaran: maksimal 10 orang (ideal) 

 

Langkah: 

1. Pertama, fasilitator membagi kelompok peserta hingga terdapat maksimal 10 orang dalam satu 

kelompok kecil. (Catatan: Pembagian ini bisa dilakukan apabila ada fasilitator lain yang dapat 

memandu diskusi dalam kelompok lainnya) 

2. Fasilitator meminta peserta untuk duduk bersila apabila tempat memungkinkan. Berdiri membentuk 

lingkaran juga dapat menjadi pilihan apabila posisi duduk tidak memungkinkan 

3. Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa permainan ini akan mengajak peserta lebih jeli mencari tahu 

seberapa banyak jenis hewan yang ada di sekitar kita walaupun tak kasat mata (misalnya suara burung, 

suara serangga, suara primate bila terdengar, dll) 

4. Fasilitator meminta peserta untuk menutup mata dan mendengar baik-baik suara-suara hewan yang 

tertangkap indera pendengarannya. Peserta tidak boleh menghitung suara manusia yang tertangkap 

oleh indera pendengaran, begitu juga suara mesin.  

5. Fasilitator menjelaskan lebih lanjut bahwa peserta diminta mengangkat jari-jarinya seiring dengan 

penambahan jumlah suara hewan yang terdengar.  

6. Peserta diminta untuk tidak membuka mata sebelum fasilitator meminta. Tahap ini berlangsung kurang 

lebih 3-5 menit tergantung area dimana permainan ini dimainkan 

7. Apabila fasilitator melihat bahwa tidak ada lagi penambahan jari yang diangkat setelah beberapa saat, 

artinya tidak ada lagi suara hewan yang baru terdengar. 

8. Fasilitator bisa meminta peserta untuk membuka mata  

9. Fasilitator kemudian menanyakan kepada masing-masing orang berapa suara hewan yang didengar. 

Pada kelompok yang terdiri dari lebih dari 10 orang, fasilitator dapat menanyakan secara acak mengenai 

jumlah satwa yang terdeteksi oleh indera pendengaran masing-masing peserta.  

10. Fasilitator menanyakan juga suara-suara apa saja yang terdengar. Fasilitator bisa menanyakan secara 

acak kepada peserta untuk mendapatkan sampel jenis-jenis hewan yang terdengar oleh peserta 

11. Bila tidak ada lagi tambahan informasi mengenai suara hewan yang terdengar oleh peserta, maka 

fasilitator dapat menanyakan hal-hal berikut: 

1. Mengapa di wilayah ini (area dengan tutupan vegetasi yang cukup tinggi) kita mendengar sekian 

banyak suara hewan? 
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AKTIVITAS 8 (LANJUTAN)  
MENDENGAR SUARA ALAM  

 
2. Kira-kira mengapa di satu tempat jumlah hewan yang terdengar lebih sedikit daripada jumlah yang 

terdengar di tempat lain? 
3. Situasi mana yang Ibu/Bapak pilih: area dengan sedikit hewan atau area dengan hewan yang lebih 

banyak? Mengapa? 
4. Apa manfaat dari banyaknya hewan yang ada di suatu area? 
5. Apa yang perlu dilakukan untuk membuat lebih banyak hewan menempati suatu area? 
6. Apakah Ibu/Bapak terpikir untuk melakukan sesuatu setelah menyadari kembali arti penting 

keanekaragaman hayati tanaman bagi hewan-hewan? Jika ya, apa contohnya? 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter
http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter
http://www.dw.com/id/ancaman-bagi-bukit-tigapuluh/a-3050605%20Diakses%2013%20April%202016
http://www.dw.com/id/ancaman-bagi-bukit-tigapuluh/a-3050605%20Diakses%2013%20April%202016
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2.3. MENGENAL SPESIES HEWAN YANG DILINDUNGI 

 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk mendiskusikan jenis-jenis hewan yang dilindungi yang berada di wilayah 

mereka. Fasilitator akan menyampaikan tentang pentingnya keberadaan hewan-hewan ini bagi ekosistem, 

termasuk bagi manusia, serta masalah/konflik yang sering muncul dan cara menghindarinya. Fasilitator juga 

akan membahas tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian spesies-spesies hewan 

yang dilindungi demi kelestarian ekosistem keseluruhan    

Tujuan 
1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang spesies yang dilindungi yang ada di sekitar mereka dan 

manfaat keberadaan spesies ini bagi ekosistem  

2. Mengurangi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan satwa 

 

Indikator Keberhasilan 
Peserta mampu menceritakan kembali keterhubungan antara kehidupan mereka dengan keberadaan spesies-

spesies yang dilindungi 

Perkiraan Waktu 6 jam 

Metode  Diskusi kelompok, presentasi, pemutaran film, simulasi 

Alat dan Bahan Kertas, laptop, LCD  

Alur 
1. Fasilitator menanyakan pengalaman peserta, apakah ada yang pernah berkontak langsung, atau 

mendengar pengalaman kerabat atau orang yang dikenal yang berkontak dengan harimau dan/atau 

gajah  

2. Fasilitator kemudian menggali tentang pengalaman tersebut dan menghubungkan dengan manfaat 

keberadaan kedua hewan ini untuk melihat persepsi masyarakat mengenai kedua hewan tersebut 

3. Fasilitator kemudian melakukan Aktivitas 8 dan dilanjutkan dengan Aktivitas 9 

4. Fasilitator kemudian mengevaluasi proses pembelajaran menggunakan metode ORID yang garis 

besarnya telah disiapkan pada akhir modul ini 

Bahan Ajar  
Seperti telah dibahas sebelumnya, Indonesia, termasuk lansekap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, merupakan 

rumah bagi berbagai keanekaragaman hayati, termasuk hewan. Lebih spesial lagi, Bentang Alam Bukit Tiga Puluh 

merupakan habitat bagi berbagai hewan besar yang telah masuk ke dalam daftar CITES, yaitu daftar hewan-

hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang semakin langka, yang dikeluarkan oleh badan dunia untuk 

konservasi keanekaragaman hayati bernama International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN).   

Beberapa hewan yang ada di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh dan masuk ke dalam daftar CITES adalah gajah 

Sumatera dan Harimau Sumatera. Keberadaan mereka sudah jelas perlu dilindungi karena perannya terhadap 

keseimbangan ekosistem.  

Berkurangnya jumlah populasi harimau Sumatera berarti rusaknya ekosistem yang menjadi habitat mereka. 

Penelitian (misalnya Linkie dkk, 2008) mencatat bahwa menurunnya jumlah harimau di hutan Sumatera sangat 
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erat kaitannya dengan perubahan ekosistem hutan menjadi perkebunan besar, salah satunya kelapa sawit dan 

akasia, serta terpecah-pecahnya lokasi jelajah mereka walaupun berada di wilayah hutan lindung. Jadi, 

berkurangnya luasan hutan berkaitan erat dengan menurunnya jumlah populasi harimau Sumatera. 

 

Sebaliknya, sebagai predator puncak, harimau Sumatera menjaga keseimbangan ekosistem dimana mereka 

tinggal. WWF menyatakan bahwa harimau 

menjaga jumlah predator herbivora, seperti 

kijang, sehingga tanaman yang menjadi makanan 

kijang, atau hewan herbivora lain tidak habis 

dikonsumsi hewan-hewan ini. Hal ini secara 

keseluruhan menjaga perkembangbiakan 

tanaman yang berperan dalam menjaga 

tangkapan air—hal ini merupakan salah satu 

fungsi hutan seperti telah dijelaskan pada Modul 

2.1. 

Artinya, keberadaan harimau menjadi indikator 

bagaimana manusia melindungi dan mengelola 

ekosistem. Terancamnya keberadaan harimau 

berarti ekosistem tidak terlindungi dengan baik, 

sehingga ekosistem ini, khususnya hutan, tidak 

akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. 

Apabila harimau punah, maka seluruh sistem di 

alam akan kolaps (Sinha, u.d.). IUCN mencatat 

jumlah harimau Sumatera hanya tinggal 400 ekor 

(2007). 

Ancaman bagi Keberadaan Spesies 

yang Dilindungi 
Beberapa ancaman bagi keberadaan hewan-

hewan ini datang dari, paling tidak, 3 hal. 

1. Alih fungsi hutan (misalnya pemukiman, 

perkebunan) 

2. Konflik antara manusia dengan hewan-

hewan besar ini, yaitu harimau dan gajah 

3. Perdagangan harimau dan gajah secara 

ilegal 

Sesudah mengetahui manfaat dari keberadaan 

kedua hewan besar ini, mari kita praktekkan 

salah satu upaya untuk menjaga keberadaan 

mereka. Pada Aktivitas … akan dipraktekkan 

salah satu cara untuk menghindari konflik antara 

manusia dengan gajah. 

 

http://www.wwf.or.id 

 

http://www.wwf.or.id/?24880/Alih-fungsi-hutan-desak-populasi-Gajah-Kerdil-Borneo
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Selain harimau, gajah Sumatera juga merupakan hewan dilindungi yang terancam punah. Hewan besar ini 

merupakan hewan yang sangat berperan dalam proses perkembangbiakan tanaman/pepohonan. Dari pola 

makannya, gajah telah menjaga tingkat kerapatan tanaman yang ada di hutan. Dengan memakan tanaman atau 

pepohonan, gajah membuat terbentuknya jarak antar tanaman sehingga tanaman-tanaman baru dapat tumbuh 

karena, misalnya, sinar matahari dapat masuk menembus ke lantai hutan. Jarak antar tanaman yang muncul 

karena cara makan gajah dimanfaatkan oleh hewan-hewan kecil untuk melintas (Save the Elephants, u.d.).  

Selain itu, kotoran gajah yang mengandung biji-bijian juga membantu menyebarkan tanaman. Biji-bijian yang 

keluar dari kotoran gajah akan tumbuh di tempat dimana kotoran tersebut dikeluarkan oleh sang hewan 

sehingga menjaga keberlangsungan hutan tempat mereka tinggal. 

Hal yang lain adalah kemampuan gajah untuk mendapatkan air telah menjadikan berkah bagi hewan-hewan lain 

dalam musim kering. Gajah menggali tanah menggunakan gading dan kakinya. 

Hampir sama dengan harimau Sumatera, keberadaan gajah Sumatera juga sangat bergantung pada kesehatan 

ekosistem hutan yang kini sangat memprihatinkan kondisinya. Perubahan ekosistem hutan menjadi perkebunan 

monokultur, konflik antara manusia dengan gajah, dan perburuan gajah ilegal untuk diambil gadingnya 

merupakan tiga hal yang terus berkontribusi pada penurunan jumlah hewan yang pintar dan memiliki daya ingat 

yang tinggi (Yayasan Berdiri, u.d.) 
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AKTIVITAS 9 
KESEIMBANGAN EKOSISTEM 

 

Tujuan: Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran predator puncak dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem dan manfaatnya bagi manusia 

Alat dan Bahan: 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi spesies besar dan mangsanya. Spesies besar yang dipilih 

adalah harimau dan gajah. Mangsa yang dipilih adalah kijang  

Perbandingan antara spesies besar dan mangsanya adalah 1: 4 

2. Fasilitator membuat dua buah garis sejajar di bagian dalam dari dua buah garis sejajar di bagian 

luar. 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

   

                               ___________________________________________________ 

3. Masing-masing peserta mengambil posisi berhadapan dan berdiri di belakang garis yang telah 

dibuat oleh fasilitator 

4. Fasilitator menjelaskan bahwa, apabila fasilitator mengatakan “Harimau!”, maka harimau lari 

mengejar kijang melewati garis B menuju A (pada gambar) 

5. Kijang akan menyelamatkan diri berlari dari garis A ke A’. 

6. Apabila kijang telah melewati garis A’, maka artinya harimau gagal mendapatkan mangsa. 

Permainan diulang hingga 3 kali (Fasilitator dapat mengelabui peserta dengan menyebut nama lain 

seperti “Ha…ntu!” atau kata-kata lainnya) 

7. Apabila hingga 3 kali ulangan mangsa tetap dapat menyelamatkan diri, artinya harimau gagal dan 

mati. Harimau yang gagal akan berubah menjadi hewan mangsanya yaitu kijang 

8. Apabila kijang tertangkap dalam salah satu dari 3 pengulangan, maka kijang tersebut berubah 

menjadi harimau 

9. Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa pada waktu-waktu tertentu bahwa fasilitator akan 

menyebutkan kata-kata “Pemburu”. Maka pemburu berlari harimau. Apabila harimau tertangkap, 

maka harimau akan berubah menjadi kijang.  

10. Saat kata “Harimau” diteriakkan, harimau pun dapat memburu sang “Pemburu”.   

11. Tergantung situasi yang terjadi, maka fasilitator dapat membahas berbagai keadaan pasca 

permainan berlangsung.  

12. Bagaimana situasi saat ini? Tanyakan siapa-siapan saja yang menjadi harimau, kijang maupun 

pemburu (manusia)? Bagaimana perbandingan komposisi antara ketiga spesies ini? Apa yang 

terjadi dengan situasi seperti ini? 

HARIMAU HARIMAU 

PEMBURU LIAR KIJANG 

B’ 

B 

A 

A’ 
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Lebih Jauh tentang Gajah Sumatera 

 Gajah modern dikelompokkan ke dalam 2 jenis dari 2 genus yang berbeda, yaitu gajah Afrika (Loxodanta 

Africana) dan gajah Asia (Elephas maximus). Gajah Sumatera merupakan Gajah Asia dengan ketinggian 1,7-2,6 

meter (jantan) dan 1,5-2,2 meter (betina dewasa). Berat badan gajah di wilayah ini mencapai 4,000 kg.  

Gajah merupakan hewan unik dengan hidung memanjang yang disebut dengan belalai. Belalai sendiri memiliki 

fungsi kombinasi antara tangan dan hidung dan dapat diarahkan ke segala arah sebagai alat perasa, peraba, dan 

petunjuk arah. 

Penciuman gajah sangat tajam melalui bantuan belalainya. Indera ini yang paling berkembang dibanding dengan 

indera yang lain. Namun begitu, pendengaran gajah juga sangat tajam terutama bila sedang beristirahat. 

Berkebalikan dengan indra penciuman dan pendengaran, indera penglihatan gajah hanya cukup tajam untuk 

jarak yang dekat. Untuk penglihatan jarak jauh, gajah lebih mengandalkan indera penciuman dan 

pendengarannya. 

Gajah jantan dewasa memiliki gading dengan panjang sekitar 0,5-1,7 meter dan berat gading mencapai 41 kg.  

Gajah Sumatera betina dewasa tidak memiliki gading atau sangat pendek yang tidak menonjol ke luar bibir. 

Gajah membutuhkan ruang hidup berupa vegetasi naungan, makanan, air, garam mineral, ruang atau wilayah 

jelajah (home range), dan juga membutuhkan suasana yang aman dan nyaman. Karena itu, gajah sangat 

tergantung dengan kualitas lingkungannya. 

Gajah Sumatera dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi sejak 1931 hingga sekarang (Dierenbeschermings 

Verordening Staatblad, 1931, No.134). 

Karena berbagai sebab, gajah sering terlibat konflik dengan manusia. Pembukaan hutan menjadi fungsi lain, 

misalnya, membuat gajah menjelajah keluar dari hutan dan berpapasan dengan manusia. Untuk itu, perlu 

diketahui adanya berbagai cara untuk mengurangi kemungkinan konflik antara manusia dan gajah yang perlu 

dilakukan secara kombinasi. Cara ini akan ditampilkan pada tabel di bawah. 

Sementara itu, perlu diperhatikan beberapa hal saat berkontak dengan gajah untuk memastikan keselamatan 

manusia maupun gajah. Hal-hal tersebut adalah: 

1. Pastikan bahwa Anda berada pada jarak yang aman dari gajah. Sehingga, seandainya gajah berlari mengejar, 

maka Anda masih dapat menghindar, atau di sekeliling kita telah ada pengaman seperti kanal dan 

sebagainya.  Karena kecepatan gajah berjalan dan berlari melebihi kecepatan manusia di medan yang sama. 

2. Hati-hati melakukan pengusiran gajah jantan yang sedang must (sedang birahi) karena sering berperilaku 

mengamuk atau kegilaan sehingga lebih baik dihindari.  Tanda-tanda birahi pada gajah terlihat dari adanya 

AKTIVITAS 9 (LANJUTAN) 
KESEIMBANGAN EKOSISTEM 

 

13. Permainan kemudian diulang dengan alur berikut: 

Fasilitator lebih banyak meneriakkan kata “pemburu liar” lebih banyak daripada kata “harimau” 

14. Sesudah skenario kedua ini, kemudian fasilitator menanyakan hal yang sama: berapa harimau yang 

tersisa? Mengapa hal ini terjadi? Apa akibatnya, melihat dari jumlah kijang yang bertambah? Apa 

yang seharusnya terjadi/dilakukan? 
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cairan yang keluar dari kelenjar yang terletak antara mata dan telinga. Perilaku ini terjadi 3-5 bulan sekali 

selama 1-4 minggu. 

