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Abstrak 

Kepunahan merupakan ancaman bagi satwa yang ada di Indonesia, tidak terkecuali pada 

hewan endemik Kalimantan. Jumlah hewan endemik yang ada di Kalimantan semakin 

menurun setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya perburuan liar, perdagangan 

ilegal, rusaknya habitat asli dari satwa tersebut. Masalah tersebut harus segera dicarikan 

solusinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan berbagai saran yang dapat 

dilakukan untuk mencegah hewan endemik Kalimantan dari kepunahan. Beberapa upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi, sosialisasi, perlindungan hukum, dan 

pengembangan ekowisata. 

Kata kunci: Hewan Endemik Kalimantan, Kepunahan, Upaya Pencegahan Kepunahan 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam. 

Fatchan (2013) mengatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dilingkungan alam 

yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia agar lebih 

sejahtera disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah adalah 

sumber daya hayati yang meliputi sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber 

daya alam hewani (satwa). Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia 

dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya. 

Keanekaragaman satwa yang terdapat di Indonesia karena secara geografis 

Indonesia terletak pada perbatasan lempeng Asia purba dan lempeng Australia sehingga 

menyebabkan adanya perbedaan tipe satwa di kawasan timur, tengah dan barat 

Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau 

endemik yang hanya ada di Indonesia. Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu 

pulau di Indonesia juga memiliki hewan endemik. Hewan endemik di Kalimantan antara 

lain Buaya Kalimantan, Biawak Kalimantan, Lutung Dahi putih, Lutung merah, 

Bekantan, Orangutan, Pesut Mahakam, Owa-Owa, Kucing Merah, dan katak kepala 
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putih (Aufadhuha, 2013). Diantara hewan-hewan endemik tersebut terdapat beberapa 

yang hampir punah.  

Penyebab yang mengakibatkan kepunahan hewan endemik kalimantan  antara 

lain karena pemburuan, perdagangan ilegal, dan hilangnya habitat asli satwa.  

Pemburuan liar yang dilakukan pada hewan dengan alasan hewan tersebut dapat 

dimakan atau akan dijual dengan harga tinggi. Selain perburuan liar yaitu perdagangan 

ilegal yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Hal lain 

yang juga dapat menjadi penyebab kepunahan adalah hilangnya habitat asli dari satwa 

yaitu dapat dikarenakan kebakaran hutan, penebangan liar, pembukaan hutan sebagai 

lahan, dan juga pembukaan hutan untuk perumahan. Berbagai ancaman tersebut harus 

segera dilakukan pencegahan agar hewan endemik Kalimantan tidak mengalami 

kepunahan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi. Konservasi 

merupakan perlindungan yang dapat dilakukan pada satwa liar agar tidak diburu dan 

dibunuh. Konservasi sudah banyak diterapkan dan dengan adanya usaha tersebut dapat 

melindungi satwa dari kepunahan.  

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat mengakibatkan kepunahan tersebut, 

sehingga perlu dikaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah hewan 

endemik Kalimantan dari ancaman kepunahan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat 

memberikan informasi dan masukan untuk melindungi hewan endemik Kalimantan dari 

kepunahan. 

Pembahasan 

Upaya-Upaya Mencegah Kepunahan Hewan Endemik Kalimantan 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan-hewan 

endemik Kalimantan antara lain dengan melakukan konservasi, sosialisasi, perlindungan 

hukum, dan penngembangan ekowisata. 

Konservasi 

KEHATI (2000) dalam Zannah (2014) menyatakan bahwa konservasi 

merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman 

pada asas pelestarian. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari 
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sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) dengan 

unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia,konservasi sumber daya alam adalah 

pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan 

menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai dan keragamannya. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:589). 

Pengertian ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1990 

yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Dephut, 2000). Dengan 

demikian konservasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan 

perlindungan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya yang diharapkan dapat terjaga 

kelestariannya. 