3. Hati-hati mengusir gajah yang sedang membawa anaknya. Pergerakannya akan lambat dan cendrung agesif 

karena melindungi anak. Pengusiran yang dilakukan benar-benar pelan-pelan dengan tanpa memaksa 

mereka cepat pergi. 

4. Pada gajah yang sedang membawa anaknya, jangan sampai anak terpisah dari induk 

5. Pastikan tingkah laku gajah tidak agresif pada saat pengusiran karena kalau agresif sebaiknya pengusiran 

dihindari. 

6. Jangan melakukan pengusiran dengan melukai gajah, karena gajah-gajah yang terluka cenderung agrasfi, 

stres, dan menyerang manusia. Gajah yang terluka dan sakit akan mempunyai pergerakan yang lambat, 

sehingga kelompoknya juga bergerak lambat atau kelompoknya menunggu sampai gajah tersebut sehat.  

7. Pada waktu pengusiran jangan membuat gajah terkejut secara mendadak kecuali kita punya areal lokasi untk 

mengamankan diri, karena biasanya gajah yang terkejut akan berlari tidak tentu arah dan tidak bisa 

dipastikan kemana arah berlarinya, sehingga mereka bisa berlari menuju para pengusir dan ini sangat 

membahayakan 

8. Keberadaan gajah pada satu tempat biasanya tidak lama, apabila mereka berada lama pada satu tempat, 

kondisi ini harus di cek betul penyebabnya.  Biasanya ini terjadi apabila salah satu anggota keluarga mereka 

mengalami sakit. 

 

Waktu yang tepat untuk melakukan pengusiran 

1. Saat bertemu gajah, jangan menjadi panik. Sebaliknya, mulailah usir gajah HANYA SAAT gajah sudah tenang 

sesudah bertemu dengan kita.  

2. Pastikan gajah tahu bahwa Anda ada di sekitarnya 

3. Setelah gajah mengkibas-kibaskan telinganya, baru pengusiran dapat dimulai 

4. Ambillah posisi yang lebih tinggi daripada gajah 

5. Bergeraklah pada daerah yang ada pohon, jika ada di sekitar Anda. 

 

Tindakan Pengurangan Konflik dengan Gajah 

Pengurangan konflik dengan gajah dilakukan dengan berbagai cara yang merupakan kombinasi dari hal-hal 

berikut ini: 

No Detil Tindakan Keuntungan Kerugian Rekomendasi 

1  Adanya kawasan lindung (hutan) untuk habitat gajah  

Pembentukan 

kawasan lindung.  

Menangani akar 

permasalahan, baik untuk 

konservasi, dan efek 

jangka panjang 

Tergantung terhadap 

keputusan pemerintah  

Sangat disarankan 

Perluasan kawasan 

lindung. 

Perlindungan 

kawasan lindung 
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2  Berbagai bentuk kegiatan penghalang  

Pagar dari tali yang 

dioleskan cabe dan 

tembakau. 

Relatif tidak mahal dan 

mudah membuatnya 

Efeknya belum terukur Eksperimen yang 

disarankan 

Pagar tanpa aliran 

listrik, seperti kawat 

berduri, dari kayu, 

tumbuhan hidup. 

Relatif tidak mahal dan 

mudah membuatnya 

Efeknya belum terukur Eksperimen yang 

disarankan 

Pagar listrik Semi-permanen dan 

serbaguna 

Pemasangan, mahal dan 

intensif pemeliharaan 

Sangat 

direkomendasikan 

Kanal Semi-permanen dan 

serbaguna 

Cocok di daerah datar dan 

kering, pembuatan & dan 

pemeliharaannya mahal. 

Direkomendasikan 

pada daerah datar 

dan kering 

3  Penolak/Anti  

Membuat bahan 

penghasil asap 

dengan membakar 

campuran tahi gajah 

dengan cabe 

Murah dan mudah dalam 

operasionalnya 

Efeknya sulit diukur  Eksperimen yang 

disarankan 

Pembuatan api 

unggun atau lampu 

minyak tanah di 

sekeliling kebun 

Murah dan mudah dalam 

operasionalnya 

Efeknya sulit diukur  Eksperimen yang 

disarankan 

Membuat jebakan 

bunyi menggunakan 

mercon atau drum,  

Murah dan mudah dalam 

operasionalnya 

Efeknya sulit diukur  Eksperimen yang 

disarankan 

Meletakkan tahi 

gajah di pucuk 

tanaman kelapa 

sawit 

Murah dan mudah dalam 

operasionalnya 

Efeknya sulit diukur  Eksperimen yang 

disarankan 

Meletakkan tutup 

drum di sekeliling 

batang kelapa sawit 

dan lainnya 

 

Murah dan mudah dalam 

operasionalnya 

Efeknya sulit diukur  Eksperimen yang 

disarankan 
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4  Patroli dan pengusiran  

Mengusir gajah 

secara bersama-

sama menggunakan 

berbagai alat bunyi-

bunyian seperti 

meriam karbit, 

drum, menggunakan 

obor, serta 

berteriak-teriak dan 

sebagainya 

Relatif tidak mahal dan 

effeknya cepat 

Effeknya sementara dan 

berbahaya 

Sangat 

direkomendasikan 

Mengoperasikan 

flying squad/tim 

terlatih 

Relatif efektif mengusir 

gajah dan effeknya cepat 

Effek sementara, relatif mahal, 

dan berbahaya 

Sangat 

direkomendasikan 

5  Penjagaan  

Pembuatan tower 

penjagaan 

permanen dari 

benton, besi atau 

kayu 

Effektif untuk mengetahui 

kedatangan gajah. 

Relatif mahal, Baru akan 

effektif apabila ditindaklanjuti 

dengan bentuk lain 

Sangat 

direkomendasikan 

Pembuatan tower 

penjagaan di pohon  

Effektif untuk mengetahui 

kedatangan gajah.  

Baru akan effektif apabila 

ditindaklanjuti dengan bentuk 

lain 

Sangat 

direkomendasikan 

Pondok penjagaan Effektif untuk mengetahui 

kedatangan gajah.  

Baru akan effektif apabila 

ditindaklanjuti dengan bentuk 

lain 

Sangat 

direkomendasikan 

Membuat alat 

penyampai 

informasi, 

menggunakan sirine, 

drum kaleng, dll.  

 

 

 

 

 

Effektif untuk mengetahui 

kedatangan gajah.  

Baru akan effektif apabila 

ditindaklanjuti dengan bentuk 

lain 

Sangat 

direkomendasikan 
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6  Penangkapan gajah  

Penangkapan untuk 

dipindahkan ke PLG 

Efek jangkap panjang jika 

seluruh kelompok gajah di 

dipindahkan 

Efeknya sementara jika yang 

dipindahkan beberapa gajah, 

sangat mahal, personel 

terlatih, berbahaya, komitmen 

memelihara gajah sampai 

mereka mati. 

Disarankan pada 

kondisi habitat 

yang sudah rusak 

dan populasi 

utama sedikit. 

Penangkapan untuk 

dipindahkan ke 

tempat lain 

Efek jangkap panjang jika 

seluruh kelompok gajah di 

dipindahkan 

Efeknya sementara jika yang 

dipindahkan beberapa gajah, 

sangat mahal, personel 

terlatih, berbahaya, mungkin 

adanya masalah setelah 

translokasi 

Disarankan pada 

kondisi habitat 

yang sudah rusak 

dan populasi 

utama sedikit. 
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MODUL 3 

MASYARAKAT DAN EKOSISTEM HUTAN 
 

 

Pada Modul 3 ini, bahasan pelatihan akan berfokus pada hubungan antara masyarakat dan ekosistem hutan. 

Perlu dipahami juga, pada wilayah-wilayah tertentu, masyarakat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 

ekosistem hutan. Pada beberapa wilayah, manusia justru berperan sebagai pelestari hutan, dan bukan sebagai 

perusak hutan, misalnya melalui perambahan.  

Modul 3 akan diisi dengan 4 bahasan: 

3.1 Manfaat Ekosistem hutan Bagi Masyarakat 

3.2 Identifikasi Kearifan Lokal terkait Pemanfaatan Kehati 

3.3 Menghitung Nilai Ekonomis dari Keberadaan Hutan 

3.4 Menghitung Nilai Non-Ekonomis hutan Bagi Masyarakat 

3.5 Masyarakat Adat dan Hutan 

 

3.1. MANFAAT EKOSISTEM HUTAN BAGI MASYARAKAT 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk berdiskusi mengenai manfaat dari hutan yang telah mereka rasakan 

selama ini. Peserta juga akan diajak untuk mengukur situasi lingkungan dan ekonomi kampung mereka sebagai 

hasil dari interaksi mereka dengan ekosistem hutan   

Tujuan 
1. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai keterhubungan antara kehidupan mereka saat ini, 

khususnya pada sisi sosial-budaya dan kesejahteraan dengan keberadaan ekosistem hutan di sekitar 

mereka 

Indikator Keberhasilan 

Peserta mampu melihat dan menjelaskan keterhubungan antara kehidupan mereka saat ini, khususnya pada sisi 

sosial-budaya dan kesejahteraan dengan keberadaan ekosistem hutan di sekitar mereka 

Perkiraan Waktu 6 jam 

Metode  Diskusi kelompok, presentasi 

Alat dan Bahan Kertas, ATK, tali raffia 

Alur 
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok berisi 6-7 orang.  

2. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk melakukan Aktivitas 10  

3. Sesudah melakukan Aktivitas 10, fasilitator mengajak peserta untuk melanjutkan diskusi dengan 

melakukan Aktivitas 11 (petunjuk terpisah). 

4. Aktivitas peserta kemudian dilanjutkan dengan Aktivitas 12 untuk membayangkan apa yang terjadi saat 

Hutan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh habis. Instruksi pada kotak Aktivitas 12  
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5. Aktivitas kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menilai situasi kampung peserta menggunakan 

Segitiga Keselarasan (lihat instruksi pada Aktivitas 13)  

6. Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan Segitiga Keselarasan yang mereka hasilkan. 

Tanya jawab dapat terjadi sesudah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

7. Fasilitator kemudian menanyakan pertanyaan kunci yang juga menjadi pertanyaan evaluasi. 

Pertanyaan ini dapat dilihat pada instruksi pada Aktivitas 13. 

8. Fasilitator selanjutnya meminta masing-masing kelompok untuk menggambarkan situasi kampung yang 

lestari seperti yang mereka impikan sehingga Segitiga Keselarasan mereka jadi lebih besar ukurannya. 

9. Peserta kemudian mempresentasikan kampung impian mereka yang baru dengan Segitiga Keselarasan 

mereka yang lebih besar 

10. Fasilitator kemudian membandingkan situasi sketsa kampung impian mereka dengan sketsa kampung 

mereka sebenarnya.  

11. Fasilitator kemudian menanyakan hal-hal berikut: 

a. Perbedaan apa yang Ibu/Bapak lihat antara kampung impian kelompok Ibu/Bapak dengan 

kampung Ibu/Bapak sebenarnya? 

b. Apakah ada perasaan berbeda yang muncul saat melihat dan/atau membicarakan sketsa kampung 

impian Ibu/Bapak dengan sketsa kampung Ibu/Bapak sebenarnya? 

c. Apabila ada yang dapat mereka ubah dari kampung mereka, bagian apa yang akan diubah?  

12. Fasilitator kemudian mencatat jawaban-jawaban 

13. Pada akhir sesi, fasilitator menanyakan kepada peserta: mengapa ada bagian dari kampung mereka 

yang ingin mereka ubah? 

Bahan Ajar  
Alam atau lingkungan fisik memiliki sistem yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung 

kehidupannya, juga oleh makhluk hidup lain. Namun begitu, ada batas dimana alam tidak lagi dapat 

menanggung beban akibat kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam berlebihan, atau disebut juga dengan 

eksploitasi sumberdaya alam. Eksploitasi sumberdaya alam adalah penggunaan sumberdaya alam, termasuk 

berbagai kekayaan dan manfaat yang didapat dari hutan, secara besar-besaran. Eksploitasi hutan sering 

memunculkan banjir, kekeringan, tanah longsor maupun kebakaran hutan karena sistem alamiah di hutan tidak 

dapat pulih. 

Sistem di alam menyangkut komponen hidup (biotik) dan tak hidup (abiotik). Komponen biotik suatu ekosistem 

adalah segala jenis makhluk hidup yang ada di suatu hamparan yang saling bergantung dan berdampak satu 

sama lain. Komponen abiotik termasuk di dalamnya adalah udara, air, tanah bahkan bebatuan. Masing-masing 

dari komponen ini memiliki peran dan manfaat satu sama lain secara langsung maupun tidak. Bila satu hal 

berkurang atau menghilang atau dihilangkan, maka akan memberi dampak bagi situasi wilayah tersebut, baik 

dampak yang langsung terasa maupun tidak disadari langsung. Ini yang disebut sebagai ekosistem: interaksi 

komponen biotik dan abiotik dari suatu wilayah yang membentuk sistem.  

Pada kejadian dimana sejumlah kecil komponen biotik atau abiotik hilang, suatu ekosistem belum tentu 

mengalami perubahan besar. Tidak terasanya perubahan yang terjadi bisa disebabkan oleh digantikannya peran 

dari komponen yang hilang tersebut oleh komponen sejenis. Misalnya apabila adanya satu buah atau dua buah 

pohon besar yang ditebang atau tumbang, maka dalam jangka waktu tertentu, peran pohon besar tersebut 

sebagai salah satu penyerap cadangan air dapat digantikan oleh pohon-pohon kecil yang tumbuh besar 

menggantikan ukuran pohon yang tumbang tersebut.  

Namun begitu, pada kejadian dimana pohon yang hilang berjumlah ribuan dalam luasan ratusan hingga ribuan 

hektar, maka akan sulit bagi pohon-pohon kecil lain menggantikan peran pepohonan besar tersebut dalam 

waktu yang relatif pendek. Dengan begitu, tidak ada yang akan menyimpan cadangan air dan tidak ada yang 

menahan tanah sehingga akan terjadi erosi dan banjir ke arah wilayah yang lebih rendah.    
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Situasi yang mengganggu ekosistem juga muncul pada kondisi dimana spesies-spesies hewan dan tanaman 

tertentu punah atau berkurang secara signifikan. Begitupula apabila jumlah maupun kualitas air atau tanah atau 

komponen abiotik lain menurun secara signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Hutan dan Berbagai Kekayaan di dalamnya 

Hutan memiliki fungsi yang sangat banyak. Berikut adalah catatan singkat mengenai berbagai fungsi hutan 

sehingga memberikan kesempatan bagi berbagai makhluk hidup untuk hidup dengan topangan dari 

sumberdaya hutan 

1. Manfaat Ekologis 

a. Paru-paru dunia yang membantu membersihkan udara dunia 

b. Penjaga kestabilan iklim 

c. Pengatur fungsi tata air (hidrologi) 

d. Pelindung tanah dari erosi yang berlebihan 

e. Rumah bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang masing-masing memiliki peran 

bagi ekosistem 

2. Manfaat Sosial dan Kesejahteraan 

a. Pembentuk dan penentu bentuk kebudayaan manusia yang tinggal bergantung padanya, 

termasuk spiritualitas/agama 

b. Hutan menyediakan berbagai sumber obat untuk penyembuh berbagai penyakit manusia 

c. Berbagai hasil hutan berguna untuk penyedia energi. Biomassa kayu menghasilkan 

energi sama banyaknya dengan tenaga air, angin, matahari, panas bumi, sampah dan 

biomasa lain di saat yang bersamaan 

d. Hutan menyediakan manfaat rekreasi bagi manusia, termasuk berburu 

e. Penyedia berbagai sumber pangan 

3. Manfaat Ekonomi 

a. Penyedia berbagai spesies tanaman bernilai ekonomi tinggi 
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AKTIVITAS 11  
BARANG DARI HUTAN 

 

Tujuan: Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hutan telah memberikan banyak manfaat yang 

mereka pakai sehari-hari  

Alat dan Bahan: Kertas plano, crayon 

Waktu yang dibutuhkan: 1 jam 

Alur: 

1. Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi barang-barang di sekitar mereka maupun yang 

mereka pakai di rumah yang berasal dari hutan.  

2. Peserta diminta menggambarkan berbagai barang yang mereka anggap berasal dari hutan secara 

bergantian tanpa berbicara. Gambar dibuat di satu kertas plano yang sama. Peserta harus antre 

untuk menggambarkan barang-barang tersebut. Apabila barang yang ingin digambar ternyata 

sudah digambarkan terlebih dahulu oleh peserta sebelumnya, maka peserta tersebut harus 

mencari barang lain untuk digambar 

3. Bila dirasa seluruh barang sudah digambarkan, fasilitator meminta peserta untuk  mendiskusikan 

gambar yang ada pada kertas plano mereka. 

4. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk mengklasifikasikan berbagai barang yang ada pada 

kertas plano untuk melihat barang-barang yang masuk ke dalam kategori hasil hutan kayu dan hasil 

hutan non-kayu. 