Konservasi ini sangat perlu dilakukan untuk melindungi hewan endemik 

Kalimantan agar tidak mengalami kepunahan. Salah satu hewan endemik Kalimantan 

yang telah mendapat konservasi adalah orangutan. Pada International Union For 

Conservation Of Natural Resource (IUCN) Red List Edisi 2002 dimana orangutan 

dikategorikan Endangered artinya langka. Selain Oranngutan yang juga memerlukan 

konservasi adalah bekantan yang merupakan hewan endemik Kalimantan yang hampir 

punah. Secara International bekantan termasuk dalam CITES (Convention  On 

International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) Appendix I, 

yaitu satwa yang secara International tidak boleh diperdagangkan dan termasuk dalam 

daftar Red Book Of Endangered Species IUCN sebagai satwa dengan populasi tertekan 

(Bismark, 1995).  

Berdasarkan hal tersebut semakin sedikitnya populasi hewan-hewan endemik 

Kalimantan upaya konservasi ini diharapkan dapat mencegah kepunahan. Konservasi 

dapat diwujudkan melalui: 

a. Terjaganya kondisi alam dan lingkungan 

b. Terhindarnya bencana akibat perubahan alam 

c. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan 

d. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro 
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e. Mampu memberikan kontribusi pada ilmu pengetauan 

f. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan (Zannah, 2014). 

Konservasi yang dilakukan dapat dengan konservasi secara insitu maupun 

eksitu. Sukamade dalam Zannah (2014) menjelaskan bahwa konservasi insitu 

merupakan konservasi baik flora maupun fauna dan juga ekosistem yang dilakukan di 

habitat aslinya agar tetap utuh dan segala proses yang terjadi berlangsung secara alami. 

Sedangkan, konservasi eksitu merupakan upaya perlindungan yang dilakukan dengan 

menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitat alaminya 

dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan dan budidaya (penangkaran). 

Sosialisasi 

Sosialisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu usaha untuk mengubah 

milik perseoranngan menjadi milik umum. Sosialisasi disebut juga dengan penyuluhan. 

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2006, menyatakan bahwa 

penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar 

mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 

informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan 

menurut pendapat Maulana (2012), penyuluhan merupakan upaya bantuan yang 

diberikan pada peserta didik agar mereka memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri 

sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa 

yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sosialisasi atau penyuluhan merupakan 

proses pembelajaran bagi seseorang agar dapat mengorganisasikan dirinya dan memiliki 

kemauan serta kemampuan diri untuk memperbaiki dirinya agar melakukan pelestarian 

lingkungan hidup. 

Sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk 

mencegah hewan endemik Kalimantan dari kepunahan. Sosialisasi dapat dilakukan 

dengan berbagai berbagai cara yaitu dapat dengan menggunakan media sosial (Internet), 

game edukasi, ataupun dengan metode ceramah. Dengan berbagai metode sosialisasi 

tersebut, diharapkan sosialisasi dapat digunakan sebagai cara yang dapat ditempuh 

untuk melindungi hewan endemik Kalimantan dari kepunahan. Dengan adanya 
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sosialisasi diharapkan masyarakat akan lebih banyak yang sadar akan pentingnya 

menjaga kelestarian dari sumber daya yang ada agar tidak mengalami kepunahan. 

Perlindungan Hukum 

Kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kepunahan dan 

kelangkaan menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari berbagai pihak. Kepunahan dan 

kelangkaan dapat dicegah dengan adanya perlindungan hukum. Punahnya suatu spesies 

adalah bagian dari proses evaluasi yang terjadi secara terus menerus, namun laju 

kepunahan spesies akibat tekanan dari manusia saat ini sudah sampai pada tingkat yang 

mengkhawatirkan. 

Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga Undang-undang ini menentukan 

pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun 

diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan 

keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya. 

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tersebut terdapat 3 hal utama yang ada dalam 

konservasi yaitu: 1) perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok 

dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) pengawetan keanekaragaman hayati dan 

plasma nutfah, 3) pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta 

ekosistemnya. 

Didalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang perbuatan pidana, 

pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas 

yang dilakuklan manusia di kawasan konservasi, baik pada flora dan fauna yang 

dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk pada habitatnya. Peraturan tersebut 

dapat dilihat terutama pada pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang 

untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan 

memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam 

maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, 

menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam 

keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa 

dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk 

untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi. 



Fajar Nur Cahyani – Konservasi Satwa: Pencegahan Hewan Endemik.... 