5. Peserta kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka 

6. Fasilitator kemudian membantu pembahasan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, 

misalnya: 

a. Berapa banyak barang-barang yang Ibu/Bapak miliki atau mereka ketahui yang 

bersumber dari hutan? 

b. Mana yang lebih banyak: hasil hutan kayu atau hasil hutan non-kayu? 

c. Apakah ada dari barang-barang tersebut yang lebih sulit untuk didapat saat ini? 

d. Jika ada, apa yang seharusnya dilakukan agar kesulitan untuk mendapatkan barang-

barang tersebut tidak menjadi semakin sulit? 
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AKTIVITAS 12  
JARING-JARING KEHIDUPAN 

 

Tujuan: Meningkatkan kesadaran tentang ketergantungan sesama makhluk hidup maupun antara makhluk 
hidup dan benda mati 

Alat dan Bahan: Tali rafia, stiker label, gambar hutan, gambar sungai, gambar tanah dan pepohonan, dan 
gambar lain yang menunjukkan isi hutan 

Waktu yang dibutuhkan: 20 menit 

Alur: 

1. Fasilitator menunjukkan gambar hutan dan segala isinya, termasuk tanah, air, dll 
2. Peserta diminta untuk menyebutkan berbagai hewan yang ada di hutan 
3. Fasilitator menuliskan masing-masing hewan yang disebutkan oleh peserta pada stiker berlabel 
4. Peserta kemudian diminta untuk memilih nama hewan dari yang tertulis pada label dan 

menempelkan stiker label tersebut di dada mereka 
5. Fasilitator kemudian memilih salah satu jenis hewan/tumbuhan dan memberikan gulungan tali 

rafia kepada peserta yang memakai label hewan/tumbuhan tersebut 
6. Fasilitator kemudian menanyakan kepada peserta, apakah ada hewan yang menjadi makanan atau 

menjadi pemangsa hewan/tumbuhan tersebut di antara mereka. Jika nama pemangsa 
tanaman/hewan atau makanan hewan ada di antara peserta, maka gulungan tali diberikan kepada 
peserta yang memiliki label nama pemangsa atau makanan hewan/tumbuhan tersebut, sementara 
ujungnya tetap dipegang oleh hewan/tanaman pertama yang dipilih fasilitator. Begitu seterusnya 

7. Tanyakan terus bergiliran hingga terbentuk jaring-jaring kehidupan.  
8. Fasilitator meminta peserta untuk memegang tali kuat-kuat 
9. Fasilitator kemudian berpura-pura menjadi penebang pohon dan menebang semua pohon. Peserta 

yang menjadi pohon harus melepaskan talinya. Apa yang terjadi? Tali tersebut akan menjadi 
tersentak dan peserta lainnya juga akan merasakan sentakan dari pohon yang melepaskan tali. Hal 
ini melambangkan komponen lain dari rantai makanan tersebut yang terimbas akibat hilangnya 
pohon tersebut. 

Bagian ke-dua 
10. Semua pohon yang tadinya telah ditebang, kini ditanam kembali dengan tanaman tertentu, 

misalnya karet atau sawit. Peserta yang tadinya menjadi berbagai jenis pohon, kini seluruhnya 
menjadi karet saja atau sawit saja. Gulungan tali rafia kini diberikan kepada seluruh peserta yang 
menjadi pohon karet atau tanaman sawit. 

11. Fasilitator menanyakan kepada peserta, tanaman atau hewan apa yang kini bisa memanfaatkan 
karet atau sawit tersebut untuk makanan? Bila ada, maka hewan atau tanaman tersebut mendekat 
dan memegang bagian tali yang bebas. 

12. Apa yang terjadi? Fasilitator kemudian bisa membahas dengan menanyakan hal-hal berikut: 
a. Apakah seluruh komponen hewan dan tanaman yang tadinya masuk dalam jaring-jaring 

kehidupan, kini masuk juga ke dalam jaring-jaring kehidupan yang baru? Hewan apa yang 
masih masuk ke dalam jaring-jaring kehidupan baru ini? 

b. Apa yang terjadi di lapangan dengan situasi hewan tersebut memanfaatkan tanaman yang 
baru untuk makanan mereka? 

c. Mengapa hal ini terjadi?  
d. Apa dampak yang dirasakan oleh hutan dengan situasi sekarang? Apa manfaat yang hilang 

dengan situasi baru ini? Apa dampaknya bagi manusia? 
e. Situasi apa yang kita inginkan?  
f. Apa yang harus dilakukan agar hal tersebut terjadi? 
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AKTIVITAS 13  
HUTANKU HILANG 

 

Tujuan: Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya ekosistem hutan bagi kehidupan 

Waktu yang dibutuhkan: 45 menit 

Alat dan Bahan: Musik, laptop, pengeras suara 

Alur: 

1. Fasilitator menyiapkan musik instrumental untuk dipasang pada saat fasilitator menyampaikan 

situasi kampung mereka tanpa hutan Bukit Tiga Puluh 

2. Fasilitator meminta peserta untuk menutup mata mereka dan mendengarkan narasi yang 

disampaikan fasilitator.  

3. Fasilitator menyalakan musik 

4. Fasilitator menyampaikan situasi dimana kampung mereka tidak lagi dikelilingi hutan Bukit Tiga 

Puluh dan mereka tidak lagi dapat memanfaatkan berbagai hasil hutan. Contoh cerita akan 

disampaikan di bagian bawah kotak Aktivitas 12  

5. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk membuka mata dan mendiskusikan hal-hal yang 

terjadi seandainya hutan Bukit Tiga Puluh tidak lagi ada dan berganti dengan bukaan lahan yang 

ditanami tanaman sejenis.  

6. Fasilitator menyampaikan pertanyaan kunci ini untuk dibahas oleh peserta di masing-masing 

kelompoknya: 

a. Ceritakan kepada kelompok Ibu/Bapak apa yang muncul di kepala Ibu/Bapak saat 

mendengarkan narasi fasilitator? 

b. Apa yang dirasakan saat mengikuti cerita yang disampaikan oleh fasilitator? 

c. Apa dampak positif yang muncul dari situasi tersebut?  

d. Apa dampak negatif yang muncul dari situasi tersebut?  

7. Fasilitator kemudian meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka. Tanya jawab dipersilakan 

8. Fasilitator kemudian menyimpulkan hasil diskusi 
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AKTIVITAS 14  
SEGITIGA KESELARASAN 

 

Simulasi ini dipakai untuk menunjukkan kepada peserta mengenai situasi kampung mereka secara visual. 

Situasi kampung yang dimaksud adalah situasi ekonomi dan lingkungan. Pada dasarnya, 

Waktu yang dibutuhkan: 1 jam 

Alat dan bahan: Kertas plano yang sudah diberi sumbu X dan Y dengan penjelasan, spidol hitam, crayon 

hitam dan crayon warna cerah lainnya  

Jumlah Peserta: 6-7 orang per kelompok 

Waktu yang Dibutuhkan: 1 jam 

Langkah:  

1. Sebelum pertemuan, fasilitator sudah membuat sumbu X dan Y positif untuk menyusun Segitiga 

Keselarasan pada kertas plano. Siapkan kertas plano sejumlah kelompok yang akan dibagi. (Lihat 

gambar sumbu Segitiga Keselarasan pada kotak terpisah) 

2. Fasilitator kemudian membagi peserta ke dalam kelompok berisi 6-7 orang.  

3. Fasilitator kemudian membagikan kertas plano yang telah disiapkan sebelumnya kepada masing-

masing kelompok 

4. Fasilitator meminta kelompok untuk berdiskusi posisi situasi kampung mereka berdasarkan 

parameter yang sudah ada. 

5. Fasilitator menjelaskan bahwa peserta berada di posisi 0. Dengan membaca parameter-parameter 

yang tertulis masing-masing sumbu, peserta menimbang dan menentukan sendiri apakah situasi 

kampungnya cocok dengan parameter-parameter tersebut. Jika ya, maka peserta dapat menaiki 

sumbu. Jika tidak, maka peserta tetap ditempatnya: 

a. Jika poin 1 pada parameter di sumbu X sama sekali tidak sesuai dengan keadaan kampung 

mereka, maka peserta harus tetap berada di posisi mereka (tidak mundur dan tidak maju) 

b. Jika poin 1 pada parameter yang sama memiliki sedikit kesamaan, maka peserta 

memindahkan posisi mereka pada rentang ½ (setengah) dari 1 poin langkah 

c. Jika poin 1 pada parameter sangat sesuai dengan situasi di kampung mereka, maka peserta 

memindahkan posisi mereka pada rentang 1 poin langkah 

d. Begitu seterusnya terhadap seluruh poin pada sumbu X dan Y. 

6. Sesudah aktivitas ini, maka peserta akan memiliki garis yang menghubungkan antara situasi 

lingkungan kampung mereka dengan situasi ekonomi kampung mereka. 

7. Minta peserta untuk memberi warna bagian di dalam segitiga dengan warna yang cerah. Bagian di 

luar segitiga diberi warna gelap (hitam/abu-abu). 

8. Minta peserta untuk mendiskusi apa yang mereka lihat dari gambar. Fasilitator dapat menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan seperti: 

- Adakah bagian yang gelap dari Segitiga Keselarasan kelompok Anda? 

- Mengapa Segitiga Keselarasan kelompok Anda tinggi ke atas/memanjang ke kanan? Faktor apa 

yang mempengaruhinya? 

- Jika ada bagian yang dapat diubah, bagian mana yang ingin Anda rasa penting untuk diubah 

sehingga mengubah juga bentuk Segitiga Keselarasan kelompok Anda? 

Catatan: Lihat arti dari Segitiga Keselarasan pada Box X 
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Gambar Segitiga Keselarasan 
Parameter Lingkungan: 
1. Air bersih tersedia dan dapat diakses karena hutan/tutupan vegetasi yang masih cukup lebat 

2. Kualitas tanah baik karena sedikitnya jumlah pupuk kimia yang dipaparkan ke tanah  

3. Udara segar dirasakan warga karena polusi udara yang sedikit 

4. Jarang terjadi banjir  

5. Tidak ada masalah tanah longsor 

6. Jarang terjadi kekeringan panjang 
7. Terdapat berbagai macam sumber pangan (karbohidrat, sayur, protein hewani) yang dapat dinikmati terus 
menerus oleh warga 
            
            
        
            

             

             

             

             

             

           Parameter Ekonomi  

            
1. Masyarakat terus menerima pendapatan bulanan yang layak 

dari pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak 

                2. Air tidak berbayar   
          3. Produk hutan non-kayu yang telah dioleh bernilai lebih tinggi 

          
4. Sedikit biaya yang dikeluarkan untuk pupuk dan pestisida 

kimia karena menggunakan pestisida dan pupuk alami 
          5. Sedikit biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan makanan 
            
            

Kontrol situasi terbaik ideal:  

 

                          (a) 

Situasi (a) adalah situasi ideal dimana berbagai jasa dan manfaat dari lingkungan terdapat di wilayah tersebut, 

sementara aktivitas ekonomi warga dilakukan secara lestari. Aktivitas ekonomi yang dilakukan secara bijak akan 

melestarikan sumberdaya alam yang pada akhirnya mendatangkan pendapatan bagi warga secara 

berkelanjutan. 
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                          (b)             X 

Situasi (b) adalah situasi dimana Segitiga Keselarasan cenderung untuk memanjang. Situasi ini adalah situasi 

kampung dengan keadaan lingkungan cukup bermasalah di beberapa aspek, namun masyarakat masih 

mendapatkan keuntungan ekonomi dari lingkungan. Walau begitu, manfaat secara ekonomi juga tidak 

menyeluruh. 

Situasi ini muncul umumnya karena aktivitas penghidupan masyarakat yang eksploitatif atau tidak 

menghiraukan kelestarian/keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alam. Jika situasi seperti ini diteruskan, 

bagian segitiga yang berwarna biru pada sumbu Y akan menurun seiring waktu. Hal ini kemudian akan membuat 

warna biru pada sumbu X akan memendek karena masyarakat akan mengalami banyak masalah dalam 

melaksanakan kegiatan ekonominya akibat: banjir, masalah kesehatan karena polusi udara, atau kekeringan dsb. 

 

                          (c) 

Situasi (c) adalah situasi dimana masyarakat memiliki situasi ekonomi yang bermasalah sementara lingkungan 

mereka sangat baik. Situasi seperti ini umumnya terjadi pada lingkungan masyarakat yang bergantung hanya 

pada sumberdaya alam yang berada di wilayah konservasi seperti Taman Nasional, khususnya zona inti. Pada 

situasi seperti ini, pengelola wilayah konservasi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu 

mempertimbangkan apakah masyarakat yang bergantung pada sumberdaya alam yang berada di dalam wilayah 

taman nasional ini merupakan masyarakat yang eksploitatif atau justru mendukung upaya konservasi, seperti 

beberapa komunitas masyarakat adat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menggunakan 

instrumennya untuk mengukur dan menilai apakah komunitas ini dapat diberikan hak untuk mengelola 

sumberdaya alamnya dengan melihat sejarah dan kualitas hutan mereka saat ini. 
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3.2.  IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL TERKAIT PEMANFAATAN  
 SUMBERDAYA ALAM 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan mengidentifikasi praktek kearifan lokal yang dijalankan dulu dan sekarang terkait 

pengelolaan sumberdaya alam, terutama kaitannya dengan hutan dan tujuan serta manfaat dari 

dilaksanakannya kearifan tersebut.  

Tujuan 
1. Mengeksplisitkan praktik-praktik kearifan lokal yang pernah ada dan yang masih dilakukan hingga saat 

ini 

2. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai kearifan lokal di wilayahnya 

Bahan Ajar 
Kearifan lokal adalah aturan-aturan yang dibuat dan dianut oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian alam 

yang menjadi tempat hidup mereka. Pengetahuan dan praktik kearifan lokal merupakan kekayaan tak benda 

yang dimiliki umumnya oleh masyarakat yang hidup bergantung dan sangat dekat dengan pengelolaan sumber 

daya alam. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi tanpa melalui pencatatan dan tanpa alasan 

rasional yang eksplisit. Karena cara menurunkan pengetahuan tanpa penjelasan gamblang mengenai alasan 

dibalik dilakukannya hal tersebut, seringkali generasi-generasi yang lebih muda tidak menyadari bahwa apabila 

mereka melupakan atau tidak lagi melaksanakan aturan tersebut, maka artinya upaya untuk menjaga kelestarian 

lingkungan juga tidak dilaksanakan. 

Kearifan lokal umumnya hilang atau dilupakan saat digalakkannya revolusi hijau. Pada masa revolusi hijau, 

dimana masyarakat diminta untuk memproduksi hasil pertanian secara besar-besaran, banyak varietas-varietas 

tanaman lokal diganti dengan varietas-varietas tanaman non lokal yang telah diubah genetiknya sehingga masa 

panen lebih cepat.  

Kini berbagai pihak termasuk Pemerintah sendiri telah menyadari bahwa varietas-varietas lokal sebenarnya 

memiliki keunggulan tersendiri, misalnya memiliki daya simpan yang lebih lama. Banyak pihak yang kini 

menggalakkan kembali penggunaan varietas-varietas lokal untuk tanaman pangan mereka karena lebih sesuai 

dengan kondisi alam di sekitarnya. 

Namun, kearifan lokal tidak hanya mencakup penggunaan varietas-varietas lokal tersebut. Lebih dari itu, pranata 

sosial, peraturan tak tertulis serta berbagai aturan hidup yang dituangkan dalam tata guna lahan, tata cara 

bertani/berkebun, bahkan dalam mengingat kejadian-kejadian sosial yang penting, dan lain sebagainya, juga 

merupakan kearifan lokal apabila memang terbukti berkontribusi pada kelestarian alam non-manusia, 

merekatkan ikatan sosial serta tetap memenuhi kebutuhan ekonomi—yang bagaimanapun, kebutuhan ekonomi 

ini kini sudah tidak lagi sama dengan masa lalu. 

Indikator Keberhasilan 
1. Peserta menyadari dan mengingat kembali praktik-praktik pengelolaan sumberdaya alam tradisional 

yang dilaksanakan untuk mengambil manfaat dari alam sambil tetap menjaga kelestariannya  

Perkiraan Waktu 3 jam 

Metode  Diskusi kelompok, presentasi 

Alat dan Bahan Kertas, spidol, lem kertas, crayon 

 



 

MODUL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENTANG ALAM BUKIT TIGA PULUH, JAMBI  63 

 

Alur 

1. Fasilitator mengingatkan kembali beberapa praktik-praktik terkait pengelolaan sumberdaya hutan yang 

disampaikan pada sesi sebelumnya. Apabila topik mengenai Hutan dan Masyarakat Adat belum 

disampaikan, maka Fasilitator cukup memulai sesi dengan menanyakan: 

a. Apa saja praktik yang dilakukan di masyarakat terkait dengan upaya untuk menjaga kelestarian 

hutan? Apakah ada ketentuan tidak boleh menebang pohon berukuran tertentu? Atau apakah ada 

ketentuan area yang dapat dijadikan ladang, dan area yang tidak dapat dijadikan ladang (harus 

tetap menjadi hutan asli)?  

b. Adakah ketentuan harus menanam pohon saat ada kelahiran atau peristiwa tertentu lainnya? 

c. Bagaimana praktik pertanian di masa lalu? Apakah Anda mengetahui adanya benih-benih yang 

disimpan untuk kemudian ditanam kembali? 

d. Apakah di kampung Anda masih ada, atau Anda pernah mendengar tentang, lumbung padi? Kalau 

masih ada, dimana? Kalau sudah tidak ada, kenapa? 

e. Apakah ada larangan-larangan untuk mendekat ke sumber mata air?  

f. Apakah ada hal-hal tabu atau pantangan yang tidak boleh dilakukan saat mengambil madu, atau 

menderes, atau kegiatan lain? Atau saat menebang pohon bambu? 

2. Peserta kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan diminta untuk mendiskusikan berbagai 

peraturan-peraturan terkait pemanfaatan hasil hutan dan atau pemanfaatan sumberdaya alam lainnya 

dan menuliskannya pada kertas plano yang telah disediakan 

3. Masing-masing kelompok diminta untuk menyiapkan presentasi mengenai kearifan lokal mereka dalam 

bentuk gambar 

4. Masing-masing kelompok mempresentasikan gambar hasil diskusi mereka tentang aturan-aturan lokal 

yang dulu pernah ada di masyarakat mereka, maupun yang hingga saat ini masih dilaksanakan dalam 

mengelola sumberdaya hutan 
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3.3. MENGETAHUI NILAI EKONOMIS DARI KEBERADAAN HUTAN 

Tujuan 
Meningkatkan kesadaran peserta mengenai nilai selain ekonomi yang disediakan oleh hutan, yaitu nilai sosial, 

kesejahteraan dan lingkungan 

Perkiraan waktu belajar setengah hari 

Metode Diskusi kelompok, presentasi 

Alur 

1. Fasilitator meminta peserta untuk melakukan Aktivitas 14. 

2. Di akhir aktivitas, fasilitator melakukan evaluasi dengan menggunakan metode ORID (lihat Modul 5. 

Bahan Ajar 
Nilai ekonomis hutan dapat dilihat dari 

 

Tabel 1. Menghitung Total Nilai Ekonomi Sumberdaya Hutan (Saptariani, 2012) 

Nilai Guna Langsung (NGL)  

Manfaat yang langsung diambil dari sumber daya alam. Nilai ini dapat diperkirakan melalui kegiatan konsumsi 

atau produksi, misalnya kayu, rotan, buah-buahan, ikan, getah, tanaman obat, dan hasil hutan lainnya. 

 

Nilai Guna Tidak Langsung (NGTL) 

Merupakan nilai secara tidak langsung dirasakan manfaatnya. Dapat berupa hal yang mendukung nilai guna 

langsung, seperti air,  pencegah banjir & erosi, penyedia oksigen, dll.  

 

Nilai Pilihan (NP) 

Nilai potensial yang dapat dimanfaatkan untuk masa yang akan datang, seperti : ekowisata, keanekaragaman 

hayati. 

 

 

 

Total Nilai 
Ekonomi

Nilai Guna

Nilai Guna 
Langsung

Nilai Guna 
Tak Langsung

Nilai Pilihan

Nilai Non-
guna

Nilai 
Keberadaan

Nilai Waris
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Nilai Warisan (NW) 

Hasrat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. 

Seperti: nilai sistem tradisional masyarakat yang terkait dengan ekosistem/sumberdaya seperti habitat, 

keanekaragaman hayati. 

 

Nilai Keberadaan (NK) 

Nilai kepedulian seseorang akan keberadaan suatu sumber daya alam atau mahluk hidup lainnya, walaupun 

orang tersebut hanya mengetahuinya melalui foto atau film. Contohnya: gajah Sumatera, kancil, pohon sialang, 

dll. 

Tabel Total Penilaian Ekonomi 

NILAI GUNA NILAI NON GUNA 

Nilai Guna 

Langsung 

Nilai Guna Tak 

Langsung 
Nilai Pilihan Nilai Pilihan 

Nilai 

Keberadaan 
Nilai Pewarisan 

Hasil yang dapat 

dikonsumsi 

langsung 

Manfaat 

fungsional 

Nilai pilihan 

penggunaan 

Nilai pilihan 

non pengguna 

Nilai 

pengetahuan 

Nilai Non 

Penggunaan 

Lainnya 

Kayu 

Buah dan biji 

Getah 

Rotan 

Pakan ternak 

Tanaman obat 

Fs.ekologis 

Pengendali 

banjir 

Rekreasi Ekosistem 

Suaka 

margasatwa 

Habitat 

spesies langka 

Budaya 

Pewarisan 

Biodiversity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS 15  
NILAI EKONOMIS HUTAN 

 

Tujuan: Meningkatkan pemahaman peserta mengenai nilai ekonomis ekosistem hutan yang ada di sekitar 

mereka 

Waktu yang dibutuhkan: 45 menit 

Alat dan Bahan: Kertas plano, spidol 

Alur: 

1. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok berisi 5-7 orang 

2. Identifikasilah Sumberdaya Alam mereka dan kategorikan ke dalam nilai-nilai dalam perhitungan 

valuasi ekonomi  

3. Tulislah di atas kertas plano yang sudah disediakan    

4. Pilihlah perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok  



 

MODUL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENTANG ALAM BUKIT TIGA PULUH, JAMBI  66 

 

3.4. MENGETAHUI NILAI NON-EKONOMIS DARI KEBERADAAN HUTAN 

Pengantar 
Peserta akan membuat daftar mengenai nilai-nilai non materiil yang didapat dari hutan yang membuat budaya 

(termasuk makanan), pengetahuan dan komunitas mereka seperti adanya sekarang ini. Fasilitator kemudian 

membahas hasil diskusi kelompok dikaitkan dengan keberadaan masyarakat secara sosial (budaya) dan manfaat 

untuk kesejahteraan mereka  

Tujuan 
Meningkatkan kesadaran peserta mengenai nilai selain ekonomi yang disediakan oleh hutan, yaitu nilai sosial, 

kesejahteraan dan lingkungan 

Perkiraan waktu belajar setengah hari 

Metode Diskusi kelompok, presentasi 

Alur 

1. Fasilitator meminta peserta untuk melakukan Aktivitas 15 

2. Di akhir aktivitas, fasilitator melakukan evaluasi dengan menggunakan metode ORID (lihat Modul 5. 

Bahan Ajar 
Seperti sudah dibahas pada Modul 3.1. Manfaat Ekosistem Hutan, hutan memberi manfaat non-material spesifik 

bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dampak ini tidak dapat diukur dengan uang secara langsung. Hal-hal 

tersebut adalah 

a. Terbentuknya kebiasaan tertentu masyarakat sekitar, yang tanpa adanya ekosistem hutan, akan 

berubah sama sekali.  

Keberadaan hutan memberikan masyarakat tersebut kesempatan untuk hidup dan mengembangkan 

kebiasaan hingga menjadi budaya khas wilayah tersebut. Misalnya, madu hutan yang hanya didapat 

dari pohon-pohon yang berada di dalam hutan, dikelilingi berbagai tanaman lain yang menjadi 

preferensi lebah penghasil madu.  

Pada masyarakat adat, nilai non-ekonomis hutan terlihat lebih jelas dibandingkan masyarakat lokal. Hal 

ini dapat dilihat dari, misalnya, berbagai upacara spiritual mereka memanfaatkan berbagai produk yang 

ada di hutan. Jelas sekali bahwa apabila hutan hilang, berbagai budaya yang tadinya ada dengan 

memanfaatkan produk-produk hutan, menjadi berubah. (Baca lebih lanjut pada Modul 3.5. tentang 

Peran Masyarakat Adat pada Kelestarian Hutan) 

Budaya yang terbentuk karena adanya hutan merupakan nilai keberadaan hutan yang tidak dapat 

diuangkan.  

b. Nilai psikologis dari keberadaan hutan.  

Kita tahu bahwa banyak wisatawan yang mau membayar untuk dapat berjalan-jalan di antara 

pepohonan untuk menikmati ekosistem hutan. Untuk itu, ada biaya masuk, misalnya, yang harus 

dibayar oleh wisatawan tersebut. Jika kita melihat fungsi hutan untuk menjadi sumber pendapatan dari 

wisatawan yang datang, maka kita menghitung nilai ekonomi dari keberadaan hutan. Padahal ada nilai 

non-ekonomi yang dihasilkan dari keberadaan hutan tersebut. 

Nilai psikologis adalah salah satu nilai non-material yang didapat dari kunjungan seseorang ke kawasan 

hutan. Nilai psikologis merupakan nilai yang sulit untuk diukur dengan uang karena kesehatan jiwa 

bukan barang yang dapat diperjualbelikan dengan mudah 
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c. Nilai dari penyediaan berbagai pendukung hidup manusia, misalnya ketersediaan air (bukan airnya) dan 

ketersediaan udara yang bersih (bukan fisik udaranya), merupakan nilai yang tidak mudah diukur 

dengan uang.  

Dengan tersedianya air dan udara berlimpah dari kawasan hutan, misalnya, anak-anak tidak harus 

berjalan jauh untuk mencari air. Dengan begitu, mereka dapat bermain-belajar lebih banyak. Hal-hal ini 

sulit untuk diukur dengan satuan uang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS 16  
MENGHITUNG NILAI NON-EKONOMIS HUTAN 

 

Tujuan: Meningkatkan pemahaman peserta pada nilai-nilai hutan yang tidak secara langsung dapat 

dihitung nilainya dalam Rupiah 

Waktu yang dibutuhkan: 1 jam 

Alat dan Bahan: Kertas plano, ATK 

Alur: 

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok 

2. Fasilitator kemudian mengajukan dua pertanyaan sebagai berikut.  

• Berapa banyak anda ingin dibayar bila kawasan hutan anda dialihfungsikan menjadi kebun 

sawit? 

• Berapa banyak Ibu/Bapak ingin dibayar bila kawasan hutan Bukit Tigapuluh akan 

dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan elit? 

3. Beri waktu jeda bagi masing-masing peserta untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan 

4. Minta peserta (perwakilan ataupun seluruhnya) untuk mempresentasikan di depan 

5. Lakukan evaluasi menggunakan evaluasi ORID. Ajukan pertanyaan, misalnya, 

Apa yang Anda rasa pertama kali melakukan diskusi mengenai perkiraan nilai kebun sawit? Apa 

yang Anda rasa saat Anda diminta sebaliknya, yaitu diminta untuk menjaga hutan? Mengapa hal 

itu terjadi? 
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3.5. PERAN MASYARAKAT ADAT UNTUK KELESTARIAN HUTAN 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan masyarakat adat dan hubungan 

kehidupan mereka dengan kelestarian hutan. Keberadaan masyarakat adat yang sudah mendiami bagian hutan 

sejak lama perlu dihormati dan tidak dapat diabaikan, walaupun tidak dapat disanggah bahwa tidak semua orang 

yang mengaku masyarakat adat adalah para penjaga hutan terbaik. Masyarakat adat dan cara hidup mereka 

yang selaras dengan alam telah memberikan manfaat bagi masyarakat non-adat terutama yang tinggal 

berdekatan dengan wilayah adat masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat yang hidup secara turun temurun 

selama ratusan tahun dengan cara mempertimbangkan tanda-tanda daya dukung alam (lingungan) dan 

keberlangsungan makhluk lain selain manusia telah membuat hutan tetap terjaga dan berbagai jasa lingkungan 

yang datang darinya, seperti ketersediaan air dan keanekaragaman hayati, dapat dinikmati oleh masyarakat di 

luar masyarakat adat tersebut. 

Tujuan 
1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai keberadaan masyarakat adat dan hubungan keberadaan 

mereka dengan konservasi hutan serta jasa lingkungan yang muncul dari hutan 

2. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai kearifan lokal 

Indikator Keberhasilan 
1. Adanya peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat keberadaan masyarakat adat yang masih 

memegang teguh kearifan lokalnya dengan konservasi hutan dan berbagai jasa lingkungan dari hutan 

2. Peserta mengetahui kearifan-kearifan lokal terkait pengelolaan hutan oleh masyarakat adat 

Perkiraan Waktu 6 jam 

Metode  Diskusi kelompok, presentasi, pemutaran film 

Alat dan Bahan Kertas,  alat tulis 

Alur 

1. Fasilitator membagikan isian pertanyaan pre-test kepada peserta. Pertanyaan pre-test dapat dilihat di 

bagian bawah pasca penjelasan tentang alur 

2. Sesudah peserta mengisi lembar pre-test, fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai definisi 

masyarakat adat dan contoh-contoh pengelolaan hutan oleh masyarakat adat 

3. Sesi kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film mengenai masyarakat adat 

4. Sesudah pemutaran film, fasilitator memandu diskusi dengan beberapa pertanyaan kunci yang sudah 

disiapkan sebelumnya, misalnya: 

a. Aktivitas apa yang menarik yang baru saja Ibu/Bapak saksikan? 

b. Apakah ada kesamaan antara aktivitas yang Ibu/Bapak lakukan dalam pengelolaan hutan atau 

kebun dengan apa yang ditampilkan di beberapa film tersebut? 

c. Mengapa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan? Apa manfaatnya? 

d. Dari film barusan, apakah kondisi hutan beberapa masyarakat adat tersebut lebih baik atau lebih 

buruk daripada kondisi hutan/kebun campuran di kampung Ibu/Bapak? 

e. Seandainya cara hidup mereka tidak menghormati dan mempertimbangkan kelestarian hutan 

(sebaliknya dari apa yang tampak di film), apa yang akan terjadi? Apakah hal tersebut akan 

berdampak kehidupan Bapak/Ibu? 

5. Peserta kemudian mengisi lembar post-test 
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Bahan Ajar 

“Ini yang memperkuat kita mempertahankan hutan. Karena semuanya ada di hutan” 

Masyarakat Adat Dayak Iban, Sungai Utik, Kalimantan (Film Harapan-Indonesia) 

 

Masyarakat adat adalah sekumpulan orang yang memiliki aturan-aturan khusus yang dianut untuk mengatur 

tata kehidupan mereka, selain aturan-aturan negara yang berlaku bagi mereka. Dalam aturan-aturan yang 

mereka anut tersebut, banyak aturan yang sangat erat mengatur hubungan manusia sebagai pribadi maupun 

kelompok dengan kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Pada masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan 

atau pegunungan, aturan-aturan tersebut mengatur tentang cara hidup mereka yang sangat 

mempertimbangkan kelestarian ekosistem hutan. Berbagai pertimbangan yang diatur dalam aturan suatu 

masyarakat adat di wilayah hutan mencakup kelestarian hewan, air, tanah, serta tentunya berbagai pepohonan 

yang ada di dalamnya. Begitu juga pada masyarakat adat yang menempati wilayah pesisir, maka pranata mereka 

sangat mempertimbangkan kelestarian pesisir, khususnya ketersediaan stok ikan di laut, maupun tata cara saat 

terjadinya bencana tsunami, misalnya. Modul ini akan membahas tentang masyarakat adat yang hidup di dalam 

wilayah hutan. 

Berbagai aturan atau ketentuan yang mengatur perikehidupan suatu komunitas adat seringkali dikenal dengan 

istilah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah aturan dan aktivitas suatu komunitas yang dianut dan dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan berbagai kesesuaian dengan situasi alam (non-manusia), misalnya cuaca, musim, 

tata guna lahan, dsb. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah aturan dan tindakan masyarakat yang berdasar 

pada pengalaman dan pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas tersebut dengan mempertimbangkan daya 

dukung lingkungan, yang kemudian menjadi aturan (umumnya) tidak tertulis/lisan. 

Di sisi lain, pada masyarakat lokal, yaitu masyarakat yang kehidupannya tidak lagi diatur oleh aturan adat, 

seringkali pertimbangan tentang kelestarian alam dihubungkan dengan upaya untuk melanggengkan 

pendapatan mereka karena hutan dilihat sebagai sumber komoditas. Komoditas tersebut dapat berupa kayu, 

maupun hasil hutan non-kayu (misalnya rotan atau madu). Terkadang pertimbangan untuk mengelola ruang 

hidup, atau tata guna lahan, juga mempertimbangkan bencana yang dapat menimpa masyarakat, misalnya 

banjir atau tanah longsor. Di sinilah salah satu perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat lokal non-

adat.  

Masyarakat adat, misalnya, tidak mengambil kayu dalam jumlah banyak, atau tidak mengeksploitasi hutan, 

sering kali karena percaya bahwa bahwa makhluk-makhluk lain yang juga memiliki hak untuk menikmati adanya 

pohon tinggi yang menjadi habitatnya. Atau mereka tidak menghindari rute lintas tertentu karena tidak ingin 

mengganggu hewan yang diketahui tinggal di wilayah tersebut. Adanya kepercayaan bahwa mencemari air sama 

artinya dengan mencemari jalan dewa. 

Padahal, pada situasi yang sama, masyarakat non-adat mungkin juga akan melakukan hal tersebut namun 

dengan alasan yang berbeda. Misalnya, mereka akan menghindari suatu rute karena pertimbangan tidak ingin 

celaka diterkam oleh binatang yang mendiami daerah tersebut. Atau mereka tidak mencemari air sungai dengan 

pertimbangan tidak ingin kehabisan air bersih. Pertimbangan-pertimbangan yang berpusat pada untung rugi 

yang diterima manusia ini adalah yang disebut dengan antroposentris (antro=manusia, sentris=berpusat), atau 

mempertimbangkan segala sesuatu dari kacamata untung-rugi yang akan diterima manusia, dalam hal ini adalah 

mereka sendiri. 