 
716 

Larangan yang terdapat pada pasal 21 tersebut dengan jelas agar manusia tidak 

menagkap, memburu, membunuh hewan-hewan agar tetap terjaga kelestariannya dan 

tidak mengalami kepunahan. Siapapun yang melakukan larangan yang telah dituliskan 

pada undang-undang No. 5 tahun 1990 tersebut dapat dihukum sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

Liuw (2015) mengatakan terdapat peraturan-peraturan perundangan lainnya 

yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain : 

1. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. 

2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam 

di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman 

Hutan Raya. 

3. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam, dsb. 

4. Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, 

perikanan dan kesehatan. 

5. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

lingkungan hidup. 

6. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan juncto Undang-Undang 

No.1 Tahun 2004. 

7. Undang-undang No.7 Tahun 1999 tentang nama dan jenis fauna langka yang 

dilindungi. 

Peraturan tentang perlindungan terhadap satwa juga terdapat pada ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-IV/2008 tentang 

Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Telah ditetapkan bahwa 

tanggung jawab konservasi satwa liar mencakup tanggung jawab multi pihak dimana 

semua elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki andil yang besar dalam 

mensukseskan program konservasi satwa.  

Pengembangan Ekowisata 

Dewasa ini kecenderungan minat pariwisata dunia yang mengarah back to 

nature menyebabkan ekowisata mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. 

Bentang alam yang unik dan keberadaan satwa endemik Pulau Kalimantan yang 

dilindungi dapat menjadi daya tarik ekowisata. Kegiatan ekowisata dengan hewan 
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endemik Kalimantan sebagai obyek daya tarik wisata menjadi salah satu upaya 

pelestarian populasi dan habitatnya termasuk oleh masyarakat sebagai pelaku utama 

(Atmoko, 2010). 

Ekowisata sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di 

tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan 

secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan 

(alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat setempat. Meningkatkan 

kepedulian terhadap sumberdaya alam secara universal menyebabkan timbulnya bentuk 

kegiatan wisata yang berbasis pada alam. Salah satu bentuk wisata alam tersebut adalah 

ekowisata atau ecotourism (Yeblo, 2015).  

Menparda dalam Yeblo (2015), menyatakan kegiatan ekowisata dapat 

didefinisikan sebagai penggunaan daerah alam oleh pengunjung berjumlah kecil yang 

memiliki kemampuan dan pengetahuan dengan tujuan untuk mempelajari suatu 

pengalaman baru. Sedangkan menurut Fandeli (2000), ekowisata diberi batasan sebagai 

kegiatan yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologis, sosial 

ekonomi bagi masyarakat serta kelestarian sumberdaya berkelanjutan. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ekowisata merupakan penggunaan daerah atau alam oleh masyarakat 

yang bermanfaat secara ekologis, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan guna menjaga 

kelestarian sumber daya alam tersebut. 

Ekowisata dapat menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjaga 

agar tidak terjadi kepunahan padsa hewan-hewan endemik Kalimantan. Dengan adanya 

ekowisata masyarakat sekitar akan mendapat keuntungan tanpa harus merusak sumber 

daya yang ada. Selain masyarakat dapat diuntungkan juga dapat menjaga kelestarian 

dari hewan-hewan endemik yang ada agar tidak punah. Bagi pengunjung atau 

wisatawan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan terhadap hewan-hewan 

endemik yang ada di Kalimantan dan tidak membunuh hewan-hewan tersebut baik di 

dalam atau di luar lingkungan ekowisata. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari berbagai literature dapat disimpulkan 

bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hewan-hewan endemik 

Kalimantan dari kepunahan antara lain dengan adanya konservasi, sosialisasi, 

perlindungan hukum, dan juga dengan pengembangan ekowisata. Diharapkan dengan 
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upaya-upaya tersebut dapat memberikan perlindungan dan tetap menjaga kelestarian 

hewan-hewan endemik yang ada di Kalimantan. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah pemerintah sebaiknya lebih 

memerhatikan hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia terutama hewan endemik 

yang ada di Kalimantan. Bagi peneliti diharapkan ada penelitian yang dapat dilakukan 

lagi untuk mencegah kepunahan pada hewan endemik Kalimantan. 
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