Dua hal tersebut merupakan salah satu pembeda masyarakat adat dan non-adat.  

Hutan dan Budaya-Spiritualitas Masyarakat Adat 

Berbagai kebiasaan turun temurun yang dilakukan selama ratusan tahun dengan menyesuaikan kondisi 

lingkungan membentuk budaya yang khas dari masing-masing komunitas masyarakat adat. Kekhasan ini terjadi 

karena kebiasaan-kebiasaan tersebut diatur menjadi aturan adat. Bisa dikatakan bahwa budaya suatu 
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masyarakat, khususnya adat, dibentuk oleh lingkungan(non-manusia)nya. Mari kita lihat beberapa contoh 

budaya masyarakat adat di lingkungannya masing-masing 

Deskripsi Orang Rimba Talang Mamak 

Pengelolaan 
hutan 

- Hutan atau rimba: Orang Rimba 
diizinkan untuk membuka wilayah 
ini untuk menyiapkan makanan 
pokok seperti singkong dan ubi 

- Sesap: Ladang yang ditinggalkan 
namun masih menghasilkan 
sumber pangan. Umumnya Orang 
Rimba menanam buah-buahan di 
area ini 

- Belukor: Ladang yang digunakan 
untuk menanam pangan yang 
bukan merupakan makanan 
pokok seperti duku, durian, 
rotan/jernang, rambutan 

- Benuaron: Area dimana 
tanamannya nantinya bermanfaat 
untuk kayu dan buah-buahan. 
Benuaron di fase yang lama akan 
kembali menjadi rimba 

- Tanah peranokon: area yang 
diperuntukkan bagi tempat proses 
persalinan ibu 
(Efendi, 2010) 

 

- Hutan Adat 
- Rimba Pusaka/Hutan Keramat 
- Tanah keramat 
- Tanah peladangan 
- Tanah pekuburan 
- Lubuk larangan 
(Gilung, 2012) 

Budaya lainnya Dalam peraturan adat Orang Rimba, 
mereka hanya boleh menggunakan 
daun sebagai atap rumahnya. Ini 
menjadi salah satu penanda bahwa 
Orang Rimba akan sangat bergantung 
pada kelestarian pepohonan karena 
memiliki kebutuhan yang diatur 
dalam aturan adat. Hilangnya pohon-
pohon yang daunnya berfungsi 
menjadi atap rumah mereka, akan 
membuat budaya mereka berubah. 
(Efendi, 2010) 
 
 

Mirip dengan Orang Rimba, masyarakat adat 
Talang Mamak melakukan ritual tertentu 
sebelum mengambil madu di pohon sialang. 
Manusia diharuskan menghormati lebah dan 
pohon dimana madu tersebut berada. Untuk 
itu beberapa langkah yang dilakukan adalah: 
- Memuja kayu: agar lebah terus tinggal di 

pohon sialang 
- Melantak: membuat tangga untuk 

memanjat pohon sialang 
- Menuhai: meminta izin kepada 

mambang/hantu kayu, sehingga tidak 
mengganggu orang yang memanjat pohon 
sialang untuk mengambil kayu 

- Memberitahu lebah: supaya tidak disengat 
lebah saat mengambil madu 

(Gilung, 2012) 

Spiritualitas Ado rimbo ado bungo, ado bungo ado 
dewo. Hopi ado rimbo hopi ado 
bungo, hopi ado bungo hopi ado 
dewo (Ada rimba ada bunga, Ada 
bunga ada Dewa. Tidak ada rimba, 
tidak ada bunga. Bila bunga tidak ada, 
maka Dewa tidak ada) (Hendra, 2010) 
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Orang Rimba, seperti masyarakat 

adat lainnya seperti Dayak Iban di 

Kalimantan ataupun masyarakat 

adat Tobelo Dalam di Kepulauan 

Halmahera memiliki berbagai 

ungkapan dan praktik dalam 

menghargai dan menjaga hutan 

karena keberadaan hutan 

membentuk kebudayaan dan 

spiritualitas mereka. Seperti 

ungkapan yang dikutip di atas 

mengenai kekhawatiran Orang 

Rimba bila tidak ada rimba maka 

Dewa tidak akan ada, masyarakat 

adat Tobelo Dalam juga 

mengkhawatirkan apabila tidak lagi 

ada hutan, maka mereka tidak akan 

dapat menjadi masyarakat yang 

sama karena berbagai budaya 

mereka akan hilang. Jika hutan rusak, maka 

ritual terganggu. Sama seperti umat muslim yang selalu membutuhkan air untuk berwudhu. Karenanya 

kelestarian air seharusnya menjadi perhatian bagi umat muslim.  

Dari penjelasan di atas, dapat dirasakan bahwa bagi masyarakat adat yang tinggal bergantung pada hutan, maka 

hutan dianggap sudah menjadi bagian dari identitas diri mereka. Seperti layaknya kita mempertahankan 

identitas kita sebagai orang Melayu, ataupun mempertahankan identitas sebagai guru, petani dsb, masyarakat 

adat menjaga hutan mereka semampu mereka karena kehilangan hutan berarti perubahan identitas yang belum 

tentu sanggup mereka hadapi.  

Sudah banyak contoh masyarakat adat yang terpaksa mengalami perubahan budaya karena hutan yang 

menunjang budayanya hilang, menjadi pengemis di pinggir jalan di jalan raya lintas Sumatera karena tidak lagi 

dapat menyediakan makanan untuk diri mereka sendiri. Mengapa? Karena selama ini kemampuan mereka satu-

satunya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka adalah dengan cara berburu di hutan. Begitu hutan mereka 

habis, maka hewan buruan tidak lagi ada. Dengan begitu, mereka tidak serta merta dapat berganti profesi untuk 

bisa mendapatkan uang dan membeli makanan karena mereka tidak pernah memiliki kemampuan untuk itu. 

Akhirnya, menjadi pengemis di pinggir jalan raya adalah satu-satunya cara bertahan hidup.  

Oleh sebab itu, Orang Rimba, misalnya, mempertahankan hutan adat mereka dengan cara membangun kebun-

kebun karet (hompongan) mengelilingi hutan adat mereka agar masyarakat luar, khususnya masyarakat Melayu 

tidak lagi dapat membuka hutan yang tersisa. Mengutip Hendra (2010), telah diketahui bahwa ada perjanjian 

tidak tertulis antara masyarakat Melayu dengan masyarakat adat Orang Rimba mengenai pembagian wilayah 

kelola kebun. Apabila di wilayah tersebut sudah ada kebun Orang Rimba, maka masyarakat Melayu, yang 

sebenarnya selama ini telah membuka bagian-bagian hutan adat Orang Rimba karena tidak adanya kebun Orang 

Rimba di wilayah tersebut, tidak lagi boleh membuka lahan tersebut untuk kebutuhan perluasan kebun karet 

mereka. Demikian juga sebaliknya. Orang Rimba sendiri memiliki kriteria tersendiri untuk membuka 

hompongan, yaitu pada wilayah-wilayah yang berada pada bagian luar atau yang berbatasan langsung dengan 

tanah orang desa.  

Peraturan lain dari Orang Rimba, misalnya adalah bahwa mereka tidak boleh mengubah alam (jangan sampai 

merubah halom). Masyarakat Adat Orang Rimba percaya bahwa apabila mengubah alam, maka mereka akan 

Kontribusi Masyarakat Adat pada Kelestarian 

Hutan dan Kemanusiaan 

1. Kearifan lokal mengenai tata guna lahan yang selaras 

dengan ekosistem sekitar. Di wilayah-wilayah dimana 

kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam 

masih dilakukan, seperti kebun hutan, maka 

kebakaran hutan dan banjir bandang jarang terjadi 

2. Kelestarian tanaman obat karena konsistensi 

masyarakat adat untuk terus menggunakannya. Hal ini 

juga menghemat waktu bertahun –tahun, karena para 

peneliti akan memerlukan proses dan waktu 

penelitian yang sangat panjang bila meneliti obat dari 

titik nol. Karena itu, para peneliti tanaman obat 

berangkat dari pengetahuan masyarakat adat yang 

telah ada di sana, lalu melakukan penelitian lanjutan. 
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mendapat hukuman dari Tuhan dalam bentuk kehidupan yang sulit (Hendra, 2010). Sebagai hasilnya, mereka 

hanya menggunakan daerah sekitar sungai untuk tempat penghidupan, namun tidak boleh mengotori sungai 

karena tempat tersebut merupakan jalan dewa.  

Dengan upaya ini, maka degradasi hutan, khususnya hutan adat Orang Rimba, menjadi terminimalisir. Sebagai 

hasilnya, banyak manfaat hutan yang masih bisa dirasakan, bukan hanya oleh Orang Rimba itu sendiri, namun 

juga oleh warga desa/non-masyarakat adat. Manfaat-manfaat ini dapat dilihat pada berbagai film yang kami 

siapkan referensinya pada daftar film di bagian modul ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut tentang Masyarakat Adat di Indonesia  
Berapa banyak orang yang masuk dalam komunitas masyarakat adat? Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN) mencatat ada sekitar 50-70 juta orang yang hidup dalam aturan-aturan adat yang membuat mereka 

menjadi bagian dari komunitas masyarakat adat. Angka ini merupakan 20% dari total penduduk Indonesia.  

Berbagai istilah dipakai dalam merujuk ke masyarakat adat di Indonesia, yaitu masyarakat terpencil, 

masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun terminologi masyarakat adat yang 

umum didengar. Negara Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 tahun 

2014 mensyaratkan pemerintah daerah untuk memverifikasi, atau melihat keaslian, suatu komunitas 

masyarakat adat sebelum mengakui keberadaannya. Verifikasi ini dilihat dari 5 unsur yaitu (1) sejarah 

masyarakat hukum adat (2) wilayah adat (3) hukum adat (4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat (5) 

kelembagaan/sistem pemerintahan adat.  

 

Indonesia sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami masyarakat adat dibandingkan 

dengan pemahaman yang dimiliki negara-negara Barat dalam memandang masyarakat adat. Sudut pandang 

ini umumnya dimiliki juga oleh negara-negara Selatan lain di Asia dan Afrika. 

Istilah indigenous people (masyarakat asli—bukan masyarakat adat) pada negara-negara Barat merupakan 

istilah yang merujuk pada komunitas masyarakat yang telah menempati wilayah tertentu sebelum para 

penjajah dari daratan Eropa tiba di tempat tersebut dan menempati lokasi dimana masyarakat asli hidup 

hingga sekarang. Terminologi dan pengertian ini sangat tepat untuk mendefinisikan masyarakat asli yang 

saat ini ada di Amerika dan Kanada (yaitu Indian, Aborigin, Inuit) atau di Australia (Aborigin) bahkan di 

Islandia (Eskimo). Kelompok masyarakat asli ini, secara sejarah tidak terlibat secara penuh dalam perjuangan 

pembentukan negara-negara tersebut. Misalnya dalam penyusunan konstitusi. Ketidakterlibatan 

masyarakat asli dalam pembentukan negara-negara tersebut adalah karena masyarakat asli di waktu 

tersebut merupakan pihak yang terdiskriminasi dan menjadi pihak yang terjajah. Situasi ini membuat 

konstitusi mereka disusun oleh orang-orang yang notabene adalah pihak kolonial yang datang dari daratan 

Eropa. Hingga hari ini, para pendatang kulit putih tetap menempati wilayah-wilayah tersebut, sehingga 

istilah masyarakat asli (indigenous peoples) yang merujuk pada komunitas yang telah ada sebelum 

kedatangan kolonial, menjadi relevan.  

Situasi ini berbeda dengan masyarakat adat di Indonesia. Di Indonesia, pihak keturunan kolonial tidak 

menjadi pihak yang dominan saat ini dan tidak menggantikan masyarakat asli. Di Indonesia, kita 

menggunakan terminologi masyarakat adat, bukan masyarakat asli, karena pada dasarnya hampir seluruh 

warga negara Indonesia berasal dari masyarakat asli. Hal ini membuat sebutan “asli” menjadi tidak relevan, 

karena bila kata ini digunakan maka artinya ada yang tidak asli (seperti kasus di Amerika Serikat, Kanada, 

Australia dengan para pendatangnya dari Benua Eropa, misalnya). Di sisi lain, masyarakat asli kita adalah 

orang-orang yang ikut membangun konstitusi, tidak seperti di 4 negara yang telah disebutkan tadi. Sejarah 

pembentukan bangsa ini membuat masyarakat asli Indonesia secara sejarah tidak sama definisinya dengan 

masyarakat asli di negara-negara Barat. Karena itu, di Indonesia, terminologi masyarakat adat lebih tepat 

dalam merujuk ke komunitas yang dalam bahasa Inggris disebut indigenous peoples. 
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AKTIVITAS 17  
PRE-TEST DAN POST-TEST 

 

Pre-test  dan post-test dilaksanakan untuk mengetahui perubahan (peningkatan) pemahaman peserta 

mengenai materi yang disampaikan pada sesi mengenai masyarakat adat dan hutan ini. Pre-test dan post-

test merupakan materi yang sama sehingga akan lebih mudah mengukur tingkat keberhasilan kegiatan 

peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan masyarakat adat dan hutan. 

PRE-TEST DAN POST-TEST TENTANG HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT 

Pre-test 

1. Menurut Anda, siapakah yang disebut dengan masyarakat adat? 

2. Bisakah Anda sebutkan komunitas-komunitas masyarakat adat yang Anda kenal/ketahui?  

3. Apa perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat tempat Bapak/Ibu tinggal? 

4. Apa yang Anda ketahui tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat adat yang Anda ketahui?  

Post-test 

1. Menurut Anda, siapakah yang disebut dengan masyarakat adat? 

2. Bisakah Anda sebutkan komunitas-komunitas masyarakat adat yang Anda kenal/ketahui?  

3. Apa perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat tempat Bapak/Ibu tinggal? 

4. Sesudah menonton film mengenai hutan dan masyarakat adat, apa yang Anda ketahui tentang 

pengelolaan hutan oleh masyarakat adat yang Anda ketahui? 

5. Apa yang Anda rasakan saat menonton berbagai film terkait peran masyarakat adat dalam 

menjaga hutan? 

6. Apakah ada praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat adat yang menarik bagi Anda? 
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AKTIVITAS 18  
PUTAR FILM TENTANG PENJAGA HUTAN, MASYARAKAT ADAT DAN MENFAAT BAGI 

SEMUA 

 

Pemutaran film mengenai masyarakat adat dan pengelolaan hutan dapat menggunakan film: 

1.  Film tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat adat O’Hangana Manyawa (Masyarakat Adat Tobelo 

Dalam) https://www.youtube.com/watch?v=aMOEVR2mRlE (oleh Indonesia Nature Film Society) 

2.  Film tentang Masyarakat Adat Hutan Wonosadi yang menjaga hutan untuk terus menikmati berbagai 

manfaat yang disediakan hutan https://www.youtube.com/watch?v=axM8hWQeKiI (oleh Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia) 

3.  Film tentang Masyarakat Adat Dayak Iban di Sungai Utik: Harapan-Indonesia 

https://www.youtube.com/watch?v=kUSm466Mcz0 (oleh If Not Us then Who?) 

4.  Film tentang upaya Masyarakat Adat Bayan menjaga hutan untuk menjaga sumber mata air 

https://www.youtube.com/watch?v=olpcwwoeuSI (oleh British Council) 

5. Film tentang kerugian bagi masyarakat adat apabila hutan hilang di Muara Tae 

https://www.youtube.com/watch?v=JXFyJ7b3vkQ (oleh BBC Indonesia) 

http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Paper-Talang-Mamak.pdf
http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2569/halo-nio-halo-dewa-dunia-dalam-pengetahuan-orang-rimba-jambi
http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2569/halo-nio-halo-dewa-dunia-dalam-pengetahuan-orang-rimba-jambi
https://www.youtube.com/watch?v=aMOEVR2mRlE
https://www.youtube.com/watch?v=axM8hWQeKiI
https://www.youtube.com/watch?v=kUSm466Mcz0
https://www.youtube.com/watch?v=olpcwwoeuSI
https://www.youtube.com/watch?v=JXFyJ7b3vkQ
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MODUL 4 

PENGAYAAN KONSEP DAN AKSI 
 

 

Modul 4 diperuntukkan bagi upaya memperkaya peserta dengan (4.1.) Konsep Keberlanjutan yang diikuti 

dengan aksi nyata. Aksi nyata yang dipersiapkan adalah 

4.1. Konsep Keberlanjutan 

4.2. Kewirausahaan Hijau 

4.3. Ketahanan Pangan dan Inovasi Kebun 

4.4. Pengelolaan Sampah 

4.5. Penguatan Organisasi 

 

4.1. KONSEP KEBERLANJUTAN 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk melihat bagaimana konsep berkelanjutan sangat menekankan pada 

keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Akan dilihat juga bagaimana masing-masing aspek 

tersebut sebenarnya saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Sesudah sesi ini, peserta akan lebih mampu 

melihat sesuatu secara multidimensi, yaitu dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial.  

Tujuan 
1. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pentingnya mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan 

dalam mengelola sumberdaya alamnya 

2. Meningkatkan kemampuan peserta untuk dapat melihat suatu masalah, khususnya terkait dengan 

lingkungan, dari banyak sisi yang mencakup ekonomi, lingkungan dan sosial 

Indikator Keberhasilan 
Peserta mampu menghubungkan beberapa contoh masalah lingkungan/sosial/ekonomi yang menunjukkan 

keterhubungan 

Waktu Belajar 
Perkiraan waktu belajar ½ hari 

Metode presentasi, diskusi dan simulasi, permainan, bermain peran 

Alur 
1. Peserta diberi pengantar untuk mengawali materi mengenai pembangunan berkelanjutan, atau 

konsep keberlanjutan 

2. Peserta kemudian diajak bermain peran dalam simulasi “Menjadi Sutradara” 

3. Bila kegiatan tersebut selesai, maka permainan dapat dilanjutkan dengan simulasi-diskusi yang 

disebut “Jaring Laba-laba” 

4. Kegiatan ditutup dengan sesi evaluasi dengan menanyakan: 

a. Apa saja aktivitas yang baru kita lakukan dalam dua simulasi-diskusi berturut-turut? 

b. Apa yang Ibu/Bapak rasakan selamat terlibat dalam dua simulasi-diskusi tersebut? 
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c. Apa yang paling Ibu/Bapak ingat dari dua kegiatan tersebut? 

d. Bagian mana yang paling menarik dari dua kegiatan tersebut? 

e. Apakah ada hal yang terpikir untuk Ibu/Bapak lakukan setelah mendapatkan pengetahuan-

pengetahuan baru dari sesi ini? Jika ya, sebutkan apa itu 

Bahan Ajar 
Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep yang mulai dibicarakan pada akhir tahun 1970-an sesudah 

dilaksanakannya pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Lingkungan Manusia pada tahun 1972. 

Pada dekade 70-an, mulai disadari bahwa pembangunan ekonomi akan dapat berjalan terus hanya bila dilakukan 

perubahan yang mempertimbangkan ketergantungan pembangunan ekonomi tersebut terhadap daya dukung 

lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian menjadi agenda dunia 20 tahun sesudahnya, 

yaitu pada tahun 1992. Belakangan, konsep keberlanjutan memasukkan juga unsur kesejahteraan individu yang 

mempertimbangkan masalah kesehatan dan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Empat arah mata angin pembangunan berkelanjutan seperti grafik yang digambarkan di atas adalah untuk 

menggambarkan konsep keseimbangan empat unsur (bukan hanya tiga) yang menjadikan kegiatan 

pembangunan dapat terus berjalan dan bermanfaat bagi lebih banyak orang dan bagi generasi mendatang.  

Pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan tercetus karena banyaknya seruan terkait kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas ekonomi manusia. Seruan ini berasal dari individu-individu maupun organisasi yang 

disampaikan pada tahun 1960an dan 1970an di berbagai tempat. Aktivitas ekonomi manusia di saat itu memang 

sedang meningkat pesat karena adanya program produksi pangan besar-besaran yang menggunakan banyak 

bahan kimia pada pertanian, atau disebut juga Revolusi Hijau.  

Lingkungan (Nature) 

Ekonomi (Economy) 
Kesejahteraan 

(Wellbeing) 

Masyarakat (Society) 

SEIMBANG 

N 

E 

S 

W 

Prinsip Lingkungan: Batasan fisik dan biologis 

dari sistem ekologi Bumi yang perlu dihormati 

Prinsip Ekonomi: Kelompok 

manusia, masyarakat dan 

organisasi membutuhkan 

ekonomi yang berjalan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka 

dan mendukung aspriasi 

mereka 

Prinsip Masyarakat adalah: Sistem sosial harus 

terkelola dengan cara-cara yang mendorong 

keadilan, kesetaraan dan kesempatan untuk semua 

 

Prinsip Kesejahteraan: Manusia 

memiliki hak untuk merasa 

aman, untuk mendapatkan 

akses kepada pelayanan 

kesehatan dan memiliki 

kesempatan untuk berkembang 
Sumber: Atkisson, 2014 
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AKTIVITAS 19  
MENJADI SUTRADARA KEBERLANJUTAN 

 

Pada sesi simulasi-diskusi ini, peserta akan dibagi kelompok kecil beranggotakan 6-7 orang untuk 

memerankan suatu keadaan yang digambarkan oleh 1 set berita/iklan lepas yang terdiri dar 3 artikel/iklan 

koran/majalah. Masing-masing artikel ini memiliki nuansa yang lebih kuat pada 1 aspek dari tiga aspek 

keberlanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan). Peserta yang sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil 

akan memainkan drama pendek yang ceritanya disusun dari ketiga kliping koran/majalah/berita online tadi 

dimana kejadian nyata yang mewakili 3 cerita dengan unsur sosial, ekonomi dan lingkungan saling 

berkaitan. 

Waktu belajar: 1,5 jam 

Alat dan Bahan: Kliping berita ataupun iklan dari koran/majalah/printout dari berita online dengan jumlah 

set menyesuaikan jumlah kelompok 

Langkah: 

a. Sebelum kegiatan dilaksanakan, fasilitator terlebih dahulu menyiapkan beberapa set berita yang 

tiap setnya terdiri dari informasi yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan 

b. Pada saat kegiatan, fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil berisi 6-7 

orang. Cara pembagian kelompok dapat merujuk pada Lampiran I  

c. Fasilitator kemudian membagikan 1 set artikel kepada tiap kelompok 

d. Peserta diberikan waktu 10-15 menit untuk menganalisa hubungan ketiga artikel/berita/info/iklan 

yang mereka terima dan untuk menyusun cerita drama yang mengambil cerita inti dari set artikel 

yang mereka miliki 

e. Tiap kelompok diberi kesempatan menyampaikan cerita mereka melalui drama yang sudah 

disiapkan. Waktu yang diberikan kepada tiap-tiap kelompok adalah 5 menit. 

f. Setelah seluruh kelompok memainkan dramanya, fasilitator menyampaikan beberapa pertanyaan 

kunci untuk mengevaluasi kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: 

1. Bagaimana perasaan sesudah memainkan drama-drama tersebut? 

2. Apa perasaan Ibu/Bapak saat pertama kali dibagikan set artikel kelompok?  

3. Apakah di saat pertama kali melihat set artikel/informasi yang dibagikan oleh fasilitator, 

langsung terlihat keterhubungan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dari 3 

cerita/informasi yang berbeda tersebut? 

4. Apa yang bisa dipelajari dari kegiatan tadi? 

g. Fasilitator menutup sesi ini dengan menyimpulkan bagaimana segala sesuatu terhubung satu 

sama lain sehingga kita tidak bisa hanya berfokus pada satu hal dan mengabaikan aspek yang lain, 

misalnya hanya berfokus untuk meningkatkan pendapatan tanpa memikirkan dampaknya pada 

lingkungan dan/atau sosial. 
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AKTIVITAS 20  
JARING LABA-LABA 

 

Sesi ini akan mengangkat diskusi sebab-akibat yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan-

sosial-ekonomi. 

Sesudah menjalani sesi ini, peserta akan mendapatkan pemahaman bahwa aktivitas pelestarian lingkungan 

dan penyelesaian masalah sosial maupun ekonomi akan terwujud lebih cepat apabila dilakukan secara 

terorganisir dan menjawab berbagai permasalahan multidimensi. Tidak bisa hanya melihat unsur 

lingkungan saja, atau ekonomi saja atau sosial saja.  

Waktu belajar: 1 jam 

Alat dan Bahan: 1 gulung tali rafia 

Langkah:  

1. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri membentuk lingkaran 

2. Fasilitator berdiri di tengah lingkaran dan meminta 1 orang menjadi relawan untuk maju 

ke tengah lingkaran 

3. Fasilitator menjelaskan bahwa relawan tidak akan melakukan apa-apa melainkan hanya 

berdiri di tengah lingkaran 

4. Bila sudah ada relawan yang maju ke tengah lingkaran, maka fasilitator menjelaskan alur 

permainan 

5. Fasilitator menjelaskan bahwa ia akan menceritakan suatu isu lingkungan* dimana 

relawan yang berada di tengah lingkaran merupakan simulasi korban.  

6. Fasilitator melingkarkan tali raffia ke badan korban (relawan) dan membuat simpul di 

ujung talinya.  

7. Fasilitator kemudian melanjutkan penjelasan bahwa ia akan melontarkan pertanyaan-

pertanyaan. Tiap jawaban yang dilontarkan oleh peserta yang berdiri di lingkaran, maka 

fasilitator akan melingkarkan tali raffia satu kali ke tubuh korban dan memberikan ujung 

talinya ke peserta yang memberikan jawaban. Fasilitator kemudian melanjutkan 

pertanyaan dan menunggu sampai ada lagi peserta yang memberikan jawaban. Begitu 

ada jawaban yang dilontarkan, tali raffia dilingkarkan kembali ke tubuh relawan dan 

ujungnya kembali diberikan kepada peserta yang menjawab. Satu peserta dapat 

menjawab pertanyaan fasilitator berkali-kali.  

8. Begitu seterusnya hingga dirasa cukup dan hampir seluruh sebab-akibat telah dilontarkan. 

9. Pada tahap ini, posisi relawan dengan peserta akan dihubungkan dengan tali raffia yang 

malang melintang sehingga mirip dengan jaring laba-laba 

10. Fasilitator kemudian menyampaikan bahwa ternyata, satu kejadian yang dialami si Korban 

memiliki rentetan sebab akibat yang banyak yang tidak hanya berasal dari satu dimensi 

(hanya terkait ekonomi saja, atau hanya terkait masalah lingkungan saja).  

11. Fasilitator kemudian menanyakan, bagaimana kira-kira mengurai kekusutan ini agar si 

korban tidak terus menderita akibat semakin banyaknya cekikan dari kesemrawutan 

situasi lingkungan, ekonomi dan sosial, bahkan politik?  
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AKTIVITAS 20 (LANJUTAN)  
JARING LABA-LABA  

 

12. Biasanya, peserta akan menjawab secara acak dengan jawaban, misalnya: 

 “tidak membuang sampah sembarangan” atau  

 “melakukan penanaman pohon” atau  

 “mendaur ulang sampah” atau  

 “mengurangi penggunaan bahan kimia pada tanaman” dll.  

12. Siapapun yang memberikan jawaban atas pertanyaan fasilitator tersebut akan diminta 

untuk melepaskan rentangan tali yang dia pegang. Tunggu hingga ada 3-5 solusi yang 

disampaikan.  

13. Kini ada tali-tali yang berjuntai dari tubuh si Korban tapi tidak dapat lepas sempurna 

karena tali tersebut masih terhimpit tali-tali lain yang masih dipegang oleh peserta lain. 

Melihat kondisi ini, fasilitator menanyakan  

 “Seperti apa keadaan korban sesudah ada jawaban-jawaban solusi dari 5 orang 

tadi?”  

 “Apakah situasi korban kini lebih baik? 

 “Apakah korban telah lepas dari masalahnya dan tidak lagi menjadi korban?” 

14. Ternyata, harus orang yang memegang rentangan tali paling luar yang menjawab 

pertanyaan agar memang si Korban benar-benar lepas dari jeratan. Apabila ini dilakukan, 

tali yang tidak lagi dipegang oleh peserta akan tidak lagi menjerat si Korban. Tidak seperti 

situasi sebelumnya. 

15. Selain dibutuhkan aksi dari orang yang sedang memegang rentangan tali paling luar, 

ternyata peran fasilitator sangat membantu untuk melihat siapa yang selanjutnya perlu 

menjawab. 

16. Dari simulasi ini, fasilitator kemudian menghubungkan solusi tersebut dengan kebutuhan 

berorganisasi. Pemimpin organisasi disimbolkan oleh fasilitator, sementara peserta yang 

menjawab bergantian merupakan representasi dari pentingnya seluruh perangkat 

organisasi bekerja saat perannya dia dibutuhkan, dipandu oleh pemimpin organisasi. 

Di akhir sesi, fasilitator dapat memberikan mengingatkan kembali, bahwa jawaban-jawaban yang 

dilontarkan masing-masing peserta merupakan jawaban yang tidak berasal dari satu aspek. Bisa dilihat 

bahwa baik masalah maupun solusi yang ditawarkan adalah multidimensi, artinya terkait isu lingkungan, isu 

sosial dan isu ekonomi. 
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4.2. KELOMPOK KEWIRAUSAHAAN HIJAU 

Pengantar 
Menggunakan data potensi SDA (termasuk Keanekaragaman hayati) yang dibahas pada modul 3 dan mengenai 

tata guna lahan yang dibahas pada modul 5, peserta akan dipandu untuk mengidentifikasi kewirausahaan yang 

ramah lingkungan yang dapat mereka laksanakan untuk meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan lahan 

yang ada. 

Indikator Keberhasilan 
Peserta lebih memahami konsep kewirausahaan hijau, dimana ekonomi dapat berjalan beriringan terutama 

dengan kelestarian alam 

Waktu Belajar 

Perkiraan waktu pembahasan ½ hari dilanjutkan dengan praktek pengolahan yang dilakukan terus menerus 

Metode  

Praktek langsung dalam pengolahan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) 

Alur 
1. Peserta diberi pengantar untuk mengawali materi mengenai kewirausahaan hijau, yaitu aktivitas 

ekonomi sambil tetap melestarikan lingkungan 

2. Peserta kemudian diajak memilih produk apa yang mereka pilih untuk dibudidayakan dan menjadi 

sumber mata pencaharian alternative 

3. Fasilitator mendampingi peserta untuk mempraktekkan pengolahan produk HHBK bersama-sama 

4. Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala hingga dirasa ada kemajuan: 

a. Apa saja hal baru yang didapatkan dari segi pengolahan? 

b. Apakah dirasa ada peningkatan kualitas produk dibandingkan cara pengolahan yang lama? 

Bahan Ajar 

Memulai Usaha Kecil  yang Ramah Lingkungan 

Kita semua ingin membuat hidup menjadi lebih baik. Jika kita dapat menyediakan barang dan jasa yang 

diperlukan pasar maka akan membuat kita mampu untuk mendukung gaya hidup  yang sehat dan aman. Kita 

dapat ambil bagian untuk kontribusi dalam sebuah pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 

bagi komunitas lokal. Sebuah inisiatif usaha kecil dapat membantu menciptakan pembangunan yang bermanfaat 

bagi masyarakat setempat.  

Jika kita berbicara tentang usaha, kita berfikir tentang menjual sesuatu kepada konsumen dan mendapatkan 

uang, jika usaha berhasil maka kita akan mendapatkan keuntungan. Berarti pendapatan yang kita jual dalam 

bentuk barang atau jasa dan kita terima lebih besar dari biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang 

atau jasa. 

Untuk menjadikan sebuah usaha berkelanjutan dan menguntungkan ada dua kriteria penting yang harus 

dipenuhi : 

1. Sebuah usaha harus tidak membahayakan dan merusak lingkungan dari segi apapaun, jika tidak 

memperhatikan ini, maka usaha tidak akan berlangsung dalam waktu yang lama. 

2. Sebuah usaha haruslah menguntungkan, artinya pemasukan yang datang dari barang atau jasa yang 

dijual harus lebih besar dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti bahan baku, 

tenaga kerja, uang sewa dan biaya lainnya.  
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Segala usaha selalu ada resikonya, seperti kurangnya pembeli atau produk kita terlalu mahal.  Resiko usaha 

dapat diperkecil jika sebelumnya dilakukan persiapan dan perencanaan segala sesuatu secara matang. Jika kita 

melakukan perencanaan secara hati –hati dan seksama bersama dengan semua pihak yang terlibat dalam 

perusahaan, maka kesempatan untuk berhasil akan menjadi lebih besar.  

Oleh sebab itu kita akan memulai dengan melihat pada beberapa persiapan yang harus dibuat sebelum usaha 

dilakukan.  

Enam langkah yang harus dilalui, setiap langkah merupakan sebuah titik awal untuk menuju langkah berikutnya. 

Sebelum melangkah ke langkah berikutnya, tim harus memenuhi segala kebutuhan dalam tahapan yang akan 

dilakukan saat ini.  

Jika jawaban YA... berarti tim sudah siap kedalam tahapan berikutnya.  

Jika jawabannya TIDAK ... tim harus memikirkan ulang apa yang harus dipenuhi. Mungkin saja diperlukan untuk 

melihat  kembali dan menentukan ulang ide usaha atau menjelaskan lebih detail rencana tim.  

Berikut ini adalah tahapan yang harus dilakukan.  

1. Jelaskan ide usaha yang telah disepakati dan diterima dalam tim,  

2. Apakah team sudah siap 

3. Susunlah perencanaan pemasaran 

4. Apakah rencana usaha ini menguntungkan 

5. Apakah usaha ini terlalu beresiko 

6. Apakah usaha ini ramah lingkungan dan berkelanjutan 

 

Rencana usaha (Business plan) 

Rencana usaha adalah sebuah dokumen yang sangat penting. Ketika kita ingin memberitahukan seseorang 

tentang rencana kegiatan kita. Rencana usaha ini adalah yang paling tepat ditunjukan atau berikan kepada orang 

yang tepat. Rencana usaha ini dapat dapat bermanfaat bagi sebuah kelompok didalamnya menjelaskan apa yang 

diinginkan kelompok untuk mencapai apa yang sudah di rencanakan dan terdokumnetasi.  

INPUT 

BAHAN BAKU BARANG/JASA 

PENDAPATAN 

USAHA PASAR 

PEMBAYARAN 
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Jadi rencana usaha mencakup lembar kerja dari ide usaha: kelompok organisasi , rencana pemasaran, anggaran, 

analisa resiko dan analisa keberlanjutan usaha, beberapa informasi juga dapat ditambahkan. Dengan rencana 

usaha ada ditangan kita memiliki sebuah rencana usaha yang luar biasa.  

Harus kita sadari bahwa rencana usaha merupakan dokumen yang hidup, sebuah tindakan usaha yang tidak 

pernah statis dan harus tetap bergerak sehingga diperlukan pengembangan dan peningkatan terus menerus. 

Sebuah perusahaan harus tetap dikembangkan dan ditingkatkan lebih jauh. Sehingga timbul pertanyaan yang 

perlu di jawab dalam kelompok untuk selalu meningkat. Bagaimana membuat usaha lebih efektif?, bagaimana 

harsu meraih lebih banyak konsumen ?, Bagaimana dapat terus meningkatkan kualitas produk barang atau jasa? 

Proses ini merupakan melingkar 360 derajad 

Lingkaran : ide usaha, organisasi , pasar, sumberdaya , keuangan , anggaran , resiko dan keberlanjutan. 

Lingkaran pertama merupakan langkah pertama untuk meluncurkan usaha dan tidak boleh berhenti sampai 

disini saja kita harus terus meningkatkan dan membuat perubahan dari waktu ke waktu melalui lingkaran yang 

sama secara terus menerus hingga usah kita terus berputar.  

Semoga berhasil dalam perjalanan ini  

Harus diingat selalu dan penting adalah selalu mencari bantuan dan nasehat ketika tidak yakin ke arah mana 

harus memilih! 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Hutan bukan hanya penghasil kayu yang dapat dipanen dan bernilai tinggi. Banyak produk hutan yang dapat 

menjadi sumber pendapatan tanpa harus menebang kayu. HHBK banyak dimanfaatkan sebagai solusi atau 

alternatif peningkatan ekonomi masyarakat tanpa harus mengurangi komponen penyerap karbondioksia, yaitu 

tegakan pohon, seperti yang dibahas pada Modul 2.1. berjudul Air dan Oksigen dari Hutan.  Untuk wilayah 

Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, ada lima hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk dibudidayakan sebagai 

salah satu mata pencaharian masyarakat (PT. Alam Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, 2016): 

1. Jernang/Rotan 

2. Karet 

3. Madu 

4. Gaharu 

5. Kerajinan tangan memanfaatkan rotan, rumbia dan bambu 

 

Modul ini akan menyinggung sedikit tentang wirausaha hijau jernang dan madu hutan 

Jernang/Rotan 

Jernang adalah tanaman yang tumbuh sangat baik di wilayah lanskap Bentang Alam Bukit Tiga Puluh. Masyarakat 

di wilayah ini juga sudah sangat familiar dengan tanaman jenang karena telah lama membudidayakan tanaman 

ini. Sayangnya, resin jernang masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya relatif 

rendah, padahal sebenarnya potensi ekonominya dapat ditingkatkan. 

Jernang memiliki banyak manfaat sehingga bernilai ekonomi tinggi. Buku Seri Paket Iptek: Teknologi Pengolahan 

dan Pemanfaatan Jernang yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 

menyatakan bahwa ekstrak jernang dengan pelarut etil asetat dapat digunakan sebagai penyembuh luka tanpa 

menyebabkan iritasi. Walaupun telah digunakan secara tradisional sebagai antimikroba, antivirus, antitumor, 

perangsang sirkulasi darah dan penyembuh luka, fungsi-fungsi ini belum banyak dieksplor dan dimanfaatkan 

dalam industri karena umumnya jernang hanya diekspor atau dijual sebagai pewarna alami. Perlu disadari 
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bahwa pengolahan jernang sebagai penyembuh luka ini akan meningkatkan nilai ekonomis jernang berkali-kali 

lipat di pasaran dan akhirnya berdampak pada ekonomi masyarakat/petani jernang.  

Madu Hutan 

Madu merupakan HHBK yang tidak perlu diragukan lagi nilai ekonomisnya. Madu bermanfaat untuk kesehatan 

dan telah dimanfaatkan di seluruh dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Pemanfaatan madu yang dilakukan 

dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian tentu sangat menyumbang pada kelestarian ekosistem. 

Keberadaan lebah madu sendiri telah diakui sebagai indikator keseimbangan ekosistem secara keseluruhan 

karena fungsi lebah madu sebagai polinator, atau hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Dengan kata 

lain, keberadaan lebah madu sangat erat kaitannya dengan kelestarian tanaman, termasuk pertanian (Gallai dkk, 

2009). 

 

Kualitas madu tidak hanya ditentukan pada cara pemanenan dan pengolahan, namun juga ditentukan dari 

sumber-sumber tanaman dan bunga yang dihisap sarinya oleh lebah madu tersebut. Pada tahun 2011, Rachim 

dkk menyatakan bahwa “Jika habitat pohon sialang [lihat Modul 3.5. tentang Peran Masyarakat Adat untuk 

Kelestarian Hutan] berada pada tanaman monokultur (sawit maupun akasia) maka kualitas dari madu tersebut 

akan menurun oleh karena residu pestisida dan herbisida yang diberikan kepada tanaman kebun tersebut”. 

Artinya, sumber pakan atau nektar yang dipanen oleh lebah untuk menjadi madu sebaiknya bebas dari bahan 

kimia untuk mendapatkan kualitas madu yang prima.  

Proses pemanenan madu yang lestari sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat tradisional. Namun pada 

zaman yang terus mengejar kuantitas produk, termasuk madu, kualitas menjadi hal nomor dua. Seharusnya, 

seperti dijelaskan oleh Rachim dkk (2011), proses pemanenan hanya mengambil kepala sarang yang berisi madu 

dan menyisakan madu untuk menjadi sumber pangan anak-anak lebah yang ada dalam sarang. Hal ini tentu 

terkait dengan kelangsungan koloni lebah madu—yang juga berhubungan dengan keberlanjutan keseimbangan 

ekosistem seperti telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Dikatakan lebih lanjut dalam buku keluaran 

tahun 2011 tersebut, pemanenan dengan cara ini akan mempersingkat jarak waktu panen dari yang tadinya di 

atas lima bulan menjadi tiga bulan sekali. Sehingga, petani akan lebih sering mendapatkan sumber pendapatan 

karena frekuensi panen yang lebih banyak. 
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4.3. KETAHANAN PANGAN DAN INOVASI KEBUN 

Pengantar 
Fasilitator akan membantu peserta mengidentifikasi sumber-sumber pangan dan mengidentifikasi darimana 

asal sumber-sumber pangan tersebut. Diskusi mengenai edible garden atau kebun pangan dan keanekaragaman 

hayati pangan lokal akan dilakukan pada sesi ini. Fasilitator kemudian memberikan berbagai contoh 

pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dan inovasi kebun. Field trip juga akan dilakukan untuk memantik 

ide dan menjadi inspirasi. 

Perlu dicatat bahwa modul bagian ini memiliki penekanan lebih besar untuk disampaikan/melibatkan 

perempuan. 

Tujuan 
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan pekarangan untuk kebun pangan 
2. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk kebun pangan 

Waktu yang Dibutuhkan  
Sesi ini dilakukan bersama fasilitator, khususnya dalam mengembangkan kebun (menanam dan merawat kebun) 

sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 hari 

Jumlah Peserta  
Tanpa batas minimum dan maksimum 

Alat dan Bahan 
Peralatan berkebun (sekop, linggis), bibit tanaman, kayu untuk rak beserta alat pertukangannya bila dibutuhkan, 

pot yang sudah tidak terpakai atau bungkus mie instan 

Alur 
1. Fasilitator meminta peserta untuk mendaftar sayur-sayuran dan bumbu-bumbu yang dijadikan sumber 

pangan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dapat juga menanyakan orang-orang tua yang masih ada 

2. Dari hal-hal tersebut, fasilitator mendaftar tanaman-tanaman (sayur dan bumbu-bumbu) yang dulu 

pernah tumbuh/ada di pekarangan atau kebun masyarakat 

3. Fasilitator kemudian memandu peserta untuk menyusun jadwal/timeline untuk memulai pemanfaatan 

lahan pekarangan untuk dijadikan kebun sayur atau tanaman bumbu-bumbuan 

4. Fasilitator dapat mendorong peserta untuk mulai menanam menggunakan rak-rak yang dibuat sendiri  

5. Pot tanaman dapat memanfaatkan kaleng-kaleng bekas, bahkan bungkus-bungkus mie instan, selain 

tanah langsung 

Bahan ajar 
Kebun pekarangan dapat tumbuh di lahan sekecil-kecilnya. Seringkali petani menganggap kebun membutuhkan 

luasan yang besar sehingga luput melihat bahwa pekarangan yang kecil pun dapat menjadi kebun mini dimana 

sumber pangan tumbuh subur. Saat ini, bahkan di perkotaan, masyarakat mulai memanfaatkan pekarangan 

mereka seberapapun ukurannya untuk menumbuhkan sayur-sayuran, tanaman buah, tanaman obat dan 

bumbu-bumbuan. Cabai, tomat, kunyit, lengkuas, sawi ataupun tanaman buah merupakan sedikit contoh 

tanaman pangan yang kini ditanam secara masif di pekarangan rumah.  

 

Panen dapat dilakukan secara berkala dan tidak akan memakan waktu yang banyak. Justru kebun pekarangan 

ini dapat juga melatih atau memperkenalkan anak-anak pada makanannya, yang biasanya mereka pikir hanya 

ada di pasar. Dengan begitu, kita mendekatkan lagi sumber pangan kepada masyarakat, untuk mencapai 

ketahanan pangan yang saat ini selalu jadi masalah. 
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Berkebun tanaman 
ekonomis (karet, sawit, dll)

Produk karet dan sawit, dll 
dijual dipasar. Pendapatan 

bergantung pada harga 
pasar

Sebagian hasil 
penjualan/pendapatan dari 

penjualan komoditas 
pertanian dibelanjakan 

sayur-sayuran

Apabila kita memiliki kebun pangan, maka pengeluaran untuk membeli makanan pun akan berkurang dari sisi 

jumlah uang yang dikeluarkan untuk sayur-sayuran dan bumbu, maupun dari sisi biaya transportasi dan energy 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan sayur-sayuran dan bumbu ini di pasar maupun di warung-warung yang 

ada di kampung.  

Dengan menanam sendiri sayur-sayuran kita, maka kita juga dapat mengontrol penggunaan pupuk kimia 

ataupun pestisida kimia pada sayur-sayuran tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada kesehatan kita yang 

mengkonsumsi sayur-sayuran tersebut.  

Masyarakat di pedesaan seringkali berfokus untuk menanam tanaman yang bermanfaat secara ekonomi, tapi 

gagal memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Akhirnya, untuk makanan sehari-hari, masyarakat bergantung pada 

pasar. Apabila harga sayur-sayuran, misalnya cabai rawit sedang tinggi, masyarakat pun mengeluh. Padahal 

sebenarnya mereka bisa mendapatkan cabai rawit, tomat, dll secara cuma-cuma dari pekarangannya. Betapa 

ironisnya! Akhirnya tingkat ketahanan pangan kita menjadi rendah. 

Begini ilustrasinya: 

Situasi saat ini: 

 

 

 

 

 

 

Situasi sesudah ada kebun pekarangan: 

 

Kegiatan kebun pekarangan sudah menjadi program dari Pemerintah Provinsi Jambi sejak 2012. Program 

berjudul Rumah Pangan Lestari mendorong rumah tangga untuk memanfaatkan lahan tidur milik warga untuk 

menanam berbagai sayur-sayuran dan tanaman-tanaman lainnya (Fahmi, 2012). Saputra dalam bukunya yang 

•Adanya kebun tanaman 
untuk dijual /manfaat 
ekonomis (karet, sawit dll)

•Adanya kebun pekarangan

Bertani

•Penjualan hasil karet/sawit 
ke pasar

•Hasil kebun dapat 
dimanfaatkan langsung di 
rumah tangga

Pasar dan Rumah 
Tangga

•Alokasi pengeluaran 
sesudah menjual 
karet/sawit tidak lagi 
dipakai untuk membeli 
sayur-sayuran, buah atau 
bumbu tertentu karena 
sudah dihasilkan dari 
kebun pekarangan

Dampak terhadap 
pendapatan
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ditulis pada tahun 2012 menyatakan bahwa pekarangan di wilayah Jambi potensial untuk ditanam berbagai 

tanaman seperti padi, ketela, ubi kayu, kacang-kacangan, sayur-sayuran bahkan durian, semangka dan 

cempedak. 

Kebun pekarangan sesungguhnya merupakan konsep lama yang dipakai oleh warga untuk memenuhi kebutuhan 

pangan harian skala rumah tangga. Berikut adalah berbagai contoh warga yang memanfaatkan lahan 

pekarangannya walaupun berukuran kecil: 

 

 

Pada wilayah dengan pekarangan rumah yang lebih besar, pemanfaatan pekarangan bisa dilakukan lebih leluasa. 

Dari skala rumah tangga, kebun pekarangan bahkan dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan komunitas 

(warga). 

Kebun pekarangan sudah dikembangkan juga di wilayah Kabupaten Batanghari, Jambi dimana berbagai jenis 

sayur-sayuran ditanam oleh warga di pekarangan rumah untuk konsumsi bersama. 

Seorang gadis kecil memanen pokcoy dari kebun 

pekarangan rumahnya yang tumbuh memanfaatkan 

ruang kecil di perumahan di wilayah Jakarta. (Kusuma, 

2015) 

 

Daun bawang dan kangkung 

tumbuh pada pekarangan rumah 

yang terbatas di Pontianak 

(Fachrizal, 2014) 



 

MODUL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENTANG ALAM BUKIT TIGA PULUH, JAMBI  88 

 

 

 

  

Foto berbagai sayur-sayuran dan tanaman bumbu yang ditanam oleh kelompok PKK di Kabupaten Batanghari, Jambi (MasJoko, 2015) 

 

Selamat berkebun di pekarangan! 
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Ingat: 

1. Hampir semua sayuran dapat tumbuh dalam kontainer/wadah/pot. Yang utama adalah 

tanaman mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup 

2. Pilih tanaman yang cepat tumbuh  

Untuk fase awal, pilih tanaman yang cepat tumbuh karena akan Anda akan merasa senang 

dan puas memanen sayur dari kebun sendiri dalam waktu yang relatif pendek. Pilih misalnya 

sawi. Panen ini akan memotivasi Anda untuk menanam tanaman lain 

3. Variasikan tanaman  

Anda dapat mulai untuk memvariasikan kebun tanaman yang berumur pendek dengan yang 

lebih lama seperti lobak ataupun cabai 

http://www.mongabay.co.id/2014/04/05/kala-halaman-rumah-sempit-disulap-jadi-kebun-sayur-dan-budidaya-ikan/
http://jambi.antaranews.com/berita/296696/jambi-dorong-pemanfaatan-lahan-tidur
http://jambi.antaranews.com/berita/296696/jambi-dorong-pemanfaatan-lahan-tidur
https://pkkrt13.wordpress.com/rekam-kegiatan/pokja-iii-pangan-sandang-perumahan/
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4.4. PENGELOLAAN SAMPAH 

Pengantar 
Pada sesi ini, peserta akan mengidentifikasi berbagai jenis sampah dan masa urai sampah-sampah tersebut. 

Peserta juga akan diajak untuk mendiskusikan berbagai cara pengelolaan sampah. 

Tujuan 
1. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai dampak dari sampah yang tidak dikelola dengan baik 

di masa yang akan datang  

2. Meningkatkan pengetahuan peserta dalam menangani sampah 

Waktu yang Dibutuhkan 3 jam 

Jumlah Peserta 20 orang 

Alur 
1. Fasilitator menjelaskan tentang perlunya pengelolaan sampah (materi dapat dilihat pada bahan ajar). 

Fasilitator menunjukkan berbagai contoh sampah yang dihasilkan beserta lama terurainya sampah 

2. Kemudian fasilitator mengajak peserta untuk lebih mendalami lagi masalah pengelolaan sampah 

dengan melakukan percobaan seperti yang dijabarkan pada Aktivitas ….  

3. Aktivitas berikutnya adalah Aktivitas … untuk membuat lubang resapan biopori (LRB) untuk membuat 

tanah dapat menyerap air lebih banyak 

4. Aktivitas … akan membutuhkan lanjutan pada hari-hari selanjutnya untuk melihat waktu yang 

dibutuhkan bagi masing-masing sampah terurai oleh tanah dan berbagai mikroba di dalamnya. 

5. Kemudian, peserta dapat diajak untuk memanfaatkan sampah-sampah menjadi barang berguna seperti 

beberapa referensi yang disampaikan pada bagian akhir modul ini 

Bahan Ajar 
Seringkali kita melihat sampah sebagai hal tidak berguna yang diluar tanggungjawab kita. Padahal, seperti halnya 

kebutuhan untuk makan, pakaian dan lain sebagainya, sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup 

manusia yang perlu dikelola karena merupakan tanggungjawab kita sebagai orang-orang yang menghasilkan 

sampah. Oleh karena itu, berbagai hal dilakukan untuk mengurangi dan mengelola sampah karena tidak 

terkelolanya sampah pada akhirnya akan merusak kualitas lingkungan kita sendiri akibat pencemaran. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak sampah adalah: 

1. Mengurangi sampah 

Cara untuk mengurangi sampah yang utama adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai. - - 

o Tisu, misalnya, dapat diganti dengan lap kain.  

o Plastik pembungkus makanan dapat diganti dengan kotak makan yang dapat digunakan 

berkali-kali.  

o Kita juga disarankan untuk membeli produk yang lebih besar atau berat ukurannya, agar isi 

barang tersebut tidak cepat habis dan pembungkusnya menjadi sampah dalam umur yang 

relatif singkat. Misalnya detergen, odol, syampu, sabun, dll 

2. Memakai ulang benda-benda yang masih dapat terpakai.  

Sampai yang dirasa usang pada dasarnya masih memiliki kegunaan. Namun, seringkali kita 

menggunakannya hingga barang rusak dan tidak dapat dipakai kembali. Ada baiknya sebelum barang 

menjadi rusak sementara kita sudah bosan, berikan barang tersebut ke orang lain yang dirasa akan 

dapat menggunakan barang tersebut. 

3. Mengubah sampah-sampah menjadi benda-benda dengan fungsi lain  
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Berbagai benda dapat digunakan menjadi barang lain dengan penampilan yang tetap baik. Fasilitator 

dapat mencari referensi berbagai barang yang terbuat dari benda-benda yang tidak terpakai lagi seperti 

pada Aktivitas 20 

 

Selain itu, peserta dapat diinformasikan mengenai penggunaan plastik untuk makanan. Plastik hitam 

merupakan plastik yang tidak disarankan untuk digunakan sebagai pembungkus makanan. Dapat 

diinformasikan bahwa semakin gelap warna plastik, maka semakin lama plastik tersebut dapat diuraikan di 

tanah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia juga telah mengeluarkan peringatan 

bagi masyarakat untuk tidak menggunakan plastic kresek hitam, terutama untuk pembungkus makanan. 

Penjelasannya dapat dilihat pada copy dari himbauan tersebut berikut ini: 

 

Himbauan BPOM kepada masyarakat untuk tidak digunakan sebagai wadah makanan (BPOM, 2014) 
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Kode plastik yang dapat digunakan hanya satu kali dan berkali-kali (Belanja Bijak, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS 21  
USIA SAMPAH 

 

Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk melihat langsung waktu yang dibutuhkan oleh sampah yang ditimbun 

peserta menjadi terurai. Sampah yang ditimbun terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. 

Sesudah menjalani sesi ini, peserta akan mendapatkan pemahaman berdasarkan pengalaman sampah-

sampah apa yang sebaiknya tidak dibiarkan berserakan di tanah, dan sampah-sampah apa yang relatif lebih 

aman untuk ditimbun di tanah. 

Waktu belajar: 1 jam 

Alat dan Bahan: Beberapa jenis sampah anorganik seperti bungkus kopi sachet, plastik kresek hitam, plastik 

kresek putih, bungkus mie instan; berbagai jenis sampah organic seperti sisa potongan sayur, kulit telur, sisa 

buah, maupun sisa makanan secara umum; papan penanda/ranting 

Langkah:  

1. Fasilitator sebelumnya meminta peserta untuk membawa berbagai sampah-sampah ini sebelum 

pertemuan mengenai pengelolaan sampah 

2. Fasilitator kemudian menyiapkan lubang-lubang kecil, bisa dilakukan bersama peserta, sesuai 

jumlah sampah yang tersedia 

3. Bersama peserta, fasilitator menimbun masing-masing sampah di lubang-lubang yang terpisah lalu 

diberi tanda dengan label atau tongkat kayu atau ranting  

4. Buka timbunan sesudah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan 3 bulan 

5. Lihat situasi sampah yang ada di dalam lubang 

6. Fasilitator kemudian bisa memandu diskusi berdasarkan kondisi sampah-sampah yang dilihat 

7. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode ORID, misalnya (1) apa yang terjadi? (2) 

Mengapa ada sampah yang terurai sempurna sesudah beberapa saat, dan ada yang masih utuh? 

(3) Apa yang seharusnya dilakukan? (4) Apa rencana lanjutan dari peserta melihat berbagai sampah 

yang diujicobakan? 
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AKTIVITAS 22  
LUBANG RESAPAN BIOPORI (LRB) 

 

Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk membuat LRB yang berguna untuk meningkatkan kemampuan tanah 

menyerap air serta menjadi tempat sampah kecil bagi sampah-sampah organik 

Sesudah menjalani sesi ini, peserta diminta untuk memanfaatkan LRB sebagai tempat sampah organiknya 

Waktu belajar: 2 jam 

Alat dan Bahan: Linggis, semen, air, alat pengaduk, pipa PVC dengan panjang 5-10cm, penutup lubang 

Langkah: 

(Sumber: Tim Biopori IPB, 2007) 

1. Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10cm dan kedalam 100 cm, atau 

hingga kedalaman yang belum melampaui air muka tanah apabila air tanahnya dangkal.  

2. Jarak antar lubang 50-100 cm 

3. Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2-3 cm dengan tebal 2 cm di sekeliling mulut lubang 

4. Isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman atau dedaunan yang 

rontok/potongan rumput 

5. Sampah organic perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah berkurang dan menyusut 

akibat proses pelapukan 

6. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan 

pemeliharaan lubang resapan 

 

 
Lubang resapan biopori dengan sampah organic di dalamnya (Purwakusuma, 2012) 
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Beberapa contoh penggunaan sampah untuk kegunaan yang lain: 

       

    Botol minum untuk kebun pekarangan (Alamendah, 2014)            Kaos bekas untuk tas belanja yang dapat digunakan dua sisi  

        (Ezzeti.com, 2016)  
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https://alamendah.org/2014/08/19/pengertian-recycle-dan-contoh-recycle/
http://www.belanjabijak.web.id/2014/10/arti-simbol-segitiga-pada-kemasan.html
http://www.belanjabijak.web.id/2014/10/arti-simbol-segitiga-pada-kemasan.html
http://ezzeti.com/kaos-bekas-jadi-tas-rumbai/
http://w.purwakusuma.staff.ipb.ac.id/2012/03/01/steps-of-installing-the-small-hole-biopore-based-artificial-recharge-bio_bar/
http://www.biopori.com/pembuatan.php
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4.5. KELOMPOK PEDULI LINGKUNGAN 

Pengantar  
Proses ini berlangsung sejak fasilitator melihat bahwa masyarakat sudah membutuhkan kelompok untuk dapat 

naik ke tingkat lebih lanjut dari upaya pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi dan upaya merekatkan 

ikatan sosial dari kegiatan pengorganisasian masyarakat. Perlu dicatat bahwa pembentukan kelompok tanpa 

kesadaran masyarakat bahwa mereka membutuhkan kelompok hanya akan menjadi pekerjaan sia-sia. 

Materi penguatan organisasi. Peserta akan membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari pembelajaran yang sudah 

diikuti. Beberapa pilihan yang ada misalnya: koran dinding kampung, kelompok pertanian, dana bergulir, dll 

Perkiraan waktu belajar 1/2 hari 

Metode Permainan, diskusi kelompok 

Alur 
Proses ini sebenarnya akan berlangsung sejak fasilitator melihat bahwa masyarakat sudah membutuhkan 

kelompok untuk dapat naik ke tingkat lebih lanjut dari upaya pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi dan 

upaya merekatkan ikatan sosial dari kegiatan pengorganisasian masyarakat. Perlu dicatat bahwa pembentukan 

kelompok tanpa kesadaran masyarakat bahwa mereka membutuhkan kelompok hanya akan menjadi pekerjaan 

sia-sia. 

 

 

 

AKTIVITAS 23  
ZOMBIE 
 

Waktu belajar: 1 jam 

Alat dan Bahan: penanda posisi peserta yang mudah terlihat (misalnya bangku, alas kaki, buku, atau hal lain 

tergantung ketersediaan bahan) 

Langkah:  

1. Fasilitator meminta peserta untuk membentuk lingkaran dengan jarak 2 lengan 

2. Jika ada bangku, gunakan bangku sejumlah peserta ditambahkan satu buah. Bila bangku tidak 

tersedia, gunakan alat-alat lain sekedar untuk menjadi penanda tempat berdiri peserta, namun 

cukup terlihat. Apabila bangku tidak tersedia, fasilitator dapat mengganti penanda posisi peserta 

dengan memanfaatkan alas kaki, atau buku tulis atau apapun yang lain yang mudah terlihat oleh 

peserta. Jumlah alas kaki atau buku tulis atau peralatan apapun yang dipakai harus ditambahkan 

satu dari jumlah peserta yang ikut bermain. 

3. Fasilitator meminta salah satu peserta untuk menjadi relawan. Peserta yang menjadi relawan ini 

akan berperan sebagai zombie 

4. Peraturan permainan adalah: 

a. Target dari permainan ini adalah peserta dapat mencegah zombie untuk mengisi/menduduki 

tempat kosong hingga waktu tertentu telah diset. 

b. Zombie akan berjalan dengan kecepatan yang lambat (bayangkan berjalan seperti zombie) 

untuk mengisi tempat yang kosong. 
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AKTIVITAS 23 (LANJUTAN) 
ZOMBIE  

 
c. Peserta lain akan menghalangi upaya zombie untuk mendapatkan tempat dengan cara 

berpindah tempat.  

d. Apabila tempat yang dituju oleh zombie tiba-tiba diisi oleh peserta lain, zombie dapat 

langsung berbalik/berubah arah menuju tempat yang kosong. Begitu seterusnya 

e. Fasilitator menentukan waktu permainan satu putaran, misalnya 1 atau 1,5 menit. 

f. Permainan dalam satu putaran akan berakhir apabila (i) zombie berhasil 

menduduki/menempati bangku atau tempat yang kosong sebelum berakhirnya 

waktu yang telah ditentukan, atau (ii) zombie tidak berhasil mendapatkan tempat 

sejak zombie mulai berjalan hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan 

g. Biarkan peserta berimprovisasi memikirkan berbagai cara dan aturan-aturan 

sesama mereka untuk mencegah zombie mendapatkan tempat. 

h. Apabila satu sesi telah berakhir, mulai lagi sesi yang baru. Zombie dapat diganti dengan 

peserta yang lain. Permainan dapat terus diulang hingga peserta sudah mendapatkan 

banyak pemahaman mengenai cara kerja tim untuk mencapai  

i. Menang atau kalahnya peserta atau zombie bukan menjadi hal utama. Yang utama adalah 

bagaimana semua peserta yang berada dalam lingkaran maupun zombie mendapatkan 

berbagai pemahaman mengenai kerjasama tim saat tim akhirnya berhasil mencegah 

zombie mendapatkan tempat melampaui waktu yang ditentukan fasilitator, ataupun 

sebaliknya. Namun begitu, pembelajaran tentu akan sempurna saat tim menjadi solid dan 

dapat mencegah zombie untuk mendapatkan tempat. 

j. Fasilitator dapat mengevaluasi proses dengan bertanya hal-hal berikut (mengikuti teknik 

evaluasi ORID): 

- Apa yang terjadi barusan? 

- Apa yang Bapak/Ibu rasakan selama melakukan permainan ini? 

- Mengapa zombie terus-menerus mendapatkan tempat pada awal-awal permainan? 

- Apa yang menyebabkan zombie kemudian tidak mendapatkan tempat lagi di akhir-akhir 

permainan? 

- Mengapa pada akhirnya berhasil mencegah zombie untuk mendapatkan tempat? 

- Apa yang harus kita lakukan dalam kelompok tani kita untuk mencapai tujuan? 

TIPS: Sampaikan bahwa upaya mencegah zombie untuk mendapatkan duduk merupakan gambaran tujuan 

bersama dari tim. Tujuan bersama ini sangat solid dan menjadi representasi perlunya kesepakatan tujuan 

bersama dalam membentuk kelompok.  
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Modul 5 

EVALUASI 
 

Pengantar 
Berbagai macam metode evaluasi dapat dipakai untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan 

pendidikan lingkungan hidup meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memahami 

pentingnya melestarikan lingkungan. Indikator keberhasilan merupakan hal yang menjadi acuan dalam 

menargetkan hasil dari kegiatan.  

Di bagian ini, fasilitator dapat mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan metode evaluasi ORID (Objective, Refletive, Insight, Decision). Metode ORID dapat 

digunakan untuk mengetahui/mengevaluasi dan mendapat masukan dari peserta mengenai (1) materi dan (2) 

metode penyampaian yang dipakai. 

Fasilitator dapat memilih satu atau dua pilihan aktivitas evaluasi untuk digunakan dalam satu topik. 

 Tujuan 
1. Melihat efektivitas pemberian materi kepada peserta 

2. Mengetahui bagian mana dari metode yang sudah baik, dan bagian mana yang perlu dilakukan 

perbaikan  

Tujuan khusus penggunaan metode ORID 

1. Merefleksikan dan menginterpretasikan pengalaman bersama, dan menentukan apa yang akan 

dilakukan berikutnya 

2. Mendengarkan dan berbagi persepsi dan respon emosional dan mendapatkan pemahaman yang lebih 

luas dan lebih dalam dari pengalaman belajar bersama 

Waktu yang Dibutuhkan 45 menit untuk masing-masing metode 

Alat dan Bahan Bervariasi, tergantung aktivitas yang dipakai 

Alur 

Secara umum, berikut adalah alur untuk melakukan evaluasi: 

1. Fasilitator menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan evaluasi sebelum aktivitas 

berlangsung 

2. Fasilitator menentukan jenis aktivitas untuk melakukan evaluasi 

3. Fasilitator menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam media yang sesuai dengan aktivitas yang dipilih 
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Tentang ORID 
Evaluasi menggunakan metode ORID adalah evaluasi dengan memperhatikan tahap: 

1. Objective/tujuan: Fakta, data, indera 

 Proses ini bertujuan untuk mengangkat pembahasan tentang hal-hal yang dapat dilihat/dirasa melalui 

indera: apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disentuh, apa yang dibaui. Misalnya: 

a. Suara apa yang paling diingat? 

b. Ide, komentar, atau kata siapa yang paling menarik perhatian Anda? 

 

2. Reflective/refleksi: Reaksi, hati, perasaan 

a. Bagaimana rasanya saat melakukan permainan ini? 

b. Apa yang Anda rasakan saat (……)? 

 

3. Interpretative/interpretatif: Apa artinya? 

a. Apa yang seharusnya dilakukan? 

b. Apa yang perlu diperhatikan agar lebih baik lagi? 

 

4. Decision/Menentukan: Lalu apa? 

a. Hal baru apa yang akan Ibu/Bapak lakukan? 

b. Adakah kebiasaan lama yang akan Ibu/Bapak tinggalkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS 23  
MUSIK EVALUASI 
 

Alat dan Bahan: Musik, laptop, pengeras suara, metaplan, kursi/alas kaki 

Alur: 

1. Fasilitator menyiapkan pertanyaan di kertas metaplan sebelum aktivitas evaluasi dimulai. Berikan 

angka urutan dan tanda (O/R/I/D) pada bagian belakang kartu 

2. Fasilitator meminta peserta untuk membentuk lingkaran 

3. Fasilitator meletakkan 1 set kartu pertanyaan ORID di tengah lingkaran 

4. Apabila kursi tersedia, gunakan sesuai jumlah peserta dikurangi satu. Apabila kursi tidak tersedia, 

fasilitator dapat meminta peserta untuk menggunakan alas kakinya sebagai “rumah” 

5. Kursi atau alas kaki diatur melingkar di bagian depan peserta. 

6. Peserta diminta berdiri di bagian luar lingkaran kursi/alas kaki  

7. Bila musik terdengar, peserta diminta untuk berjalan mengelilingi lingkaran kursi/alas kaki ke arah 

yang sama 

8. Bila musik berhenti, peserta memperebutkan kursi/alas kaki. Bagi peserta yang tidak mendapatkan 

kursi/alas kaki, maka peserta tersebut mengambil kartu pertanyaan ORID yang ada di tengah 

lingkaran.  

9. Peserta diminta untuk mengambil kartu berurutan mulai dari O hingga D, sesuai dengan nomor 

urut 

10. Peserta diminta untuk membacakan pertanyaan pada kartu dan menjawabnya sekaligus 

11. Fasilitator mencatat jawaban peserta. Begitu seterusnya hingga kartu ORID habis. 
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